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1929.

Od Redakcji.
Pragnąc czę~ciej komunikować się z członkami Pafskiego
Towarzystwa Przyjaciól Astronomji. zarząd Towarzystwa postanowi! wydawać Uranję jako miesięcznik. począwszy od
stycznia 1929 r. Numer bieżący jest więc pierwszym numerem
naszego miesięcznika . Odtąd Uranja ukazywać się będzie co
mięsiąc, z wyjątkiem lipca i sierpnia, - ogólem przeto w ciągu
roku ukaże się 10 numerów. Częstsze wydawanie pisma pociągnę/o za sobą ze względów finansowych zredukowanie
objętości pisma do /6 stronnic
Powiększenie naszego pisma
oraz dalszy jego rozwój zależeć będzie od regularnego wplacania skiodek członkowskich oraz jednania nowych członków.

Od .f/dministracji.
Wskutek zmiany siedziby zarządu Polskiego Towarzystwa
Przyjaci61 Astronomji oraz prac reorganizacyjnych rozesłanie
Nr. 4 Uranji z 1928 r. do pewnej ilo~ci członków Towarzystwa nie mogla być uskutecznione we właściwym terminie. za co
Sz. Członków naszych przepraszamy.

Ogólnego zbioru N!! 23.
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-----------------------------------------------Dr. EDWfiRD STENZ.

Z wycieczki do Frauenburga.
(Śladami Kopernika).

Z chwilą, gdy padły kordony i ziemie polskie zostały zjednoczone, nic nas nie dzieli od Torunia. Cieszymy się znów
posiadaniem kolebki Kopernik a i swobodnie oglądać możemy dom, w którym nasz mistrz ujrzał światło dzienne.
Inaczej rzecz się ma z miejscem, w którem Koper n i k
spędził ostatnie lata swego życia, w którem zmarł i został pochowany. Warmja należy obecnie do Prus Wschodnich i wyjazd do Frauenburga przedstawia trudności, związane z wyjazdem zagranicę. Tern się zapewne tłumaczy, że do Frauenburga niewielu zagląda Polaków, aby "podumać i potęsknić" nad
grobowcem naszego wieikieso gwiażdziarza.
Wyruszamy z Gdańska o g. 3 w nocy, aby przez Tczew,
Malbork (Marienburg) i Elbląg dostać się w godzinach rannych
do Brunsbergi. Miejscowości, które mijamy, przywodzą nam
na pamięć poszczególne momenty z życia Kopernika, który na
tym terenie działał nietylko w charakterze administratora dóbr
Kapituły Warmińskiej, ale również jako lekarz, kapłan i obywatel.
W Brunsberdze opuszczamy pociąg, idący dalej do Królewca, i przesiadamy się na miejscową kolej nadbrzeżną (Haffuferbahn). która obsługuje wybrzeże pomiędzy Brunsbergą a Elblągiem.
Z okien wagonu roztacza się miły widok na sine
wody Zalewu Wiślanego, usiane szeregiem żaglówek i łodzi.
Wreszcie zza pagórków wysuwają się strzeliste wieżyczki katedry warmińskiej. Jesteśmy we Frauenburgu.

t. Katedra.
Z namaszczeniem pielgrzyma wchodzimy do miasteczka,
wrażeń i wspomnień. Frauenburg,
"miasto Marji" (Unserer Lieben Frauen Burg), liczące w r. 1772 zaledwie 1700
mieszkańców, liczy ich dziś niewiele więcej, bo około 2600.
pełni
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Rys. 1.

Widok ogólny na zabudowania katedry.

Położone u stóp wzgórza. na którego szczycie wznoszą się czerwone mury katedry, sprawia szczególne wrażenie: mała, z kilkudziesięciu domów złożona mieścina portowa-siedzibą nietylko
kapituły warmińskiej, ale również rezydencją biskupią!
Wchodzimy w obręb kapituły jak do jakiejś warowni. Grube mury obronne, okalające obszerny dziedziniec, i baszty, pokryte śniedzią mchów i listowiem dzikiego wina, tworzą środo
wisko, na którego tle gotyk katedry osobliwy przedstawia widok.
Wnętrze katedry, której początki sięgają połowy XIV stulecia, jest utrzymane w stylu baroka. Po bokach -16 ołtarzy
i tyleż lóż, odpowiednio do dawnej liczby kanoników. Znajdujemy tu mnóstwo pamiątek i osobliwości. Oprowadzający nas
odźwierny kolejno zatrzymuje się przed waźniejszemi objektami, wyliczając straty, jakie katedra poniosła podczas najazdu
G u s t a w a f\ d o l f a w r. 1626 1). Widzimy tu m. in. ołtarz
pamiątkowy, poświęcony pamięci biskupa Szymona Rud n i ck i e g o (t 1621), którego szczątki miały być sprofanowane i ograbione przez Szwedów . Dalej spostrzegamy wyryty w marmurze znany nam krzyż dwuramienny, herb biskupa P o t o ck i eg o (1711 - 1723). Tuż obok, na filarze w pobliżu głównego

') Fakt złupienia i spalenia Frauenburga przez Kn;yiaków w r. 1520
pomijany jest milczeniem.

oczywiście
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Rys . 2.

3

Katedra Frauenburska.

ołtarza, natrafiamy wreszcie na portret Mikołaja Kopernik a
(z r. 1735), a pod nim wmurowaną tablicę pamiątkową z czarnego marmuru.
Jednakże przedewszystkiem pragnęliśmy zobaczyć grobo wiec Kopernika. Według źródeł historycznych, Kopernik został pochowany, zwyczajem i przywilejem kanoników warmiń
skich, w samej katedrze.
Tadeusz CZFICKI i Marcin MOLSKI, którzy z ramienia Towarzystwa
Przyjaciół Nauk w Wars zawie odwiedzili w r. 1802 katedrę Frauenburską
w poszukiwaniu pamiątek po K o per n i ku, tak piszą w liście do Towarzystwa:
.,Przy ołtarzu ... leży grobowy kamień w części zakryty
marmurowym gankiem , otaczającym środkowy ołtarz kościel
ny. Sfery niezgrabnie wyryte i litery NICOL .. okazywały miejsce spoczynku s zanownych szczątków. Po zw oliła zacna kap ituła ... usunąć przeszkody. Po wymyciu kamienia znaleźl i śmy
litery NICOL. .. COP ... US, w drugim wierszu OBIJT ... f\N ... M ... ,
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Rys. 3.

Kapituła Warmińska.

Brama

południowa.

inne litery były wytarte. Zdjąwszy tedy kamień, byliśmy
przytomni kopaniu. Znaleźliśmy tylko nadgnitych kości kawałki; złożyła ich część u siebie kapituła, a pięć cząstek nam
dając, wydała razem i uroczyste na nie świadectwo" .2).
Oglądamy tedy otoczenie głównego ołtarza, jednakże nie
znajdujemy żadnych śladów, któreby wskazywały na grób
Kopernik a. Zapytana przez nas służba kościelna prowadzi
nas do jednej z płyt w nawie południowej, tuż obok obrazu
Madonny Sykstyńskiej, w miejscu, w którem obecność prochów
była wykluczona.
Tak więc nie udało nam się zobaczyć grobu Kopernik a. Być może, płyta, o której pisał Czacki,
jeszcze istnieje, jednakże, nie mając specjalnej delegacji z T-wa
Miłośników
f\stronomji, nie mogliśmy czynić dalszych starań, ażeby się czegoś dowiedzieć o losach grobowca.
Wyszliśmy z kościoła z pewnem rozczarowaniem i smutkiem. O ileż jaśniej było nam na duszy, gdy, będąc w Pradze
w kościele Tyńskim, znaleźliśmy się nad skromną płytą grobową Ty c h o n a Brah e, z pietyzmem zachowaną do dziś dnia.
2) Patrz np. Ks.
Gniezno, 1873, str. 250.

l.

P o l k o w ski.

Żywot

Mikołaja

Kopernika.
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Muzeum Kopernika.

Tuż naprzeciwko zachodniego portalu katedry, w naroż
niku dziedzińca, wznosi się stary budynek wieżowy. Tu, na
drugiem jego piętrze, spędził K o per n i k resztę swego życia
(1512- 1543), tu wykończył swe dzieło D e Re v o l u t i o n i b u s,
tu zgasł. Otoczenie wieży uległo z biegiem czasu zmianom.
Zabudowano ją. Obecnie wchodzi się do pokoju, zajmowanego niegdyś przez astronoma, przez budynek bibljoteki kapitulnej. W pokoju tym urządzono w r. 1912 małe muzeum kopernikańskie.
Grube ściany, wąskie małe okna. surowe meble
(z XVII wieku) tworzą nastrój szczególny. Mimowoli cofamy
się myślą wstecz do czasów, kiedy twórca nowego systemu
świata pracował tu w ciszy nad dziełem swem nieśmiertelnem.
Z okna północnego roztacza się prześliczny widok na położone w dole miasteczko, na wydmy piaszczystego wybrzeża,
okalającego zalew i wreszcie na rozciągniętą wzdłuż horyzontu wąską Mierzeję Fryską. W izbie, nieco mrocznej. znajdujemy szereg pamiątek po Koper n i ku, które jednak, jak np.
instrumenty, okazują się przeważnie kopjami. Wiele zwłaszcza
zgromadzono tu portretów mistrza, drzeworytów, sztychów i t. p"

Rys. 4.

Pokój Mikołaja Kopernika.
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przyczem z przyjemnością stwierdzamy, że do wystawienia niektórych eksponatów przyczynił się także nasz wielce zasłużony
badacz Kopernik a, profesor L. F\. B i r k e n m aj e r. Znajdujemy też tu kopje obrazów M a t ej ki, F\ n dr i o II i'e g o, F\ l.
L e s ser a i in., portrety ojca astronoma, Bru d z e w ski e g o,
Ty c h o n a B r a h e g o oraz następców K o p e r n i k a. Wreszcie jedną ze ścian zajmują rysunki i projekty pomników (niektóre z adnotacjami b . cesarza Wilhelma II), kilka autografów
Koper n i k a oraz sporządzony przez prof. B i r k e n m ajer a
wykaz obserwacyj astronomicznych, dokonanych przez Kopern i k a w dostrzegalni frauenburskiej.
Opuszczaliśmy tern cichy, odwieczny zakątek kapituły z ża 
lem, że w Polsce dotychczas nie zdobyto się na założenie Muzeum Kopernikańskiego, któreby zgromadziło rozproszone po
całym kraju pamiątki.
Muzeum takie miało być założone w Toruniu w domu przy ul. Kopernika 15, w którym Kopernik się urodził . Dom ten jednak dotychczas nie został wykupiony z rąk prywatnych (podobnie, .jak dworek S z open a w Leiazowej Woli ... ). Przy s posobności należy zaznaczyć, że właś
ciwie w Toruniu są dwa domy, w których rzekomo urodził się nasz astro nom: jeden- wyżej wymieniony, oraz drugi- na rogu ul. Kopernika 26
i ul. Piekary, w którego ścianie jest wmurowana tablica z napisem : ,.In
diesem Hause wurde N i c o l a u s C o p e r n i c u s geboren am /9 Februar
1473". Oba domy należały w ~' swoim czasie do ojca astronoma . jednakże
Mikołaj urodził się w pierwszym . Oznaczanie obu domów tablicami nie
licuje z powagą pamiątek kopernikowskich . Czas, aby władze, w porozumieniu ze sferami naukowemi, zajęły się tą sprawą i zliKwidowały tę
śmieszną

3.

dwoistość,

usuwając tablicę niemiecką .

Pomnik Kopernika we Frauenburgu.

Grobowiec, względnie pomnik Kopernik a starano się
we Frauenburgu już dawno. Pierwszą tablicę paw kościele umieścił w r. 1581 dziejopis nasz, biskup
Marcin Kro m er, ale ją za czasów biskupa S z e mb e k a ( 1734 1 usunięto. Pomnik zamierzała wystawić kapituła
w latach 1750- 59, pragnął tego dokonać również biskup war miński Ignacy Kra s i ck i (1765 - 95). Grobowcem Kopernik a
zainteresował się też Napoleon I, będąc przejazdem we Frauenburgu w r. 1812. F\le wszystkie te piękne zamiary skończyły
się na projektach.
Dopiero w r. 1909 Niemcy wystawili pierwszy we Frauenburgu pomnik Kopernika. Wznosi się on na wzgórzu, wśród
zieleni, wielki ale nieestetyczny. zbudowany w kształcie wieżycy gotyckiej z czerwonej cegły, ożywionej zieloną glazurą.
·Nielkie bronzowe popiersie w ścianie wchodniej przedstawia
naszego badacza niebios, zwróconego twarzą ku szczytom kawystawić
miątkową
warmiński

URAN] A

Rys. 5.

Pomnik Kopernika we Frauenburgu.

tedry i trzymającego w ręce kwiat konwalji, jako symbol
wodu lekarskiego. Poniżej napis:

*

7

za~

NICOLF\US COPPERNICUS
1473 in Thorn,
t 1543 in Frauenburg

Hominis phi/osophi studium sit.
Veritatem omnibus in rebus inquirere 1 ).

·•

l'lad płaskorzPźbą widnieje schemat układu słonecznego.
U góry pomnika z czterech jego stron umieszczono z wielkich
liter napisy COPPERNICUS, a na rogach, złoconemi głoskami,
imiona czterech jego następców: G a l i l e u s z a . K e p l er a.
N e w t o n a i G a u s s a, którzy, rozwijając naukę mistrza, założy
li wraz z nim fundamenty pod gmach astronomji nowoczesnej.
1) .. Dążeniem filozofa być wl11no we wszystkiem dociekać prawdy"
(cytata z dziel Kopernika).
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Jest

rzeczą

godną zaznaczenia, że zarówno w napisach
tekście napisu na pomniku, nie odważono
Kopernik o w i narodowości niemieckiej,

w Muzeum, jak i w
się

przypisywać

jakkolwiek dotychczas Niemcy nie uznali jeszcze sporu o polskość Kopernika za skończony.
Być może, liczono się z treś
cią napisu, który na pomniku został umieszczonym ...

4.

Gdzie

się znajdują szczątki

Kopernika?

powróćmy jeszcze do kwestji prochów Kopernika.
Jak
wyżej zamieszczonego wyjątku z listu Czacki e g o,
pięć cząstek z wyjętych z grobu szczątków K o per n i k a otrzy-

f\le
wynika z

mali Czacki i poeta M o l ski. Pisze dalej Czacki: "Posydo świątyni w Puławach jedną cząstkę . a dwie odwozimy
zgromadzeniu".
Dziś mija 125 lat od chwili, gdy owe czcigodne. ziemskie
szczątki naszego wielkiego gwiaździarza zostały przywiezione
do Polski. Cóż się z niemi stało?
Cząstkę . która znajdowała się w świątyni Sybilli w Puła
wach, widział ks. P o l k o w ski w r. 1870 w mauzoleum u księ
cia Czar t o ryski e g o w Paryżu . Obecnie dowiadujemy się.
że cząstka szczątków (niewątpliwie ta sama) znajduje się w Muzeum ks. Czar t o ryski c h w Krakowie. Przedstawia się ona
w postaci małego zaledwie 2 cm. liczącego ułamka kości. do
którego dołączony jest list Czacki e g o do ks. Czar t o r yski ej, donoszący o przewiezieniu tych resztek z Frauenburga.
Co się stało z resztą szczątków, ofiarowaną Czacki e m u,
M o Isk i e m u i T-wu Przyjaciół Nauk w Warszawie. nie wia domo. Te ostatnie wywieźli prawdopodobnie Moskale. Zapytywany przez nas w tej sprawie profesor S. D i ck s t e i n znawca i miłośnik historji nauki w Polsce, stwierdza. że miejsce
znajdowania się tych szczątków już przed wojną nie było znane, niema też ich w zbiorach T-wa Przyj Nauk, obecnie reewakuowanych z Rosji. Tak więc ślad po nich zaginął. Pozostała nam po Kop e r n i ku jedynie mała kostka, przechowywana obecnie w Krakowie .
Kto wie, c:zy nie lepiejby uczyniono, pozostawiając prochy naszego gwiaździarza w jego cichym grobie w katedrze
frauenburskiej . .
łamy
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Ś. p. dr. Wacław Jezierski
(* 1868 -

t1928).

6 grudnia 1928 r. odszedł w zaświaty od nas człowiek
o wielkim umyśle i sercu kryształowem, człowiek, który naukę
ukochał i entuzjazm dla niej krzewić umiał wśród młodego
pokolęnia.

S. p. dr. Waclaw Jezierski, urodzony 29 kwietnia 1868 r.
w Warszawie, otrzymał tu wykształcenie średnie oraz częścio
wo uniwersyteckie, kończąc wyższe studja w Dorpacie ze stop-

Rys. 6.

Ś. p. dr. Wacław Jezierski.

niem kandydata zoologji. Po skończeniu uniwersytetu nastaje
dla ś. p. Waclawa Jezierskiego okres pracy pełen poświę
cenia - żmudna dola polskiego prywatnego nauczyciela. Najpierw jako nauczyciel domowy w Zagłębiu, później zaś nauczyciel przyrody i geografji w wielu prywatnych szkołach śred
nich, męskich i żeńskich, szerzył umiłowanie wiedzy i kraju
ojczystego.
Gdy tylko za czasów okupacji niemieckiej szkolnictwo
przeszło w polskie ręce, ś. p. Waclaw Jezierski staje w pierwszym rzędzie pionierów odrodzonych szkół polskich. Pełni
tę pracę jako wizytator szkół średnich w Kuratorjum Okręgu

10
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Szkolnego Warszawskiego i w Ministerstwie Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego, wchodzi do licznych komisyj ministerjalnych, w r. 1925 zaś organizuje i do dnia śmierci kieruje
pracownią geograficzną dla nauczycieli szkół średnich, wreszcie
od r. 1927 wykłada w Uniwersytecie Warszawskim dydaktyk€;
geografji.
BE;dąc już wizytatorem otrzymuje w Uniwersytecie Warszawskim stopień doktora filozofji na podstawie rozprawy "Za
rys geografji stanu Parana w Brazylji Południowej" .
Wśród licznych nauk, które interesowały ś . p. dr. Waciowa
Jezierskie~o, poczesne miejsce zajmowała astronomja . W r. 1925
Zmarły przystE;puje do naszego Towarzystwa, w nastE;pnym zaś
roku wchodzi do zarządu, w którym pełni funkcje vice-prezesa.
Dwukrotnie w r. 1926 przemawia na zebraniach dyskusyjnych naszego Towarzystwa; pierwszy raz 6 marca 1926 r.
demonstruje skonstruowany przez siebie przyrząd (zenitarjum),
który ma na celu ułatwienie zrozumienia pozornego rocznego
ruchu Słońca. Drugim odczytem był ciekawy referat o dziejach
lunety.
Interesując siE; astronomją, pragnął przyczynić siE; do jej
rozpowszechnienia w szkołach; w tym celu zachE;cił niżej podpisanego do ułożenia ćwiczeń astronomicznych z globusem ziemskim w szkole średniej, które ukazały się w druku w r. 1928,
oraz zainicjował napisanie nowego podręcznika kosmografji.
30 września 1928 r. ś- p. dr. W aclaw Jezierski przechodzi
na emeryturę. pragnąc po uwolnieniu się od zajęć służbowych
poświęcić czas swój pracy naukowej . Niestety, losy inaczej
zrządziły; serce, które wiedzę bardzo ukochało, przestało bić
po krótkich, kilkugodzinnych zaledwie, cierpieniach - 6 grudnia 1928 r.
W pochmurny, słotny , smutny dzień grud11iowy, 10 grud nia r. u., przeciągnął przez ulice Warszawy kondukt żałobny,
za którym podążało liczne grono osób, pragnących oddać
w ten sposób hołd świetlanej postaci Zmarłego, - zbyt wcześ
nie dla nas straconego.
Duch Jego jednak żyć będzie nadal wśród tych, którzy
mieli szczęście z nim za życia współpracować, pobudzając do
pracy nad wcieleniem w życie ideałów, przez Zmarłego ukochanych.
Cześć Jego nieodżałowanej pamięci.

E. Rybka.
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Wszechświata

1\rt. 13. Planety. Merkury, Wenus.
(Rrtykuł

4 z cyklu "Na szlakach

nieskończoności").

Najbliższy świat, w którym żyjemy, t. j. nasz układ sło
neczny składa się, jak to poznaliśmy w poprzednich artykułach.
z ośrodka-Słońca i ośmiu planet, w liczbie których znajduje
się Ziemia.
Był czas, kiedy przypuszczano istnienie jeszcze
jednej planety, krążącej bliżej Słońca, niż najbliższy mu Merkury, i odkrywcy pospieszyli nawet nadać jej imię Wulkana,
lecz ściślejsze badania nie potwierdziły obecności takiego ciała
niebieskiego i rzekome odkrycie rozwiało się w zetknięciu
z rzeczywistością.
Trzy z wymienionych ośmiu planet-M er kury, W e n u s
i M ar s są mniejsze od Ziemi i mają konsystencję stałą, przy czem Merkury i Wenus, zwane planetami d o l n e m i, leżą
między Ziemią a Słońcem; reszta zaś-M a ~s. Jowisz, S a t urn,
Uran i N e p t u n -krążą dalej od Słońca, niż Ziemia, są wszystKie prócz Marsa większe od niej i jednocześnie o konsystencyi,
nie dorównującej g ę stości lub nie przekraczającej ponad 1. l wody.
Przedmiotem niniejszego artykułu będą tylko planety
dolne ---·Merkury i Wenus.
M e4t kury. Już w starożytności, bo przeszło na 260 lat
przed Narodzeniem Chrystusa, uwagę i zainteresowanie ówczesnych badaczy nieba przyciągały dwie piękne gwiazdy. dorów nujące nieraz blaskiem najświetniejszej gwieździe naszego nieba, Syrjuszowi, ukazujące się to po jednej to po drugiej stronie
Słońca tuż przed wschodem jego lub zaraz po zachodzie. Pojawiająca się rankami otrzymała wówczas imię-Apollo, Wieczorna-Merkury. Stałe przebywanie gwiazd tych w blizkości Słoń 
ca w blasku promieni jego, krótki, nie więcej niż 1 1/ 2 -godzinny,
czas widoczności na niebie uniemożliwiały długo zbadanie
dokładne natury ich i długo też piękny Apollo i sprytny Merkury panowali na niebie, dopóki z czasem realna rzeczywistość,
tak zwykle nielitościwa na bogów, zapomocą nieczułego na ich
boski majestat instrumentu-lunety zadała kres ich panowaniu.
Zniknął zupełnie piękny Apollo. utrzymał się jedynie sprytny
Merkury, dzięki temu że zmienił świetną gwiaździstą naturę,
swą na skromną postać ciemnej, posłusznej Słońcu planety.
Istotnie bowiem te dwie rzekome gwiazdy były w rzeczywistości
jedną nieznaną wówczas planetą-dzisiejszym Merkurym, czego
ówcześni
astronomowie, nie rozporządzając odpowiedniemi
instumentami do badań, odkryć nie mogli.
Jak powiedziałem więc, główną przyczyną błędu starożyt-
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nych astronomów był trudność obserwacji Merkurego dzięki
blizkości jego do Słońca. Z pomiędzy wszystkich planet jest
on, jak to widzieliśmy na szkicu w artykule 2-m z niniejszego
cyklu (Nr. 2 "Uranji" 1928 r.) najbliżej położony do Słońca, tonie
zawsze w blaskach jego, nie może być nigdy widziany, jak inne
planety, na czarnem tle nieba i, biegnąc stale tuż za Słońcem,
ukazuje się tylko przed niem lub po niem, rankami i wieczorami na krótko, przytern nizko nad horyzontem poprzez najwię
cej gęste i zanieczyszczone warstwy atmosfery przy powierzchni Ziemi. W takich warunkach obserwowanie Merkurego jest
i dziś dla astronomów zawsze niezmiernie utrudnione.
Trudy te jednak otrzymują nagrodę w tern, iż wszystkie
szczegóły, jakie dają się uchwycić i zaobserwować na Merkurym, stwierdzają bardzo ciekawą i charakterystyczną naturę jego.
Postaci niewielkiej, bo prawie 17 razy mniejszej od Ziemi,
ukazując się nam w fazach takich samych jak Księżyc, biega
tak żwawo po szlakach niebieskich, że już w 88 dni okrąża
Słońce, na które patrzy, równiei jak on na Ziemię, stale jedną
tylko połową swego oblicza, co wskazuje, iż w tym samym
okresie czasu dokonywa całkowitego obrotu dokoła swej osi.
Lecz nietylko w tern naśladuje Merkury Księżyc; ujrzymy to,
rozpatrując dalej naturę jego.
W porównaniu np. ze świetnym
blaskiem Wenus świeci on slabem i mętnem, ołowianem
światłem, gdyż albedo jego wynosi, według ostatniGb badań,
zaledwie 0,07 (7°/o) t. j. prawie tyle co Księżyca (0.073). Dowodzi to, iż odbija on promienie słoneczne wprost, podobnie
jak Księżyc, od ciemnej powierzchni swej nie od atmosfery,
gdyż wówczas byłby o wiele jaśniejszy. Istotnie też te i jeszcze
inne zjawiska stwierdzają całkowicie. iż jest on również jak
Księżyc. pozbawiony atmosfery.
Gdybyśmy więc w naszej wędrówce międzyplanet:1rnej,
wyczekawszy kiedy Merkury, uciekający w pewnych okresach
aż przeszło na 218 miljonów kilometrów od nas. przysunie się
na najbliższą odległość, z jakiej pozwala oglądać się z Ziemi
t. j. około 80 miljonów, zdołali przebyć ją i dostać się na niego. to nie znaleźlibyśmy na nim pożądanej gościny. Tak bliski
Słońcu otrzymuje on 7 razy więcej ciepła
słonecznego niź
Ziemia. Wylądowawszy więc na stronie stale zwróconej ku
Słońcu, a więc stale oświetlonej i ogrzewanej, spotkalibyśmy
się z temperaturą nie do zniesienia dla nas -około 360° C. t. j.
taką przy której z łatwością topi się ołów.
Na stronie przeciwnej znów-znaleźlibyśmy wieczną noc i mróz.
Na wąskim jedynie pasie wzdłuż t er m i n a t o r a (linji
odgraniczającej oświetloną część tarczy planet od ciemnej) zajmującym około 1/ 5 całej powierzchni Merkurego, moglibyśmy mieć
wschody i zachody słońca, a więc i znośną nie tak krańcową,
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jak wspomniane wyżej, temperaturę. W ten sposób więc Merkury dzieli się niejako na trzy strefy: opisaną-umiarkowaną
wzdłuż terminatora, ze wschodami i zachodami słońca, oraz
dwie, po obu stronach tego pasa, zajmujące każda około 2/ 5
powierzchni: jedna-wiecznego światta i żaru, druga-wiecznej
nocy i zimna.
Dodawszy do tych nie pociągających cech natury Merkurego niejasną i nie dającą się zbadać zewnętrzną fizjonomję jego,
której rysy <1stronomowie oddawna starają się poznać i ustalić.
lecz jak dotąd bezskutecznie (np. S c h i a p a re II i w r 1884),
to -aczkolwiek, dostawszy się na niego, moglibyśmy się istot" czuć lekko", bo dzięki niewielkiej masie jego, wynoszącej
zaledwie 1 / 24 masy Ziemi i gęstości nie wyższej niż 3.8
gęstości wody,-ważylibyśniy jedynie 0.27 t . j. prawie 1/ 4 tego
co na Ziemi,-widzimy że ogólna natura i cechy najmniejszego
z naszych sąsiadów niebieskich mało zachęcają do zawarcia
z nim bliższej znajomości
W e n u s. Planeta W e n u s, "Jutrzenka" lub "Gwiazda
Poranna", "Gwiazda Wieczorna" - u nas Phosphorus i Hesperus-u starożytnych greków,-o ile jest wszystkim zawsze z rozkoszą przyglądającym się z Ziemi jej ślicznemu blaskowi, dobrze znaną -zdaleka, o tyle-zblizka-mało, pomimo najsilniejszych lunet. używanych do badania jej Chociaż bowiem przysuwa się do Ziemi tak blizko, jak żadna inna planeta na 41
prawie miljonów kilometrów. - to jednak, jakby dumna ze swej
godności bogini piękności, zawsze otula się szczelnie nieprzeniknionym woalem chmur i obłoków i dotąd nie dozwoliła ludziom ujrzeć swego boskiego oblicza i poznać swych tajemnic.
Wiadomości, jakie posiada astronomja o tej planecie, są
skąpe i w większości niepewne. gdyż otaczająca ją gęsta
atmosfera nie pozwala ujrzeć powierzchni Wenus i uniemożli
wia jednocześnie ustalić jej naturę fizyczną, ruchy i t. p. Na
podstawie tego materjału, jaki udało się zdobyć dotąd, a który
powiększa się powoli, z trudnością i nieznacznie, określono
dotychczas ze względną ścisłością. iż Wenus wielkością dorównywa 0.92 wielkości Ziemi, a masą-0.88 ziemskiej . co powoduje o 0.15 słabszą niż na Ziemi, siłę przyciągania na planecie. Obiegając Słońce od którego otrzymuje 2 razy więcej
ciepła, niż Ziemia, wciągu 225 dni. t. j. niewiele prędzej niż
w rok ziemski, ukazuje się nam w fazach, podobnie jak
Księżyc i Merkury, na drodze swej, na której w najdalszem
położeniu od Ziemi, t. zw. złączeniu gór n e m ze Słońcem
znajduje się od nas w odległości około 256 miljonów kilometrów. w złączęniu zaś d o l n e m przybliża się blizko-prawie
na 41 miljonów, jak żadna inna planeta . Dzięki tak znacznym
różnicom odległości od nas widujemy ją również znacznie róż-
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niącą się wielkością pozorną tarczy swej, jak to ilustruje poniż
szy rysunek (rys. 7).
l na tern. możnaby rzec, kończą się mniej lub więcej
konkretne i ścisłe zdobycze astronomji w dziedzinie poznawania Wenus. Pośrednią korzyść przyniosło astronomji badanie
Wenus - w dobie tworzenia się · teoryi Kopernik a. Przy

Rys. 7.

Fotografje

różnych

faz planety Wenus.

dawnym systemie Ptolemeusza układu świata, t. zw. g e ocen t ryc z n y m, stawiającym w centrum świata Ziemię i każącym Słońcu wraz z planetami krążyć dokoła niej, Wenus,
przy takiej strukturze świata, nie mogła ukazać nam nigdy
więcej niż 1/ 2 swej oświetlonej powierzchni, gdyż była (rzekomo) między Ziemią a wyobrażaną orbitą słońca. Tymczasem
zaś ,w r. 1610 Galileusz odkrył, iż Wenus posiada wszystkie
fazy (podobne do księżycowych). co niezbicie dowiodło krą
żenia jej dokoła Słońca.
W tern odkryciu więc system K oper n i k a układu świata - h e l j o c e n t ryc z n y-ze Słońcem,
jako ośrodkiem i planetami wraz z Ziemią biegającemi dokoła
niego-zyskał niezbity atut.
Tak dokuczliwa, jak wspomniałem wyżej. dla astronomów
atmosfera Wenus, powoduje jednak niezmiernie ciekawe i niezwykłe zjawiska, dające się zauważyć przy obserwacjach- Dzię
ki jej planeta, podczas przejść przed Słońcem ma wygląd
ciemnej tarczy, otoczonej piękną świetlną obwódką W fazie,
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gdy Wenus posiada kształt wąskiego sierpa, rogi sierpa przedłużają się niezmiernie, aż poza połowę obwodu (czego niema
np. na Księżycu) a nawet wreszcie łączą się zupełnie, tak że
widoczny jest cały ciemny kontur planety, obramowany jasną
srebrzystą nitką.
(Rys 8). Podobnież, przy przechodzeniu

Rys. 8.

f\tmosfera planety Wenus przedłu ża rogi sierpa.

Wenus przed Słońcem , gdy już planeta nasunie się na Słońce
więcej niż połową swej tarczy, pozostałą połowę znów otacza
cieniutka niteczka świetlna. (Rys 9). Zjawisko tej nitki świetl-

Rys. 9.

nej

Przejście

początkowo

dowiódł,

iż

słonecznego

Wenus przed

tarczą Słońca

6 grudnia 188 r.

przypisywano refrakcji. lecz w r. 1924 Rus s e II
pojawianie się jej jest skutkiem odbicia światła
w atmosferze Wenus.
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Zjawisko analogicznego jak przy Księżycu .,światła popielatego" ("Uranja" Nr. 4, 1928 r.) może być spowodowanez uwagi na to, iż światło słoneczne, odbite od Ziemi, jest dla
Wenus nie mniej niż 1200 razy słabsze niż dla Księżyca,
jedynie też obecnością atmosfery na tej planecie. Wreszcie najefektowniejszem a znanem każdemu zjawiskiem, spowodowanem
przez atmosferę Wenus, jest przepiękny i świetny blask jej na niebie. Widzieliśmy słaby blask Merkurego, nikłe albedo 0.07 promieni, odbijanych od ciemnej masy jego. Na Wenus promienie
Słońca odbija nie ciemna powierzchnia, która tak chciwie i
wiele pochłania ich, lecz gęsta atmosfera, nieznaczną tylko ilość
ich niszcząca, albedo niezmiernie wysokie-0.59 (59°/ 11 ) według
ostatnich badań, i planeta błyszczy wspaniale, tworząc istotnie
najpiękniejszą ozdobę naszego nieba.
Skład atmosfery Wenus jednakże jest nieco inny mz
ziemskiej, przynajmniej w warstwach wyższych , t j. tych które
widzimy z Ziemi. Najskrupulatniejsze badania nie wykryły w niej
obecności tlenu i wody, tak że o ile tlen znajduje się tam, to
w ilości nieuchwytnej dla doświadczeń . mniejszej ;,iż 1/ 10 0 0
ilości w atmosferze ziemskiej.
Podobnież ma się rzecz z wodą .
Należy
sądzić, iż wymienione
składniki
znajdują
się
w warstwach niższych gęściejszych, bliższych powierzchni Wenus, ukazujących się jako o wiele jaśniejsze od
zewnętrznych,
zrzadka, kiedy prądy powietrzne, idące od
cieplejszei masy planety w górę, rozedrą na. chwilę otulającą
ją oponę chmur. Naogół wszystkie warunki fizyczne na Wenus
przemawiają za tern. iż życie organiczne na niej dotąd jeszcze
nie powstało.
Lecz gdyby nawet istniały na niej jakieś istoty żyjące, to
jakże smutne byłoby życie ich tam. Nie oglądałyby nigdy wi doku złocistego wesołego Słońca. żaden promień jasny od niego nie przebiłby zbitych warstw obłoków , nieznana piękność
gwiaździstego nieba. Dni ciemne posępne ze zwałami ołowia
nych chmur nad głową noce czarne jak kir, bez promyczka
choćby najmniejszej gwiaulki wieczny mrok, parno i dusznotaką jest istotna natura Wenus, przecząca nadanemu jej imieniu, zewnętrznie świetnej i pełnej żywego blasku, najpiękniej
szej między pięknemi mieszkankami naszego nieba.
Tnż.

l

'
l

l

Z.

Chełmoński.
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Obserwatorjum
Polskiego Tow. Przyjaciół f\stronomji.
Wskutek wytrwałych starań Zarządu Tow. budowa Obserwatorjum, rozpoczęta jeszcze w r 1925 i przerwana z powodu braku funduszów, została wreszcie pomyślnie załatwiona.
W Obserwatorjum rozpoczęto już pokazy nieba dla członków
Tow. i publiczności. Obserwatorjum znajduje się na miejscu
dawniejszej Dostrzegalni, V.: przebudowanym częściowo gmachu Państwowej Szkoły Sredniej Technicznej Kolejowej na
V-em piętrze, przy ul. Chmielnej N!! 88.
Dzięki uprzejmości dyr. tej szkoły p. inż . W. G n i a z d o ws k i e g o i ś. p. K. M a l a n o w i c z a, jeszcze w r. 1921 udało
się uzyskać w tej szkole, na poddaszu niewielki pokoik, mieszczący bibljotekę Tow ., a wyżej małą, czworokątną murowaną
nadbudówkę z 4-ma oknami. do której prowadziły z bibljoteki
wąskie, drewniane schody.
W nadbudówce znajdowała się luneta Bardou, o średnicy objektywu 108 mm. nabyta z pomocą
darowizn i zwrotnych udziałów członków Towarzystwa.
W ciągu 3-letniej działalności dawniejszej Dostrzegalni aż
do czasu zamknięcia w r. 1925 z powodu przebudowy gmachu
szkoły, przez lunetę obserwowało około 3000 osób .
Pomimo trudnych ówczesnych warunków pracy, gdyż były
to czasy dewaluacji naszego pieniądza, Dostrzegalnia Tow.
zawsze była czynna, zawsze otwarta dla miłośników cudów
nieba gwiaździstego. Pracowało się z nadzieJą, że nadejdą
lepsze czasy, że byle tylko wytrwać na stanowisku i nie poddać się zniechęceniu, to praca nie pójdzie na marne i wyda
plon obfity.
l nie zawiedli się w swych nadziejach ci, którzy pracowali. W roku 1925 rozpoczęto przebudowę gmachu szkoły,
i w związku z tern wyłoniła się myśl, czy nie udałoby się wy-
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budować JUZ nie Dostrzegalni, lecz Obserwatorjum.
Przy gorącem poparciu ze strony Dyr. szkoły p. inż. W. G n i a z d o wski e g o i zainteresowaniu się tą sprawą przez p. inż. Gaj a
ustalono plan przyszłego Obserwatorjum.

Obserwatorjum, jak zapewniano, miało być ukończone
jeszcze w r. 1926. Niestety, obniżenie się wartości złotego
przerwało pracę nad przebudową gmachu szkolnego, a tern
samem i Obserwatorjum.
Nastała długotrwała przerwa, ciągnąca się aż do roku
ubiegłego.
Dopiero w r. 1928, po uzyskaniu przez szkołę kredytów, a przez Zarząd Tow. zapomogi z Wydziału Kultury
i Oświaty Magistratu Warszawy w kwocie 1500 zł. i przy ła
skawej pomocy p. S t . L e c h a, kierownika warsztatów mechanicznych szkoły, przystąpiono do ukończenia budowy Obserwatorjum.
Najtrudniejszem zadaniem było uruchomienie stożkowej
kopuły Obserwatorjum, zbudowanej z prętów że1aznych, pokrytych blachą. Zadanie to było niełatwe, gdyż firma, która
wykonała kopułę, nie przewidziała pewnych niedokładności,
połączonych z takiego rodzaju budową.
Po zastosowaniu jednakże przez p. S t. L e c h a odpowiedniego urządzenia udało
się wreszcie uruchomić kopułę.
Obecnie trwają jeszcze dodatkowe prace przy urządzaniu
Obserwatorjum.
Lokal Tow. składa się z dużego, ogrzewanego pokoju,
mieszczącego siedzibę i bibljotekę Tow., oraz z Obserwatorjum.
położonego wyżej, posiadającą obracającą się stożkową kopułę z dwiema przeciwległemi otwierającemi się lukami.
Pod
kopulą, na podstawie z mocnych prętów żelaznych izolowanej
od podłogi, mieści się paralaktycznie ustawiony 108 mm.
refraktor.
Przez uzyskanie stałej siedziby i Obserwatorjum, Zarząd
Tow. pozbył się najpoważniejszej troski. Brak lokalu był
główną przeszkodą w rozwoju Tow.
Tak pomyślne załatwienie tej zasadniczej kwestji ułatwi
ogromnie popularyzacyjną i organizacyjną pracę Zarządowi,
a .jednocześnie będzie zachętą do dalszych, coraz szerszych
i poważniejszych poczynań, w myśl dewizy: "f\d augusta per
angusta".
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prac astronomów polskich*).
(Ciąg

dalsz.IJ).

Prof. Tadeusz Banachiewicz, dyrektor Obserwatorjum flstronomicznego w Krakowie.
R o c z n i k f\ s t r o n o m i c z n y O b s e r w a t o r j u m K r a k o wski e g o. D o d a t e k M i ę d z y n ar o d o wy Nr. 7. (VI+ 81 str.)
Dziełko poświęcone przedewszystkiem przepowiedniom na r. 1929
zaćmień .,gwiazd zaćmieniowych".
Ponadto zawiera: pewne tablice pomocnicze przy rachunkach arytmometrycznych, zwłaszcza przy użyciu
wzorów .,nowego rodzaju", oraz przewidywania zakryć gwiazd przez
Księżyc w r. 1929 dla 5 uniwersyteckich miast Polski.
.,Dodatek Nr. 7'' obejmuje w zasadzie wszystkie znane gwiazdy
zaćmieniowe, w liczbie 548, przytern dla 322 z nich podaje dokładne
efemerydy wszystkich zaćmień w r. 1929. Tabele liczbowe, zawierające
momenty najmniejszego blasku gwiazd, odbito zapomocą klisz cynkowych.
Tablice pomocnicze do rachunków arytmometrycznych odnoszą się
do obliczania nachylenia ekliptyki do równika (dla epok r. 1850- 1934),
współczynników precesji (na r. 1929), oraz służą do uproszczenia obliczenia współrzędnych selenografiemych w r. 1929, w szczególności tych, które
są potrzebne przy uwzględnianiu nierówności brzegu Księżyca.
Dziełko, subwencjonowane przez Międzynarodową Unję flstronomiczną oraz M. W. R. i O. P., zostało wydane w dwóch językach: polskim,
oraz t. zw. "latino sine flexione". Przy opracowaniu jego brał udział cały personel naukowy Obserwatorjum Krakowskiego.
P o l s k a w y p r a w a d o L a p o n j i s z w e d z k i ej d l a o b s e rwa c j i z a ćmi e n i a S l oń c a w r. 1927 (2 str.). Odczyt wygłoszony
dn. 28.1V. 1928 r. w Berlinie na Konferencji Geodezyjnej Państw Bałtyc
kich, w związku z demonstracją f11mu, obrazującego przebieg, instrumentarjum i wyniki polskiej wyprawy. flutor, kierownik tej wyprawy, zwraca
uwagę na możność wyzyskiwania obserwacji .,chronokinematograficznych"
zaćmienia Słońca do wyznaczenia w jednostkach linjowych odległości
od siebie miejsc obserwacji. Nierówności brzegów Księżyca, według autora, stanowią przy tej metodzie nie przeszi<Odę, lecz zysk na ścisłości
otrzymanych rezultatów. Obliczanie nierówności ułatwiają w znacznym
stopniu ,.wzory nowego rodzaju", wynalezione przez autora.
Dr. Jan Gadomski, adjunkt Obserwatorjum Warszawskiego.
RT f\ n dr o m e d a e (f\. f\. Ser. c, Vol. l, pg l - 8).
Rozprawka w języku niemieckim obejmująca opracowanie 114 obserwacyj własnych celem wyznaczenia nieznanej jeszcze dotychczas krzywej zmian blasku tej gwiazdy "zaćmieniowej'', oraz ściślejszych elementów zmiany jasności; momenty minimum blasku tej gwiazdy zostały przez
obserwatorów "zagubione". fiutor podaje wyi<res krzywej zmian blasku.
oraz znajduje, że amplituda jasności tej gwiazdy wynosi: O.m96 dla minimum głównego, a Om 30 dla minimum wtórnego. Celem obliczenia
dokładnych elementów autor opracował ponadto: 88 obserwacyj tej gwiazdy dokonanych przez K. Kordylewski ego, 9 - przez J. Pagaczewskiego,
oraz 36- przez J. Witkowskiego.
Kazimierz Kordylewski, asystent Obserwatorjum flstronomicznego
w Krakowie. (fi. f\. Ser. c, Vol. l, pg. 33- 34).
RU C a n c r i. Na podstawie 33 własnych obserwacyj znajduje autor
minimum normalne blasku tej "fllgolidy". oraz poprawkę jej efemerydy.
•) VIde Uranja N•.!'& 3 i 4 z 1928 r.
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Y L e o n i s. Z 75 własnych obserwacyj wyprowadzono również
moment najmniejszego blasku gwiazdy. oraz poprawkę jej efemerydy.
~ Per s e i. f\ u tor obliczył i zestawił 6 różnych momentów minimum jasności ,.FIIgola'' na pod:;tawie 56 obserwacyj z lat 1927- 28,
własnych, prof. T. Banachiewicza, J. ·M ergentalera, oraz J. Pagaczewskiego.
Z Per s e i. Z 21 obserwacyj własnych, oraz 6-ciu J. Gadomskiego
wyprowadzono 10 momentów nąjmniejszego blasku, oraz tyleż poprawek
jej efemerydy. ·
Y Y S a g i t t ar i i. Na podstawie dyskusji bardzo licznych, bo 244
obserwacyj własnych z lat 1925-28 (gwiazda z powodu południowego
położenia na niebie w Polsce jest trudno dostrzegalna), wypowiada autor
przekonanie, że jest to gwiazda ulegająca zaćmieniom, a nie tvpu R Coronae Borealis, jak twierdzą inni obserwatorzy. Zmiany blasku zauważo
ne przez autora, nie dadzą się wytłumaczyć perjodem zmiany blasku,
wyprowadzonym przez innych badaczy.
W S c u t i S o b i e s i i. Z 47 obserwacyj własnych znajduje autor
minimum normalne, oraz poprawkę jej efemerydy. Zaćmienie tej gwiazdy przez mniej jasnego satelitę trwa 29 godzin.
Jan .Mergentałer, asystent Obserwatorjum Flstronomicznego w Krakowie (f\. FI. Ser. c, Vol. l, Pg. 35- 36).
U C e p h e i. Z redukcji 69 obserwacyj tej gwiazdy, dokonanych
przez K. Kordylewskiego, oraz z 67 własnych, dokonanych na Stacji Flstronomicznej w Beskidach, otrzymuje autor 2 epoki normalne najmniejszego blasku, oraz poprawki efemerydy. Z obu sLeregów obserwacyj wynika
pewna nieznaczna asymetrja krzywej zmian ja~ności. Z pierwszego szeregu obliczono, że zaćmienie tej gwiazdy trwa 8.h 2, najmniejszy blask
2.h 4, z drugiego zaś szeregu odpowiednio 8.h 4 i 2.h 2.
TT f\ u r i g a e. Na podstawie 51 własnych obserwacyj, dokonanych w r. 1928 na szczycie góry Łysiny, wyprowadzono heljocentryczne
minimum blasku w dobrej zgodzie z jej elementami fotometrycznemi.
ST f\ q u ar i i. Na podstawie liczniejszej serji włas.1ych obserwacji, obejmującej 204 porównań jasności tej gwiazdy z jasnościami
gwiazd sąsiednich. wykazuje autor fałszywość dotychczasowych elementów jej zmian blasku i udowadnia, iż perjod jej musi być o wiele dłuższy
niż dotychczas przyjmowano. Ścisłe wyznaczenie perjodu zapomocą
metody Flrgelandera utrudnia bardzo mała amplituda blasku.
S E q u u l e i. Z 18 obserwacyj własnych tej gwiazdy, dokonanych
w r. 1927-28 na Łysinie, wyprowadzono moment minimum, odpowiadający zupełnie efemerydzie.
RY FI q u ar i i. Z 14 obserwacyj własnych. pochodzących z lata
1927 r. obliczono moment normalnego minimum jasności, wraz z poprawką efemerydy.
TW C a s s i o p e i a e. Z redukcji 55 obserwacyj, pochodzących
z lat 1927-28 wyprowadza autor minimum normalne oraz poprawkę
efemerydy.
SW L a cer t a e. Z 51 własnych obserwacyj. pochodzących z koń
ca 1927 r., wyliczono moment najmniejszego blasku oraz poprawkę efemerydy.
U C o r o n a e B o re a l i s. Na podstawie 50 własnych ocen jasnośd tej gwiazdy znajduje autor minimum normalne, oraz poprawkę
efemerydy. mieszczącą się w granicach możliwych błędów obserwacji.
' TW Dr a c~ n i ·s. Z 34 obserwacyj własnych. dokonanych na Łysi
nie w r. 1928. znajduje autor minimum normalne, oraz znaczną poprawkę
efemerydy. Minima tej gwiazdy spóźniają się obecnie przeszło o l godzinę.
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W uzupełnieniu bibljografji z r . 1927 podajemy pra cę M a i o r a
K s a w er e g o Ja n k o w ski e g o ,
kierownika Wydziału Morskiego
P. J. M. w Gdyni.
S u r l e s D efor m a t i o n s d u G e o i d e.
{Wydane w Warszawie, str. 35). Rozprawi! z zakresu !jleodezji, w której autor zajmuje
się deformacjami geoidy ziemskiej.
(Ciąg dalszy nastąpi) .

J.

,

G.

Kronika astronomiczna.
Kometa Forbes'a (1928 b). 19 listopada 1928 r. została odkryta
· przez For b e s' a w f\fryce Południowej jasna kom eta 6-ej wielkości w gwiazdozbiorze Kruka. Przybliżona jej pozycja według obserwacji w Kap stadzie 21 listopada 1928 r. była: a. = 12h8m.5, o= - 21042' {1928.0). Według
elementów, obliczonych w Berkeley, kometa przeszła przez p eriheljum
28 października 1928 r. ; odległość od Słońca wynosiła wówczas 0.775 jed nostek astronomicznych. Kvmeta dość szybko pr ze suwa się na południ e
j u na s, zapewne, widoczna nie będzie.
(B. Z. d. f\. N. 44, 45).

E. R.

Kometa 1929 a (Schwassmann- Wachmann). W połowie stycznia r. b. odkryta została przez S c h w a s s m a n n a i W a c h m a n n a
w Bergedorfie, na drodze fotograficznej, rrowa kometa l l-ej wielkości
Kometa znajdowała się w chwili odkrycia w gwiazdozbiorze Byka, w pobliżu gwiazdy C Tau, poruszając się powoli na północ. Z powodu małego
ruchu pozornego, kometa przez dłuższy czas zajmować będzie okolicę
nieba pomiędzy jasnemi gwiazdami ~ Tau i ·~ Gem, pozostając jednak
niewidoczną dla oka nieuzbrojonego.

L.

o.

Gwiazdy zmienne klasy .M. Wśród czerwonych gwiazd klasy Ml)
spotykamy bardzo dużo gwiazd zmiennych; na 104 gwiazd, zawartych
między typami widmowemi MO-M6, 32 jest zmiennych, gdy wśród gwia7d
gorętszych typu GO- K5 na 101 gwiazd znaleziono tylko 3 gwiazdy zmien ne. Wspomniane 104 gwiazdy klasy M zostały zbadane przez S t e b b i ns a i H u f f er a za pomocą fotoelektrycznego fotometru. Gwiazdy ki a·
sy M, jaśniejsze w bezwzględnym blasku od - l M. 1, wszystkie są zmienne.
Wśród nich napotykamy a. Orionis, 1.1. Cephel, \j;I f\uriqae, a. Hern!l 's i R Lyrae. Badania S t e b b i n s a i H u f f er il \'ij k r· yły ponadto 25 nowych
gwiazd zmiennych typu M z amplitudą Qm.lQ- Qm.25. Z badań tych autorowie wyciągają wniosek, że gwiazdy z jasnością bezwzględną · - JM.l QM.Q zawierają 1 / 3 część zmiennych; natomiast znana jest jako zmienna
tylko jedna gw1azda typu M, słabsza od QM.Q.
(Popular f\stronomy 1927 str. 487- 488).

1) Patrz Uranja

Nr. 3 z 1926 r., str. 63.

E. R.
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Masy gwiazd zaćmieniowych. Z badań D e a n B. M c L a ug h l i n, przeprowadzonych nad gwiazdami podwójnemi zaćmieniowemi,
wypadają następujące masy dla różnych typów widmowych:
08.5, 70 (: ; BO- B2, 30 8 ; B3- BS, iJ.9 8 ; B8- f\0, 6.4 (:); f\2- f\8, 5.3 8
FO-F5,1.2 C:>; F8-G5, 2.1 ·; M1,1.2 i_: .
Przez 8 oznaczona został<! tu masa Słońca. Wnioski te wyprowadzono
z badań danych fotometrycznych i spektrograficznych 41 gwiazd.
{Pop. f\str. 1927 str. 489).

E. R.

Gwiazda nowa Schwassmanna. 18 listopada 1927 r. astronomomowie S c h w a s s m a n n i W a c h m a n n w Bergedorfie pod Hamburgiem znaleźli w gwiazdozbiorze Orjona nową gwiazdę 10-ei wielkości.
Badania zdjęć tej okolicy nieba, dokonanych przed odkryciem w Obserwatorjum Harvardzkiem, wykazały, iż gwiazda ta najwyższy swój blask
6m.O osiągnęła 30 września 1927 r, a więc blisko 2 miesiące przed jej dostrzeżeniem. Wzrost blasku, wyprowadzony z klisz harvardzkich. był bardzo szybki, gdyż jeszcze 11 września 927 r. gwiazda była słabsza od
li m.7. Widmo tej gwiazdy, zbadane w obserwatorjum w Potsdamie, wykazało typowy charakter Nowej. Dawniejsze klisze harvardzkie nie wykazują na miejscu tej Nowej żadnej gwiazdy, jaśniejszej od JSm.
(Die Sterne 1928, str . 18 - - 19).

E- R.

Orbita definitywna komety Delavan (1914 V).

Fistronom ameG. van B i e s b r o e ck, opracował cały materjał obserwacyjny
tej komety, zawierający 912 jej położeń Orbita początkowo uważana była
jako hiperbola, po dokładniejszem jednak uwzględnieniu zakłóceń van
B i e s b r o e ck otrzymał orbitę eliptyczną. W len sposób okazało się,
że kometa 1914 V jest stałym członkiem naszego układu słonecznego.
Wielka półoś orbity komety wypadła około 84.000 jednos' ek astronomicznych. W afeljum więc kometa powyższa znajduje się w odległości
od Słońca tego rzędu prawie, co najbliższe gwiazdy stałe.
rykański

{Pop. f\ str. 1Y27 st. 45'8- 499).

Badania· fotograficzne

długookresowych

E. R.

gwiazd zmiennych.

H. S h a p l e y i W. F. H. W a t er f i e l d zwracają uwagę na wielkie bogactwo materjału obserwacyjnego, nagromadzonego w kliszach harvardzkich. Obserwatorjum Harvardzkie posiada obecnie około 200.GOO klisz,
na których mogą być badane gwiazdy zmienne długookresowe. Badania
tych klisz obejmować będą: l) odkrywanie nieznanych zmiennych, 2) potwierdzanie odkryć, 3) badania zmienności okresu i 4) wyznaczanie krzywych. Systematyczne badania gwiazd zmiennych w Drodze Mlecznej,
dokonywane w Obserwalorjum Harvardzkiem, doprowadzą zapewne do odkrycia kilkuset, a może tysiąca łub dwóch nowych gwiazd zmiennych
długookresowych. Jak oceniają wyżej wspomniani autorowie, znamy
obecnie około połowy wszystkich gwiazd Lmiennych jaśniejszych od 11m,
których blask zmienia się więcej niż o Om.4. FI więc na tern potu jest
jeszcze wiele do zrobienia, odkrycia zaś gwiazd zmiennych posiadają doniosłe znaczenie ze względu na stosowanie okresów zmiPnności gwiazd
do badań odległości kosmicznych .
Badania gwiazd zmiennych na zebrauych przez Obserwatorjum Harvadzkie kliszach wymagać będą wielu lal pracy licznych badaczy.
{Pop. f\ str. 1927, str. 505 -

SIO).

E. R.

•
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Odległość mgławicy
Trójkąta, oznaczona

M 33. Znana mgławica spiralna w gwiazdow katalogu M e s s i er· a liczbą · 33 (M 33),
została zbadana niedawno w obserwatorjum na Mount Wilson przez
E. H u b b I e 'a. Mgławicę tę udało się .. rozszczepić" na poszczególne
gwiazdy. Jak zwykle przy badaniach odległych światów, największą uwagę
zwrócono na gwiazdy zmienne, których w mgławicy M 33 znaleziuno 45;
wśrod tych gwiazd zmiennych 35 należy do typu o Cephei (ccftid).
Na
podstawie okresu zmian blasku oraz jasności widomej tych gwiazd wyznaczyć można było bezwzględne jasności cefeid (vide art. E. Rybki Nr. 4
Uranji z 1927 r. p. t. Rozmiary wszechświata) a stąd i odległość mgławicy.
Odległość mgławicy M 33 wypadła na podstawie tych badań równa
263.000 parseków, czyli 857.000 lat światła.
zbiorze

(L'Rstronomie 1927, str 519-520).

E. R.

Osobliwa gwiazda zmienna. W. J. L u y t e n znalazł w Obserwatorjum Harvardzkiem na 22 zdjęciach, dokonanych w Rrequipa zapomocą 24-calowego refraktora w czasie od 13 września 1922 r. do 28 sierpnia 1924 r., gwiazdkę, której jasność na wszystkich kliszach wynosiła
14m.2. Porównał on te klisze z 6-ciu zdjęciami z lat 1896, 1901 i 1903, zawierającemi gwiazdy tej okolicy nieba do J5m.S- a nawet do J7m.5.
Na
żadnej z tych klisz powyższej gwiazdy nie znaleziono.
Przypuszczenie,
że może to być gwiazda zmienna typu Algola, okazało się mało prawdopodobnem. Tak samo niewystarczającą okazała się hipoteza, że mamy
do czynienia z gwiazdą nową. Gwia7da leży w gwiazdozbiorze Korony
Południowej w pobliżu Drogi Mlecznej; współrzędne jej (1900.0) wynoszą:
a. = 18h 4m6 s ; o= - 420 39' .l .
(Die Sterne 1928, str. 60).

E. R.

Odległość kulistego skupienia M 22. Skupienie to, położone
w gwiazdozbiorze Strzelca (a. 1000 • 0 = 18h 30m.3, o1000 •0 = - 230 59') należy do
najjaśniejszych gromad kulistych; jasnością swą (6m.2) dorównywa znanej
gromadzie kulistej w Herkulesie. Gromada ta została obecnie zbadana
przez H. S h a p l e y' a, dyrektora Obserwatorjum Harvardzkiego (Cambridge, Mass.). Na zasadzie średniej jasności skupienia M. 22 S h a p l e y
znajduje, że odległość gromady wynosi 6.600 parseków, czyli blisko
22000 lat światła. Tę samą odległość S h a p l e y znajduje z gwiazd
zmiennych, których w powyższej gromGidzie znaleziono 17, wśród nich zaś
jest dziewięć cefeid. Gromada M 22 w rzędzie najbliższych gromad 7ajmuje trzecie miejsce po w Centauri i 47 Tucanae.

(Harv. Buli. 848).

E. R.

Zmienna prędkość obrotu Ziemi. Rstronom amerykański, B.
B o s s, znalazł we wznoszeniach prostych gwiazd w katalogach z Jat
1815- 1919, systematyczne odchylenia, których nie można tłumaczyć błę
dami obserwacji. Ponieważ analogiczne wahania wykryto również w ruchu Księżyca, więc przyczyn tych zmia'l należy szukać w zmienności ruchu obrotowego Ziemi. ZagadniE'nie to, którem astronomowie zajmują
się dopiero od niedawna, należy do najsubtelniejszych i najtrudniejszych
badań astronomicznych. Na podstawie dotychczasowych wyników zmienność ruchu obrotowego Ziemi zdaje się nie ulegać wątpliwości.

(R. J. Nr. 887).

E. R.

24

URANJA

Pochodzenie linij widmowych nebularnyc:h. W widmach mgła
wic gazowych, gwiazd nowych oraz korony słonecznej znajdujemy pewne
linje, których nie możemy utożsamić z żadnem widmem znanych na
Ziemi pierwiastków. Wobec tego przypuszczano rierwotnie, że w mgła
wicach i w koronie istnieć muszą nieznane pierwiastki, które otrzymały
nazwy nebulium i coronium. Obecny jednak stan nauki o budowie
atomu czyni takie przypuszczenie bardzo mało prawdopodobnem, bowiem
perjodyczny układ pierwiastków od wodoru do urana nie pozostawia
prawie wolnych miejsc. Zapewne więc nieznane te widma wywołują
atomy znanych pierwiastków, w sposób szczególny pobudzone.
Niedawno B o w e n podjął w flmeryce badania nad widmem mgła
wicowem.
fltom w stanie pobudzonym oddaje swą energję i powraca do
stanu z niższa energią bądi przez promieniowanie. bądt przez kolizję
międzyatomową. Promieniowanie następuje, gdy czas przebywania elektronu w stanie pobudzonym trwa bardzo krótko, krócej, zanim może nastąpić kolizja danego atomu z drugim.
Normalnie w takich stanach pobudzonych elektron przebywa w orbicie z wyższą energją przez przeciąg
czasu rzędu zaledwie jednej stumiljonowej (1 /,oo ooo ooo) części sekundy.
W pewnych jednak okolicznościach. zwanych w fizyce stanami meta-stałemi, elektron na orbicie o wyższej energji przebywa dość długo, jednakże w ziemskich warunkach, nawet przy wielkiem rozrzedzeniu, nie
zdąży on spontanicznie wrócić na normalną orbitę, lecz odda energję
przez kolizję. W najlepszej bowiem próżni. wytworzonej na Ziemi, takie
xderzenia następują w odstępach czasu mniejszych od 1/ 1000 sekundy.
Inaczej jednak jest w mgławicach; tam materja jest bardzo rozrzedzona, znacznie rzadsza od naszych ziemskich "próżni", więc zderzenia
mogą rzadziej następować, i elektron atomu w stanie metastałym może
wydać promieniowanie przez spontaniczny powrót na orbitę normalną.
B o w e n obliczył teoretycznie długości fal, wysyłanych przez lekkie pierwiastki w stanie meta-stałym. W wyniku rachunków B o w e n'a
okazało się, że główne linje nebularne dają się wytłumaczyć przez promieniowanie pojedyńczo zjonizowanego azotu (N+) i podwójnie zjonizowanego tlenu (O++) Dwie linje zielone mgławicowe w pobliżu linji wodoru Hr należą do podwójnie zjonizowanego tlenu.
Badańia Bowena zostały następnie potwierdzone przez Fowlera .
Na zasadzie zaobserwowanych prędkości rozprężającego się gazu
w gwiazdach nowych, oraz, zakładając. że przed powstaniem linij nebularnych ciśnienie w nowej gwieidzie wynosiło 10-4 atmosfer, temperatura
około 8000° Kl, średni ciężar cząsteczkowy około 20, otrzymujemy na
gęstość warstwy odwracającej gwiazdy nowej przed jej
.. wybuchem"
10-9 gramów na l cm 3• W chwili zaś ukazania się linij nebularnych,
gaz jest znacznie rozrzedzony przez ekspansję gwiazdy, wynosząc, jak
oblicza C. T. E l v e y, 4. 6 X 10-17 gr. na l cm 3 •
Z teorji kinetycznej gazów wynika, że przy średnim ciężarze atomowym
10, droga swobodna cząsteczek dochodzi do 1400 km.; ponieważ gaz o ciężarze atomowym 10 w temperaturze 8000° ma prędkość
4.5 km/sek., więc w wyżej opisanych warunkach zderzenia cząsteczek nastę
pują co 300 sekund. Według zaś teorji, ukazanie się linij następuje
wtedy, gdy czas między zderzeniami jest prawie ten sam, co przeciąg
czasu przebywania atomu w stanie meta-stałym. Z tego zaś wynika, że
tlen podwójnie zjonizowany w stanie meta-stałym przebywa około 300
sekund.
(Pop. f\ str. 1928 str. 7- 9). E. R.
T) Temperalura bezwgl<:dna, liczona od - 273°C i oznaczona przez K na cześć lorda
Kelvina.
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Kronika P. T. P. f\.
Nowi członkowie,
w grudniu 1928 r.

przyjęci

Jako członkowie rzeczywiści
· r. 1928 następujące osoby:

T. M. fi. przyjęte zostały w grud n i u

Balcer Witold -

przemyslowiec i kapitan rezerwy.
delegat N. l. K.
Grabowska Leokadja - kosmetyczka.
Grynberg Helena - buchalterka.
Iwanowski Jerzy - student
Kuczyńska Helena - masażystka.
Kuzior Stanisław - magister prawa, adwokat.
Lisiecki Zygmunt - słuchacz seminarjum Nauczycielskiego.
Mielnikow Jan - student Uniw . Warsz.
Tomasini Marjan - adwokat.
Dornański Władysław -

!ł
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STf\TUT
Polskiego Towarzystwa Przyjaciół f\stronomji.
ROZDZIAŁ

I.

Nazwa Towarzystwa, teren działalności i siedziba Władz Centralnych.

'l

§ l. Stowarzyszenie, utworzone na mocy niniejszego s ta tu tu, nosi nazwę:
,.Polsbe Towarzystwo Przyjaciół Astronomji".
§ 2. P. T. P . A. rozciąga swą działalność na całą Rzeczpospolitą Polską
z zachowani.em dzi,e lnicowych praw i pr.zeplisów o stowarzysz,e niach.
§ 3. Siedzibą Władz Centralnych P. T. P. A. jest miasto st. Warszawa.
§ 4. P. T. P. A. posiada 2 rodza}e pieczęci: pieczęć Zarządu Centralnego
okrągłą oraz pieczęcie Oddziałów Mitejscowych.
Na pieczęciach Oddziałów
winien być umieszczony przymiotnik, utworzony od nazwy mieJscowosci,
·w której znajduje się siedziba Oddziału. (Np. ,.Oddział Częstochowski Polskieg:J
Towarzystwa Przyjadół Astronomji").
ROZDZIAŁ

II.

Protektorat naukowy.

§ 5. W dziedzinie fachowo - naukowej protektorat nad Towarzystwem
piastujte Obserwatorjam Uniwersytetu Warszawskiego. (Patrz § 74).
ROZDZIAŁ

III.

Cele Towarzystwa.

§ 6. Towarzystwo ma na celu:
a) zjednoczenie osób, pracujących na polu astronomji i nauk pokrewnych,
oraz - interesujących się temi dziedzinami wiedzy;
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b) zaznajamianie Członków Towarzystwa z najnowszeroi postępami wiedzy astronomicznej i nauk pokrewnych oraz pobudzanie do badań własnych;
c) ułatwianie i popieranie prac Członków Towarzystwa;
d) udzielanie pomocy technicznej sz,kołom średnim w nauczaniu astronomji i popularyzacja wiedzy astronomicznej wśród społeczei1stwa, a w szczególności wśród młodzieży.
.

§ 7. Dla osiągnięcia tych celów Towarzystwo, z zachowaniem obowiązu
przepisów:

jących

a)

płatne);

b)
c)
d)
e)
w kraju

urządza zebrania

dyskusyjne,

odczyty i wykłady (płatne i bez-

wydaje pisma, broszury i książki!.
organizuje obserwatorja astronomiczne i bibljoteki;
udziela informacyj w zakresie astronomJi;
nawiązuje kontakt z podobnemi stowarzyszeniami oraz obserwatorjami
i zagranicą.
ROZDZIAŁ

IV.

Charakter Towarzystwa.

§ 8. Towarzystwo jest osobą prawną, może posiadać wszelki majątek ruchomy i nieruchomy, nabywać go i zbywać, zawierać dla celów, określonych
!tatutem, wszelkie umowy i akta hipoteczne, przyjmować i czynić zapisy i darowizny, występować i odpowiadać sądownie.
§ 9. Działalność P. T. P. A. rozciąga się na całą Rz.eczpospolitą Polską
z prawem tworzenia Oddziałów Miejscowych, pod warunkiem zastosowania się
do miejscowych praw i przepisów o stowarzyszeniach.
ROZDZIAŁ

V.

Organizacja Towarzystwa,

§ 10. Realizacja celów statutowych Towarzystwa należy do Oddziałów
Miejscowych i ich władz. Oddz.ia.'y Miejscowe są w pracy swej samodzielne
w ramach, ok,reślonych 11iniejszym statutem.
§ 11. Do kompetencji Zarządu Centralnego należy ogólnie koordynacja
działalności poszczególnych Oddziałów Miejscowych, reprezentacja Towarzystwa, inicjatywa w zakładaniu Oddziałów, udzielanie im pomocy naukowej
i materjalnej, wydawanie publikacyj Towarzystwa, tudzież ten zakres działa
nia, który statut niniejszy wyrażnie zalicza do kompetencji poszczególnych Organów Towarzystwa.
§ 12. Oddziały Miejscowe mogą powstać z inicjatywy własnej tudzież
z inicjatywy Zarządu Centralnego.
§ 13. Oddział Miejscowy musi się składać przynajmniej z 10 członków
zwyczajnych.
§ 14. Osoby, organizujące Oddział Miejsc.owy, po uprzedniem porozumieniu się z Zarządem Centralnym, zwołują Zebranie organizacyjne, które wybiera tymczasowy Zarząd i Komisję Rewizyjną, a Zarząd Tymczasowy przesyła odnośny protokół Zarządowi Centralnemu dla zatwierdzenia i zarejestrowania. Na Zebranie organizacyjne musi być zaproszony delegat Zarządu Centralnego.
§ 15. Oddział M1ejscowy rozpoczyna swą działalność natychmiast po wybramu Zarządu Tymczasowego i przesłaniu zaakceptowanego przez delegata
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Centralnego Zarządu protokółu Zebrania organizacyjnego do Zarządu Centralnego.
§ 16. W razie powstania Oddziału Miejscowego z inicjatywy Zarządu
Centralnego, organizacją zajmuj~ się jego delegat.
§ 17. Władzami Miejscoweroi są:
a) Walne Zebranie;
b) Zarząd Miejscowy;
c) Komisja Rewizyjna.
& 18. Walne Zebrania bywają zwyczajne i nadzwyczajne.
§ 19. Zwyczajne Walne Zebrania odbywają się z reguly dwa razy do
roku: przy końcu roku sprawozdawczego, n~e wcześniej, niż w listopadzie, oraz
drugi raz - w pierwsz-ej połowie czerwca.
§ 20. Rok sprawozdawczy P. T. P. A. liczy się od l stycznia do 31 grudnia każdego roku.
§ 21. Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd:
l) corocznie przy końcu roku sprawozdawczego celem złożenia sprawozdania z działalności P. T. P. A. oraz przeprowadzenia wyborów do Władz
Towarzystwa,
2) w wypadkach szczególnie ..;_,ażnych, gdy Zarząd nie przyjmuje na sie·
bie odpowiedzialności,
3) na pisemne żądanic .J;.I części członków lub Komisji Rewizyjnej, nie
tóźniej niż w dwa tygodnie od daty otrzymania zawiadomienia.
§ 22. Do kompetencji i obowiązków Walnego Zebrania należy:
a) wybór prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
b) zatwierdzenie sprawozdania rocznego z czynności Oddziału i bila,l:>u
za rok ubiegły, oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
c) ustalenie podstaw budżetu na rok następny,
d) interpretacja poszczególnych punktów statutu i wprowadzanie nowych
zmian i uzupełnień w nim,
e) decyzja w ważniejszych sprawach majątkowych Oddziału,
f) sprawy, za które Zarząd nie bierze na siebie odpowiedzialności,
g) powzięcie uchwały co do ewentualnego roz.wiązania Oddziału i sposobów jego likwidacji.
§ 23. Walne Zebranie w czerwcu nosi charakter naukowo - popularyzacyjny i. program jego każdorazowo ustala Zarząd Miejscowy.
§ 24. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd
z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej, z polecenia Zarządu Centralnego lub na pisemne żądanie jednej czwartej części członków zwyczajnych.
§ 25. Uchwały Walnych Zebrań, zwołanych w 1-ym terminie są prawomocne przy obecności l /5 wszystkich członków rzeczywistych, przyczem każ
dy członek, obecny na zebraniu, może mkć pisemne pełnomocnictwa członków
nieobecnych, które przedstawia Przewodniczącemu Walnego Zebrania. W razi•e nieprzybyda wymagalnej liczby członków, Walne Zebranie odbywa się
w drugim terminie najpóźniej w 2 tygodnie po pierwszym terminie, przyczem
uchwały jego w tym wypadku są prawomocne bez względu na ilość reprezentowanych głosów.
§ 26. Wszelkie uchwały Zarządu i Walnych Zebrań zapadają zwykłą
większością głosów, z wyjątkiem uchwał, dotyczących zmian statutu oraz rozwiązania Oddziału, które wymagają większości % głosów obecnych, oraz w wypadku, pr.vewidzianym w § 5·7 niniejszego statutu.
§ 27. Zarząd Miejscowy jest organem wykonawczym Oddziału, a do zakresu j·ego działania należą czynności, obejmując-e całokształt agend Oddziału,
o ile statut wyraźnie nie postanawia inaczej.
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§ 28. W skład Zarządu Miejscowego wchodzą: prezes, vice - prezes, >~
kretarz. skarbnik, bibljotekarz wszyscy przewodniczący poszczególnych Sekcyj
wraz z kierownikiem Koła Młodzieży, oraz ostatni poprzedni prez,es Oddziallt.
W razie potrzeby Zarządowi przysługuje prawo kooptacji nowych czło l ·
ków Zarządu.
§ 29. Zarząd j-est oopowdedzialny wobec Walnego Zebrania.
§ 30. Kierownik dostrzegalni może być osobą z poza członków Zarządu,
lecz w takim razie - osobą. stale mianowaną przez Zarząd na . warunkach.
określonych szczegółowo w umowie. Kandydat musi się wykazać opinją fachową dyr·ektora Obserwatorjuro Astronomicznego Uni•wersytetu Wa~szawskiego.
(Patrz § 32}.
§ 31. Członkowie Zarząd u oraz przewodniczący Sekcyj są wybierani z pośród członków, zamieszkałych w miejscu siedziby Towarzystwa lub Oddziału
Miejscowego, na prz•eciąg jednego roku. Ustępujący członkowie mogą być wybierani ponownie.
§ 32. Wszystkie godności w P. T. P. A. są honorowe. W razie potrzeby
. Zarząd ma prawo angażowania pracowników płatnych.
§ 33. Wybory do Władz Oddziału oclibywają się na dorocznem Walnem
Zebraniu drogą tajnego głosowania kartkami. Przynajmni.ej na tydzi·eń przed
Zebraniem •wszyscy cz!-onkowi·e otrzymują ofiojalną listę kandydatów, proponowaną przez ustępujący Zarząd. Każdy członek może wykr·eślić a wzamian za to
wpisać nowe proponowane przez si.ebie kandydatury. Walne Zebranie wybie"
ra najpi·e rw pr·e zesa, a następnie ws·zystkich .pozostałych członków Zarządu
raz·em. Nadto Walne Zebranie wybiera trz.e ch zastępców, którzy wchodzą
w skład Zarządu na wypadek ustąp:•enia któregokolwiek z członków Zarządu,
oraz trze oh członków Komisj•i Rewizyjnej. Analogic1zni•e odbywają się wybory
Władz Centralnych na Zebraniu Delegató•w.
§ 34. Członkowie Towarzystwa zamiej•scowi, ni·e mogący przybyć na
Walne Zebranie (podobnież-na Zebranie Delegatów}, mogą przeshć swoj~
głosy wyborcze na ręce sekretarza w kopercie zamkniętej, zaopatrzonej w pod,
pis autentyczny członka, którą sekretarz, nie otwierając, wręcza skrutatororn.
W chwili głosowania skrutatorawie otwierają koperty i, nie czytając treści listu.
wrzucają go do urny.
§ 35. W szelki e akty urzędowe w stosunkach zewnętrznych podpisuje
prezes lub jego za·stępca i sekretarz. Korespondencjlę wewnętrzną podpisywać
może jedynie sekretarz. Czeki i kwity muszą być podpisane przez prezesa ( ew.
jego zastępcę}, sekr•etarza i skarbnika.
§ 36. Posiedzenia Zarządu odbywają się z reguły dwa razy na miesiąc.
§ 37. Do prawomocności uchwał Zarządu wymagalna jest obecność 2/3
flości członków Zarządu.

§ 38. Zarząd układa specjalne regulaminy dla Komisyj i agend Odd :ia!u
celem prawidłowego prowadzenia spraw P. T. P. A.
§ 39. Posiedzenia dyskusyjne odbywają się przynajmniej raz na mi2siąc
(z wyjątkiem miesięcy letnich) i są poświęcone Teferowaniu i omawianiu za,
gadnień naukowych oraz bieżących spraw, Oddziału Towari'ystwa. Wszelkk
dyskusje na tle politvcznem i reli\]ijnem oraz na tematy obc·e zadaniom Towa"
rzystwa są w łonie P. T. P. A. niedopusz,czalne.
§ 40. Organami centralnerui P. T. P. A. są: Zebranie Delegatów, Zarzą d
Centralny i Giówna Komisja Rewizyjna.
§ 41. Zebranie Delegatów składa się z: l) członków Zarządu Centralne"
go, 2) delegatów Oddziałów Miejscowych, wybranych na Zwyczajnem Wal"
nem Zebraniu Oddziału przy końcu roku, w ilości najwyżej jeden d elegat na
dz.ie-s.ięciu członków zwyczajnych danego Oddziału
Miejscowego. Delegatem
może być również członek honor01wy i dożywotni. Prezesi Oddziałów Miejsco-
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wych są z urzędu delegatami. W razie niemożności wysłania delegata, Zarząd
Miejscowy prze~yła swe sprawozdanie i wnioski pisemnie Zarzqdowi Centralnemu, a ten musi je umieścić w program[e zebrania Delegatów.
§ 42. Zebranie Delegatów może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§ 43. Zwyczajne Zebranie Delegatów odbywa się z reguły w grudniu lub
styczniu, w każdym razie po otrzymaniu przez Zarząd Centralny sprawozdania
z odbycia Walnych Zebrań Miejscowych. Zarząd Centralny ma prawo zwołać
Zebranie Delegatów również i w tym wypadku, gdy jakikolwiek Oddział Miejscowy, w terminie dwutygodniowym od dnia otrzymania wezwania Zarządu
Centralnego, nie odbył Walnego Zebrania.
§ 44. Zwyczajne Zebranie Delegatów jest zwoływane przez Zarząd
Centralny.
§ 45. Nadzwyczajne Zebranie Delegatów jest zwoływane: z inicjatywy
Zarządu Centralnego, na żądanie Głównej Komisji Rewizyjne.i i na żądanie
Oddziału Mi·ejscowego, wyrażone pr;zez Nadzwyczajne Walne Zebranie.
§ 46. Do kompetencji Zwyczajnego Zebrania Deiegatów naldy:
a) WY'bór prez·esa, członków Zarządu Centralnego i Głównej Komisji Rewizyj!ll!ej•,
b) zatwi·er.cbenie sprawozdania r-ocZJ!lego z czynności Towarzystwa, bilansu za rok ubiegły oraz - sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej,
c) ustalenie podstaw budż·etu na rok następny,
d) int·e rpretacja poszczególnych postanowi·eń statutu, tudzież jego zmiany
uzupełnienia,

e) sprawy, za które Zarząd Centralny nie bierze na siebie odpowiedzial-

narści,

f) sprawy, przedstawione prz.ez Zarząd i Walne Zebrania Miejscowe,
g) rozwią:zanie Towarzystwa lub jednego z Oddziałów Miejscowych i likwidacja odnośnego majątku.
§ 47. Zarząd Centralny składa się z prezesa, vice - pr•ezesa, sekretarza,
r·k arbnika i redaktora. W razi,e potrzeby Zebranłe Delegatów może powiększać
Zarząd o dalszych ·członków. Zarząd Centralny jest odpowiedzialny wobec Zebrania Deiegatów. Zakres dzia~ania Zarządu Centralnego jest analogiczny w stosunku do P. T. P. A.,
ja•k Zarządów Miejscowych - do Odziałów.
(Patrz § 27).
§ 48. Członkowie Zarządu Centralnego, z wyjątkiem prezesa, mogą być
członkami Zarządu Oddziału Miejscowego.
§ 49. Komisje Rewizyjne - Głó-wna 1 Miejscowa:
a) prowadzą kontrolę i rewizję majątku, ksiąg, dokumentów i kasy właś
ciwej organizacji, w każdym czasie z wmsnej inicjatywy oraz na żądanie odnośnych Zarządów;

b) sprawdzają roczny bilans i sprawozdanie oraz składają na Walnem
Zebraniu lub Zebraniu Delegatów sprarwozdanie ze swej1 czynności za rok
ubiegły;

c) składają wnioski na Walnych Zebraniach i Zebraniach Delegatów co
do udzielenia absolutorjrum Zarządowi;
d) w razie uznania za konieczne, żądają zwołania Nadzwyczajnego Wal- ·
nego Zebrania lub Zebrania Delegatów.
§ 50. Komisja Rewizyjna Główna i Miejscowe - składają się z: prezeSd,
jego zasbępcy i dwóch członków.
§ 51. Członek Zarządu nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej.
§ 52. Wszystkie uchwały na Walnych Zebraniach i Zebraniach Delegatów zapadają zwykłą większością głosów. Uclhwała o likwidacji Towarzystwa
(nie pojedyńczego Oddziału Miejscowego) musi być zadecydowaną przez dw:~ '
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po sobie następujące Zwyczajne lub Nadzwyczajne Zebrania Delegatów więk .
\.O~c· '. ą tr .;~ dJ czv. Jr,;c:, ~losów obecnych DelegaLOw.
§ 53. Uchwały Zarządów zapadają zwykłą większością głosów, o ile statut wyraźnie nie postanawia inaczej.
§ 54. Wszystkie wybory do Wladz Towarzystwa zapadają zwykłą więk 
szością głosów i są tajne, o ile nie zostały przeprowadzone jednomyślnie przez
aklamację.
ROZDZIAŁ

Członkowie

VI.

Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.

55. Członkiem P. T. P. A. może być:
a) każda pełnoletnia osoba fizyczna, przyjęta w poczet czł-onków Oddziału Miej•s cowego. Słuchacze szkół- akademickich uważani są za osoby pełnoletnie;
b) osoba prawna, uznana za taką na terytorjum Rzeczypospolitej Polskiej,
przyjęta w poczet członków Oddziału Miejscowego;
c) osoby niepełnoletnie powyżej lat 12 wteku mogą korzystać z urządzeń
Towarzystwa za zgodą rodziców i ewentualnie - Szkoły, na zasadach, ustalonych przez Zarząd Centralny.
·
§ 56. Członkowie P. T. P. A. dzielą si<ę na członków: a) założycieli, b) rzeczywisty-ch, c) popierających, d) dożywotnich, e) honorowych f) uczestników
Koła Młodzieży.

§ 57. Przyj-ęcie członka następuj-e na podstawie deklaracji, podpisanej
przez niego i dwóclh -członków rzeczywi-s tych. O przyjęciu osób pełnoletnich
decydu; ~ Zarząd Miejscowy. Oficerowie służby czynnej balotowaniu nie podlegają. Odmowy pr.zyjęcia kandydata Zarząd nie motywuje.
§ 58. Członkiem rzeczywistym jest osoba fizyczna, pełnoletnia, przyjęta
przez Zarząd Oddziału Miejscowego, opłacająca normalne wpisowe i składki
roczne, płatne w ratach kwartalnych. Wysokość wpisowego wynosi nie wyżej 5
złotych i skladki rocznej nie wyżej 20 złotych.
§ 59. Członkiem popierającym jest osoba prawna lub fizyczna, przyjęt a
przez Zarząd Oddziału Miejscowego, a wpłacająca oprócz normalnego wpisowego .składkę W wysokości poczwórnej składki czronka lt'Zeczywistego.
§ 60. Cz~onkiem dożywotnim może zostać każdy, przyjęty prz,ez Zarzą:l
Oddziału Miejscowego, o ile wpłaci jednorazowo sumę, równą dwudziestokrotnej składce członka rzeczywi<stego, przyczem zwolniony zostaje od składek rocznych i wpisowego.
§ 61. Godność członków założycieli P. T. P. A. posiadają:
a) pierwsi Założyciele Towarzystwa Miłośników Astronomji w Warllz.awie,

b) wszyscy poprzedni pre:l!esi tegoż Towarzystwa,
c) wszyscy prezesi Zarządu Centralnego P. T. P. A.,
d) osoby, którym Zebrania Delegatów nada tę godność.
§ 62. Tytuł członka honorowego nada}e Zebranie Dele-g atów na wniosek
Zarządu Centralnego osobom, specjalnie zasłużonym w nauce astronomji lub
w prowadzeniu i organizacji Towarzystwa.
§ 63. Członkowie założyciele i honorowi są zwolnieni od opłacania wpisowego i składek.
§ 64. Koła Młodzieży organizuje Zarząd Miejscowy, ustalając zasady organizacji samodzidnie. Uczestnicy Koła Młodzieży wpłacają rpełne wpisow~
i połowę składki rocznej członka rzeczywistego. Zarząd Miejscowy może sprawę składki zadecydować odmiennie w każdym poszczególnym wypadku, w porozumi·eni•u z Dyrekcjami Szkół średnich i Zarządem Centralnym.
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§ 65. Zarząd Centralny ma prawo nadawania godności Członka Korespondenta dnstytucjom i osobom, zajmującym się astronoroją lub naukami pokrewnemi. i utrzymującym kontakt z P. T. P. A. Członkowie Korespondenci, za każdo
ra;;owem upoważnieni•em, reprezentują P. T. P. A. wobec zamiejscowych osób,
instytucyj i stowarzyszeń naukowych. Członkowie Korespondenci nie maj,ą obowiąZ!kiu opłacania składek członkowskich.

§ 66. Wszyscy członkowie, · mają .prawo bezpłatnego korzystania z bibljoteki, WISzelkich urządzeń Towarzystwa, tak we własnym Oddziale Miejscowym
jak i we wszystkich innych, otrzymują bezpłatnie perjodyczne publikacje Towarzystwa, mają bezpłatny wstęp na Zebrania Dyskusyjne, mogą na odpowied·
nich warunkach wypożyczać przyrządy, książki i czasopisma. Na odczyty puo ustalony przez Zarząd procenL
bliczne wstęp dla członków jest zniżony
Wszyscy członkowie P. T. P. A., mają prawo głosowania na Walnych Zebraniach. Osoby prawne wykonywują to prawo przez uprawnionych przedstawicieli. Te same osoby mają czynne .prawo wyborczce do Władz P. T. P. A.
Bierllle prawo wyborcze mają tylko osoby fizyczne. Obcokrajowcy nie mogą
być wybierani do Władz Towarzystwa.
§ 67. Członkowie P. T. P. A. obowiązani są:
a) pładć regularnie składki,
b) ściśle przestrzegać przepisów statutu, stosować się do prawomocnych
uchwał Walnych Zebrań i Zebrań Delegatów, przestrzegać regulaminów, wy-danych przez Zarządy Miejscowe lub Centralny,
c) starać się w miaPę możności brać udział w pracach Oddziału,
d) starać si·ę o rozwój Towarzystwa.
§ 68. Członkowie P. T. iP. A. występują z Towarzystwa na własne żąda
nie, przy jednoczesnem uiszczeniu zaległych składek.
§ 69. Członkowie P. T. P. A. mogą być wykreśleni z Towarzystwa
z ważnych powodów na mocy jednogłośnej uchwały Zarządu Miejscowego.
Wykreślonym przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania. Powodami, uzasadniająceroi wykreślenie, są (taxative):
a) nieuiszczenie składki członkowskiej przez rok,
b) · działanie na szkodę Towarzystwa,
c) nieprzestrzeganie przepisów statutu,
d) popełnienie czynu hańbiącego.
Przed powz.ięciem uchwały o wykreśleniu, Zarząd zawiadamia interesowanego i ewentualne wyjaśnienie jego musi wziąć pod uwagę. W razie odwo- .
lanie się wykreślonego do Walnego Zebrania i na specjalne jego żądanie, musi
Zarząd ad hoc zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie.
ROZDZIAŁ

Fundusze i

VII.

rachunkowość.

§ 70. Fundusze P. T. P. A. tworzą s·ię:
a)· z wpisowego i skliadek człoll!kowskich,
b) z dochodów z majątku Towarzystwa,
c) z dochodów z płatnych odczytów i pokazów,
d) ze sprzedaży wydawnic~.
e) z ofiar, darowizn i subwencyj.
§ 71. Do przyjmowania ofiar, darowizn, zapisów, legatów i subwencyj
upoważniony jest Zarząd Centralny.
§ 72. Funduszami i rzeczami, powstałemi z aktów prawnych, dysponuje
~ząd Centralny.
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§· 73. Dochodami normalnemi dysponuje samodzielnie Zarząd Miejscowy:
całą sumą, powstałą z wpisowego i 10%-ami innych dochodów. Resztę przekazuje Zarząd Miejscowy Zarządowi Centralnemu na pokrycie kosztów bezpłat
llych publikacyj i innyc-h agend, określonych statutorwo celami Towarzystwd.
ROZDZIAŁ

VIII.

Prawa Protektaratu Naukowego.

§ 71. Dla zepewnienia ścisłości naukowej w działalności P. T. P. A., winien Zarząd Centralny przedkładać Dyrektorowi Obserwatorjum Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego plany zamierzonych prac naukowych, pedagogicznyoh i popularyzacyjnych Towarzystwa, w celu uzyskania opinji o ich
strcnie naukowej. Wszystkie j•ego fachowe uwagi i wskazówki muszą być przez
P. T. P. A. uwzględniane.
ROZDZIAŁ

IX.

Liklwidacja Towarzystwa.

§ 75. W razie prawomocnej uchwały Zebrania Delegatów o likwidacji
Oddziału .M iejscowego, likwidacj1ę Oddziału przeprowadza Zarząd Centralny.
Uchwala Zebrania musi być poprzedzona uchwałą Walnego Zebrania Miejscowego.
W razie likwidacji P. T. P. A., zadecydowanej na drugiem z rzędu Zebraniu Delegatów większością trzech czwartych glosów obecnych człoruków,
Zebranie Delegatów wybiera równocześni1e Komisję Likwidacyjną w składzie
trzech osób, która przeprowadza lik>widację. Cały pozostały majątek ruchomy
i nieruchomy winien przejść na pokrewne organizacje, istniejące na terytorjum
Rzeczypospolitej Polskiej.
ROZDZIAŁ

X.

Przepisy przejściowe.

§ 76. Do chwi·li prawnego zarejestrowania niniejszego statutu, funkcje Zarządu Centralnego P. T. P. A. spełnia dotychczasowy Zarząd Towarzystwa
Miłośników Astronomji. Jest on również Zarządem Miejscowym Oddziału P.
T. P. A. w Warszawie.
§ 77. Na prowincji porwstające Oddzi·ały, aż do chwili zarejestrowania niniejszego statutu, posiadają charakter filij• Towarzystwa Miłośników AstronomJi.

Na podstawie Przepi,s ów tymczasowyclh o stowarzyszeniach i związkach
z dn. 17 marca 1906 r. (Dz. Urz. M. S. Wewn. Nr. 1, paz: 11 - 1919 r:) oraz
z.g:Jdnie z Rozporządz· eniem Min. Spr. Wewn. z dn. 28 si-e rpnia 1926 r. zarzą
dzam wpis stowarzyszenia pod nazwą "Polskie ~owarzystwo Przyjaciół Astro..
nomjii", dawniej .. Towarzystwo Miłośników Astronomji" do rejestru Komisa'l'jatu Rządu pod Nr. 603.
Warszarwa, dn. 22.XII.1928 r. Nr. BP 201-19/28.
wz. Komisarz Rz.ądu
m. st. Warszawy
(-) J. Pilecki.
Redaktor dr. E. RIJbka.

Wydawca Polskie T-wo PrziJjaciól Astronomji.

POUKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ASTROftOMJI.
Konto czekowe P. K. O. N!! 5885.
Siedziba:

Warszawa, Chmielna 88, V piętro. Sekretarjat czynny w po.
niedziałki od godz. 18 do g. 20.
Sekretarz generalny dr.
F. Burdecki.

Dostrzegalnia Towarzystwa: Chmielna 88, V piętro, czyn~ w środy
w wieczory pogodne dla członków P. T. P. A. i publiczności.
Kierownik dostrzegalni p. M. Białęcki.
Bibljoteka T-wa.
19 -

Chmielna 88, V piętro, czynna w poniedziałki od godz.
20. Bibljotekarka - p. S. Domańska.
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Kilka obserwacyj powierzchni planety
Jowisza w r. 1928.
Obserwacje powierzchni Jowisza rozpocząłem jesienią
ubiegłego roku, kiedy planeta zaczęła się zbliżać ku Ziemi,
świecąc wysoko w południowej stronie nieba. Przeciwstawienie
nastąpiło d. 29 października.
Obserwacje rozpocząłem z tym
zamiarem, aby się przekonać, czy ubiegłe maximum plam sło
necznych (rok 1927 ?) nie wpłynęło na całokształt utworów
atmosferycznych tej

planety. Niestety, pochmurna pogoda,
roku 1928, nie pozwoliła mi dokoobserwacyj. Zdołałem robić tylko kilka
rysunków tej planety i to w niezbyt sprzyjających warunkach
atmosferycznych.
Rysunki wykonane zostały z pomocą lunety Tow., Bardou,
o średnicy objektywu 108 m/ m. Pomimo wiatru, chwilami
można było zaobserwować niektóre ciekawe szczegóły. Tak
np. d. 30.X, (Nr. 5, srt. 10) powiększenie 184 zaobserwowałem
w strefie równikowej i wyżej, pasmie zwrotnikawern S i strefie
umiarkowanej S znaczne zmiany w dotychczasowej prawidło
wości pasm jasnych i ciemnych.
Nastąpiło jakieś potężne
zaburzenie w spokojnej zazwyczaj strefie równikowej i w przyległych pasmach.
Niestety, w ciągu następnych dni nie udało
mi się zaobserwować planety, gdyż niebo pokryte było stale
chmurami.
Na rysunkach Nr . 1, 2. 3 i 4 z d. 4, 6, 20 i 25.X pasma
i strefy mają wygląd zupełnie normalny, jaki zwykle obserwujemy na tej planecie. Przeważają jednak pasma ciemne, jak
np. na rys. Nr. 2 z d. 6.X i Nr. 5 z 30.X, choć na rys. Nr. 4 z d. 25.X,
pow. 204, pasma te mają wygląd blady i niewyraźny. Czarna
okrągła plamka, widoczna na rys. z d. 25.X, przedstawia cień
3-go Księżyca Jowisza, a biała-sam Księżyc, który na tle ciemnem odcinka S wyróżniał się nadzwyczajną białością.
Czy stan powierzchni planety w r. 1928 był inny, niż
w r. 1927 - orzec niełatwo, gdyż mała liczba wykonanych
trwająca przez całą
nać większej ilości

jesień
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obserwacyj i rysunków nie pozwala na wyprowadzenie odpowiednich wniosków.
Byłoby jednak pożądane, aby posiadacze lunet, a tych
wśród miłośników nieba znajdzie się zawsze kilku, poświę
cili się w tym roku obserwacjom tej planety i wyniki swych
badań przesłali do "Uranji". W kwietniowym numerze "Popular f\stronomy" za r. 1928 mamy ciekawą notatkę o pomiarach
promieniowania powierzchni Jowisza, dokonanych w r. 1927
przez C. O. Lamplanda.

Rys. 10.
Jowisz w r. 1928
(Niżej przytoczone numery odnoszą się do analogicznie ugrupowanych
rysunków)
Nr. l 4.X.22h 30m
Nr. 2, 6.X.22h 30m
Nr. 3, 20.X.21h 30m
Nr. 4, 25.X.20h 30m
Nr. 5, 30.X.l9h

Z pomiarów tych okazało się, że, prócz odbitegb promieniowania słonecznego, planeta sama jeszcze wysyła swoje
własne ciepło. Podczas ubiegłej opozycji w r. 1927, pólkula
północna planety wysyłała znacznie mniej własnego promieniowania, niż południowa, która w zwykłych warunkach promieniuje silniej. Wogóle półkula północna i południowa odznaczały się wybitnym kontrastem: południowa była fotograficznie
i wizualnie jaśniejsza od północnej.
Powyżej przytoczone badania Lamplanda potwierdzają
moje obserwacje wizualne Jowisza, wykonane w r. 1927. Według tych obserwacyj (patrz Nr. 3 "Uranji" r. 1928) planeta
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w r. 1927 odznaczała się niezwykłą szerokością i natężeniem
białych pasm, a zwłaszcza na pólkuli południowej.
Bardzo jest możliwe, że przyczyną tych niezwykłych
zmian jest zmienne natężenie pola elektromagnetycznego naszego Słońca, które w okresie największej ilości plam osiąga
swoje maximum, powodując w atmosferze Jowisza widoczne
zmiany.

Bibljografja prac astronomów polskich*).
(Ciąg

dalszy).

M. Kowal- Miedtwiecki, astronom- geodeta, członek Głównego
Miar.
Czterowahadlowy przyrząd Sternecka do pomiaru
przy s p i e s z e n i a s i l y c i ę ż koś c i. Broszurka str. 12, wydana przez
Główny Urząd Miar.
f\utor opisuje ostatni model aparatu Sternecka z r. 1925, podaje
wskazówki jego ustawiania i regulacji, jak również liczbowe stale wahadeł. Ponadto opisuje sposób dokonywania, oraz obliczania obserwacyj.
Wyznaczenie przyspieszenia siły ciężkości w Gdyni,
K a r t u z a c h i War s z a w i e w r. l 9 2 6. Broszura. str. 20, wydana
przez Główny Urząd Miar.
f\utor podaje wyniki ekspedycji grawimetrycznej w r. 1926, w której
sarn brał udział. Wyprawa była zorganizowana wspólnie przez Obserwatorjurn f\stronorniczne w Krakowie, or11z Główny Urząd Miar w Warszawie. Przy pornocy wahadla Sternecka dokonano ścisłych pomiarów przyspieszenia siły ciężkości: w Krakowie, Gdyni, Kartuzach, Warszawie, oraz
ponownie w Krakowie. praca zawiera zestawienie rezultatów po uwzględ
nieniu wszystkich poprawek. Wyniki podano w postaci tablic liczbowych,
zawierających również cyfry, podające dokladnbść pomiarów. Naczelne
kierownictwo wyprawy spoczywało w rękach prof. T. Banachiewicza. Drugim członkiem wyprawy był p. Józef Witkowski, adjunkt Obserwatorjurn
Krakowskiego.
Po m i ar b azy
g r o d zie ń sk i ej l n st y tu t u
G e o g r af i c z n e g o. Str. 53
31. (Odbitka z l - 2 zeszytu kwartalnika: "Wiadornvści Służby Geograficznej").
f\utor zdaje sprawę, jako kierownik techniczny, z pomiaru bazy
geodezyjnej w okolicach Grodna, dokonanej w r. 1927 przez Wydział
Triangulacyjny Wojskowego Instytutu Geograficznego.
Długość
bazy,
mieszczącej się na równinie pomiędzy wsiami Czerlona i Kochowo, wynosiła 10896 m. Do pomiarów użyto dwóch kompletów przyrządu Jaderina. Miary drutowe, służące do pomiarów, były komparowane na geodezyjnym komparatorze GI. Urz. Miar. Praca zawiera obliczenia długości
samej bazy, oraz liczne tablice liczbowe, obejmujące 31 stron.
Janusz Pagaczewski, asystent Obserwatorjurn f\stronornicznego
w Krakowie.
The provisienaJ elernents of a new Variable Star
o f t h e f\ l g ol-ty p e T V M o n o cer o t i s 2 9 (f\. f\. Ser. c, Vol l,
pg. 31 - 33.
Urzędu

+

*) Vide Uranja Nr. Nr. 3 i 4 z 1923 r. i Nr. 2 z 1929 r.

URANJA
Elementy fotometryczne tej gwiazdy, odkrytej w r. 1923 przy pomocy
fotografii jako gwiazda zmienna typu Fllgola, nie były dotychczas znane.
Na podstawie 83 obserwacyj, dokonanych podczas 41 nocy w latach
1926 ··- 27, udało się autorowi prowizorycznie je wyznaczyć. Gwiazda ta
zaćmiewa się regularnie co 6d·2702, amplituta zmian blasku wynosi Jm.5 przy·
czem blask jej spada w minimum do 13 wielkości gwiazdowej, t. j. do
granicy widzialności "lunety harvardzkiej", o otworze 203 mm, będącej
obecnie "w pracy" w obserwatorjum krakowskiem. Dalsze badanie tej
gwiazdy zostało przez pracę p. Pagaczewskiego w znacznym stopniu
ułatwione.

Tadeusz Rakowiecki. Dr o g i p l a n e t i k o m e t. Tom 1-szy.
Str. 376, wydawnictwo Kasy Im. Mianowskiego.
Treść książki stanowi dział astronomji teoretycznej, zajmujący się
obliczaniem położeń ciał systemu słonecznego (planet i komet) względem
naszej ziemi, wynikających z elementów ich dróg bez uwzględnienia per•
turbacyj. Jądro rozważań stanowi zagadnienie dwóch ciał.-Książka dzieli
się na 4 części: część pierwsza, wyłącznie geometryczna, traktuje o elipsie,
hiperboli i paraboli, oraz o obliczaniu elipsoidy ziemskiej. W części
drugiej, mechanicznej, rozważa autor zagadnienie dwóch ciał, oraz wynika·
jące z jego rozwiązania prawa ruchu eliptycznego. parabolicznego i hi·
perbolicznego. Część trzecia, trygonometryczna, podaje sposoby obliczania współrzędnych geocentrycznych ciała, przyczem uwzględnione zostały
nowe metody rachunkowe, podane przez prof. Banachiewicza (stałe wek·
torjalne, krakowjany). Wreszczie część czwarta mówi o poprawkach (na ·
precesję, nutację, aberację i paralaksę), jakim należy poddać obliczone
współrzędne kątowe. Jako zakończenie dany jest rozdział o interpolacji.
Tom 11-gi będzie zawierał obliczenie elementów drogi ze spostrzeżeń.

Książka przeznaczona jest dla początkujących adeptów astronomji,
studentów, oraz samouków, posiadających znajomość matematyki jedynie
w zakresie programu szkoły średniej. Fiutor posługuje się tylko początko
wemi zasadami rachunku różniczkowego i całkowego. Książka nie jest
produktem erudycji, lecz owocem osobistego przemyślenia tematu przez
autora i stanowi samodzielną próbę wykładu niezależną od jakiego .
kolwiek wzoru.
]. G.

Kronika astronomiczna.
Ruch obrotowy układu galaktycznego. Fistronom holenderski
z Lejdy, J. H. Oort, poddał badaniu ruchy własne 800 odległych gwiazd
w celu wykrycia ruchu obrotowego naszego układu Drogi Mlecznej. Praca
ta stanowi poniekąd uzupełnienie badań nad ruchem obrotowym Galaktyki,
dokonanych przez tegoż astronoma na podstawie prędkości radjalnych
gwiazd 1). Wyniki nowych jego badań naogół są zgodne z poprzednio otrzymanem i. Środek obrotu, znaleziony na podstawie ruchów własnych, posiada długość galaktyczną 1440 lub 324° ±20; wartość ta zgadza się z po·
zycją środka gromad kulistych w układzie galaktycznym. Środek ten ma
długość galaktyczną 325° ± 3°. Przyjmując, że prędkość względna gromad
kulistych względem Słońca wynosi 272 km.(sek., Oort zm1jduje na odle·
głość (R) środka układu galaktyki od Słońca i całą siłę (K) grawitacyjną
w tym punkcie następujące wartości:
l) Patrz Uranja N• 2 z 1928 r. str. 46.
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R = 6300 perseków -1:: 2000 czyli 20000 lat światła.
K = - l2 g. km 2/sec~. parsec = - 3. 8. 10 - ~ dyn.
Masa skoncentrowana w środku układu wynosi 6 X 1010 mas Słońca,
czyli 1 . 2 X 10•·1 gramów.
Wyniki O ort a są zapewne, hipotetyczne; jak sądzi autor omawianej pracy. lepsze wyniki będzie można osiągnąć, jeżeli da się wyznaczyć
wartości K. R. z prędkości radjalnych cefeid 9-ej i 10-ej wielkości.
(B. R. N. Nr. 132)

E. R.

Spektroheljoskop. Znany badacz Słońca, H a l e, zastosował niedawno do badań szybko zmiennych szczegółów na słońcu nadzwyczaj
pomysłowy instrument, który
nazwał
spektroheljoskopem. Ruchoma
sztabka, zawierająca dwie szpary, umieszczona jest przed spektroskopem.
Jedną szparę nastawiamy na badaną część powierzchni słońca, drugą zaś
szparę nastawiamy na jakąkolwiek linję widmową, np. czerwoną linję wodoru. Gdy pierwsza szpara porusza się tam i z powrotem przez obraz
plamy słonecznej wówczas zapomocą drugiej szpary obserwator dostrzega rozmieszczenie wodoru ponad plamą. Specjalne urządzenie pozwala
na drobne zmiany we wzajemnej odległości obu szpar, przez co obserwator odrazu może widzieć, kiedy wodór się do nas zbliża, kiedy zaś się
oddala, prędkość zaś tego ruchu wyznaczona być może ze zmian odległości szpar.
Spektroheljoskopem H a l e bada ruchy pionowe gazów dokola
plam, prędkości protuberancyj, oraz wielkie wybuchy słoneczne, którym
towarzyszą magnetyczne zaburzenia na Ziemi i zakłócenia w połączeniach
telegraficzno- telefonicznych. Spektroheljoskop może być zaliczony do
bardzo wybitnych zdobyczy w dziedzinie poznawania fizyki słońca.
(P. R. S. P. 1927 str. 194-195.

E. R.

Najzimniejsze gwiazdy. P. W. M er r i l l i M. L. H u m a s o n
z obserwatorjum na Monnt Wilson (Stany Zj. Rm. Póln.) znajdują, że do
najzimniejszych gwiazd wypada zaliczyć długokresowe gwiazdy zmienne,
oznaczone w widmowej kwalifikacji Harvardzkiej przez M 6 e i M 8 e') Są
to gwiazdy czerwone, temperatura zaś ich bezwzględna niewiele jest wyż
sza od 20000 K. Pewne gwiazdy typu N mają wprawdzie większy indeks
barwy (różnica między jasnością fotograficzną i normalną), jednak najświeższe badania spektrosekopowe i radjometryczne wykazuje, że gwiazdy
typu N i S są gorętsze od gwiazd typu M 6. Zapewne szczególna abserbeja wpływa na istnienie w nich znacznego indeksu barwy.
Maximum energji widmowej dla najzimniejszych gwiazd leży w czę
ści podczerwonej widma w sąsiedztwie fali 13000 R. Wszystkie najzimmniejsze gwiazdy są zmiennemi, co każe przypuszczać, że w tych warunkach gwiazdy są w stanie fizycznie niestalym.
(P. R. S. P. 1927 str. 198 -

202)

E. R.

Zachmurzenie na Marsie. Ciekawy nasz sąsiad planetarny posiada
atmosferę. która zawiera tlen i wodę. W atmosferze tej dostrzegane są
cz~sto chmury, które z wielkiemi prędkościami od 16 do 35 kilometrów
na godzinę przenoszą się nad powierzchnią Marsa. Z obserwacyj zachmurzenia na tej planecie astronom amerykański E. C. S l i p h er wnioskuje,
że podczas dnia na Marsle wogóle niebo bywa pogodne, o wiele pogodl) Klasyfikacje widmowe

N2 3 z 1926 r.

wyjaśnione było

w art. M.

Łobanowa

.Chemja gwiazd" Uranja
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nieJsze, niż na Ziemi, w nocy jednak niebo Marsa bywa znacznie zachmurzone w każdym razie więcej, niż podczas dnia. Wniosek ten co do
zachmurzenia nocnego Slipher opiera na zaobserwowanych stałych i trwałych chmurach na porannej i wieczorowej części terenu Marsa, oraz na
znacznem zachmurzeniu okolic podbiegunowych podczas jesieni, zimy
wiosny.
(P. R. S. P. 1927 str. 214). E. R.

Kosmiczne chmury wapnia 1). O t t o S t r u v e, praprawnuk słyn
nego CIStronoma W. Struve, opublikował w r. 1927 (Rp. J. roi. 65) nową
pracę c kosmicznych chmurach wapniowych. W pracy tej poddał on dyskusji spektogramy 321 gwiazd, gorętszych od gwiazd typu widmowego
B. 3. Na zasadzie dotychczasowych badań O. S t r u v e wnioskuje, że
najsilniej efekt kosmicznych obłoków uwydatnia się w odległości 500 lub
600 parseków, t. j. 1600 lub 2000 lat światła . Poza tą odległością w widmach gwiazd nie dostrzegamy nieruchomych linji wapnia, materjał jednak,
na którem oparty jest len wniosek, jest bardzo szczupły. Również nie
zauważono tego efektu w pobliżu słońca w odległościach 150-200 parseków. Zauważono bardzo silną absorbcję wapnia w gwiazdozbiorze Cefeusza, w którym obłok wapniowy rozpoczyna się, zapewne, już w odległości 250 parseków.
(J . B. R. R. t. 37 str. 335- 336). E. R.
Jasność

i indeks barwy korony

słonecznej

14 stycznia 1926 r.

Rstronomowie amerykańscy, H. T. S t e t s o n, W. W. C o b l e n t z, W. R rn o l d i W. R. S p u r r zbadali jasność korony słonecznej podczas cał 
kowitego zaćmienia słońca 14 stycznia 1926 r. w Benkoelen na Sumatrze.
Jasność korony zbadana została na drodze fotograficznej i wizualnej.
Na kliszach mierzono jasność nieba wewnątrz kola otaczającego koncentrycznie Słońce, o promieniu 30. Na wielkość fotograficzną otrzymano
wartość-11m. 38, a na wielkość fotowizualną (zdjęcie przez specjalny
żółty filtr). wartość -12m. 00. Różnica między temi wartościami, charakteryzująca barwę korony, nosi nazwę indeksu barwy; jak widać z przytoczonych liczb, wynosi on +Om . 62. W r. 1925 Ki n g otrzymał przy badaniu korony na wielkość fotograficzną - 10m . 96, fotowizualną - 11m . 61,
indeks barwy +Om. 65. Z liczb tych wynika, że podczas zaćmienia
w 1926 r. korona była o 40% jaśniejsza od korony z 1925 r., przypuszczalne to pojaśnienie stoi zapewne w związku ze wzrostem ilości plam
słonecznych .

(Rstrophysical Jourual, vol 66, str. 65).

E. R.

Kronika P. T. P. f\.
Spis nowych
Jako

członków,

przyjętych do Oddziału Warszawskiego
P. T. P. R. w lutym 1929 r.

członkowie rzeczywiści

l

Chwaściński

zostali

przyjęci.

Edmund - inżynier.
2. lzdebski Kazimierz - inżynier.
3. Krysicki Włodzimierz - nauczyciel.

l.

l) Vide Uranja Nr. l z 1927 str. 26.
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4. Sokół Wacław - administrator majątku.
5. Sulikowski Władysław - urzędnik zakładów Ostrowieckich .
6. Szulc Stanisław - inżynier.

Z kroniki Towarzystwa.
W dniu 20 lutego odbyło się w audytorjum Zakładu Botanicznego
Uniwersytetu Warszawskiego doroczne zwyczajne Walne Zebranie Człon
ków T-wa. Było ono specjalnie ważnem z uwagi, z jednej strony, na charakter, jaki siłą wypadków posiadało, z drugiej - na okres przełomowy
T-wa i zwią1ane z tern głębokie zasadnicze reorganizacje oraz uchwały,
jakie należało powziąć.
T~;mbardziej więc uderzającym był przykry fakt rażącej abstynencyi
i obojętności na sprawy T-wa u ogółu Członków, który na Walne Zebranie zjawił się; na sali obecna była zaledwie garstka niewielka Członków
dla wysłuchania sprawozdania i decydowania o dalszem życiu T-wa. Fakt
ten wystąpił tern jaskrawiej przy głosowaniu przy wyborach, kiedy liczba
głosów, nadesłanych przez Członków prowincjonalnych, okazała się prawie dwa ra.:y większą od liczby głosów obecnych warszawskich, aczkolwiek Warszawa stanowi prawie 70% ogółu Członków T-wa . Walne Zebranie podkreśliło też taki smutny a ze wszech miar niepożądany objaw
małego zainteresowania w T-wie.
Ważny a niezwykły charakter Zebrania polegal na tern, iż wobec
zmiany dotychczasowego Statutu, uchwalonej na Nadzwyczajnem Walnem
Zebraniu w dn. 25.X.l928 r. i wprowadzeniu nowego, zatwierdzonego przez
władze Państwowe w dn. 22.XII 1928 r.-Zebranie było: sprawozdawczem
częściowo z działalności dawnego T. M . R.., od dn. 22.XJI 1928 całego
nowego P. T. P. R.., w sprawach zaś wyborów nowego Zarządu i uchwalZebraniem Oddziału Warszawskiego P. T. P. R..
Odkładając na póiniej podanie do wiadomości szczegółowego protokółu Walnego Zebrania, komunikujemy tu ważniejsze sprawy i uchwały
Zebrania.
Zgodnie z nowym statutem dawne T. M . R.. zostało zlikwidowane
i przeszło w Polskie Towarzystwo Przyjaciół R.stronomji, w którem Warszawa stanowi Oddział, narówni z innemi Oddziałami - prowincjonalnemi.
Na podstawie §§ 76 i 77 Przepisów przejściowych Zarząd Oddziału Warszawskiego piastuje jeszcze charakter Zarządu Centralnego, do czasu
utworzenia tegoż przez Zebranie Delegatów, które odbędzie się w dniu
21 marca r. b. Wybory do Zarządu Oddziału Warszawskiego dały wynik
następujący : na Prezesa został wybrany ponownie Inż . Zygmunt Chełmoń
ski, na Członków zaś PP.: Maksymiljan Białęcki (ponownie), Dr. Feliks
Burdecki (ponownie), Prof. Paulin Chomicz, Prof. Michał Dowgird, Radca
Minist. Jerzy Grzymała-Pokrzywnicki, Dr. Mikołaj Łobanow (ponownie) ,
Teodor Neumann, Inż. Bronisław Rafaiski (ponownie), Dr. Eugenjusz Rybka (ponownie), Lucjan Zajdler (ponownie); na zastępcę: Inż . Edward Szawdyn; do Komisji Rewizyjnej weszli pp: Dr. Leopold Brennejsen, Inż. Piotr
Strzeszewst<i i Dr. Edward Taraszkiewicz - wszyscy ponownie.
Z wielkiem zadowoleniem zostały przyjęte przez obe<.nych wiadomości zakomu'1ikowane przez Zarząd: o utworzeniu i otwarciu Oddziału
T·wa we Lwowie; pertraktacjach i żywej z pomyślneml widokami urzeczywistnienia akcyi Zarządu ku utworzeniu Oddziałów w Toruniu, Krako wie i Wilnie; o przeistoczeniu "Uranji'' w miesięcznik, czem Zarząd chce,
z iednej strony, nawiązać bliższy kontrakt z ogółem Członków, otwierając
nadto w tym celu ,,skrzynkę do listów" w "Uranji" , z drugiej zaś - dąży
do dawania Członkom T-wa ile można więcej materjałów interesujących
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ich, tak jak uczynil już, wydając ,.Kalendarz flstronomiczny na . r. 1929"
w postaci obszernego, znacznie powiększonego i rozwiniętego w porównaniu z poprzedniemi Kalendarzami, rocznika astronomicznego.
W związku z temi, nielbędnemi w(g przekonania Zarządu, inwestycjami a zarazem - rosnącemi wraz z rozwojem Twa agendami, zadaniami, wymagającemi jednak powiększenia środków materjalnych, - zostało uchwalone przez Zebranie przedłożenie Zarządu podniesienia na
rok 1929 a:i: do odwołania: składki Członkowskiej do 12 zł. rocznie,
płatnych w razie życzenia kwartalnie, oraz do 3 zł. wpisowego dla nowowstępujących. Tak nieznaczna podwyżka była przez Zebranie, w rozu.mieniu potrzeb T-wa, uchwaloną bez sprzeciwów.
W kierunku świadczeń dla Członków T-wa przez Obserwatorjum T-wa
została znacznie powiększona liczba osób do prowadzenia pokazów, tak
że obecnie wynosi
ona, prócz głównego Kierownika Obserwatorjum
p. M. Białęckiego, nadto 4 zastępców, skutkiem czego pokazy w Obserwatorjum T-wa odbywają się obecnie 5 razy w tygodniu w dni wyznaczone - oddzielnie dla Członków, wycieczek, publiczości obcej i t. p.
Należy tu podkreślić główną zasługę kierownika Obserwatorjum, p. M. Bia·łęckiego, który niestrudzoną pracą i oddaniem się dąży do rozwoju Obserwatorjum jak i calego T-wa od początków jego istnienia.
Toteż Zebranie, chcąc wyrazić p. Białęckiemu uznanie za jego działalność przez aklamację akceptowało wniesiony przez Zarząd wniosek
udzielenia p. M. Bialęckiemu godności Członka honorowego T-wa.
W podobny sposób, również aklamacyjnie Zebranie przyjęło wniąski
Zarządu o wyrażenie wdzięczności i uznania, jako DOBRZE Zf\SŁ U ZO
NYCH Dlf\ T-Wf\ pp. Prof. Zygmuntowi Wóycickiemu, Dyrektorowi Państw.
Szkoły Kolejowej {gdzie mieści się obecnie siedziba T-wa inż. W. Gniazdowskiemu inż. archit. H. Gajowi i kierownikowi pracowni wzmiankownej
Szkoły Kolejowej p. St. Lechowi-za okazywane zawsze i obecnie niezmiernie
doniosłe, wartościowe a zawsze niezmiennie życzliwe usługi, poparcie
i pomoc tak moralną jak i rzeczową.
W końcu posiedzenia Zebranie ucl-•walilo tryb wyboru degatów
na pierwsze w- T-wie Zebranie Delegatów.
Termin Zebrania Delegatów został w następstwie ustalony na
na posiedzeniu w d. 6.lll r. b. Zarządu na dzień 21 marca r. b.
Naogół Walne Zebranie stwierdziło bardzo znaczny i szybki w ostatnich czasach rozwój T-wa, wyrażający się tak w rozwijaniu agend i zamierzań, jak również i w rozszerzaniu i obejmowaniu swą działalnoś
cią coraz większych obszarów i dzielnic Polski przez tworzenie Oddziałów
prowincjonalnych, które jako bliżej położone od zainteresowanych, mogą
tern łatwiej i skuteczniej tak tworzyć się jak i prowadzić działa l ność i realizować cele i zadania T-wa.
W tym ostatnim kierunku wielką pomocą Zarządowi i całemu T-wu
może służyć ogół Członków T-wa przez propagandę i wykorzystywanie
drogą prywatną stosunków swych na prowincji, {jakich Zarząd, jasnem
jest, mieć .nie może w takiej i lości) w kierunku urabiania opinji i przygotowania gruntu i materjalów wśród lokalnego społeczeństwa dla powstania Oddziału. Z takim apelem też Zarząd zamierzał zwrócić się do
ogółu Członków na Walnem Zebraniu.
Szczuplość Zebrania jednak, jak
było wzmiankowane wyżej, zamknęła mu usta; czyni więc to obecnie na
tern miejscu.
Z. Ch.

,
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Wszechświata

f\rt. 14. Mars.
(f\rtykuł

5 z cyklu .,Na szlakach

nieskończoności").

Jak widzieliśmy w poprzednim artykule, planeta Wenus
taksamo mało ma wspólnego w istotnej naturze swej z boginią piękności Venus, jak najbliższy towarzysz Słońca, Merku~
ry,- z bożkiem handlu i złodziei.
Podobnież najbliższa od Ziemi planeta górna, t. j. leżąca
w kierunku przeciwnym od Słońca, Mars, imię swe zawdzięcza
jedynie barwie czerwonej, wyróżniającej ją już na pierwszy
rzut oka z pomiędzy białych punktów, błyszczących na stropie
nieba, barwie krwi, którą bóg wojny, Mars, ujawnia swe istnienie. Naturą bowiem swą planeta zbliżona jest bardzo do naszej Ziemi, a nawet, jak chcą niektórzy astronomowie, np.
Lowe/1, przedstawia sobą przyszły smutny obraz ziemi w wieku starczym, gdy już wewnętrzne ognie, podtrzymujące jej ży
cie, wystygną, a soki żywotne - wody - prawie całkowicie
wyschną i wyparują.
Wiele jednak zjawisk na Marsie daje rzeczywiście podstawę do podobnego mniemania. Czy jednak taka ponura przyszłość czeka Ziemię, czy też jest to tylko teoretycznie słusznie
wyrozumowany wniosek - odpowiedź na pytanie to nastąpi
dopiero po wielu, wielu miljonach lat i miljony pokoleń będą
jeszcze czekały na nią.
Materjały do kategorycznego wnioskowania o naturze
Marsa daje łatwość i dokładność obserwowania i badania jego
tajemnic. W pierwszym rzędzie - położenie w przestrzeni
w stosunku do Ziemi i Słońca.
Wówczas gdy Merkury i wenus znajdują się między Ziemią i Słońcem, i obserwując je musimy patrzeć zawsze w kierunku Słońca, które blaskiem swym utrudnia ujrzenie szczegółów, ternbardziej nadto trudnych do rozpoznawania, gdyż planety te, znajdując się zwłaszcza blisko Ziemi, swą oświetloną
stroną są odwrócone od nas,- Mars, przebiegając koło Ziemi
w stronie przeciwnej od Słońca, ukazuje nam z odległości
średniej!) prawie 78 miljonów kilometrów glob swój jasno oświe
tlony prostopadłemi promieniami Słońca.
Drugą okolicznością, umożliwiającą i ułatwiającą obserwowanie tarczy Marsa, jest brak chmur i obłoków w jego
atmosferze. F\tmosfera ta bowiem jest niezmiernie rzadka, tak
że wyjątkowo pojawiające się słabe zaciemnienia w niej,- za1)

Podczas przeciwstawienia ze Słońcem.
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gęszczenia gęstością nie przenoszą
lekkich powiewnych
mgiełek i oparów ziemskich.
Mgiełki te pojawiają się, jak powiedziałem, niezmiernie
rzadko i w pewnych tylko okolicach Marsa, nie zasłaniają więc
wcale widoku jego powierzchni. To też rysunki przedmiotów
i formacyj na tarczy Marsa, robione w różnych, nieraz bardzo
odległych od siebie, epokach i różnemi co do doskonałości
środkami , dają jednak te same i zgodne obrazy i zarysy
układu powierzchni jego.
Tak więc, jak Słońce między gwiazdami, tak Mars między
planetami - są najłatwiejsze do obserwowania i najlepiej po-

znane.

Rys. 11.

Fotografja Marsa (w Obserwatorjum Licka z 29 . VJII. 1924 r.)

Cechy fizyczne Marsa poznaliśmy już z artykułu w Nr. 2
"Uranji" 1928 r. Biega on w przestworzach w odległości od
Ziemi, wahającej się średnio od 78 miljonów kilometrów do
377 miljonów km., ukazując się jej w fazach, podobnie jak
Księżyc, Wenus. Mniejszy około 7 razy od Ziemi, o gęstości
0.72 ziemskiej, posiada siłę ciążenia wynoszącą zaledwie 0.38
ziemskiej Człowiek, ważący na Ziemi 70 kg., na Marsie miał
by tylko około 26 kg wagi.
Ponieważ droga Marsa dokola słońca leży na odległości
od tego ostatniego średnio 227.720.000 kim . (Ziemi, okrągło
licząc, 150.000.000 kim.), - musi on zużyć na przebycie jej
prawie dwa razy tyle czasu co Ziemia po swej orbicie. Okres
synodyczny Marsa wynosi 780 dni, zaś rok gwiazdowy na Marsie trwa 687 dni ziemskich t. j. jest dwa razy dłuższy od ziemskiego. Stąd więc pory roku są na Marsie również dwa razy
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dłuższe. Że jednak nachylenie osi Marsa do płaszczyzny jego
orbity jest mało różniące się od takiegoż nachylenia osi ziemi,
przeto pory roku, aczkolwiek dłuższe, są bardzo podobne do
ziemskich. Dni Marsowe prawie są jednakowe z naszemi, gdyż
obrót dokoła swej osi Mars wykonywa w ciągu 24 g. 37 min.
22.58 sek.
Te same jednak względy wpływają na nierównomierny
rozdział ciepła na globie Marsa i różnice temperatur w porach
roku. Półkula północna posiada długie lata a krótkie zimy,
a więc- klimat łagodniejszy w porównnniu z półkulą połud
niową, gdzie zachodzą odwrotne warunki. Podobnież- wskutek silnego ochładzania się podczas długich zim a takiegoż mocnego nagrzewania się przez długie lato - różnice temperatur pór roku są na Marsie wielkie, o wiele znaczniejsze, niż
na Ziemi.
Już te zjawiska wskazują na przykre warunki klimatyczne, panujące na Marsie. Gdy zaś weźmiemy pod uwagę zasadniczo skąpe ilości ciepła, jakie dzięki znacznemu oddaleniu od
Słońca otrzymuje on (4 / 0 w porównaniu z Ziemią), to przekonamy się, że tajemniczy glob, dokoła którego ludzie snuli
i snują tyle fanfastycznych przypuszczeń i baśni i o dostaniu
się nań ciągle marzą nie byłby tak "różowym" w zetknię
ciu bezpośredniem, jak wydaje się oglądanym z Ziemi. Długo
letnie i sumienne badania i obserwacje, zwłaszcza cytowanego
Lowell'a oraz astronomów Obserwatorjum na Mount Wilson
z całą pewnością już dziś stwierdziły surowość klimatu na Marsie. Jakżeby smutno wyglądały nasze wspaniałe i przepiękne
zwrotnikowe puszcze afrykańskie, brazylijskie i ich mieszkań
cy - przeniesieni w strefy równikowe Marsa! Próżno wyczekiwałyby na ten żar tropikalny, do którego przywykły. Słońce
pomimo postępowania coraz wyżej grzałoby słabo i nawet
w samo południe zaledwie dałoby ciepła nie wyżej
10° C.
f\ kiedy w biegu swym poczęłoby chylić się ku zachodowi,
byłoby to dla wielu zapowiedzią rychłej śmierci. Już o zachodzie (podobnież i o wschodzie) temperatura spadłaby dużo niżej punktu zamarzania wody, następująca zaś noc przyniosłaby
zagładę swym wielostopniowym już mrozem.
Jedni eskimosi
i podobne podbiegunowe ludy nie odczułyby może różnicy,
gdyby ojczyznę ich przeniesiono na Marsa; dla nich bowiem
temperatura do 70° C niżej zera nie stanowiłaby niespodzianki.
Taką surową naturę posiada Mars dzięki, z jednej strony,
jak powiedziałem, oddaleniu od Słońca, z drugiej zaś - niezmiernie rzadkiej atmosferze i brakowi chmur, któreby przeszkadzały szybkiemu i silnemu promieniowaniu ciepła z powierzchni globu i przez to silnemu ochładzaniu się jego.

+
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f\tmosfera ta, zbliżona składem do ziemskiej, jest o wiele
od niej, nie zawiera , o ile ostatnie badania wykazały,
wodoru i helu w stanie wolnym, parę wodną zaś posiada podobnież w ilościach nieznacznych. Znane nam z poprzedniego
opisu Marsa białe plamy na biegunach jego zdają się stwierdzać kategorycznie obecność wody na Marsie. Zachowanie się
ich podczas pór roku: znikanie latem a pojawianie się i roś 
nięcie zimą, podobne zjawianie i znikanie na podobieństwo
szronu przy zachodzie i wschodzie Słońca, - zdawna nasunęło i podtrzymuje obecnie pogląd, iż są one utworzone bądż
ze śniegu lub szronu - a więc wody, bądż z substancji tają
cej i wyparowywującej przy podnoszeniu się temperdtury
a osiadającej przy jej spadku .
Inni astronomowie, biorąc pod uwagę okoliczność, iż Mars
posiada średnią temperaturę niżej 0°, a więc zaniską naogół do
przemiany śniegu w wodę, wysuwają inną teorję, mianowicie że
plamy te są utworzone z skrzepniętego kwasu węglowego, i na
potwierdzenie swej tezy przytaczają właściwości jego przechodzenia ze stanu gazowego w ciekły lub stały bez tworzenia
mgły t. j. obłoków, których, jak już wiemy, na Marsie istotnie
nie bywa. Silnym jednak argumentem przeciwko tej teorji jest
inna właściwość kwasu węglowego. Dla utrzymania go trzeba
byłoby ciśnienia atmosferycznego przeszło 4 razy większego
nawet od ziemskiego, tymczasem zaś na Marsie przy tak rzadkiej, jak wiemy, atmosferze, ciśnienie jest o wiele niższe na wet, niż na Ziemi.
Naogół - ternbardziej wobec obecności
w atmosferze
Marsa tlenu -więcej danych przemawia za poglądem, iż plamy biegunowe są utworzone z wody w postaci śniegu lub
szronu.
Wbrew dość ogólnemu mniemaniu, iż powierzchnia Marsa jest naogół płaska i równa, bez znaczniejszych wyniosłoś~
ci, - też same plamy biegunowe nasuwają odmienny wniosek .
Niektóre miejsca plam trwają stale z roku na rok, wówczas
gdy części plam, leżące bliżej w kierunku równika perjodycznie pojawiają się i znikają. Daje to assumpt do mniemania,
iż znajdują się na Marsie znaczne wyniosłości, na których
,,śnieg" leży stale lub conajmniej dłużej. - Lowe/1 twierdzi, iż
wyniosłości niema, gdyż wzniesienia już około 4500 mtr. musiałyby być zauważalne na linji terminatora, czego jednak nie
skonstatowano. Według zaś mniemania Russell'a nie wyklucza to możliwości istnienia wyniosłości w rodzaju np. Gór
Skalistych.
Drugą charakterystyczną cechą powierzchni Marsa jest
przewaga .,lądów"- miejsc jaśniejszych i chłodniejszych co do
rzadszą
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temperatury,- nad "morzami"- ciemniejszemi i cieplejszemi,głównie w półkuli południowej, aczkolwiek w istocie kontury
jednych i drugich nie są wyraźne, tak źe naogół trudno jest
ustalić granicę międy niemi.
Jeżeli jednak wziąć pod uwagę rzadkość atmosfery Marsa, małą zawartość w niej pary wodnej a nadto zjawiska iż
w "morzach": nigdy nie zaobserwowano błyszczącego odbicia
od powierzchni ich promieni słonecznych, co jednak musiało
by mieć miejsce, gdyby istotnie były napełnione wodą; że
obraz powierzchni ich nie jest stały, lecz zmienia się często
i znacznie i wreszcie że zabarwienie "mórz" również jest
zmienne - od ciemno-zielonego przez żółtawo-zielony do ciemno-brunatnego- mało jest danych do uważania tych "mórz"
za istotne morza.

Rys . 12. Powierzchnia Marsa w r. 1924
rysunku Obserwatorjum w Meudon).

(według

Próbowano też różnych teoryj dla wyjaśnienia natury
ciemnych przestrzeni Marsa. Jedna z hypotez uważa je za powierzchnie, pokryte roślinności'l, która zmienia swój kolor
w zależności od pory roku; jasne zaś przestrzenie - za pustynie. Inna teorja - Arrheniusa- chce widzieć w ciemnych miejscach pola, pokryte solami alkalicznerni rozpuszczalnemi (analogja do podobnych formacyj, trafiających się na Ziemi), któ~
re w czasie pory wilgotnej pochłaniają wilgoć i tworzą błoto
ciemnego koloru, z nastaniem zaś pory suchej tracą ją i stają
się jaśniejszemi. Jednakże obecność tlenu w atmosferze Marsa przemawia za pierwszą hypotezą.
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Prawdziwą burzę wywołało w świecie astronomicznym odkrycie przez Schiaparrellego w r. 1877 i 1879 t . zw. "kanałów"- ciemnych prostych prawidłowych linij, niejednokrotnie
podwójnych, ściśle równoległych (odkrycie w r. 1881) ciągną
cych stę nn tysiące kilometrów po powierzchni Marsa. Rozpoczęto liczne i pilne badania Marsa. W. H Pickering w r. 1892
odkrył, iż w wielu wypadkach "kanały" te przechodzą lub łą
czą się po kilka w niewielkich ciemnych plamach-"jeziorach".
Dalsze obserwacje przynosiły wciąż nowe materjały, lecz niejednokrotnie jedne przeczyły wręcz innym.
Dzisiaj, aczkolwiek istnienie tych subtelnych szczegółów
zasadniczo nie ulega wątpliwości,- świat astronomiczny podzielił się na obozy całkowicie odrębnie tłomaczące naturę ich .
Głową niejako jednego kierunku był amerykański astronom
Lowe/1, który twierdził iż "kanały" są wąskie (20- 35 klm.)
dokladnie proste, jednakowej szerokości, ściśle równoległe (podwójne "kanały") i pokrywają powierzchnię planety rodzajem
geometrycznie prawidłowej siatki. Łączą się one po 4 - 14
w t. zw. jeziorach, wielkości 125 - 170 klm . w promieniu.
Sam on odkrył przeszło 400 " kanałów " z których 50 podwójnych, leżących w całej długości najdokładniej równolegle do
siebie w odległości 175 - 350 klm., oraz 200 "jezior". Poszedł wreszcie tak daleko, że wywnioskował, iż "kanały" są
"świadomem i celowem dziełem istot myślących i rozumnych,
a nawet genjalnych", a więc - uznał istnienie mieszkańców
Marsa, o kulturze przytern o wiele wyższej niż ludzi ziemskich.
Krańcowo
przeciwne stanowisko zajął również amerykanin,
Barnard, który kategorycznie twierdził, iż przez całe lata obserwowania Marsa przez największe nawet z istniejących lunet
"nigdy nie zauważył śladów nawet jakiegokolwiek układu geometrycznego linij" ("kanałów"), aczkolwiek "czasami spostrzegał krótkie, nieprawidłowe o mętnych i zatartych konturach"
linje, biegnące nieraz między małemi bardzo ciemnemi plamkami, licznemi w danej miejscowości, oraz -zaledwie dwa takie biegi (linje) długie, równol~głe lecz również o niewyraź
nych zasysach" . l wreszcie wyraził się , iż Mars, obserwowany
przez 60-calowy reflektor w Obserwatorjum na Mount Wilson,
przedstawia glob, "którego cała powierzchnia zabarwiona jest
na słaby kolor czerwony, na którym widnieją mgliste zarysy
szaro-ciemnego koloru w rodzaju pasów lub plam, i nikt nie
ma możności określić istotnych konturów ich, nawet przy najlepszej widoczności ich i warunkach obserwacyj" .
Podobny pogląd wygłosił Antoniadi z obserwacyj Marsa
przez 23-calowy ekwatorjał w Obserwatorium w Meudon.
Wreszcie część astronomów zajmuje stanowisko pośrednie.

'
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Zagadnienie to pozostaje otwartem do dzisiaj. Z uwagi
na doniosłość jego, wysuwanycli (jak widzieliśmy u Lowell'a)
wniosków oraz -obszerność tematu podaję tutaj jedynie tę
garstkę informacyj ogólnikowych, szerszemu zaś i szczegóło 
wemu rozpatrzeniu poświęcę oddzielny specjalny artykuł i - o
ile będą warunki ku temu- jeden z wieczorów odczytowodyskusyjnych Towarzystwa.
Na zakończenie niniejszego szkicu dodam iż w roku 1877
amerykanin Hall w Waszyngtonie dokonał nie mniej ciekawego odkrycia, dotyczącego Marsa; mianowicie wykrył, iż posiada on dwóch satelitów . Księżyce te jednak są tak małe, iż
ujrzeć je można jedynie przez bardzo duże lunety i wówczas
gdy Mars znajduje się w opozycyi.
Mniejszy z nich, D e i m o s, mierzący zaledwie około 8.5
klm . w średnicy krąży dokoła Marsa w odległości przeszło
23.000 klm. od środka planety. Bliżej jeszcze bo tylko mniej
więcej o 10.000 klm oddalony biega P h o b o s, o rozmiarach
większych- około 15 klm. średnicy, dając przytern oryginalne
zjawisko. Obiega on bowiem planetę wciągu 7 g. 39 min. t . j.
mniej niż w 1/ 3 takiegoż obrotu Marsa. W tych warunkach
więc z Marsa byłby widoczny wschodzącym na zachodzie a zachodzącym na wschodzie , przebywając około 11 godzin nad
poziomem . Deimas obiega Marsa w ciągu 30 g. 18 min.;
względem Marsa ma już bieg zwykły, t. j. wschodzi na wschodniej stronie horyzontu, zachodzi zaś na zachodniej, ze wzglę
du jednak na niewiele dłuższy okres obiegu od obrotu dokoła
osi samego Marsa pozostaje długo nad poziomem. Od wschodu jego do zachodu upływają na równiku 132 godziny, a więc
więcej niż cztery jego obiegi dokoła planety.
Tak więc widzimy, że Mars, w pewnych kierunkach dobrze poznany, posiada jeszcze niezmiernie doniosłe i interesujace tajemnice. Podsycają one ciekawość i wyobraźnię ludzką,
która nie spocznie dotąd, dopóki nie zaspokoi się, nie pozna
prawdy, a wówczas znów zatryumfuje umysł ludzki, wykazując
niespożytą moc gienjuszu człowieka.
lnż.

Z.

Chełmoński.
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Otrzymaliśmy następujące

odezwy z prośbą o umieszczenie:

Do Polskiego Towarzystwa

Przyjaciół

1\strónomji.

$mierć ś. p. Wacława Jezierskiego wzbudziła powszechny żal i uprzyniezwykle zasługi Zmarłego.
Pragnąc przekazać następnym pokoleniom pamięć zacnego czło
wieka i uczcić Jego działalność, postanowiliśmy zgodnie z kierunkiem
prac i zamiłowań ś. p. Wacława Jezierskiego utworzyć stypendjum Jego
Imienia dla młodzieży Polskiej, poświęcającej się studjom geograficznym.
Fundusze zebrane można już obecznie składać w P. K. O. na konto
Nr. 18760.
tomniła społeczeństwu

W Warszawie, dnia 2 marca 1929 r.
Za

(-)
(- - )
(- )
(- )
(- )
(- )

KOM l T E T:
Paweł

Sosnowski
Antoni Sujkowski
A. B. Dobrowolski
K. Wóycicki
J. Michalski
K. Dembawski

Na uroczystej f\kademji ku czci Hoene-Wrońskiego w d. 16 grudnia 1928 r .
została odczytana poniższej treści:

Odezwa Instytutu Mesjanicznego im. Hoene-Wrońskiego.
By ułatwić przenikanie wiedzy filozoficznej do życia, tak potrzebującego obecnie wyższych świateł, by wzniecać i podtrzymywać kult prawdy,
by przyśpieszyć urzeczywistnienie wniosku, postawionego na 11-gim Zjeź
dzie Filozoficznzm w Warszawie w r. 1927 o konieczności utworzenia
Instytutu Filozofji Słowiańskiej w WarsLawie, by dostojnie uczcić pamięć
Hoene-Wrońskiego, największego nas2:ego genjusza.
Instytut Mesjaniczny im. Hoene- Wrońsklego w Warszawie przystę
puje do ufundowania Wrońskineum czyli Domu - Wrońsklego w Warszawie,
mającego służyć powyższym celom, i zwraca się do Narodu Polskiego
o poparcle tego 7amierzenia, prosząc o składanie ofiar bądi za pośred 
nielwem ,,Kurjera Warszawskiego", bądź bezpośrednio w Sekretarjacie
Instytutu Mesjanicznego im. Hoene-Wrońskiego (Piękna 68 m . 7).
Listę odnośnych ofiar Instytut Mesjaniczny im. Hoene- W rońskiego
otwiera kwe~tą 3.000 Zł.

Redaktor dr. E. Rl}bka.

Wydawca Polskie T-wo Przljjaciół Astronomji.

POLSKIE TOIIRZYSTIO PRZYJI[IOŁ ISTROftOIJI.
O D D Z l 1\ Ł W W 1\ R S Z 1\ W l E.

Konto czekowe P. K. O. 1h 5885.
Siedziba:

Warszawa, Chmielna 88, V piętro. Sekretarjat czynny w po.
niedziałki od godz. 18 do g. 20.
Sekretarz generalny dr.
F. Burdeckl.

Dostrzegalnia Towarzystwa: Chmielna 88, V piętro, czynna w środy
w wieczory pogodne dla członków P. T. P. A. i publiczności.
Kierownik dostrzegalni p. M. Blałęckl.
Blbljoteka T-wa. Chmielna 88, V piętro, czynna w poniedziałki od godz.
19 - · 20. Bibljotekarz - p. T. Neumann.

Redakcja:

Warszawa, Al. Ujazdowska 6·8. Obserwatorjum Astronomicz·
ne. Redaktor dr. E. Rybka, Artykuły i korespondencję w spra.
wach redakcyjnych przesyłać nalety do redakcji. Rękopisy
nie są zwracane.

Administracja: Kierownik administracji Uranji dla członków P. T. P. A.
p. int. B. Rafalskl, ekspedycję Uranji (bie:tącego i poprzednich
numerów) księgarolom i nieczłonkom P. T. P. A załatwia Kas,
im. J. Mianowskiego.
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WŁADZE POLSKiffiO TOWARIYnWA PRIYJA[Iót ASTROHOMJI.
Zarząd

Centralny:

Prezes - prof. M. Kamieński.
Vice - prezes - p. M. Białęcki.
Członkowie Zarządu: dr. F. Burdecki, prof. dr. S. Dickstein, dr. M. Loba·
now, p. T. Neumann, dr. E. Rybka.
Siedziba Zarządu Centralnego: Warszawa, Al. Ujazdowska 6/8. Obserwatorjuro Astronomiczne.
Władze Oddziałów
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P. T. P. A.

Oddział Częstochowski

Zarząd:

P. T. P. A.
Prezes Ks. Bonawentura Metler, vice - prezes -

dyrektor

Płodowski.

Członkowie Zarządu: Sekretarz mjr. W. Skrzywan,

Sidor,
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skarbnik

dyr.

prof. Awgulewicz.

Oddział

Lwowski P. T. P. A.
Konto czekowe P. K. O. Nr. 154, 257.
Siedziba: Lwów, Długosza 8, Zakład Astronomiczny UJK.
Członkowie Zarządu: Prezes Dr. E. Stenz (Instytut Geofiz•yczny UJK,
Marszałkowska l), Wice prezes A. Stachy (Zakład Astronomiczny
UJK. Długosza 8), Sekretarz W. Szpunar ( Obserwatorjuro Astrono·
miczne, Politechnika), Skarbnik O. Sucharowski (uł. Kościus~ki 16).
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Zarząd: Prezes: inż. Z. Chełmoński, vice - prezes: inż .. B. Rafalski.
Członkowie Zarządu: p. M. Białęcki, dr. F. Burdecki, p. P. Chomicz, p.
M. Dowgird, p. J. Pokrzywnicki, dr. M. Lobanow (skarbnik). p. T.
Nemnann, dr. E. lb'bka, p. L. Zajdler.
Składki członkowskie (12 zł.
oddziałów przez P. K. O. bądż też
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Wielka

mgławica

w Orjonie

Wspaniałą ozdobą nieba zimowego jest gwiazdozbiór
Orjona. Na krańcach znanego tego ugrupowania gwiazd lśnią
dwie jasne gwiazdy, kontrastowo różniące się pod względem
barwy. Północną część gwiazdozbioru Orjona ozdabia czerwonawa Beteigeuze (o: Orionis), potężny olbrzym gwiazdowy
o średnicy, zmieniającej się w granicach od 300-u do 210-u
średnic Słońca. W południowej zaś części Orjona białym blaskiem świeci Rigel (~ Orionis), jaśniejszy nieco od Beteigeuze.
Pośrodku
gwiazdozbioru uszeregowały się 3 gwiazdy 2-ej
wielkości (C, e: i o Orionis) prawie wzdłuż linji prostej. Starożytni, którzy w pięknym gwiazdozbiorze widzieli rycerza, nazwali te 3 gwiazdy pasem rycerskim Orjona.
Na południe od powyższego pasa dostrzegamy nieco
mglistą gwiazdę 3- Orionis, tuż obok niej zaś świecą jeszcze
dwie inne gwiazdki. Już w niewielkiej lunecie mglista gwiazda,
.& Orionis, rozpada się na 4 oddzielne gwiazdy, ugrupowane
w kształcie trapezu, który otoczony jest wspaniałą mgławicą,
rozciągającą się daleko poza obszar tego trapezu. Mgławicę tę,
znaną pospolicie pod nazwą wielkiej mgławicy Orjona, widzimy
na załączonej fotografji (ryc. 13).
Jakkolwiek okiem nieuzbrajanem dostrzegamy & Orionis
jako mglistą gwiazdę, jednakże wspaniałą i niezwykle bogatą
budowę mgławicy śledzić możemy jedynie zapomocą dużych
lunet, najsłabsze zaś części mgławicy badać możemy jedynie
zapomocą fotografji. Załączona fotografja otrzymana została
w ognisku reflektora Crossleya o średnicy 91 cm. (Obserwatorjum Licka w f\meryce) przy ekspozycji 45-minutowej.
Mgławica Orjona jest świ~tną przedstawicielką gazowych
mgławic galaktycznych 1). Widmo jej, tak samo jak innych
mgławic galaktycznych, składa się z szeregu oddzielnych prążmgławicami nazywamy świecące lub
leżące wewnątrz Układu Drogi Mlecznej, tak samo,

1) Galaktycznemi
gazowe,

ciemne mćsy
jak gwiazdy.
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ków, co jest dowodem stanu gazowego tych ciał. W widmie
tern spotykamy wiele prążków, które z łatwością utożsamić
możemy z widmami znanych pierwiastków chemicznych, szereg prążków jednak, przedewszystkiem zaś dwa silne prążki
w zielonej części widma, nie znajdują odpowiedników u żad 
nego znanego pierwiastka chemicznego. Przypuszczano więc
pierwotnie, że w mgławicach gazowych musi istnieć jakiś nieznany pierwiastek, któremu nadano już nawet nazwę nebulium.
Nowoczesna jednak chemja wykazała, że istnienie takiego
pierwiastka jest niemożliwe, należało więc szukać rozwiązania

Ryc. 13.
Wielka

mgławic a

w Orjonie.

zielonych prążków w widmie mgławic na innej drodze. Jest
bowiem rzeczą wiadomą, że atomy pierwiastków w specjalnych stanach pobudzenia dawać mogą widmo, gruntownie się
różniące od widma tych samych pierwiastków w stanie normalnym. f\ więc widmo mgławicowe pochodzi, zapewne, od
znanych nam pierwiastków, specjalnie jednak pobudzonych.
Zagadnienie to zostało rozwiązane przez Bowena w f\meryce
Północnej, o czem czytelnicy już wiedzą z Uranji (Nr. 2 z 1929 r.
str. 24). Jak twierdzi Bowen, charakterystyczne prążki zielone
w widmie mgławic wywołane są przez tlen podwójnie zjonizo-
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wany 1), inne zaś prążki pochodzą z pojedyńczo zjonizowanego
azotu. Przytern oba te pierwiastki znajdują się w stanie metastałym.
Tak więc jedna z tajemnic, osłaniających budowę
fizyczną mgławic gazowych, została wyjaśniona.
Zastanówmy się teraz nad zagadnieniem, jakie siły wywołują świecenie rozległych obszarów, objętych mgławicą Orjona
i innych podobnych do niej mgławic. Czy świecenie to jest
wywołane przez wysoką temperaturę mgławicy, czy też działają jakieś inne przyczyny?
Według nowoczesnych badań wysoka temperatura tych
niezwykle rozrzedzonych zbiorowisk materji zdaje się być wykluczona. Wiele faktów przem11wia za tern, że światło, wysyłane przez mgławice gazowe, jest w ścisłym związku z promieniowaniem gwiazd sąsiednich, które prawie zawsze mają mglisty wygląd. Wspaniale świecąca więc mgławica Orjona blask
swój zawdzięcza sąsiednim gwiazdom, które promieniowaniem
swem pobudzają do świecenia atomy ciemnej - bardzo rozrzedzonej mgławicy. ,
.
Zanim ocenimy, jak wielkie może być rozrzedzenie mgła
wicy, obliczmy, jaką objętość ona zajmuje. Z badań astronomicznych wynika, że gwiazdy trapezu odległe są od nas
o 600 lat światła, taka sama więc odległość dzieli nas od
mgławicy.
Pozorny obszar, jaki zajmuje na niebie rngł'awica
Orjona, posiada średnicę kątową około 1/ 2 °, to jest tyleż co
Słońce.
Z łatwością, znając paralaksę (czyli odległość od
Słońca) mgławicy Orjona obliczymy, że linjawa średnica jasnej
części tej mgławicy wynosi 5·5 lat światła, jeżeli zaś weźmiemy
pod uwagę słabe przedłużenia jasnego obszaru, to średnica ta
będzie nie mniejsza od 15 lat światła.
Zdajmy sobie sprawę, jaka gęstość materji panować może
w tak wielkiej chmurze kosmicznej, na której przebycie promień świetlny zużyć musi 15 lat.
Obliczono, ŻE: gdyby gęstość
mgławicy Orjona stanowiła 1/ 1000000 gęstości powietrza ziemskiego nad poziomem morza, to masa mgławicy byłaby tak
wielka, że sąsiednie gwiazdy, przyciągane przez tę masę,
szybkoby się do mgławicy zbliżały. Tego efektu jednak nie
1 ) Według

teorji Bohra atom składa się z dodatnio naładowanego
otoczonego ujemnemi elektronami (patrz Uranja rok 1926 Nr. 2
str. 43), których ilość dla każdego pierwiastka w normalnym stanie jest
równa jego liczbie atomowej, t. j. liczbie porządkowej, jaką oznaczamy
miejsce pierwiastka w perjodycznym układzie pierwiastków chemicznych.
Wodór ma więc l elektron, hel- 2 elektrony i t. d., uran - 92 elektrony.
W szczególnych warunkach fizycznych (np. wysoka temperatura, bardzo
mała gęstość), z atomu może być oderwany jeden elektron lub więcej.
Taki atom nazywa się zjonizowanym pojedyńczo, potrójnie i t. d. w zależności od ilości oderwanych elektronów. Widmo zjonizowanego pierwiastka różni się znacznie od widma pierwiastka w stanie normalnym.

jądra,
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zauważono,

a więc gęstość materji niewątpliwie jest jeszcze
znacznie mniejsza. Pewne dane o gęstości mgławicy uzyskać
możemy z obserwacyj ruchów różnych jej części. Na zasadzie
przesunięć prążków w widmie mgławicy Orjona ustalono, że
mgławica ta oddala się od nas z prędkością około 17.5 km/sek.
Ruch ten jednak dla różnych części mgławicy jest niejednakawy, części mgławicy bowiem, widoczne z prawej strony na
fotografji (ryc. 13), oddalają się od nas znacznie szybciej, niż
środkowa część, widoczne zaś z lewej strony - znacznie
wolniej. Wskazuje to na prawdopodobne istnienie ruchu obrotowego całej mgławicy. Z różnicy przesunięć prążków widma
z obu brzegów mgławicy Orjona wywnioskowano, że okres
obrotu tej chmury komicznej dokoła osi jest rzędu 300.000 lat,
cała zaś masa tej mgławicy jest 10.000 razy większa od masy
Słońca.
Jeżelr teraz weżmiemy pod uwagę olbrzymi obszar,
jaki zajmuje mgławica Orjona, to wypadnie, że gęstość jej stanowi zaledwie 10 - 18 gęstości Słońca, czyli 10- 15 gęstości powietrza w warunkach normalnych - a więc miljard razy mniej,
niż przytoczona wyżej część jedna miljonowa.
Przy takiej
gęstości kula o średnicy, równej średnicy orbity Neptuna, zawierałaby masę mniejszą, niż 1/ 10 masy Ziemi.

Takie zadziwiające własności posiada jedna z najpiękniej
szych mgławic gazowych na niebie. Prócz tej mgławicy znamy
bardzo wiele innych, podobnych do niej. Jako należące do
naszego układu noszą one nazwę galaktycznych, w odróżnieniu
od pozagalaktycznych, które są zbiorowiskami gwiazd, położonemi
zdała od układu Drogi Mlecznej. Przestrzeń międzygwiazdowa
usiana jest bardzo licznemi takiemi mgiełkami niezwykle rozrzedzonego gazu. Gdy gaz taki położony jest w sąsiedztwie
jasnych gwiazd, wówczas świeci on jako mniej lub więcej
jasna mgławica. Taką jest właśnie opisana przed chwilą mgła
wica Orjona, taką samą mgławicą owinięte są gwiazdy w Plejadach. Gdy zaś w pobliżu chmur kosmicznych niema gwiazd,
to mgławica gazowa świecić nie może. Obecność takich mgła
wic, noszących miano ciemnych, stwierdzono w wielu miejscach
nieba; szczególnie zaś wybitnie występują ciemne mgławice na
tle jasnych chmur gwiazdowych Drogi Mlecznej. Wyrażnej granicy między jasnemi mgławicami i ciemnemi niema. Np. jasna
mgławica Orjona zdała · od opisanego wyżej trapezu gwiazd
słabnie, przechodząc stopniowo w mgławicę ciemną, której granice nie dadzą się zauważyć. Jedynie bardzo długa ekspozycja fotograficzna pozwala na wykrycie pewnych odgałęzień
w tej ciemnej masie gazu, wysyłających nieco światła dzięki
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naświetleniu ich przez pobliskie gwiazdy. Tam zaś, gdzie niema
gwiazd w pobliżu, mgławica jest zupełnie ciemna.
Niezwykle więc subtelne i zimne są wielkie mgławice gazowe. Nie możemy jeszcze w tej chwili napewno orzec, czy
mamy tu do czynienia z trwałemi zbiorowiskami materji, czy
też gazy, stanowiące mgławice, zdołają się kiedyś tak skondensować, że utworzą gwiazdy, rozżarzone w swych wnętrzach
do miljonów stopni. Zagadnienia te muszą jeszcze długo czekać na ich rozstrzygnięcie, obecne wszakże wiadomości o mgła
wicach gazowych nakazują nam patrzeć z podziwem na bogactwo i różnorodność ich form oraz na piękno tych wielkich
ciał kosmicznych 1) .

Kronika astronomiczna.
Planeta pozaneptunowa. Kwestja możliwości istnienia
planety pozaneptunowej zajmuje astronomów już od wielu lat;
ostatnio zaś tą sprawą zajął się specjalnie W. H. P i ck er i n g,
dyrektor prywatnego obserwatorjum w Mandeville, na Jamajce.
W szeregu swych artykułów, umieszczonych w Popular Astronomy w ciągu ostatnich paru lat, dowodzi on możliwości
istnienia przynajmniej jednej planety pozanepturwwej, którą to
planetę oznacza przez O. Twierdzenia swe opiera W. P i ck er i n g na coraz bardziej zwiększających się odchyleniach poło
żeń Neptuna, obliczonych na podstawie tablic N e w c o m b' a,
od zaobserwowanych położeń tej planety. Rzeczywiście, z obserwacyj, poczynionych nad Neptunem w Greenwich i w Waszyngtonie, wynika, iż od r. 1904 teorja tej planety coraz bardziej odbiega od obserwacyj: w r. 1904 różnica położeń wynosiła zaledwie 0".4, w roku 1915 była już 1".7, a w r. 1925 doszła
do 2".3.
W. P i ck er i n g wskazuje (przybliżenie) miejsce na niebie,
gdzie należy szukać tej planety. Niestety, jasność jej powinna
być
bardzo mała - około 12 - 13 wielkości gwiazdowej;
a ponadto, ruch własny pomiędzy gwiazdami powinien być bardzo powolny. Odróżnienie w takich warunkach tej nieznanej
planety od wielu tysięcy słabych gwiazd nastręcza więc olbrzymie trudności; dla wykonania ewentualnego odkrycia, trzeba
dokonać wielu fotografij danego obszaru nieba w ciągu kilku
1) Dane do powyższego artykułu zostały zaczerpnięte z księgi Russel
Dugan, Stewart, f\stronomy oraz z artykułu znanego badacza mgławic
gazowych J. H. Moore'a .,T he G re at Nebula in Orion". f\ . S. P. Leaflet 9.
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tygodni, i porównać potem klisze za pomocą stereokomporatara lub mikroskopu błyskowego.
Przypomnieć należy,
że są i inne dane, stwierdzające
możliwość istnienia planety pozaneptunowej: mam tu na myśli
rozkład afeljów (punktów odsłonecznych), niektórych komet,
a przedewszystkiem - komet 1862 ]][ oraz z Jat 1532 i 1661.
W. P i ck er i n g twierdzi, że ponieważ obecnie odchylenia w położeniu Neptuna osiągają swe maximum, więc ten
rok i parę Jat następnych są najbardziej dogodne dla odkrycia
nieznanej planety pozaneptunowej.
(P. f\. 1929 Nr. 3).

M. K
Związek między jasnością gwiazd i ich masą.
Masy
gwiazd, prócz wypadków gwiazd podwójnych, obliczane mogą
być na drodze statystycznej.
Nie otrzymujemy tu mas poszczególnych gwiazd, lecz masy przeciętne. - Natomiast indywidualne masy gwiazd obliczyć można na zasadzie teorji E dd i n g t o n a z bolometrycznych bezwzględnych wielkości i temperatur efektywnych gwiazd. W niżej przytoczonej tabelce
podane zostały przeciętne masy gwiazd dla różnych bezwzględ
nych bolometrycznych wielkości; za jednostkę masy przyjęto
masę

Słońca.

Wielkość

bolon1.

M
-4·0
-3·0
-2·0
-1·0
0·0

Masa

20
13
7•9
5·2
3·7

Wielk. bolom.

M
+1·0
+2·0
+3·0
+4.0

Masa

Wiek bolom.

Masa

2•7
2·0
1. 5
1. 2

M
+5·0
+6·0
+7.0
+8·0

0·93
0·72
O· 50
0.47

Ponieważ z obserwacyj znamy bezwzględną wielkość wizual·
ną, więc E d d i n g t o n podaje tabliczkę, pozwalającą obliczyć przy
znanej temperaturze efektywnej, wielkość bolometryczną z wizualnej. Dla 6000° obie te wielkości są sobie równe, dla innych
temperatur bolometryczna wielkość jest mniejsza od wizualnej;
aby np. otrzymać wielkość bolometryczną dla temperatury 2540'\
należy od wizualnej odjąć 2M· 59, dla temperatury 12000°,
trzeba odjąć OM· 53.

(Die Sterne, 1928 str. 96).

E. R.
Paralaksa Plejad. Obserwatorjum Leander Me Cormick'a
uniwersytetu Virginii opublikowało w r. 1927 wyniki 440 wyznaczeń paralaks trygonometrycznych gwiazd na drodze foto-
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graficznej. - Oddzielny rozdział w tej pracy stanowią paralaksy 24 gwiazd w Plejadach . Z paralaks 22 gwiazd, które
możemy uważać za należące do gromady gwiazdowej Plejad, wy nika paralaksa · tej gromady 0" ·0090, której odpowiada odległość przeszło 300 lat światła .
Rzeczą jest bardzo ciekawą, że
paralaksa ta, skombinowana z prędkością radjalną gwiazd
w Plejadach, wskazuje, że Plejady poruszają się w kierunku
apeksu Słońca mniej więcej z tą samą prędkością , z jaką
biegnie w tymże kierunku Słońce. f\ więc względem Słońca
Plejady zajmują stałe położenie w przestrzeni.
(The Observatory, 1927 str. 345).

E. R.
Widma gwiazd z jasnemi linjami żelaza. Pewne gwiazdy wykazują w swem widmie jasne emisyjne linje żelaza.
f\stronom amerykański, P. W. M er r i Ił dzieli takie gwiazdy na
4 klasy: 1) gwiazdy długookresowe, 2) szczególne gwiazdy tyru G, K i M, 3) gwiazdy klasy widmowej Be 1) i 4) gwiazdy
nowe. M er r i Ił podkreśla fakt, że jasne linje żelaza pochodzą przeważnie od żelaza zjonizowanego, jedynie w widmach
długookresowych gwiazd zmiennych napotykamy emisyjne linje
atomu neutralnego.
(The Observatory, 1927 str. 325)

E. R.
Była to jedna z najjakomet lat ostatnich, jedyna, obok komety S k je Ił er u p' a -M a r i s t a n y, którą można było widzieć okiem nieuzbrojonem. Jasność jej przekroczyła oczekiwania, gdyż przez
cały prawie czerwiec 1927 r. z łatwością dla oka nieuzbrojonego
była dostrzegalna. W chwili największego zbliżenia do Ziemi kometa osiągnęła jasność 4-ei wielkości. Jądro jej zostało zbadane przez B a l d e t' a 2 ), pozatern poddał je badaniom fotometrycznym S l i p h er w obserwatorjum L o w e Ił a w f\meryce. Ten ostatni znajduje, że średnica jądra komety była bardzo mała, nie większa od 3-5 kilometrów. f\. O. L e us c h ner, z którego artykułu czerpiemy powyższe wiadomości,
przypuszcza, że środek masy nie koincyduje dokładnie z ją
drem , i tern tłumaczy liczne odchylenia w ruchu komety od
najświeższych orbit, obliczonych w Berkeley.

Kometa Pons'a- Winnecke'go.

śniejszych

1) Małe e przy
literze, oznac z ającej klas ę
widmo danej gwiazdy ma jasne linje emisyjne.
2) Patrz Uranja Nr. 2 z r. 1928 r. str. 44.

widmową ,

wyjaśnia, że
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Kometa P o n s' a -W i n n e ck e' g o odkryta została przez
P o n s' a w r. 1819; obserwowana była następnie w latach 1858,
1869,1875, 1886, 1892, 1898, 1904, 1909-10, 1915, 1921 i 1927.
W tym okresie czasu zauważono stałe zmnieJszanie się
średniego ruchu dziennego komety, czyli wzrost okresu obiegu .
Ruch dzienny, który w r. 1858 wynosił 638".7, w 1898 r. 608".6,
w 1927 r. zmniejszył się do 590".6.
L e u s c h ner rozpatruje zagadnienie przyszłości komety
P o n s' a- W i n n e c k.e' g o. Według niego, kometa rozsiewać
może coraz więcej w przestrzeni materji, wreszcie pozostanie
z niej tylko jądro . Zamiast komety wówczas krążyć dokoła
Słońca będzie mała planeta. Takie przejście komety w planetę
jest bardzo prawdopodobne, napotykamy bowiem szereg komet, które krążą po orbitach prawie kołowych, z drugiej zaś
strony, dostrzeżono planety z orbitami bardzo wydlużonemi
- kometarnemi. W ten sposób zaciera się w teorji różnica mię
dzy planetami i kometami, wiele bowiem planetoid są to, zapewne, dawne komety, które utraciły materję mgławicową.
(P. fl... S. P. 1927 str. 275-294)

E. R.

Z

życia

Polskiego Towarzystwa
1\stronomji.

Przyjaciół

S p r a w o z d a n i e 1)
z działalności Towarzystwa Miłośników Rstronomji
od 22.XII.28 Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Rstronomji
za rok 1928.
l f\ -

Z ar z

ą

Władze

T•wa.

d.
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oraz zastępstwo Kierow. Dostrzegalni

-

administrację

(koopt.)-

P. L. ZajdJerowi (koopt.) -

"Uranji"

zastępstwo Sekretarza Generalnego oraz
bibljotekarza

pomoc Sekretarjatow i w sprawach personalnych oraz zastępstwo administratora "Uranji".

W d. 11 wrzesn1a Prezes Zarządu,! Prof. M. Kamieński zgłosił z powodów osobistych, niezależnych od T-wa, rezygnację z obowiązków Prezesa za pozostaniem jednak Członkiem Zarządu.
Na podstawie statutu przewodnictwo

Zarządu

objął

Vice-Prezes,

Inż. B. Rafalski, na stanowisko zaś Vice-Prezesa został wybrany p. Inż.
Z. Chełmoński. W krótkim jednak czasie P. Inż. B. Rafałski z powodu

wyjazdu oddał swe obowiązki do końca września P. Inż. Z. Chełmońskiemu.
W d. 26 października 1928 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków T. M. f\., które wybrało na stanowisko Prezesa Zarządu
P. Inż. z. Chełmońskiego i pod jego kierownictwem Zarząd pracuje do
dnia dzisiejszego.
W d. 29 października Zarząd, przejrzawszy swą organizację, wybrał
Prof. Kamieńskiego Vice-Prezesem Zarządu, poruczając mu jednocześnie
kierownictwo naukową działalnością T-wa oraz Jego reprezentację naukową, a także- kooptował do swego składu P. D-ra Feliksa Burdeckiego,
poruczając mu pomoc kierownikowi dostrzegalni i d~iałalność propagandową.

W d. 5 listopada D-r J. Gadomski zgłosił z powodu nawału zajęć
i braku czasu rezygnację z obowiązków Sekretarza Generalnego. Prowadzenie tej odpowiedzialnej funkcji Zarząd poruczył P. D-rowi
F. Burdeckiemu.
własnych

Wielką pomocą dla Zarządu były szczerze oddane, bezinteresowne
pracowniczki, w osobach studentek Uniwersytetu, słuchaczek astronomji:
P. J. Wronówny oraz p. Z. Mikołajewskiej, które stale poświęcały Swą
pracę w Sekretarjacie i administracji .,Uranji".

C -

K o m i s j a R e w i z y j n a.

Komisja Rewizyjna, stosownie do wyboru Walnego Zebrania w d.
24 lutego urzędowała w składzie: Dr. L. Brennejsena, Inż. P. Strzeszewskiego i Dr. E. Taraszkiewicza.

II -

Czł on kowie

T. M. .R.

W okresie 1928 r. przybyło 58 nowych Członków, ubyło zaś 5. Skład
osobisty wszystkich Członków T. M. f\. w dniu l stycznia 1929 r. wynosił
238 osób; a mianowicie:
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1) Członków honorowych . . . .
2) Członków założycieli i dożywotnich .
3) Członków popierających .
4) Członków rzeczywistych
5) Członków zbiorowych . .
6) Członków Kola Młodzieży

l
9
4
215
1
8

Razem

238 osób

Członkowie T-wa rozsiani są po Cilłej Rzeczypospolitej, lecz więk
ich - około 68% ogólnej ilości zamieszkuje w Warszawie. Nastę
pująca tabliczka zawiera dane o składzie Członków T-wa według miejsc
szość

zamiesz~<ania.

Warszawa
Lwów . .
Kraków
.
Wilno, Chełmno i Kielce
Gdynia i Baranowicze .
Garwolin i Włochy pod Warszawą
Po l osobie w 34 miejscowościach
Za granicami Państwa . . . .
. Razem .

161 osób

9
6
po 5
po 3
po 2
34
3

15
6
4

2.38 osób .

Niebardzo pocieszającym jest fakt, że śród 34 miejscowości, w których T-o ma tylko po l Członku, znajduje się uczony Poznań i Kolosalna
Łódź; a w tak niedalekiem od Warszawy uniwersyteckiem mieście - Lublinie nie mamy ani jednego Członka T-wa .
Z listy

Członków ubyło:

1 3 Zmarli

na własne
z powodu

żądanie
śmierci.

następujący Członkowie:

P. Inż. Pdeksander Treliński, Czlonek popierający T-wa od r. 1922.
Dr. f\dam Sznabl, Członek rzeczywisty T-wa od r. 1922.
Dr. Wacław Jezierski, Członek rzeczywisty od r . 1925.
Cześć ich pamięci!
W wewnętrznych zmianach wśród Członków należy zaznaczyc,

JZ

Członek rzeczywisty, Prqf. Michał Kamieński, został wybrany Członkiem

honorowym. Jeden zaś z Członków popierających został na własne ży
czenie Członkiem rzeczywistym.
W porównaniu ze sprawozdaniem w d. 24 lutego zeszłego roku
sytuacja T-wa pod względem liczby Członków poprawiła się, gdyż wtedy
należało do T-wa 182 osoby.
Jest to jednak zjawisko pozorne w pewnym stopniu, wywołane
przez to, że Zarząd w bkresie sprawozdawczym nie wykreślił Członków,
zalegających w opłacie składek i nie podtrzymujących związku z T-wem.
Jest rzeczą pewną, że po przeprowadzeniu tej smutnej i nad wyraz przykrej lecz koniecznej operacji liczba Członków T-wa zredukuje się.
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Działalność Zarządu.

Zarząd T-wa w okresie sprawozdawczym rozwijał
można podzielić na 3 kategorje:

l - Działalność organizacyjną
2 - Działalność wydawniczą
3 - Działalność oświatowo-propagandową.
W niniejszem podkreślimy główniejsze fakty
w każdej z tych dziedzin .
f\ -

Dzia la lno

ś ć

działalność, którą

działalności

Zarządu

o r g a n i z a c y j n a.

Działalność Zarządu w tym kierunku najwięcej wyraziła się w opracowąniu nowego statutu, który pozwala na szerszą akcję T-wa drogą
otwierania Oddziałów prowincjonalnych, mających zupełną autonomję
w pracy oświatowo-propagandowej, lecz jedynie związanych wspólnym

statutem i kierowanych przez wspólny Zarząd Główny (Centralny) w Warszawie, który reprezentuje T-wo na zewnątrz i jest organem wydawniczym T-wa.
W związku z tern postanowiono zmienić nazwę T-wa na P o l ski e
T o war zys t w o Przyj a c i ó l f\ stron o m j i w skrócie P.T.P.f\.
Opracowanie nowego statutu wymagałc bardzo wiele pracy, w czem
szczególnie byli pomocni Zarządowi Członkowie T-wa: Ks. Kan. B. Metler,
obecny Prezes Oddziału w Częstochowie, oraz P. Mjr. Korp. Sąd. W. Skrzywan - założyciele Oddziału w Częstochowie, przyczem P. Mjr. Skrzywan, jako prawnik, szczególnie się zasłużył przy wypracowaniu nowego
statutu.
Wyniki pracy Zarządu w tym kierunku zostały przedstawione Nadzwyczajnemu Walnemu Zebraniu Członków T-wa w d. 26. X. 1928 r., które
zatwierdziło projekt statutu i poleciło Zarządowi zająć się uzyskaniem
zatwierdzenia jego przez właściwe Władze Państwowe, przyczem upoważniło Zarząd do zrobienia tych drobnych zmian i poprawek w tekście
proJektu. których będą wymagały te Władze.
Zarząd niezwłocznie zajął się wypełnieniem tego polecenia i w d.
22 grudnia roku zeszłego uzyskał zatwierdzenie statutu.
Tym aktem zakończył się pierwszy okres działalności Towarzystwa
Milośników f\stronomji, 'które pozornie tylko zostało zlikwidowane, w rzeczywistości zaś rozwinęło się w więcej żywotną jednostkę społeczną w P. T. P. f\.
Jako pierwszy Oddział prowincjonalny w d. 17 listopada 1928 r.
został otworzony Oddział P. T. P f\. w Częstochowie.
Teraz zaś możemy zakomunikować, iż dzięki staraniom Prezesa
T-wa, Inż. Z. Chełmońskiego oraz Członka T-wa P. D-ra Edwarda Stenza,
który z calem oddaniem się sprawie pracował w tym kierunku na miejscu,
został utworzony i otwarty Oddział T-wa we Lwowie.
f\kcja w kierunku tworzenia nowych Oddziałów T-wa prowadzi się
i rozwija bezustannie i pracuje nad tern: Prezes, Inż. Z. Chełmoński - na
gruncie Wilna, Dr. E. Rybka- na gruncie Krakowa i Dr. F. Burdecki-na
gruncie Torunia- przy współdziałaniu całego Zarządu T-wa.
O ile Członkowie Zarządu T-wa działają w tym kierunku w myśl
spełnienia swych obowiązków względem T-wa. o tyle działalność i prace
PP. Ks. Kan. B. Metlera, Mjr. W. Skrzywana i D-ra E. Stenza, obecnego
Prezesa Oddziału we Lwowie, zasługuje na wyróżnienie.
Dalszą sprawą
organizacyjną była przebudowa
Obserwatorjum
w gmachu Szkoły Kolejowej przy ul. Chmielnej 88. Dostrzegalnia ta była
pierwszem siedliskiem T. M. f\., ofiarowanem T-wu z głębokich pobudek
społecznych przez P. Dyrektora Szkoły, Inż. W. Gniazdowskiego. Niestety
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wskutek przebudowy gmachu Szkoły T-wo pozbawione zostało tego siedliska, wobec czego i dzięki uprzejmości P. prof. M. Kamieńskiego przeniosło się do Obserwatorjum Flstronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
Fldministracja Szkoły jednak przy przebudowie Szkoły jaknajżyczli 
wiej traktowała postulaty T-wa, lecz niektóre szczegóły dostrzegalni, np.
ruchoma kopuła, nie mogły wejść w program ogólnej przeróbki gmachu
i Zarząd musiał postarać się choć o część potrzebnych na to funduszów.
Tu okazał Zarządowi wydatną pomoc Magistrat m. Warszawy ofiarowaniem 1500 zł. na przebudowę dostrzegalni. Otrzymanie tego zasiłku
usunęło przy niezmiennej dobn~j woli
Kierownictwa Szkoły Kolejowej
wszelkie trudności i w m-cu styczniu r. b. Zarząd T-wa powrócił do odnowionej i przerobionej dostrzegalni.
Prócz Magistratu m. Warszawy, który Swą ofiarą umożliwił zakoń
czenie remontu, nie mniejsze zasługi dla T-wa położyli PP.: Dyrektor
Szkoły, inż. Gniazdowski, prowadzący roboty. architekt Gay i Kierownik
warsztatów Szkolnych, St. Lech.
Ze strony zaś Zarządu T-wa - należy podkreślić ogromną i niezmordowaną pracę w tym kierunku Członka Zarządu, Członka zołożyciela T-wa,
P. Maksymiljana Bialęckiego, który poświęcał każdą wolną chwilę zabiegom i pracy nad uzyskaniem i urządzeniem nowej siedziby dla T-wa.
Podobnież na wyróżnienie zasługuje działalność i życzliwość dla
T-wa Obserwatorjum Flstronomicznego Uniwersyteckiego w osobie Prof.
Kamieńskiego, który dał T-wu siedzibę w ciągu 4 z gorą lat.
Działalność Zarządu, szczególnie działalność wydawnicza m. in., wymagała ciągłego dopływu środków pieniężnych i wyszukiwanie ich było
stałą troską i pracą Zarządu.
Prócz wymienionej wyżej sumy 1500 zł. T-wo otrzymało od Magistratu m . Warszawy na cele wydawnicze 2000 zł. i od Ministerjum Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego również na ten cel 500 zł. Poza
tern Członek T-wa, P. Dr. FI. Czeczott ofiarował T-wu 100 zł.
DLięki tym ofiarodawcom umożliwiona była choć w nader skrom ·
nych rozmiarach działalność wydawnicza Zarządu.
B -

Dzia la ln o

ś ć

wy d a w n i c z a.

Wzorem lat poprzednich T. M. F.. . wydawało w ciągu okresu sprawo·
zdawczego kwartalnik "Uranję" i "Kalendarz Flstronomiczny na r. 1929'',
Pierwsze z tych wydawnictw obejmuje rocznik VII-my (Nr. 19, 20, 21, 22
ogólnego zbioru).
Zainteresowanie, z jakiem spotyka się "Uranja" wśród Członków
T-wa, skłoniło Zarząd do częstszego wydawania numerów ,,Uranji" drogą
zamiany kwartalnika na miesięcznik. Ta reforma została wprowadzoną
w czyn już w roku bieżącym 1929, przyczem projektuje się wydanie lO
numerów, w ciągu roku t. j. co miesiąc jeden numer z wyjątkiem waka·
cyjnej dwumiesięcznej przerwy.
Ze względów finansowych numery "Uranji'' bądą zmniejszone, lecz
w ciągu całego roku otrzyma się powiększenie tekstu o 25Dj 0.
Głównym Redaktorem ,,Uranji" był Dr. E. Rybka, a Komitet Re·
dakcyjny składał się z PP. inż. Z. Chełmońskiego, Dr. J. Gadomskiego,
Dr. M. Łobanowa, inż. B. Rafaiskiego i Dr. E. Stenza.
Kalendarz Flstronomiczny na rok 1929 wydany został w znacznie
rozszerzonej formie w porównaniu z tern wydawnictwem w latach po·
przednich. Dodane zostały tablice stałych astronomicznych i powiększona
dokładność niektórych danych.
Przy układaniu Kalendarza pracowali; PP. inż. Z. Chełmoński, Dr.
J. Gadomski, Dr. M. Łobanow, Dr. E. Rybka i inż. u. Zacharewicz.
Prawdziwą nagrodą autorów Kalendarza jest to uznanie, jakie na·

.

URAN}A

61

ogół spotkało ich pracE:. i tu należy podkreślić ebszerną i zachE:cającą
wzmianką, jaką poświE:ciło "Kalendarzowi" tak poważne pismo specjalne,
jakiem jest ,.Przegląd Mierniczy".
Sprawiedliwość każe jednak przyznać, że Komitet Wydawniczy dla
braku czasu zamało poświE:cił uwagi korekcie Kalendarza, dziE:ki czemu
nie obeszło siE: bez dodatkowego spisu biE:dów druKarskich.
Chcąc wyświetlić, o ile Kalendarz w nowym układzie zadawalnia

potrzeby praktyki, Zarząd zwrócił siE: do specjalistów astronomów i geodetów z prośbą o nadesłanie swych uwag o Kalendarzu na rok 1929 ze
wskazaniem pożądanych zmian lub uzupełnień. Zarząd ma nadziejE:, iż
Kalendarz na r. 1930 bE:dzie dziE:ki temu opracowany jeszcze lepiej.
C -

Dzla la ln o

ś ć

o

ś

w i a t o w o - p r o p a g a n d o w a.

Odczyty dyskusyjne. W ciągu roku sprawozdawczego odbyło
dyskusyjnych, na których wygłoszono nastE:pujące odczyty:
20 stycznia - prelegent Prof. Kamieński: .,Okresowość ostrych
zim". Inż. Niewiadomski: .,Kosmogoniczna hipoteza Chamberlina i
Moultona".
24 lutego - prelegent Prof. Kamieński: .,Odnalezienie wielkiego
meteorytu Syberyjskiego, który spadł w 1908 roku i o związku jego z kometą Pons'a- Winnecke'go".
4 maja - prelegent Inż. Wyczałkowski: .,Zorze polarne".
19 października- prelegent Dr. F. Burdecki: .,Wehikuł przestrzeni".
16 listopada- prelegent Dr. E. Rybka: "Chronokinematograficzne
zdjE:cia::zaćmienia Słońca 29 czerwca 1927 r., wykonane przez polską ekspedycjE: zaćmieniową" .
Z tego widać, że zebrań dyskusyjnych było niewiele, gdyż brak
prelegentów stanowił dla Zarządu przeszkodE: nie do usuniE:cia w klerunku czE:stszego urządzania odczytów. W tej dziedzinie działalności Zarzą
du odczuwa siE: potrzeba dopływu nowych sił bodajże w najwyższym
stopniu.
2) Odczyty per radio. Pogadanki radjowe wygłaszali pp.: Dr. J.
Gadomski, Dr. F. Burdecki i dr. E. Rybka.
3) Odczyty szkolne. Wzorem roku zeszłego Członkowie Zarządu
urządzali pogadanki astronomiczne dla młodzieży szkolnej w średnich
zakładach naukowych i na kursach dokształcających Magistratu.
Takich odczytów odbyło się 8; z nich wygłosił inż. Z. Chełmoński
5, inż. B. Rafa Iski 2 i Dr. F. Burdecki l.
4) Komunikaty prasowe. Komunikaty prasowe zjawiały się regularnie co miesiąc, podając przegląd zjawisk astronomicznych, dających
siE: obserwować na niebie w ciągu miesiąca. Komunikaty opracowywali
pp.: Dr. J. Gadomski i p. M. Białęcki. P. Dr. Gadomski zasilał także
prasę Krakowską w komunikaty i artykuły popularne; podobnież i p. Dr.
F. Burdecki.
5) Pokazy nieba. Pod kierownictwem p. M. Białęckiego, Dr·
M. Łobanowa, inż. Z. Chełmońskiego i Dr. F. Burdeckiego pokazy nieba
dla Członków T-wa a także wycieczek, organizowanych przez Wydział
Kultury Magistratu odbywały się na południowym tarasie Obserwatorjum
f\stronomicznego Uniwersyteckiego w poniedziałki lub wtorki, zależnie
od pogody.
1)

siE: 5

zebrań
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Na tern kończymy przegląd działalności T-wa w roku 1928. Jest
to zarazem ostatnie sprawozdanie T. M. R. w jego dotychczasowej organizacji.
Wchodzimy w nowy okres działalności, na szerszych obecnie podstawach i pod znakiem Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Rstronomji bę
dziemy dalej szerzyli w naszem społeczeństwie umiłowanie tej wspaniałej
nauki, dla której, według wyrażenia Laplace'a, warto żyć na świecie.
W tej pracy Zarząd oczekuje zgodnej wspołpracy od całego ogółu
Członków T-wa, pokładając szczególną nadzieję w energji nowych Oddziałów prowincjonalnych, które mają przed sobą nawet więcej dziewicze
pole pracy, niż Warszawski Oddział T-wa.
Prezes (--) Inż. Z. Chełmoński.
Vice-prezes (-) Inż. B. Rafa/ski.
Sekretarz Generalny (-) Dr. F. Burdecki.
Pierwsze Zebranie delegatów

Poł.

Tow. Przyj Rstr.

Pierwszego dnia wiosny t. j. dnia 21 marca, r. b. delegaci poszczególnych oddz·iałów P. T. P. R.: z Częstochowy, Lwowa i Warszawy zebrali się celem dokonania wyboru pierwszego Zarządu Głównego. Z oddziału Warszawskiego było delegatów 12, z Częstochowskiego 3, z Lwowskiego 2;
razem osób 17.
Zebranie zagaił p. inż . B. Rafalski, pełniący zastępczo obowiązki
prezesa Centralnego Zarządu o 19h JQm. Protokółują: pp. L. Z aj d l er
i dr. F. B u r d e ck i.
Porządek dzienny obejmuje tylko:
1. Wybór Członków Zarządu Centralnego.
2. Wolne wnioski.
W sprawie pierwszej wywiązała się żywa dyskusja nad zagadnieniem
ilości członków Zarządu.
O<>tatecznie określono ją na 7, zgodnie z paragrafem 47 statutu, przyjmując równoczeście wniosek p. J. P ok r z y wn i ck i e g o brzmiący: ,.Zjazd delegatów wyraża życzenie, aby Zarząd
Centralny zapraszał na swe posiedzenia delegatów tych Oddziałów prowincjonalnych, których sprawy będą na Zarządzie omawiane, o ile te
sprawy będą uznane za poważne i w sposób szczególny Oddziały obchodzące".

Poczem przystąpiono do wyboru Zarządu. Prezesem obrany został
Honorowy Członek Towarzysrwa, długoletni i zasłużony Prezes T. M. R.,
dyrektor uniwersyteckiego obserwatorjum astronomicznego w Warszawie,
prof. M. K a m i e ń ski. W skład zarządu weszli pp .. ,'V\. B i a l ę c ki, Dr.
F. B u r d e ck i, Prof. u niw. Dr. S. D i ck s t e i n, Dr. M. Ł o b a n o w,
T. N e u m a n n i Dr. E. R y b k a. Do komisji Rewizyjnej wybrano:
p. Dr. L. B re n n ej s e n a, p. K. D ę b o w ski e g o, Dr. J. G a d o ms k i e g o i Dr. E. T a r a s z k i e w i c z a.
Przy wolnych wnioskach podniesiono sprawę składki Członkowskiej.
Ostatecznie przyjęto wniosek p. Dr. E. Ryb ki, ustao1awiający dla wszyst·
kich oddzialów minimalną składkę członkowską w wysokości 12 złotych
na rok 1929. Do uiszczenia tej opłaty obowiązani są ci członkowie, którzy do 21 marca 1929 r. nie uiścili składki według norm dawniejszy<h
(10 zł).
Następnie
poleciło
Zebranie Delegatów Zarządowi Głównemu
ogłosić w "Uranji" Komunikat do Członków, zamieszkałych poza miejscowościami, w których istnieją oddziały, aby zgłosili de> Zarządu Centralnego, do jakiego oddziału życzą sobie należeć.
Ponieważ Kornisarjat Rządu wykreślił względnie zamienił szereg
paragrafów pierwotnego projektu Statutu Towarzystwa, w myśl których
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Sprawozdanie Kasowe
Towarzystwa

.Miłośników

Rstronomji

za czas od 1.11 1928 r. do 31.XII 1928 r.
WPŁYWY

N2

1

2
3
4
5
6
7

Su m a

P o z y c j a

Z przeniesienia z r. 1927 .
Składki członkowskie i wpisowe
Subsydjum Magistratu m. st. Warszawy
Subsydjum Ministerstwa W. R. i O . P.
Subsydjum specjalne Magistratu m. st. Warszawy
na zakończenie budowy dostrzegalni
Sprzedaż wydawnictw
Ofiara Dr. F\ . Czeczotta
Razem

zł.

lgr.

750
1.544
2.000
700

60
30
00
00

1.500
126
100

00
20

6.721

l~
10

WYD F\ TKI

N2

2
3
4
5

6
7
8
9

lO

P o z y c j a

l

Suma
zł.

-gr.

Koszta wydania Nr. 4 (1927), Nr. l. 2, 3, (1928)
zł. 2.868,85
Uranji .
oraz Kalendarza F\stronom. na r. 1929 ., 3.545,49
6.414
34
Sekretarjat. administracja Uranji oraz inne
507 80
Wydatki na dostrzegalnię
208
00
Bibljoteka (czasopisma, książki i przezrocza) . .
88
98
Wyjazd delegacji do Częstochowy (pp. Dr. Rybka
i Dr. Łobanow) . . . . . . . . . . . .
88
05
Urządzenie zebrań T-wa
24 00
Wotnemu Obserwatorjum Uniw. Warszawskiego.
60
00
Inkasentowi
21
00
Koszta manipulacyjne P. K. O. i pocztowe .
7 85
Powstałość Subsydjum na dostrzegalnię do przeniesienia na r. 1929 na rachunek Oddziału
1.292
00
Warszawskiego
Rozchód
8.712
02
Przych_ó_d_ _ _ _ _ _6_.7_2_1-· ~
Pozostało

1

.

1.990

! 92

Pasywa w sumie zł. 1.990,92 jako powstałe głównie z kosztów wydawnictw T-wa, przeniesione zostały na rachunek Zarządu Centralnego P.T.P .f\ ·
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oddziały

mogą być prawnymi
właścicielami darowizn lub subwencyj,
Zjazd Delegatów uchwalił szereg wniosków p. majora Skrzy w a n a
z Częstochowy. Magistrat częstochowski bowiem uzależnił udzielenie
subwencji finansowej dla oddziału częstochowskiego od tego, czy oddział
częstochowski wyłącznie będzie mógł z niej korzystać, żądając pozatem,
aby uczniowie szkół średnich i powszechnych Częstochowy mogli korzystać z Obserwatorjum Oddziału Częstochowskiego przy lekcjach kosmo·
grafji. Wobec tego Zjazd Delegatów uchwalił:
l. Obserwatorjum Oddziału Częstochowskiego przeznaczone jest
dla wszystkich amatorów, a głównie do pomocy przy nauce kosmo~
grafji dla częstochowskich szkół średnich i powszechnych.
2. Subwencje Magistratu m. Częstochowy będą używane tylko na
cele Oddziału, według wskazówek Zarządu Głównego.
3. Przedmioty, użyczone przez Magistrat Częstochowski Oddziałowi
Częst. P. T. P. 11., oraz nabyte wyłącznie z subwencji Magistratu, przecho·
dzą w razie likwidacji Oddziału na własność Magistratu.
4. Kontrola finansowa nad wydatkowaniem subwencji, udzielanej
przez Magistrat Oddziałowi Częstochowskiemu należy do tamtejszego
Magistratu, lecz w sprawach spornych decydują władze Centralne P.T.P.łl.
Przy końcu posiedzenia uchwalono nadać godność Członków Założycieli pp.: Księdzu B. M e t l er o w i, majorowi W. S krzy w a n o w i
i Dr. E. S t e n z o w i, jako zasłużonym przy zakładaniu oddziałów, w myśl
§ 61. Obrady zakończono o godzinie 21 minut 50.

Oddział

Nowi

Lwowski P. T. P. R.

członkowie, przyjęci

w marcu 1929 r.:

Gottlieb Ignacy - chemik.
111eksander - emer. gen. bryg.
Kelhoffer Juljan - Student Uniw. J. K.
Orkisz Henryk Dr. - asystent Uniw. J. K.
Sucharawski Orest - absolwent Uniw. J. K.
Tylko 11ndrzej - inżynier.
Zinkiewicz Włodzimierz - student Uniw. J. K.
Jasiński

Komunikat

Oddziału

Lwowskiego Pol. T-wa Przyj. f\str.

Zarząd Oddziału Lwowskiego P. T. P. 11. zwraca się z prośbą do
członków Towarzystwa, zamieszkałych na obszarze województw: Lwow·
skiego, Stanisławowskiego i Tarnopolskiego, aby, o ile pragną brać udział
w pracach Oddziału Lwowskiego, zechcieli nadesłać swe zgłoszenia pbd
adresem Oddziału (Lwów, Długosza 8). Osoby te, prócz bieżących zeszytów Uranji, będą otrzymywały zawiadomienia o posiedzeniach miesięcznych i o odczytach, organizowanych przez Oddział.
Jednocześnie

Zarząd
Oddziału
uprasza o zjednywanie nowych
dla T-wa i o rozpowszechnianie .,Uranji" (składka roczna wynosi, wraz z abonamentem Uranji i kalendarzem 11stronomicznym, 12 zł.).

członków

Sekretarz:

Prezes:

(-) W. Szpunar.

(-) Dr. Edward Stenz.

Redaktor dr. E. Rgbka.

Wydawca Polskie T-wo Przgjaciół Astronomji.

POLSKIE TOWARZYSTWO PRZYJHióŁ ASTROHOMJI.
ODDZIRŁ

W

W R R S Z R W I E.

Konto czekowe P. K. O. N2 5885.
Sekretarjat (Chmielna 88, V piętro.) czynny w poniedzi<~łki od godz. 18
do g. 20. Sekretarz generalny dr. F. Burdecki.
piętro, czynna w środy
w wieczory pogodne dla członków P. T. P. A. i publiczności.
Kierownik dostrzegalni p. M. Białęcki.

Dostrzegalnia Towarzystwa: Chmielna 88, V

Bib1joteka T-wa. Chmielna 88, V piętro, czynna w poniedziałki od godz.
19 do 20. Bibljotekarz - p. T. Neumann.

"U HAnJA"
Redakcja:

Warszawa, Al. Ujazdowska 6-8. Obserwatorjum Astronomiczne. Redaktor dr. E. Rybka, Artykuły i korespondencję w s}'rawach redakcyjnych przesyłać należy do redakcji. Rękopisy
nie są zwracane.

Administracja: Administrację Uranji dla członków P. T. P. A. załatwiają
Zarządy Oddziałów; ekspedycję Uranji (bieżącego i poprzednich
numerów} księgarniom i nieczłonkom P. T. P. A. załatwia Kasa
im. J. Mianowskiego.
Kierownik administracji Uranji w Centralnym Zarządzie

p. T. Neumann.

Prennmerata:
Prenumerata Uranji wynosi 8 zł. rocznie, z przesyłką 9 złotych.
W sprawach prenumeraty należy się zwracać do Administracji Uranji
Al. Ujazdowska 6/8, Obserwatorjuro Astronomiczne.

Od Redakcji. Z przyczyn niemleżnych od Redakcji numer kwietniowy
ukaroł się ze znacznem opóźnieniem. Redakcja dołoży wszelkich starań, aby na•
stępne numery wyszły bez opóźnienia.
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OD REDAKCJI.
/. Z powodu znacznego

opóźflienia

w ukazaniu

się

numeru

kwietniowego Uranji. niniejszy numer wychodzi w podwójnej
objętości

za maj i czerwiec.

Od Redakcji na

okładce

Stosownie do zapowiedzi, podanej

Nr. l Uranji w 1929 r., w lipcu i sier-

pniu Uranja nie wyjdzie, Nr . 7 Uranji

zaś ukaże się

2. Numer niniejszy zawiera kilka ortykulów o

we

wrześniu.

treści ściśle

naukowej; odbitki z tych ortykulów stanowią zeszył /. "Prac
początku każdego

Oddzialu Warszawskiego P. T P. A."

Na

ortykulu podane jest jego streszczenie w

języku

względu
1

na to,

iż

innych instytucyj

te Prace
zagranicą,

będą

angielskim, ze

rozeslane do obserwatorjów

w celu wymiany wydawnictw.

Ogólnego zbioru N2 27.

URf\NJf\
Rok VIII.

MR.J -

MIESIĘCZNIK

POLSKIEGO
TOW R.RZYSTW R.
PRZY JR.CIÓl.
R.STRONOMJI.

CZERWIEC 1929 R.

N2 5/6.

~---------------------------------------·------M. BIELICKI.

Kometa Daniela {1909 IV) i jej ukazanie
w roku 1929- 1930.

się

The Daniel' s Com et (1909 IV) and i ts appearance in 1929 -1930.
R.bstract. This arlicle co'ltains a short history of the discoveryand
invesligations of the orbit of the Daniel's comet for the period of 19091929. Besides it points out general conditions of visibibility as well ąs some
fermulas of a new kind (Prof. T. B a n i'l c h i e w i c z' s), with numeral coefficients, which served for calculaling of the ephemeris of the comet
for its appearing in 1929 - 1930.

1.

Odkrycie i obserwacje . Kometa Daniel'a {1909 IV)
po raz pierwszy odkryta przez Daniel'a w Princeton
(U. S. f\.), w dniu 6 grudnia 1909 r. W chwili odkrycia znaj~
dowala się w gwiazdozbiorze f\uriga i posuwała się ku półno
cy; miała kształt okrągłej mgławicy o średnicy 3', ogólnej jasności około 9.m5, z jądrem 12m pośrodku. W dniu następnym
po odkryciu zauważono w Obserwatorjum Yerke's, iż posiadała
krótki warkocz, co zostało potem stwierdzone przez Palisę
w Wiedniu.
Wobec tego, że kometę spostrzeżono dopiero w tydzień
po przejściu przez perihelium, a ponadto odległość jej od Ziemi
wzrastała - więc jasność komety szybko zmniejszała się; mimo
to, w okresie 6 grudnia 1909 r. - 11 kwietnia 1910 r., kiedy
prof. M. W'olf w Heidelbergu sfotografował ją po raz ostatni,udało się dokonać nad nią 202 obserwacyj wizualnych mikrometrycznych, oraz 37 zdjęć fotograficznych, ogółem w 30 obserwatorjach. Wszystkie obserwacje odnoszą się do położeń
komety; spostrzeżeń zaś fizycznych nie poczyniono.
2. Elementy orbity. Już pierwsze obliczenia wskazały,
że orbita paraboliczna nie przedstawia należycie obserwacji komety, i że tylko orbita eliptyczna czyni zadość warunkom obserwacyj, ponadto czas obiegu naokoło słońca powinien być krótki.
Elementy Ebell' a (z 3-ch położeń: 8 grudnia 1909 r., 2 i 14
stycznia 1910 r.) dobrze zgadzają się z obserwacjami i dają
jako okres obiegu 6.403 lat. Jeszcze lepsze są elementy

została
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Einarsson'a i Young'a wyprowadzone z obserwacyj: 7 grudnia
1909 r., 18 grudnia 1909 r. i 3 marca 1910 r.; są one dość
blizkie do elementów Ebel/'a i dają na okres obiegu wartość
6.48030 lat (Li ck Buli. 179; V. J. S 1911 - 62).
Na podstawie wszystkich obserwacji, A. V. Vubiago wyznaczył najprawdobniejsze elementy eliptyczne tej komety
(f\str. f\bh. B. 4. N2 8); różnią się one wzgl ę dn i e mało od elementów Einarsson'a i Young'a. Elementy Vubiago są nastę
pujące:

Epoka elementów oskulacyjnych. 1909
w Greenwich.

średni

01

• • . • . •

grudzień

3.0 - Czas

M = 0°38'58".26
</) =
37 3 2ó. 00
/;6 = 70 59 47. 09}
w =
3 28 55. 74 1910.0
i = 19 27 l. 99
n = 547"20052

Przejście komety przez perihelium mialo więc miejsce,
według tych elementów, w dniu 1909 listopada 28.d 726868czasu średniego w Greenwich.
3. Powrót komety do Słońca w r 1916. Następne
ukazania się komety przypadały na rok 1916 i 1923. Dla ukazania się jej w r. 1916. St. Einarsson i M . Harwood obliczyli
niezakłóconą efemerydę na
podstawie swoich elementów
(Lick Buli. 281), które jednak bardzo mało się różnią od
znanych już
przedtem danych
Einarsson'a· i Young'a;

efemeryda ta, w skróceniu, ..podana jest w F\. N. 4858, przyczem Kobold zaznacza, że odległość komety od Jowisza,
w okresie od grudnia 1911 r. do marca 1912 r. wynosiła mniej
niż 0.7 jedn. astr.,- a więc, efemeryda nie może być zbyt
pewna.
Z drugiej strony dr J. Krassowski, opierając się na wyprowadzonych przez siebie elementach, które opublikował
w F\. N. 4868 (ani kąt mimośrodu. ani mimośród nie są jednak
podane, co uniemożliwia korzy~tanie z tych elementów), - obliczył efemerydę w trzech założeniach, przyjmując dla chwili
przejścia przez perihelium:
·•

1916 maj 16.75 8
21.75 8
26.75 8

Koll!ety jednak w r. 1916 nie odnaleziono.
4. Bada'n ia 1\. D. Dubii:tgo; powrót komety do Słońca
w r. 1923. Przyczyna niepowodzenia w odnalezieniu komety
w roku 1916 została wyjaśniona dopiero przez A. D. Dubiago.

W swoim artykule "Die Bahn des periodischen Korneten 1909
IV (Daniel)", wydrukowanym w f\str. f\bh. Band 4 N2 8 (vide
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wyżej),

A. D. Dubiago obliczył perturbacje pochodzące od Jowisza
dla okresu 1909 grudzień 3.0 - 1916 sierpień 28.0, zarówno
jak dla okresu następnego 1916 sierp. 28.0 -1923 czerwiec
13.0. Perturbacje te są następujące:
1909

l
oM
1l
o,Q
oi
(1)

~ <p
o n

l

-

XII - 3.0

1916
VIII - 28.0

l

1916 1923
VIII - 28.0 VI - 13.0

- 1042'. 7
+ 2 33. 2
- l 3. 4
+ o 24. o
- 2 o. 3
-75". 72 1

l

+
-

0° 7'. 6
O 4. 1
01.9
01.8
0 5. 5
- l". 727

Dodając je do systemu D 1 (vide wyżej), A. D. Dubiago
otrzyma następujące systemy elementów D 2 i D~:
Epoki elementów oskulacyjnych - czas średni w Green wich:
1916 s ierpień 28.0

M=
Ul=

0 2 . . ... . 66=

=

1926 czerwiec 13.0

J028' 3

6 2. 5}
70 8. 6 1925 .0

M = 359°54'. 9

03 . . . . . .

19 51. l
<p= 35 3. l
n = 521". 480
l

6 6. 6}
70 6. 7 1925.0
19 49. 3
<p= 34 57. 6
11 = 519'753

Ul =

Q, =
l =

Z badań Dubiago wynika, że opublikowane na r. 1916 efemerydy, różnią się bardzo znacznie od prawdziwej; różnice dochodzą do 36° we wznoszeniu prostern i do 12° w deklinacji.
Oczywiście, że kometa nie mogła być znaleziona na podstawie tych efemeryd . Jednakże, mimo obliczeń przez A. D. Dubiago efemerydy na r. 1926, opartych na uwzględnieniu pertubacji ze strony od Jowisza w okresie 1916 -1923, komety nie
udało się odnaleźć nawet w r. 1923; możliwem jest, iż przyczyną tego była nadzwyczaj mała jej jasność (około 16m; B. Z.
5,7). Na podstawie niezakłóconego systemu D3 , następne przejście przez perihelium przypada na 1930 kwiecień 7.508 U. T.

5.

Powrót komety do

Słońca

w r. 1929-1930.

Dla

ukazania się komety w r. 1929 1930, niżej podpisany
z P· S. Domańskq, p. W. Opalskim i p. L. Zajd/erem
obliczyli jej efemerydę, wychodząc z systemu elementów. wyprowadzonych przez F. R. Cripps'a a uprzejmie nadesłanych
przez D-ra A. C D. Crommelin'a specjalnie dla kalendarza
P. T. P. A. na 1929 r. System ten został następnie opublikowany w M. N. LXXXIV.4 (luty 1929):
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T = 1930 kwiecień 7.516 U. T.
(U= 60 4'54"}
(U= 6° 5'
~= 70 821
1925.0
ó6 = 70 12 26
F. R. C.. 1 = 195021
i = 19 50 22
'f'= 35 o. 8
Igq = 0.185565
U = 6.a 81760, a więc : n = 520". 466

l"}

1930.0

Przy wyprowadzeniu tego systemu, F. R Crips' uwzględ
perturbacje w ruchu komety w okresie 1923 - 1930;
jak widzimy, są one bardzo małe, gdyż systemy D3 i F. R. C.
są do siebie bardzo zbliżone. Jak wykazały specjalne badania,
odległość komety od Jowisza w latach 1923-1930, jest zawsze większa od 4 jedn. astronom., a więc twierdzenie A. D.
Dubiago (ł\str. ł\bh. Band 4 N2 8, vide wyżej) o zbliżeniu się
komety do Jowisza w danym okresie, jest zupełnie błędne.
Podana poniżej efemeryda zawiera a. i il , odniesione do
1929.0 względnie do 1930 O. Obliczeń dokonano metodą zwykłą
(stałe Gauss'a), sześć zaś miejsc, zamykających okresy 60-cio
dniowe, dla sprawdzenia,
obliczono
zapomocą
metody
prof. T. Banachiewicza, posługując się krakowjanami i elementami wektorjalnemi.
·
Współrzędne prostokątne heliocentryczne równikowe są:
nił już

+ v)}
+
v) 1929.0
+ v)
r L9.976641 sin (1650 8'. 84 + v) }
r [9.94320) sin ( 85045'. 88 + v) 1930.0
r 19.76065] sin ( 46036'. 08 + v)

x = r [9.97665~ sin (1650 7'. 96
y = r [9.94318 sin ( 85045'. 06
z = r !9.76068 sin ( 46035'. 61
x=
y=
z=

a

według

wzorów nowego rodzaju

lf x~ } -_ J\ xy \(
gdzie

-;z=

Są
zależne

{ Px Py Pz \
Qx Qy Qz

f

a (cos E - e), y = a cos 'f' sin E.

współrzędne .. orbitalne" komety, wielkości
położenia komety na orbicie, zaś Px Py
są to elementy wektorjalne, wielkości stale

to
od

zmienne,
Pz i Qx
dla danej

QY Qz
orbity.
Po podstawieniu wartości liczbowych do wzoru
szego, otrzymamy następujący wzór i schemat działań
krakowjan6w:

{ ~ } = { ; } 1+ 8:~1~~~
x} _
{Y
]

t g·~~~.6Y

+ 0.87502
{-x}
{+- o.24291
091598
-Y
+ 0.06480
.

powyż
metodą

+
+ 0.41871}
0.39604 1929.0
+ 0.41874}
+ 0.39596 1930.0
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obliczeń przyjęto:

= - 2.69755
= + 0.19146

z=

+

sin
sin
1.16641 sin

x = - 2.69770 sin
y=
0.19084 sin
z=
1.16616 sin

+
+

E+ 0.87424 cos E- 0.50147}
E+ 3.14590 cos E- 1.80451 1929.0
E+ 1.50547 cos E- 0.86355
E+ 0.87337 cos E- 0.50097}
E+ 3.14609 cos E- 1.80462 1930.0
E+ l 50555 cos E- 0.86360

Kometa będzie najbliżej Ziemi na początku października
1929 r. (~ = 1.55); w chwili zaś przejścia przez perihelium jej
odległość od Ziemi wyniesie już .l= 2.21.
W opozycji kometa będzie w połowie września 1929 r.
O warunkach widzialności można wnioskować z podanej niżej
tablicy:
8k-1l8
a. k- a.8
1929 r.

Wrzesień

l

17
Paidziern. 3
19
4
Listopad
20
6
Grudzień
22
7
1930 r. Styczeń
23
8
Luty
24
12
Marzec
28
13
Kwiecień
29

+ 13-h1
+ 11. 9
+ 10. 7
+ 9. 5
+ 8. 4
+ 7. 3
+ 6. 4
+ 5. 5
+ 4. 7
+ 4. l
+ 3. 5

+
+
+

3.
2.
2.
2.
2.

l

7
4
2

o

-450
-41
-34
-27
- - 19

-11
- 4

+

2

+ 6
+10

+12
+14
14
+13
12
12

+
+
+

Nie podajemy tutaj obliczeń jasności komety- jest to
bardzo trudną, tembardziej, że komety nie obserwowano
od r. 1910. W kaźdym razie, będzie to słaba kometa teleskopowa.
Na zakończenie pozwalam sobie wyrazić gorące podzię
kowanie p. prof. M. Kamieńskiemu, Dyrektorowi Obserwatorjum f\stronom. Uniw. Warsz., Inicjatorowi niniejszej pracy i faktycznemu jej Kierownikowi, za bardzo doniosłe dla mnie wskazówki i rady, jakie podczas obliczeń stale były mi uqziełane.
rzeczą
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W. Opalski, L. Zajdler.

Efemeryda komety Daniel'a (1909 IV)
dla średniej północy w Greenwich.
Ephemeris of Daniel's comet (1909 IV) fot Oh U. T.
Rbstract. The article contains the ephemeris of Daniel's comet
(1909 IV) for Qh Uniwersal Time, computed with the F. R. Cripps' elements (M. N. LXXXI V, Nr. 4).
Za podstawę obliczeń został przyjęty system elementów, wyprowadzony przez
F. R. C r i p p s' a (v. M. N. LXXX IV, Nr. 4, 1929); wznoszenie proste i dek li·
nacja podane są dla ś r edniej polnocy w Greenwich i odniesione do początku
1929 względnie 1930 roku.
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Efemeryda Komety Daniel'a 1909 IV)
dla

średniej północy

a/Różnica
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w Greenwich.

Róż-1 1 gr l l g li

a

nica

Czas
aberacji

l
Listopad

20.0

23h 3m24s

-30°21'.1
+2m 23s

24.0 23
28.0
Grudzień

2.0

23

s

47

8 40

23 11

59

6.0 23 15 43
10.0 23 19

52

-29 15.4
+ 2 53
-28
+ 3 19

7.2

-26 56.6
+72.9
-25 43.7

18.0 23 29

+ 4 52
15

22.0 23 34 27
26,0 23 39 58
30.0 23 45 46

l+ s 12
+ s 31
+s 48

0.3043 0.2385

0.01004

0.2992 0.2431

0.01015

0.2940 0.2477

0.01026

0.2889 0.2521

0.01036

0.2837 0.2565

0.01045

0.2786 0.2608

0.01055

o 273510.2650

0.01064

0.2684 0.2690

0.01073

0.2634 0.2729

0.01082 1

0.2584 0.2767

0.01091

0.2534 0.2804

0.01100

0.2485 0.2839

0.01109

0.2437 0.2872

0.01118

0.2390 0.2905

0.01126

0.2344 0.2937

0.01135

0.2299 0.2968

0.01143

0.2256 0.2998

0.01151

0.2214 0.3027

0.01158

0.2174 0.3055

0.01166

0.2135 0.3083

0.01173

+75 .0
-24 28.7
-23 11.7

23

0.00992

+70.6

+ 3 44
+4 9

0.3095 0.2339
+68.2

+ 4 31
14.0 23 24

o.3146 0.2292/ od .oo9so
+65'7

-21 52.9
- 20 32.2
-19 9.7
-17 4::i.8

+77.0
+78.8

+ B0.7
+82.5
+83.9

1930 r.
Styczeń

3.0

23 51

7.0 23 58
11.0
15.0
19.0
23.0
27.0
31.0
Luty

4.0
8.0

o

55

-16 19.7

16

-14 52.4
+ 6 36

4 52

o 11

-13 23.8

43

o 18 47
o 26

+88.6

+ 6 51
+7

4

-11
-10

+ 7 19
6

o 33 37

-

8

-

7

+ 7 31
+ 7 45

o 41
o 49
o 57

-s

22
19
28

+ 7 57

+B 9
+ 8 22

12.0

+87.3

+ 6 21

s

50
+ 8 35

-4
-

2

-o

+89.7
54.1 1
+91.1
23.0 ,
+92.3
50.7
+93.4
17.3
+94.3
430
+95.1
7.9
+95.6
32.3
+96.3
56.0
+96.5

72

URAN}A

Efemeryda komety Daniel'a (19091V)
dla
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Prof. M. Kf\MIEŃSKI.

Obserwacje

zakryć

gwiazd przez

Księżyc,

dokonane w marcu i kwietniu 1929 r.

w Obserwatorjum .f\stronomicznem
Oddziału

Warszawskiego

Polskiego Towarzystwa

Przyjaciół

f\stronomji.

'Observations of the occulations of stars by the Moon, made in
March and Rpril 1929 at the Rstronomical Observatory of the Warsaw Branch of the Polish Society of Friends of Rstronomy.
Rbstract. The ariicle contains the moments of occultations of
five stars by !he Moon observed in March and f\pril at lhe Observatory
of the Warsaw Branch of the Polish Sociely of Friends of f\slronomy.
These moments are given in middle- Eurpean li me; occultations
were observed by means of refractors B a r d o u (108 mm) and F r a u nh o f er (60 mm), and the observatorial chronometers were compared
and verified by lelephone with lhe main clock of the Warsaw University
Observatory with lhe precision of !he order Os .1.

Na początku wiosny r. 1929 uruchomiono obserwacje
astronomiczne w Obserwatorjum Warszawskiego Oddziału
P. T. P. f... (Warszawa, Chmielna 88, VI piętro). Obserwatorjum
to mieści się na dachu Szkoły Technicznej Kolejowej; swą reorganizację zawdzięcza przychylnemu stanowisku Dyrekcji Szkoły, która, nie szczędząc kosztów, przebudowała to Obserwatorjum według planu, opracowanego przez Kierownika Obserwatorjum p. M. Bialęckiego.
Opis tego Obserwatorjum i narzędzi będzie wkrótce podany w specjalnym artykule; tutaj zaznaczę tylko, że Obserwatorjum posiada własną lunetę firmy Bardou, .o średnicy objektywu 108 mm., ustawioną na statywie paralaktycznym, z 6 okularami.
Prowizoryczne współrzędne Obserwatorjum zostały wyznaczone przez p. M. Bielickiego na drodze geodezyjnej. Mianowicie, z obserwacji narzędziem uniwersałnem Ertel'a, ustawionym na tarasie, w pobliżu kopuły Obserwatorjum, zostały
wyznaczone kąty poziome pomiędzy kierunkami na następu
jące punkty Warsz~wy:
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P

Nr.

u

n

k

Kalegorja

t

Kościół Św. flugustyna

lll

2

Kościół

III

3

Kościół Wszystkich Świętych, Wieża Zach.

III

4

Kościół W'>zystkich Swiętych

III

5

Zbór Ewangelicki

6

Kościół

Zbawiciela,

7

Kościół

Piotra i

8

Politechnika (Obserwatorjum)

Ewangelicki na Lesznie

Wieża Wsch.

l
Wieża

Ił

Wsch.

lll

Pawła

Ił

Ponieważ punkty te wchodzą do sieci triangulacji Warszawy, dokonanej przez prof. E. Warchalowskiego w r. 1926-1927
(v. Przegląd Mierniczy Nr. 6-7 za 1928 r.), więc ich dokładne
współrzędne -prostokątne i geograficzne- są znane. Stosując
zadanie Potenota · do sześciu trójkątów, M. Bielicki otrzymał
w średnim wyniku:
X =
1003.m 67
błąd średni: e: = +o.mo6
y = - 702.m15
e:= +o.m 03

Za

początek współrzędnych wzięto tutaj
Stąd, dla Centrum Obserwatorjum

Zbór Ewangelicki.
na Chmielnej, otrzy-

mujemy:
szerokość
długość

geograficzna <P = 52° 13' 50." 2
od Greenwich A = 1h 24m 0. 5 91

Szczegóły

wyznaczenia tych współrzędnych podane są w pra .
cy p. M. Bielickiego p. t. "Współrzędne geograficzne Obserwatorjum f\stronomicznego Oddziału Warszawskiego Polskiego
Tow. Przyj. f\stronomji".
Obserwacji zakryć gwiazd przez Księżyc dokonywano za
dwuch lunet- B (Bardou 108 mm) oraz F (Fraunhofer'a 60 mm) przy powiększeniach 84 dla pierwszej i 60-dla
drugiej. Przy obserwacjach posługiwano się chronometrem
średnim Sandoz Nr. 143 oraz gwiazdowym-Frodsham Nr. 3338.
należącemi
do Obserwatorjum Uniwersyteckiego. Porównań
chronometrów z głównemi chronometrami Obserwatorjum Unipomocą

..
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wersyteckiego dokonywano na drodze telefonicznej, przed i po
obserwacjach zakryć; sygnały nadawano w jednym i drugim
kierunku .
Obliczenia wskazały, że takie porównanie odbywa się
z dokładnością · rzędu 0 31 - co w zupełności wystarcza dla
naszego celu .
Z porównań chronometrów Sd8 i Fr*, wyznaczano ich
różnice
w stosunku do normalnego chronometru Nardin
Nr. 498 oraz głównego zegara Obserwatorjum Hohwi.i Nr. 26;
w ten sposób momenty obserwacji mogły być wyrażone w czasie środkowo-europejskim,
Wyniki tych obserwacji są podane w tablicy poniższej.
Są one wogóle zupełnie pewne i mogą być zużyte przy dokładnem wyznaczaniu położeń Księżyca .

l"'

i

2

4 1

ś r .- europ .

1929 r.

h

Marze c

16 23 23 46.8 Y. Tau (4.1)
46.8
23 25 39.0 67 Tau (5.4)
39.1

Kwie~ień
Kwiecień

l

m

18 26 12.5 p. Pi s

13

13 22 33 15.8
15.7

l Kwiecień 16

6

Gwiazda

Marzec

3 1

5

Czas

Dzień

17

(5 .0)

103 Tau(5 5)

23 51 38.2 i.. Cne
38.1
o 4 3.2

(59)

Luneta
i pow.

Ob s.

D

B \( 84

l M. B.

D
D
D
D

B X 84 L. z.
F '< 60 w. o.
B X 84 M. B.
F X EO L. z.

D
D

B >< 84 L. z.
F X 60 M. B.

D
D
R

F X 60 L. z.
B X 84 M. B.
X 60 L. z.
I F

i Zjaw .\
l l

l
l

Oznaczenia skrótów:
Lunety:
F - Fraunhofer
B - Bardou

.

Ob s erwątorowie:

M. B. - Maciej Bielleki
W. O. - · Wiesław Opalski
L. Z. - Lt.:d·:: ik ZajdJer
D - zniknięcie
R - ukazanie się

Warszawa, 29 maja 1929 r.
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M. BIELICKI.

Współrzędne

geograficzne Obserwatorjum f\stronomicznego Oddziału Warszawskiego Polskiego
Towarzystwa Przyjaciół f\stronomji.
Geographical coordinates of the R.stronomical Observatory of the
Warsaw Branch of the Polish Society of Friends of R.stronomy (P re ~
I i m i n ary re s u l t s).
R.bstract. The author gives the preliminary results of the latitude
and longitude determination of lhe flstronomical Observatory of the
\Varsaw Branch of the Polish Society of Friends of fistronomy in Warsaw
which he got by connecting !he said Observatory with some points in
Warsaw known from the previous triangulation of this city.
flpplying the Potenot's principle up to the six triangles, the author
has obtained the following coord i nates of the Observatory P. T. P. fi.
(P . S. F. f\.):

=+

y = - 1803.46 m
x
1409.36 m
in relation to the c e n t re of the Warsaw University Observatory, as
well as its geographical coordinates:
<p= 52° 13'50".2
A= !h 24m Of>.9J.

1. Z chwilą rozpoczęcia prac naukowych w przebudowanym
lokalu Oddziału Warszawskiego P. T. P. f\. przy ulicy Chmiel~
nej · Nr. 88, koniecznością się stało dokład:.e wyznaczenie
współrzędnych geograficznych Obserwatorjum f\stronomicznego.
znajdującego się w tymże lokalu.
Zadanie to wykonałem, dzięki łaskawemu wypożyczeniu
mi przez P. Dyrektora Obserwatorjum f\stronomicznego U. W.,
prof. M. Kamieńskiego, narzędzia uniwersalnego firmy "Ertel
& Sohn, Mi.inchen, 1886".
f\rtykuł niniejszy zawiera wyniki pomiarów, dokonanych
w dniu 10 i 12 maja 1929 r w celu wyznaczenia szerokości
i długości geograficznej Obserwatorjum, zapomocą metody powiązania z temi punktami Warszawy, których położenie jest
znane.
Dokładne wyznaczenie szerokości i długości geograficznej
naszego Obserwatorjum - na drodze geodezyjnej i obserwacji
astronomicznych - będzie dokonane w drugie połowie b. r .
Niewątpliwem jest jednak, że rezultaty ostateczne będą mało
się różniły od podanych w niniejszym artykule. Jednakże, wydawało mi się niezbędnem opublikowanie wyników prowizorycznych, a to ze względu na konieczność opracowania zakryć
gwiazd przez Księżyc, dokonanych w naszem Obserwatorjum.
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2. Jako centrum Obserwatorjum, przyj~to środek geometryczny stałej podstawy lunety pod kopułą. Wyznaczenia
współrz~dnych dokonałem najpierw prowizorycznie, posługując
się dobrym planem miasta Warszawy inż. Lindleja z r. 1900,
a nast~pnie - zapomocą zadania Potenota, nawiązując Obserwatorjum do sieci ogólnej triangulacji Warszawy, dokonanej
przez prof. E. Warchalowskiego w r. 1926 - 1927 [v. Przegląd
Mierniczy Nr. 6 - 7 (47 - 48) rok 1928].
Pomiary swoje odnosiłem zawsze do Centrum Obserwatorjum Uniwersyteckiego w Warszawie . którego współrz~dne
geograficzne są bardzo dokładnie wyznaczone. Praca polegała
na obliczeniu współrzędnych prostokątnych w mierze linjowej
(metrach) Centrum Obserwatorjum f\stronomicznego P. T. P. f\.
wzgl~dem Centrum Obserwatorjum f\stronomicznego U. W.,
przyjmując oś X skierowaną ku północy, a oś Y ku wschodowi.
3. Oznaczając przez x0 , Yo wśpółrz~dne Centrum Obserwatorjum P. T. P. f\. wzgl~dem Centrum Obserwatorjum U. W.,
otrzymałem z kilku pomiarów na wyżej wspomnianej mapie
(po zamianie na metry):

=

x0

+ 1406 m.

= -

y0

1800 m.

Ponieważ
rokości wynosi

na szerokości Warszawy 1 sekunda łuku w sze30.908 metra, a 1 sekunda czasu w długości
wynosi 284,75 metra, więc przyjmując dla Centrum Obserwatorjum U. W. wartości:

=

'f'
A-

520 13' 4".60
l h 24 m ?s. 245 od Greenwich

dla współrzędnych Centrum Obserwatorjum
otrzymałem następujące wartości graficzne:

P. T. P. f\·

'f' = 520 13' 50"
i, = l h 24m Qs. 9 od Greenwich .

4. Zadanie Potenota polega, jak wiadomo, na wyznaczeniu położenia punktu obserwacji (nieznanego) P0 , wzgl~dem
trzech innych punktów P1 , P 2 , P 3 (rys . 1), których wzajemne
położenie jest znane . Wystarczy dla tego celu znaleźć kąty
a. i ~ pomi~dzy kierunkami z punktu obserwacji na te trzy
punkty znane, aby z tych danych wyznaczyć położenie punktu
obserwacji. Przy stosowaniu tej metody posługiwałem si~ nast~pującemi wzorami, przytoczonemi przez C. Runge w jego
pracy: "Das Ri.ickwarts-Einschneiden mit Koordinaten, Zeitschrift
fur Vermessungswesen" XXIII Band (1894) pag. 204 - 207.
Wzory te są podane także w pracy prof. M. Kamieńskiego
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p. t. "Izogony okolic Ubawy r. 1917"
gdzie zadanie Potenota jest stosowane bardzo często.
Oznaczając współrzędne punktów P0 , P1 , P2 , P3 rrzez:
Xo X1 X 2 X 3

Yo Yt Y2 Ya
będziemy mieli następujący system wzorów:

= x2 + p (Ul + U2);
Yo = Y2 + p (Vt + Y2);
gdzie wprowadziliśmy następujące oznaczenia:
Xo

vl u2- ul v2

p=

-(U-~-+
--'-U2)2 +(V, +

a-

Ut = (xl - x2) ctg
(y1 - y 2) ;
U2 = (xa- x2) ctg ~ + (y3 -· Y2) ;

vi
a+

V1 = (y1 - y 2) ctg
(x 1 - x2)
V2 = (Ya- Y2) ctg ~- (xa - x2)

5. Narzędzie ,,Ertel & Sohn, Munchen, 1886", którem posługiwałem się przy pomiarach, nie dawało zbyt wielkiej dokładności, bo zaledwie 20" w pojedyńczym odczycie; okazało·

się jednak zupełnie wystarczające do naszych celów. Ponieważ

X

P.

~04-------------------~Y

Rys. l.
narzędzia tego nie mogłem, ze względu trudności technicznych,
umiesc1c w samem Centrum Obserwatorjum, ustawiłem je
przeto w odległości 5,30 metra od tegoi Centrum na tarasie
wschodnim. - i po dokładnem zniwelowaniu, z 8 serji obserwacji otrzymałem następujące średnie kierunki na różne punkty
Warszawy.
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kierunek

P u n k t

Nr.l

l

00

O'

o··

Ewangielicki na Lesznie

20

48

50

3

Wszystkich św. Wieża Zach.

39

4

10

4

Wsch.

41

8

30

62

33

6

155

59

48

162

37

58

183

2

3

277

4

o

Kościół Św.

2

"

Rugustyna .

5

Zbór Ewangielicki

6

Kościół św.

7

l:

Piotra i

Zbawiciela,

Pawła
Wieża

Politechnika Obserwat.,

Wsch ..

Kopuła

.

Centrum Obserwatorjum P. T. P. R.

--

Z danych tych natychmiast otrzymujemy kąty a. i ~ (rys. 1)
dla zadania Potenota; stosując wzory powyższe dla różnych
kombinacji trójkątów (oznaczonych dla skrócenia kolejnemi
numerami punktów), otrzymamy następujące współrzędne punktu obserwacyjnego P 0 :

X
/

/

//

.
c
Rys. 2..

l

:z
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Trójkąt

--

X

Y

2-5-4

-

1001.94

-

697.16

1-5 - 3

-

1001.83

-

697.20

7-5 - 8

-

1001.75

-

697.19

4-5-7

-

1001.75

-

697.19

3-5-8

-

1001.78

-

697.14

6-7-8

-

1001.74

-

697.24

Tutaj x i y oznaczają współrzędne punktu obserwacji,
Zboru Ewangielickiego, w metrach.
Srednio otrzymamy:

wzglęc;!em

x

y

= = -

1001.80
697.19

+ 0.06

+ 0.03

(metrów)
(metrów)

Mając odległość C P 0 = 5.30 metra (rys. 2), między
punktem obserwacji P0 a Centrm C oraz kąt C P 0 Z, między
kierunkiem na Centrum C i na Zbór Ewangielicki Z, łatwo jest
wyznaczyć redukcję współrzędnych punktu P0 do Centrum C.
Otrzymujemy:
~ K Po C

=

200 39'

CK

=

KP- =

!:l x
!:l y

= -

= -

Skąd otrzymujemy ostatecznie:
Współrzędne Centrum Obserwatorjum

wzglE:dem Zboru Ewangelickiego
x0 = y0 = -

1003.67 metrów
702.15

względem

x0 =

y0

1.87 metra.
4.96 metra.

P. T. P. f\.

Centrum Obserwat. U. W.

+ 1409.36 metrów

= -

1803.16

"

Różnice więc w szerokości i długości Centrów Obserwatorjów P. T. P. f\. i Uniwersyteckiego wynoszą:

!:l 'f = + 45".60
!:l J.. = - 6s .333

F\ więc, współrzędne geogrBficzne Centrum Obse~wator
jum f\stronomicznego Oddziału Warszawskiego P. T. P. f\.,.
wyznaczone geodezyjnie, wynoszą:
<I> = 52° 13' 50". 20
A = 1 h 24m os. 912 od Greenwich.
W końcu pozwalam sobie na tern miejscu złożyć serdeczne podziękowanie Profesorowi M. Kamieńskiemu, Dyrektorowi Obserwatorjum Uniwersytetu Warszawskiego, z:a liczne
wskazówki i rady, jakich udzielał mi wciągu wykonywania tej
pracy.
Warszawa 4 czerwca 1929 r.
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Kronika astronomiczna.
Widmo gwiazdy zmiennej e: f\urigae. Ciekawa ta
gwiazda zmienna typu f\ngola, której okres zmienności wynosi
9900 dni, samo zaś zaćmienie trwa 700 dni, należy do gwiazd
nadolbrzymich (po angielsku supergiants), t. j. gwiazd o nadzwyczaj wielkiej , objętości, dużej jasności bezwzględnej, natomiast małej , gęstości. Na rok bieżący (1929) przypada właśnie
minimum blasku tej gwiazdy, zaćmienie bowiem rozpoczęło
się w r. 1928, skończy się zaś w r. 1930. Widmo e: f\urigae zaliczamy do klasy F 5; natężenie prążków w tern widmie zostało
niedawno zbadane spektrofotometrycznie przez Cecylję H.
P a y n e w Obserwatorjum Harvardzkiem.
Widmo, mierzone na kliszach harvardzkich, wykazało, że
.gwiazda ta jest typową gwiazdą nadolbrzymią W widmie przeważają prążki
zjonizowanych pierwiastków, głównie żelaza
(Fe + }, tytanu (Ti + ) i skandu (Sc + ). Ponadto stwierdzono
·Obecność prążków zjonizowanego krzemu ( Si + )
Z pomiarów prążków w widmie e: f\urigae C. H. P a y n e
ocenia jej jasność bezwzględną na - 4M.
(Harv. Buli. 855).
E. R.
Gazowa

powłoka

dokoła

gwiazdy

Nova Pictoris.

Gwiazdę tę,

jako nową zaobserwowano po raz pierwszy w f\fryce
w r. 1925 1). Na kliszach, zdjętych w r. 1928 w afrykańskiej
filji Obserwatorjum Harvardzkiego (Boyden Station, Bloemfontein), J. S. P ar a s k e v o p o u l o s znalazł, że . Nova Pictoris
otoczona jest wąskim i wyrażnym pierścieniem o niewielkiej
gęstości i małym promieniu.
Jest t0 więc powłoka gazowa,
którą dostrzegamy u wielu gwiazd nowych przez szereg lat po
nagłem zajaśnieniu gwiazdy.
(Harv. Buli. 856).

E. R.
Odległość

Słońca

od

płaszczyzny

Drogi Mlecznej·

G er a s i m o w i c z i L u y t e n na podstawie statystycznych
badań gwiazd, najsiłniej skoncentrowanych w pobliżu płasz 
czyzny Drogi Mlecznej, znajdują, że Słońce odległe jest od tej
płaszczyzny o 33 parseki (107·5 lat światła) na północ.
(L'astronomie, 1928 str. 88).

E. R.
Widma komet. N. T. B o b r o w n i k o w, astronom z obserwatorjum Verkes'a w Williams Bay w pobliżu Chicago, opracował pod względem fotometrycznym widma 22 komet, sfoto1) vicle Uranja r. 1925 Nr. 10 str. 95.
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grafcwane w wyzeJ wspomnianem obserwatorjum w latach
1908 - 1927. Widma zbadanych komet dały się podzielić na
dwie grupy; w pierwszej z ·nich maximum natężenia widma
ciągłego występuje w pobliżu fali o długości 4700 fF), druga
zaś grupa posiada w widmie ciągłem maximum natężenia
w pobliżu 4000 f\. Pierwszą grupę B o b r o w n i k o w nazwał
słonecznym typem widma, widmo zaś drugiej grupy - fjoletowym typem .
Przy bliższych ba'd aniach okazało się, że istnieje wyraźny
związek między odległością komety od Słońca i typem widmowym; mianowicie . typ słoneczny przeważa w odległości od
Słońca mniejszej od 0·7 jednostki astronomicznej 2 ), w odległości
zaś od Słońca większej od 0·7 jedn. astr. przeważa typ fjoletowy.
Niektóre kornety, jak 1912 li (G a l e' a) i 1914 V (D 'e l avan a), posiadały jednocześnie dwa warkocze. Wtedy według
teorji B re d i c h i n a oba warkocze powinny posiadać różne
widma, jednakże u każdej z komet 1912.11 i 1914.V warkocze
mają widma zupełnie jednakowe. Ten fakt przemawia więc na
niekorzyść teorji B re d i c h i n n a.
B o b r o w n i k o w sądzi, że widmo komet wywołane jest
przez fluorescencję.
(f\strophysical Journal, Vol. 66 str. 439 - 464).

E. R.
Obserwacje bardzo

słabych

widm. W

ciągu

ostatnich
paru lat w obserwatorjum astronomicznem na Mount Wilson
skonstruowano specjalny spektrograf, który może być zastosowany do dwóch największych reflektorów tego obserwatorjum:
1 1/ 2 -metrowego i 2 1/ 2 -metrowego. Za pomocą tego spektrografu
W. S. t\ d a m s, M. L. H u m a s o n i f\ . H. J o y mogli uzyskać
spektrogramy gwiazd bardzo słabych, nawet 15-ej wielkości
fotograficznej. - Spektrogramy są zupełnie odpowiednie do
klasyfikacji typu widmowego i przybliżonego określenia pręd
kości radjalnej.
Z gwiazd i mgławic, zbadanych zapomocą tego spektrografu, na szczególną uwagę zasługują:
N o v a Cyg n i z 1 9 2 O r. Uzyskano spektrogramy tej
gwiazdy w czasie między 7 maja 1923 r. i 14 czerwca 1927 r.
Widmo w tym czasie wykazało niewielkie zmiany. Fofogra ficzna jasność N0va Cygni 28 maja 1927 r. była 14m· 9.
N o v a f\ q u i l a e z 1918 r. Spektrogramy otrzymano
27 maja i 27 września 1927 r.; widmo ciągłe okazało się barl) l F\ (f\ngstrom) jest powszechnie użytą jednostką do badania
fal, równa się on 1/woooooc mm .
2) Jednostką jest tu średnia odległość Ziemi od Słońca (149450000 km).

długości
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dzo wyraźne z niewielu sz c zegółami. W widmie występują jasne linje wodoru H~, Hy i Ho. Przejście widma tej gwiazdy do
klasy O (gwiazdy Wolfa -Rayet'a) jest prawie dokonane. Jak
wiadom'J, gwiazdy te pos i adają najwyższą efektywną tempera turę, powyżej 25.000°.
.
M g l a w i c a N G. C. 205. Mgławica ta, oznaczona w New
G eneral Catalogue 1 N. G C.) numerem 205 jest słabszym
i bardziej oddalonym towarzyszem wielkiej mgławicy w Andromedzie. Wielkość jej całkowita wynosi 9" . 2. lapomocą spektrografu o małej dyspersji, stosując 45-godzinną ekspozycję ,
otrzymano na kliszy widmo tej mgławicy; naogół podobne jest
ono do widma wielkiej mgławicy w Andromedzie. Widmo, naogół typu F5, wykazuje charakterystyczne prążki gwiazd karłowatych, tak samo, jak wielka mgławica Andromedy i jej
bliższy towarzysz N. G. C. 221.
Prędkość radjalna mgławicy
N. G. C. 205 wypadła-3 C O km/sek 1) .
B. C a s s i o p e i a e. Współrzędne tej gwiazdy, odniesione
do r. 1925.0, są: a= Qh 20m. 4, o= + 63° 45'. Przypuszczają,
że jest to gwiazda nowa, odkryta przez Ty c h o n a d e Brah e
w r. 1572. Wielkość fotograficzna tej gwiazdy według H u m as o n a jest 13m. 7. Spektrogramy B. Cassiopeiae wykazują, że
gwiazda jest olbrzymem typu widmowego M3.
C h m u r y g a l ak ty c z n e w Strzel c u i Łabę d z i u.
Otrzymano dwa spektrogramy integralnego światła znanych
chmur gwiazdowych Drogi Mlecznej w gwiazdozbiorach Strzelca i Łabędzia. Spektrogramy uzyskano, stosując spektrograf do
25 cm. refraktora . Ekspozycja trwała nadzwyczaj długo: 93 godziny przy fotografji widma chmur gwiazdowych w Strzelcu
i 141 godzin przy fotografji takiegoż widma w Łabędziu. W wyniku tych zdjęć okazało się, że chmury w Strzelcu podciągnąć
można pod typ F5, chmury zaś w Łabędziu pod typ F3.
Prędkość radjalna gwiazdy T. U. Pers.ei . Gwiazda ta należy do zmienny5=h krótkookresowych . . Okres zmienności jej wynosi Qd .61. Srednia wielkość gwiazdowa = 11 m.7.
Dwa spektrogramy, otrzymane na Mount Wilson, wskazują
na niezwykle wielką prędkość radjalną , wynoszącą aż - 350 km/
sek Widmo tej gwiazdy jest typu f\5 .
(P. f\ . S. P. 1927 str. 365 - 369)

E. R.
Wybuchy na

Słońcu

a burze magnetyczne na Ziemi.

Astronom włoski, prof. G. F\ b e t t i z badań spektraheljagraficznych znajduje, że istnieje zależność między wybuchami na Słońcu i burzami magnetycznemi . Na przejście od1
)

Znak -

oznacza, że gwiazda do nas się zbliża .
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ległości ze Słońca na Ziemię, zaburzenia te średnio potrzebują
25.6 godzin, średnia zaś prędkość przebiegu tego zaburzenia
jest około 1600 km /sek. Jest to jednak średnia prędkość z całej drogi, wyskoki bowiem przy słońcu posiadają zupełnie inną
prędkość.
Np. w lutym 1928 r. pewna protuberancja miała
prędkość 1.2 km/sek w odległości 75.000 km od tarczy SłOI) 
ca, szybkość ta wzrastała dość szybko, wynosiła bowiem 6.7
km/ sek w odległości 130.000 km od Słońca, 37 km/sek w odległości 275.000 km i 84 km/sek w odległości 365.000 km
od Słońca.
{Journal of the Brit. f\str. f\ssoc. Vol. 38 str. 127-128)
E. R.
Najjaśniejsza i najsłabsza gwiazda. Wśród wszystkich
znanych gwiazd H. N. Rus s e l (f\stronomy pg. 803) znajduje,
że najjaśniejszą gwiazdą jest gwiazda zmienna S Doradus
w Małym Obłoku Magellana . Jest to nieregularna gwiazda
zmienna, której blask waha się od sm .2 do 9m .4 (w skali fotograficznej) . Ponieważ odległość Małego Obłoku Magellana wynosi 32.000 parseków {104.000 lat światła), więc jasność bezwzględna S Doradus, t . j. blask, jakiby ta gwiazda miała w odległości 10 parseków {32.58 lat światła), wynosi-Srn.9.
W maximum blasku S Doradus jest 500.000 razy jaśniejsza od Słońca.
Jako kontrast · tej potężnej gwiazdy uważany być może
mały karlik, wykryty przez V a n M a ar e n a 1) . Blask jej widomy jest 13m. 5, fotograficzna zaś jasność bezwzględna zaledwie
18m. 5, a więc gwiazda ta jest 50.000 razy słabsza od Słońca.
Jeżeli teraz porównamy blask S Doradus z blaskiem
!:JWiazdy V a n M a a re n a, to przeko"namy się, że pierwsza z nich
est jaśniejsza od drugiej 25.000.000.000 razy.
E. R.
Gwiazda z olbrzymią masą. O. S t r u v e zbadał widmo poczw'órnej gwiazdy 27 Canis Maioris i znalazł, że w widmie tej gwiazdy istnieją niezależne dwa widma typów B5 ne
i BS. Widma te odpowiadają dwu głównym składnikom układu
z okresem obiegu równym 3.2 \at Każdy z tych układów
posiada jeszcze krótszy okres, co dowodzi, że układ 27 Canis Maioris posiada jeszcze niewidocznych towarzyszy. -Jako
minimum masy układu S t r u v e znajduje 950 mas słońca, gdyby
zaś wszystkie cztery gwiazdy miały jednakową masę, to każda
z nich zawierałaby około 283 mas Słońca . Na tak wielką
masę wskazują specjalne przesunięcia w prążkach widmowych
gwiazdy 27 Canis Maioris.
{Mirowiedienje 1928 str. 41).
E. R.
1
)

Potrz Uranja Nr. 4 z 1928 r. str. 97.
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Bibljografja prac astronomów polskich.
(Styczeń

-

marzec 1929).

Prof. Tadeusz Banachiewicz, dyrektor Obserwatorjum Krakowskiego.
D e t e r m i n a t i o n o f t h e c o n s t a n t s of t h e p o s i t i o n
o f a n o r b i t f r o m i t s e c l i p t i c e l e m e n t s. lMonthly Notices,
R. f\. S., Dec 1928) (str. 215- 217).
Zastosowanie macierzy-krakowianów do rachunku orbit. Jako przykładu użyto orbity komety 1925 c. (Orkisz).
Bibłiographie . (h da f\stronomica, Ser c. Vol. I, Pg 39-44, 47 - 48).
Bibliografja, a zarazem krytyka świeżo wydrukowanych prac nastę
pujących autorów:
l) Julius Bauschinger- Die Bahnbestimmung der Himmelski:irper.
2) F\. Wilkens - ~ber die Multiplizitat der Li:isungen der Bahnbestimmung der Kometen.
3) W. Hartner - Die Storungen der Planeten in Gyldenschen Koordinaten ais Funktionen der mittleren Lange.
S u r l 'e l l i p t i c i t e d e e q u a t e u r t er re s t re. (f\cta f\stonomica, Ser. c. Vol. I, Pg. 4'>-47).
Jak wskazuje tytuł, autor w krótkim artykule w ujęciu matematycznem rozważa problem eliptyczności równika ziemskiego w związku ze
świeżą pracą z tej dziedziny M. Mario-Bossolasco.

Prof. Dr. Władysław Dziewuiski, dyrektor Obserwatorjum f\stronomicznego w Wilnie.
O n t h e System a t i c M o t i o n s o f Star s. (Buli de I'Observatoire f\stronomique de Vi ino, Nr. 9, str. l 1- 15).
f\rtykuł w języku angielskim, stanowiący trzecią część pracy, w której autor zajmuje się badaniem rozkładu szybkości ruchów gwiazd w odniesieniu do płaszczyzny Galaktyki. Do obliczeń zostały użyte gwiazdy
wszystkich typów widmowych w liczbie 789.
Prof. Dr. L. Grabowski, Profesor Politechniki Lwowskiej.
O konwergencji południkowej w odwzorowaniu
R o u s s i l h e' o w ski e m e l i p s o i d y. (Nakładem F\kademji Nauk Technicznych w Warszawie, str. 27).
Praca z zakresu geodezji wyższej w której autor zajmuje się od·
wzorowaniami płaskiemi Roussilhe'owskiemi elipsoidy ziemskiej na obszarze Polski, z dokładnością 1 sekundy łuku.
O o d w z o r o w a n i u e l i p s o i d y q u a s i - s t e r e o g r a f i c zn e m G a u ssa-K r ii g er a. (Odbitka z "Czasopisma Technicznego",
stron 20).
Rozprawka z dziedziny geodezji wyższej, traktująca o odwzorowaniach na płaszczyźnie, przy pomocy współrzędnych płaskich, części elipsoidy ziemskiej. Odwzorowania te są używane przy pomiarach trjangulacyjnych, katastralnych i kartograficznych.
N o t i z ii b e r d i e g e o g r. L a n g e d e s O b s er v a t o r i u m s
(f\stronod er T e c h n i s c h e n H o c h s c h u l e i n L e m b er g.
mische Nachrichten Nr . 5609).
Krótka notatka, w której autor w związku z pracą Dr. E. Rybki:
,,Occultations of stars by the Moon, observed in Cracow, Warsaw and
Lwów from 1901 to 1922" wyjaśnia, iż według jego dokładnych pomiarów

•
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z lal 1925- 26 długość geograficzna Obserwalorjum Politechniki wynosi: Ą
Jh 36m 3s . 401, a nie !h 6m 3s . 8, jak przyjmowali jego poprzednicy.

=

]. G.

Dr. Leon Hufnagel, asystent Wolnej Wszechnicy w Warszawie.
N o t e o n t h e G a l a c t i c Rot a t i o n. (Harvard College Observatory, Bulletin Nr. 863).
Notatka o rotacji całego układu naszej Drogi Mlecznej, wyprowadzonej na podstawie rozważań szybkości radjalnych gwiązd bliższych naszego Słońca. Praca wykonana w Obserwatorjum Harwardzkiem (flmeryka} przez autora, który został wysłany przez fundację Rockefellera na
studja z zakresu astronomji do obserwatorjaw Nowego Świata.
Wiłhelmina łwanowska .

(Wilno).
O n t h e D e t e r m i n a t i o n o f t h e S o l a r M o t i o n a c c o r·
d i n g t o B r a v a i' s' s M e t h o d. (Bulletin de I'Obserwatoire flstronomique de Vilno. Nr. 9, str. l - 10).
Praca z dziedziny statystyki gwiazd, mająca na celu wyznaczenie
ruchu w przestrzeni Słońca metodą Bravais. fiutorka opiera się na paralaksach spe'<troskopowych, szybkościach radjalnych, oraz ruchach włas
nych 1821 gwiazd. Dane zaczerpnięto z nowszej literatury astronomicznej.

Dr. K. Jantzen, profesor geodezji i meteorologji Uniwersytetu Wileńskiego .

Trzy l e c i e p o m i a rów
w i a t r ó w g ó r n y c h (1 9 2 5 l ip i e c - l 9 2 8 czerw i e c) n a Stacji f\ er o l o g i c z n ej f u n d aej i Kom i t e t u Woj e wód z ki e g o L. O P. P w W i l n i e. (Biuletyn Obserwatorjum f\stronomicznego w Wilnie. Meteorologie II, Nr. 6
(str. 1 - 47).
Badania były wykonywane przy pomocy małych balonów gumowych,
o powłoce grubości 0.4 mm, wadze 20- 110 gr., na pe łnionych wodorem .
Wyr:~iki obserwacyj, dokonywanych za pośrednictwem teodolitu, podawano bezpośrednio do wiadomości drogą telefoniczną interesowanym instytucjom. Pilotaży odbyło się ·w sumie 395. Większość balonów wznosiła się 1.000- 3.000 m. nad poziom stacji.
Niektóre osiągały wysokość
10.000 m. Praca zawiera wyniki poszczególnych obsewacyj zestawione
w tablice.

Prof. U. W. Michał Kamieński, Dyrektor Obserwatorjum Warszawskiego.
R e c h e r c h e s s u r l e m o u v e m e n t d e l a C o m e t e p eriodique Wolf. X Partie. (fi. f\. Ser. a, Voi i, pg 139 - 171}.
Praca ta zawiera dokładne perturbacje, wywołane przez Ziemię,
Marsa, Jowisza i Salurna w biegu komety Wolfa za okres 1891 lipiec
10.0- 1898 sierpień 2'2 O. Perturbacje te były już obliczone przeszło
30 lat temu przez fi. T h r a e n' a, który używał dla obliczeń starych, ni~
dokładnych mas planE:tarnych. Po śmierci fi. T h r a e n' a jego rachunki
zaginęły. Ponieważ zaś zostały one O?ublikowane w takiej formie, którą
uniemożliwia redukcje ich na nowe masy planetarne, więc całą robotę
trzeba było przerobić nanowo, gdyż dopiero wówczas można było porównać wyniki obliczeń fi. T h r a e n' a i M. Kam i e ń ski e g o. Wyniki
te zgadzają się bardzo dobrze.
Praca zawiera także zestawienie perturbacyj, wywołanych przez
4 wyżej wspomniane planety, za cały okres obserwacyj komety Wolfa

(1884- 1925).
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Pr. Dr. Felicjan Kępiński, profesor astronomji praktycznej Poli·
techniki Warszawtkiej.
O b s e r v a t i o n s d e p e t i t e s p l a n e t e s. O b s e r v a t i o n s
d e s gran d e s p l a n e t e s. (f\cta flstronomica, Ser. c. Vol. l. Pg.
37- 39).
Obserwacje małych planet odnoszą się do ich pozycji,' wyznaczonej przy pomocy mikrometru Zeissa (połączonego i chronografem), dostosowanego do refraktora Merza o średnicy 16 cm.
Obserwacje zostały wykonane głównie przez autora, częściowo także przez M. Kowa l c z e w ski e g o, w Obserwatorjum Warszawskiem,
w kwietniu i maju 1923 r. Mi"rzono pozycje planetoid: Pallas, Vesta
Iris, Parthenope i Euterpe.
Obserwacyj pozycyj wielkich planet dokonał wyłącznie sam autor
przy pomocy koła południkowego Ertela Obserwatorjum Warszawskiego.
Przy obserwacjach posługiwano się chronografem, oraz, dla kontroli,
dwoma zegarami. Pomiary pochodzą z lutego, marca i kwietnia 1~19 r.
Obserwowano Jowisza w ciągu 6 wieczorów, Neptuna 15, Saturna 5, Wenus 3, Merkurego 2. Ostatnie dwie planety były mierzone za dnia.
S u r l a d e t er m i n a t i o n d e l a l a t i t u d e g e o g rap h iq u e de l' O b s e r v a t o i r e f\ s t r o n o m i q u e d e l ' U n i v e r s it e d e V ar s o v i e. (Bulletin de l'Acad. Polonaise des Sciences et des
Ldtres, Serie A. 1929, str. 23- 37).
Opracowanie obserwacyj metodą Piewcowa, rozpoczętych przez Z.
M akowską, kontynuowanych przez autora, mających na celu śledzenie
za zmianami szerokości geograficznej. Posługiwano się teleskopem zenitalnym Wanschaffa, zaopatrzonym w libelę Horrebova. f\utor otrzymał
na szerokość geograficzną pawilonu wschodniego Obserwatorjum Warszawskiego w czasie, 1926.5- 1927·7, następującą wartośc:
'f'= 520 13' 5".437 ± 0".039.
Janusz Pagaczewski, asystent Obserwatorjum Krakowskiego.
Profile of the Moon during the total Eclipse of
t h e S u n l 9 2 9 M a y 9. (Acta f\stronomica, Ser. c, Vol. l, Pg. 49-50).
f\utor oblicza nierówności brzegów tarczy Księżyca, jakie wykaże
nasz satelita podczas najbliższego zaćmienia Słońca na Sumatrze dnia
9-go maja 1929 r. Rachunki zostały wykonane przy pomocy nowych metod rachunkowych inwencji Prof. T. Banachiewicza. Wyniki zostały ujęte
w 4 wykresy.
J. G.

Z życia
Polskiego Towarzystwa Przyjaciół f\stronomji
Oddział

Nowi

Lwowski P. T. P. 1\ .

członkowie, przyjęci

w kwietniu 1929 r.

Białas Tomasz student U. J. K.
Kochański f\dam student U. J. K.
Kociubiński Antoni student. Złoczów.

Kosi ba f\ leksander -

Pracownik naukowy "f\tlasu''.
- student U. J. K.
Moniak Jan - asystent Uniw. J. K.
Przepiórski Wincenty -.- nauczyciel.
Teodorowiczówna Marja - magister farm.
Wąsowicz Józef Dr. pracownik naukowy.
Łysakowski Władysław
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Nowi

członkowie, przyjęci

w maju 1929 r.

Barczakówna Rlicja - studentka Uniw. J. K.
Barczak Eugenjusz - dyrektor Banku.
Borowicz Wilhelm Dr. - Profesor Folitechniki Lwowskiej.
Czarkawska Bronisława - studentka Uniw. J. K.
Czernikawski Jerzy.
Gawroński Stefan naucz. gimn. państw. Rawa Ruska.
Kilarski Marjan - student Uniw., absolwent Pol. Lw.
Kozłowska Zofja Profesor Konserwatorjum Pol. Tow. Muz.
Kwieciński Stefan urzędnik prywatny.
Małeczyńska Józefa.
Michejdowa Stefanja - Cieszyn.
Salabun Józef - student Uniw. J. K.
Szumański Teofil -· kartograf.
Topperzer Rdam - student Uniw, J. K.
Uhorczak Franciszek - absolwent Uniw. J. K.
Wańczurowa Marja żona inspektora szkolnego.
Wiche Edgar - absolwent Uniw. J. K.
Wierzbicki Zenon - student Uniw. J. K.
Wiszniewski Wacław - student Uniw. J. K.
WojŁowicz Marjan nauczyciel gimn.
Zakrzewski lg11aCy Dr - emer. profesor Uniw. J. K.
Zierhoffer Rugust Dr. - profesor Wyż. Szk. Handl. Zagr.
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Tajemnice

Wszechświata.

Rrt. 15.
(Artykuł

Jowisz.

6-ty z cyklu "Na szlakach

nieskończoności").

Jak Jowisz, najpotężniejszy bóg, był czczony jako pan i wład
ca rzeszy bogów i półbogów i rz ądził światem boskim i ludzkim,
tak też starożytni, odkrywszy w przestworzach niebieskich wśród
rzeszy planet jedną, tak potężną, olbrzymią , że nie tylko inne planety lecz i Ziemia równać się z nią nie mogła - bez namysłu
przyznali jej to samo miejsce w hierarchji planet, jakie piastował Jowisz w hierarchjt bogów, nadali jej imię jego i przypisali toż samo znaczenie - kierownictwo i wpływy na losy Ziemi, ludzi a zwłaszcza wielkich tego świata.
Ten ostatni pogląd astrologja średniowieczna utrzymywała
długie wieki, wierząc głęboko w tajemnicze siły i wpływy, pły
nące z dalekich, potężnych i również tajemniczych globów, towarzyszących Ziemi od zarani<'l jej praistnienia
Zrozumiałą jednak jest ta cześć, jaką ludzie ówcześni oddawali planecie. Już blaskiem swym wspaniałym, zaledwie nieco słabszym od świetności Wenus, a przewyższającym wszystkie gwiazdy, nawet najjaśniejszego Syrjusza, zwracała planeta
Jowisz uwagę na siebie. Badania dalsze - odkrycia odległości
i wielkości dokonały reszty- ugruntowania w umysłach ludzkich
Jowiszowego stanowiska i znaczenia planety.
Istotnie bowiem jest wielką i potężną. Druga zkoleP) od
Ziemi wśród . planet górnych, krąży w odległości średnio
600 miljonów klm . od nas, olbrzymia, objętością swą przenosząca wszystkie inne wzięte razem planety naszego ukła
du słonecznego, a posiadając średnicę 10.35 razy więk
szą od średnicy Ziemi
przewyższa tę ostatnią 120 razy powierzchnią, zaś 1312- objętością.
Dotychczas poznane przez
nas planety były, prócz Wenus prawie równej Ziemi, niepomiernie mniejsze od Ziemi; na zbudowanie zaś Jowisza trzeba byłoby 1312 kul ziemskich .
Tak olbrzymim jest ten król planet . Pasem, o długości,
równej odległości Księżyca od Ziemi, nie opasałby jeszcze swej
potężnej figury; gdyby zaś planeta była np. kulą wodną, to na
15-to węzłowym parowcu, na jakim wciągu 3 miesięcy okrąży
libyśmy naszą Ziemię, musielibyśmy dokoła Jowisza odbyć podróż trzyletnią .

1
)

Podczas przeciwstaw ienia ze Słoń c em.
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Dziwnem mogłoby wydawać się takie "lekceważące" przypuszczenie, że tak ogromny i potężny glob i świat mógłby nie
być zbudowanym z równie potężnych i silnych materjałów - skał
minerałów, jak choćby nasza
skromna szara Ziemia. Nie
zapominajmy jednak o jednem, zawsze prawdziwem, przysło 
wiu: " sic transit gloria mundi " lub o tern , iż wiele "wielkości"
maleje przy poznawawaniu wartości ich zbliska.
Jowisz, o objętości, jak powiedziałem, 1312 razy większej
od Ziemi, posiada masę jednak tylko 316.94 razy większą od
masy Ziemi, a więc gęstość jego wynosi zaledwie 1.34, t. j.
jest nieco tylko gęściejszy od czystej wody. Przypuszczenie
wi ę c nasze, jak widzimy, nie było tak herezyjnem, jak się wy dawało.
Oczywiście przy tak niskiej gęstości siła ciążenia na
Jowiszu, która , o ile byłby on zbudowany z materjałów stałych,
byłaby niepomiernie większą od siły przyciągania Ziemi, - jest
w 'i stocie stosunkowo bardzo tylko niewiele, bo zaledwie 2.4 ra zy większą od ziemsk iej.
Tak imponujący rozmiarami musi Jowisz mieć też odpowiednie miejsce do biegu swego. Istotnie też orbita Jowisza
jest tak wielką , że na jedno okrążenie Słońca musi on zużyć
11.86 na s t ych lat ziemskich ; i tak długim jest rok jowiszowy.
Jakże nieskończonym wydałby się on nam, przeniesionym
na tę planetę; lecz niejeden z pewnością zgodziłby się na
taką rachubę swoich lat, gdyż mając tu np. 60 lat - na Jowi szu liczyłby się . . pięcioletnim chłopczykiem.
Zapamiętajmy narazie ten fakt niezwykłej długości ro
ku jowiszowego i rozpatrzmy następujące zkolei zjawisko'
poczem z zestawienia obydwóch ujrzymy niezwykle ciekawy
1
"obraz życia" ·na Jowiszu .

Jowisz, jak każde ciało niebieskie, prócz obiegu dokoła
Słońca, wykonywa obrót około swej osi.
Obrót ten może każ
den łatwo ujrzeć własnemi oczami; wystarczy uwążriie przyjrzeć
się formie planety. patrząc , na nią przez lunetę.
Nie m,a oną
formy kuli, lecz odrazu rzuca się w oczy silne spłaszczenie
w kierunku pionowym skutkiem czego tarcza nie jest ściśle
okrągłą i planeta ma kształt sferoidy t. j. spłaszczonej kuli.
Przyczyną takiej postaci jest właśnie obrót Jowisza dokoła osi,
warunkach. F\ mianowicie:
i w specjalnych dla niego
z jednej , strony niska gęstość masy planety, a z drugiej --:-niezwykła (tembardziej dla takiego olbrzyma) szybkość obrotu,
którego okres wynosi zaledwie 9 g. 55 minut. Ziemia o tyle
mniejsza wykonuje obrót taki wciągu 24 godzin, on zaś
w tak któtkim czasie.
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Wytwarza się więc ogromna siła odśrodkowa, która mało
Jowisza rozciąga z łatwością na boki i przezto
powoduje taki kształt planety.
Powróćmy teraz
do wspomnianego roku jowiszowego,
trwającego 11.86 lat naszych.
Doba, jak widzieliśmy, trwa tam
9 godzin 55 minut; w roku więc Jowisza mieści się ich 4332.
Jakże dziwne warunki życia byłyby na tej planecie: rok nieskończenie długi. dni zato-od wschodu do zachodu słońca
trwające nie<;ałe 5 godzin, noce jeszcze nieco krótsze dzięki
zmrokowi. Ze zaś oś planety jest prawie prostopadłą do płasz
czyzny orbity 1u ziemi nachylenie około 23°), przeto niema
gęstą masę

Porównanie

wielkości

Jowi sza i ziemi; na rysunku rzuca
spłaszczenie Jowi sza .

się

w oczy

wcale pór roku. We wszystkich strefach panuje wieczna wiosna,
klimat jedynie nieco chłodniejszy stopniowo od równika ku
biegunom.
Oczywiście, dopóki astronomja nie ujawniła, w miarę rozwoju swego, innych więcej szczegółowych i mniej ponętnych
warunków fizycznych, panujących na planecie, ludzie czemprę
dzej pospieszyli zaludnić Jowisza mieszkańcami, przyczem fantazja z nauką mieszały się całkowicie. Np. anglik Whewe/1,
wobec rzadkości materji Jowisza, uważał "mieszkańców" Jowisza za twory galaretowate, jak nasze morskie meduzy; niemiec Wolff zaś z powodu mroku (odd~lenie od Słońca) przypisywał im oczy trzy razy większe od naszych, oraz - podo-

-
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bnież takąż wielkość; zupełnie przeciwnie zaś wnioskował
jakiś amerykański powieściopisarz, który biorąc pod uwagę olbrzymią wielkość planety a więc przypuszczalnie takąż siłą cią
żenia na niej przyznawał mieszkańcom Jowisza wielkość zaledwie kilku centymetrów. Fantazja, jak widać, działała nieskrępowanie.

Z biegiem czasu, przy zdobywaniu coraz więcej wiado
realnych i prawdziwych o Jowiszu (jak np. wzmiankowany obrót dzienny i bieg dokoła Słońca) umysły ludzkie zaczęła zajmować kwestja: czy i jak "mieszkańcy" planety mogli
ustosunkować życie swe, tryb życia, zajęcia do wymienionych
warunków, panujących na niej - przy prawie 12-letnim roku
i pięciagodzinnym dniu . Kwestja istotnie ciekawa, pod warunkiem że... istnieliby ,.mieszkańcy" Jowisza. Dociekania te
wreszcie wywołały nieraz humorystyczną ocenę ich. Np. wiedeński astronom Littrow tak krytykował je: "jakże mało byłoby
zadowolonych - pisał w "Die Wunder des Himmels" - z konieczności wstawania ze snu po 5 zaledwie godzinach położe
nia się do łóżka, smakoszów, zmuszonych wciągu 5 godzin
spożyć trzy lub cztery posiłki, a najwięcej niezadowolone byłyby damy perspektywą tylko pięciu godzin balu, kiedy na
ubranie s i ~ na bal potrzeba tyle właśnie czasu".
Dziś oczywiście te kwestje przestały spędzać sen z powiek ludzi, gdyż jest niezbicie stwierdzonem, że nie tylko
o "interesach i balach" mieszkańców Jowisza, lecz o mieszkań
cach samych i wogóle- życiu organicznem na nim nie może
być mowy.
Nie pozwalają na to warunki fizyczne. panujące na nim.
Jak wspomniałem wyżej -Jowisz błyszczy niezwykle świetnie,
posiada bowiem albedo w/ g badań Schorberga z r. 1921, wysokie - 0.44 (Wenus- tylko o 0.15 większe) Blask planety
ulega minimalnym wahaniom w czasie faz, które planeta posiada
również, lecz dzięki ogromnej odległości od Ziemi, są one niezauważalne prawie.
Blask ten jednak jest silniejszy w środku
tarczy a słabnie ku brzegom. Dowodzi to istnienia atmosfery
na planecie, atmosfery, która w gęściejszych swych warstwach
przy brzegach tarczy (w stosunku do nas, patrzących z Ziemi)
pochlania większą niż pośrodku ilość promieni, odbitych od
o wiele gładszej, niż u innych planet, (siła blasku Jowisza)
powierzchni planety.
Istnienie atmosfery i przytem, jak zobaczymy niżej-obfi
tej i gęstej, nasuwało zdawna przypuszczenie, iż planeta musi
mieć temperaturę o wieJe wyższą. niż Ziemia.
Jakiś czas istniało mnie:nanie, że Jowisz wydziela sam światło i ciepło, lecz
hypoteza ta upadła bezpowrotnie po odkryciu satelitów Jowimości
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sza i zaobserwowaniu faktu, iż w czasie zaćmień swych, wchodząc w cień planety, stają się niewidoczne.
Nie ulega dziś
wątpliwości, iż podobnie jak inne planety, Jowisz, świeci tylko
światłem odbitem od Słońca.
Rtmosfera Jowisza jest widoczną przy pierwszym rzucie
oka na planetę przez lunetę. Widzimy tarczę, przepasaną
licznemi poprzecznemi, równoległemi smugami ciemnemi, których gęstość, ciemność zabarwienia i linje brzegów zmnieniają
się wciąL, różnorodnie i szybko nieraz wciągu paru dni, tygodni, najdłużej-miesięcy. Skupiające się ogólnie więcej ku biegunom, bywają to ciemniejsze to jaśniejsze, to ograniczone prostemi równemi linjami, to niewyraźnemi, nieprawidłowemi,
trudnemi nieraz do uchwycenia. Jednocześnie smugi te zmieniają
barwę i intensywność jej: przeważnie czerwunego lub brunatnego koloru przybierają nieraz oliwkowo-zielony Zmiany te
i szybkość ich dowodzi niewątpliwie atmosferycznego pochodzenia smug.
W tern miejscu zaznaczę jedną z podobnych formacyj
(lecz nieco odmiennego kształtu) niezmiernie ciekawą i trwającą wyjątkowo długo bo szereg lat.
Była to wielka ceglastego koloru plama eliptycznego kształtu, znajdująca się w okolicach niecialako równika planety. Odkryta była w r. 1875
o wyraźnym intensywnym ceglastym kolorze i tak wyraźnych
konturach, że udało się określić jej wymiary: miała około
52000 kim. po długiej i około 12000 kim. po krótszej osi
elipsy. Stopniowo, po latach bladła, kontury zacierały się,
przybierała kształt bliżej koła i obecnie widoczna jest jedynie
jako zauważalne wgłębienie. Istotnego charakteru jednak jej
nie było możności ustalić.
Stałe, gwałtowne i szybkie zmiany, zachodzące bezustannie w atmosferze Jowisza, dają materjał do sądzenia o naturze samego ciała planety. Ogromna odległość od Słońca
(800- miljonów klm.), brak pór roku i nieznaczne tylko z tego
powodu wahania temperatury na planecie dowodzą, iż zmian
tych nie może powodować Słońce; impuls wychodzić musi od
samego ciała Jowisza.
Jak wspomniałem, istniało w swoim czasie mniemanie,
iż glob Jowisza jest rozpaloną do czerwoności kulą i promieniowanie tej wysokiej temperatury wywołuje cyrkulację atmosfery i powoduje zmiany w układzie smug, widocznych na Jowiszu. Jednakże astronom Coblentz w r. 1914 i 1922 dowiódł,
iż blask Jowisza pochodzi tylko od światła słonecznego a temperatura na powierzchni planety wynosi około- 140° C. W tych
warunkach atmosfera Jowisza musi składać się ze stałych gazów a chmury - stanowić skondensowane cząsteczki dwutlen-
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ku węgla- co2 - lub podobnych gazów-związków, wrących
przy temperaturze daleko niższej od 0°C.
W związku z tern duże trudności nasuwa wyjaśnienie
przyczyn tak niskiej przeciętnej gęstości masy Jowisza. Stawiano różne hypotezy. Jedna z nich sądzi iż zewnętrzne warstwy planety są gęściejsze, wewnętrzne zaś rzadkie a dokoła
gęsta ciężka atmosfera - stan analogiczny, jaki przechodziła
Ziemia w stadjach swego rozwoju. Należy wówczas przypuszczać, iż wewnętrzna część planety jest niezmiernie gorącą, nawet tak rozpaloną, jak Słońce
Słuszność jednak tej hypotezy podaje w wątpliwość trudność wyjaśnienia faktu, czemu Jowisz, który niewątpliwie jest
nie mniej stary, niż Ziemia, nie ostygł przez tak długi czas.
F1 przy procesie stygnięcia zewnętrzne masy, stygnące prędzej,
musiałyby pogrążać się w niższe gorące i rzadsze, te zaś-wy
dostawać na wierzch, czyli -- wytworzyłaby się większa równomierność gęstości warstw gernych i spodnich.
F1stronom Jeffreys stawia inną hypotezę. Mianowicie-iż
Jowisz posiada jądro z twardej materyi skalistej, otoczone
zewnętrzną grubą warstwą lodu, a nad tern- gęsta atmosfera.
F1ni jedna ani druga hypoteza jednak nie wyczerpuje
a ternbardziej nie rozwiązuje zagadnienia, i kwestja istotnej
struktury Jowisza pozostaje wciąż otwartą, trudną i dla rozwiązania wymagać bedzie długich jeszcze badań i dociekań.

Po ubogiej naszej Ziemi, posiadającej jeden księżyc, widzieliśmy Marsa już z dwoma; Jowisz zaś przewyższa go jednak gdyż ma 9 towarzyszów. Cztery większe księżyce Jowisza,
są tak duże, że można je dostrzec przez słabe lunety. Odkrycie ich było właśnie najpierwszym rezultatem wynalezienia
lunety w r. 1610 przez Galileusza i dlatego noszą one jego
imię ogólnie. Pierwszy z 5 mniejszych został odk'ryty w roku
1892 w Obserwatorjum Lick'a w Kalifornji przez Barnarda,
głośnego przeciwnika Lawella w teoryi kanałów Marsa; pozostałe 4- dopiero w r. 1905 drogą fotograficzną.
Całość . więc "układu Jowisz.a" - planety jako ośrodka
i krążących dokoła niego 9 satelitów - daje w minjaturze obraz
układu sł0necznego Kopernika: Słońca, z biegającemi dokoła
niego 8 planetami i Księżycem.
Jak każda wielka idea- odhycie satelitów miało zaciętych
przeciwników. Cała akademja w Cartonie uznała je za "zwykłe
złudzenie optyczne"; współczesny Galileuszowi filozof Libri
w Pizie odrzucał istnienie satelitów Jowisza i nie dał się nigdy
nakłonić do spojrzenia na nich, dla przekonania się, przez lu-
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netę. To też, gdy niedługo umarł, Galileusz wyraził się z pewnym
humorem: "mam nadzieję, że nie chcąc ich widzieć na ziemi,
zobaczy je, idąc do nieba".
Cztery większe księżyce Jowisza: l o, E u r o p a, G a n ym e d e s i C a II i s t o, są niewielkich rozmiarów -o promieniach 2010, 1700, 301 O i 2830 kłm., krążą dokoła planety
z wielką szybkością, tak że wciągu 1 - 2 godzin zmieniają
położenie między sobą, w stosunku do planety i tworzą nowe
konfiguracje, co daje niezmiernie piękny i ciekawy widok dla
obserwatora. W dawniejszych czasach żeglarze próbowali ten
szybki bieg ich zużytkować praktycznie dla określania czasu
na morzu.

Jowisz, oraz jego e1tery większe księżyce,
(jeden z nich rzuca cień na tarczę planety).
Dzięki temuż szybkiemu biegowi przechodzą one często
między Słońcem a planetą i wytwarzają dla niej (zwłaszcza dla
stref równikowych) prawie codziennie zaćmienia Słońca.
Blask mają słaby, gdyż otrzymują. na skutek oddalenia

od Słońca, 27 razy mniej światła od niego, niż Ziemia; to też
blask ich wszystkich razem nie przenosi 1/ 17 blasku naszego
Księżyca na pełni.
Z tego streszczonego szkicu przekonaliśmy się, iż planeta
Jowisz przechodzi dopiero jedną z epok tworzenia się, jaką
niegdyś przechodziła i Ziemia, i w dzisiejszych warunkach na
nim nie może być mowy o jakiemkolwiek życiu organicznem
na jego powierzchni. Być może - mogłoby być ono na towarzyszach jego- mniejszych i ostygłych dawno. Czy i jakiepozostanie to jednak-jak wiele innych podobnych pytań-bez
odpowiedzi. Nie ulega jedynie wątpliwości fakt, iż tak pięk-
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nego widoku nieba, jak z nich np. z najbłiższego, nie mieliby
mieszkańcy nigdzie . Nad głowami ich ukazywałby się co 72
godziny, odległy jak nasz od Ziemi, księżyc, lecz 1900 razy
większy od naszego- Jowisz -z nieustannym kalejdoskopem
plam, smug, przemijających konturów i grających zmieniają
cych się barw i blasków -wspaniałym i groźnym widokiem
strasznych burz i kataklizmów atmosferycznych, zachodzących
nad jego powierzchnią; poza tern na niebie przebiegałoby osiem
towarzyszy-księżyców, wciąż w ruchu i pędzie zmieniających
swe miejsca, dalej -błyszczące gwiazdy, a między niemi naj piękniejsza, najświetniejsza i wspaniała tarcza - nasze Słońce!
lnż.

~edaklor dr. Eugenjusz R.lfbka

z. Cheimański
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----~-----------------------------------------W. J. FISHER.

Wezwanie do

badań

historycznych nad ·Leonidami
i inemi meteorami.
Dr. W. J. Fisher z Harvardzkiego Obserwatorjum nadesłał do redakcji Uranji wezwanie
do badań hi storycznych nad Leonidami , które
poniżej w tłumaczeniu z j ę zyka angielskiego podajemy. Sądzimy, ż e w kronikach staropolskich
odnajdą się równieź wzmianki o tym wspaniałym
roju meteorów, i dlatego Redakcja Uranji zachęca
do tego rod zaju badań . Wiadomości o meteorach
upras za się skierowywać albo be z po ś rednio do
Obserwatorjutn Harvardzkiego, lub te ż przesyłać
je do redakcji Uranji.
R edakcje.

Według doniesień obserwatorów meteory Leonidy znów
w znacznej ilości dostrzegane; byłoby to obecnie ich
31-sze ukazanie się od 902 r. po Nar. Chr., t. zw . "roku gwiazd".
Wiadomości o tych możliwych ukazywaniach się Leonid posiadamy zaledwie w części. Wielka praca Newtona, Adamsa,
i Schiaparelli'ego, wykonana około 1860 r., opierała się na doniesieniach, tyczących się zaledwie 15-tu pojawień tego
roju meteorów. Wiadomości te rozrzucone były w kronikach
Europy, Dalekiego Wschodu, f\fryki i Chin, i stamtąd wydobyte przez Chladni'ego wrCIZ z jego następcami, przez Herricka,
Chasles'a, Perrey'a, E. Biot'a i A. Quetelet'a. Ouetelet podał
w streszczeniu historję rojów meteorów w swych kolejno wychodzących katalogach, z których ostatni ukazał się w r. 1861.
Wiadomości o Leonidach zostały zebrane w 1864 r. przez
Newtona i opublikowane w f\merican Journal of Science; odtąd w ciągu 64 lat wiadomości nasze o tym roju prawie nie
są

wzrosły.
Oczywiście, wiele źródeł,
informacje, nie było całkowicie

skąd możnaby uzyskać dalsze
przeszukanych . Do nich należą
dokumenty literatury indyjskiej, a zapewne i egipskiej, sprawozdania misjonarzy
Jezuitów z Kanady, różne doniesienia,
wojskowe i rvwilne z posiadłości francuskich do metropolii

C.

oz.

o f.
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oraz sprawozdania różnego rodzaju, składane władzom kościel
nym oraz rządom w Madrycie i Lizbonie z Hiszpańskiej f\meryki, Brazylji i z Filipin. Prawdopodobnie również dzienniki
okrętowe oraz .dokumenty kupieckie zawierają wzmianki o meteorach, a wśród nich i o Leonidach. Być może badacze
astronomji u Majów mogliby jakieś wiadomości o tern podać.
Trudno jest uwierzyć, aby poszukiwania E. Biota w literaturze
chińskiej, ukończone przed 80 laty, wyczerpały ten olbrzymi
zbiornik wiadomości; również kroniki Japonji i Korei nie są
dostatecznie zbadane.
Należy więc uważać za bardzo pożądane, aby osoby, ma~
jące dostęp do takich dokumentów lub zaznajamiające się .
z ich treścią, zechciały publikować ze wszystkiemi szczegółami katalogi dawnych obserwacyj meteorów, i to jak najrychlej, w raLie zaś trudności w publikowaniu - przesyłać rę. kopisy do osób lub instytucyj, które mogłyby z tych wiadomości skorzystać.
Jedynemi wiadomościami astronomicznemi, potrzebnemi
dla takich historycznych badań, jest dobre zrozumienie ka-

lendarza.
Dane, odnoszące się do roju Leonid, przeważ"nie odnajdujemy wśród wiadomości z początku każdego stulecia, oraz
jego 1/ 3 i 2 / 3 . Od kilkuset lat Leonidy pojawiają się na początku listopada, podczas gdy dawniej obserwowano je w paź
dzierniku, a jeszcze dawniej - we wrześniu. Szczegółowe badania wykryć mogą wzmianki o Leonidach i innych rojach
meteorów w dziełach, niezbadanych pod tym względem; wśród
dawniejszvch dzieł na uwagę zasługują dzieła z czasów Odrodzenia i Średniowiecza.
f\nalogiczne wezwanie do niniejszego obiegało już drogą
prywatną i Joprowadziło do wyszukania wiadomości w kronikach rosyjskich. Pracę tę wykonał D. Swiatskij z Leningradu.
Pozatem K. Hirayama z obserwatorjum w Tokjo wyciągnął
z dokumentów Japońskich i Koreańskich szereg danych, tyczących się meteorów, prawdopodobnie Leonid. Z pośród tych
dat, osiem było zupełnie nieznanych zachodniej astronomji;
w ten sposób zapełnione zostały niektóre z licznych luk, jakie istnieją w dziedzinie poznania Leonid.
Niewątpliwie więc wykonanie prośby badań historycznych
w dziedzinie meteorów odda wybitną usługę nauce.

Willard ). Fisher,
Harvard College Observatory Cambridge Mass.

Bibljoteka Obserwatorjum Harvardzkiego uprzejmie prosi
o nadsyłanie odbitek artykułów, traktujących o wyżej wymienionych sprawach .
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Poprawki efemerydy zakryć gwiazd przez
na rok 1929.

Księżyc

W efemerydzie zakryć gwiazd przez Księżyc, podanej przezemnie
do Kalendarza flstronomicznego Towarzystwa Miłośników f\stronomji na
r . b., znalazło się kilkanaście błędnych pozycyj, których z powodu przerwy
w zajęciach astronomicznych, wywołanej odbywaniem służby wojskowej,
nie mogłem wcześniej sprostować. Obecnie podaję poprawione momenty
zakryć, używając oznaczeń jak poprzednio. Zakrycia Nr. Nr. 860 k, 862 k,
868 k, 875 k, 897 k, 903 p, jako zachodzące przy zbyt jasnym niebie należy
z efemerydy wykreślić . Natomiast opuszczono zakrycia : a. Librae p i k
oraz 8 Librae k, pod datą l marca, oraz 39 Geminorum p pod datą 12 maja.
Zf\KRYCIE
p
K
Wr
L
Wl
~·--------~~--------------------~-----·
Nr.

835
839
8·!0
841
1:142
843
816
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851
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Ą
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Kronika F\stronomiczna.
Nowa luneta obserwatorjum krakowskiego. Obserwątorjum Uniwersyteckie w Krakowie zakupiło w Londynie u optyka antykwarjusza
k1 ótkoogniskową Iunelę Grubb'a, o objekływie 8-o calowym (203 mm)
montowaną rów11ikowo, z mechanizmem zegarowym.
Luneta ustawiona
będzie pod zachodnią kopułą Obserwatorjum (która w tym celu będzie
odpowiednio przerobionll) i przeznaczona jest głównie do obserwacyj
gwiazd zmiennych, przyczem mechanizm zegarowy pozwoli na slosowC~
nie również fotometru. W noce księżycowe luneta ma służyć do obserwacyj mikrometrycznych małych planet. Koszt lunety z niezbędnym re montem i dokupieniem brakujących okularów wynosić będzie około 11
tysięcy złotych, co stanowi 20 procent ceny nowej lunety tego typu.
Środki na zakupienie lunety asygnowała Po!sKa Akademja Umiejętności.
Nieznany satelita Saturna. W Nr. kwietniowym Popular Astronomy za 1~29 r. W. H. P i ck er i n g, dyrektor prywatnego obserwatorjum
w Mandeville (Jamaica) !'Odaje wyniki swych badań nad orbitą Saturna.
Purównywując dokładne obserwacje nad tą planetą, poczynając od r. 1829,
a szczególnie od r. 1860, - z leorją, W. P i ck er i n g znajduje systematyczne odchylenia o chara terze okresowym. Okres tych odchyleń
wynosi 26 .19 lat, całkowita zaś amplituda nie przekracza 1". Zjawisko to
objaśnia W. H. P i ck er i n g ist1lieniem nieznanego satelity u Salurna
i oblicza nawet elementy orbity tego satelity. Według W. H. P i ck er i n g a, znajduje się on w odległości od planety równej 0.380 jednostki
astronomicznej (a więc w takiej ~ amej, jaką dzieli Mer:< urego od Słońca),
i okrąża Saturna w ciągu 13.% lat; masa zaś lego satelity równa się
1/13700 masy Saturna. Gdyby jego albPdo było takie, jak u Tytana (VI
satelity Saturna), byłaby to s wiazda 9 wielkości, ponieważ jednakże takiej gwiazdki nie zauważono więc satelita
powinien być ciałem
względnie ciemnem.
Starania W. P i ck er i n g' a znaleść tego sale lite na kliszach
Mount Wilson Observatory, specjalnie zdjętych w tym celu, jak dotąd,
nie doprowadziły do wyniku.
Analogiczna nierówność w biegu Saturna mogłaby być, jednakże
objaśniona przez i~tnienie pewnego błędu w lablicach ruchu tej planety;
dopóki W. H . P i ck er i n g nie udowodnił, że wszystkie obliczenia są
poprawne (jak to zrobił swego czasu L e v er r i er, poprawiając tablice
ruchu Urana, ułożone przez B o u v ar d' a)- argumenty jego o istnieniu nieznanego satelity Saturnu nie są przekonywujące.

M. K.
Widmo meteora. Do bardzo trudnych i rzadkich obserwacyj nafolografje widma meteorów. Udało się lo niedawno astronomowi
z Obserwatorjum w Bergedorfie ( iw ło Hamburga) A . S c h w a s sm a n n o w i. Podczas trzygodzinnej ekspozycji zapomocą pryzmatu obje'<tywowego, umieszczonego na astrografie obserwatorjum Hamburskiego,
przez pole widzenia przebiegł, niezauważony przez obserwatorów, jasny
meteor w kierunku prawie prostopadłym do kierunku widm gwiazdowych.
Dzięki temu można było zbadać jego widmo, które okazało się czysto
gazowe. A więc światło meleora wyszło w przeważającej części od gazowej powłoki, otaczającej jądro meteora. Widmo składa się z siedmiu
pasm emisyjnych, z których jedno leży daleko w części pozafijolelowej.
Badania poszczególnych prążków wykazały niezbicie emisję linij H i K
leżą
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zjonizowanego wapnia; pozostałe linje emisyjne przypisać nal·eży w wię
kszej części żelazu. Widmo meteora przypomina widmo łukowe żelaza
przy małej dyspersji.
(Die Sterne 1928, str. 219).

E. R.
Ruch obrotowy Uran :I. P. S l avenas dokonał w jesieni 1927
r. w obserwatorjum Yale w New Haven (St. Zj. f\m. Półn.) szeregu pomiarów jasności fotograficznej Urana. Ja:w gwiazda porównania została
wybrana 13' Celi, której widmo lypt.: słonecznego je;.t podobne do widma
Urana. Okazało się, że Uran nie świecił blaskiem jednostajnyr1 lecz wykazywał w czasie od września do grudnia 1927 r. wahania w blasku
o ampliludzie Qm. 08 w okresie JOh 47m. 6. Wytłumaczyć ten fakt można
tyJ ko te m, że planeta w powyższym okresie czasu dokonywa jednego obro·
tu dokola osi, pokazując w ciągu tego czasu niejednakowo jasne części
swej powierzchni.
Otrzymana wartość na OKres obrotu Urana doskonale zgadza się
z okresem, oblic.zonym na zasadzie przesunięcia prążków widmowych
przez L o w e l l a i S l i p h er a (JOh 45m -· JOh SOm), oraz z oKresem,
obliczonym przez L. C a m p b e l l a (JOh 49m).
(Die Sterne 1928 str. 219-·220)

E. R.
Pasma tlenku glinu w widmie gwiazdy Mira Ceti. Podczas maximum blasku Mira Celi w 1924 r. astronom amerykański f\. H. J o y
odkrył w widmie tej gwiazdy nowe emisyjne, względnie absorbcyjne pasma, leżące w granicach fal ), 4500 - 4900 f\.
Pasma te okazały się pochodzącemi z tlenku glinu; w ten sposób związek ten chemiczny obok
tlenku tytanu stanowi ważną charakterystykę widm gwiazd typu Mira Celi.
(Die Sterne 1928, str. 223-224).

E. R.
Gromada mgławic w Wielkiej Niedźwiedzicy. Na jednem ze
zdjęć, dokonanych
zapomocą reflektora
obserwatorjum w Bergedorfie,
znalazł
W. B a a d e nagromadzenie słabych mglistych gwiazd; przy
bliższem zbadaniu nagromadzenie to okazało się gromadą mgławic. Po·
łożenie tej gromady jest: a.
11 h 43m. 2,
560 9' (1928·0). Główna
część gromady rozciąga się na obszarze 16' '>( 14' i zawiera około 60
mgławic o jasności całkowitej 16m.
Okolice tej gromady w Wielkiej Niedźwiedzicy bardzo obfitują
w mgławice. W sąsiedztwie mgławicy N. G. C. 3972, B a a d e naliczył
83 mgławice na JO kwadratowy. W wyżej zaś opisanej gromadzie, obejmującej tylko O.O'i 0 kwadr., znalazło się 60 mgławic, a więc gę~tość mgła

=

o=

+

wic wynosi tu 1000 na JO kwadr. Uważana dotąd za najwięks zą gęstość
mgła·vic w sąsiedztwie bieguna Drogi Mlecznej (według H. D. C u rt i s' a), wynosi 550 mgławic na l o kwadratowy.
Najjaśniejsze z mgławic posiadają jasność J6m . O. Gromada mgła
wic w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedzwiedzicy wykazuje duże analogje
do gromady. leżącej na granicy gwiazdozbiorów Warkocza Bereniki
i Panny1 ). Odległość tej ostatniej mgławicy S h a p l e y ocenia na
10000.000 lat światła, a L u n d m ark na 12 000.000 lat świalła. Zakłada·
jąc, że średnie bezwzględne jasności mgławic w gromadzie Wielkiej Niel)

Uranja 1926 str. 109 (Nr. 4).
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ciźwiedzicy są takie same, jak -w gromadzie Warkocz Bereniki Panna,
dojdziemy do wniosku, że odległość pierwszej z tych grup wynosi przynajmniej 150.000.000 lat światła.
(Die Sterne 1928, ?24 - 225)

E. R.
Wpływ Księżyca na obserwacje szerokości geograficznej. H. T.
S t e t s o n z obserwatorjum Harvardzkiego wykrył, badając obserwacje
szerokości geograficznej w Gaithersburgu z lat 1911 1914, pewną zależność między zaobserwowaną szerokością geograficzną oraz kątem godzinnym i wysokością Księżyca. Największą szerokość wykazywały obserwacje, gdy Księżyc podczas ich dokonywania miał wysokość 300. Zmiam:J
szerokości geograficznej, wywołana przez Księżyc, wynosi 0". 09 dla całego okresu 1911 1914.
Wytłumaczenie tego zjawiska napotyka na poważne trudności; nie
mogą być one wywołane przez wahania się powierzchni Ziemi i pionu
z powodu teoretycznych przypływów w skorupie Ziemi. Pewien wpływ
mogą mieć przypływy atmosfery, które mogą zmieniać nieco refrakcję.
Nasuwa się tu H. T. S t e t s o n o w i myśl, iż mamy w danym wypadku do czynienia z rzeczywistemi chwilowemi odchyleniami kierunku
osi Ziemskiej.
. f\nalogicznie, jak na obserwowaną szerokość gieograficzną, Księ
życ może mieć wpływ
na pomiary współrzędnych gwiazd; niezgodność
między różnemi katalogami gwiazd wywołana jest, zapewne, częściowo
przez Księżyc.
(Nature l 929, str. i 28).

E. R.

Bibljografja prac astronomów polskich
za 11-gi

kwartał

1929 r.

St. Rndruszewski i J. Sławski, współpracownicy ś. p. prof. dr.
B. Zaleskiego, dyrektora Obserwatorjum w Poznaniu.
Observations des cometes: Van Biesbroeck (1925 i)
et Wilk (1925 k), et de petites planetes, faites a I'Observ a t o i re d e l' U n i v er s i t e d e P o z n a ń. (f\cta f\stronomica, Ser.
c, Vol. l Pg 57-58).
Notatka podaje rezultaty 6 obserwacyj pozycji komety van Biesbroeck'a, 2 obserwacyj kurnety Wilka, oraz 19 obserwacyj, odnoszących się
do pozycyj planetoid: Victoria, Eunomia, Eulerpe, f\mphitrite, łlngelina,
Eunike, Bamberga, Suleika i Iris. Pomiary zostały dokonane przy pomocy ekwatorjału o średnicy 0.162 m.
Prof. dr. Tadeusz Banachiewicz, dyrektor Obserwatorjum f\stronomicznego w Krakowie.
Zur Frage der Elliptizitiit des Erdaequators. (f\cta
łlstronomica, Ser. c, Vol. l, Pg 51-58).
f\ u tor nawiązuje swe rozważania do świeżej pracy M. B o n s d orf f a,
w której uczony ten stara się udowodnić istnienie związku pomiędzy wahaniami natężenia siły ciężkości na równiku oraz spłaszczeniem Ziemi
z budową wnętrza globu. f\ u tor znajduje, że wyniKi otrzymane przez
B o n s d orf f a sprzeciwiają się wzorom H e l m er t a, jak również zasadom teorji S t ok e s a, a to z powodu niezredukowania obserwacyi
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wahań natężenia siły ciężkości do jednego poziomu, używanego w geodezji. Redukcje te w pracy Bonsdorffa autor przeprowadza i dochodzi
do wniosku, iż hipotezy co do konstytucji wnętrza Ziemi są zbyteczne.
Na końcu artykułu mieszczą się· uwagi nad nową pracą M. H o p f n er a
o kształcie Ziemi.
Zur Frage uber die Eindeutigkeit der Bestimm u n g e i ner p ar a b o l i s c h e n B a h n. (f\cta f\stronomica, Ser. c,
Vol. l, Pg 59-61).- Notatka nawiązana do pewnych sprzeczności, zauważonych przez autora w pracy J. J. Ił j i ń ski e g o, odnoszącej ~ię do zagadnie!:lia jednoznaczności przy wyznaczaniu orbity parabolicznej.
Uber die Mulliplizitiit der Losungen der Theorie
d er B a h n b e s t i m m u n g d e r K o m e t e n. (f\cta f\stron . Ser. c,
Vol. l, Pg. 61 - 62). - Uwagi o pracy f\. Wilk e n s a, noszącej ten sam
tytuł.

W a s s i n d d i e For m e l n n e u er f\ r t? (f\cta f\stronomica
Ser. c, Vol l, Pg. 63-69).
fiutor w artykule pod powyższym tytułem wprowadza czytelnika
w rachunkowP. zastosowanie przez siebie wynalezionych, ,.formuł nowego
rodzaju", zwanych krakowjanami,- a to w celu udowodnienia, iż nowe
formuły są w praktyce znacznie dogodniejsze, niż dotychczasowe sposoby
liczenia, wbrew zdaniu niektórych fachowców, którzy mylnie na skutek
nieporozumienia, "nowe wzory" starają się stosować na starą modlę, co
mija się oczywiście z ich celem.
Na przykładzie liczbowym udowadnia autor, iż jego formuły zamiast dawniej używanych w danym wypadku 78 symbolów matematycznych pozwalają obejść się przy pomocy 28, oraz dają znaczne zmechanizowanie rachunków, co stanowi główną ich zaletę. Do tego samego rezultatu prowadzi drugi przykład. w którym autor wyznacza swemi metodami 6 elementów wektorjalnych planetoidy Eurynome, wykładając przytern prostą zasadę mnożenia przez siebie krakowjanów . W końcu artykułu podano dotychczasową literaturę tego przedmiotu.
Le systeme de Gauss de Trigonometrie spherique
e x p r i m e e n f o r m u l e s d u n o u v e a u g e n r e (f\cta f\stronomica, Ser. c, Vol. l, Pg. 69-71).
Wyrażenie fundamentalnych równań trygonometrji sferycznej zapomocą .. wzorów nowego rodzaju", które w tej postaci są łatwiejsze do zapamiętania oraz prostsze w użyciu.
Notatka zawiera również przykład
liczbowy.
Methades arithmometriques de la ccirrection des
orbit e s (d i re c t e s e t a q u a t er n i o n s) . f\cta f\stronomica, Ser.
c, Vol. I, Pg. 71-86).
Obszerny artykuł zawierający wyklad poprawiania orbit przy pomocy metod arytmometrycznych (metody "kwaternionów''). fiutor omija
komplikacJe sposobów klasycznych, posilkujących się pomocniczerni wielkościami trygonomelrycznemi, oraz daje liczbowy przykład rachunków
(orbita komety Wolfa).
Dr. Eugenjusz Rybka, starszy asystent Obserwatorjum Warszawskiego.
O c c u l t a t i o n s o f s t a r s b y t h e M o o n, o b s e r v e d i n
Cracow, Warsaw and Lwów from 1901 to 1922. Supplementary Paper. Warsaw observations from 1913 to 1915.
(f\cta f\stron., Ser. a, Vol. 11, Pg 13-22).
fiutor opracowuje dodatkowo obserwacje zakryć gwiazd przez Księ
życ, dokonane w czasie: 1913 stycz. 17 1915 czerw. 21 w Obserwatorjum Warszawskiem przez S. Czarnego, M Kazańskiego, M. Subb o t i n a, V. S u r o w c e w a, S. Świderski e g o oraz G. T o l w i ń -
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ski e g o. Obserwacje te zostały przez przeoczenie pominięte w obszerniejszej, poprzednio ogłoszonej, pracy autora, obejmującej opracowanie
wszystkich zakryć gwiazd przez Księżyc, obserwowanych w Polsce w latach 1901-1922.
Prof. Józef Witkowski, dyrektor Obserwatorjum f\stronomicznego
w Poznaniu.
Uber drei Sternbedeckungen durch den Planet e n V e n u s. (f\cta flstronomica, Ser. a, Vol. 11, Pg. 1-12).
f\utor podaje rezultaty rachunkowego opracowania zakrycia przez
planetę Wenus gwiazd: B. D. - 0°2554 w dniu 9 listop. 1895, "'l Geminorum w dniu 26 lipca 1910, oraz B. D.+ 18°1499 w dniu 24 sierpnia 1924 r.
Pracę wykonano w celu wyciągnięcia wniosków o wielkości średnicy planety oraz poprawki jej efemerydy. Ponadto autor omawia skutki refrakcji
w atmosferze planety oraz zjawis ka uginania si ę światła na brzegu jej
tarczy.
J. G.

Z

życia

P. T. P,

f\.

Komunikat do członków P. T. P. R.
W myśl uchwały Pierwszego Zebrania Delegatów P. T. P. f\. z dn.
21 marca 1929 r. Redakcja Uranji zwraca się z uprzejmą prośbą do
członków, zamieszkałych poza miejscowościami, w których są oddziały
(Częstochowa, Lwów, Warszawa), aby zechcieli zakomunikować Centralnemu Zarządowi, do jakiego oddziału pragną należeć.
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Wszechświata.

Saturn, Uran, Neptun.

7-:ny z cyklu ,,Na szlakach

nieskończoności").

Saturn. Gdy bóg Wulkan w przystępie gniewu rzucił z nieba
swe na Ziemię, to padało ono dziewięć dni i dziewięć
nocy. Takich rozmiarów był wszechświat za czasów, gdy bohaterowie Homera dokonywali swych ni ~śmiertelnych czynów.
Późniejsze czasy rozszerzyły granice świata tak, źe śred
niowiecze uważało poznanego już Saturna - ostatnią ze znanych plar.et, za granicę układu słonecznego, za którą gwiazdy
już miały znajdować się bardzo blisko.
Ziemia, życia i losy ludzi pozostawały- wierzono wówczas
- pod całkowitą władzą planet, które rządziły nimi, przeznaczały te lub inne koleje i od przeznaczenia, wyczytanego przez
astrologów z zawiłych horoskopów, nie było apelacyi ani
ucieczki.
Poznany bliżej przez lunety Saturn otrzymał szybko
"właściwe" miejsce w hierarchji rozdawców losów - planet,
które naogół były dość łaskawe na rodzaj ludzki. Tak: Jowisz,
urodzonym "pod znakiem" jego zapewniał najwyższe dobra,
sławę, zaszczyty, Mars - czyny i sławę wojenną, Merkury
natchnienie w sztukach pięknych, Wenus - milość i najszczę
śliwsze życie. Inaczej było z Saturnem. Jego powolne jakby
zdradliwe przesuwanie się po niebie. twarz o mętnym nieco,
jakby ołowianym , martwym odblasku
odrazu skłoniły
ówczesne umysły do przypisania mu złośliwej i zgubnej dla
ludzi natury: wieścił i niósł nieszczęścia, klęski i cierpienia
tym, co fatalną dla nich datą urodzenia wpadali w moc jego.
Tak ponurą naturę i złowieszczy wpływ miał posiadać
Saturn, ujrzany pierwszy raz przez lunetę w r. 1610 przez
Galileusza w postaci kuli, mającej dwie kule mniejsze po
przeciwległych bokach (rys . 17).
kowadło

Rys. 17.

Rysunek Saturna

według

Galileusza.
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Uderzony tak niezwykłem odkryciem GaliiPusz zakomunio niem światu, zwyczajem ówczesnym w formie nastę
pującego logogryfu do odgadnięcia:
kował

SMf\ISNERMICLMBPOBTf\LEVMIBVNEUVGTTf\VIRRS
Uczeni, w ich liczbie i Kepler próżno łamali sobie głowy
i wkońcu Galileusz zmuszony był sam rQzwiązać zagadkę, która brzmiała:
nad

odgadnięciem

f\ltissimum

pianetam tergeminum observavi iż najdalsza planeta jest potrójna.

stwierdziłem,

Obserwując jednak planete: we dwa lata później i nie
znalazłszy odkrytych przez siebie dwóch mniejszych kul po
bokach właściwego globu planety, oraz wyjaśnienia tego niepojętego dla siebie zjawiska, tak był tern
skonsternowany
i zniechęcony, że zarzucił zupełnie studjowanie planety i powrócił doń dopiero w r. 1616 i wówczas dostrzegł już wyraźnie
pierścień na miejscu owych pierwotnych kul, które były faktycznie tylko najjaśniejszemi częściami pierścienia, bowiem
ciemniejszych części tego pierścienia słaba luneta Galileusza
w r. 1610 dostrzec nie mogła.

Długi czas jeszcze trwały badania i poznawania dokładniej
Saturna, tak że dopiero w 45 lat po odkryciu go Huygens
pierwszy dał istotny opis i rysunek - obraz planety i pier-

ścienia.

Zasadnicze cechy Saturna poznaliśmy w N2 1 i 2 "Uranji''
z 1928 r. Oddalony od Słońca około 1 1/ 2 miljarda kilometrów,
odsuwa się od Ziemi w konjunkcji na 1 :l/ 4 miljarda i zbliża
w opozycyi na 1 1/ 4 miljarda kilometrów, dając obserwowany
przez lunetę niezwykłe i piękne zjawisko jedynego co do
formy ciała niebieskiego.
Zajmuje drugie mieJsce po Jowiszu, o 1/.1 objętości
mniejszy od niego, przewyższa Ziemię 734 razy. O wielkości
jego świadczy plastyczn~e porównanie, iż wszystkie planety
razem wzięte, prócz Jowisza, 1ajmują zaledwie 1/ 1; tej przestrzeni co Saturn
U Jowisza już zauważyliśmy znaczne spłaszczenie kuli
u biegunów; u Saturna jest jeszcze większe (największe od
wszystkich planet) bo wynosi 10't. Spowodowane ono jest
dwoma przyczynami: szybkością obrotu około osi - w ciągu
10h 14m 24'· no równiku (w wyższych szerokościach - nieco
mniejszą), oraz niską gęstością masy planety, nie przenoszącą 0.715 gęstości wody a 0.13 Ziemi.
Ciała tej gęstości co
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Saturn pływają na wodzie. Jeśt to więc najmniej gęsta ze
wszystkich planet i dzięki temu, choć tak wiele przewyższa
objętością Ziemię, siła przyciągania na niej zaledwie o 0.17
jest większą od ziemskiej.
Kierowany, tak jak Ziemia, przez Słońce, lecz dalszy od niej, potrzebuje aż 29 1/ 2 lat żeby przebiedz drogę dookola niego. Tak długim jest rok na Saturnie.
Widziany golem okiem błyszczy pięknie, gdyż posiada
wysokie albedo - 0.42. Dopiero luneta ujmuje mu blasków
i ukazuje tarczę więcej mętną i przyćmioną.
W zewnętrznej swej postaci (prócz pierścienia) i naturze
Saturn ma wiele podobieństwa do Jowisza. Posiada podobne
smugi na tarczy, lecz mniej wyraźnie określone i nie tak
zmienne, żółtawego koloru w okolicach równika a ciemniejsze
ku biegunom Charakterystyczną dla nich jest okoliczność,
iż są zawsze tak wygięte, jak zwrócony do nas brzeg pierście
nia. Dowodzi to, że są one równoległe do płaszczyzny tego
ostatniego.
Naturą też jest zbliżony do potężniejszego odeń Jowisza.
Nie posiada, jak i on, swego światła, lecz korzysta ze światła
słonecznego, co uwidacznia się przy zaćmieniach jego księży
ców, rzucających cień swój na kulę planety. Jednakże samo
Słońce, tak dalekie od nieg::> i użyczające mu 91 razy mniej
ciepła niż Ziemi, nie posiadałoby tyle siły, aby tylko swem
oddziaływaniem powodować te zmiany, jakie zachodzą na powierzchni Saturna, i dlatego, jeszcze z większą pewnością niż
dla Jowisza, należy uważać, iż posiada on własne i wysokie
ciepło wewnętrzne, które wytwarza wzmiankowane zjawiska
na nim. Słuszność tego poglądu potwierdza m. in. temperatura powierzchni Saturna.
Wynosi ona około 150° C
(Coblentz), tak niska jednak- jest mimo to około o 30 o wyższą
od tej, jaką mogłoby wytworzyć na nim samo Słońce.
Biorąc pod uwagę p::>wyższe warunki a zarazem małą
gęstość planety, można sądzić, iż glob Saturna składa się
z gazowej powierzchni, nie gazowego jądra o bardzo wysokiej
temperaturze, dokoła zaś jest otoczony gęstą atmosferą. Jak
głęboko jednak sięga średnia gęstość planety dotychczas
określić niema możności.
Największą osobliwością Saturna jest, jak widzieliśmy.
olbrzymi świetlny pierścień. otaczający glob jego i wyróżniający
go zpośród wszystkich planet. Widzieliśmy również wyżej
trudy i mozoły astronomów w usiłowaniu poznania pierścienia
Odkryty początkowo w postaci dwóch bocznych kul przy właś
ciwej planecie, we dwa lata znikł w niewyjaśniony sposób.
Nie było jednak nic tajemniczego w tern zniknięciu. Stanął
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bowiem jedynie wązkim brzegiem ku nam , nie ukazując wcale
swej płaszczyzny, słab1 zaś luneta Galileusza nie mogła zauważyć wązkiej ciemn e j linji na tarczy planety, na której brzeg
pierścienia jest w tej postac i przy takiej pozycji planety (co
15 lat) widoczny; i stąd rzekome niewyjaśnione zniknięcie .
Prawie pół wieku - aż do opisu Huygensa - trwała
nieświadomość uczonych co do istotnej natury i obrazu pierścienia .
Dalsze lata i badania przynoszą nowe zdobycze. We
20 lat Cassini odkrywa, iż pi e rścień jest w rzeczywistości
podwójny złożony z dwóch pierścieni, rozdzielonych wąską ciemną przerwą (szczelina Cassini) . S zczelina ta okazała się blisk o
1700 kim. szeroką. W r. 1850 Bond 7. obserwatorjum Harvarda znajduje trzeci ciemny "krepowy" pierścień między wew nętrznym
świ e c ą cym a samą planetą.
Wreszcie LowP!I dał
szereg cyfr - wymiarów pierscieni: średnica zewnętrznego
pierścienia ok. 290700 klm . i szerokość jego nieco ponad
17.000 klm.; następne pierścienie jasny i ciemny - ok. 27.200
i 19.550 kim. szerokości .
Całość
więc
układu
pierścieni,
odsunięta
blisko 12.000 kim. od globu planety, wynosi
ok. 70.550 kim . szerokości. Nadspodziewanie nikłą w porównaniu jest grubość pierścieni, nie przenosi ona bowiem 17 klm .
Gdyby wykonać model pierścienia otaczającego i'lp lanetę
(całości) w skali np. 17.000 klm. w 2 cm., to średnica <zewnę
trznego brzegu miałaby ok. 34 cm., szerokość powierzchni ok.
4 cm., grubość zaś musiałaby być cieńszą niż najcieńszy papier.
Prócz wspomnianej ciemnej szczeliny Cassini'ego, Encke
odkrył w r. 1837 jE.szcze podobną lecz znacznie węższą w
zewnętrznym · pierścieniu, potem Struve w pierścieniu ciemnym "krepowym"; przy bardzo silnych instrume11tach i dobry c h
warunkach obserwacyi daje się zauważyć więcej koncentryc z ~
nych ciemnych linij na pierścieniach . Być może więc każdy
z tych trzech pierścieni składa się z większP.j ilości pierści e ni
wąskich, koncentrycznych .
Padające na pierścienie cienie globu Saturna mają linje
konturów nieprawidłowe, falujące; dowodzi to iż powierzchnia
pierścieni nie jest gładką równą lecz powyginaną
posiada
wypukłości, wgięcia, wklęśnięcia.
Długi czas nie wiedziano nic pewnego o
pierścieni, przypuszczając konsystencję
stałą, jak planeta .
Dziś jednak zagadnienie

materji i strukich gazową lub
to nie nasuwa
wątpliwości: pierścienie nie są ani gazowe ani stałe lecz skła
dają się z niezliczonej ilości drobnych stałych ciałek mete·
orytów, rojących się w bezustannym ruchu w jednej płaszczyź
nie pierścieni.
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Szereg zjawisk potwierdza taką budowę pierścieni, amianowicie: przezroczystość pierścienia "krepowego", oświetlenie
ciemnej strony jego i szczeliny Cassini'ego dowodzi, iż składa
się on z oddzielnych
cząsteczek
- ciałek tak niezmiernie
rządka rozproszonych, że
pomiędzy niemi przenika światło
gwiazd. Np . Ainslie i Knight obserwowali w r. 1917 gwiazdę
7-ej wielkości, widoczną zupełnie przez pierścień "krepowy"
i szczelinę Cassini'ego. Dalszemi dowodami meteorytowej budowy pierścieni są właściwe badania i wnioski z doświadczeń
fotometrycznych i spektroskopowych, doświadczenia i teorje
Pierce i Clerk Maxwell'a i t. p.
Ostatnie podobieństwo Saturna do Jowisza zawiera się
w jednakowej ilości satelitów. Obie planety posiadają po 9
księżyców.
Osiem większych było odkrytych zapomocą lunet
w ciągu około 200 lat począwszy od r. 1655 - roku odkrycia
przez Huygensa pierwszego księżyca Saturna, największego
i dzięki temu ochrzczonego mianem Tytana; ostatni najmniejszy odkryto dopiero drogą fotografji. W r. 1905 Pickering ogło·
sił znalezienie 10-go satelity, lecz odkrycie to w następstwie
przy szczegółowszych obserwacjach nie potwierdziło się. Wymierzanie mas i gęstości na podstawie siły grawitacyi ustaliło,
że wszystkie księżyce są ciałami nader niewielkiemi a np.
trzy z nich Dione, Tethys i Mimas, posiadające masy: 1/ 10 ,
1
/~ , i 1/ n no masy naszego Księżyca, są najmniejszemi ciałami
niebieskiemi, które można wymierzyć na podstawie siły ciąże
nia. Wszystkie jednak posiadają bardzo wysokie albedo i podobnie jak sama planeta
niską gęstość.
Jak widać z niniejszego obrazu Sa turna, jest on "młodszą"
od Jowisza, we wcześniejszem jeszcze stadjum rozwoju,
i Ziemia będzie już od miljonów lat martwą, skostniała od
zimna, pustynną - jak nasz Księżyc -· bryłą, kiedy na Saturnie pocznie kiełkować pierwsze życie.
planetą

Uran. Przedostatnia planeta naszego układu słonecznego,
U ran, jest jedyną, która została "odkrytą" przypadkowo.
Herschel, przeszukując w pewnych celach jakiś odcinek nieba,
w d. 13 Marca r. 1781 zaważył u jednej z "gwiazd" wyraźnie
zarysowaną tarczę.
Daleki od myśli o istnieniu jakiejkolwiek
planety poza ostatnim znanym wówczas Saturnem uważał to
ciało niebieskie za specjalnego rodz~ju kometą.
Dopiero w rok potem Lexell ustalił niezbicie charakter
planety tej domniemanej komety Wówczas Herschel nazwał
ją Georgium Sidus na cześć króla angielskiego; nazwa ta jednak nie utrzymała się, natomiast przyjęto zaproponowaną przez
Bode nazwę U r a n.
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Niewiele da się powiedzieć o tej planecie, olbrzymia bowiem odległość jej od Ziemi - średnio 2 718.865.000 klm 1 )
(od Słońca - 2.858.000.000 t j. dwa razy tak daleko jak Saturn)
uniemożliwia dokładniejsze obserwacje.
Przewyższająca 64 razy objętością Ziemię, obracająca się
dokola swej osi przeszło dwa razy szybciej, niż Ziemia, w ciągu
10.7 godzin,-na okrążenie Słońca po swej olbrzymiej orbicie,
t. i· na wytworzenie 1 .,roku" sv.~ego wymaga ponad 84 lata
ziemskie. O tyle większa od Ziemi posiada zaledwie 0.23 jej
gęstości czyli jest o niecałą 1 / 1 gęściejszą od wody.
Widziany golem okiem Uran, przedstawia się jako gwiazda
6-ej wielkości; albedo tej planety wynosi 0.45, jest więc znaczne, podobnie jak u Jowisza i Saturna i dowodzi istnienia na
Uranie atmosfery. f\naliza widmowa wykazała, iż atmosfera
ta jest gęstą i bardzo wysoką warstwą otc:czającą glob planety,
a przytern - jest więcej złożoną, niż u wzmiankowanych planet.
Znajduje się w niej wolny wodór i według wszelkiego prawdeJpodobieństwa hel.
Wskazuje to, że Uran znajduje się w pierwotniejszym stanie rozwoju, niż Jowisz i Saturn, zaledwie tyle
posuniętym już, że nie posiada już własnego światła.
Warunki fizyczne na Uranie są zbliżone do warunków
tychże sąsiadów, i taksamo, a nawet trudniej jeszcze ustalić
o nim coś więcej szczegółowego i konkretnego. Dla życia
organicznego jednak, w tych rejonach mroku i zimna, warunki
oczywiście są

niemożliwe.

Uran posiada 4 księżyce. Choć skupione blisko niego,
są tak niewielkie, że np. najmniejszy z nich f\ r i e l, ma śred
nicę pięć razy mniejszą od naszego Księżyca,-i wszystkie razem nie potrafią rozjaśnić i ożywić posępnej natury tego dalekiego nieznanego towarzysza naszej Ziemi w wiecznej węd
rówce dokola życiodajnego Słońca.
Neptun . .,Skierujcie waszą lunetę na punkt ekliptyki pod
326~ długości w konstelacji Wodnika, a w odległości 1 stopnia
od niego znajdziecie nową planetę, wyglądającą jak gwiazda
prawie 9-ej wielkości, lecz posiadającą wyraźną tarczę''.- Tak
pisał we wrześniu 184': roku do Galle'go, asystenta Obserwatorjum w Berlinie, młody francuski astronom Leverrier. który
uderzony, jak i inni ówcześni astronomowie, niewytlumaczo.
nemi zaburzeniami obliczonych ruchów niedawno odkrytego
Urana, genjalnym umysłem swym i pracą orzekł, że zaburzeń
tych nie może powodować nic innego, tylko planeta, 1-;tóra
musi istnieć poza Uranem- nieznana dotąd. l nie tylko orzekł,
lecz, jak widzimy z listu jego, tak zdumiew.,jąco ściśle obli1)

Podczas przeciwstawienia ze Słońcem.
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czyi i wskazał miejsce jej na niebie. (Patrz artykuł 1-szy
w "Uranji" Nr. 2/ 1928 r.). W pół godziny po skierowaniu lunet przez berlińskich astronomów na wskazany przez Leverrier'a punkt nieba świat "wzbogacił się" o jedną planetę wię
cej, . jakiej istnienia nie podejrzewał.
Ostatni to już, przeszło 16 razy większy od globu ziemskiego, strażnik, o 4.344.65J.OOJ klm. od nas, pilnujący granic
.,naszych posiadłości"- naszego układu słonecznego.-Neptun .
Dalej za nim już nie nasze, obce światy i dzierżawy- niedoścignionych gwiazd, ognistych komet, meteorów ...
Golem okiem niepodobna ujrzeć Neptuna; w silnej lornecie polowej świeci on, jako słaba, mniejsza niż 7-ej wielkości, gwiazdka, i dopiero lunety odkrywają nam oblicze tarczę słabo zielonkawego koloru, lecz świecącą silnie, posiadającą większe niż piękna Wenus albedo- 0.52.
Warunki fizyczne, masa, gęstość -jednakowe jak u Urana. Bardzo silne lunety tylko ukazują ciemne smugi na tarczy; więcej jednak szczegółów niema bodaj nadziei ujrzeć,
i wątpliwe czy kiedykolwiek można będzie powiedzieć coś
konkretnego o przyrodzie i naturze Neptuna. Zasadniczo
istnieją na nim pory roku, każda przeszło 41 lat naszych trwająca. bo przeszło 164 lata ziemskie potrzebuje Neptun, aby
obiedz Słońce, - lecz wpływ Słońca już jest tak nikły, że nie
może wywoływać różnic temperatury na planecie.
Daje ono
światła Neptunowi tyle, co dałoby np. 520 pełni Księżyca,
Ziemi lub, inaczej -co lampa elektryczna, oddalona o kilka
metrów, a ciepła- 1/ aoo tego co udziela Ziemi; każdy biegun
planety jest przeszło 82 lata oświetlony i tyleż zupełnie ciemny; warunki klimatyczne jednak na planecie zależne są jedynie od tego ciepła własnego, które ona jeszcze posiada, gdyż
przy najlepszej nawet absorbcji powierzchni Neptuna, ciepło
słoneczne mogłoby utrzymać na nim temperaturę nie wyższą
niż - 222° C., t. j. taką, przy której azot jest w postaci stałej
a tlen podobnież lub przynajmniej jako bardzo gęsta ciecz
Obydvva te czynniki- ciepło własne wewnętrzne planety i ciepło od Słońca- nie mogą jednak rozgrzać powierzchni Neptuna, mrocznej zawsze i śmiertelnie zimnej. l tak skostniały,
w mrozie i wiecznym mroku, obiega granice naszych posiadłości, ostatni strażnik niebieski. Wędrówki jego nie rozjaśnia
nawet jedyny towarzysz, jakiego posiada, satelita Tri t o n, bo
choć tak dużv jak nasz Księżyc, widziany z Ziemi,- tak słaby
posiada blask, podobny no znanego "światła popielatego"
księżyca. że daje swemu władcy nie więcej światła, niż najjaśniej błyszcząca Wenus- Ziemi.
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Na Neptunie kończą się granice naszego układu słonecz
nego, jak dalece go znamy. Czy istnieją ewentualnie jeszcze
za Neptunem jakie planety- zagadnienie otwarte dla astronomów. Były, owszem, wyrażane przez astronomów, tej miary
co Gaillot, Lowel/, opinje lub przypuszczenia z próbami uzasadnienia o istnieniu jakiejś dalej po za Neptunem planety.
Lawell np. przypuszczał, iż planeta ta musiałaby znajdować się
za Neptunem w odległości od niego 1 1/ 2 raza większej, niż on
od Słońca, przyczem miałaby być o połowę mniejsza od niego; Gail/ot odrzucał ją jeszcze dalej - na podwójną odległość
Neptuna od Słońca. Twierdzenia te jednak, jak dotąd, nie
wyszły poza ramy hipotez- nikt planety tej dotychczas nie
znalazł.
Biorąc zaś pod uwagę te trudności, jakie astronomowie musieli przezwyciężać przy odkryciu i badaniach Urana
i Neptuna, dzięki odległości ich, mało jest prawdopodobień
stwa odkrycia nowych . jeszcze dalszych planet.
l tak jednak, jak widzimy, niepomiernie wielkie są obszary naszego układu słonecznego w stosunku do naszego
świata -Ziemi - w którym żyjemy.
R gdy zkolei zapuścimy
się już
poza nasze granice, w światy gwiazd, mgławic,
poczniemy przyglądać się im, podziwiać, - to sami przyznamy,
że jesteśmy mnieJ mz kroplą w morzu i że wiele, dużo za
wiele nawet, nam dano.
Tnż.

Z.

Chełmoński.

Redaktor dr. Eugenjusz Rybka Wydawca Polskie T-wo Przgjaciół Astronomji.
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Do Czytelników.
Z powodu poważnych trudności finansowych,
w jakich znajduje się obecnie Polskie Towarzystwo
Przyjaciół f\stronomji,
numer p a ździernikowy Uranji
ukazał się ze znacznem opóźnieniem. Następny
numer Uranji w podwójnej objętości (za listopad
i grudzień) ukaże się w połowie stycznia 1930 r.
Te same okoliczności, które wpłynęły na opóźnie
nie Uranji, wywołały opóźnienie Kalendarza na r. 1930.
Jest on jednak już w druku i spodziewamy się, że
zostanie członkom rozesłany przy końcu stycznia lub
na początku lutego 1930 r.
Kalendarz na rok 1931
roku 1930.

ukaże

się

przy końcu
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RSTRONOMJI.

PRŹDZIERNIK 1929 R.

Rok VIII.

N!! 8.

-----------------------------------------------J. MERGENTf\LER.

Kształt

sklepienia niebieskiego.

Jest w jakiejś starej książce astrologiczno-magicznej, czy
filozoficznej taki obrazek. Płaska powierzchnia ziemi, pełna gór,
drzew, kościołów, domów. Nad tą powierzchnią wisi półkula
sklepienia niebieskiego, usiana gwiazdami, planetami, kometami. Półkula ta jest zrobiona z cienkiej -warstwy czegoś co
wygląda, dajmy na to, jak papier, i opiera się krawędziami o
brzegi płaskiej, kolistej ziemi. Na horyzoncie, między sklepieniem nieba a krążkiem ziemi, są dziury. Przez jedną z takich
dziur wygląda jakiś pielgrzym na "tamten świat", zapewne
"empyreum" kabalistów - pełen dziwnych geometrycznych figur. Tak wyglądał kiedyś świat dla ludzi. Dzisiaj śmiejemy się
z tego, jak z dowcipnej bajki. . Wiemy, że sklepienie nieba
w rzeczywistości nie istnieje. Ze ziemia wisi w pustce i że
gwiazdy nie są znów tak blisko, żeby poza nie można wysadzić głowę i patrzeć. f\le- kiedy mówimy o rzeczywistem istnieniu sklepienia niebieskiego, mamy na myśli jego byt fizyczny t. zn. objektywny. Poza fizyką znamy jednak inne rzeczywistości naukowe (ciekawe rzeczy o różnych rzeczywistościach
pisze p. Leon Chwistek w pracy: "Wielość rzeczywistości" oraz
paru innych ludzi w Przeglądzie Filozoficznym z lat ostatnich)a więc np. ta rzeczywistość, którą bada psychologja. Oczywiście mam tu na myśli rozgraniczenia naukowe- a nie to, jak
żyje każdy człowiek, jako całość.
Okazuje się przytern -że
zbadanie dokładne psychologicznej i fizjologicznej strony zjawisk oczyszcza teren pracy fizyka: pozwala mu łatwiej znaJeść
prawdziwą fizycznie postać badanych zjawisk.
Widocznie musi istnieć w człowieku - może specjalnie
europejczyku- jakiś stary instynkt unaocznienia i geometrycznej interpretacji zjawisk. Stąd zapewne wyrósł obrazek, który
opisałem - stąd pokutuje jeszcze do dziś tłumaczenie różnych
zjawisk, związanych z kształtem sklepienia niebieskiego- przy
pomocy optyki geometrycznej - w sensie Euklidesowym. Zobaczymy dalej, że zjawiska te zależą prawie wyłącznie od fi-
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zjologji oka, że ternsamem zbadanie ich może posunąć naprzód
i optykę, wyznaczając jej ściślejsze granice zastosowań.
Przywykliśmy do kilku rzeczy.
Po pierwsze - napewno
każdy z czytelników- o ile nie zastanawiał się nad ternprzypuszcza, że sklepienie niebieskie- to które my widzimy zatem rzeczywiste psychologicznie, posiada kształt półkulisty.
Po drugie, każdy łatwo może zauważyć, że Słońce czy Księ
życ nisko nad horyzontem wydają się większe, niż blisko zenitu - i wierzymy, że zjawisko to jest wywołane przez zała
manie promieni słonecznych resp. księżycowych w atmosferze.
Zaiste jakieś niesamowite załamanie -ale tak nas ttczono
w szkole i zapewne jeszcze do dzisiaj jest to dogmatem szkolnym, za który stawia się dobre lub złe stopnie. Po trzecie
przywykliśmy do tego, że kamienice w miastach dużych są
strasznie wysokie i zasłaniają całe niebo prawie. Zobaczmy, jak
to wszystko wygląda po bliższem zbadaniu.
Zajmę się najpierw kształtem sklepienia. Można na chwilę zwątpić w to, co nam mówiono, że to sklepienie jest pólkulą.
Spróbujmy przekonać się o tern.
Można to zrobić
w sposób następujący. Widzimy łuk od horyzontu do zenitu.
Łuk AB (rys 18). My jesteśmy w punkcie O. Oznaczmy połowę
tego łuku przez C. Starajmy się odnaleść na niebie punkt C. Ot
tak poprostu golem okiem. Następnie możemy zmierzyć jakimkolwiek przyrządem, kątomierzem n. p , długość kątową łuku
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Rys. 18.

AC i łuku CB., to znaczy jego długość rzeczywistą fizycznie.
Powinno być naturalnie w granicach błędów obserwacji
AC = CB = 45''.
Tymczasem okazuje się, że stale z po miarów otrzymamy AC
CB, przytern AC
20° do 40°.
Możemy w dalszym ciągu odszukać połowę
łuku AC.
i połowę łuku CB; znów otrzymamy części nierówne. Postę
pując tak w dalszym ciągu, otrzymamy łuk AB podzielony
na parzystą ilość odcinków jednakowych na oko. Jeżeli każdy
z tych odcinków zmierzymy · kątomierzem, okaże się, że każdy
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ma inną długość, tern większą, im bliżej punktu B, najmniejszą
przy horyzoncie (punkt A). W ten sposób oceniamy, że punkt
C jest o 45" odległy od horyzontu . W rzeczywistości fizykalnej jest on odległy zaledwie o 20°-40°. Zato część sklepienia niebieskiego, oddzielona linjami horyzont-kąt fizykalny
45°, wyda się nam znacznie dłuższą od części sklepienia-450-zenit. Na skutek tego całe sklepienie niebieskie wyda
nam się spłaszczonem . Ale stąd dalszy wniosek. Każdy przedmiot blisko horyzontu wyda nam się większy niż w zenicie.
Słońce zachodzące będzie większe, niż w zenicie.
Kamienica
w rzeczywistości zasłaniająca połowę tylko łuku AB, wyda nam
s ię tak wysoką , że zasłoni conajmniej 75° widzianego przez
nas łuku.
To jest prosta obserwacja, którą znał już Ptolemeusz, a którą
wielokrotnie powtarzali Beimann. Figee, Nijland. prof. M. Ernst,
Aloys Muller 1) i w. in . Obserwacja ta wskazuje na to, że sklepienie niebieskie, które widzimy - obojętne, jak ono istnieje,
fizycznie, czy psychologicznie - nie jest półkulą , ale często
hiperboloidą lub powłoką dość nieregularną o jednej, dwu
i trzech krzywiznach . Oczywiście w niczem to nie narusza podstaw rozważań astronomicznych -gdzie używa się t . zw. sklepienia niebieskiego, jako powierzchni odniesienia dla położeń
gwiazd i t. p. w t. zw. astronomji sferycznej . W danym wypadku chodzi nie o abstrakcję matematyczną - "Ie o to, co
widzimy. Zatem o traktowanie przedmiotu z punktu widzenia
czysto fenomenologicmego . Druga sprawa, która stąd wynika,
jest ta, że powiększenie się pozornej tarczy Słońce przy ho
ryzancie może być zjawiskiem tego samego typu, co widzenie
spłaszczonego sklepienia niebieskiego. Oczywiście to nie znaczy
j eszcze, żeby jedno i drugie nie mogło być wywołane jakiemś
z 21łamaniem promieni światła w atmosferze.
Oznaczmy przez a kąt, odpowiadający dolnej połowie widzianego przez nas sklepienia niebieskiego. Kąt ten, jak mó~
wiłem, wynosi 20'' - 40° i charakteryzuje do pewnego stopnia
spłaszczenie.
lm większe a, tern mniejsze spłaszczenie i vice
versa. Z różnych mniej lub więcej pewnych obserwacyj, głów
nie Reimann'a, zdają się wynikać następujące cechy sklepienia.
1) Kąt a jest tern mniejszy, im większe jest zachmurzenie.
Rzecz jasna. Chmury, zwłaszcza niskie, tworzą jakby płaski
dach ciągnący się nad całą ziemią i jedynie perspe ktywa robi
z nich s p łaszczone sklepienie. ?) lm większa przezroczystość
powietrza-tern mniejsze a. Zapewne dlatego, że dalej wtedy
1) Dr. Fl\ oys Muller: "Die Referenzflachen des Himmels und der
Gestirne" w bi bljotece ,.Die Wissenschaft ... " t. 62. Braunschweig 1918 r.
por. także : J. M. Pe rutz u. F. M. Exne r: " Meteorologische Optik" Wien . 1910.
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w stronę horyzontu, widzimy dalsze przedmioty, pod czas gdy po drodze do zenitu nie mamy żadnych przedmiotów
pośrednich, pozwalających na oko mierzyć odległość. 3) a najmniejsze bywa wiosną, największe zimą. Zapewne te zmiany
CI. Wraz Z porą roku zależą Od
zmian zachmurzenia i przezroczystOŚCi powietrza.
To wszystko jeszcze nic nam nie mówi o tern, jakie przyczyny wywołują spłaszczenie - wiemy już tylko mniejwię-cej,
co wywołuje niewielkie zmiany tegoż.
Widzieliśmy, że wielkość tarczy Słońca przy horyzoncie
ściśle się wiąże z kształtem sklepienia.
Jeżeli więc zbadamy ,
jakie są przyczyny zmian wielkości pozornej Słońca - tern sa mem będziemy cośniecoś wiedzieć o tern, co powoduje spłasz 
czenie sklepienia.
Otóż, co się dzieje ze Słońcem, wiedziano już w połowie
zeszłego wieku, dzięki próbom Gaussa w 1830 r., zmodyfikowanym i ulepszonym przez Stroobanta w 1884 r. i Filehnego
i Zoth'a około 1900 r.
Chodziło o to, by się przekonać, czy pozorna tarcza Słońca
jest większa na horyzoncie niezależnie od tego, skąd my na
nią patrzymy, czy też zależy od kierunku patrzenia. To drugie
okazało się prawdą.
Zoth w swoich doświadczeniach używał
luster ustawionych w ten sposób - że można było ogląda<:
Słońce stale nad nami, zatem w kiuunku ku zenitowi, nieza
leżnie od położenia rzeczywistego Słońca na niebie.
Okazało
się, że obraz Słońca w lustrze był stale tej samej wielkości.
Stąd wniosek, że decyduje o wielkości tarczy Słońca widzianej przez nas-nie załamanie promieni światła w atmosferze ,
ale jakiś proces w gałce ocznej - zatem kierunek, w którym
patrzymy na Słońce. Stroobant wykonał podobne doświadcze
nie, jednak nie ze Słońcem - ale wogóle z dowolnym przedmiotem, raz umieszczonym na suficie, drugi raz na linji patrzenia poziomego. Jeżeli ten przedmiot, n. p. krążek papieru,
widzieliśmy, patrząc wprost, jako mający 10 cm. średnicy, to·
widziany na suficie z zadartą głową, wydawał się mieć zaledwie
około 8 cm.
W pokoju, przy zachowaniu tych samych odległości krążka rzecz prosta o jakiemś specyficznem załamaniu
światła nie mogło być mowy.
Jeżeli więc kierunek patrzeniawywołuje zmiany pozornej wielkości tarczy Słońca tern samem powinien wpływać i na kształt sklepienia. l rzeczywiście
okazało się, że sklepienie niebieskie, oglądane przez nas w pozycji leżącej na wznak, nie wykazuje spłaszczenia, a przynajmniej znacznie mniejsze.
Sprawa wydaje się jasna i prosta. Wiemy, że wielkość
przedmiotu, poza jego rzeczywistą fizykalnie wielkością, jest

URANJA

117

uzależniona przez to, w jakim kierunku my na ten przedmiot
patrzymy. Dlatego góry robią na nas często tak potężne wrażenie dlatego wydaje nam się często jakieś wejście górskie choćby na lawrat w Tatrach
znacznie stromsze, niż jest
w rzeczywistości, dlatego Słońce jest tak wielkie o zachodzie
i dlatego sklepienie nieba wydaje nam się spłaszczone.
f\le nie wiemy, jakie procesy psyshofizjologiczne składają
si ę na to, a pozatern są jednak pewne "ale".
Prócz kierunku
patrzenia niewielką rolę odgrywać może ekstynkcja, kolor,
przezroczystość powietrza, i wreszcie to, że, k1edy patrzymy na
Słońce, które zachodzi, po drodze widzimy domy, lasy, rzeki
i t . p., a przez to pozorna odległość sklepienia niebieskiego
wydaje się większą niż w zenicie i względna wielkość tarczy
Sło1'1ca więcej miejsca zajmuje.
Dołącza się tu pozatern cały
szereg czynników natury psychofizjologicznej, trudnych do zbadania i mało dotąd poznanych. Jedno jest pewne. Optyka
geometryczna z jej załamaniem światła - nic tu nie wyjaśnia.
Wyjaśnianie zwiększania się pozornej tarczy Słońca przy hary
zoncie przy pomocy optyki geometrycznej
jak nas tego
uczono - i jeszcze do dziś uczą w szkołach, było chęcią
wprowadzenia ścisłego myślenia w keżdą dziedzinę zjawisk
atmosferycznych - okazało się jednak zbyt pochopnem uogólnianiem jednej metody badania na wszystkie dziedziny i musiało ustąpić innym 2 ).
Faktem jest jedno. Dziś - jak i w średniowieczu, wiele
prawd i praw są złudzeniami objektywnemi. Częstokroć trzeba
je przenieść r~a subjektywny psychologiczny teren, by odnależć
ich prawdziwe oblicze. Oczywiście mam tu na · myśli specjalną
kategorję zjawisk.
W świetle badań fenomenologów cała ta
sprawa może kiedyś nabierze jeszcze innego nieco głębszego
znaczenia.
Ł ysina,

2 września 1929.

:l) Podobny los spotkał w ostatnim roku inne uogólnienie, mianoWICle przeniesienie metod mechaniki niebios na teorję budowy wnętrza
atomów . Dziś wobec odkrycia interferencji elektronów - zdaje się, że
było to również zbyt prowizorycznem uproszczeniem metodycznem .
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Ś. p. Mikołaj Kowal - Miedźwiecki
(" 4.11. 1868 - t IO.IX 1929).
Nieliczne grono polskich astronomów i geodetów dotknię
bowiem dnia 10 września r. b.
ś p. Miko/aj Kowal- Miedżwiecki, astronom-geodeta, członek
Głównego Urzędu Miar.
Urodził się ś. p. Miko/aj Kowal- Miedźwiecki na Ukrainie
4 lutego 1863 r. Ciężko rozpoczynało się życie Zmarłego,
osierocony bowiem został zupełnie w bardzo młodym wieku,
zwrócił on jednak swemi zdolnościami uwagę dobrych ludzi,
któ rzy dopomogli Mu do otrzymania średniego wykształcenia.
Kończy następnie Szkołę Wojenną w Moskwie i odbywa służbę
jako oficer artylerji w Modlinie - po paru latach zaś tej
służby wstępuje na wydział geodezyjny f\kademji Sztabu Generalnego w Petersburgu. Po chlubnem ukończeniu tego wydziału rozpoczyna
się
owocna praca naukowa Zmarłego.
Pierwszą placówką działalności ś. p. M. Miedźwieckiego było
kierownictwo obserwatorjum w Czardżuj (Turkiestan); obserwatorjum to było przeznaczone do badań szerokości geograficznej.
Po 3 letniej pracy w tern obserwatorjum ś. p. M. Miedźwiecki
przebywa przez czas krótki w Mandżurji, następnie zaś przenosi się do Petersburga, gdzie od 1911 r. w randze generała
piastuje urząd Dyrektora Wojskowej Szkoły Topograficznej.
Na tern stanowisku zastał Go wybuch rewolucji w Rosji. Przenosi się wtedy na Ukrainę, zajmuje tam wybitne stanowisko
kierownika Urzędu Geodezyjnego Ukrainy, po upadku zaś
rządów ukraińskich uchodzi do Polski.
Odtąd zaczyna się okres pracy Zmarłego dla Polski,
pracy pełnej zapału i poświęcenia. Pierwszą placówką tej
pracy było Obserwatorjum Astronomiczne Un. JagielL w Krakowie, gdzie ś. p . generał M. Miedźwiecki zajmował stanowisko
st. asystenta (1921 - 1924). Na tern stanowisku pozostawił
niezatartą pamięć niestrudzonego pracownika i nieocenionego
kolegi. Piszący te słowa miał szczęście współpracować ze
Zmarłym podczas swej pracy w Obserwatorjum Krakowskiem.
Wspomnienia z tego okresu czasu nazawsze pozostaną w mej
pamięci i we wspomnieniach tych żyć będzie szlachetna postać ś. p. generała M . Miedźwieckiego, jako symbol entuzjastycznego umiłowania wiedzy.
Od 1924 do 1929 r. ś. p. generał M. Miedźw.'ecki pracował w Głównym Urzędzie Miar, gdzie polożył wielkie zasługi
w dziale geodezyjnym. W tym okresie czasu kieruje pomiarami tazy triangulacyjnej Ożarów - Błonie, z ramienia Obserte

zostało bolesną stratą, zmarł
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watorjum Krakowskiego wykonywa pomiary siły ciężkości na
Pomorzu, wreście bierze udział w pomiarach bazy Szubińskiej.
Przedwczesna śmierć przerwała pracowity żywot ś. p. generała M. Miedźwieckiego.
Stratą tą dotknięte zostało również
nasze Towarzystwo, którego Zmarły był członkiem, interesując
się rozwojem prac naszych, w szczególności zaś gorąco propagując nasz Kalendarz f\stronomiczny.
Cześć Jego nieodżałowanej pamięci.

E. Rybka.

Bibljografja prac astronomów polskich
(lipiec, sierpień i wrzesień 1929).
Prof. Dr. Tadeusz Banachiewicz, dyrektor Obserwatorjum f\stronomicznego Uniwersytetu Jagiellońsldego.
T a b l i c e s e l e n o gr a f i c z n e w u k l a d z i e r ó w n i k o w y m .
(Bulletin Intern. de J'f\cademie Polonaise desScienceset des Letlres, Classe
de sciences mathem. et naturelles, Serie f\ - 1929, N2 l f\, str. 1-22).
Praca w języlw francuskim, mająca na celu ułatwienie rachunków
odnoszących się do zamiany współrzędnych różniczkowych równikowych,
wymierzonych na powierzchni Księżyca, na współrzędne selenograficzne.
Rachunki tego rodzaju wykonywa się przy redukcji zakryć gwiazd przez
Księżyc oraz zaćmień naszego satelity, z powodu
nieregularności brzegu
tarczy księżycowej. Tablice (str. 13-22), podane przez autora, opierają się
na zastosowaniu formul ,.nowego rodzaju". Zasada stosowania tych formul jest wyłożona na początku pracy. Tablice zaopatrzono odpowiedniemi
wskazówkami. przydatnemi przy ich użyciu, oraz przykładem liczbowym,
przeliczonym przez J ·. Pagaczewskiego, który również obliczył tablicę 11-gą
(str. 15 - 18).
(Praca ta wyszła drukiem w styczniu 1929 r. i przez przeoczenie
nie została dotąd wymieniona).
P o l s k a w y p r a w a d o L a p o n j i S z w e d z k i e j d l a o bser w a c j i z a ćmi e n i a S l oń c a 1927 r. (Przegląd J\~ierniczy, Paź
dziernil< 1928, str. 5 - 6).
Odczyt wygłoszony d. 28. września 1928 r . w Berlinie na Konferencji Geodezyjnej Państw Bałtyckich, w związku z demonstracją filmu,
obrazującego przebieg, instrumentarjum i wyniki polskiej wyprawy. (f\rtykul przez przeoczenie w zestawieniu prac astronomów polskich w r.
1928 pominięty).
On the transition from ecliptic to equatorial
elementsin the problem of correction of orbits.
(Publications of the Rstronomical Observatory of lhe Warsaw University,
Vol. 4, str. 93 - 95). Krótki artykuł, w którym autor stosuje wynalezione
przez siebie rnacierze-krakowjany do rachunków, mających na celu zamianę elementów ekliptycznych na elementy równikowe przy problemie
poprawiania orbit.
S u r l' e l l i p t i c i t e d e l' e q u a t e u r t er re s l re.
(Comptes
Rendus Rkademji Paryskiej, Vol. 188 str. 46-47, oraz tamże str. 492-493).
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f\utor udowadnia, że na najdłuższym południku (w przybliżeniu
Greenwichskim) ziemskim siła ciężkości musi być największa tak, iż niesłuszne jest twierdzenie p. Bossolasco, że geodeci, w szczególności Helmert, omylili się o 900 w wyprowadzanem z pomiarów siły ciężkości położeniu osi elipsy równika ziemskiego.
S u r l a c o r re c t i o n d e s o r b i t e s a l' a i d e d e s c o o rd o n n e e s r a p p ort e e s a u p l a n d u m o u v e m e n t. (Comptes
Rendus f\kademji Paryskiej, Vol 188, str. 1484-1485, czerwiec 1929).
f\utor upraszcza swe wzory krakowjanowe, podane w r. 1925 w O:<ólniku Obserw. Krak. N2 17. Nota ta jest w związku z ogloszonemi poprzednio w Comptes Rendus notami aulorów francuskich, ujmującemi problem
w sposób bardziej skomplikowany. Przedmiot ten autor obszerniej wykłada w f\cta f\stronomica, Ser. c., Vol. l, str. 71 86.
M. Bielicki (s!. astronomji Uniw. Warsz.).
K o m e t a D a n i e l a (1909 IV) i j ej u k a z Ę:l n i e s i ę w r.
1929 - 1930. (Uranja, rok VIII, N2 5/6, str. 65 - 69).
f\rtykuł zawiera krótką historję odkrycia perjodycznej komety Da• nie la oraz badań jej orbity z lat 1909 - 1929. f\ u tor, przy obliczeniach
efemerydy najbliższego pojawienia się tej komety w latach 1929-30, posługiwał się formułami .,nowego rodzaju", wynaiP.zlonemi przez prof. T.
Banachiewicza.
W s pól r z ę d n e g e o g raf i c z n e O b s e r w a t o r j u m f\ s t r on o w i c z n e g o O d dz i a l u W a r s z a w s k i e g o P o l s k i e g o T o w ar zys t w a Przyj a c i ó l fi stron o m j i. (Uran ja, rok Vlll, Nr. 5/6,
str. 76 - 80).
f\utor podaje prowizoryczne wyniki swych pomiarów współrzędnych
Warszawskiego Obserwatorjum P. T. P. fi. l'osługując się narzędziem
uniwersałnem f. Ertel otrzymał on na drodze geodezyjnej:
52o 13'
50".20 l..= Jh 24m Os.912 w odniesieniu do Greenwich.

<p=+

M. Bielicki, S.

Domańska,

W. Opalski, L. Zajdler.

Efemery d a k o m e ty D a n i e l a (1909 IV). (Uranja, rok VIII,
Nr. 5/6, str. 70 - 72).
flrtykuł zawiera efemerydę (w odstępach czterodniowych) komety
Daniela {1909 IV) na okres jej najbliższej widzialności: 1929 IX ]d- 1930
IV 29d, obliczoną na podstawie elementów F. R. Crippsa, dla Oh czasu
uniwersalnego.
Prof. M. Kamieński, dyrektor Obserwatorjum f\stronomicznego
w Warszawie.
·
Triangulacja i niwelacja centrów Obserwatorjum
f\ s t r o n o m i c z n e g o i M e t e o r o l o g i c z n e g o U n i w er s y t e t u
War s z a w ski e g o (Oddlielna odbitka z T. XXXVI Prac Matematyczno-Fizycznych - f\stronomical Observatory of the Warsaw University,
Reprint Nr. 6 str. l - 19).
flrtykuł podaje
rezultaty triangulacji oraz niwelacji, dokonanej
w latach 1927 - 1929, w celu redukcji środków poszczególnych narzędzi
lub słupów pod narzędzia - do głównego centrum Obserwatorjum Warszawskiego, zarowno jak w celu wyznaczenia wzniesienia tych punktów
nad poziom morza i nad średni poziom Wisły. Za centrum główne Obserwatorjum przyjęto położenie starego koła wierzchołkowego, które stało
pośrodku sali głównej do r. 1884.
O b s e r w a c j e z a k r y ć g w i a z d p r z e z K s i ę ż y c,
dokona n e w m ar c u i kw i e t n i u 1929 r. w O b ser w a t o r j u m
f\stronomicznem Oddziału Warszawskiego P. T. P. fi.
(Uranja rok VIII N2 5/6, str. 73 - 75).
Obliczenie 10 momentów 5-ciu zakryć gwiazd przez Księżyc, dokonanych w Obserwatorjum flstrón. Oddz. War. P. T. P. f\. przez następują-

URANJA

121

M. Bielickiego, W. Opalskiego oraz L. Zajdlera. Do
lunety f. Bardou o średnicy 108 mm., oraz lunety
f Fraunhofer o średnicy 60 mm. Momenty obserwacyj wyznaczono przy
pomocy chronometru, porównywanego każdorazowo dwukrotnie, t. j.
przed i po zakryciu, drogą telefoniczną z chronometrami Obserwatorjum
Warszawskiego z dokładnośćią Os . l.
Dr. T. Rakowiecki. N o w a m e t o d a o b l i c z a n i a p i erw i a s tka rów n a n i a K e p l er a. (Odbitka z "Wiadomości Matematycznych" tom XXXI, str. l - 27, Warszawa).
Praca z zakresu aslronomji teoretycznej, w której autor, wyprowadza nowe wzory, służące do rozwiązywania równania Keplera. Rozważa
nia autora opierają się na zastosowaniu pewnej konstrukcji geometrycznej, która jednocześnie jest graficznem rozwiązaniem rozważanego problemu, jednakże prostszem i ściślejo;zem, niż rozwiązanie zapomocą sinusoidy, dotychczas używanej.
Dr. Eugenjusz Rybka, starszy asystent Obserwatorjum Warszawskiego.
Occultations observed al the Warsaw Astronomical Observatory from January 1928 to June 1929.
(Okólnik Obserwatorjum Astronomicznego w Warszawie, Nr. 7).
Obliczenie 83 momentów 35 zakryć gwiazd przez Księżyc, zaobserwowanych w Obserwatorjum Warszawskiem w czasie: 1928 styczeń 1929 czerwiec przez następujących obserwatorów: Dr. J. Gadomskiego,
Prof M. Kamieńskiego, Dr. M. Łobanowa, L. Orkisza oraz Dr. E. Rybkę.
Dr. Edward Stenz, współpracownik Instytutu Geofizycznego U. J.
K. we Lwowie.
Radiation
solaire et J'opacite atmospherique
pendant l'eclipse du soleil du 29.VI. 1927aJokkmokk.
(Gerlands Beitrage zur Geophysik Bd XXI Heft 2/3. Str. 270 -· 289.*).
Praca zawiera wyniki pomiarów promieniowania słonecznego podczas zaćmienia Słońca 29.VI. 1927 r. Pomiary te zostały dokonane przez
autora zapomocą termoelektrycznego aktynometru Molla-Gorczyńskiego.
Z porównania zmierzonego i obliczonego promieniowania wynika, że
zaobserwowane natężenie słoneczne było niższe od obliczonego. Przezroczystość atmosfery podczas zaćmienia u legała zmianom, które wywołane były, według autora, przez zmiany zawarto~ci pary wodnej w powietrzu i zmienne zachmurzenie nieba.
Jeremi Wasiutyński, student astronomji Uniw. Warszawskiego.
O f o t o g r a f i c z n e m w y z n a c z a n i u m o m e n t ó w s ty c znosc1 zewn ę trznych
po dczas
z a ć m i e ń S ł o ń c a i oobserwacjach
zaćmienia
Słońca
w dniu 12. XI. 1928
w Obserwatorjum Warszawskiem
("Wiadomości Matematyczne", Tom XXXI, str. l - 29).
Opracowanie zdjęć fotograficznych zaćmienia Słońca w dniu 12. XI.
1928 r., dokonanych w Obserwatorjum Warszawskiem. Autor oblicza momenty kontaktów na podstawie pomiarów na odbitkach fotograficznych
długości wspólnej cięciwy tarcz Słońca i Księżyca, oraz cięciwy do tamtej równoległej, stycznej do tarczy satelity. Autor znajduje, iż lepsze wyniki otrzymać można przez pomiar długości cięciw równoległych, stycznych do tarczy księżyca. Używa wzorów M. E. Esclangon'a. W zdjęciach
podczas zaćmienia był pomocny P. T. Karpowicz.
Autor znajduje na podstawie zdjęć fotograficznych na moment
IV-go kontaktu:
cych obserwatorów:

dostrzeżeń używano

*) Wzmianka o tej pracy przez pomyłkę została pominięta w bibljografji za l kwartał 1929 r. (Uranja N2 5/6 z 1929 r.). (Przyp. Red.).
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t 1ri = JJh 5m 38s . 5 ł- 4s . 4 (czas środk.-europ.) (B zdjęć).
za ś na moment pierwszego kontaktu (zdjęcia te robiono przez filtr zielony)
tJ
Sh 37m 38s (czas środk.-europ.) (5 zdjęć).
Bezpośrednie obserwacje wizualne, opracowane również przez au tora, dały:
t'ri = ł]h 5m J9S f- J] (średnia Z obserwacji 6 Obserwatorów)

=

tJ = 8h 37m JQs
(
"
3
)
Wreszcie przytacza autor momenty zakryć plam słonecznych prze z
Księżyc, odnotowane podczas tegoż zaćmienia przez kilku obserwator ó w
na podstawie dostrzeżeń wizualnych.

I

c.

Kronika .f\stronomiczna.
5 metrowy reflektor. W r. 1928 Kaliforrtijski Instytut
Technologiczny wystąpił z propozycją wybudowania wielkiego
reflektora ze zwierciadłem o średnicy S metrów. Jest to pro jekt niezmiernie doniosły i w razie jego uskutecznienia nastać
może nowa era doniosłych odkryć astronomicznych.
W projekcie wspomnianego Instytutu nowe obserwatorjum
ma składać się z dwóch części: jedna z nich będzie zawierała
pawilon z S-metrowym reflektorem ze wszystkiemi pomocni czerni budynk ami; będzie to właściwe obserwatorjum, które
będzie wybudowane na górze . posiadającej najlepsze warunki
atmosferyczne. Drugą częścią tego instytutu naukowego bę 
d zie laboratorjum astrofizyczne. Będzie ono zawierało instru menty do pomiarów zdjęć fotograficznych, otrzymanych zapomocą s.metrowego reflektora, oraz szereg urządzeń niezbęd 
nych do redukcji i dyskusji obserwacyj. Instrumenty te będą
uzupełniały urządzenia laboratorjum astrofizycznego obserwatorjum na Mount Wilson (Pasadena, Kalifornja).
W planie obserwacyjnym przewidziano, że do obserwacyj
zapomocą S-metrowego
reflektora zapraszani będą wybitni
astronomowie, którzy korzystać będą z tego potężnego narzędzia w związku ze swemi badaniami.
W ten sposób Wielkie Obserwatorjum Astrofizyczne stać się może międzynaro 
dowym ośrodkiem badań astrofizycznych .
Nie można jeszcze przewidzieć, jakie odkrycia dać nam
może ten nowy instrument. Reflektor lorda Rosse'a odkrył
nam spir a lną budowę mgławic pozagalaktycznych, zaś 2.5 metrowy reflektor w obserwatorjum na Mount Wilson pozwolił na
odkrycie skomplikowanej budowy tych mgławic. - W planie
badań przewidziano: "Zwiększona zdolność skupiania światła

-------

-
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w 5- metrowym teleskopie zezwoli na dalsze badania nad
wielkością i budową Układu Drogi Mlecznej, odległością, promieniowaniem i rozwojem gwiazd, widmami jaśniejszych gwiazd
przy dużej dyspersji, odległością i charakterem mgławic spiralnych i wieloma innemi zjawiskami, związanemi wprost z budową materji.
Rozważana jest ponadto możliwość umieszczenia 40-stopowego interferometru gwiazdowego Michelsona,
przytern interferometr ten obracałby się w kącie godzinnym.
Pomiar odległości składników spektroskopowo podwójnych
gwiazd zapomocą tego instrumentu da nam bardzo dokładne
wiadomości o naturze tych układów i masach ich składników".
Najważniejszą trudnością jest konstrukcja wielkiego zwierciadła i od tego tylko będzie zależało, czy zamiary Instytutu
Technologicznego uwieńczone będą powodzeniem. Projektowane są próby na kręgach ze stopionego krzemu najpierw
o średnicy 55 cm., a potem 150 cm. W planie 5-metrowego

reflektora przewidziane jest używanie krótkiego ogniska 1:3.3,
a poza te m - kombinacje Cassegraina F = 1: 10.
Rozpoczęto już badania nad warunkami atmosferycznemi
w różnych okolicach Zachodniej Ameryki. Eliermon i Humason
zbadali okolice Palomar Mountains (na północ od Mount
Wilson), Abbot i Moore badali Table Mountain. - E. Hubb/e
podjął się zbadania warunków w pobliżu Gr_ a n d C a n y o n
i w innych miejscowościach płaskowyżyny Srodkowej i Pół
nocnej Arizony.
Trudności przy budowie wielkiego teleskopu są olbrzymie, spodziewać się jednak można, że wielka energja i zdolność
badaczy amerykańskich pokona wszystkie przeszkody i nauka
uzyska najpotężniejsze nowe narzędzie do wglądu w bezkresy
wszechświata-

(Nature 1929, 132-133).

E. R.
Widmo Słońca. Przed trzydziestu laty Rowland opublikował "Preliminary Table of Solar Spectrum Wave- lenghts",
dając w tej pracy o fundamentalnem znaczeniu długości fal
świetlnych, wywołujących prążki w widmie Słońca. - Obecnie
wydana została "Rewizja" tablic Rowlanda, z przedłużeniem
tych tablic daleko w kierunku promieni podczerwonych (do
10218 f\). Najwięcej zasług w tej dziedzinie położyli amerykańscy astrofizycy, St. John i jego koledzy. - Według tych
tablic 57 pierwiastków zidentyfikowano z pewnością na Słońcu;
32 z tych pierwiastków bywa zjonizowanych. Podwójnej
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jonizacji na Słońcu nie zauważono. Z pośród 35 pierwiastków,
których na Słońcu jl'!szcze nie wykryto, 18 jest możliwych do
wykrycia - Tylko 175 prążków pozostało się niezidentyfikowanych.
(Nature, 1929. 145).

E. R.
Komety i meteory w układach gwiazdowych. Prof.
Harlow Shapley i jego współpracownicy z Obserwatorjum
Harvardzkiego niedawno dokon::lii odkrycia, któreby wskazywało na istnienie meteorów i komet w pobliżu gwiazd, szczególnie, o ile one są umieszczone w okolicach nieba, obfitują
cych w ciemne i jasne mgławice. - Mikrofotometr wykrył
w widmach bardzo gorących gwiazd typu O, B i f\, delikatne
pasmo absorbcyjne pomiędzy prążkami wodoru Hr i Ho, w tern
samem miejscu, w którem zimniejsze gwiazdy wykazują pasmo
cjanu. - Tak samo mikrofotometr wykrył pasma absorbcyjne
w fjoletowej części widma poza prążkami H i K zjonizowanego
wapnia; w tern miejscu w widmie zimniejszych gwiazd wystę
pują najwyr.:lżniejsze prążki żelaza i mag11ezu.
Pasma te nie
mogą być normalną własnością badzmych gwiazd, gdyż temperatura atmosfery tych gwiazd jest zbyt wysoka dla tych
pasm. Shapley przypuszcza, że pasma te powstają z absorb1..ji
światła gwiazd przez komety i ulotnione meteory, spadające
na gwiazdy, lub biegnące dokoła nich po drogach, których
punkty przygwiazdowe (periastrony) leżą blisko powierzchni
gwiazd. Pasma wydłużają się znacznie w kierunku czerwieni
i fjoletu poza granice, widoczne w laboratoryjnych widmach
cjanu, żelaza i magnezu oraz w widmach chłodniejszych gwiazd.
Z tego wydłużenia pasm możemy ocenić prędkoś.ć meteorów
i komet.
Według Shap/ey'a, należało się zgóry spodziewać cjanu,
żelaza i magnezu w przypuszczalnych rojach meteorów w dziedzinach mgławicowych. Słońce, zdaje się, przebywa w części
przestrzeni, wolnej prawie od mgławic, jeżeli jednak weźmierny
pod uwagę, że w ciągu doby na Ziemię spada od dwudziestu
do trzydziestu miljonów meteorów, widocznych dla gołego oka,
to Słońce musi ich pochłaniać w każdej sekundzie około
1.000.000.0~0.000.
Przy założeniu, że każdy meteor jest rzędu
jednego miligrama, w każdej sekundzie na Słońce spada około
1000 ton żelaza, magnezu, krzemu i tlenu. Te bowiem pierwiastki najczęściej spotykamy w meteorach, spadających na
Ziemię.
Drobna część :~.asy więc, którą gwiazdy tracą przez
promieniowanie, jest zastępowana przez rnaterję meteorów.
Dla Słońca będzie to bardzo drobny ułamek w przypCldku
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jednak gwiazd, umieszczonych w okolicach mgławicowych,
proces zmniejszania się energji gwiazd wskutek promieniowania
może być nietylko zwolniony, lecz nawet może być odwrócony, t. j. spadek meteorów może zwiększyć energję gwiazd .

{J. B. f\. f\. 38 310 -

311).

E. R.
fotografie planety Wenus. W czerwcu i lipcu 1927 r.
F. E. Ross w obserwatorjum na Mount Wilson więk

dokonał

szej serji zdjęć planety Wenus. Zdjęcia wykonano zapomocą
obu wielkich reflektorów tego obserwatorjum o średnicy 150
cm. i 250 cm. przy użyciu różnych filtrów począwszy od pozafijoletowego aż do podczerwonego. W długofalowem świetle
nie zauważono żadnych szczegółów, niebieskie i fjoletowe fil~
try wykazały słabe ślady, natomiast w świetle pozafijoletowem
występują szczegóły powierzchni bardzo wybitnie.
Na więk
szości tych zdjęć Wenus posiada jasne plamy, położone z przeciwległych stron kuli.
Zachodzi tu analogja do plam biegunowych Marsa. Pozatem jasne pasma widoczne są na tarczy
Wenus prostopadle do terminatora, równolegle do "równika",
określonego przez jasne plamy.
Ross tłumaczy zacnowywanie się plam na Wenus tern,
że atmosfera tej planety jest żółta. a więc długofalowe promienie przepuszcza dobrze, a pozafijoletowe o wiele trudniej.
Jasne i ciemne plamy na powierzchni Wenus byłyby to utwory o charakterze chmur, unoszące się w różnych wysokościach
atmosfery Wenus ponad powierzchnią planety. Dość szybka
zmiar.a w kształtach chmur również wskazuje, że mamy tu do
czynienia ze zjawiskiem meteorologicznem.
Szybka zmiana plam nie pozwoliła na . rozwiązanie zagadnienia okresu obrotu Wenus dokoła osi, Ross jednak wyraża zdanie, że gwałtowne zmiany w atmosferze planety są
sprzeczne z powolnym ruchem obrotowym. W tym ostatnim
bowiem wypadku utworzyłyby się formacje o bardziej trwałym
charakterze. Z drugiej zaś strony obserwacje spektroskopowe
Sliphera oraz pomiary aktynometryczne Pettita i Nicholsona
wskazują, że okres obrotu Wenus dokoła osi nie może być
rzędu okresu obrotu Ziemi. Ross przyjmuje więc, że okres
ten dl.a Wenus wynosi około 15 dni.
Srednica planety, zmierzona na zdjęciach, dokonanych
przez różne filtry, nie wykazuje większych różnic. W świetle
podezerwonem wynosi ona 16."82, w pozafijoletowem 17."17.
(Die Sterne 1928, str. 252).
E. R.
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Międzygwiazdowa

materja,

otulająca cały układ

Dro-

Badania lat ostatnich zdają się wskazywać, że
przestrzeń międzygwiazdowa nie jest bynajmniej próżnią. 8. P.
Qerasimowicz i O. Struve w obserwatorjum Yerkes'a w Ameryce obliczyli na podstawie natężenia prążków zjonizowanego wapnia (Ca + ) w widmie gwiazd; oraz na podstawie
odpowiednich odległości współczynnik absorbcji w przestrzeni
międzygwiazdowej W skła~ gazu międzygwiazdowego wchodzą
atomy różnych pierwiastków, pierwszorzędne zaś znaczenie posiada tu wapń. Gęstość tego gazu wynosi około 10- 26 .
Rozrzedzona ta kosmiczna "atmosfera" układu Drogi
Mlecznej bierze udział w ruchu obrotowym naszego układu.
· (The Astrophysical Journal vol. 69, str 7 - 33).
E. R.

gi Mlecznej.

. Wielka mgławica f\ndromedy. Astronom amerykański,
E. Hubb/e dokonał gruntownych badań nad wielką mgła
wicą Andromedy.
Badania swe oparł na studjach 3 JO zdjęć
tej mgławicy, otrzymanych zapomocą obu wielkich reflektorów
na Mount Wilson w ciągu 18 lat. 2 / 3 tej ilości zdjęć wykonano
w ciągu pięciolecia 1923 - 1928. Przy badaniach mgławicę
rozdzielono na szereg części: jądro, oraz części zewnętrzne.
Zewnętrzne dziedziny mgławicy Andromedy zostały częś
ciowo rozwiązane na poszczególne gwiazdy, jednak jądro zupełnie nie daje się rozwiązać na gwi"zdy zapomocą 2 1/ 2 metrowego reflektora.
·
W mgławicy znaleziono 50 gwiazd zmiennych, prawie
wszystkie w okolicach zewnętrznych. Około 40 z tych zmiennych należy do cefeid z okresami od 43 dni do 10 dni, a
z m::~ximami od 18m.1 do 19m.3 fotograficznej wielkości. Jedna
gwiazda posiada wyjątkowo okres 175 dni i amplitudę 17m.919m.2.
Na zasadzie stosunku między okresem zmienności cefeid
i ich bezwzględną jasnością, E. Hubb/e znajduje, że Wielka Mgławica Andromedy odległa jest od nas o 275.000 parsetów (895.000 lat światła). Jest to odległość o 5°6 większa
od odległości mgławicy spiralnej w Trójkącie (M. 33) oraz 8.5
razy większa od odległości Małego Obłoku Magellana.
E. Hubb/e znalazł w Mgławicy Andromedy 63 Nowych
gwiazd; razem z 22 dawniej obserwowanemi, stanowi to 85
zaobserwowanych fotograficznie gwiazd Nowych.
Krzywe
zmian blasku tych Nowych są podobne do krzywych tych
gwiazd w naszym układzie Drogi mlecznej. Gwiazdy Nowe
występują najczęściej w pobliżu jądra; pojawiają się przecięt
nie w ilości około 30 na rok.
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Gęstość masy w Mgławicy f\ndromedy jest rzędu jednego słońca na 2·) sześciennych parseków. Jest to mniejwięcej
taka sama gęstość, jaką spotykamy w sąsiedztwie naszego
Słońca.

Porównanie rozmiarów Mgławicy f\ndromedy wskazuje,
ta jest znacznie mniejsza od naszego układu
Drogi Ml e cznej.
(The f\strophysical Journal vol. 69 str. 103 - 157).

że mgławica

E. R.
Nowy typ chronometru, wynaleziony przez polskiego .
astronoma. Do zakresu astronomji praktycznej należy wyznaczanie oraz przechowywanie dokładnego czasu . Czas wyznacza się
z obserwacyj pozornego ruchu ciał niebieskich, spowodowane~
go obrotem Ziemi dookoła osi. Obrót ten odbywa się z taką
regularnością, że wykazuje jedynie drobne niedokładności,
wynoszące zaledwie około 2 sekund czasu na stulecie.
Czas "przechowuje się" przy pomocy precyzyjnych zegarów wahadłowych, oczywiście nieprzenośnych. Natomiast do
"przenoszenia" czasu z jednego miejsca na drugie służą chronometry, które zawieszone na systemie osi Cardana, są zabezpieczone przed ujemnym wpływem wstrząśnień, spowodowanych przenoszeniem samego chronometru.
Dotychczas
astronomowie używali do porównań wskazań zegarów pomię
dzy sobą t. zw. chronometry gwiazdowe i średnie, to jest zre, gulowane według ruchu sfery niebieskiej, względnie "słońca
średniego". Czynność porównywania ze sobą wskazań zegarów,
polegająca na zastosowaniu zasady noujusza, trwała dotychczas około 3 - 4 minut. Wynaleziony ostatnio przez prof.
M. Kamieńskiego, dyrektora Obserwatorjum Warszawskiego,
nowy typ chronometru (typ XXI) zezwala czynność tę wykonać
w czasie kilkanaście razy krótszym, bo już w ciągu 10 sekund,
przyczem dokładność porównań wyraża się zaledwie w kilku
tysięcznych części sekundy.
(Należy zaznaczyć, iż już uchwycenie 1 setnej części sekundy leży u progu wrażliwości naszych zmysłów).
Nowy chronometr, wybijający 21 tyków podczas 10 sekund
średnich, został wykonany
przez znaną firmę szwajcarską
Ulysse Nardin i nosi numer 2573. Od paru tygodni znajduje
się on w pracy w Obserwatorjum stolecznem i spełnia doskonale swe zadani~L
J.
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Oddział

Warszawski P. T. P. li.
Spis nowych członków przyjętych do Oddz. Warsz. P. T. P. R.

a) c z l o n e k p o p i e r a
Szeresiowski Rafał -

j ą c y
b. senator i radny m. Warszawy

b) członkowie rzeczywiści:
Breon ejsen Fllicja - nauczycielka
Francka Zofja
Goldberg Józef, adwokat
Kliemówna Zofja
nauczycielka
Mirgos Władysław, majster murar5ki
Moranowicz Bolesław, technik emeryt
Ostrowski Franciszek, inżynier
Pietrasz 1-.iewiczówna Janina
Rajwicz Lejwa
Rojecki Flnanjasz - absolwent Uniw . Stefana Batorego
Rożdżyński Eugenjusz
Siwicki Jan - inżynier
Wierzbicki Stanisław, student W. S. H.
c) c z l o n e k z b i o r o w y
Polskie Towarzystwo Młodych Kobiet.
Członkowie Polskiego T·wa Przyjaciel Flstronomji Prof. dr. S. Dick·
stein i p. P. Chomicz wygłosili odczyty na kongresie Matematyków Krajów Słowiańskich, który odbył się w Warszawie w d. 23 - 27 września
r. b.: pierwszy - p. t. "Przyczynek do biografji Lhuiliera (1750 - 1840)'',
drugi - p. t. "Kategorja ilości, rozwinięta według Prawa Stworzenia
Hoene-Wrońskiego".

Przegląd

czasopism.

Przyroda i Technika miesięcznik poświę<'ony popularyzacji nauk
przyrodniczych i technicznych, wydaje Tow. Przyrodników im Kopernika,
nakładem "Książnicy - Flllasu". Nr . IX. r. Vlll.
Ostatni numer wyżej wymienionego pisma przynosi artykuł dr. S t.
N i e m c ów n y p. t .,W e n e c ja P ó l n o c y", w którym autorka barwnie opisuje położt>nie, piękno, czarownego miasta północy, S t o ckh o l m u. - W dziedzinę "C z w a r t e g o wy m i a r u" wprowadza czytelnika dr. Z. D ok o w ski, a czyni to tak przystępnie, że nawet zupełny laik ze zrozumieniem przeczyta te ciekawe wywody.
C h ar l e s Brach e t pisze o najnowszym wynalazku dr. Barjot'a,
wyzyskującym ciepło w temperaturze poniżej QO C. do popędzania maszyn.
Pozatem Przyroda i Technika w kilku stale utrzymywanych działach, daje krótkie notatki informujące o postępach wiedzy i jej nowych
zdobyczach. Dowiadujemy się stamtąd o fabrykacji sztucznego rogu czyli
galalitu, o automatycznem gaszeniu ognia, samoczynnej ochronie kas
ogniotrwałych, o poprzednikach Edisona, o nowych iródłach radu, zło
żach soli potasowych w Polsce i t. d.
Poziom pisma przystosowany do zainteresowania każdego inteli·
geninego człowieka, powinien zjednać czasopismu licznych czytelników.
Sprostowanie. W Nr. 7 Uranji str. 111 w. 6 od góry, po wyrazach
"16 razy większy" opuszczono wyrazy "pod względem masy".
Redaktor dr. Eugenjusz Rybka Wydawca Polskie T-wo Przrjjaciół Astronomji.
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Konto czekowe P. K. O. N2 5885.
Sekretarjat (Chmielna 88, V piętro.) czynny w poniedziałki od godz. 18
do g. 20. Sekretarz generalny: p. T. Neumann.
Dostrzegalnia Towarzystwa: Chmielna 88, V piętro, czynna ~ środy
w wieczory pogodne dla członków . T. P. A i publiczności.
Kierownik dostrugalni p. M. Białęck .
Bibljoteka T.wa. Chmielna 88, V piętro, czynna w poniedziałki od godz.
19 do 20. Bibljotekarz - p. T. Neumann.
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f\STRONOMJI.

.N'2 9/ 10.

~-------------------------~--------------------Ś. p. Prof. Dr. Ludwik f\ ntoni Birkenmajer
(* ·1855 -

t 1929).

f\stronomję polską dotknął ciężki i bolesny
śmierć wyrwała z grona uczonych postać
szą, męża nauki o najdonioślejszych zasługach

cios. Nieubła
najczcigodniejna polu dziejoznawstwa astronomji polskiej, a przedewszystkiem najwięk
szego znawcę i b.:1dacza żywota Mikofaja Kopernika.
W dniu 20 listopada 1929 r. zmarł w Krakowie ś . p. Dr.
Ludwik Antoni BirkenmajPr, Profesor Uniwersytetu Jagielloń
skiego, . Członek czynny Polskiej f\kademji Umiejętności, Komandor orderu Polonia Restituta, Komandor króJ. szwedz orderu Gwiazdy Polarnej i t. d.
·
Urodził się ś. p. Prof. L Birkenmajer w r. 1855 w miasteczku Lipsko, pow . Lubelskiego . Młodzieńcze lata spędza
we Lwowie, gdzie · uczęszcza do gimnazjum, poczem w tamtejszym uniwersytecie studjuje matematykę i fizykę. Na podstawie pracy ,.0 ogólnych metodach całkowalności różniczek"
uzyskuje w r. 1879 stopień doktora filozofji. Następnie obejmuje
stanowisko nauczyciela matematyki. i fizyki w Szkole Rolniczej
w Czernichowie, pod Krakowem . Zywa i twórcza umysłowość
ś. p. Zmarłego nie poprzestaje na pracy li tylko dydaktycznej,
ale szuka terenu pracy badawczej, na którym osiągnie niebawem wyżyny, dotąd nie zdobyte przez nikogo. Już w r. 1881
zostaje mianowany docentem fizyki teoretycznej i historji nauk
ścisłych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Młody uczony zastanawia się w tym okresie swego życia
nad doniosłym problem em teorji potencjału grawitacyjnego
ziemi. Wyniki tych rozważań, w których dochodzi do daleko
p::>suniętej dokładności, ogłas z a w różnych pismach naukowych 1).
Przeprowadza badania hydrotermiczne jezior tat~zańskich i dokonuje szeregu pomi a rów grawimetrycznych na Sląsku i w Ma g a na

1)
Np. O niektórych wypadkach ruchu ciał pod wpływem dziennego obrotu Ziemi. Lwów, 1883 (Kosmos).
O kszbłcie i grawitacji sferoidu ziemskiego. Kraków, 1885 (Ak. Urn .)
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Te prace zjednują Mu w r. 1897 godność profesora
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Ale genjusz ś. p. Pt•of. L. Birkenmajera zabłysnąć ma
w całej pełni na polu badań historycznych, odnośnie do nauk
ścisłych, a głównie astronomji.
Jako delegat Uniwersytetu
i Akademji Umiejętności, wyjeżdża nasz uczony do różnych
miejscowości zagranicznych, w celu zbadania materjałów, dotyczących życia i działalności Kopernika. Owiany gorącym pietyzmem i głęboką czcią dla pamięci Nieśmiettelnego Astronoma, czyni skrzętne i żmudne poszukiwania, między innemi
w bibljotekach w Upsali i w Sztokholmie, dokąd trzykrotnie
odbywa podróże. Jego nadzwyczajną cierpliwość i trudy
uwieńcza wspaniały sukces; odkrywa bowiem wiele bezcennych
wprost pa'lliątek po naszym Genjalnym Astronomie.
Wbrew zakusom obcych, usiłujących pozbawić naszą Ojczyznę godności uznawania Kopernika za Jej Syna ś. p.
Prof. L. Birkenmajer, nJ po.:lstawie ni2słychanie gruntownej
analizy naukowej. opartej na niezliczonej ilości faktów historycznych i biograficznych, udowadnia niezbicie raz na zawsze
polskość Genjusza Wiedzy i ojca nowożytnej astronomji. Plon
tych niepojęcie doniosłych badań, owoc iście benedyktyńskiej
pracy, w postaci pomnikowego dzieła
Mikołaj Kopernik.
Część l. Studj:1", poświęca ś. p. Prof. L. BirkenmajN Uniwer~
sytetowi Jagiellońskiemu w jubileuszowym roku 1900. Zaistejubileusz 500-lecia krakowskiej f\lmae Matris nie mógł być
WSiJallialej uczczonym!
Dziełem tym zjednywa sobie nasz uczony olbrzymi roz~
glos i sław::: w s~erokim świecie naukowym. a Polskę opromienia najjaśniejszym i niezgasłym blaskiem, jako niezaprzeczoną
i niepodzielną ojczyznę Kopernika.
Odtąd nie odpocz11ie już ani na chwilę ś. p. Prof. L. Birkenmajer, ale rozmiłowawszy się w tym przedmiocie, zdobywa
wciąż nowe S 7 Czegóły i daty
i z genjalnego naszego rodaka
czyni jedn1 z najlepiej znanych historycznie postaci. Ponadto,
na zasadzie t:'lk grunto,vnie zbadanego i poznanego życiorysu
i charakteru Mikofaja Kopunikrr, tworzy ś. p. Prof. L. Birkenmaj('r syntezę działalności twórczej Naszego Nieśmiertelnego
Astronom>. opracowując g e n e z ę wiekopomnego Jego odkrycia h e l j o c e n t ryc z n ej b u d o wy świat a'). Niezmordowanie pracuje także ś. p Prof. l,. Rirkenmaier. na niwie
popularyzacji, wydając w r. 1920 cenne dzieło .. Wvbór Pism"
Mikołaja Kopernika 2 ). Również i nasze pismo zawdzięcza mi1

)

2
)

RoC?nik Astr. Obs. Krak. r. 1923.
Bibljoteka Narodowa Nr. 15. Serja l. Kraków, 1920.
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strzowskiej Jego ręce świetnie skreślony artykuł ., Młodzieńcze
lata Mikołaja Kopernika" 1).
Jakkolwiek prace naukowe ś. p. Prof. L. Birkenmajera
dotyczą jeszcze wielu innych postaci naszych astronomów i matematyków i wszędzie wykazują świetny talent w gromadzeniu
i roztrząsaniu materjału historycznego, to jednak głównym Jego
celem były badania nad życiem Kopernika, którym oddawał
się do końca Swej działalności, z niesłabnącą energją i z tym
zawsze serdecznym pietyzmem.
My - uczniowie ś. p. Pr(lf. L. Birkenmajera, do których
piszący te słowa ma zaszczyt się zaliczać, wiemy. jak znał
On i ukochał tego Najgenjalniejszego naszego Rodaka i wszyscy
pamiętamy, jaki entuzjazm i zarazem jaka rzewność opromieniały ojcowskie oblicze Czcigodnego naszego ś. p. Mistrza.
gdy drżącemi słowy i nierzadko ze łzami wzruszenia w oczach
przenosił naszą wyobraźnię do pracowni frauenburskiego Mnicha, którego genjusz pierwszy pojął prawdziwe dzieło Stwórcy
i pierwszy dał ludzkości najdonioślejszą koncepcję myśli, na
jaką ludzkość wogóle kiedykolwiek zdobyć się mogła.
Nieodżałowanej
i niezapomnianej pamięci ś. p. Prof.
L. Birkenmajera - Cześć!
L. Orkisz.
Dr. J . Gf\DOMSKl.

Zbiór meteorytów Muzeum Przyrodniczego
w Wiedniu.
Chociaż Ziemia nasza,- jak wynika z obliczeń popartych
obserwacjami, - spotyka na swej drodze codziennie około 35
miljonów meteorów, powiększających jej masę o pokaźny "ła
dunek" około 500 tonn rocznie,- to mimo to odnalezienie
tych ciał niebieskich na powierzchni naszego globu jest bardzo trudne, okazy zaś meteorytów należą do prawdziwych
osobliwości.
Tłumaczy się to przedewszystkiem tern, że większość meteorów stanowią zupełnie drobne pyłki o wadze zaledwie
ułamków grama, które jedynie tylko dzięki .,kosmicznej" pręd
kości, z jaką wpadają w naszą atmosferę (od 12 do 72 km/sek),

rozgrzawszy się do wysokiej temperatury (10.000° C) na skutek tarcia o cząsteczki powietrza, powodują napozór świetne,
w rzeczywistości jednak niewinne zjawiska lokalne "gwiazd
spadających".
Spalają się one zazwyczaj całkowicie w naszej
1)

Uranja, r. 1923, Nr . 3/4.

132

URAN} A

Ryc. 19. Fotografja przelotu przez atmosferę ziemską jasnego meteoru,
dokonana przez J . Klepestę 12 IX. 1903 w Obserwatorium w Pradze.
Na zdjęciu widoczna Wielka Mgławica Andromedy.

atmosferze i powierzchni naszego globu wcale nie osiągają,
albo dają jedynie subtelny pył kosmiczny, trudny do wykrycia.
Inne znów, na skutek skośnego lub niemal stycznego kierunku
swego ruchu w odniesieniu do powierzchni Ziemi, wcale jej
nie osiągają, lecz, po przebieżeniu niewielkiego stosunkowo
odcinka górnych warstw powietrza, powracają w przestrzenie
międzyplanetarne. W rzeczywistości tylko nadzwyczaj nieliczne,
większe meteory przebijają, bezpośrednio ów subtelny a tak
odporny pancerz ochronny, jaki stanowi atmosfera ziemska,
i przedostają się w pierwotnej swej postaci do nas. Straciwszy
swą kosmiczną prędkość, która stopniowo
wskutek oporu
ośrodka schodzi do zera, - spadają swobodnie na powierzchnię
globu pod działaniem już tylko jego siły przyciągania, przyczem zazwyczaj ulegają eksplozji, rozpadając się na części.
Lecz i z tych tylko bardzo drobny procent dostaje się do naszych rąk, jeżeli zważymy, iż większą część powierzchni globu
zajmują oceany i kraje niezamieszkałe, oraz iż wiele meteorytów zarywa się bez śladu głęboko w teren.
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To też po odszukaniu są one pieczołowicie przechowywane w muzeach, gdzie stanowią atrakcję dla zwiedzających
oraz interesujący przedmiot studjów dla petrografów, jako jedyne ciała niebieskie, dostępne bezpośrednio badaniom laboratoryjnym.
Najliczniejszy z pośród wszystkich jest zbiór meteorytów
w Waszyngtonie. Ustępuje mu nawet bogaty zbiór londyński.
Na kontynencie europejskim najbogatszą kolekcję tego rodzaju
posiada Muzeum Historji Nauk Przyrodniczych w Wiedniu.
Zbiory przyrodnicze tego Muzeum w ciągu długich lat ze
wszystkich dosłownie zakątków Ziemi skrzętnie nagromadzone,
zdumiewają widza obfitością i doborem okazów. Wypełniają
one szczelnie 39 ogromnych sal. Sala Y-ta na parterze poświę
cona jest wyłącznie meteorytom. Specjalne urządzenia, celem
ochrony przed rdzewieniem, utrzymują temperaturę sali przez
cały rok na poziomie 14- 16° C.
Znajdujemy tutaj wyłożonych w obszernych gablotach
ponad 1000 sztuk rozmaitych okazów, w sumie 660 kg. meteorytów kamiennych oraz 2870 kg meteorytów z żelaza. Zbiór
wiedeński jest pierwszym w świecie pod względem różnorod
ności, reprezentuje bowiem 660 różnych spadków tych ciał na
powierzchnię naszego globu na 850 dotychczas znanych. Jak
stwierdza drukowany przewodnik stanowi on najcenniejszą ko~
lekcję muzeum wiedeńskiego.
Cena jego nie daje się wogóle
oznaczyć, wyraża się zaś w każdym razie w miljonach dolarów.
Jak wiemy ludzkość od niepamiętnych czasów widziala
w meteorytach ciała spadłe z nieba i jako takie otacza czcią
niemal religijną. f\ż dopiero w połowie 18 wieku przyrodnicy zaprzeczyli kategorycznie ich "niebieskiego" pochodzenia,
wskutek czego znikły one wszędzie z muzeów i powędrowały
do pak do piwnic lub też poprostu zostały zniczczone, jako
bezużyteczne. I dopiero badania laboratoryjne podjęte w koń~
cu 18 wieku przez fizyka Chladniego oraz innych badaczy
udowodniły ponad wszelką wątpliwość ich kosmiczne pocho.
dzenie. Meteoryty powróciły do sal i zostały pieczołowicie
porozstawiane z powrotem w szafach. Taką wędrówkę odbyły
one również w muzeum wiedeńskiem.
Zbiór wiedeński obejmuje bardzo różnorodne okazy, od
drobnych mikroskopijnych pyłków, umieszczonych w gablotkach pod szkiełkiem, aż do potężnych brył żelaza, "podpierających" ściany.
·
W oczy rzuca się zaraz na wstępie kilka imponujących
sztuk. Są to:
1) Potężny odłamek słynnego meteorytu żelaznego w Canjon Diablo w Nowym Meksyku, znaleziony w r. 1891. Waga
174 kg, wygląd ogromnego żużla.
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Ryc. 20. Zbiór

żelaznych

meteorów w Muzeum Historji Nauk
Przyrodnietych w Wiedniu.

2) Meteoryt żelazny wagi 198 kg, odnaleziony w r. 1837
w Coahuila w Meksyku.
3) Duży głaz rozbity na 3 części, wagi w sumie 293 kg,
największy ze znanych meteorytów kamiennych, którego spadek zaobserwowano dnia 9 czerwca 1866 r. Odnaleziono go
w Karpatach, w miejscowości Knyahinya, w komitacie węgier
skim Unghvar. Olejny obraz na ścianie sali przedstawia odtworzony moment spadku.
4) Potężny meteoryt żelazny, wagi 352 kg, znaleziony
w r. 1891 w miejscowości Mukerop, w południowo-zachodniej,
niegdyś niemieckiej, f\fryce.
5) Wreszcie olbrzymia bryła żelaza meteorycznego, wysokości 1 metra, o wyglądzie gąbczastym, wagi 909 kg, znaleziona w r. 1884 w Youndegin w f\ustralji.
Ze specjałnem zainteresowaniem poszukuję meteorytów
spadłych na ziemiach polskich. Praca niemała.
Trzeba przejrzeć ponad 1000 różnych napisów, podających pochodzenie,
datę odnalezienia oraz budowę okazów. Znajduję ich kilkadziesiąt. Są to przeważnie drobniejsze odłamki, spadłe, jak
głoszą napisy w: "Zabrodje, Vilna, Russland; Bjelokrynische,
Dolgowoli, Zaborzika-Wolynien, Russland; Schellin, Pommern;
Gnadenfrei, Preus.-Schlesien" i t. d. Niebawem natrafiam na
bardzo liczne okazy meteorytu pułtuskiego, spadłego dnia 30
stycznia 1868 r. w Pułtusku na północ od Warszawy. Są to
"starsi bracia" odłamka, zdobiącego biurko dyrektora Obserwatorjum stołecznego. Wiele z nich jest drobnych, kilka ma
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wielkość pięści, jeden zaś przedstawia się dość okazale -jak
głowa ludzka.
Są to wszystko meteoryty kamienne, "szare
chondryty", poczerniałe z wierzchu od żaru w chwili spadku.
W westibulu saii X-ej znajdują się prócz tego interesują
ce modele naturalnej wielkości, odtwarzające do złudzenia

okazy, których muzeum nie udało się zakuto:
1) Model meteorytu żelaznego odnalezionego w r. 1784
w f\dargo w Meksyku, którego waga wynosi w rzeczywistości
3000 kg.
2) Model "mniejszego" meteorytu z Chupaderos w Meksyku, odszukanego w r. 1852; waga 10.000 kg.
3) Dwumetrowej wysokości model bryły żelaza meteorycznego z Morito San Gregori w Meksyku, znanego już od
r. 1600.
4) Model "większego" meteoru żelaznego również z Chupaderos, odnalezionego równocześnie z jego mniejszym bratem; waga 15.000 kg.
Sztab petrografów Uniwersytetu Wiedeńskiego pod kierunkiem prof. H. Michela poddaje meteoryty badaniom laboratoryjnym.
Wyniki badań zestawiono w osobnych szafach w postaci
ciekawych, nieraz olbrzymich rozmiarów przekrojów i szlifów,
wytrawionych kwasem azotowym, pozwalających zajrzeć bezpośrednio do "wnętrza" brył.
Badania wykazują, że meteoryty odróżniają się pod wzglę
dem budowy chemicznej od minerałów ziemskich przedewszystkiem wielkiem ubóstwem związków tlenu.-Rzuca to pewne światło na ich pochodzenie oraz warunki powstania. We
wnętrzu ich, jak to wyrażnie widać na szlifach, spotykamy
obok siebie ciała, które w warunkach ziemskich musiałyby się
ze sobą chemicznie połączyć. Dostrzegamy np. obok siebie
czyste rodzime żelazo (nieutlenione na Ziemi prawie wcale
nie występuje) i krzemiany lub czysty węgiel w postaci grafitu i djamentu, albo też ziarna oliwinu wpryśnięte w czyste
żelazo, albo wreszcie minerały na Ziemi wcale nieznane.
Wskazuje to, że meteoryty żelazne są prawdopodobnie
okruchami mniejszych ciał niebieskich, w których siła ciężkoś
ci nie oddzieliła ciał o ciężarze gatunkowym większym od
ciał lżejszych, lub też że pochodzą one z gęstego wnętrza
ciał większych. Natomiast meteory kamienne, znacznie od tamtych rzadziej spotykane, pochodzą raczej z zewnętrnyzch warstw
większych ciał niebieskich. Zostały one wyrzucone nazewnątrz
działaniem potężnych sił wulkanicznych lub poprostu stanowią
gruzy ciał, które na skutek kosmicznej katastrofy (np. eksplozji wewnętrznej) rozpadły się na drobne odłamki.
jeszcze
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Wiele z pośród meteorytów składało się prawdopodobnie
pierwotnie z niezoksydowanych metali lekkich i krzemianów .
Te, wpadając do atmosfery ziemskiej, spłonęły w tlenie powietrza, dając w rezultacie żużle zielonawe lub bronzowe, podobne do szkła fl<~szkowego, odnajdywane jako t. zw. "moldawity" w Czechach i na Morawach, jako "billitonity" na wyspie Billiton, oraz jako "australity" w F\ustralji. Na oko nie są
zupełnie podobne do meteorów żelaznych i kamiennych. Dłu
gi czas uważano je mylnie za resztki przedhistorycznego przemysłu szklanego.
Odnajdywane w warstwach dyluwialnych
i trzeciorzędowych stanowią jedyne dotychczas meteoryty
kopalne.
Tak więc w meteorytach należy widzieć gruzy rozpadłych
planet i starych komet naszego systemu słonecznego, oraz, według nowszych zapatrywań,-także okruchy ciemnych i zimnych ciał, wałęsających się w dużych ilościach po mrocznych
przestrzeniach międzygwiazdowych. Znaczenie i rola we Wszechświecie tych ostatnich nie zostały jeszcze przez naukę wyjaśnione.
Wiedeń, grudzień

1929.

JEREM! Wf\SIUTYŃSKJ.

Komórka fotoelektryczna i jej zastosowanie
w fotometrji astronomicznej 1).
Komórka fotoelektryczna - "elektryczne oko" - to przyo którym czytelnicy .,Uranji" słyszeli zapewne niejednokrotnie. W ostatnich bowiem latach znalazł on zastosowanie
w tylu przeróżnych aparaturach technicznych i naukowych, że
powoli staje się równie popularny, jak popularną jest już lampa
katodowa, ten cudowny składnik aparatu radjowego. Najgłów
niejsze bodaj zastosowanie znalazła komórka fotoelektryczna
w fultografji i telewizji. Nie o niem jednak zamierzamy tutaj
mówić.
Zajmuje nas przedewszystkiem pytanie, czy komórka
fotoelektryczna może być zastosowana z pożytkiem do prac
astronomicznych. Uzasadniona odpowieciż będzie możliwa dopiero wtedy, gdy poznamy mechanizm elektrycznego oka i jego
wybitne zalety. F\żebyśmy jednak nie byli posądzeni o brak
celowości
niniejszego artykułu, wyprzedzamy wnioski i na
postawione pytanie odpowiadamy twierdząco: komórka fotoelektryczna może być z najlepszym skutkiem stosowana w różrząd,

1)
Na powyższy temat wygłoszony był przez autora odczyt w Kole
Naukowem Oddziału Warszawskiego P. T. P. fi., w dniu 14 stycznia 1930 r.
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zwłaszcza jako podstawowa część
i bodaj najbardziej objektywnego

fotometru.
Działanie komórki fotoelektrycznej zawdzięczamy istnieniu
t. zw. zjawiska Hallwachs'a (lub poprostu: zjawiska fotoelektrycznego). Zjawisko to zauważone zostało poraz pierwszy
w roku 1887 przez Henryka Hertz'a i ponownie w roku następ
nym przez F. Hallwachs'a. Uczony ten stwierdził, iż ujemnie
naładowany elektroskop rozbraja się, jeśli na jego metalową
(z amalgamowanego cynku) elektrodę padają promienie ultrafjoletowe . P Lenord w roku 1899 dał objaśnienie obserwowanych zjawisk fotoelektrycznych. Według niego, jak to i dziś
przyjmujemy, ultrafjoletowe promienie, padając na metal, wyrywają l jego atomów elektrony.
Jeśli więc, jak to miało
miejsce w doświadczeniu Hal/wachs'a, oświetlamy promieniami ultrafjoletowemi ujemnie naładowaną płytkę metalową,
wówczas wyrwane z niej elektrony zostają od płytki elektrostatycznie odepchnięte i wybiegają w postaci strumienia promieni katodowych: płytka rozbraja się.
W przeciągu ostatnich trzech dziesiątków lat wiadomości
nasze o zjawisku fotoelektrycznem szybko wzrosły. Wykonano
mnóstwo prac nad zależnością zjawiska zarówno od natężenia,
od częstości drgań i od położenia płaszczyzny polaryzacji świa
tła pobudzającego, jak i od rodzaju oświetlanego ciała, otaczającego gazu, od ich temperatury i t. d i t d.
Nie możemy
się tu zajmować wynikami większości tych prac. Wspomnimy
tylko o tych kilku własnościach zjawiska fotoelektrycznego,
które są specjalnie ważne w fotometrji praktycznej. W pierwszym rzędzie należy tu wymienić prawa zależności ilości
N elektronów wyrzucanych w jednostce czasu przez powierzchnię oświetloną i ich prędkości v od natężenia l oraz czę
stości Y światła padającego.
l. Prąd fotoelektryczny

promieniowania

rośnie

wraz z

częstością drgań

pobudzającego:

N T gdy Y T
Dla pewnej granicznej, najmniejszej częstości Y0 zjawisko
fotoelektryczne przestaje istnieć bez względu na to, jak silne
jest światło pobudzające. Tak więc na większości metali promienie czerwone nie wywołują wcale zjawiska Hallwachs'a,
.a w bardzo wielu przypadkach granica częstości fotoelektrycznie czynnych leży w ultrafjolecie.
2. Prąd fotoelektryczny rośnie wraz z natężeniem światła
padającego o danej częstości drgań:
N T gdy l T
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3. Prędkość
tła pobudzającego:

fotoelektronów nie
V

= COnst

gdy f

Prędkość
fotoelektronów
drgań światła pobudzającego:

T

grły

V

od

natę~enia świa 

r

rośnie

4.

V

zależy

wraz z

częstością

T

Te cztery elementarne prawa nie dają się wytłumaczyć
z punktu widzenia falowej teorji światła i służą za poparcie
teorji kwantowej. Wszystkie one wynikają ze znanego wzoru
Einstein'a:

21 mv 2. =

hv - P 1

-

P2 = h (v -

V0 )

którego uzasadnienie jest zresztą oczywiste. Mamy tu z lewej
strony energję kinetyczną fotoelektronu, zaś z prawej strony
energję hv kwantu wyrywającego elektron, pracę P 1 oswobodzenia elektronu z atomu i pracę P 2 przeprowadzenia go przez
warstwę powierzchniową metalu; V0 jest wspomnianą już czę 
stością graniczną światła fotoelektrycznie czynnego.
Istnienie
tej granicy jest zrozumiałe na podstawie pierwszej części wzoru Einstein' a .
Badania ostatnich dziesięcioleci wykazały, iż nietylko me tale mogą dostarczać promieni katodowych pod działaniem
światła.
Własność ta przysługuje i dielektrykom, a wogóle
ciałom ciekłym lub stałym.
Wiemy zresztą, iż światło może
wywoływać jonizację w gazach; zjawisko to należy uważać za
szczególny przypadek efektu Hallwachs'a. Jednak zawsze warunkiem koniecznym istnienia zjawiska jest, rzecz prosta, pochłanianie promieniowania o danej częstości przez ciało oświe 
tlone.
Doświadczenie wykazało, że zjawisko fotoelektryczne jest
tern si!niejsze, im bardziej badany metal jest elektrododatni 1).
Odpowiada to, zgodnie z dzisiejszemi poglądami na budowę
atomu i na ilość elektronów w zewnętrznej jego warstwie, położeniu bardziej na lewo w tablicy Mendelejewa (a więc mniej szej liczbie elektronów w zewnętrznej warstwie atomu i mniej szemu "powinowactwu elektronowemu"). Ta zależność czułości fotoelektrycznej metalu od jego położenia w tablicy
Mendelejewa tłumac;zy się z dwu względów. Przedewszystkiem
praca P 1 wyrwania elektronu jest tern mniejsza, im mniej elektronów jest w zewnętrznej warstwie atomu, wtenczas bowiem
warstwa ta jest mniej trwała. Następnie jednak również praca
l) Metale klasyfikujemy na mniej lub więcej elektrododatnie, za ·
od ich zachowania się w doświadczeniu Volty (t. zw. zjawisko
Volty potencjałów kontaktowych).
leżnie
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powierzchnię metalu, na
której za Einstein'em przyjmujemy istnienie skoku potencjału V.
będzie w tym przypadku mniejsza ze względu na mniejszą
wartość V. Ze wzoru Einstein'a widzimy, iż pociąga to za sobą
zmniejszenie się częstości granicznej v., a więc przesunięcie
się jej ku czerwonej dziedzinie widma i wzrost czułości.
Najbardziej na lewo w tablicy Mendelejewa znajdujemy metale alkaliczne: lit (Li) sód (Na), potas (K), rubid
(Rb) i cez (Cs). Jakeśmy wspomnieli wyżej, doświadczenie
wykazuje, że istotnie te metale są fotoelektrycznie najczulsze
i to w stopniu rosnącym wraz z ciężarem atomowym Tak
więc .,czerwona granica" wynosi dla sodu v0 = 43,7 .10 13 , co
odpowiada długości fali ), , = 0,6'3 p. (Millikan) . Dla potasu, rubid Li i cezu granica ta przesuwa się jeszcze bardziej ku czerwieni, a nawet do infraczerwieni
Przy stosowaniu fotokomórki do celów astrofotometrji
staramy się osiągnąć możliwie silny efekt w widzialnej dziedzinie promieniowań i dlatego posługujemy się wyłącznie
metalami alkalicznemi. Jak wykazali Eister i Oeitel, fotoelektryczna czułość tych metali wzrasta wybitnie, jeśli poddać
je wyładowaniom elektrycznym w atmosferze rozrzedzonego
wodoru. Na powierzchni metalu tworzy się wtedy koloidalny
jego roztwór w wodorku metalu. posiadający charakterystyczne zabarwienie (brunatno-żółte w przypadku sodu, fjoletowoniebieskie w przypadku potasu i t. d ).
Niezmiernie doniosłego odkrycia z punktu widzenia techniki fotometrycznej dokonali w roku 1910 R. Pohl i P. Pringsheim. Przedmiotem odkrycia był t. zw selektywny efekt fotoelektryczny, stwierdzony najprzód na metalach alkalicznych,
zaś w póżniejszych latach i na niektórych
innych . Efekt
selektywny polega na tern, że w sąsiedztwie pewnej długości
fali czułość fotoelektryczna metalu wzrasta bardzo szybko,
tworząc dość ostre maximum i przewyższając w tern miejscu
setki razy normalny efekt. Należy jednak zaznaczyć, iż efekt
selektywny jest wywoływany tylko przez składową wektora
elektrycznego drgań świetlnych normalną do powierzchni me~
talu. Tak więc w przypadku promieniowania spolaryzowanego
zjawisko zależy w ogromnym stopniu od położenia płaszczyzny
polaryzacji . Normalny efekt fotoelektryczny zal~ży od położe
nia płaszczyzny polaryzacji tylko o tyle, o i)e wpływa ono na
spółczynnik absorbcji metalu.
Przytaczamy położenia maximów selektywnego efektu
u metali alkalicznych (Miss Seiler):

P 2 przeprowadzenia elektronu przez

.l

Li

Na

K

Rb

4050

4200

4410

4730

Cs
5390

o

A
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Rozpatrzyliśmy zasadnicze cechy zjawiska Hallwachs'a ,
dotychczas jednak nie wyjaśniliśmy, w jaki sposób zostaje ono
wyzyskane w komórce fotoelektryczrej i, z drugiej strony,
w jaki spqsób komórka fotoelektryczna może być użyta do
fotometrji. Zajmiemy się najprzód pierwszem pytaniem.
Fotokomórka jest przyrządem, z którego można pobierać
prąd fotoelektryczny po wprowadzeniu do niego wiązki promieniowania. Do celów fotometrji niewielkich natężeń w widzial nej części widma, do fultografii i t. p. używamy warstwy świa 
tłoczułej, powstałej przez koloidalizację metalu alkalicznego,
jak to było wspomniane wyżej. Warstwa ta jest osadzona
wewnątrz szklanej lub kwarcowej bańki, która uprzednio musi
być posrebrzona w celu zapewnienia lepszej elektrycznej spoistości warstwy. Do celów fotometrji najlepiej jest pokryć
metalem alkalicznym całą bańkę z wyjątkiem małego okienka,
pozostawionego dla dostępu światła, i odnogi, w którą wluto wana jest jedna z elektrod (anoda) . Elektroda ta (z drutu
platynowego) zagięta jest w pętlę wewnątrz bańki i izolowana
starannie od warstwy światłoczułej, stanowiącej katodę . Zdarzają się zresztą i inne formy anody, np. spirale, siatki i t. p.
Światłoczuła katoda połączona jest z zewnętrznym zaciskiem
przy pomocy wtopionego w szkło drucika platynowego.

Ryc. 21.

Komórka fotoelektryczna
sodowa firmy Tungsram
do celów telewizyjnych. finoda w
kształcie spirali , warstwa światłoczuła
tworzy czapeczkę w dolnej części
bańki.
Z pośród czterech nóżek
tylko dwie służą do połącztń elektrycznych.

próżniowo·

Istnieją
dwa zasadnicze typy fotokomórek: próżniowe
i gazowane. Komórki typu drugiego napełniane są gazem
szlachetnym o niskiem ciśnieniu (rzędu 1 mm. rtęci), np. ar-

l
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gonem, rzadziej helem lub neonem. Różnice w zachowaniu
si ę tych fotokomórek ujawniają się w ich charakterystykach .
~rzypuśćmy najprzód, że chcemy otrzymać w komórce
próżniowej prąd fotoelektryczny możliwie silny i będący ściśle
dającą się określić funkcją nadbiegającego strumienia promieni stego. Jeśli elektrody komórki znajdują się na potencjale
zerowym, wówczas fotoelektrony wybiegają z metalu we wszystkich kierunkach i tylko nieliczne z po ś ród nich trafiają na
anodę , która tym sposobem ładuje się bardzo powoli ujemnie.
Jeśli jednak anoda posiada potencjał dodatni względem katody, wówczas będzie ona przyciągać i niejako wsysać fotoelektrony. Przypuśćmy, że różnicę potencjałów anody i katody
powiększamy stopniowo. Prąd fotoelektryczny, ładujący anodę
i dający się mierzyć np . przy pomocy elektrometru, wzrasta
dopóty, dopóki anoda nie jest w stanie schwytać wszystkich
fotoelektronów. Gdy jednak zostanie osiągnięta dostatecznie
wielka różnica potencjałów, przy której wszystkie elektrony
przyciągnięte będą przez anodę, wówczas dalsze powiększanie
potencjału anody nie wpłynie już na prąd mierzony. Prąd ten
będzie równy całkowitemu fotoelektrycznemu prądowi (prąd
nasycenia).
Inaczej rzeczy się mają w komórkach gazowanych . Fotoelektrony na swej drodze ku anodzie napotykają cząsteczki
gazu i jonizują je przez zderzenie Jony gazowe, dodatnie
i ujemne, podążają ku elektrodom fotokomórki, zwiększając
natężenie prądu . W tych warunkach prąd nasycenia nie może
istnieć, bowiem wraz z rosnącym potencjałem zwiększa się
prędkość fotoelektronów, a więc i ilość jonów wtórnych powstałych przez zderzenie. Istnieje jednak i w tym przypadku
granica powiększania potencjału przyśpieszającego; jest nią
t . zw napięcie zapłonu . przy którem zachodzą wyładowania
iskrowe między elektrodami.
Jeśli na osi odciętych odkładać będziemy potencjał przyśpieszający, zaś na osi rzędnych odpowiednie wartości foto prądu, to krzywa otrzymana przedstawiać będzie wspomnianą
charakterystykę komórki. Charakterystyka komórki próżniowej
zagina się w ujemnym kierunku osi rzędnych i przebiega nadal
równolegle do osi odciętych . Charakterystyka komórki gazowanej przeciwnie, jest wklęsła w dodatnim kierunku osi rzęd
nych i przebiega coraz bardziej stromo w miarę zbliżania się
do potencjału zapłonu .
Komórki gazowane przy stosowaniu napięć bliskich do
napięcia zapłonu są wielokrotnie czulsze od komórek próżnio
wych, wymagają jednak bardzo stałego potencjału przyśpiesza 
jącego ze względu na stromy przebieg charakterystyki.
Do
fotometrji astronomicznej są używane zawsze komórki gazo-
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Ryc. 22. Charakterystyki komórki próżniowej i komórki
gazowanej firmy "Deutsche
f\pparate Geselłschaft". Oświetlenie: łampa25-świeco

wa z odległości 50 cm. f\nody tych komórek posiadają
kształt siatki ustawionej naprzeciw warstwy
światło·
czułej .

wane (jeśli pominąć np. fotometrję zaćmienia Słońca, która
nie wymaga dużej czułości).
Musimy teraz wyjaśnić, na jakich zasadach opiera się fotometrja fotoelektryczna. Widzieliśmy z drugiego paw a normalnego
fotoefektu, które stosuje się również do efektu selektywnego, że
prąd fotoelektryczny rośnie wraz z natężeniem strumienia świetl
nego, jeśli rozkład natężeń w widmie tego strumienia pozostaje
bez zmiany (w przypadku strumienia monochromatycznego-jeśli
v = const). Można więc pomyśleć dwie metody fotometryczne.
Pierwsza polega na tern, iż przy pomocy jednego ze znanych sposobów (np przy pomocy pryzmatów Nicol'a lub Rocho;,'a albo
przy pomocy klinu absorbującego) osłabiamy natężenie światła
każdego badanego objektu (gwiazdy, planety, mgławicy i t. p)
w mierzalnym stosunku, dopóty. dopóki prąd fotoelektryczny
(przy danem napięciu przyśpieszającem) nie osiągnie pewnej
umówionej wartości, wskazanej przez elektrometr lub galwanometr. Następnie w ten sam sposób postępujemy ze źródłem
porównania. Fotokomórka nie jest więc tutaj przyrządem mierniczym, lecz służy jedynie do ścisłego stwierdzenia, iż pewne
normalne natężenie światła zostało osiągnięte. Druga metoda
polega na bezpośredniem wnioskowaniu o natężeniu strumienia świetlnego . z · wielkości fotoprądu. Musimy w tym celu
ustalić dla danego rozkładu natężeń w widmie źródła światła

URAN] A

j

143

zależność fotoprądu od natężenia światła. Moglibyśmy to zrobić np. dla gwiazd typu widmowego Ao.
Dla gwiazd innych
typów, a więc przy innym rozkładzie energji w widmie, te
same fotoprądy, co poprzednio, nie będą już odpowiadały
tym samym wzrokowym wrażeniom natężenia światła, bowiem
wrażliwość będących w użyciu fotokomórek na różne barwy
jest inna niż wrażliwość ludzkiego oka. Z tego powodu, gdybyśmy chcieli porównywać wielkości gwiazdowe, otrzymane
drogą fotoelektryczną na podstawie krzywej zależności fotoprądu i strumienia świetlnego dla typu widmowego Ao, z wielkościami gwiazdowemi, otrzymanemi drogą wzrokową, to musielibyśmy dla każdego rozkładu natężeń w widmie, czyli dla
każdej barwy gwiezdnej osobno, dodawać do wielkości fotoelektrycznej pewną poprawkę. Ta poprawka byłaby niczem
innem, tylko pewnym rodzajem wskaźnika barwy i równałaby
się zeru dla typu widmowego Ao.
Jednakże redukcja taka
wielkości fotoelektrycznych do wzrokowych byłaby tylko wtedy
celowa, gdyby chodziło np. o porównanie dwu katalogów
wielkości gwiazdowych: fotoelektrycznego i wzrokowego lub
o nawiązanie krzywej fotoeleY..trycznej zmienności blasku do
obserwowanej w innym czasie krzywej wzrokowej. Jeśli zaś
chodzi o odwzorowanie rzeczywistości, o odwzorowanie pewnego zbioru wielkości gwiazdowych bolometrycznych, to jest
zupełnie obojętne, czy zostanie ono wykonane wzrokowo, czy

fotoelektrycznie.
Krzywa wrażliwości na barwy zarówno danej fotokomórki,
jak i danego oka ludzkiego, jest zupełnie dowolna i nie po·
siada żadnego znaczenia absolutnego. Tak więc np. dla charakterystyki zjawiska zmienności blasku jest obojętne, czy została ona ustalona przy tej, czy przy innej nieco wrażliwości
odbiornika fotometrycznego na barwy. Przyjęcie za podstawę
fotometrji wrażliwości oka elektrycznego zamiast wrażliwości
oka ludzkiego ma natomiast tę zaletę, że wrażliwość fotokomórki nietylko wyznacza się z łatwością, ale pozostaje niezmienna 1) i niepodległa subjektywnym wahaniom Z badań
H. Ebert'a, A. Konig'a a zwłaszcza A. Pfliiger'a 2) wynika
z drugiej strony, że krzywa wrażliwości oka ludzkiego jest
zależna od natężenia źródła światła (zjawisko Purkinje'go).
Pochodzi to stąd, iż próg pobudliwości pręcików (bacilli) siat1)
K. F. Bottlinger, który sporządził pierwszy fotoelektryczny katalog wskaźników barwy, stwierdził w użytej przez siebie fotokomórce
drobne wiekowe zmiany krzywej czułości. Wskaźniki barwy zmieniały się
wskutek tego o - Qm. 03 rocznie. (Veroffentlichungen der Universitatssternwarte zu Berlin-Babelsberg B. III. H. 4 1923).
. 2) K. Schaum. Photochemie, l Teil, S. 69. Również E. Kiriłlow.
Obzor gławniejszich metodow i priborow spektrofotometrji.
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kówki jest 70 razy niższy od progu pobudliwości czopków
(coni) (według A. Pertz'a 1 ) i że krzywe wrażliwości obu tych
zakończeń nerwowych są odmienne.
Tak więc do najmniejszych natężeń światła stosuje się krzywa wrażliwości pręcików,
do dużych natężeń - krzywa wrażliwości czopków, w które
obfituje, jak wiadomo, część siatkówki, odbierająca najostrzejsze obrazy. Do natężeń pośrednich stosują się pośrednie
krzywe wrażliwości. Jeśli dodamy, że krzywe wrażliwości zmieniają się od osobnika do osobnika, że zapewne podlegają
zmianom wskutek zmęczenia, tak, jak to ma miejsce z pro giem pobudliwości, że przedewszystkiem nie dają się ściśle
wyznaczyć (porównywanie natężeń dwuch różnie zabarwionych
dziedzin widmowych), to zrozumiemy, jak bardzo niepewne
są wyniki fotometrji wzrokowej już choćby tylko ze względu
na przytoczone źródła błędów.

"'

10

Ryc. 23. Krzywe czułości selektywnej metali alkalicznych według Rougier'a
i krzywe czułości pręcików dwóch obserwatorów według f\ . Pfliiger'a.
Na osi rzędnych przyjęto w dowolny sposób stalą proporcjonalności
jednostek wzrokowych l fotoelektrycznych.
(Rys. autora).

l)
Obzor

K. Schaum. Photochemie, l Teil, S. 6?. Również E.
metodow i priborew spektrofotometrii.

gławniejszich

Kiriłlow .
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-----------------------------------------------------Do wad fotometrji wzrokowej należy też zaliczyć niejednakową czułość różnych części siatkówki i wpływ zmęczenia.
W odpowiednio sporządzonej fotokomórce oba te źródła błędu
nie istnieją. Wprawdzie ze szczegółowych i precyzyjnych badań

laboratoryjnych H. Rosenberg'a 1 ) nad różnemi typami komórek alkalicznych gazowemych zdaje się wynikać bezspornie.
iż pod działaniem światła oko elektryczne się ~ęczy, to znaczy traci na czułości (szybko w ciągu pierwszych kilkunastu
minut, później bardzo powoli; czułość ustala się po kilku godzinach z dokładnością 0.1 %) zas w ciemności odpoczywa (zrazu
szybko, potem powoli), jednakże niektóre wyniki Rosenberg'a
wyglądają paradoksalnie. f\utor niniejszego mógł udowodnić 2 )
na przykładzie komórki tego samego typu, co używane przez
Rosenberg'a, iż "zmęczenie" nie jest cechą istotną fotokomórki
i rnoże być nieuczuwalne w granicach dokładności pomiarów
(przynajmniej 1%) nawet w najbliższem sąsiedztwie potencjału
zapłonu.

Fotokomórki alkaliczne, zarówno próżniowe jak wypeł
nione gazem szlachetnym, mają tę ważną zaletę, iż nie "starzeją się" (niech i to będzie uważane za ich wyższość w stosunku
do oka ludzkiego!). Zjawisko, które pozwoliliśmy sobie nazwać "starzeniem się" komórki fotoelektrycznej, bywa również
nazywane w literaturze fachowej "zmęczeniem ·· , przebiega
jednak w tych komórkach, w których istnieje, bardzo powoli
(nie może mieć w żadnym razie wpływu na rezultaty obserwacyj w ciągu jednej doby) i jest natury chemicznej. Zdaniem Hallwachs'a, zmęczenie to jest wywołane obecnością
ozonu, który sprawia, że na powierzchni metalu tworzy się
warstwa dwutlenku wodoru, zatrzymująca elektrony . Jak już
zaznaczyłem, w komórkach
stosowanych do astrofotometrii
zmęczenie tego rodzaju nie istnieje.
Nietylko obecność ozonu w atmosferze fotokomórki wpły
wać może na zjawisko fotoelektryczne . Według dzisiejszych
poglądów gazy odgrywają wogóle decydującą rolę w przebiegu
zjawiska, przyczem działania gazu adsorbowanego i okludowanego są przeciwne. Gaz adsorbowany zatrzymuje fotoelektrony,
osłabiając zjawisko, podczas gdy gaz okludowany rozluźnia
związek między elektronami i atomami metalu, zmniejszając
pracę wyrywania elektronu i powiększając czułość (Hallwachs).
Wpływ gazu okludowanego na zjawisko fotoelektryczne otwiera
bezwątpienia dalsze horyzonty przed techniką przygotowania
fotokomórek. Dla przykładu dodam, iż R. Pohl i P. Pringsheim
1)
H. Rosenberg . Ermudungserscheinungen an f\Jkalimetallz.ellen ...
i t. d. Zsf. fiir Phys. 7, S . 18 (1921) .
2)
Prace Matematyczno-Fizycz.ne T. XXXVI, 1930.
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zdołali otrzymać fotokomórkę magnezową, której czerwona
granica, acz krótko tylko, sięgała do 1.8 p•. W tych warunkach
działały na nią nawet promienie infraczerwone, przepuszczone
przez płytkę ebonitową grubości 0.4 mm.

Ryc. 24.

Komórka rubidowa
rozrzedzonym argonem firmy Giinther i Tegethmeyer. Warstwa światłoczuła
tworzy czapeczk~, anoda ma
kształt p~tli (widoczna u dołu
tylko cz~ść prostolinjowa). Nazewnątrz dokoła anody i katody pierścienie ochronne.
napełniona

Obok wspomnianych już dwu typów "zmęczenia" donoszono o .. długoterminowem zmęczeniu", które występuje w fotokomórce przy systemaŁycznem jej użyciu. W typowej alkalicznej komórce, użytej przez autora niniejszego do pomiarów
fotometrycznych, w ciągu tygodnia intensywnej pracy nie można było jednak zauważyć najmniejszego spadku
czułości.
Reasumując więc wyżej powiedziane o trzech rodz ajach .. zmę 
czenia", należy podkreślić, iż żaden z nich nie występuje we
właściwie zbudowanym aparacie astrofotoelektrycznym.
Mówiliśmy już, na jakich zasadach należy oprzeć fotoelektryczną fotometrję.
W metodzie bezpośredniego wnioskowania o natężeniu światła z wielkości mierzonego fotoprądu
może się wydać kłopotliwe wyznaczanie zależności roiędzy
oświetleniem i prądem. Otóż te wyznaczanie okazało się zbyteczne, zostało bowiem ustalone, iż wspomniana zależność jest
prostą proporcjonalnością 1). Wobec tego jasności (fotoelektryczne) dwóch dowolnych ciał niebieskich (np. dwóch gwiazd
albo gwiazdy i komety i t- p.) mają się do siebie tak, jak
wywoływane przez nie prądy.
Widoczne jest stąd, jak niezwykle prosto przedstawia się metoda bezpośrednia fotometrji
fotoelektrycznej
Proporcjonalność prądu i strumienia świetlnego jest zresztą
zrozumiała na podstawie kwantowej teorji zjawiska. W istocie,
1)
Najszczegółowiej wykazali lo El ner i Geitel w pracy: .. Die Proportionalitat von Lichtstarke und Photostrom an f\lkalimelallzellen"
Phys. Zschfr. XIV, 741; 1913.
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liczba elektronów wyrwanych z katody w jednostce czasu
fotoelektryczny) musi być proporcjonalna do liczby po·
cisków kwantowych, uderzających w metal w tymże czasie
(czyli do natężenia strumienia świetlnego) jeśli liczba pocisków
każdej wielkości hv wzrasta w tym samym stosunku . Co wię
cej, prąd fotoelektryczny zależy tylko od całkowitej, nadbiegającej w jednostce czasu, energji świetlnej (o danym rozkładzie
na częstości) nie zależy zaś od mniejszej lub większej gęstości
strumienia świetlnego . Wyniki'! stąd, że fotokomórka stanowi
idealny fotometr całkowy, z pomocą którego można równie
ściśle porównywać jasności komet i mgławic z jasnościami
gwiazd, jak jasności gwiazd między sobą . Bardzo zaś ważną
z praktycznego punktu widzenia jest okoliczność, iż fotometrja
fotoelektryczna nie wymaga ani wielkiej ostrości ani achroma tyzacji obrazów, jak to poraz pierwszy podkreślił P . Gutńnick .
Wobec tego można stosunkowo niewielkim kosztem wybudować pot~żny fotometr. któryby pozwolił stosować niezmiernie
dokładne i objektywne metody fotoelektryczne do gwiazd sła 
bych. Ta myśl jednak dotychczas nigdzie nie została urze czywistniona .
W stosunku do dawniej używanego fotometru selenowego fotometr fotoelektryczny przedstawia ogromny postęp 1).
W szczególności trzeba podkreślić, iż natężenie prądu fotoelektrycznego w próżni nie zależy od temperatury w granicach
bardzo szerokich - 180°C,
800°C. W komórkach gazowanych wpływ stosunkowo drobnych wahań temperatury powietrza jest też zupełnie znikomy przy pomiarach astrofotome trycznych. Niemniej ważny jest fakt, iż efekt fotoelektryczny
pozbawiony jest wszelkiej bezwładności . Pojawia się i znika
wraz z pojawieniem się lub zniknięciem strumienia świetlnego.
Eister i Geite/ stwierdzili , że między jednym i drugim faktem
upływa czas mniejszy, niż 0.0002 sek. Później cyfra ta została
jeszcze znacznie zmniejszona.
W niektórych komórkach fotoelektrycznych istnieje jesz cze inne zjawisko, nieistotnie związane z efektem Hallwachs'a
i również noszące miano bezwładności. W nowoczesnych foto komórkach zostało ono usunięte przez całkowite pokrycie
bańki komórki warstwą światłoczułą, jak to było opisane wyżej .
Zjawisko polega na tern, iż przez pewien czas po usunięciu
światła daje się jeszcze zauważyć prąd, spowodowany ruchem
ładunków elektrycznych na szkle bańki.
Ruchy ładunków od bywają się zresztą nietylko po naświetleniu fotokomórki, ale
i w ciemności pod działaniem napięcia przyśpieszającego
(prąd

+

1)
Stebbins w Flmeryce już w r. 1918 zastąpił swój f o tometr sele nowy przez fotoelektryczny.
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Ryc. 25. Komórka potasowo argonowa firmy Kri.iss. Z wyjątkiem wypuklego okienka, pozostawionego dla dostępu świa 
tła , cala bańka wewnętrz posr ebrzona i po '<ryta warstwą
światłoczuł a . Finoda przebiega
wzdłuż za g iętej rurki i kończy
s ię pętką wewnątrz bańki. Widoczne przewodniki uziemiające pi e r~ cienie ochronne.

(t. zw.

prąd

ciemny).

f\żeby

im zapobiec, otacza się katodę
i zewnątrz komórki uziemioktóre są widoczne na załą

nazewnątrz, zaś anodę wewnątrz
nemi pierścieniami metalowemi,

czonych fotografjach .
Zasadniczą jest kwestja czułości fotokomórki i dokład
ności pomiarów fotoelektrycznych
Do niej jednak, jak również do pomiarów teleskopowych, powrócimy w
dalszych
numerach "Uranji".

L. ORKISZ.

Kometa Wilka (1929 d).
Późnym wieczorem, 20 grudnia 1929 r., Obserwatorjum
Warszawskie zaalarmowane zostało telefoniczną wiadomością
o odkryciu w Krakowie nowej komety przez Dr. Antoniego
Wilka, adjunkta Obserwatorjum 1\rakowskiego. Według tej wiadomości, zaobserwowano tam kometę o 17 godz. 45.0 minut
czasu uniwersalnego w pozycji: a = 18h 6m o =
36° 18'
(równonoc 1855.0) . Jasność nowej komety szacowano jako
równą 7 wielk. gw.
Zakomunikowane współrzędne pozwoliły
natychmiast zorjentomać się, że szukać jej należy w okolicy
nieba sąsiadującej ze wspaniale błyszczącą, biało-błękitną Wegą.
Poczynione bezpośrednio potem próby odszukania komety nie
dały rezultatu, bowiem o tej porze wskazane miejsce znalazło
się już zbyt blisko horyzontu . Dopiero w kilka godzin później,
nad ranem 21 grudnia, kiedy świetny gwiazdozbiór Lutni, po
osiągnięciu swej dolnej kulminacji, począł wznosić się ponad
północno-wschodni horyzont, można było przystąpić do odszukania komety . Zadania tego podjął się, współpracujący w ob-

+
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serwatorjum, student astronomji p . M. Bie/icki, i posiłkując się
refraktorem Heydego, odnalazł kometę nieopodal zakomunikowanego miejsca, jednakże przesuniętą nieco na południowy
wschód. W ten sposób odkrycie zostało w Obserwatorjum Warszawskiem potwierdzone. Niebawem nadeszła również wiadomość z centrali dla telegramów astronomicznych w Kopenhadze, gdzie otrzymała ona nazwę od swego odkrywcy jako
Kom e t a Wilk a (1929d). Zaznaczyć tu należy, że jest to
już druga kometa tego nazwiska.
Pierwszą kometę odkrył Dr.
A. Wilk w r. 1925 1).
Wiadomo, jak ważne są pierwsze obserwacje pozycyj nowoodkrytego ciała niebieskiego. Służą one bowiem do wyznaczenia prowizorycznych elementów orbity, na podstawie których oblicza się następnie efemerydę dla ułatwienia dalszych
obserwacyj. Ta też Obserwatorjum Warszawskie poczyniło natychmiast szereg obserwacyj pozycyjnych Kom e ty W i l k a
(Prof. M. Kamieński i Dr. E. Rybka) i wyniki niezwłocznie zakomunikowało przedewszystkiem Obserwatorjum Krakowskiemu,
gdzie Prof. Dr. T. Banachiewicz, na podstawie tych, oraz innych obserwacyj obliczył następujące elementy:
T (czas przejścia przez periheljum) 1930, styczeń 22d. 257 cz . uniw.
w (odległość periheljum od węzła wst.) 157° 8'
ó6 (długość węzła wstępującego)
178 41
i (nachylenie orbity do ekliptyki)
124 31
q (odległość periheljum od Słońca)
0.6736 jedn. astr.
Powyższe dane pozwolą z łatwością uzmysłowić czytelnikowi (np. przez sporządzenie wykresu) to wszystko, co dotyczy rozmiarów i kształtu orbity Komety, w założeniu, iż biegnie
ona po paraboli. Oczywiście elementy te, jako oparte na małej ilości obserwacyj, uważać należy za przybliżone; służą one
tylko, jak to wspomnieliśmy , do szybkiego przygotowania efe~
merydy.
Od chwili swego odkrycia porusza się Kom e t a Wilk a
wśród gwiazd ruchem szybkim na południa-wschód, przebiegając gwiazdozbiory Herkulesa, Lutni, Łabędzia (gdzie w dniu
27 grudnia, przesunęła się tuż obok jasnej gwiazdy ~ Cygni)
następnie minęła Lisa, Strzałę, Delfina, Źrebię, przechodząc
w połowie stycznia 1930 do Wodnika. Jednocześnie wskutek
pozornego zbliżania się do Słońca , Kom e t a Wilk a daje się
coraz trudniej obserwować. Jasność jej, oceniana na początku
na 8 wielk. gwiazd ., wzrosła przy końcu grudnia 1929 do 7-ej
wielkości. Z powodu oddalania się Komety od Ziemi (od 26
grudnia), jasność jej zapewne niewiele już wzrośnie, mimo iż
1)

Patrz Nr. 1. Uranji z r. 1926, str. 16 i 20.
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do dnia 22 stycznia 1930 zbliżać się jeszcze będzie do Słońca.
Pozostanie zatem nadal kometą teleskopową.
Odnośnie do wyglądu zewnętrznego, przedstawiała się
Kom e t a Wilk a w naszem Obserwatorjum 1) jako słaba
mgławica, nieregularnego kształtu, bez wyraźnego jądra, co
bardzo utrudniało pomiary mikrometryczne. Według jednak innych obserwatorów, rozporządzających silniejszemi narzędziami,
Kom e t a Wilk a miała wygląd bardziej ciekawy. l tak w re·
flektorze o 1 metrowej średnicy w obserwatorjum w Bergegorf już w dniu 21 grudnia obserwowano warkocz Komety
w formie wachlarza, rozciągający się na 40' od jądra, w kącie
pozycyjnym 3° i obok drugie ramię długości 20'. Podobnie
przedstawiała się Kometa na zdjęciu fotograficznem z tego
dnia w Heidelbergu. Również i inne obserwatorja stwierdzają
istnienie warkocza. (np. Kazań, Wiesbaden, Wiedeń l
Dla orjentacji podajemy efemerydę Komety dla drugiej
połowy stycznia 1930, obliczoną na podstawie wyżej podanych
elementów przez A. C. D. Crommelina:
Efemeryda dla 18h czasu uniwersalnego

1930
~ 19:10·0
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widzialności

do

f\omety, wskutek pozornego jej
się coraz mniej korzystne, tak
daje się ona dostrzegać na niebie wie-

Słońca,

stają

iź tylko z trudnością
czorowem.
Kończąc na tern pierwszą wiadomość o nowej polskiej
Komecie, wyrażamy w tern miejscu jej Odkrywcy, Dr. Antoniemu Wilkowi, długoletniemu Członkowi naszego Towarzystwa,
serdeczne gratulacje i życzymy dals1ych sukcesów na polu
astronomji obserwacyjnej.
1

)

r

=

2) L\ =

1
)

odległość

"

Komety od Słońca w jedn . astr.
,, Ziemi

Refraktor Merza o 16 cm. objektywie.
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Kronika astronomiczna.
Gromada mgławic
kawą gromadką mgławic,
zbiorowiska mgławic w

w Warkoczu Bereniki. Nad tą cieznajdującą się nieopodal wielkiego
Warkoczu Bereniki i Panny 1) w pozycji a = 12h 57m. o =
28'. 5, przeprowadził badania E.
Hubb/e w obserwatorjum na Mount Wilson. W obszarze tym,
o średnicy około 1 ·. 7 znajduje się okrągło 800 mgławic, przeważnie eliptycznych. Zaledwie w kilku z pośród nich dało się
dostrzec strukturę spiralną. Za podstawę swych badań przyjął
E. Hubb/e zdjęcia fotograficzne otrzymane poza ogniskiem
150-cio centym reflektora przy 1 godzinnej ekspozycji i nadto
klisze olbrzymiego 250-cio cm. reflektora, oraz 25-cio cm. astrografu Cooka. Ogólna jasność mgławic w ten sposób sfotografowanych wynosi od 14m do 19m. E. Hubb/e przyjmuje, iż
średnia wartość, czyli ok. 17m odpowiada 15m. 8 jasności wiznalnej. Biorąc pod uwagę, iż dla mgławic pozagalaktycznych 2)
średnia, absolutna ich jasność jest szacowana na 15m. 2,
znajdziemy, że odległość tej gromady wynosi 50.000,000 lat
światła. Wynik ten uważa E. Hubb/e narazie jako przybliżony,
gdyż przy pomiarach fotometrycznych mgławic nie zostały
jeszcze uwzględnione pewne poprawki , z a leżne od użytego do

+

zdjęć narzędzia.

L. O.

(Die Sterne, 1929, 264).

"Pozorne" prędkości radjalne olbrzymiej wielkości.

M. L. Humason i F. a. Pease wykryli dla czterech pozagalak-

tycznych mgławic niezwykle wielkie przesunięcia prążków
w czerwonej części ich widma. Odpowiadające im, w myśl zasady Dopplera, prędkości radjalne, wykazują nadzwyczajnie
wielkie wartości , mianowicie dla:
mg ł awica

p r~d~ .

radj . w km se k.

+
+

NGC 4853
7 300
+ 7 800
4860
4865
4 700
7619
+ 3 800
Ponieważ tak silne przesunięcia prążków widma nie dają
się wytłumaczyć samą tylko prędkością radjalną, przeto znalezione wartości oznaczają autorzy jako "pozorne" . Trzy pierwsze mgławice należą do wielkiej gromady mgławic w Warkoczu Bereniki.
(Publ. R. S. Pac. Nr. 242).
L. O.
l)
2)

Uranja, 1926, str. 109.
Uranja, 1928, str. 14.
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Z życia Połskiego Towarzystwa Przyjaciół.ł\stronomji
Oddział

Warszawski P. T. P. R.

Rok ubiegły, a zwłaszcza druga połowa jego, zaznaczył się niezmiernie ożywionem życiem i działalnością Oddziału Warszawskiego.
W miesiącach letnich Oddział wydał pierwszą publikację p. t. .. Prace nauKowe Oddziału Warszawskiego P. T. P. P. ." Wydawnictwo to, rozesłane do światowych Obserwatorjów i właściwych Instytucyj, z któremi
Towarzystwo pozostaje w stosunkach korespondencyjnych lub wymiany
wydawnictw zyskało pochlebną ocenę, jak świadczą otrzymane przez Oddział podziękowania za nadesłanie, nawet z za oceanu.
Bardzo żywy ruch panował w kierunku popularyzacji astronomji.
Odbył się szereg odczytów szkolnych, w stowarzyszeniach i l. p .. rezultatem których było coraz większe, trwałe, dalsze zainteresowani!'! się
zagadnieniami astronomicznemi, liczna frekwencja pokazów nieba, duży
popyt na wydawnictwa popularne Towarzystwa i znaczny napływ nowych
Członków Oddziału, tak pojedynczych jak i zbiorowych - stowarzyszeń,
Kół Szkolnych: przyrodniczych, geograficznych, astronomicznych i t. p.
W najbliższym czasie Oddział zacznie specjalnie intensywnie działać
w tej dziedzinie przez, postawione na nowych zasadach i ożywione, Kolo
Młodzieży w Oddziele . Dalej w kierunku popularyzacji Oddział w tym
roku wystąpił na szerszą arenę: dal 5-ciowieczorowy popularny cykl odczytów publicznych, płatnych, w uprzejmie, bezinteresownie udzielonej
sobie przez Dyrekcję Muzeum Pedagogicznego przy ul. Jezuickiej 4, obszernej sali odczytowej.
Zapełniona po brzegi na każd m odczycie przez publiczność z nie·
zmiernie żywą i prawdziwą uwagą wsłuchującą się w słowa prelegentów
i śledzącą ilustrujące je obrazy na ekranie, bardzo silne zainteresowanie
się w następstwie Towarzystwem, wydawnictwami, dalszy udział - w wieczorach odczytowo-dyskusyjnych T·wa w Uniwersytecie - wszystko to dowiodło, iż akcja Oddziału w omawianym kierunku była trafna i pożądana
przez społeczeństwo. Zachęcony tak udatnym wynikiem Zarząd Oddziału
już przygotowuje materjały i w miesiącach postu wystąpi z następnym
drugim cyklem podobnego rodzaju, ntb. zapowiedi którego była przez
słuchaczy odczytów przyjęta z wielkiem zadowoleniem.
O wiele zwiększoną, w porównaniu do poprzednich, frekwencją,
cieszyły się miesięczne wieczory odczytowo-dyskusyjne Oddziału w Uniwersytecie. W czasie powakacyjnym odbyło się ich 4, z tematami: Dr. E.
Rybka - "Budowa wewnętrzna gwiazd", p. M . Białecki - .,Pochodzenie kra terów księżycowych", Prof. Inż. M. Kowalski - "0 słownictwie astronomicznem", Inż. Z. Chełmoński - "Kanały i mieszkańcy na Marsie", Prof.
P. Chomicz - "0 kształciP. Ziemi". - Liczne audytorjum na odczytach
i bardzo żywa i rzeczowa dyskusja po każdym, wskazywały na nie mniej
żywy udział słuchaczy w rozważaniu omawianych lematów. Zagadnienie
Marsa - wywołało tak szerokie zainteresowanie, że w najbliższym czasie nastąpią jeszcze dwa koreferaty na ten temat, poczem odbędzie się
ogólna generalna dyskusja.
W końcu roku rozpoczęło konkretną systematyczną działalność Koło Naukowe Oddziału, do udziału w którem zgłosił się spory zastęp
Członków Towarzystwa.
Rok Stary-Oddział pożegnał z uczuciem dodatnich rezultatów swej
pracy, w Nowy - wstąpił z otuchą i nadzieją nie mniej pomyślnych wyników i rozwoju Towarzystwa.

Z. Ch.
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Obserwacje.
Zaćmienie Słońca l listopada 1929 r. w Poznaniu.
Dziś, t. j.
l listopada, obserwowałem częściowe zaćmienie Słońca, trwające 43 minuty. Od rana niebo zachmurzone gęsto. Słońca nie . widać . Do godziny
12.00 żadnej zmiany niema. Dopiero od tej pory chmury nieco zrzedły, tak
że przez cienkę warstwę chmur mogłem zaobserwować l kontakt bez filtra, golem okiem. Również największa faza (3fHXJ średnicy słońca), jak
i ostatni kontakt zaobserwowałem bez filtra ciemno-czerwonego. Podczas
obserwacji wiał wiatr płn. - wschodni. Temperatura
JOO C. Ci ś nienie bar.
756 mm.
Tadeusz Janowski.

+

Meteory. Od p. Stanisława Rosochackiego z Warszawy otrzymujemy
o zaobserwowaniu przez niego jasnego meteoru w nocy z 6
na 7 grudnia 1929 r. Meteor ukazał się o godz. l min. 30 czasu śr.-euro
pejskiego poniżej gwiazdozbioru Kasjopeji w postaci niezwykle dużej,
silnie świecącej iskry, posuwającej się ku wschodowi po linji prawie poziomej. Zjawisko trwało dość d!ugo i zakończyło się silnym efektem
świetlnym, polegającym na momentalnem zabłyśnięciu jasnej, szerokiej
łuny na północo - wschodzie. Detonacji nie udało się dosłyszeć, pomimo
zwrócenia na ten szczegół specjalnej uwagi. Również ten sam obserwator, w dwadzieścia minut po powy ż ej podanem zjawisku, dostrzegł drugi
meteor, jako wstęgę świetlną, wyraźnie dostrzegalną w ciągu kilku se kund na połudn . -zachodzie.

wiadomość

f\stronomja w prasie polskiej.
Curiosa.
Gwiazdy są... gorące. Z przykrością odnotowujemy nowy fakt
ignoranckiej .. popularyzacji" wiedzy astronomicznej. W zeszycie tygodnika ,. Tęcza", datowanym d. 4 stycznia 1930 r., znajdujemy artykuł p. t.
« Ciepło ,. zimnych" gwiazd», podpisany inicjałami St. W., w którym autor
stara się wprawić czytelnika w zdumienie przez opis ,. rewelacyjnego odkrycia astronomów amerykańskich", iż gwiazdy .. uważane dotąd w nauce
za najzupełniej zimne", wysyłają jednak promieniowanie cieplne:
Szkoda, że autor, cytując najwidoczniej za jakiemś zapewne zagranicznem czasopismem, nie zadał sobie trudu lepszego zrozumienia wła 
snego artykułu. Zdaje się, iż należałoby to do zakresu wiadomości,
wymaganych od ucznia szkoły średniej. że gwiazdy nie są Juminyzującemi
.. fosforami" ani robaczkami świętojańskiemi, lecz potężnemi ogniskami promieniowania cieplnego, stanowiącemi główne tworzywo budowy
wszechświata.

Cytowanie jako gwiazd, obok Betelgezy i f\ntaresa, Orjona i Delty. (?)
mówi samo za siebie.

j. w.
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Tajemnice

Wszechświata.

Rrt. 17.
(Rrtykuł

Komety.

8-my z cyklu "Na szlakach

nieskończoności").

Gdy człowiek w wędrówce żydowej staje wobec przeszkody, trudności lub luki na drodze zrozumienia jakiegoś
zjawiska - z jednej strony, z drugiej zaś - zmuszany podświadomą potrzebą psychiki swej poznania wszystkiego, co go
otacza, - wtedy, nie mogąc znaleźć rozwiązania umysłem,
ucieka się do cennego daru natury - do wyobraźni i fantazji,
i te, choć najczęściej pozornie i mylnie, dają mu jednak, przeważnie surogat, zrozumienia niepojętej rzeczy lub conajmniej
zapełniają lukę w łańcuchu pojęć i wniosków
Dar wyobraźni, tak pożądanie i łatwo, zwłaszcza dla lu dzi ciemnych, leczący niedomagania ich umysłu i wiedzy,
w innych wypadkach dopełniający niejako braki pożądanego
piękna czy szczęścia, potrafi jednocześnie działać w kierunku
przeciwnym, ujemnym, gdy powstaje i rozwija się na gruncie
twardym i przykrym - w obliczu zjawisk wielkich i potężnych,
a niezrozumiałych i tajem'liczych, więc przeważnie groźnych
dla umysłu nieprzygotowanego. Zamiast tworzyć obrazy pięk
ne, wywołuje depresję rrioralną , lęk lub wręcz przerażenie.
Pt że, jak słusznie mówi przysłowie, strach ma wielkie oczy,
przeto pobudzona wyobraźnia, nie mając hamulców rozumo wych a popędzana jednym z najsil:.iejszych impulsów duszy
ludzkiej
strachem, zaczyna widzieć, czego niema wcale,
tworzy obrazy fantastyczne, groźne, nie mające w istocie nic
wspólnego z rzeczywistością, maluje wyobrażane w barwy przerażające .

f\stronomja,

traktująca

o

światach niedostępnych

bezpo-

średnio, dawała - widzieliśmy w poprzednich szkicach -.wiele
przykładów występowania wyobraźni i fantazji ludzkiej. Zadne
jednak zjawisko niebieskie nie działało na nie tak silnie, jak
właśnie zjawisko komet.
Komety, pojawiając się od czasu do czasu, niespodzianie,
na krótko, o kształtach niezwykłych, odmiennych od znanych
i widywanych codziennie form ciał niebieskich, a nieznane co

do swej natury i charakteru, zawsze, od najstarszych czasów,
ludziom tajemniczerni i groźnemi tworami i jak
ogólnie wówczas - wiązano z niemi losy i wydarzenia ludzkie
i ziemskie.
Wyobraźnia przytern
pracowała w dwóch
kierunkach:
w jednym - wyjaśnienia natury i poc·hodzenia komet i w drugim - poznania i ustalenia wpływu ich na dzieje ziemskie.
wydawały się
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Jednem z popularniejszych pojęć o kometach w starożytności, było przekonanie, iż komety są to dusze wielkich
ludzi, uciekające ku niebu od ziemi, dającej tylko nieszczęścia
i troski.
Pojawienie się wielkiej komety w 43-m roku przed N. Chr.,
równoczesnie ze śmiercią cesarza f\ugusta, tłomaczył Owidjusz
w pięknem dziele swem w ten sposób: "Wenus zstąpiła ze
sfer eterycznych na ziemię, stanęła niewidzialna dla oczu
śmiertelników pośród senatu i, wyjąwszy z ciała cezara duszę
jego, uniosła ją w światy gwiazdowe. Dusza, wybiegłszy ponad
księżyc, przyjęła postać świetnej gwiazdy, ciągnącej za sobą
olbrzymi warkocz płonący" .
Więcej
materjalną . naturę przypisywnli kometom
inni,
którzy uważali je za wyziewy Ziemi i innych planet, zapalające
się w sferze ognia, otaczającej według pojęć ówczesnych,
świat.
Ku poglądowi temu, ntb. odrzucając sferę ognia, skła
niali się jeszcze w XVI wieku tacy uczeni, jak Hevelius i Kepler.
Ten ostatni uważał je za istoty żywe, poruszające się w przestworzach po linjach ściśle prostych, według swej woli i celów,
"jak ryby w morzu" .
Dalej, wciąż ta sama bojażń ustaliła obraz zewnętrzny
komet, w skład którego musiały wchodzić zawsze: topory, miecze, walczący rycerze, ucięte głowy, straszliwe odrażające brodate twarze, · pozatern - mniej lub więcej fantastyczne dodatki.
Nadto wszystkie komety były płonące, ogniste, o kolorze krwi.
Zamieszczona poniżej rycina (Rys. 26), współczesna komecie z r.

Rys. 26. Jak współcześni wyobrażali sobie kometę w r. 1528_
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1528, daje obraz tych okropności, jakie wówczas widziano w niej,
opisany, również pP:erażająco, przez sławnego wówczas autora,
chirurga, Ambrożego Pare w jego ., Monstres celestes".
Plinjusz znowu opisywał kometę, jaka ukazała się nad
Jerozolimą
podczas jPj oblężenia, że widoczny w niej był
"obraz Boga w postaci ludzkiej".
Wpływ wreszcie komet na losy ziemi i ludzt również był
wówczas ustalony kategorycznie, bez żadnych wątpliwości. Były
one znakami widomemi gniewu Boga i w tym charakterze występowały, zwiastując nieszczęścia, klęski, wojny, mór lub śmierć
wielkich mężów. Od czasu do czasu, jako urozmaicenie, pojawiała się koncepcja, że niosą one koniec świata.
Komety zapowiedziały śmierć cezara Klaudjusza, Wespaz~ ·
jana. kometa z r. 371 przed N. Chr. wieściła klęski i upadek
Lacedemończyków, Sokrates widział w r. 40} naszej ery wielką
kometę w kształcie miecza, unoszącą się nad Bizancjum-- przepowiednię straszliwych klęsk, jakie miały spaść na to miasto.
Ponure Średniowiecze zgęściło jeszcze, można rzec, farby
w tych obrazach; tak że opisy ówczesne przewyższają w fantastyczności i grozie wszystko, co można sobie wyobrazić.
Poracelsus twierdzi, iż aniołowie zsyłają komety dla przestrzeżenia i uprzedzenia ludzi o karach, jakie grożą im za zatwardziałość w grzechach,
Król portugalski, Alfons Vl, wybiega
w r. 1664 na taras zamkowy, obrzuca obelgami kometę, która
się wówczas pojawiła i wreszcie strzela do niej z pistoletu.
Nieco więcej tolerancyjny był sławny Bernoui/li. Zgodził
on się na ustępstwo - nie upierać się przy twierdzeniu, że
komety są znakami gniewu Bożego, jednakże "ogony" komet
"bezwarunkowo są takiemi znakami".
Zapadły się w przeszłość pierwsze brzaski dziejów cywilizacji ludzkości, minęły niroki średniowiecza - lecz strach
przed kometami przetrwał aż do naszych czasów Przykładem
tego może służyć obawa wielu ludzi, nietylko nawet ciemnych,
w r. 1910 (art. w Nr. 2/1928 r .,Uranji") z powodu komety
H·lley'a. która miała sprowadzić ... koniec świata.
Tak głosiły dawniej: ciemnota, wyobraźnia i strach. Dziś
ma głos astronomja i mówi, już nie na podstawie fantazji
i zabobonu, letz na fundamencie rzeczywistości, nauki i cyfr,
że można się wyrazić i co ujrzymy niżej najniewinniejszemi i najmniej niebezpiecznemi ciałami niebieskiemi są właś
nie komety.
Czemże są bowiem one?
Wiemy z poprzednich szkiców, iż komety są wielkiemi
skupieniami cząsteczek stałych, niesłychanie drobnych w stosunku do wielkości samych komet. Aczkolwiek więc istotflie
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komety dosięgają nieraz olbrzymich rozmiarów, to cząsteczki
materji ich są tak niezmiernie rzadko w ciele ich rozproszone,
że nie tylko warkocze komet lecz nawet głowy, gdzie materja
ta jest najwięcej skupioną, w biegu swym nie przesłaniają
blasku gwiazd, przed któremi przechodzą i ogólna gęstość materji komet nie przewyższa 1/230000 gęstości powietrza ziemskiego. Choć więc liczba komet jest bardzo wielka, to spotkanie z tak rzadką masą ciała komety nie może spowodować
katastrofy dla Ziemi. Jednym z ostatnich dowodów, potwierdzających to bezpieczeństwo, jest przejście Ziemi przez warkocz wspomnianej komety Halley'a w r 1910, bez żadnych
następstw ujemnych dla Ziemi i ludzi.
Uspokojeni tak co do nieszkodliwości komet, zbadajmy
bliżej te, jedne z najciekawszych a piękne, twory nieb ieskie.
Jak wspomniałem, liczba komet jest ogromna, wypadki
jednak zauważenia, "odkrycia" komet są stosunkowo rzadkie
i trudne . dzięki odległościom i właściwościom komet, powodującym, iż większość ich nie zostaje zauważona i przechodzi
niepostrzeżenie dla obserwatorów.
W miarę doskonalenia instrumentów astronomicznych liczba odkryć stopniowo wzrasta.
Tak np. w drugiej polowie XVIII stulecia zauważano jedną kometę wciągu roku, potem ilość odkrywanych zwiększała się,
rok zaś 1925 dał najwięcej, bo aż 11 komet. Ogólna ilość
obserwowanych wyniosła wówczas około 900. Oczywiście w lirz.
bie tej znajdowały się i komety perjodyczne, znane i obserwowane niejednokrotnie. Do rzeczy będzie tu zaznaczyć,
że
w gronie odkrywców komet mamy polskich astronomów, których nazwiska noszą odkryte przez nich komety, jak:
dawniejsza -- kometa Orkisza i odkryta przed paru tygodniami kometa Wilka.
Trudność zauważenia komet pochodzi głównie z przyczyn:
nieznacznej wielkości optycznej i, w związku z tern, kształtu,
oraz - słabszego blasku, w okresie, gdy komety znajdują się
bardzo oddalone od Słońca i Ziemi.
Wbrew popularnemu mniemaniu, iż komety mają zawsze
"ogon", a ściślej - warkocz (łac. "coma", skąd nazwa cometa) - tylko mała ilość komet posiada warkocz lub warkocze.
Naogól bowiem komety są kształtu niewielkiej, okrągławej,
słabo świecącej mgiełki, i jedynie u niektórych z nich, w miarę zbliżania się do Słońca, wytwarza się stopniowo dłuższy
lub krótszy warkocz. Ogólny najczęstszy typ komety bezwarkoczowej przedstawia poniższy rysunek komety Encke'go .
W środku mgiełki jest widoczne jaśniejsze miejsce jest
to t. zw. jądro komety. O ile kometa przeobraża się w posiadającą wark o c z, to jądro znajduje się w t. zw. głowi e
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komety. Jądro w głowie komety rn:~ postać gwiazdki lub silnie błyszcącego skupienia materji, która, (podobnie jak i w formie gwiazdy), zwykle bywa otoczona ki!ku warstwami świecą
cemi tejże materji, lecz o rzadszem skupieniu. (t->.ys. 27).

Rys. 27.

Glowa Komety Donati'ego w r. 1858.

Trudno dostrzegalne, jako niewielkie mgiełki przedstawiające się dzięki niezmiernemu oddaleniu, komęty w rzeczywistości posiadają przeważnie ogromne rozmiary. Srednica głów

komet waha się między 53000 a 265000 km , warkocze zaś
wprost kolosalne wielkości. Np. widzialne gołem
okiem są rzadko mniejszej długości, niż 9.000 000 km., warkoczy długich około 180.000.000 km. trafia się dużo, a są jeszcze
większe, jak np. warkocz Wielkiej Komety z r. 1843, którego
długość niektórzy astronomowie oceniali na 500 miljonów kilometrów.
Jak różnemi bywają kształty: samych komet w postaci
mgiełek, głów, przy rozczłonkowaniu komety na głowę i warkocz, - tak też różną i zmienną jednocześnie jest forma
warkoczy.
Warkocz jest emanacją materji komety z jej jądra, ew.
głowy. Wydzielanie się materji powstaje w całej sile przy
zbliżaniu się komety do Słońca, pod wpływem odpychającej
osiągają
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siły promieni świetlnych Słońca,
pioną w jądrze, odpycha ją od

która cisnąc na materję, skuniego wstecz, i w ten sposób
wytwarza za jądrem smugę (jedną lub kilka) w postaci prostej
linji, wachlarza i t. p., t. j. warkocz.
Właściwe obliczenia ustaliły, że siła ciśnienia świetlnych
promieni Słońca na cząsteczki stałe materji komet jest tern
większa,
im cząsteczki te są mniejsze. Przy cz(,lsteczkach
o średnicy 1/ 2 , 00 milimetra jest ona 10 razy większą od siły
grawitacji Ziemi. Wzajemny stosunek tych dwóch sił - odpychania promieni słonecznych i grawitacyjnej - w danej komecie wytwarza właśnie różne formy warkoczy. Rosyjski astronom Bredichin na podstawie studjów ustalił trzy zasadnicze
typy warkoczy komet, a mianowicie: jeżeli siła odpychająca
promieni światła jest mniejszą od siły przyciągania cząsteczek
materji komety do jej jądra, to materja prawie nie wydziela
się w przestrzeń, otacza, mniej więcej równomiernie dokoła,
jądro i kometa nie ma warkocza (rys. 28). Typ drugi powstaje,

Rys. 28. Kometa Encke'go w dniu 29. X. 1914 r., według fotografji
Obserwatorjum Yerkesa. (W czasie ekspozycji, trwającej l godz. 53 min.,
kometa przesunęła się względem gwiazd, wobec czego ich obrazy przedstawiają się w postaci kresek.

gdy obie wspomniane siły są mniej więcej równe, wówczas
z jądra wydziela się materja komety, warkocz jednak jest naogół dość krótki, przybierając jednocześnie kształt nieco wygięty, w kierunku wstecznym,
zasadniczo równoległym do
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drogi komety. Kiedy wreszcie siła przyciągania jest mniejszą
od odpychającej, wówczas materja komety emanuje silnie z ją
dra, na daleką odległość i warkocz jest długi i prosty (rys. 29).

Rys. 29.

Wielka Kometa w roku 1843; jej widok w dniu 17 marca.

Z tych trzech zasadniczych typów formują się nierzadko
typy pośrednie, posiadające jednocześnie różne formy warko
czy, jak np. przedstawiona w N2 2/1928 r. "Uranji" niezwykle
piękna kometa Donati.
flnaliza widmowa warkoczy komet wykazała, iż w skła 
dzie materji ich, m. in.: w typie 1-ym zauważono obecność
żelaza, chloru i wogóle pierwiastków cięższych, w typie 2-mwęglowodory, w typie zaś 3-m przeważa wodór. Stąd, zgodnie
z pawiedzianem wyżej, forma warkoczy, jako efekt stopnia
i rezultatu działania sił - przyciągającej i odpychającej.
Ta sama siła odpychająca świetlnych promieni słonecz
nych powoduje inne ciekawe zjawisko, stałe u komet posiadających warkocze, że zawsze warkocz jest zwrócony wstecz
w kierunku przeciwnym od Słońca (rys. 30).
Tak więc, gdy kometa zbliża się ku Słońcu, wysoka tern
peratura Słońca powoduje ulatnianie się pierwiastków i związ-
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Rys. 30.

Warkocz
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kom ety zwraca się zaw sze w kierunku pr zeciwnym
od Słoń c a.

ków, znajdujących się w materji komety, poczem, odpychane
ciśnieniem światła, tworzą warkocz.
Widać więc z tego, że
warkocze nie są stałemi częściami komet. Nie mogłyby one
być takiemi również i dlatego, że przy tak olbrzymich dłu~
gościach, do jakich dochodza,
części ich, dale~o odsunięte
od głowy komety, musiałyby przy biegu komety mieć niesły
chanie wielką szybkość kątową, taką, jakiej żadne ciało fizyczne stałe nie zniesie, a nadto - jednakowa, w takich warunkach, szybkość kątowa części dalszych i bliższych od głowy
stałaby w sprzeczności w drugiem prawem Keplera.
Należy
więc upodobnić warkocze do smugi dymu z komina, np. parowca na morzu. Smuga taka, aczkolwiek nie odrywając się
od komina i "idąc" za parowcem, wydaje się stałą, nieruchamą, to jednak nie jest ona taką, lecz tworzy się z coraz to
nowycn, wydzielających się z komina cząsteczek dymu.
Prócz kierowania ruchami komet i wytwarzania formy
ich, Słońce nadto wywołuje trzecie zjawisko - świecenie komet. Znajdując się zdala od Słońca, komety nie świecą, doP.iero w miarę zbliżania się ku niemu nabierają światła i blasku.
Swiatło to jest dwojakiego rodzaju: odbite od cząsteczek ma~
terji komety światło słoneczne i - światło własne komety,
która pod działaniem Słońca zaczyna wydzielać je, analogicznie do zjawiska fluorescencji.
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Przez długie wieki były wątpliwości i rozbieżności co do
natury kosmicznej komet. Uważane przez jednych (jak wyżej)
za wyziewy Ziemi i innych planet. - byłyby ciałami meteorologicznemi, nie astronomicznemi. Tak twierdził np. Arystoteles.
Natomiast Seneka, Ptolemeusz przypisywali im (coprawda bez
wielkiego powodzenia wówczas) charakter ciał astronomicznych. Dopiero sławny astronom Tycho de Brahe na podstawie obserwacji komety w r. 1577 ustalił, że paralaksa jej była
mniejszą od księżycowej, a więc oddalenie komety większe'
przez co dowiódł astronomicznej natury jej. Dalsze praceHeveliusa w r. 1675 oraz prawo grawitacji Newtona ustaliły
ostatecznie czysto astronomiczny charakter komet i drogi ich,
jako krzywe matematyczne: hyperbole, parabole i elipsy.
Większość komet biegnie po orbitach parabolicznych,
niezmiernie rzadko - po hyperboli, około 100 zaś posiada orbitę zamkniętą- elipsę . Z charakteru dwóch pierwszych krzywych, mających ramiona, rozbiegające się od siebie w nieskończoność i nigdy nie spotykające się, wypływa, że biegające po nich komety mogą ukazać się nam tylko raz jeden
i nigdy nie pojawiają się znowu; te zaś, co opisują dokoła Słońca
zamkniętą elipsę, powracają co pewien czas do tego samego
punktu swej drogi, a więc mogą być widziane przez nas w pewnych stałych, dłuższych lub krótszych okresach, w zależności
od wydłużenia ich orbit-elips (od kilku do tysięcy lat) i są
one wobec tego kometami per j o d y c z n e m i.
Jednakże i te pierwsze mogą zmienić się w pewnych
warunkach w komety perjodyczne. Dzieje się to wówczas,
gdy w biegu swym zostaną "schwytane" przez jakąś dostatecznie silną planetę naszego układu słonecznego {głównie
Jowisza). Przebiegając blizko niego, kometa dostaje się w moc
jego siły przyciągającej, która "wykoleja" ją z jej pierwotnej
drogi, zmusza do biegu w innym, nieco zmienionym kierunku,
zbliża ku Słońcu, które zkolei swem potężnem przyciąganiem
przywiązuje kometę do siebie tak, że nie może ona już oderwać się od jego sąsiedztwa i uciec w przestrzeń, i odtąd krąży
już stale dokoła Słońca, t . j. przeistacza się w kometę, biegającą
po zamkniętej orbicie-elipsie, a więc w kometę perjodyczną.
Pogląd ten, wygłoszony pierwszy raz przez Laplace'a, został całkowicie wnastępstwie potwierdzony.
"Schwytaniu" przez planety podlegają nietylko opisane
raz ukazujące się komety, lecz zarówno i perjodyczne. W stosunku jednak do nich konsekwencje schwytania wyrażają się
inaczej; mianowicie-w zmianach (głównie-skróceniu) okresów
obiegu ich dokoła Słońca, a więc - zwiększeniu częstotliwości
ukazywania się ich naszym oczom, dzięki skróceniu orbit, po
których szybują. Jako przykład może służyć kometa Brooks'a,
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która niegdyś miała okres obiegu, równający się 29,2 lat.
W roku 1886 przebiegając, znalazła ~ię w bardzo bliskiej odległoś c i od Jowisza -około 96000 km zaledwie.
Ten olbrzym
tak z a hamował jej bieg, że nie miała siły odbiedz tak daleko,
Jak dawniej, skrócił drogę jej i odtąd ukazuje się już częś
ci e j - co 7.10 !at.
F\ że losowi takiemu przez Jowisza uległa niejedna kometa, więc wytworzyła się pewna liczba komet o małych orbitach , t . zw. krótkookresowy c h, które razem tworzą zwan ą prz e z astr o n omj ę
Rodzinę Jowisza". f\nalogiczne zjawiska
wytwLJrz a ły Saturn, Uran i Neptun i posiadają też swoje
.. Rodziny·, lecz nie tak liczne , jak Jowisz.
Prócz tych ugrupowań, które nazwę sztucznemi, są jeszcze
inne, powiedzmy naturalne, składające się z pewnej
ilości komet mni ejszych, lecz biegnących wszystkie -jedna
za drugą w mniejszych lub większych odległościach, po jednej
i tej samej orbicie. Są to t. zw. gr u p y kom e t. Być może,
ż e stanowią one części je dn e j dawnej wielkiej komety, która
ro zbita, nie zginęła całkowicie, jak np. kometa Bie!a (art.
w Nr. 2/ 1928 r. w "Uranji") lecz pozostała przy życiu dalej
ch o ć rozcrobniona.
Przy tak wielkiej ilości komet szybujących w przestworzach, naturalnem musi być pytanie, czy może Ziemia spotkać
się kiedy w swej drodze z kom e tą, i jakie byłyby dla niej
na>tę;:> stwa takiego spotkania .
Odpowiedź nie ulega najmniejsz ej wątpliwości : Ziemia w epoce swej geologicznej bezwaruni<owo musiała, i nieraz, spot :; kać się z kometami.
Rozważmy teraz
okolic z ności, warunki i konsekwencje
kol izji Ziemi z kometą.
Co do następstw spotkania z warkoczem komety-przedst"'lwiłem w niniejszym szkicu i dawniejszych całkowitą nieszkodliwo ś ć takiego zetknięcia. Z tego tytułu więc obaw nie
m o że być ż a dnych .
Ważniejszą kw ;: stją jest zagadnienie ewentualnego zdes ię Ziemi z głową czy jądrem komety, o wiele, jak widzieliśmy, silniejszą, pod względem ścisłości i zawartości materyi, przeszkodą.

rzenia

f\stronomja jednak i w tym kierunku może rozproszyć
o::,awy ludzkie. Mianowicie - obliczono i ustalono, że ciało
ni Pbi es k ie , takie jak komet a , krążąc dokoła Słoń c a nawet na
odległ o ści t ej s "' m e l co Ziemi a , ma zaledwie jedną na 400.000.000
szans spotk:mi"' si ę z Zi e mią. DaL:-j - poni e waż w bliższej
odleqłości, n i ż wskaz a na, a więc za sadniczo, przy częstszych
możliwościach przecinania się dróo Ziemi i komet, -- przesuwa się nie więcej, niż pięć komet, więc n awet i dla tych ko-
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możliwość

napotkania Ziemi na swej drodze jest nie
raz na 80.000.000 lat,
Współczesny Newtonowi teolog i astronom angielski Whiston w r. 1699 wydal dzieło pod tytułem "Teorja ziemi".
W dziele tern z całą kategorycznością, bez cienia . wątpliwości
i na podstawie , ścisłych obliczeń matematycznych" (?!) opisał
dzieje Ziemi i jej koniec - - zależne i spowodowane działaniem
tylko komet. W streszczeniu smutne te dzieje przedstawiają
się jak następuje. "Pierwsza kometa przeszła błiżko Ziemi
i wzbudziła w niej ruch obrotowy dokoła osi. Następnie gdy
nieprawości łudzi wyczerpały cierpliwość Boga, przygotował On
drugą kometę, która
miała
być
narzędziem zemsty Jego
(w istocie jest to znana kometa z r. 1680). Ta kometa nasia na na Ziemię wywołała na niej potop (biblijny).
Wreszcie
wobec zatwardziałości rodzaju ludzkiego, ta sama kometa przysłana została poraz drugi.
Nadbiegła ona ztyłu (?), zwolniła
bieg Ziemi, zmieniła jej orbitę. Ziemia została uniesiona ku
Słońcu; tam od żaru jego zapłonęła ogniem straszliwym.
Po
tak srogiej karze i wygubieniu grzesznego rodzaju ludzkiego
nastąpił okres Jat tysiąca, gdy na Ziemi, zaludnionej nanowo
wolą Boską, panowali święci.
Po tym wresz cie okresie poja wiła się trzecia kometa; wstrząsnęła do posad Ziemią, orbita
Ziemi wydłużyła się niepomiernie i Ziemia stała się sama kometą i przestała być zamieszkaną".
Tak przerażający obraz dziejów i końca Ziemi pod przemożną siłą komet, j?Jkże jest prawdziwym obrazem i wyrazem tego ogólnego uczucia. trwającego niezmiennie · od zamierzchłych wi e ków aż po czasy dzisiejsze (wyżej kometa
Halley'a w r. 1910) - uczucia strachu przed kometami. Jak
poznaliśmy jednak już
warunki możliwości spotkań Ziemi
z kometami, to- aczkolwiek ostatniego słowa o strukturze komet i istotnej wielkości cząsteczek stałych materji ich, astronomja istotnie dotąd nie wypowiedziała - trzeba byłoby
być zdecydowanym pesymistą. aby oczekiwać, iż moment
eweiltualnej katastrofy, zderzenia Ziemi z kometą wypadnie
akurat wciągu naszego życia - tak nikłej wielkości w stosunku
do 80 miljonów lat, wciągu których może taka katastrofa raz
częstszą, niż

się zdarzyć.

Tnż.

Z.

Chefmoński.

Red aklo :· dr. Eu;::cnj usz R!]ika. Wydawca Polskie T-wo f'rziJj aciól A , tronomji.

S P I S

R Z E C Z Y.
Str.

M. Obserwatorjum Polskiego Tow. Przyjaciół
Rstronomji .
Kilka obserwacyj powierzchni planety Jowisza w r.

Bialęcki

1928
Bielicki M. Kometa Daniela (1909 IV) i jej ukazanie
się w roku 1929-1930 .
.
Efemeryda komety Daniela (1909 IV)
Współrzędne geograficzne Obserwatorjum f\stronomicznego Oddziału Warszawskiego Polskiego Tow.
Przyjaciół f\stronomji
Cheimański Z. inż.
Planety Merkury, Wenus
Z kroniki Towarzystwa
Mars
Jowisz
Saturn, Uran, Neptun
Komety
Z życia P. T. P. f\. .
Dornańska S.
Efemeryda Komety Daniela (1909 IV)
Fisher W. J. Wezwania do badań historycznych nad
Leonidami i innemi meteorami
Gadomski J. dr. Bibljografja prac astronomów polskich
19, 35 85, 102,
Nowy typ chronometru wynaleziony przez polskiego
astronoma (Kron. astr.)
Zbiór meteorów Muzeum Przyrodniczego w Wiedniu
Kamieński M. prof.
Planeta pozaneptunowa (Kron. astr.)
Obserwacje zakryć gwiazd przez Księżyc, dokonane
w marcu i kwietniu 1929 r. w Obserwatorjum f\stronomicznem Oddziału Warszawskiego P. T. P. f\. .
Nieznany satelita Saturna (Kron. astr.) .
Mergenta/er J. Poprawki efemerydy zakryć gwiazd przez
Księżyc na rok 1929
Kształt sklepienia niebieskiego .
Opalski W. Efemeryda komety Daniela (1909 IV)
Orkisz L. Kometa 1929 r. (Schwassmann-Wachmann)
(Kron. ast.) .
. .
Ś. p. Prof. Dr. Ludwik F\ntoni Birkenmajer.
Kometa Wilka (1929 d)
Gromada mgławic w Warkoczu Bereniki "Pozorne"
prędkości radjalne olbrzymiej wielkości (Kron. astr.)
Rybka E. dr. Ś. p. dr. Wacław Jezierski .
Kronika astronomiczna: Kometa Forbes'a (1928 b).

17
33
65
70
76
11
39
41
89
105
154
152
70
97
119
127
131
53
73
100
99
113

70
21

129
148
151
9

Str.

Gwiazdy zmienne klasy M. Masy gwiazd zaćmienio
wych. Gwiazda nowa Schwassmanna. Orbita definitywna komety Delavan (1914 V) Badania fotograficzne długookresowych gwiazd zmienych. Odległość
mgławicy M 33. Osobliwa gwiazda zmienna, Odległość kulistego skupienia M 22. Zmienna prędkość
obrotu Ziemi. Pochodzenie linij widmowych nebularnych
21-24
Ruch obrotowy układu galaktycznego. Spektroheljoskop. Najzimnniejsze gwiazdy. Zachmurzenie
na Marsie. Kosmiczne chmury wapnia. Jasność
i indeks barwy korony słonecznej 14 stycznia 1926 r. 36-38
Wielka mgławica w Orjonie .
49
1\ronika astronomiczna: Związek między jasnością
gwiazd i ich masą. Paralaksa Plejad. Widma gwiazd
z jasnemi linjami żelaza. Kometa Pons'a Winnecke'go 54-55
Widmo gwiazdy zmiennej e: f\urigae. Gazowa powłoka dokoła gwiazdy Nova Pictoris. Odległość Słońca
od płaszczyzny Drogi Mlecznej. Widma komet.
Obse rwacje bardzo s łabych widm. Wybuchy na
Słońcu a burze magnetyc zne na Zi e mi. Najjaśniejsza
i najsłabsza gwiazd a. Gwi azda z olbrzymią masą 81-84
Widmo mete ora. Ruch obrotowy Urana. Pasma
tlenku glinu w widmie gwiazdy Mira Ceti Gromada
mgła w ic w Wi e lkiej Niedź w iedzicy. Wpływ Księżyca
na obserwacje szeroko ś ci ge o graficznej
100-102
5-metrowy refkktor . Widmo Słońca . Komety i meteory w układ a ch gwiaz do wych . Fotografje planety
Wenus . Międ 7 y g wiazdowa materja, otulająca cały
l}kład Drogi Mlec znej. Wielka mgławica F\ndromedy.122-126
S. p. Mikołaj Kowai - Miedźwiecki .
118
Stenz E . dr. Z wycieczki do Frau e nburga
Wasiutyńs~i J. Komórka fotoel e ktrycz 'l a i jej zastosowanie w fotometrji astronomicznej
136
Zajd/er L. Efemeryd ::~ ko mety Daniela (1S07 IV.)
70
f\stronomj a w prasie polskiej
153
Komunikaty .
. 64-104
Nowi c złonkowie
. 25, 38, 64, 87, 88 128
Obserwacje .
153
Odezwy .
48
Przegląd czasopism
.
128
Sprawozdanie z działalr.ośności P. T. P. f\. w r 1928.
Oddz Wa rsz. .
.
·
152
Statut Polskiego Tow . Przyj. f\stronomji
.
25
Udział członków P. T. P. f\ . w Kongresie Matematyków Krajów Słowiańskich (23-27IX . 1929)
128

Biblioteka

Główna

UMK

l l l llllllllllllllll lll lll llll lllllll lllll l llllll lll
300044999387

POLS KlE TOWAHl YST WO PHl YJA[ 10
O DDZlRŁ

t AST HOnOMJl.

W W R R S Z 1\ W l E.

Konto czekowe P. K. O. N2 5885.
Sekretarjat (Chmielna 88, V piętro.) czynny w poniedziałki od godz. 18
do g: 20. Sekretarz generalny: p. T. Neumann.
Dostrze~alnia

Towarzystwa: Chmielna 88, V piętro, czynna w środy
w wieczory pogodne dla członków P. T. P. A . i publiczności.
Kierownik dostrzegalni p. M. Białęckl.

Bibljoteka T.wa. Chmielna 88, V piętro, czynna w poniedziałki od godz.
19 do 2C. Bihljotekarz - p. T. Neumann.
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