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URANIA 
C Z A S O P I S M O  
POLSKIEGO TOWARZYSTWA 
PR ZYJACIÓŁ ASTR ONOMII 

ROK XV LUTY 1937 R. Nr 1 (53) 

,,.- OD REDAKCJI 

Z przyczyn od Redakcji Uranii niezależnych druk pisma 

uległ chwżlowej przerwie. Obecnie przeszkody natury finanso

wej, które głównie spowodowały przerwę dwumiesięczną w wy

dawaniu pisma, zostały usunięte i pismo nasze będzie się na

dal ukazywało regularnie według tego samego planu, jakz 

został nakreślony w ubiegłym roku. 

Program naszego pisma pozostaje taki sam, jaki starano 

się realizować w ubiegłym roku. Będziemy więc popularyzo

wali zdobycze astronomii wśród najszerszych warstw naszego 

społeczeństwa, oraz będziemy dążyli, aby pismo nasze było 

łącznikiem między badawczymi placówkami astronomicznymi 

w Polsce i społeczeństwem. W roku bieżącym większy nacisk 

zostanie położony na kontakt naszego pisma z młodzieżą 

z licealnych klas szkół średnich, którą pragnęlibyśmy zainte

resować piękną nauką o wszechświecie. 

W pracy nad realizacją tego programu zwracamy się do 

wszystkich czytelników i sympatyków Uranii z gorącą prośbą, 

aby przyczynili się do pomyślnego rozwoju naszego pisma 

przez jednanie nowych czytelników i prenumeratorów. 

REDAKCJA URANII 
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Prof. Dr EUGENIUSZ RYBKA (Lwów) 

Kataklizmy w świecie gwiazd 

Przywykliśmy do tego, że na Ziemi dzieją sie rozmaite ka• 

tastrofy i kataklizmy, wywoływane bądź przez poteżne i nie• 

ujarzmione przez człowieka siły natury, bądź też przez nieumie• 

j ętną a nawet złą działalność ludzi. Natomiast w świecie gwiazd 

chcielibyśmy widzieć symbol spokoju i niezmienności, znajdu• 

jący swój wyraz w nie ulegającym zmianom w ciągu tysiącleci 
obrazie nieba gwiaździstego, niewiele różnym od tego, iaki się 
przedstawiał oczom magów babilońskich. Wiemy wprawdzie, 
Że gwiazdy podlegają pewnej ewolucji, wynikające iednak stąd 
zmiany są tak powolne, że nie tylko czas Życia ludzkiego, lecz 

nawet czas istnienia ludzkości na Ziemi niewiele znaczy. Je• 
dnakowoż i w tym niezmiennym świecie zdarzają sie czasem zu• 
pełnie nieoczekiwanie potężne kataklizmy, które sa zdolne 
w ciągu niewielu tygodni przeobrazić całkowicie irwiazde. 

Takie kataklizmy obserwuiemy na niebie w zjawiskach 

pojawiania się tak zwanych gwiazd No\w:ych. Co kilka lat ie• 

steśmy świadkami, iak na niebie ziawia sie iasna gwiazda 

w mieiscu, w którym częstokroć nawet poprzedniej nocy przed 

tym zabłyśnięciem niczego osobliwego nie dostrzegaliśmy. Zja• 

wiska te, notowane od tysięcy lat w kronikach historvcznych, 

wy>wołu.ją wrażenie, jakbyśmy asystowali narodzinom nowej 

nie istnieiącej poprzednio g:wiazdy i dlatego też tvm pojawia• 
jącym się nagle gwiazdom dano nazwę gwiazd nowvch. Wraże• 

nie to iednak jest tylko pozornym, zawsze bowiem na zdję• 
ciach wykonanych przed zabłvśnięciem gwiazdy Nowei, może• 
my odszukać słabą gwiazdę, dokładnie w tym samvm miejscu, 
W' którym zaiaśniała Nowa. A więc mamy tu do czynienia 
z nieoczekiwanym bardzo znacznym pojaśnieniem słabei gwia" 
zdy. Testeśmy świadkami nie narodzin gwiazdy, lecz potężnego 
kataklizmu, który sprawia, Że w ciągu kilkunastu lub najwy• 
żej kilkudziesięciu godzin iasność gwiazdy potrafi sie zwięb 
szyć dziesiątki tysięcy razy, aby następnie znacznie wolniei, po 
upływie zwykle kilku miesięcy powrócić do poprzedniego sta-. 
nu. Nazwa g,wiazd Nowych utrzymuje się dla tei kateg-orii zia• 
wisk niebieskich tylko siłą tradycji, chociaż wiemy, że w tym 
przypadku świat gwiazd nie wzbogacił się o noweg-o członka 
swej społeczności. 
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Czytelnicy „Uranii" byli już informowani o świetnej gwie• 

ździe Nowej, odkrytej w gwiazdozbiorze Herkulesa w grud• 

niu 1934: r. oraz o czterech Nowych, które poiawiły się 
w 1936 r.1). Wobec takiej rekordowej częstości zabłvśnięcia aż 

5 gwiazd Nowych w przeciągu niespełna dwóch lat za�adnie• 

nie istoty tego niezwykle doniosłego zjawiska nabrało dużej 
aktualności . 

Zadziwiające zjawisko zajaśnienia g,wiazdv Nowej po• 

wstaje tak nagle i tak szybko, że nigdy nie udało sie podpas 
trzeć chwili, gdy gwiazda zaczyna jaśnieć, pomimo że co kilka 

lat jesteśmy świadkami pojawiania się jasnej gwiazdv Nowej. 
Odkrywamy taką gwiazdę zwykle już blisko jej naiwiekszego 

blasku i tylko porównania ze zdjęciami fotograficznymi� wyko• 

nanymi przypadkowo w danej okolicy nieba na dzień lub dwa 

przed odkryciem, wykazują, Że wzrost jasności nashmił niesły" 
chanie szybko. 

Zjawiska, towarzyszące wybuchowi jasności gwiazdy No-. 

wej świadczą, że mamy tu do czynienia z niezwykle g-wałtow• 
nym kataklizmem. Przekonywa nas o tym przede wszystkim 

widmo gwiazdy Nowej, z którego odczytujemy, że zewnętrzne 

powłoki gwiazdy doznają potężnej ekspansji, przy tvm zaob• 
serwowane dotychczas prędkości tej ekspansji przekraczają 

3000 kilometrów na sekundę. Nic .więc dziwnego, że jasność 

gwiazdy tak gwałtownie wzrasta, skoro jej świecąca oowierz• 

chnia powiększa się z taką ogromną prędkością. 

Musimy sobie zadać oczywiście pytanie, gdzie należy szu• 

kać przyczyn takiej gwałtownej eksplozji, czy w katastrofie 

zderzenia gwiazdy z mgławicami lub innymi �wiazdami czy też 
w samej gwieździe. Przypuszczano dawniej, że gwiazda 

w swym biegu może wpaść do mgławicy gazowei i rozżarzyć 

się w niej do wyższej temperatury przez tarcie, tak iak rozżarza 
się w atmosferze ziemskiej meteor, przelatujący przez nią. Tę 

hipotezę jednak odrzucamy, !.';dvż irw�azda Nowa zmienia swą 

istotę nie tylko na poiw�erzchni ale i wewnątrz, jak na to wska, 
zują obserwacje, takich zaś głęboko sięgających zmian tarci.e 
o niezwykle rozrzedzoną mgławicę nie mogłoby spowo• 
dować. Zderzenia zaś gwiazd, jakkolwiek byłyby bardzo gwab 
townymi w skutkach, mogą sie zdarzać raz na wiele milionów 

1) Urania Rok XIII Nr. 3/4, Rok XIV Nr. 4, 5. 
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lat, co nie da się pogodzić z częstym pojawianiem sie gwiazd 
N owych. N aprzykład od początku XX stulecia odkrvto już. 
50 gwiazd Nowych, wśród których 12 było widocznvch gołym 
okiem bez lunet. Częstość ta zjawriania się gwiazd Nowvch ka• 
że nam przypuszczać, że zarodek eksplozji tkwi w samer 
gwieździe. 

Najnowsze lata przyniosły świetne wv1asmenie tego zja• 

wiska, podane przez uczonego angielskiego Mi 1 n e'a, oparte 

na prawach fizycZlnych, według których zbudowane sa gwia" 
zdy. Uprzytomnijmy sobie najpierw, co to jest w ogóle gwia"
zda, której typowym przykładem może być nasze Słońce. Wie,,
my, że Słońce jest to glob całkowicie gazowy przeszło milion 
razy większy pod względem objętości od Ziemi i zawiera" 
jący przeszło 300 OOO razy więcej materii, niż Ziemia. Gaz ten 
nie odhtuje w przestrzeń kosmiczną, gdyż jest utrzvmywany
�iłami przyciągania, skierowanymi ku środkowi gwiazdy, po• 
dobnie jak nie odlatuje powietrze od Ziemi, bo jest przez nią 
przyciągane. W zewnętrznych warstwach słonecznvch panujl! 
temperatura około 6000°, we wnętrzu zaś temperature liczv" 
mv już na miliony stopni. Gaz, z którego zbudowane iest Słoń• 
ce, jest średnio półtora raza bardziej gęsty, niż woda. mimo to 
jednak nie przestaje być gazem. 

Podobnie jak Słońce, zbudowane są. wszystkie inne g.wia:< 
zdy, których tysiące widzimy gołvm okiem. miliardy zaś 
w wielkich teleskopach. Oczywiście, w budowie gwiazd panuje 
dość duża różnorodność, wspólną, jednak właściwością wszyst" 
kich gwiazd jest to, Że są one rozżarzonymi kulami f!azQWymi. 
Największe różnice wystepują w g-ęstości gwiazd rozmaitych 
typów. Z jednej strony zdarzają się olbrzymie gwiazdv tak roz• 
rzedzone, że średnia ich gęstość jest przeszło tysiąc razy mniej" 
sza od gęstości powietrza w normalnych warunkach, z drugiej 
zaś strony trafiają się wśród gwiazd małe karły tak fantastycz• 
nie gęste, że ich średnie gęstości przewyższają gęstość wody se
tki tysięcy a nawet miliony razy. Rok temu odkrvto właśnie 
gwiazdę tak bardzo zagęszczoną., że jej średnia gestość jest 
36 OOO OOO razy większa od gęstości wody, to znaczv. że gdy,,
byśmy mogli zaczerpnąć naparstkiem zawartość 1 cm3 tej mate" 
rii, to zawartość ta ważyłaby na Ziemi 36 tonn 1). N a i nowsze 

1) Urania rok XIV str. 15, str. 66-68. 
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teorie budowy materii przewiduja możliwość istnienia tak bar• 

<łzo zagęszczonych gazów, oczywiście gaz taki może powstać 

-tylko w tych nieziwykłych warunkach, jakie panuia we wnętrzu 

gwiazd. 

Otóż wspomniany przed chwilą, astronom angielski, Mi l• 

n e, wyjaśnia, że zjawiska, obserwowane przy zabłyśnięciu 

·gwiazd N owych, mogą bvć wywołane przez tworzenie się we• 

wnątrz gwiazdy jądra o niezwykle wielkiej gęstości. takiej jaką 

poznaliśmy u gwiazd karłów. Aby takie gęste iadro mogło się 

szybko utworzyć, musi nastą.pić gwałtowne opadniecie ku śro• 

·<lkowi gazów,"! których zbudowana iest gwiazda. Fizvka po• 

-ucza nas, że pr�y tym opadnięciu wyzwala sie taka olbrzymia 

·ilość energii, że rnocą iei zewnetrzne warstwy g'1wiazdv zostają 

··odrzucone z prędkością paru tvsięcy kilometrów na sekundę. 

temperatura zaś całei gwiazdy znacznie wzrasta. Mamv więc tu 

do czynienia jednocześnie z bardzo znacznym zagęszczeniem 
·warstw wewnętrznych gwiazdy przez opadnięcie gazów ku śro� 
dkowi, z drugiej zaś stronv - z g:wałtownvm rozrzedzeniem 
warstw zewnętrznych, wvwołanych przez szybką ich ekspan• 
·się. Objętość gęstego iądra !!wiazdy, będącego dównvm źró• 
.dłem jej światła, zmniejsza się po wvhuchu, o czvm przekony• 
wa nas następujący fakt obserwacyjny. Zwykle gwiazda No,wa 
przed zabłyśnięciem i po przebyciu zaburzenia, trwaiacego za• 

·zwyczai kilka miesięcy.!- posiada jednakowa iasność całkowitą. 
Jednakże temperatura gwiazdy, uspokojonej po wvbuchu, iest 
-znacznie wyższa, niż przrd wvbuchem, a co za tvm idzie, jed• 
nostka powierzchni gwiazdv daje po wybuchu wiecei światła 
rliŻ przed wybuchem. Fakt, że całkowita jasność gwiazdy w sta• 
·dium początkowym i końcowym bywa niewiele zmieniona, tłu• 
macz.y się tylko tym, że objętość gwiaizdy zmalała wobec znacz• 
ncgo wzrostu ja<>ności. Nowa w Herkulesie z 1934 roku zacho;wia• 

ła się nieco odmiennie, jasność jej bowiem obecnie i est znacznie 
wyższa, niż przed zabłvśnięciem. Stało się to iednak wskutek 

rozerwania jądra gwiazdy na dwie części i powstania w ten 
•sposób gwiazdy podwójnej. I ten fakt został przed kilku laty 

przewidziany przez Mi 1 n e'a w jego teorii powstawania 

gwiazd Nowych, w przypadku bowiem gwiazdy, posiadającej 

pewien ruch obrotowy dokoła osi, kataklizm opadniecia może 
wywołać rozerwanie gwiazdy na dwa składniki o bardzo dużej 
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gęstości. Przypuszcz:ilnie więc Nowa w Herkulesie nosiadała. 

przed wybuchem ruch obrotowy dokoła osi, podobnie jak 

taki ruch posiada również i Słońce. Co się tyczy zewnetrznych. 
warstw gwiazdy, to z biegiem czasu odbiegną. one tak daleko, 

że utworzą dokoła skarlałego gestego jądra gwiazdy ogromną· 

nadzwyczaj rozrzedzoną powłokę - ostatecznvm więc wy• 
nikiem kataklizmu będzie bardzo rozrzedzona mgławica, wi" 

doczna w lunetach iako tarcza jasna z gwiazdką w iei środku. 

Znajdui<'my na niebie wiele takich mgławic. które być 

może są pozostałościami po wybuchach gwiazd Nowvch. Pe..

dejr:.cnie te jest bardzo uzasadnione w stosunku do mgławicv 

Ryc. 1. Mgławica-Krab w Byku. 

w gwiazdozbiorze Byka, znanej pod nazwą mgławicy Kraba. 

(Ryc. 1.) W widmie tej mgławicy odczytujemy, że rozszer::a.. 

się ona z prędkością 1200 kilometrów na sekunde. Poniewa:: 
odległość mgławicy jest znana, więc możemy obliczyć, że· 

ewentualny wybuch gwiazdy N owe i, który tę mgławice utwo" 
rzył, powinien był nastąpić około 900 lat temu. Gdv teraz zai" 

rzymy do kronik chińskich, to w nich istotnie pod data 1054 r. 

naszej ery znajdziemy wzmiankę, że na niebie ,w tvm miejscu, 
gdzie obecnie widzimy mgławicę-·-Kraba, zaiaśniała nieoczeki„ 
wanie gwiazda. 

Częstość pojawiania się gwiazd Nowvch na niebie ww 

wołać moze u nas obawę, 7.e kiedyś i nasze Słońce może paść· 
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ofiarą takiego kataklizmu. Zdajemy sobie sprawe. co wtedy 

stanie się z drobnym i położonym blisko Słońca globern 

ziemskim. Nagły wielki wzrost temperaturv Słońca oraz po• 

tę±na ekspansja gazów zewnętrznych nie tvlko unicestwiłyby 

w ciągu bardzo krótkiego czasu życie na Ziemi. lecz mogłyby 

z.niweczyć glob ziemski w jego obecnej postaci. Nie możemy 

zaręczyć, czv Słońce nie sprawi nam kiedy w przvszłości takiej 

niespodzianki; należy tu jednak stwierdzić, że opisane MfY• 

buchy nawiedzają, jak się zdaje, głównie gwiazdv znacznie 

gorętsze a więc i gwałtowniejsze od nas:i:ego Słońca. Małe więc 

jest prawdopodobieństwo, aby dobrze zrównoważony, starze• 

1ący się i stygnący glob słoneczny pozwolił sobie na taki nagły 

wybryk. Spokojnie przeto możemy się przypatrvwać dziwom 

potężnych kataklizmów, jakie dzieją się w świecie gwiazd, be:: 

zbytniej obawy, aby podobny kataklizm groził nam bezpo" 

średnio w najbliższej przvszłości. 

Dr WŁODZIMIERZ ZONN (Wilno) 

Dzeta Aurigae 

Wśród mnóstwa znanych obecnie gwiazd podwójnych-spek
troskopowych !; Aurigae jest jednym z najciekawszych pod wielu 
względami obiektów. System ten składa się z nadolbrzyma o ty
pie widmowym K5 i kilkadziesiąt razy mniejszego od niego bia
łego towarzysza o typie B8. Okres obiegu tych gwiazd jest jed

nym z największych - wynosi mianowicie około 3 lat. Ponieważ 
płaszczyzna orbity tego układu tworzy bardzo mały kąt z kie
runkiem promienia widzenia (około 10°), jest !; Aurigae jednocze
śnie zmienną zaćmieniową. Tuż przed zaćmieniem mniejszego 
towarzysza ma miejsce następujące zjawisko: oto mniejsza gwia
zda, zbliżając się do tarczy większej, zostaje początkowo zasłonięta 
przez główne warstwy atmosfery gwiazdy większej (położenie a 

na ryc. 2). Po pewnym czasie znajdzie się ona już poza głębszymi 
warstwami atmosfery (położenie b), aż wreszcie zupełnie zginie za 
tarczą gwiazdy większej (polożenie c). W tym czasie widmo tego 
układu ulegać będzie zmianom spowodowanym absorpcją pro
mieni w atmosferze nadolbrzyma. Wystąpią w nim nowe linie 
lub linie poprzednio istniejące zostaną wzmocnione. Podobne zja
wisko, tylko w odwrotnej kolejności, będzie miało miejsce, gdy 
mniejszy towarzysz będzie wychodził z poza tarczy większego. 
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Śledząc te wszystkie zmiany w widmie t; Aurigae, będziemy mo
gli ustalić, jak wysoką atmosferę posiada gwiazda większa, z czego 
ona się składa i, co najważniejsze, jaki jest rozkład w niej po
szczególnych pierwiastków. Zauważymy mimochodem, że tego ro
dzaju badania atmosfery są możliwe jedynie w przypadku t; Au
rigae, inne bowiem gwiazdy podwójne składają się z gwiazd 
9 jednakowych mniej więcej wymiarach, o żadnym więc tego 
rodzaju efekcie nie może być mowy. Rozumiemy obecnie dlaczego 
właśnie t; Aurigae wzbudziła tak wielkie zainteresowanie w świe
cie astronomicznym. 

Przejdźmy obecnie do szczegółowego rozpatrzenia obserwacyj 
i ich· wyników z ostatnich kilku lat. Wprawdzie niektóre osobli-

Ryc. 2 

wości tego systemu były znane już dawniej, systematyczne jed
nak obserwacje t; Aurigae zaczęły się dopiero od r. 1931, kiedy 
to miało miejsce jej zaćmienie. Następne zaćmienie odbyło się 
w jesiehi 1934 r. W obu wypadkach obserwacje tej gwiazdy szły 
w dwóch kieri.tnkach: 1) ustalenie rozmiarów tego systemu i da
nych fizycznych, 2) badania". składników chemicznych i budowy 
atmosfery g�iazqy większej. ' . · . 

Wyznaczenie elementów orbity i rozmiarów gwiazdy podwój
nej sprowadza się dó zaobserwowania krzywej prędkości radialnych 
i krzywej jasności. W pierwszy'm wypadku uzyskujemy wartości: 
a . sin i (a - połowa wielkiej osi orbity, i - kąt nachylenia jej do 
płaszczyzny stycznej do sklepienia niebios, e - mimDśród orbity, 
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nJ - odległość. periastronu od węzła) i. t. .zw. fun�cję mas, czyli 
. m� sin3 i . . � , 1 • wyrażen
_
1e (

mi 
+ 

m,;)
2 . . z krzywej : zaś 

�
)�sn��ct ��tr�j1my 

·!
wyzna-

czyć kąt „i" i względne rozmiary obu składników.1). Ppn;ijar pr.ędkośc} 
radialnych ' Aurigae nie nastręczał żadnych specjalnych trudności; 
gwiazda ta jest bardzo jasna, jedynie ze względu na długi jej 
okres, obserwacje musiały obejmować dłuższy odstęp czasu. Zna
lezione przez Ha r p e  r'a elementy są: a sin i = 294300000 km; 

o m3 sin3 i 
e =O. 411; w= 330. 13; ( + 

)
2 = 1.03 masy Słońca. Jeśli m1 m2 

chodzi jednak o pomiary fotometryczne, nastręczają się tutaj wiel
kie trudności. Zaćmienia są bardzo rzadkie (raz na trzy lata), 
zmiany zaś jasności są stosunkowo bardzo prędkie. Otóż spadek 
jasności tej gwiazdy następuje w ciągu 1 doby; dalej przez 40 dni 
trwa zaćmienie całkowite, jasność więc gwiazdy jest stała, wresz
cie znowu w ciągu doby jasność szybko wzrasta do wartości 
pierwotnej i tak pozostaje aż do następnego· zaćmienia. Ponieważ ' . 
przy wyznaczaniu elementów :z; ,krzywej jasności, najważniejszą 
rolę odgrywa część krzywej przypadającej na zaćmienie częściowe 
(spadek lub wztost jasności), ·na ·najodpowlediiałnlejszą więc · ób
serwację mamy,lzaledwie 2 dni w ciągu . trzech lał:1Jeżeli uwzglę
dn'imy jeszcie, .,i;e przez pGł dobY, obs·�nwowrać nje \możemy, zro
zumiemy wewcws, jak małe są szanse uzyskania dobrego wyniku. 
W takich warunkach obserwacje jednego obserwatora nie są wy
starczające dla ustalenia krzywej jasności, dopiero współpraca 
wielu placówek, rozrzuconych możliwie dalej jedna od drugiej, da 
nam jaki taki rezultat. Na 1yc. 3, 4 i 5 mamy wynik, uzy
skany w jesieni 1934, zawierający obserwacje kilkunastu obser
watorów europejskich i amerykańskich. Rycina 3 przedstawia nam 
ogólny przebieg zmienności, ryc. zaś 4 i 5 ilustrują poszczególne 
obserwacje ' Aurigae w pobliżu fazy częściowej (podług pracy 
Gu t hn i c k'a i S c hn e l l e r'a, A. N. 6142). 

Wartości na czas trwania fazy częściowej, uzyskane przez 
poszczególnych obserwatorów, róznią się od siebie znacznie. Naj
mniejsza 

_
otrzymana

. 
wartość jest: LOd: �' .najy.riększa zaś 2d. O. 

W tych warunkach. wyznaczenie elemen�ów orbity zwykłą metodą 
' I� J ' 

i) Wszystkie wiadomości, dotyczące wyznaczania 
:
orbit gwiazd po• 

dwójnych-spektroskopowych i gwiazd zaćmieniowych znajdzie czytelnik 

w książce Aitken'a: „The binary stars" New Jork 1935, 
'
lub w pracach ory� 

ginalnych, których tutaj , nie wymieniam ze -względu' na brak miejsca. 
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staje się bardzo niepewne. Zastąpiono ją częściowo nową, której 
autorem jest G u t  h n i c k. Chodzi tutaj tylko o wyznaczenie sto
sunku promienia mniejszej gwiazdy do promienia gwiazdy więk-

szej (czyli o znalezienie wartości k = !.!_). Ze wzoru P 1 a n c k'a 
r1 

.... 
.... 

... 
oo 

..... 

02 .... 
.... 

o� ,_ 
,_ 

Oó ..... 
,_ 

0·8 ..... 
..... 

� 
I I I I I I 

1954.Vltł 1.0 JO "' � l9 

Ryc. 3 

znajdziemy, że promieniowanie, wysyłane przez jednostkę powierzch
ni ciała wynosi E = c1A.-�( eci/J.T_ 1 )-1 gdzie l oznacza długość 

fali światła obserwowanego, c1 i c2 są to stałe współczynniki, 

/ 

o"."o ' .„ � ' 
• ""' 

<) ·2 

0·4 

o.„ • • 

I 
o.I • 

1�_}4.Vll u.o l.j·O 2."t o 2.5.o 26·0 

Ryc. 4 

T - temperatura ciała w skali bezwzględnej. W takim razie na

tężenia światła całego układu przed zaćmieniem i po zaćmieniu 
będzie wynosiło: 

I= :nriE , + nr�E2 gdzie E, = c1A.-5 ( ec2/J·T1-I)-1 

zaś Ei= cr'"-s ( ec2f?.T2-1)-1 
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w czasie zaś całkowitej fazy zaćmienia (mały składnik jest wów
<:zas niewidoczny): I'= nriE1• 

Przechodząc obecnie do wielkości gwiazdowych, otrzymamy 

I' 
.amplitudę A = -2. 5 logT. 

Podstawiając odpowiednie wartości I i I ', dzieląc następnie 

licznik i mianownik prz-ez 

<>trzymamy A = 2 . 5 log 

warunek � = k 
ri 

. . . . (a). 

Obserwując jasność 1; Aurigae różnymi narzędziami (oko, 
klisza fotograficzna, komórka fotoelektryczna, klisza i filtr) uzy-

0.2 

.------·---·-- ------· 

!·la _„ •••• • 

• 

-- · �··;: · _______,..__.._,... . . . - -
. ' . . 

29.o X- \.O 

Ryc. 5 

2·0 

" 

.tł. 

3.0 

skarny amplitudy, odpowiadające różnym wartościom l; podsta
wiając odpowiednie A il do wzoru (a), otrzymamy szereg równal'i, 
zawierających jako niewiadome k, T1 i T2• Z trzech, lub więcej 
takich równal'i znajdziemy w ten sposób poszukiwane wartości 
k oraz T1 i T2. 

Zauważymy tutaj, że skuteczność stosowania tego sposobu 
:zależy od tego, w jakim stopniu zmienia się wartość amplitudy 
z długością fali światła obserwowanego. W wypadku gdy ampli
tuda niewiele się zmienia przy zmianie l (a ma to miejsce u wszyst
kich prawie gwiazd zaćmieniowych), uzyskany układ równal'i będzie 
praktycznie nieoznaczony, znalezione zaś tą drogą liczby będą 
bardzo niepewne. W przypadku 1; Aurigae rzecz ma się inaczej; 
dzięki temu, że jeden składnik posiada wyjątkowo niską tempe
raturę, drugi zaś bardzo wysoką, występuje tu wyraźna zależność 
.amplitudy jasności od długości fali światła obserwowanego Tak 
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na przykład obserwując zaćmienie tej gwiazdy przez nad-fioletowy 
filtr (używając oczywiście do tego fotografii) otrzymamy amplitudę 
przeszło 2m; . w promieniach fotograficznych wynosi ona około 
om. 8, wizualnie zaś om. 1. Uzyskane tą drogą wartości są k = 1 j73 ; 
T 1 = 3160° i T 2 = 15000°. Po zestay.rieniu ty�h wartości z elemen
tami, znalezionymi z krzywej jasności i prędkości radialnych, otrzy-
niujemy następujące wyniki: 

. 

T (Okres. obiegu) . . . . . 972d. 3 
a • {połowa wielkiej osi orbity) . 1035 . 106 km 
r1 (promień gwiazdy większej) . 204 . 106 km 
r 2 (promień gwiazdy mniejszej) 2,8 . 106 km 
i (Kąt nachyl. orbity) . . 80� . 47 
Ml. (masa wi�kszej gwiazdy) . . 32' masy Słońca -· 
M2 (masa mniejszej gwiazdy) 13 · mas Słoóca 
121 (średnia gęstość gw. większej) O . 0000013 gęst. Słońca 

e2 (średnia gęstość gw. mniejszej) O . 2 gęst. Słońca 
T1 (temperatura gw. wi.ększej) 3160° 
T 2 (temperatura gw. mniejszej) 15000° 
n (paralaksa układu) . . . O''. 0032 

Na ryc. 6 widzimy układ !; Aurigae. Dla porównania obok 
podano w tej samej skali Słońce wraz z orbitą Ziemi. 

,, „•·· ..:..-

\ 

'" Ryc. 6 

- - --

' ,.-. 

"\ 
- - / 

. .  

< Dokładne. pomiary. prędkości radialnych C Aurigae w pobliżu 
zaćmrenia pozwoliły stwierdzić istnienie rotacji J.) gwiazdy wię
ksiej tęgo. sy�emu. Ryc.. 7 ilustruje otrzymaną przez '.W i Is o n a 
i C hr.i s tie krzywą prędkości radialnych. Normalny przebieg tej 
krzywej został jak gdyby zakłócony przez silne odchylenia w dwóch 

' .  ·. • 1) Używam tegC? _.terminu w znaczeniu obrotu dokoła własnej· ()si. 
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oznaczonych na rysunku strzałkami punktach. Oba te zakłócenia 

przypadają w momentach, gdy mały składnik zostaje · zasłonięty 

atmosferą gwiazdy większej. Mamy tutaj do czynienia z typowym 
efektem Do p p  1 e r  a, spowodowanym rotacją atmosfery gwiazdy 
większej. Z jednej więc strony atmosfera ta zbliża się do nas, 

zaś z drugiej oddala się z taką samą prędkością. Mierząc wartość 
tej prędkości na wykresie i znając długość promienia gwiazdy 
większej, możemy łatwo obliczyć okres rotacji; mianowicie w wy

padku, gdy nachylenie „i" jest bliskie do 90°, okres ten będzie 

"ł p 
2:nrl 

c· k 
. 

t 
. 

t t 'b l" wynosi = -- . te awe ies , ze o rzymana w en sposo 1-
v 

czba 700d. 5 jest bardzo bliska do okresu obrotu tego układu 

dookoła środka mas. 

l<l"Tl 
� 

+SO 

'40 

20 

i O 

�Oo 

Ryc. 7 

Przejdźmy obecnie do omówienia wyników obserwacyj, do
iyczących składu i budowy atmosfery gwiazdy większej. jak mó
wiliśmy już, chodzi tutaj o skonstatowanie wszystkich zmian, jakie 
zajdą w widmie tego układu, gdy mniejszy składnik będzie wę
drował poza atmosferą składnika większego. Pierwsze tego rodzaju 
·objawy występują na 8-10 dni przed początkiem fazy częściowej; 
w postaci słabych linij wapnia zjonizowanego. W miarę zbliżania· 
się zaćmienia, linie te stają się coraz mocniejsze; jednocześnie 
następuje silny wzrost natężenia linij wodoru, później zjawiają się 
linie zjonizowanego tytanu, wreszcie linie metali niezjonizowanych 
glinu, żelaza, magnezu, niklu i innych. Z początkiem· zaćmienia 
·Całkowitego linie te giną {lub znacznie słabną). Znając wymiary 
.systemu ' Aurigae oraz moment pojawienia się jakiejś linii, możemy 
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łatwo obliczyć, w jakiej odległości od tarczy był wówczas skła
dnik mniejszy, innymi słowami, na jakiej wysokości dana linia 
się pojawiła. Ścisłe pomiary termoelektryczne całego szeregu widm 
uzyskanych w 1934 r. wykazują, że atmosfera większego składnika 
C Aurigae posiada grubość około 1/ 4 promienia tej gwiazdy czyli 
około 5. 107 km. Najwyżej sięgają w niej wapń zjonizowany 
i wodór. Inne pierwiastki, (przeważnie niezjonizowane metale) zaj
mują niższe warstwy atmosfery, sięgając mniej więcej na wysokość 
1/ 10 promienia. Średnia gęstość atmosfery wynosi 2,4. 10-u, gę
stość zaś jej w pobliżu tarczy wynosi mniej więcej trzykrotną 
wartość gęstości średniej. Ciekawe jest, że gęstość wodoru pozo
staje na wszyskich wysokościach taka sama, gdy gęstości innych 
pierwiastków wyraźnie rosną w miarę zbliżania się do tarczy 
gwiazdy. Wodór tworzy więc otoczkę dookoła gwiazdy o jedno
stajnej wszędzie gęstości, dopiero na wysokości około 1/4 promienia 
gęstość jego szybko maleje. 

Porównując wyniki, otrzymane w 1934 r., z wynikami z roku 
1931 /32, spotykamy się z następującym ciekawym faktem: oto 
linię wapnia zjonizowanego, która w 1934 r. wystąpiła w widmie 
C Aurigae na 8-1 O dni przed początkiem zaćmienia całkowitego, 
w r. 1931 /32 zauważono znacznie wcześniej, mianowicie około 
miesiąca przed zaćmieniem całkowitym i tyleż później po końcu za
ćmienia. Przyczynę tego widzi Gu t h n i c k  w osobliwym zachowa
niu się wapnia zjonizowanego w atmosferze gwiazdy; w r. 1931/32 

sięgał on znacznie wyżej, na wysokość około promienia gwiazdy. 
natomiast w okresie pomiędzy 1931 a 1934 r. atmosfera wapniowa 
skurczyła się znacznie, sięgając zaledwie do 1/4 pierwotnej wysokości· 

Porównując dane, dotyczące budowy atmosfery większego 
składnika systemu C Aurigae z budową chromosfery Słońca, wi
dzimy tutaj wielkie podobieństwo. Te same pierwiastki i w tej 
samej mniej więcej kolejności występują w chromosferze Słońca; 
najwyżej tam sięga Ca+, dalej H, następnie Mg, Ti+, Sr+, Fe, 
dalej Al i Ca, najniżej zaś cały sz�reg nie�jonizowaRych pierwia
stków (La, Ce, Sc, Nd). jeśli chodzi natomiast o bezwzględne 
rozmiary atmosfer i o ich gęstości, nie może być tutaj mowy 
o jakimkolwiek oodobieństwie, Słońce bowiem jest karłem o bar
dzo dużej gęstości i małych rozmiarach, natomiast większy skła
dnik C Aurigae jest nadolbrzymem o ogromnych rozmiarach i ma
łej gęstości. 

Na zakończenie podajemy poniżej tabelkę, zawierającą mo
menty najbliższych minimów C Aurigae: 

„ 
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Początek zaćmienia 
Czas uniwersalny 

1937 Kwiecień 21 . 5 

1939 Grudzień 19 . 8 

1942 Sierpień 18. 1 

URANIA 

Środek zaćmienia 
Czas uniwersalny 

1937 Maj 10. 35 

1940 Styczeń 7. 65 

1942 Wrzesień 5. 95 

Koniec zaćmienia 
Czas uniwersalny 

1937 Maj 30. 6 

1940 Styczeń 27 . 9 

1942 Wrzesień 26. 2 

15 

Ze względów, o których mówiłem wyżej, jest wskazane, by 
jak największa ilość obserwatorów brała udział w obserwacjach 
zaćmień tej gwiazdy. Ponieważ jest ona bardzo jasną (widoczną 
gołym okiem) stanowi dogodny objekt dla pracy amatorów. Ze 
względu jednak na bardzo małą amplitudę wizualną (Om. 1) obser
wować ją należy w dziedzinie bardziej zbliżonej do fioletu. Duże 
korzyści może przynieść tutaj zwykły niebieski filtr, umieszczony 
przed okularem lornetki, lub lunety, zwiększy bowiem amplitudę 
zmian jasności do om. 6-0m. 7. Można również do tego rodzaju 
obserwacyj użyć zwykłego aparatu fotograficznego. Wprawdzie 
przy nieruchomej podstawie, obrazy gwiazd wypadną nieco wy
dłużone, nie przeszkodzi to nam jednak w ocenianiu jasności 
C Aurigae, inne bowiem gwiazdy będą miały taki sam kształt, 
zyskamy natomiast na amplitudzie, która w promieniach fotogra
ficznych (przy zwykłej, nieuczulonej kliszy) będzie wynosiła około
om. 8. Zarówno metoda obserwacji jak i szczegóły techniczne będą 
tutaj takie same jak przy obserwacji innych gwiazd zmiennych; 
nie będę ich tutaj opisywał, gdyż znajdzie je czytelnik w wielu 
książkach popularnych, lub czasopismach. 

Wilno, 1936 Xll 15. 
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Kronika naukowa 

Gwiazdy Nowe o niezwykle dużej jasności. Trafiają się gwiazdy No• 
-we które w maksimum jasności świecą niezwykle jasno, znacznie jaśniej 
.od

' 
przeciętnych gwiazd Nowych. Nazwano je więc gwiazdami Nadnowv

mi (po łacinie SupernovaeJ. Podczas gdy normalna gwiazda Nova posiada 
'bezwzględną wielkość zbliżoną do - 5m. 8, czyli świeci około 20 OOO raz.y 

jaśniej od Słońca, to Supernova wznosić się może w swej j;1sności bez• 

względnej ąo. -13m. czyli że wysyła wtedy światła przeszło 10 OOO OOO ra' 

zy więcej, niż Słońce. Taką np. gwiazdą o niezwykle wielkiej bezwzglę, 

dnej jasności była gwiazda Nowa w mgławicy Andromedy, zaobserwo' 
wana w 1885 r. w naszym zaś systemie gwiazdowym do tej kategorii 
·gwiazd należałoby zaliczyć gwiazdę Nową, odkrytą prze. Ty c h  o n a 

B r a h e  w 1572 r. Jak wiadomo, ta ostatnia gwiazda była widoczna za 
·dnia w pełnym blasku Słońca. Można obliczyć, że Supernova Androme
dae z 1885 r. wypromieniowała tyle energii w ciągu 25 dni, ile Słońce wy' 
syła 

·
jej przez 100 milionów lat. Astronomowie B a a d e i Z w i c k  y przy, 

·puszczają.„ że Supernovae są źródłem tajemniczego promieniowania ko• 
·smicznego. 

W gromadzie mgławic w gwiazdozbiorze Panny odkryto już 5 gwiazd 
Nadnowych. Jedną z nich odkryto w Obserwatorium na Mount Wilson 
w roku 1936. Posiadała ona pozorną jasność + t4m, bezwzględną zaś 

-12m (odległość gwiazdy 6 milionów lat światła). Udało się otrzymać jej 
·widmo, które wskazywało na rozprężanie się zewnętrznej powłoki gwiazdy 
z prędkością 6000 km/sek. 

. 

E. R. 

(Die Himmelswelt 1936 151-152). 

Planetoidy. Efemerydy pod nazwą Kleine Planeten, wydane przez 
Astronom. Recheninstitut w Berlinie na r. 1937, zawierają elementy 1380 
planetoid. Od ubiegłego roku przybyło więc 36 planetoid. Wśród tych no' 
wych planetoid znajduje się jedna z polską nazwą Wawel (Nr. 1352). Pla, 
netoida ta była odkryta przez astronoma belgijskiego Arenda, orbitę jej 
obliczała p. L. S t  a n k i  e w  i c z  ó w  n a z Ob�crwatorium Astronomicz, 

nego U. J. w Krakowie. E. R. 

Gwiazdy zmienne. Katalog gwiazd zmiennych na r. 1937, opracowanv 
przez Obserwatorium Astronomiczne Berlin,Babelsberg, zawiera 696f< 
:gwiazd, których zmienność została definitywnie stwierdzona. Od ubiegłego 
:roku przybyło 192 gwiazd. E. R. 

Przegląd wydawnictw 

Kalendarz Ilustrowanego Kuryera Codziennego na rok 1937. 

Część astronomiczna (str. 3-18) została opracowana podobnie jak 
w poprzednich rocznikach przez dra J. G a d o m s k i  e g o, adiunkta Ob, 
-serwatorium Astronomicznego U. J. P. w Warszawie. Na początku podano 

-zwykłe wiadomości chronologiczne, następnie wykres równania czasu 
·z objaśnieniem. Dalej omówiono zaćmienia w 1937 r„ dodając do ich opi• 
-su wykaz zaćmień, które będą w Polsce widoczne do 2160 r. Należy tu 
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zauwazyc, ze ostatnie całkowite zaćmienie Słońca było widoczne w Polsce· 

nie w 1887 r. jak podano na str. 5, lecz 21 sierpnia 1914 r., kiedy to cen.

tralna linia pasa całkowitego zaćmienia przeszła w pobliżu Swięcian, Wi• 

lejki i Mołodeczna, wewnątrz zaś tego pasa znalazło się m. i. Wilno, Osz•· 

miana i Stołpce. 

Za zaćmieniami znajdujemy opis ciekawego przejścia Merkurego· 

przez brzeg tarczy słonecznej. W Polsce przejście to nie będzie widoczne. 

Dalej następuje obszerny opis widzialności planet z rozmaitymi wiadomo,,

ściami o nich, podano również wiadomość o najnowszych odkryciach. 

w dziedzinie planetoid. Bardzo użyteczną jest obszerna tablica z danymi 

liczbowymi, odnoszącymi się do planet. Specjalne tablice pozwalają obli• 

czyć czas miejscowy w wielu miejscowościach oraz wschody i zachody

Słońca. Należy tu jednak zauważyć, że w tabelce, zawierającej różnice cza• 

su miejscowego i urzędowego dla 30 miejscowości, wkradł się błąd dla 

Wielunia i Cieszyna; zamiast -5m powinno być około -t5m. 

Liczne fotografie i wykresy uzupełniają bogatą treść kalendarza. Do· 

najbardziej ciekawych należą projekt budowanego obecnie obserwatorium 

astronomiczno.meteorologicznego na szczycie Pop Iwan w Czarnohorze· 

oraz widok nowego gmachu Obserwatorium U. S. B. w Wilnie z pa.wilo, 

nami obserwacyjnymi. 

Całość przedstawia się bardzo interesująco i stanowi bardzo cenny· 

zbiór wiadomości astronomicznych, dotyczących nietylko zjawisk w r. 1937, 

lecz ponadto - wielu ciekawych aktualnych zagadnień nowoczesnej astro• 
nomii. E. R. 

Na marginesie artykułów mgra J. Wasiutyńskiego· 

o Koperniku 

W czasopismach Prosto z Mostu (NrNr 37 i 42 z 1936 r.) oraz Wia• 

domości Literackie (Nr 53-4 z 27 grudnia 1936 r.) ukazały się artykuły 
mgra J. W a s  i u ty ń s k i  e g o  o Koperniku. Autor poza tym zapowiada 
wydanie książki poświęconej Kopernikowi. Nie bi;;dę teraz poruszał spra• 
wy pochodzenia i narodowości Kopernika; ocena wniosków, do jakich do. 
chodzi mgr Wasiutyński, winna być pozostawiona historykom, którzy wła• 
�ciwy sąd o tym wydadzą. Natomiast muszę kategorycznie i bardzo ostro· 
zaprotestować pr::eciwko nazwaniu Kopernika przez autora „infantylicz• 
nym paranoikiem z Torunia" (Mit Kopernikowski, Wiad. Lit. Nr 53-4). 
Tego rodzaju obelżywe odezwanie się o wielkim uczonym. którego id�e 
pchnęły myśl astronomiczną na nowe tory, wywołać winno uzasadnione 
oburzenie. \Vyrazić należy życzenie, aby autor ::rozumiał, że zbyt daleko· 
poniósł go ferwor literacki i że tego rodzaju epitety, uwłaczające pamięci 
jednego z największych uczonych świata a nie przynoszące chluby ich 
autorowi, stanowczo nie powinny znaleźć się w książce, której ukazanie
się autor zapo;,viada. 

Dr Eugeniusz Rybka 

profesor astronomii U. J. K. we Lwowie. 
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Kalendarz astronomiczny na marzec, kwiecień i maj 1937 r. 

Marzec 1937 

!] 
"' = I "' - = 

·-Ol •o "" •o ;;' „ N >o � u -:3 u c c- � ,:i 

h m m h m m 

1 pn 22 24 -3"7 716 +3·0 
2 wt 23 31 -4'7 7 39 +4'0 
3 śr - - 8 5 +4 ·8 
4 cz 033 -5 '5 840 + 5·7 
5 pt 1 32 -6'0 922 +6'0 

6 sb 2 23 - 5·8 10 14 t6'0 
7 nd 3 7 -5'5 11 13 5·3 
8 pn 3 43 -4'7 12 22 + 4'5 
9 wt 4 12 -3'7 13 36 +3' 5 

10 śr 4 37 -2-7 1453 +2 ·3 

11 cz 459 -1'5 1612 +1·0 
12 pt 5 20 -0·3 17 34 -02 
13 sb 540 +0·1 18 57 -1·3 
14 nd 6 2 +1·8 2023 -28 
15 pn 62 7 +3 ·2 21 48 -4 0 

16 wt 657 +4'3 23 10 - 50 
17 śr 7 36 +"1'2 - -
18 cz 826 + 5·8 024 - 5"8 
19 pt 926 + 5·8 1 27 -58 
20 sb 103 5 +5·2 217 -5 "3 

2 1 nd 11 49 +4 ·2 2 55 -4"3 
22 pn 13 4 3 0  3 25 --3 ·3 
22 wt 14 18 + 1·8 3 49 -2 3 
24 śr 15 31 +o·8 4 9 -1 ·2 
25 cz 16 42 -0·2 4 27 -0·2 

26 pt 17 52 -1 ·2 445 +0· 7 
2 7 sb 19 1 -2'2 5 2 + 1·5 
28 nd 20 IO -3'3 5 21 +2'5 

pn 21 17 -4'3 543 +3·5 

KSIĘŻYC 
Kwiecień 1937 

„1 ·� 

· 1 � ... Q) O> •c 
l'C ·- » .cl 
o o- ; 

h m 
1 cz -
2 pt 014 

u I 
m 

-
-6'0 

3 sb 1 0-5·7 
4 nd 1 39 -5·o 
5 pn 2 10 -4'0 

6 wt 2 36 -3 0 
7 śr 2 5Y -2·0 
8 cz 3 20 -·0"8 
9 pt 3 41 + 0·2 

IO sb 4 '2 + t 3 

11 nd 4 26 +2 '5 
12 pn 4 55 +37 
13 wt 5 32 +4' 7 
14 sr 6 18 +5·7 
15 cz 7 16 +5·8 

16 pt 825 + 5 3 
17 sb 9 39 +4'3 
18 nd 1055 +3·3 
19 pn 12 9 +n 
20 wt 1322 +1'2 

21 śr 14 33 oo 
22 cz 15 42 -08 
23 pt 1650 -1'8 
24 sb 17 59 -2·8 
25 nd 19 6 -4'0 

26 pn 20 11 _4· 7 
27 wt 21 12 -53 
28 śr 22 8 -5'8 
29 cz 22 26 _5·7 

= I •o .. 
!l u 
N 

h m m 

718 15· 7 
8 6 5•8 
9 2 5·5 

10 5 +4 ·8 
11 1 5 +3 '8 

12 29 t2'7 
13 4 5 1· 5 
15 4 + 0·3 
16 26 -OB 
17 51 -2 ·0 

19 18 -3 ·3 
2045 -4'7 
22 5 -5' 5 
23 15 -5"8 

- -

012 _ 5·5 
0 55 -4 7 
1 28 -3·7 
1 53 -2 5 
2 14 --1·7 

2 33 -0"7 
2 51 +0·3 
3 8 tt·3 
3 26 2 2  

3 48 +32 

4 12 +4·2 
4 41 +4"8 
5 18 t5'5 
6 2 5'8 

Maj 1937 

"' <: - = � -;o "' Ol •o � � ·;::; >o ,c 
u � u c c- � N 

h m m h m m 

1 sb - - 7 55 + 5·0 
2 nd o 10 -4'3 9 2 +4·2 
3 pn 037 -3'3 10 1 2  +3·0 
4 wt 1 1 -2 ·5 11 25 +2·0 
5 śr 1 22 -1-3 12 40 +l·c 

6 cz 1 42 -0·3 13 58 -0·2 
7 pt 2 3 10'8 1520 -1·5 
8 sb · 2 24 2 ·0 16 45 -2- 7 
9 nd 2 51 3·0 18 11 -4"0 

IO pn 3 23 +4 3 1936 -5'2 

11 wt 4 4 + 5 ·2 2054 -5'8 
12 śr 459 -i- 5·7 2 1 58 -5·7 
13 cz 6 6 +5·5 22 49 -5 · o 
14 pt 7 21 +4'8 2327 -4 '0 
1 5 sb 839 +3·8 23 56 -2·E 

16 nd 957 +n - -
17 pn 1 1 11 +1-5 019 -1·8 
18 wt 12 24 +0·5 039 -1·c 

19 śr 13 34 -0·7 057 +0·2 
20 cz 14 42 - 1 '7 I 15 +1·0 

21 ot 15 50 -2'5 1 32 +2·0 
22 sb 1 65 7 -3'7 1 53 +3·o 
23 nd 18 3 -4' 5 216 +3·8 
2 4 pn 19 5 -5'3 2 43 t4•7 
25 wt 20 3 -5'8 3 18 5 ·3 

26 śr 20 54 -5'7 4 o +5·8 
27 cz 2 1 3 7 -5-3 451 + 5· 7 
28 pt 22 12 -4·5 548 +5 ·2 
29 sb 22 4 1 -3'7 653 +4·3 

30 

Im 
wt 22 21 -5·o 6 h +4·5 30 pt 23 37 -5'2 655 +5·1 3 0 nd 23 5 -2' 7 8 1 +3·3 

31 śr 23 22 -5'7 6 40 + 52
1 

3 1 pn 2326 -1·7 9 12 +n 

') W Warszawie czas środkowo-curope1ski. 
2) Zmiany momentu wschodu i zachodu na 1° różnicy szerokości geograficznej 

danej miejscowości w po ównaniu z szerokośdą geogr. Warszawy. Na południe od 
Warszawy stosujemy znak podanv w tablicy, na północ - znak odwrotny. 

FAZY KSIĘŻYCA 
h m h m h m 

Ostatnia kwadra Marzec .'i 10 17 Kwiecień 4 4 53 Maj 3 19 36 
Nów . - . . „ 12 20 32 11 6 10 „ 10 14 18 
Pierwsza kwadra „ 19 12 46 „ 17 21 34 „ 17 7 49 
Pelnia . . . . „ 27 O 12 „ 25 15 24 „ 25 8 38 

U w a g a. Objaśnienie kalendarza było wydrukowane w Nr. l „Uranii" z 1936 r. 
Wschody i zachody Słońca, Księżyca i planet zostały obliczone w Obserwatorium 

Astronomicznym. U. ]. P. w Warszawie. 



Marzec 1937 

! I Ró�na- I � I ia nie '5 
Cl czasu•) ;, 

m s hm 
2 +12 25 6 21 
7 +u 20 610 

12 +10 4 5 59 
17 + 841 547 
22 + 713 5 36 
27 + 541 5 24 

"" 
•o 
.c 
u 
� 

N 

h m 
1717 
1726 
17 34 
17 43 
17 52 
18 o 

I C•) 

m 
+ 1'4 

o·9 
0·5 

+ 0·2 
± 0 2  

0·7 

URANIA 

SŁOŃCE 
Kwiecień 1937 

" I 
Równa-

� nie 
Cl czasu t) 

m s 
1 +4 10 
6 +241 

11 1 17 
16 o o 
21 -1 8 
26 -2 6 

-;;' 
"" "" 
•o •o 

,.Q -:; u 

� .::i 

hm h m 
5 12 18 8 
5 1 18 17 

4 50 1826 
4 38 1835 
4 27 1844 
4 16 18 52 

Mai 1937 

C') 

m 
±1 '0 

1 ·3 
1'8 
2 · 1 

� 
" 

Cl 

1 

Ró�na-l ;g 
nie &:i 

czasu t) ,; 
m s hm 

6 -2 52 4 6 
11 -3 24 3 57 
16 -342 348 
21 -346 340 

2 '6 26 -3 35 
3·0 1 31 -3 12 

3 33 
3 27 

-2 36 3 22 

I 
"" 
•o 
"' 
u 

N 

hm 
19 1 
19 9 
1917 
19 25 
1932 
1939 
1945 

19 

I C•) 

m 
±3'4 

3'8 
4·2 
4·5 
4·9 
5'2 
5·5 

') O północy czasu uniwersalnego (I h cz. śr.-europ.); czas średni mniej prawdziwy. 
•) W Warszawie, czas środkowo-europejski. 
•) Zmiany momentów wschodu lub zachodu na Jo różnicy w szerokości geograficznej w porów

naniu z Warszawą. Na południe od Warszawy znak górny odnosi się do wschodu, dolny do zachodu; 
na północ od Warszawy odwrotnie. 

Cz a s  g wia z d o w y  w Gr een w i ch 

o północy czasu uniwersalnego (1 h cz. śr.-eu rop.). 

Marzec 1. 1 Qh 35m 31s·t4. Kwiecień 1. J 2h 35m 44s·21. Maj 1. t 4h 34m os·ss. 

I Data I 
1937 

III. 2 
12 
22 

IV. 1 
11 
21 

V. 1 
11 
21 
31 

Data I 
1937 

III. 2 
12 
22 

IV. 1 
11 
L.1 

V. 1 
11 
21 
31 

Zmiana czasu gwiazdowego na 1 dobę: 3m 55s·ss6. 

PLANETY 
Merkury Wenus 

I I 
•o "" I "" 

•o 

b = • o 

b .c 

a u -:; a u 

� .:g ;. 

h m o h h h m o I h 
2143 -15'8 6'0 15·4 1 27 +13 3 7·2 
2247 -1 0·1 5·9 16'3 1 49 +16·9 6'5  
23 54 - 2·4 5·7 17'5 2 2 +19·3 5 '8 

1 6 + 68 5·4 188 2 2 +20·2 5·0 
217 +15 ·5 5·2 20·1 1 48 +18·9 4·3 
3 8 +20·5 4'8 20·8 1 27 + 15·5 3·5 
3 26 +21'1 4·4 20·4 1 11 +11·5 3·1 
3 12 + 17'7 3·9 19'2 1 10 + 8'9 2•7 
2 56 +13 9 3·3 17'9 1 22 + 8'2 2 '3 
3 2 +13•3 2 8  17·3 1 43 + 8·9 2·0 

Jowisz Saturn 

I I 
"" 

b 
•o 

a -:; 
� 11 a b I� I � •<;..) � 

� „ 
;i:o N 

h m 
-22·0 I h h h m o h h 

19 25 4'4 12'3 23 39 -4'4 5·9 18•3 
1933 -21'8 3 8  11·8 2344 -3 9 6•3 17'7 
1939 -21'6 3·3 11·3 23 48 -3·4 5 7  11·2 
1945 -21·3 2'7 10·8 23 53 -3· 0 5·1 16'6 
19 50 -21·2 2·1 10·2 23 57 -2·5 4·4 16'1 
1954 -21·0 1 ·5 9·5 o 2 -2·1 3'8 15'6 
1956 -20·9 o·8 9·0 o 6 -1·1 3'2 15'0 
1958 -20·9 0·2 8•4 o 9 -1·3 2 •6 14'4 
1957 -20 9 23·5 7•8 o 13 -0·9 2·0 13•9 
19 56 -21·0 22 '8 7'1 o 16 -0 '7 1 ·3 13 •3 

Mars 

= 

I 
"" "" 
•o 

•o 

b -:; 
•o -" a 
-" 

u •U 

.::i ;. .::i 

h h m I o h h 
21'6 15 37 -17'9 0·2 9·0 
21 ·7 15 51 -188 23 '8 8'5 
21 ·5 16 2 -19'5 234 3·0 
21 o 16 11 -20·1 22·9 7·4 
19·9 1615 -20·5 22 '4 6'7 
18·5 1614 -20'8 21·7 6'0 
17'2 16 7 -20·9 21·0 5·2 
16'3 15 56 --20'9 20 1 4·4 
15'8 1 542 -20·6 19'2 3·5 1 15'6 15 27 -20·3 182 2 '7 

Uran Neptun 

I Dala a I b a I b 

1937 h m o h m l o 
III. 2 2 17 +133 11 11 +5·8 
IV. 1 2 23 +13·8 11 14 +6·2 
V. 1 2 29 +14·3 1 11 12 1 +6'4 

31 2 36 +14'8 11 11 +6·4 

Uwaga: Wsoółrzędne planet 
poda nu dla Oh czasu uni· 
wersalnego; wschody i za-
chodv dla Warszawy w czasie 

ś rod kowo-eu ro pejs kim 
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I 

Zakrycia gwiazd przez Księżyc1> 
(czas środkowo-europejski) 

Marzec 16 Kwiecień 19 Kwiecień 27 
15 Ari (4m. 5) a Cne (4m. 3) 15 Sco (2m. 5) 

zniknięcie zniknięcie ukazanie się2) 

h m h m h m 
Kraków . 20 32•5 1 31 5 21 49·2 
Lwów 33·4 30•8 52·1 
Poznań . 28•3 28•8 4\:1•8 
Warszawa . 29•7 2tM 53·0 
Wilno 27"3 24•1 59·5 

1) Według obliczeń obserwatorium na Lubomirze. 
2) Północno-zachodnia ćwiartka tarczy Księżyca. 

Marzec 21 d 2h Równonoc wiosenna. Początek wiosny a:>tronomicznej. 
Ma; 11 Przejście Merkurego przed tarczą Słońca (w Polsce niewi

doczne). 

„ 

R 
X 

19 20 Mars w przeciwstawieniu ze Słońcem. 

Gwiazdy zmienne 

Gwiazdy długookresowe Minima Algola 

Spodziewane 
Gwiazda Max (M) lub min (m) Marzec Kwiecień Maj 

h h d h d h 

Sc uti (4m.5-9m) 1937 Kwi ee. :26 (m) 2 19·5 9 2"2 2·08 
Cygni (4·2-14•0) 

" 
Maj 20 (M) 17 3•6 11 22·8 

20 0·5 14 19·7 
22 21·� 2Y 3·9 
25 18"0 

Niebo w maju 1937 r. 

Z planet górnych najwybitniej będzie widoczny M a r s, który 
'w maju świecić będzie przez. całą noc, osiągając wtedy przeciwstawienie z.e 
Słońcem. Przebywać wtedy będzie w gwiazdozb10rach Wagi i Niedź.wiad< 
ka. - Jowisz. wschodzi coraz. wcześniej; w maju świeci od północy; cały 
czas przesuwa się na tle gwiazd gwiazdo.zbioru Strzelca. - S a t  u r  n uka• 
zuje się w maju nad ranem po okresie niewidzialności, kiedy to planeta 
w marcu i kwietniu znajdowała się blisko Słońca. Pierścienie stają się po• 
nownie widzialne, rozwartość ich będzie stopniowo się zwiększała. Planeta 
świeci w gwiazdozbiorze Ryb. E. R. 

Od Redakcji 

Redakcja Uranii otwiera dział pod nazwą S k r z y n k a  d o  1 i s t ó w, 
gdzie będą udzielane czytelnikom odpowiedzi na zapytania w sprawach 
astronomicznych. 

Redaktor:.prof. dr. EUGENIUSZ RYB�R. Wydawca: Pol. Tow. Przyjaciół Astronomii 
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URANIA 
C Z A S O P I S M O  
POLSKIEG O TOWARZYSTW A 
PR ZYJAC IÓŁ ASTR ONOMII 

ROK XV KWIECIEŃ 1937 R. Nr 2 (54) 

P rof. Dr EUGENIUSZ RYBK A (Lwów) 

N a rodziny 5-metrowego zwierciadła 

astronomicznego 

Swietny rozwo1 astronomii nowoczesnei zawdzięczamy 
'W dużym stopniu zastosowaniu do obserwacvi teleskopów 
zwierciadlanych o wielkich rozmiarach. Taki to poteżnv refleh 
tor o średnicy zwierciadła 2'/, metra (dokładnie 258 cm) czyn,, 
ny jest od 1921 r. w obserwatorium amerykańskim na górze 
Mount Wilson w Kalifornii, pozwalając astronomom wnikać 
w głąb wszechświata do odległości przeszło 200 milionów lat 
światła. 

Doskonałe wvniki, jakie uzyskano w dziedzinie obserwa� 
cvinei przy użyciu wielkich zwierciadeł astronomicznvch, za� 
chęciły astronomów amerykańskich do zaproiektowania tele• 
skcpu ze zwierciadłem o imponującej średnicy 5 metrów. Te, 
k.skopy zwierciadlane zbudowane są w ten sposób. że światło 
gwiazd skupiane jest przez zwierciadło wklęsłe, wvkonane z je„ 
dnolitego bloku szklanego i pokryte na górnej powierzchni 
odbijającą warstwą metalową (srebro lub aluminium). Blok 
szklany służy więc tylko jako materiał, na którvm umieszczamv 
warstwę odbijającą, może więc być nawet zupełnie nieprzezro" 
czysty. Szkło używane jest obecnie do budowv zwierciadeł ze 

względu na możność łatwego szlifowania gładkich powierzchni 

oraz odporność na rozmaite czynniki fizvczne. 

Przy projektowaniu 5•metrowego teleskopu oos::.ukiwano 

długo odpowiedniego materiału, z którego można bvłcby odlać 

wielki jednorodny krąg, przeznaczony do oszlifmvania na 

zwierciadło. Sprnwa była trudna, bo wymagania trzeba było 

stawiać bardzo wysokie. Nie żałowano trudu i oirniedzy, aby 

zagadnienie najlepiej rozstrzvgnąć, by nowy teleskoo. którego 

koszt ma wynosić około 6 OOO OOO dolarów, został i3k najlepiej 

wykonany. Zdecydow<mo się ostatecznie na szkło i?atunku Py:r 

rex, które wyróżnia się małym współczynnikiem rozszerzalno<> 
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sc1 i ma inne użyteczne właściwości. Dobrze nadawałbv się na 
�w�erciadło kwarc, nie da się on jednak odlewać w dużych 
kręgach. 

2 grudnia 1934 r. w zakładach Corning Glass W ork w sta< 

nie N ew York, nastąpił I akt narodzin zwierciadła - odlanie 
bloku s:klanego. \Vybudowano tam specjalną osłone w postaci 
ogromnego ula o średnicy przeszło 5 metrów, do któreirn miało 
być wlane gotujące się od 30 dni roztopione szkło. W celu 
·zmniejszenia ciężaru postanowiono, Że krąg ma bvć nie jedno• 
lity, lecz winien posiadać od spodniej strony komorv. W tvm 
celu na dnie „ula" umieszczono szereg słupków murowanych. 

Ryc. I. 5-metrowy blok szklany. 

tak Że płynne s:kło wvpełniało tylko przerwy miedzv słupkami 
i pokrywało je z wierzchu. Otrzymano w ten sposób redukcję 
ciężaru z 30 tonn przy pełnym bloku do 16 tonn bez zmniejsze• 
nia s:tywności. Przez 7 godzin automatyczne czerpaki przele• 
wały rcztopione szkło do wnętrza ula, dopóki forma nie została 
wypdniona. Trwała ta czynność od 7•mej godzinv :rana dt' 

2�ej po połu<lniu. Około północy tegoż dnia forma z iej roz< 
palonym do białości ładunkiem została podniesiona za oomoci 
ogromnego dźwigu i przeniesiona do specjalnego elektrvcznego 
ogrzewacza, w którym cały rok powoli stygła w temoeratur:e 
powoli obniżając\O!j się. 8 grudnia 1935 r. ostudzanie zostab 
ukończone i blok był gotowy do wywiezienia z fabryki. 
Z wierzchu miał on kształt zamarzniętej sadzawki o średnicy 

Zbiory Za'bezpiGCZone 8yt0ffi 



• 

URANIA 23 

5•ciu metrów (ryc. 1), od spodu zaś - plastra miodu z opisa• 
nych wyżej powodów (ryc. 2). 

Zagadnienie przewozu bloku szklanego do Kalifornii, 
gdzie miał być poddany szlifowaniu, nie bvło łatwe, zachodziła 
bowiem obawa, że przepusty kolejowe i tunele moga się oka• 
zać za niskie. Wykonano specjalną platformę, na którei umie• 
szczono stalową skrzvnię z dyskiem tak, że iei spód bvł odle• 
_gły zaledwie o 14 cm od poziomu szyn, wierzch zaś w niektó• 

l"yc. 2. Strona spodnia 5-melrowego zwierciadła. 

1:ych tunelach podchodził pod ich sklepirnie na odlel!łość za• 

ledwie "j 2 cm. Blok szklany przewieziony został do Kalifornii 
specjalnym pociągitm, który jechał tvlko za dnia i rozwijał 
prędkość najwyżej 40 km/godz. Podróż trwała 15 dni do 10 
kwietnia 1936 r. Od tego czasu rozpoczęło sie szlifowanie, któ• 
re potrwa kilka lat. 

Montaż teleskopu, który będzie ważył w całości orzypusz• 
..czalme około 450 tonn, ma się rozpocząć w 1940 r. Wó1wcza� 
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nastąpi budowa obserwatorium na górze Palomar Mountain 

w Kalifornii na wysokości 1830 m nad poziomem morza. 

Cały św�at astronomiczny czeka z niecierpliwościa na ret 

chwilę, gdy 5-metrowy olbrzym zostanie zwróconv ku niebu� 

Ileż to nowych tajemnic zostanie niebu wydartych. ile nowych 

światów odkrytych. Dość wspomnieć. że to nowe „oko astro• 

nomiczne" sięgnie w głąb wszechświata do odległości bez mała 

'/2 miliarda lat światła, obejmując swvm zasięgiem osiem razy 

większą przestrzeń, niż czyni to obecnie teleskoo 2t/2 metrowy. 

Czekamy i Życzymy, by najlepsze powodzenie snrzyjało 

temu śmiałemu naukowemu przedsięwzięciu. 
• 

Prof. Dr F. KĘPIŃSKI (Warszawa) 

Wpływ ekstynkcji na jasność pozorną gwiazd 

Wyznaczanie jasności gwiazd metodą Ar g e I a n d e  r'a wy
konywamy różnicowo przez nawiązywanie obiektu badanego do. 
gwiazd o znanej jasności, najczęściej wyrażonej w wielkościach 
według skali Harvardzkiej .. Ponieważ jednak porównanie takie jest 
obarczone wpływem ekstynkcji, zależnej od wysokości porówny
wanych obiektów, więc szacowana w umownych stopniach (we
dług wzoru amvnb) różnica ich jasności podlega jeszcze redukcji. 
ze względu na ekstynkcję. 

W wielu wypadkach, np. kiedy nie chodzi o większą do
kładność oceny jasności, lub kiedy gwiazdy w chwili porównania 
znajdują się w większych odległościach od horyzontu, redukcja 
taka może być zupełnie pominięta. W przeciwnym razie należy 
ją uwzględnić, stosując jedną z..-następujących metod. 

1) Jeżeli w pewnym punkcie obserwacji mamy do. czynieni& 
ze sporadycznymi szacowaniami jasności gwiazd, wówczas dla 
każdej z gwiazd, zarówno odnie�ienia a i b, jak i gwiazdy bada
nej v, przeliczamy trzy- lub czterocyfrowo wzór następ111jący: 

cosz = sincp sinC> + coscp cosC> cost (1) 

W nim oznaczają: cp szerokość geograficzną miejsca obserwacji„ 
() deklinację, t kąt godzinny i z odległość zenitalną gwiazdy. Na 
mocy tak otrzymanych wartości z (odległość zenitalna rzeczywista) 
wyprowadzamy z poczdamskiej tablicy ekstynkcji (tabl. 1) wpływ 
ekstynkcji e dla każdej z zaobserwowanych gwiazd, po czym

. 
wiei-
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kość rzeczywistą (odnoszącą się do zenitu) badanej gwiazdy otrzy

mujemy ze wzoru: 

v = + (a+b) + +· :+�-(b-a) + 
ea - ev 

m+n ·n+ 

+ 
eb - ev 

m+n · m (2) 

W wypadku większej liczby obserwacyj w jednym i tym sa
mym miejscu, najdogodniej jest dla danej wartości <p ułożyć ta
blicę wartości z, w zależności od o i t. Tablicę taką, przezna

czoną dla Warszawy, <p = 52° 13', podajemy poniżej (tabl. 2). 

o't 
o� 

z +&o• o' 
1 o 10 +ld· 
, JO zo +u· 
2 l z; JO 
2 JO Jl 

IO 
.3 o ll 
J JO Io 

55 
., o 60 

•4 " " 
70 

s D lf 

s JO " 
li 

6 o IO o• 

6 JO NOM.OGRAM 

7 o 
ODLEGŁOŚCI ZENITALNEJ 

w ta.lei�otci. od. 
KĄ TA GODZINNEGO I D(KLINACJI 

7 10 ·JO' 
<p SZ 'tJ' (W.rsaw>} 

J D 

8 JO 
J o 
9 Jo 

.IO D -lO" 
IO JO 

�,. Ił o 
1l o 

s 

Ryc. 3. 

To samo osiągnąć możemy przy pomocy prostego w kon

:strukcji nomogramu. Nie wchodząc w jego uzasadnienie, poda
jemy za Mtiller'em (Die Sterne, 1935) sposób wykreślenia nomo

gramu z zastosowaniem do Warszawy (ryc. 3). 
Na papierze milimetrowym kreślimy dwie proste A i B w od

ległości, równej przyjętej jednostce długości Z razy sin<p. tg<p (np. 
1 = 10 cm). Od przecinającej je pośrodku arkusza o wymiarach 
25 cm �< 30 cm prostej poziomej odkładamy w górę: na pro

stej A wartości lcost, zaś na prostej B wartości lcosz dla rów-

11oodległych wartości t wzg!. z (punkty' przecięcia prostych piono-
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wych z poziomą są: t = 6h wzg!. z= 90°). Na prostej poziomej„ 
na prawo od punktu z = 90�, odkładamy odcinek Ksin<p (np. 
K = 3 cm) oraz odcinek lcoscp, którego koniec obieramy za śro
dek koła o promieniti. l. Wreszcie z końca odcinka Ksincp wy
stawiamy prostopadłą i odkładamy na niej odcinek Ktgb (b = 

= -20°, -10", ....... +so0, +90°). Prowadząc obecnie przez ko-
niec odcinka Ktgb oraz punkt z = 90° prostą, w punkcie prze
cięcia jej z kołem wypisujemy odnośną wartość e; Łącząc pro
stą odnośny punkt t z odnośnym punktem b, otrzymamy w prze
cięciu z osią z-ów odpowiadający im punkt z. 

2) Można jednak, nie obliczając wpływu ekstynkcji na każdą_ 
z gwiazd z osobna, odrazu wyznaczyć róż n i cę: wpływu ekstynk
cji na każdą z dwu gwiazd odniesienia o oraz badaną gwiazdę v;. 
posiłkując się wzorem różnicowym: 

-Liz = siną cosc'> . Lla + cosq . Ac'> (3)· 

gdzie ą oznacza kąt paralaktyczny w trójkącie o ho kach 90° - cp, 

c'> = + (c'>v + c'>0) i kącie między nimi t = + (tv+ fo), zaś przez 

symbole LI rozumieć należy: 

Liz = Zv - Z0 Lla = av - a0 .de') = bv - Oo (4) 

Wielkości te, ze względu na zakładaną bliskość gwiazd odniesie
nia, uważać należy za małe. Mnożąc obecnie wyraż.0ne w stop
niach wielkości Liz, Lla, Ll(J przez przemianę ekstynkcji na I 0 dla 
odnośnej wartości z (patrz tabl. I), otrzymujemy następujący, wzór
na ekstynkcję różnicową 

eo - ev = Ka . LI a + K� . LI c'> (5); 
gdzie 

Ka = p • siną cosc'>, K� = pcosą, p = przem. ekst. na 1° (6). 

Wartości tych współczynników, w zależności od v i f podane
są w tabl. 3. 

Chcąc korzystać z tablic 2 i 3, które dla braku miejsca po
dane zostały w skróceniu, w wypadkach większych odległo
ści zenitalnych (skądinąd niepraktykowanych ponad z> 70°), 
dużych wartości Lla i Lfb oraz większej dokładności, sięgnąć należy 
do dalszych, niż liniowych, wyrazów interpolacji. W tym celu 
przytoczymy niezbędne wyjaśnienia do wzoru interpolacyjnego dla. 

funkcji dwóch zmiennych z = f (x, y): 
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Xo X1 X2 

Yo Zoo Z10 Z20 • • • 

Y1 Zo1 Z11 Z21 ·• •
• 

Y2 Zo2 Z12 Z22 • • • 

Z= Z0o + nx (Z10 - Z00) + ny (Z01 - Z00) 

+ + nx (nx - 1) (z20 - 2z10 + z00) 

+ + ny (ny - 1) (z02 - 2z01 + z00) 

+ nx ny [(z11 - z10) - (z01 - z,10)] + 

27 

Przykład. Warszawa, 9/I 1937, u = + 1 "!7, J 9h34m cz. śr.-eur ., 
a 4,5 V 2 b. 

a c5 

m h m o 
0-a L1a Ac5 

h m 
t 

a=5 ' 18 20 14. 8 +34'7 5 35· 4 o o h m o 
-0·3· +5·3 5 37 · 1 +31·3· 

20 13. 4 +40 ·0 5 37 ' 8  
-0·3 +3·3 5 37·1· +38' 3' 

b = 5. 52 20 14. 7 +36"7 5 36• 5 
f) 1 51 . 2 

Na mocy tabl. 3 i powyższego wzoru interpolacyjnego jest: 

8- 3(0'73) + 6(0"62) + l(-0·10) + 7(-0"12) - 3(0'45) = +1 
9-4 + 9 + 2 + 13 -4 +s 

8 - 3(0'83) + 6(0'62) + 1(-0'07) + 7(-0·12) - 3(0"52) = +1 
9 - 4 + 9 + 2 + 13 -4 +s 

m m 
A zatem na mocy W'.?Oru (5): Ka = +o · 040, Kb = +o· 024, 

i jasność v wynika z wzoru (2): 
m 

= 5·35 + _.!_. � 0·34 + 0·040 2 + 0·024 4·5 = 5. 45 V 2 6·5 6·5 6-5 ' 

Obliczając pierwszym sposobem, otrzymamy na mocy tabl. 2 i 1: 

57'8 - 6"8('47) + 8'9('61) - 0·12("8) - 0·12(-•5) + o 
+ 0"29(-'4) = 59·9 

51·o + s·5(63) -- 0·12(-·1) = 57·4 
51·s - 6·8('67) + s·9("61) - o· 11 ('8) - o· 12( -·5) + 

+ 0'41(-"4) = 58'5 
m m 

Ka= +0 · 0·4-, Kb= +0 ·02. 
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TABLICA 1 

Tablica ekstynkcji 

o 
' o o 

e „ - ..; e 

I 'i§ „ 
„" I QI c QI 

N � " � N 

E o. c E 

m m o I m 

0·03 0·0026 51 0·13 
0·03 28 52 I 0·14 
0·04 29 53 0·15 
0·04 31 54 O·J6 
0·05 32 55 0·17 
0·05 34 56 0·18 
0·05 36 57 0·19 
0·05 39 58 0·20 
0·05 41 59 0·22 
0·06 43 60 0·23 

0·01 0·0045 61 0·25 
0·01 49 62 0·25 
o·os 52 63 0·28 
0·08 56 64 0·30 
0·09 59 65 0·32 
0·09 62 66 0•34 
0·10 ti6 67 0•36 
0·11 70 68 0·39 
0·11 74 69 0'42 
0·12 78 70 0·45 

TABLICA 2 

' 
e 

„ - ..; 'i§ „ 

„ � QI c 

N � ... " 
o. c 

m o 

Q·OQ83 71 
BY 72 
95 73 

102 74 
108 75 
114 76 
122 77 
130 78 
140 79 
150 80 

160 81 
170 82 
182 83 
197 84 
213 84 
230 86 
250 87 
270 88 
292 
319 

o 

e 

I 
N 

E 

m 

0'48 
0·52 
0 56 
0·60 
0·55 
0·10 
0•76 
0'82 
0 90 
0 98 

1·01 
1'18 
1 32 
1·49 
1·72 
2·04 
2'48 
3·10 

I 

' o 
„ -

E "' 
QI c 

N ... " 
Q, c 

m 

0•0346 
376 
411 
454 
502 
544 
612 
679 
759 
861 

0·1001 
1208 
1524 
2003 
2706 
372 

Tablica odległości zen.talnej gwiazd z w zależności od dekli
nacji <5 i kąta godzinnego t. 

((fJ = 52° 13') 

l'>\\�l�l0l�l�l�l�l�l�l�l�I� 
3 72?2 62?2 52?2 42?2 32'.2 I 22?2 12?2 2?2 7?3 17?8 27

°
8 37?3 

1 73•4 63•6 53·7 44·0 34•3 24'8 16'0 9·5 11 ·4 19'1 28'2 37'8 
2 76'8 67'4 58'0 48·7 39'8 31 ·3 23'8 18'8 18'2 22·4 29·5 37'8 
3 82·1 73·2 64'3 55·7 47·4 39'6 32'8 27'9 25·7 27 o 31 '4 37'8 
4 89'0 80'5 72 2 64•0 56'1 48•7 42·0 36'6 33·1 32'1 33·7 37'8 
5 88·9 80'9 72·9 65'2 57'8 51 o 45·0 40·2 37 2 36'3 37•8 
6 oo·o s2·1 74·3 00·1 59·5 52'7 46'8 42·0 33·9 31·s 
7 83'0 75'1 67•3 59'8 52'8 46·5 41 '4 37•8 
8 82 5 74'1 65'9 57·9 50'4 43·5 37'8 
9 88'9 79·9 70'9 62'1 53·5 45·3 37'8 

10 84'2 74'7 65'2 55'8 46'7 37 8 
11 86'8 77'0 67' 1 57 3 47·5 37'8 
12 87'8 77'8 67'8 57'8 47'8 37•8 



URANIA 29 

TABLICA 3 

Tablica ekstynkcji różnicowej 

';\ o I o I o I� o o 1i1� �I �l�I 8 N - N M 

I I + + + 

h o 38 o 17 o 9 o 5 o 3 o 2 o o o o / o 0 0-1 1 0-2 0-4 o 
7 42 3 19 2 10 1 5 1 3 1 2 o 1 o o o o 0-1 0-2 0-4 

1 
18 57 9 24 5 12 3 7 2 4 1 2 1 1 1 o 1 o 0-1 0-2 0-4 

2 
51 111 1937 JO 18 6 10 4 6 2 3 2 2 1 1 1 o 1-1 0-1 0-4 

3 
4978 21 32 11 16 7 9 4 5 3 3 2 2 1 1 1 o 1 -1 o -4 

4 
59 7 9  2532 13 16 8 9 5 5 3 3 2 2 1 1 I o 0-4 

5 
75 97 28 36 14 18 810 5 6 3 4 2 2 1 1 0-4 6 

85122 27 40 13 20 7 11 3 6 2 4 1 2 0-4 7 
62113 1938 8 18 41 0 2 6 1 3 0-4 8 

2976 1030 415 2 8 1 5 0-4 9 
1046 420 1 1 1  o 6 0-4 10 

I I 
661 2 25 1 12 o 7 0-4 11 
066 027 o 13 o 7 0-4 

12 

m 

U w a g a. Tablica ta zawiera wartości Ka i Kf,. wyrażone w 0·001 dla 
Lla i Llf,, wyrażonych w stopniach. Lewa strona każdej pio
nowej kolumny zawiera wartości Ka„ prawa -- KJ. 
Dla t ujemnych czynnik Ka należy brać ze znakiem - • 

Dr EDWARD STENZ (Warszawa) 

O meteorycie Pułtuskim 

(Koniec pewnej legendy) 

Istnieją w nauce legendy, które mimo ścisłości. iaka obo• 

wiązuje w publicystyce naukowej, utrzymują. sie uporczywie 
przez dziesiątki lat, a czasem znacmie dłużej. Za iedna z takich 

legend w astronomii uważam wiadomość, jakoby sławny me"' 

teoryt Pułtuski z 30 stycznia 1868 r. rozpadł sie na 100.000 od• 

łamków . 

.Test rzeczą zastanawiającą, że 'W tei sprawie sa z1?odne za"' 
równo współczesne podręczniki astronomii, jak i specialne mo"' 

nografie, meteorytom poświęcone. I tak np. C h. O 1 i vi e r 

w swej książce p. t. „Meteors" (Baltimore, 1925) pisze (str. 

238), że meteoryt Pułtuski rozpadł się zapewne na 100.000 od• 
łamków (przy sposobności należy sprostować date 30 czerwca 

1868 r., jaką O 1 i vi e r mylnie podaje dla spadku meteorytu). 
Tę samą liczbę przytacza „N ewcomh• Engelmann's Popu• 
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lare Astronomie". Również na pierwszym m1e1scu z liczbą 
100.000 figuruje meteoryt Pułtuski w książeczce F. He i d  ego 
,„Kleine Meteorite�kunde" (Springer 1934). Identvczne liczby 
podają inne podręczniki do szkolnych podreczników kosmo• 
grafii włącznie. 

Zwiedzając dział mineralogiczny British Museum w Lon• 
dynie w r. 1936, oglądałem jedyny w swoim rodzaiu zbiór 59 

większych i mniejszych odłamków meteorytu Pułtuskiei:ro, przy 
których na etykiecie znowu była wymieniona ich liczba, tym 

ł razem jednak w cudzysłowiu: „oceniona na 100.000" („estima• 
.· 

1 

tes at 100.000"). Odpowiednio do tego i przewodnik oo zbio• 
rze meteorytów, pióra G. T. P r i o r  a (A guide to the col-
lection of meteorites, London 1926) przytacza też samą liczbę 
„około 100.000". 

W rzeczywistości liczba odłamków tego pieknei:ro meteoru . 
była wielokrotnie mniejsza. Jan Ted r z e  j e  w i c z. astronom• 
miłośnik, w swojej „Kosmografii" (Warszawa, 1907) oisze, że 
liczba znalezionych kamieni dochodziła do 1000 sztuk. leżeli 
:zaś sięgniemy do pierwszej źródłowej relacii o tvm ziawisku, 
jaką jest broszurka, wydana w jęz. francuskim orzez Szkołę 
Główną w r. 1868, której autorami są prawdooodobnie prof. 
B a b  c z y ń s k i  i adiunkt Obserwatorium D e i  k e („Notice 
sur la meteorite tombee le 30 janvier 1868 aux environs de 
la ville de Pułtusk"}, to dowiemy się, że zebrano wówczas 
zaledwie 400 odłamków. Autorzy zaznaczają jednak. że liczba 
ta nie obejmuje wszystkich kamieni, jakie spadły, g-dvż dużo 
z nich opadło w obrębie okolicznych moczarów. Moim zda" 
niem liczba 1000 kawałków, jaką przytacza Tę d r z e  i e  w i c z, 
jest spośród wszystkich najprawdopodobnieisza. 

Zachodzi pytanie, skąd się wzięła owa fantastvczna liczb� 
100.000. Nie będ� zapewne daleki od rozwiązania tei zagadki, 
jeżeli powiem, że źródłem nieporozumienia iest taż sama fran• 
cuska „Notice", a ściślej biorąc nie ona sama. lecz ktoś, kto 
z niei nieodpowiednio skorzystał. W publikac,ii tei znaidujemv 
bo�iem .,,;. dwóch miejscach podaną liczbę 100.000. nie oznacza 
ona jednak bynajmniej stu tvsięcy, a tym mniej stu tvsięcy ka• 
mieni, lecz tylko 100 procent z dokładnością do trzecie�o zna• 
ku, jako wynik analizy chemicznej i petrograficznei. Czytamy 
więc np. na str. 15, że na 100 części masy kamienistei było: 
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krzemianów rozpuszczalnych w kwasie solnvm 
krzemianów nierozpuszczalnvch 

31 

47,014 

52,986 

100,000 

Byłoby rzeczą interesującą dla historii nauki zbadać. kto po• 
pełnił ów błąd, przyjmując liczbę 100% za 100 OOO odłamków 
i wprowadzając ją mimowoli do literatury światowei. 

- Notatka nasza pozbawia co prawda meteorvt Pułtuski ie• 
go pierwszeństwa w szeregu meteorytów świata pod względem 
liczebności odłamków, na które się rozpadł. Nie sądze iednak, 
aby było rzeczą słuszną utrzymywać nadal leg-ende o tej jego 
liczbie, skoro jest fałszywa. 

Instrukcja dla obserwatorów meteorów 

Aby ujednostajnić materiał obserwacyjny oraz uczynić go bardziej 
przydatnym do wyznaczenia orbit jasnych meteorów (jasnych gwiazd spa• 

·dających, kul ognistych) prosimy odpowiedzieć w każdym wypadku na 
poniższe osiem pytań (choci.o>żby tylko częściowo, ale sumiennie) pn• 
wstały w ten sposób meldunek przesłać pod adresem naszej redakcji 
{Lwów, Długosza 8). 

1. Obserwator. Nazwisko, zawód, dokładny ad.:es. 
2. Czas obserwacji. Dzień, godzin.1; jeśli możliwe, minuta. 
3. Miejsce obserwacji w chwili spadku meteoru. Należy podać możli• 

wie najdokładniejsze wskazówki (najlepiej dołączyć szkic sytuacyjny miej. 
sca, ulic i t. p. z wyraźnym zazna�zeniem punktu, w którym znajdował 
·się obserwator). Kierunek północny należy wyrysować na planie z porno• 
·C<} mapy lub planu. 

4. Punkt końcowy drogi meteoru, t. j, punkt nieba, w jakim mcte(•r 

zgasł lub znikł. Opis tego n a i w a ż n i e j s z e g o dla meldunku miejsca 
·według jednej lub kilku następujących wskazówek: 

a) według przedmiotów ziemskich (dalekich miejscowości, gór, grup 

drzew, ulic, wież budynków i innych łatwo podpadających przedmiotów), 
najlepiej ze szkicem; miejsce zgaśnięcia meteoru zaznaczyć silnym punktem. 

b) według kierunków świata, Pn, Pd, W, Z, Pn•W, Pd.Z i t. d. i przez 

ocenienie wysokości jak: „dokładnie w środku, między horyzontem i zen�J 

tem". albo: „dwa razy tak daleko od horyzontu jak od zenitu" albo .,pro::• 

wie dokładnie nade mn'l, nieco ku zachodowi" i t. p. 

c) przez wymierzenie kąta na mapie między kierunkiem ku miejscu 

.zgaśnięcia meteoru a jednym z głównych kierunków, Pn, Pd, Z lub W, 

.z pomocą szkolnego kątomicria, z dokładnością do stopnia, (w razie uży• 

.cia kompasu, zaznaczyć to) oraz przez pomiar wysokości meteoru 

·w stopniach, również przy pomocy papierowego kątomierza. 
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Uwaga. Kątomierz do tego celu powm1en być inaczej opisany. Zamiast O 

piszemy 900, i zamiast 90 (u góry) piszemy O, oraz odpowiednio 
zmieniamy oznaczenia pos1ednie. Jeśli podkleimy gc i w punkcie 
środkowym umocujemy nitkę obciążoną ciężarkiem (pion) będzie< 
my mogli c.clować w.::dłuż jego podstawy jak wzdłuż karabinu ku 
punktowi mierzonemu. Należy zrobić odczyt raz z jednej strony 
następnie po obróceniu prz:yrządu o 180o i wziąć średnią arytmc, 
tyczną z obu odczytów. 

d) według gwiazd. Szkic. Jeśli możliwe, podać rektascensję i deklina� 
cję według dobrei mapy nieba, w naigcr�zym razie według Księżyca fub

Slońca. Jeżeli metMr przed czasem n.ituralnego zniknięcia skrył się za górę, 
ciomcm lub t. o. należy to specjalnie zaznaczyć i ostatni widoczny punK1 
jego drogi nad górą, domem etc. równie dokładnie opisać, jak gdyby to 
był rzeczywisty punkt zniknięcia. 

5. Początek drogi meteoru, t. i. punkt nieba, w którym meteor Z:\• 
płonął albo został po raz pierwszy zauważony. Dokładnie według a) b), 
�) albo d) opisane w punkcie 4. - Czy meteor biegł przez zenit, ku wscho,, 
dowi, zachodowi i t. p. od tego ostatniego? Czy pierwszy punkt był 
punktem rzeczywistego zabłyśnięcia me.tcoru czy nic? 

6. Szkic obserwowanej części drogi. Strzałka, której nachylenie odpo„ 
wiada obserwacji. Czy cała obserwowana część drogi była tak długa jak 
\X1irlki Wóz razem z dyszlem lub �-. 3-, razy tak długa albo x; raz)' 
tak długa i t. d.? 

Uwaga. Długość sznurka (w centymetrach) trzymanego w wyciągniętej ręce 

odpowiada w przybliżenm ilości stopni na niebie. Ta okoliczność 
może być zużytkowana przy wyznaczaniu punktów drogi meteoru 

względem horyzontu albo gwiazd i księżyca. 

7. Czas trwania zjawiska w sekundach. Nailepiej szacować go w ten 

sposób, że natychmiast po zaobserwowaniu uzmysławiamy sobie przy po„ 

mocy sekundnika na zegarku długość trwania zjawiska. Szczególnie pewne 

oceny mogą być jako takie oznaczone. 

8. Ogólny opis. Głowa meteoru, pozorna wielkość w porównaniu do 
jasnych gwiazd, ew. księżyca), kształt, zmiany kształtu. barwa, zmiany bar• 
wy, jasność, natężenie światła (oślepiająca, słaba) ogon złączony z meteo ... 

rem, pozostawiony ślad i czas jego trwania, rozpad, detonacja (zjawiska 
głosowe. Ile minut po zauważeniu światła?), stan pogody (czyste niebo, 
lekko mgliste, silnie mglisto, mie!scami chmury i t. p.) Inne uwagi, (osobi• 
ste wrażenie, wrażenia innych osób, ich adresy, wycinki z gazet). 

Mamy nadzieię, że ten kwestionariusz przyczyni się do uściślenia 
i ujednostajnienia danych obserwacyjnych, podawanych jak dotąd, dość 
chaotycznie. Prosimy kwestionariusz powyższy przechować i w każdym 
poszczególnym wypadku z niego skorzystać. 



URANIA 33 

Kronika naukowa 

Nowe komety. Pierwszą kometą z 1937 r. (1937 a) była kometa perio• 
<iyczna Daniela, odszukana 31 stycznia r. b. przez japońskich astronomów. 
Był to obiekt słaby 13 rn., następne obserwacje wykazały dalsze osłabi<.:• 
nic. Kometa nie była obserwowana od 1909 r. (rok odkrycia), chociaż 
<>kres jej obiegu dokoła słońca wynosi 6.82 lat. 

7 lutego 1937 r. astronom .:imerykańsk1 W h i p  p 1 e odkrył nowa 
kometę 12.ej wielkości. Orbita jej okazała się parabolą. Przejście przez 
perihelium ma nastąpić 19 czerwca r. b. Kometa niewiele zmieniła swą ja< 
sno�ć; jest obserwowana dotychczas w wielu obserwatoriach. 

Trzecia kometa z 1937 r. odkryta została w Krakowie przez prof. 
W i 1 k a  27 lutego r. b. Jest to najjaśniejsza z komet bieżącego roku. 
W chwili odkrycia była ona 7.ej wielkości i znajdowała się w gwiazdozbio• 
rze Ryb. Kometa przesuwclła się �zybko na północ przez gwiazdozbiorv 
Andromedy, Perseus"?:a, Kasjopei i Zyrafy, świecąc od połowy marca całą 
noc na niebie, nie zachodząc. Z łatwością mogła być widoczna małymi lu• 
netami. Orbita paraboliczna. Przejście przez perihelium nastąpiło 21 lutego 
1937 r. \'I/ kwietniu kometa poczęła przesuwać się na południc. Oddalając 
się od Ziemi i od Słońca, kometa obecnie szybko słabnic. E. R. 

Gwiazdy Nowe. Cztery gwiazdy Nowe z 1936 r., o których były po• 

dane wiadomości w Nr. 5 Uranii z 1936 r. na str. 94-95, traciły w ciągu 
zimy stopniowo na jasnof.ci. Były to gwiazdy Nowe, jak się zdaje, z nor< 
malnym przebiegiem zmian. Wspomniane wiadomości należałoby uzupeł• 
pić danymi, dotyczącymi widm gwiazd. Widmo gwiazdy Nowej w Jasz• 
czurce (Nova Lacertae 1936) wyróżniało się bardzo szybkimi zmianami 
w prążkach absorpcyjnych, szczególnie w prążkach wodoru. Prążki ab• 
$orpcyjne w widmach gwiazd Nowych w pobliżu maksimum jasności są 
{.iard::o znacznie przesunięte wskutek ekspansji atmosfery gwiazdy. Eks• 
'.pansja jest tak gwałtowna, że prędkość powłoki gazów zewnętrznych gwi,1• 
�dy dochodzi do kilku tysięcy kilometrów na sekundę. W przypadku 
gwiazdy Nowej w Jaszczurce największą prędko5ć wykazywał wodór. Nai• 
J:>ardziej charakterystycznym faktem było to, że fioletowy prążek wodoru 
(H') był bardzo ostry i wąski. 2 lipca 1937 r. prędkość ck pansji wodoru, 
mier::0na przesunięciem prążka H», wynosiła 2559 km/sek. Prąi:ck ten nor· 
malnie pokrywa się z prążkiem H zjonizowanego wapnia; tym razem id• 

nak, wskutek rozmaitej prędkości obu pierwiastków, prążki wodoru i zjo. 
nizowanego wapnia były niejednakowo przesunięte w stronę fioletu, wi• 
dziane więc były oddzielnie. Obok nich wyraźnie był widoczny prążek K. 

spowodowany absorpcją przez zjonizowany wapń w przestrzeni mię• 
azygwiazdowcj. Ten ostatni prążek zajmował normalne pcłożenie. Wszy• 
stkie tny prążki stanowiły ciekawy tryplet wąskich linij. - Największ? 
prędkość 3790 km/sek wykazały dwa prążki podwójnie zjonizowanego azotu 
(NIII). Powyższe dane oparte są na obserwacjach, wykonanych w Obser• 
watorium na Mount Wilson. 

\V/ tym samym obserwatorium badano za pomocą 2 )!:; metrowego re• 
llektora widmo gwiazdy Nowej w Strzelcu, odkrytej w październiku 
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1936 r.
· 

Prążki wodorowe H<�, Hy i HP miały wygląd szerokich pasm emi„ 

syjnych, z których każde było ograniczone od strony krótszej fali po• 

dwójnymi nieostrymi liniami absorpcyjnymi. Szereg innych pierwiastków, 

prócz wodoru, dawał w widmie pasma emisyjne, słabsze jednak od wodo• 

!Owych. Przesunięcia prążków absorpcyjnych ku fioletowi były bardz0-
" o 

duże, od 50 A do 60 A. Odpowiadające im prędko�ci radialne były odpo• 

wiednio równe dla obu składników podwójnych prążków absorpcyjnych: 

I Składnik -3590 km/sek. Hy, He (J.4472), HP 
II składnik -2 130 „ Hy, HP. 

Spektrogram, otrzymany 8 października 1936 r„ wykazał wybitne 

prążki sodu, pochodzące z absorpcji w materii międzygwiazdowej. Z pomia„ 

rów natężenia tych prążków wynika, że gwiazda Nova Sagittarii jest 

odległa od nas o 2000 parzeków (6500 lat światła), kataklizm więc, który 

obserwowaliśmy w ubiegłym roku, zdarzył się 6500 lat temu. 

(Publications of the Astr. Soc. Pacific Nr. 286) E. R. 

Capella, jako poczwórna gwiazda. Capella (a Aurigae), jedna z nai• 

świetniejszych gwiazd nieba, jest, jak wiadomo gwiazdą podwójną. Charak. 

ter podwójny tej gwiazdy został stwierdzony na drodze spektroskopowei. 
poza tym do określenia odległości kątowej obu składników gwiazdy był 

stosowany interferometr, który pozwolił na zmierzenie kąta rzędu O".' Ol 
między obu składnikami. Capella posi:lda towarzysza !O.tej wielkości, =na• 

nego pod nazwą Capella H i po3iadającego wspólny ruch własny z glówn.'.! 
gwiazdą, od której jest on odległy o 12' 3". W 1936 r. C. L. St e a r  n s wy• 

krył zakłócenia w kącie pozycyjnym gwiazdy Capella H i wyraził przy• 

puszczenie, że gwiazda ta jest podwójną. Istotnie G. P. Ku i p e r  stwier• 

dził, obserwując towarzysza Capelli tirzez i.metrowy refraktor obscrwato• 

rium Yerkesa, że gwiazda ta jest podwójna ze składnikami odległymi 
o 2 37 od siebie. Wielkości fotowizualne obu składników wynoszą JOm. 2' 
i t3m . 7 W ten sposób Capella może być uważana za gwiazdę poczwórną, 

.podobną do układu ,. Lyrae. Rzut odległości na sferę niebieską obu par 

gwiazd wynosi 11 500 jednostek astronomicznych. 

(Astroph. Journ, 84 359). E. R. 

XV Zjazd Lekarzy i Przyrodników Polskich 

XV Zjazd Lekarzy i Przyrodników Polskich odbędzie się pod wyso• 

kim protektoratrm Pana Prezydenta Rzecz.ypospolitej Polskiej we Lwowie 

w dniach 4-7 lipca 1936 r. 

Komitet Organizacyjny Zjazdu ukonstytuował się w następującym 

składzie: 
Przewodniczący: Prof. Dr R. Rencki, Pijarów 4 
Zastępca przewodniczącego: Prof. Dr D. Szymkiewicz, N a bielaka 22. 
Sekretarz generalny dla nauk lekarskich: Prof. Dr W. Koskowski, Pie„ 

karska 52. 
Sekretarz generalny dla nauk przyrodniczych: Prof. Dr l\l. Ka• 

mieński, Uieiskiego 1. 
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Skarbnik: Prof. Dr A. Zakrzewski, Kochanowskiego 71. 

Sekretarz: Dr "J. Papierkowski, Piekarska 52. 

3S. 

Termin zgłoszenia uc.zestników w Zjeździe ustalono na 15 czerwca 

1937 r. Oprócz referatów i komunikatów sekcyjnych będą zorganizowane 

dyskusje na ogólne tematy, interesujące przyrodników i 'lekarzy. Referaty 
dotyczące tematów ogólnych będą wydrukowane i dostarczone uczestni• 
kum przed Ziazdem. 

Szczegółowy wykaz tematów będi.ie podany później w prasie fa, 

lhowej. 

Sekcje i ich gospodarze: 

1. Sekcja navk matematycznych, astronomicznych i geodezyjnych: Prof. 

Dr E. Rybka, ul. Długosza 8. 

2. grngrabi: Prof. Dr E. Romer, ul. Długo�za 25. 

3. chemii: Prof. Dr A. D.m1bialska, ul. L'iriskiego 1. 

4. fizyki: Prof. Dr T. Malarski, ul. L. Sapiehy 12. 

5. zoologii z podsekcją: a) anatomii, histologii, cytologii gene• 

tyki zwier:>.:ąt, b) systema�·ki, zoogeografii, faunistyki i ekoh• 

gii zwierząt, c) entomologii: Prof. Dr J. Hirschler, ul. św. Mk 

kałaja 4. 

6. 

7. 

8. 

" '}. 

10. 

11. 
,,, 

'�· 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

antropologii i prehistorii: Prof. Dr ] . Czekanowski, ul. Długc• 

,;za 8 

botaniki: Prof. Dr S. Krzemieniewski, ul. św .Mikołaja 4. 

leśnictwa: Prof. Dr K. Suchecki, ul. św. Mikołaja 4. 

ochrony przyrody: Prof. Dr Sz. \X'ierdak, ul. św. Marka 1. 

przyrodniczo.dydaktyczna: Prof. L. Iwanicki, ul. Szymonowi• 

cz6w 1. Cimnazjium Xi. 

nauk rolniczych: Prof. B. Janowski, ul. Kochanowskiego 67. 

nauk weterynaryjnych: Prof. Dr Z. Markowski i Prof. Dr \'(/ .. 

Skowro1'1ski. Kochanowskiego 65. 

nauk faunaceutycznych: Dr H. Ruebenhauer, ul. Mikołaja 15_ 

historii i filozcfii medycyny i nauk przyrodniczych, prasy 

i terminologii lekarskiej: Prof. Dr W. Ziembicki, ul. Bielow• 

skiego 6. 

biologii ogólnej. chemii fizjologicznej i fizjologii: Prof. Dr R. 

Weigl, ul. św. Mikołaja 4. 

anatomii, histologii i embriologii: Prof. Dr J. Markowski. ul. 

Piekarska 52. 

higieny, medycyny społecznej i opieki, zdrowotnej studentów: 

Prof. Dr Z. Steusing, ul. Piekarska 52. 

mikriobiologii i epidemiologii: Prof. Dr N. Gąsiorowski, uL 

Piek<!rska 56. 

anatomii patologicznej: Prof. Dr W. Nowicki, ul. Pi.ekarska 52. 

medycyny wewnętrznej, patologii ogólnej, farmakologii, fizyko·· 

terapii, hydrologii i klimatologii lekarskiej: Prof. Dr M. FFanke,. 

ul. Piekarska 52. 



:36 URANIA 

21. Sekcja medycyny sądowej i kryminalistyki: Prof. Dr W. Sieradzki, ul. 

Piekarska 52. 
·22. chiturgii: Prof. Dr T. Ostrowski, ul. Pijarów 4. 

23. dermatologii i wener0logii1: Prof. Dr J. Lenartowicz, ul. Pit• 

karska· 69. 
24. neurologii i psychiatrii: Prof. Dr J. Rothfeld, ul. Pijarów 6. 

25. ok•1listyki · Prof. Dr A. Bednarski, ul. Głowińskiego 7. 

26. oto,laryngol0gii: Prof. Dr T. Zaiewski, ul. Pijarów 6. 

27. pedjatrii: Prof. Dr Fr. Groer. ul. Głowińskiego 5. 

28. położnictwa i ginekologii: Prof. Dr K. Bocheński, ul. Pi i arów ł. 

29. stom<>.tologii: Prof. Dr A. Cieszyński, ul. Zielona 5 a. 
30. geologii, miner?.logii i petrografii: Prof. Dr W. Rogala, ul. Dłu, 

gosza 8. 
3l. radiologii: Doc. W. Grabowski, ul. Pijarów 4. 
32. wychowania fizycznego: Prof. Dr Z. Steusing, ul. Piekarska 5'.L. 
33. przeciwalkoholowa: Red. J. Szymański, Warszawa, ul. Fałata 4. 

J4. eugeniki: Nacz. Dr E. Doliński, ul. Boularda 4. 

Organizacja Zjazdu: 

.'Sekcja informacyjno,mieszkaniowa: Dyr. A. Pohorecki, ul Glowi<1skiego 7. 
wystawowa lckarsko,farmaceutyczna: Doc. Dr Ą. Sabatowski, ul. 

Asnyka 2, Mgr A. Krzyżanowski, ul. Piekarska 52. 
wystawowa przyrodnicza: Prof. Dr B. Fuliński, uL Ujejskiego 1. 

wycieczkowa: Doc. Dr A S:ibatowski. ul. Asnyka 2. 
Prof. Dr A. Zierhoffer, ul. Kościuszki 9. 

towarzyska: Prof. Dr Z. Markowski, ul. Kochanowskiego 65. 

Doc. Dr W. Dobrzaniecki, ul. Głowińskiego ). 
prasowa i propagandowa: Prof. Dr A. Bant, ul. Kochanowskie' 
go 67. 

zwiedzania miasta: Dr E. Doliński, ul. Bourlarda 4. 

Dr F. Uhorczak, Tow. Krajoznawcze, ul. Bour, 
Jarda 5. 

wydawnicza: Prof. Dr W. Nowicki, ul. Piekarska 52. 
Prof. Dr D. Szymkiewicz, ul. Nabielaka 22. 

l3iuro Komitetu: ul. Piekarska 52, tel. 240,52. 

Wystawa 

Z okazji XV Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich odbędzie się 

-w lipcu 1937 r. Wystawa przyrodniczo,Lekarska. Przewidziane są działy 
·następujące: naukowy, opieki społecznej, zdrojowiskowy oraz przemysłowy. 

Udział w dziale naukowym jest bezpłatny. 

W sprawach organizacyjnych dotyczących Zjazdu zwracać się moż, 
na do Prof. Dra W. Koskowskiego, Sekretarza generalnego dla nauk Je, 

karskich (ul. Piekarska 52 tel. 240,52), lub do Prof. Dra M. Kamieńskiego, 

Sekretarza generalnego dla nauk przyrodniczych (ul. Ujejskiego 1, tel. 

279,58). 
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Nowe obserwatorium prywatne 

Nasze zdjęcia przedstawiają rzecz dość rzadką w Polsce: prywatne ob< 

scrwatorium astronomiczne. Właścicielem jego jest p. Rudolf Peeenik. 

urzędnik kopalni węgla w Brzeszczach, członek oddziału poznańskiega 

P. T. P. A. W kopule mieści się refraktor, ustawiony paralaktycznie, z obie" 

ktywem firmy Mertz, o średnicy otworu 75 mm. Głównym programem 

Ryc. 4. Ryc. 5. 

pracy p. Pecenika jest popularyzacja astronomii za pomocą odczytów i po"' 

kazów nieba. Na program czysto naukowy składają się obserwacje gwiazd 
zmiennych, nowych, meteorów oraz sporadycznych zjawisk niebieskich jak 

n. p. zaćmień. Sprawo.zdanie z obserwacji zaćmienia słońca w dniu 19 czer" 
wca 1936 znajdzie czytelnik w 5 zeszycie „Uranii" z ub. roku. 

Na tym miejscu jaknajserdeczniej życzymy p. Peeenikowi powodzeni<?-

w�� �L 

Tania i praktyczna Ruchoma Mapka Nieba zawiera gwiazdozbiory 

widzialne w Polsce. Cena mapki niepodklejonej tylko 40 gr (30 gr). Mapka 

podklejona na kartonie 60 gr (50 gr). Mapka oprawiona w teczce kartono,._ 
wej 2.00 zł. Zatwierdzona przez Ministerstwo W. R. i O. P. do użytku 

szkolnego. Do nabycia za pośrednictwem każdej księgarni i w oddziałach 
Towarzystwa. W nawiasach ceny dla członków P. T. P. A. (na mapkę
w teczce zniżkę (1.50) mają tylko członkowie Oddziału Pozn.). 

Fotografie najpiękniejszych ciał niebieskich wielkich lunet i t. p. są, 

.do nabycia w poznańskim Oddziale Towarzystwa w cenie 40 gr za sztukę

Przyjmuje się zamówienia na powiększenia, ceny na zapytania. Zamówie"' 

nia kierować należy pod adresem: Poznański Oddział P. T. P. A„ Poznań,. 

Słoneczna 36. P. K. O. Nr 209.187. 
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Kalendarz astronomiczny na czerwiec i lipiec 1937 r. 
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0 49 -2'4 15 41 

1 18 -3'5 17 5 
1 54 -4·6 18 26 
2 42 -5'4 1938 
3 42 -5'6 2036 
4 55 -5'1 21 21 

6 14 -4'1 21 51 
7 35 -3·J 22 22 
8 53 -1·1 2244 

10 8 -0·8 23 3 
11 21 +0·2 23 21 

12 31 + 1·2 23 39 
13 39 +2·2 23 58 
14 48 +3·2 -

15 54 +4·2 0 20 
1657 +5·o 047 

17 58 +5·4 I 18 
18 50 +5·6 I 58 
19 37 +5·4 2 45 
20 14 + 4·8 3 42 
20 45 +4'0 4 45 

21 11 +3·1 5 53 
21 33 +2·o 7 4 
21 53 +1·0 816 
22 12 o·o 929 1 22 31 -0·8 1044 
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-2·6 17 

- 18 
-3'5 19 
-4'3 20 
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cz 2253 -2·0 12 1 +t·7 
pt 23 18 -3'0 13 19 
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sb 23 49 -4'0 14 41 3·9 
nd - - 16 1 5·0 
pn 0 30 -5·1 17 17 5·5 

wt 1 23 -5·5 18 20 +5·5 
śr 2 29 -5·4 1912 4·9 
cz 3 45 -4'7 19 51 +3·9 
pt 5 6 -3'6 20 22 2·9 
sb 6 28 -2·5 2046 +l'B 

nd 7 46 -1·3 21 8 +0·1 
pn 9 1 -0·3 21 26 -0·3 
wt 10 15 ±0'8 21 45 -1·3 
śr 11 25 1 ·9 22 3 -2'2 
cz 12 34 2·9 22 24 -3'2 

pt 13 41 +3·8 22 49 --4'0 
sb 14 46 4·7 23 19 -5'0 
nd 1 5 48 +5·3 23 55 -5·5 
pn 16 44 5'6 - -

wt 17 32 +5·5 039 -5·6 

śr 1814 ±5·1 1 33 -5'5 
cz 1848 4·3 2 33 -4'9 
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sb 1939 +2·4 4 51 -3'0 
nd 20 o 1·4 6 3 -·2'0 

pn 20 19 +0·4 718 -1·0 
wt 2039 -0·6 833 +0·2 
śr 20 59 -1·1 950 +1·3 
cz 21 23 -2'8 11 8 2·4 
pt 2-1 51 -3'8 12 26 +3·6 

sb 22 27 -4•7 13 45 +4·6 

1) W Warszawie czas środkowo-europejski. 
2) Zmiany momentu wschodu i zachodu na 1° różnicy szerokości 

_geograficznej danej miejscowości w porównaniu z szerokością geogr. 
Wa1szawy. Na południe od Warszawy :.tosujemy znak podany w tablicy, 
.na północ - znak odwrotny. 
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5 43 3 32 19 51 5·3 
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+6 19 3 52 1931 4"4 

t) O północy czasu uniwersalnego (lh cz. śr.-europ.); czas średni mniej prawdziwy. 
') W Warszawie, czas środkowo-europejski. 
') Zmiany momentów wschodu lub zachodu na 10 różnicy w szeroko ści geogra

ficznej w porównaniu z Warszawą. Na południe od Warszawy znak górny odnosi sii; 
do wschodu, dolny do zachodu; na północ od Warszawy odwrotnie. 
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o północy czasu uniwersalnego (1 h cz. śr.-eu rop.). 
Czerwiec 1. l6h35m14s·12. Lipiec 1. l8h34m3os·g2 

Zmiana czasu gwiazdowego na 1 dobę: 3m 55s· 556. 
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Zakrycie Marsa przez Księżyc 

będzie widoczne w Polsce w dniu 17 lipca w Poznaniu o 22h 23m 

w Krakowie o 22h 38m, w Warszawie o 22h 36m, we Lwowie o 22h 41,; 
i Wilnie o 22h 37m, czasu środkowo-europej�kiego. (Według oblicze11 
w Obs. Astr. na Lubomirze.). Mars w czasie zakrycia będzie świecił 
jak gwiazda -Qm·B. 

Zaćmienie całkowite Słońca 8 czerwca, 

n i e w i d  o c z n e  w P o  Is c e, można będzie obserwować z paru trudno 
dostępnych wysp koralowych archipelagu Feniks na oceanie Spokojnym, 
gdzie faza całkowitości trwać będzie 4 minuty i 8 sekund, lub z wybrzeży 
Peru przed zachodem słońca. Nad oceanem Spokojnym faza całkowitości 
będzie trwała ba1dzo długo, bu aż 7 minut. Początek pasa całkowitego 
zaćmienia znajdzie się na oceanie Spokojnym w Polinezji niedaleko 

• archipelagu Nowych Hebryd, koniec pasa - w Peru. 

Czerwiec 21 d 2Qh Stanowisko letnie Słońca. Początek lata astro-

lipiec 
nomicznego. 

5d 3h Ziemia w największej odległości od Słońca. 

Minima Algola (fJ Persei) 
(Czas środkowo- europejski) 

d h 
Czerwiec 14 o·s 

16 21 '6 

d h 
lipiec 4 2·1 

6 23·3 
27 1·0 
29 21·9 

Planety w czerwcu i lipcu 1937. 

We n u s  zaczyna świecić jako jutrzenka przed świtem pod koniec czerwca. 
M a r s  po maksymalnym zbliżeniu się du Ziemi w końcu maja, oddala 
się znowu a jednocześnie na skutek ruchu na tle gwiazd (w gwiazdo
zbiorze Wagi) coraz krócej świeci na niebie. Jo w i s z  15-go lipca znajduje 
się w orzeciws1awieniu ze Słońcem i widoczny jest wtedy całą noc, 
usiągając jednocześnie maksimum blasku. Świeci w gwiazdozbiorze 
Strzelca. S a t u r n, którego pierścienie coraz lepiej są widoczne, wschodzi 
w czerwcu o północy a pod koniec lipca już niedługo po zachodzie 
Słońca. Przebywa w gwiazdozbiorze Wieluryba (Cetus). 

Redaktor: prof. clr EUGENIUSZ RYBKI\ Wydawca: Pol. Tow. Przyjaciól l\stronomi> 



Poznański Oddział P. T. P. A. zaprowadził z początkiem b. r. 

stałą służbę informacyjną, wydając hektografowane KOMUNIKATY, 
które informują o ważniejszych odkryciach na polu astronomii, 
aktualnych zjawiskach niebieskich i t. p. Dzięki okoliczności, iż 
Redakcja Komunikatów mieści się w Obserwatorium Astionomicznym 
Uniwersytetu Poznańskiego, ważne odkrycia, n. p. nowych komet, 
gwiazd nowych i t. p. donoszone są n a t  y c h m i a s t  po otrzy
maniu przez Obserwatorium telegraficznej wiadomości z Między
narodowej Centrali w Kopenhadze. 

Warunki prenumeraty: 2·50 zł. za 10 komunikatów (przeciętna 
ilość w ciągu roku). Prenumeratę wpłacać należy za pośrednictwem 
P. K. O. na nr. 209.187 z dopiskiem na odwrocie: "prenumerata 
komunikatów". 
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URANIA CZASOPISMO 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA 
PRZYJACIÓŁ ASTRONOMII 

ROK XV CZERWIEC 1937 R. Nr 3 (55) 

Mgr ANTONI OPOLSKI (Lwów) 

Źródła promieniowania gwiazd 
Jednym z wielu podstawowych zagadnień nowoczesnej 

astronomii, które czekają na zupełne wyjaśnienie, iest problem 
promienio'Wania gwiazd. Problem ten jest bardzo ważny, łączy 
si~ bowiem bezpośrednio z innymi zagadnieniami, iak ewolucja 
gwiazd i czas ich trwania, a prócz tego iest interesu::: 
Jący z punktu widzenia czysto ludzkiego. Dla ludzkości 

posiadanie . naturalnych źródeł energii i umiejętność odpo::: 
wiedniego wykorzystania ich jest jednym z warunków roz:' 
woju. Dlatego też tereny, na których znaiduie sie węgiel 
czy ropa naftowa, są. zawsze bardzo wartościowe dla każ::: 
dego państwa, wysiłki zaś i wvnalazki techników. zmie::: 
rzają do tego, by tę energię można było wygodnie i eko::: 
nomicznie zużywać na nasze potrzeby. T ednak od czasu do 
czasu odzvwają się głosy, że źródła energii, z których obec::: 
·nie korzystamy, mogą się wyczerpać i na tym tle powstają róż::: 
ne pomysły, na razie nie mające realnego zastosowania. iak ;wry::: 
korzystanie przypływów i odpływów morskich. falowania mo::: 
rza, względnie wprost promieniowania słonecznego. Tak więc 
spra\va energii jest dla ludzkości zawsze aktualna. i z pewną 
zazdrością możemy spoglądać na gwiazdy, które potrafią z dzi::: 
wną dla nas łatwością tak oJbrzymie ilości enercii wysyłać 

w ci:}gtt długich okresów cz<l.su. Poprostu nasuwa sie myśl, czy::: 
by nie dało się nauczyć od gwiazd tego sposobu wvtwarzania 
em:rgii i zastosować go w warunkach ziemskich do naszych ce::: 
lów. Niestety dzisiejsza nauka nie umie ieszcze podać dokład::: 
nego opisu procesó'w, przy których pomocy gwiazdy produku::: 
ją energię, i dzisiaj można podać tylko kilka możliwości, jakie 
należy brać pod uwagę przy rozlważaniu tego problemu. 

Przede wszystkim należy ustalić, jakie ilości energii wcho:1 
dzą tutaj w grę. Jest rzeczą oczywistą, Że naidokładniei znamy 
wszystkie dane, odnoszące się do Słońca. Ponieważ Słońce jest 
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przeciętną gwiazdą, wiele więc w~iosków, dotyczacvch energn 
słonecz.nej, możemy rozci~gnąć na inne gwiazdy. 

Słońce wysvła 3,8. 1033 ergów na sek., czyli 1 gr, materii 
słonecznej daje 1,9 ergów na sek. Promieniowanie to trwa przy::: 
najmniej tak długo 1 jak długo istnieje Ziemia. Wiek Ziemi mo::: 
Żerny bowiem uważać za dolną granicę wieku Słońca. Wiek 
Ziemi zaś możemy ustalić wieloma sposobami, miedzv innymi 
także z ilości uranu i ołowiu w pewnych pokładach geologicz::: 
nych. Uran bowiem,. iak .każde ciało promieniotwórcze. ulega 
samorzutnemu rozpadowi, którego k~ńcoiw!Vm etapem iest 
ołów. Znając prędkość rozpadu i ilość uranu i ołowiu. patra.fi::: 
my ocenić, kiedy ten rozpad mógł się zacząć, a wiec kiedy po::: 
v:stały dane pokłady geologiczne. W ten sposób otrzvmujemy, 
jako wiek pewnych pokładów, liczbę i300 milionów lat, \vię.c 
na czas trwania promieniowania słonecznego możemv przyjąć, 
jako minimum, 1010 lat. W ciągu tego czasu prom[eniowanie 
Słońca mogło · się· zmienić tylko w małym stopniu i prawdopo::: 
<lobnie przez rnły ten okres posiadało prawie takie samo natę::: 
żenie, jak dzisiaj. Przy takiej ilości lat i energii musimv szukać 
źródeł bardzo trwałych i intensywnych, by wviaśnić zagadkę 
promieniowania gwiazd,, a w szczególności Słońca. 

I dlatego też musiało upaść wiele teorii, które usiłowały 
Wyjaśnić ten problem, ponieważ źródła, iakim[ sie posługiwa::: 
ły, okazały się zbyt słabe. 

Jedną z pierwszych teorii, była teoria .Mayera, która głosi::: 
ła, że energia Słońca pochodzi z meteorów, spadaiacych na 
Słońce. Meteory, wlatując z wielką szybkością w atmosferę sło::: 
neczną, miały przez tarcie ogrzewać ią do wysokiei temperatu::: 
ry. Teoria ta nie wytrzymała krytyki, bo, gdvbv meteory były 
źródłem energii, to musiałoby być ich tak dużo, że spowodo::: 
wałyby zmianę masy Słońca, a prócz tego dzisiei sza astronomia 
wyklucza zupełnie · kategorycznie możliwość, żeby iakiekolwiek 
procesy, zachodzące w zewnętrznych warstwach giwiazd. mogły 
je utrzymywać w bardzo wysokiej temperaturze i tvm stani.„ 
fizycznym, iaki u gwiazd znajduiemy. 

Również niewystarczającą okazała się, teoria H e 1mho1::: 
t z a kurczenia się gwiazd. Z naszych doświadczeń na Ziemi wie::: 
my, Że każde ciało spadające posiada perwlną energie n. p. woda 
spadająca na koło młyńskie miele zboże. Ciało spadaiace na ja::: 
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kiejk~lwiek gwieździe posiadałoby znacznie więce1 energii, bo 
gwiazda przyciągałaby znacznie silniei niż Ziemia. kurczenie się 

· zaś gwiazdy możemy uważać za równoznaczne ze soadaniem 
warstw zewnętrznych bliżei środka. Możemy obliczvć, jaka 
energia powstaje przy takim procesie i rachunek ten. wykona::: 
ny dla Słońca, wykazuje, że Słońce, kurcząc się do tego stanu, 
rw jakim jest obecnie, mogło uzyskać energię, wystarczaiącą za::: 
ledwie na 23 milionów lat. 

Wreszcie nowsza fizyka daie możność określenia innych 
:źródeł energii, wskazując na wielkie skupienia enenrii tkwiące 
w samych atomach ciał. Jednym z procesów, które uiawniają tę 
<energię! jest radioaktywność pewnych pierwiastków. Zfawisko 
to polega na samorzt~tnym rozpadzie iądra atomu, przy czym 
wyrzucane zostają cząstki a (jądra helu), elektrony i promie::: 
niowanie krótkofalowe. W czasie tych przemian zmienia się 

masa atomów i wydziela się energia, która n. p. na 1 gr. uranu 
wynosi około 2,5. IQ-Skal/ sek· Jednak i to źródło 1est niewystar::: 
czające, bo nawet gdyby całe Słońce składało sie wvłącznie 
z ciał promieniotwórczych to mogłoby wysyłać zaledwie poło::: 
wę tego promieniowania, jakie wysyła obecnie. Wornwdzie 
możnaby przypuszczać, że na Słońcu istnieją ciała promienia::: 
twórcze, wydzielaiące więcei energii, niż te, które sootykamy 
na Ziemi, jednak hipoteza taka byłaby dość nieuzasadniona. 

Tak więc omówione dotychczas możliwości nie . natrafią 
wyjaśnić, skąd Słońce czerpie te ogromne ilości enere-ii, które 
wysyła w przestrzeń i ażeby doiść do odpowiednich źródeł 
-ene'rgii trzeba skorzystać ze związku między masa a energią . 
. Mianowicie każdy gram masy iest równoważny c2 ergom ener::: 
gii (c =prędkość światła). Gwiazdy posiadaia dużo masy, po::: 
stawić jednak można pytanie, czy mogą one w ogóle zamieniać 
tę masę na p~omieniowanie, w przypadku zaś możliwości takiej 
·zamiany, czy jest ona całkowitą, cży też tylko częściowa. Nale::: 
·ży również wskazać spos.ób i warunki, w którvch taka zamiana 
może następować. 

·Procesem, w1 którego czasie może nastąpić częściowa za::: 
miana masy na ,promieniowanie, iest powstawanie cieżkich pier::: 
wiastków z elementarnych cząstek. Fizyka dzisieisza wyróżnia 
następujące cząstki elementarne materii, z którvch zbudowane 
..są atomy: 
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1) cząstka a o masie 4 i naboju +2 2He4 

2) proton 
" " 1 " " +1 ] 

H1 

3) elektron 
" " o" " 

-I -1 
eo 

4) pozytron o" +t o 
" " " +1e 

5) neutron 
" " I " " 

o o nt 

Dla v\ryjaśnienia podanego wyżei z·estawienia dodaję, że 
proton iest jądrem najlżejszego pierwiastka, wodoru. zaś cząst~ 
ka a jest jądrem drugiego z kolei pierwiastka, helu. oraz, że 
masy podane w liczbach całkowitych uległy zaokraglen1iu, zre:: 
sz.tą bardzo nieznacznemu. Sama cząstka a iest złożona z 2 pro~ 
tonów i 2 neutronów: . 

2H! = 2 1H
1 + 2 0 n1

• 

Otóż jest rzeczą ciekawą, że części składo;we czastki a . mają 

w sumie większą masę, niż sama cząstka a Dokładne oomiary 
mas wykazały, że różnica! ta wynosi około 1 %, co sprawia wra:: 
żenie, jakby przy powstawaniu cząstki a cześć masv zginęła . 

Oczywiście zginąć bez śladu nie mogła, trzeba wiec przyjąć, że 
ta brakująca masa zmieniła się w energię. I dlatego cząstka a 

jest taką trwałą i tak silnie związaną całością . Zebv cząstkę a. 

rozbić, trzebaby dostarczyć je1 tyle energii, ile uleciało przy 
powstawaniu tej cząstki i dopiero, ~dyby energia· ta zmieniła 
się z powrotem w masę, protony i neutrony, związane w całość, 

rozpoczęłyby samodzielne Życie . Tak więc w na i prostszym 
przypadku spotykamy się ze zmianą części masv w energ1ę „ 

Ale takich przemian można podać dużo n. p, : 

Beryl 4Be9 + proton 1 H
1 -. bor 5B

10 1
) 

Bor 
5
B10 + neutron 0 n1 -->- izotop boru 5B11 

Bor 
5
B11 + proton 1H1 __ „ węgiel 6C

12• 

Każda z tych reakcji połączona iest ze strata masv z rów~ 
noczesnym powstaniem odpowiednie1 ilości energii. Zagadnie== 
nia związane z takimi przemianami można rozwiazV1wać przy. 
pomocy teorii Gam o w a. Można obliczać, iakie przemiany są_ 
bardziej prawdopodobne w danych warunkach ciśnienia i tern~ 
peratury i jak Sli.ę z tymi warunkami zmieniaia. 

1 ) Liczba górna oznacza masę, dolna - nabój elektr. jądra. 
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Mimo, że teoria budowy ciężkich pierWiastków daie się 

dzisiaj stosunkowo dobrze wyjaśnić, można iei iednak posta::: 

wić wiele zarz;utó/wl. Wszystkie procesy tegu rodzaiu mogą za::: 

mrieniać w energię zaledwie 1 % masy. Dla Słońca ilość ta jest 

wystarczająca, 1 % masy słonecznei . zamieniony na promienio::: 

wanie daje zapas wystarczający na 1,5. 10 11 lat, wiec iuż ~ięcej 

niż wymaga wiek Ziemi. Ale istnieją gwiazdy, które tracą ener::: 

gię znacznie rozrzutniej, i dla takich 1 % masy wvstarcza na sto::: 

sunkowo ·krótki okres czasu. Owiiazda 100 razy iaśnieisza, niż 

Słońce, żyłaby krócej niż Ziemia i n. p. Mały Obłok Magellana1 

który zawiera bardzo duzo jasnych gwiazd, bvłbv tworem bar::: 

<Izo nietrwałym. 

Inna trudność powstaje, gdy porównamy promieniowanie 

Słońca z promieniowaniem Capelli. Capella iest gwiazdą po::: 

·dwójną, o znanych dokładnie dla obu składników rozmiarach 

i temperaturze. Z danych tych wynika, Że 1 gr. materii Ca::: 

-pelli wysyła 58 ergórw na sek., podczas ~dv dla Słońca otrzy::: 

maliśmy tylko 1,9 ergów na sek. Ażeby wyjaśnć taką dużą 

TÓŻnicę w ilościach energii, wysyłanych przez gram materii 

Słońca i Capelli, możnaby przyjąć, ze Słonce iest gwiazdą star"' 

-sz.ą niż Capella. Zdolność wytwarzania energii może maleć 

z czasem i Słońce świeci iuż obecnie resztkami, Capella zaś 

w .pełni sił młodzieńczych, rozrzuca promieniowanie bardzo 

·obficie, czerpiąc z pełnych ieszcze zapasów. Ale przvięcie ta::: 

kiei hipotezy stwarza cały szereg sprzeczn?ści. nie dających 

się wyjaśnić. 

Pozostaje jeszcze do omów~enia możli~9ść całkowitei za::: 

mianv materii na promieni~,wanie. Sprawa ta przedstawia się 

dzisiai dosyć tajemn~czo, i dopiero teoria Mi 1 n e'a1
) budowy 

gwiazd r:ziuca pewne ś'wiatło na ten problem. Dotvchczas przyj::: 

mo~aliśmy, że gwiazdy są zbudowane ze zwvkłe'go gazu. 

Wprawdzie gaz ten znajdował się pod wielkim · ciśnieniem 

i .w 1wiysokiej temperaturze, ale mimo tych niezwvkłvch warun::: 

ków: pozostał gazem normalnym. T ednak gaz normalny 

w pewnych warunkach może· ~mienić swą nature, z g~zu nor::: 

malnego może przejść w fazę gazu zwyrodniałegio. I właśnie 

Mi 1 n e przypuszcza, że wnętrze gwiazd zbudowane i est z ta::: 

1) Por. „Urania",, rok XV, str. 4-5. 



' l i 

I 

46 URANIA 

kiego gazu zwyrodniałego. Gaz taki posiada inne własności 
i podlega innym prawom, niż gaz normalny. Z tych właściwo:::
ści wynika, że przy bardzo dużej gęstości i wvsokiei tempera:::
turze, może nastąpić całkowita zamiana materii na energię. 
I dopiero w tym procesie znaleźlibyśmy wystarcza.iace źródło· 
promieniowania gwiazd. 

Tak więc rozważania nasze zaprowadziły nas . Pra!wrie na
koniec dzisiejszej astronomii. Za dużo tu ieszcze hipotez 
i przypuszczeń, żeby móc mówić o rozwiązaniu zagadnienia pro~, 
· mieniowania gwiazd, ale w każdym razie posuwamy sie ciągle 
naprzód i należy się ~podziewać, że i ta za.gadka zostanie roz~ 
wiązana, iak tyle innych, które, da'wniei · również wvdaiwały 
się nierozwiązalnymi. 

In~. JÓZEF KAMIEŃSKI (Radom) 

Sygnały czasu 

Obserwacie astronomkzne1 nawet amatorskie. wvmaga.ją: 
wyznaczania dokładnego czasu spostrzeżeń. Nie znaczv to ied~ 
nak, aby miłośnik astronomii był obowiązany zaopatrvwać się. 
w kosztowny chronometr, wystarczą . do tego posiadane po::
wszechnie. -grzyrządy, iakim~ są zwykły · zegarek i radioodbior~ 
nik. Są one bodai ni.eodzownymi przyrządami kai:de2"o amator::
skiego obserwatorium astrol).omicznego. 

Radioodbiornik pozwoli nam wyznaczyć dokładnie po::
prawki mało dokładnego zegarka, sprawdzaiąc go przed doko~ 
naniem obserwacji i po iei dokonaniu, w możliwie małvch od~ 
stępach czasu. Posiadanie zaś poprawki iest równoznaczne-
2 możnością wyznaczenia dokładnego · czasu obserwaci~. 

Aby j·ednak odbiornik radiowy oddał spodzietwtane usługi·, 
trzeba wiedzieć, w iakich godzinach, ·na iakich falach i iakiego· 
rodzaju sygnały są nadawane. Celem też ninieisze2"o artykułu_ 
jest oddanie do użytku szerszego grona· zainte:resowanvch ze~ 
stawienia i~iektórych, bardziej · wyraźnych sygnałów czasu,_ 
.z których wszystkie odebrać można . przy pomocv zwykłych 
odbiorników trzylampowych a nawet dwulampo:wvch o odpo~ 
wiednim zakresie fal. 
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ZESTAWIENIE NIEKTÓRYCH SYGNAŁÓW CZASU 
I 

Ci as 
o F A L A -;:: I,..... 

;;.-.. ;;.-.. Moc '"O ro 
środk. STACJA ;:: N o= 

europ. ~ u częstotl. długość ro E ~ 
ro ;:: -o ro._ ro 
~ ro c}3 .o ~ 

h rri s N- kHz m kW N 

o 30 o Droitwich, Nat. - 200 1500 50 D 
I oo N au en DOK 6680 44,91 7,2 N 
I oo Na u en DFP 7917,5 37,89 7,2 N 
I oo Zeesen - 191 1571 60 N 
7 oo Hamburg - 904 331,9 100 H 
g oo Paris-Pontoise FYB t'0580 28,35 10 p 

10 30 o Paris-E.ffel FLE 113,2 2650· 30 p 

11 oo Hamburg . - 904 331,9 100 H 
11 30 O Droitwich, Nat. - 200 1500 50 D -

12 oo Warszawa SPI 224 1339 120 w 
12 40 o Hilversum .. - 995 301,5 - -

13 oo Zeesen - 191 1571 60 N 
13 30 o Beromilnster - 556 539,6 100 B 
14 oo Droitwich, Nat. - 200 1500 50 D 
15 oo Hamburg - 904 331,9 100 H 
16 30 o Berom lin ster - '556 539,6 100 B 
17 30 o Droitwich, Nat. - 200 1500 50 D 
17 45 o Droitwich, Nat. - 200 1500 50 D 
19 oo Hamburg - 904 331,9 100 H 
19 o o Droitwich, Nat. - 200 1500 50 D 
20 40 o Hilversum - 995 301,5 - -
21 oo Lille - • 1213' 247„3 5 L 
21 oo Paris-Pontoise FYB 10580 28,35 10 p 

22 oo Droitwich, Nat. - 200 1500 50 D 
23 oo Hamburg - 904 331,9 100 H 
23 oo Droitwich, Nat. - 200 1500 50 D 
23 30 o Paris-Eiffel FLE 113,2 2650 30 F 

Do opracowania powyższych tablic (zestawienia i sche·::: 
matów) posiłkowałem się „Calendarium Rocznika Astrono:: 
micznego Obserwatorium Krakowskiego na rok 192t' prof. 
T. Banachiewicza, „Annuaire Astrnomique'" C. Flammarion 

1936, oraz broszurą „Zeitslignale" .wydaną pr~ez Oberkommandq 

1) Wypełni czytelnik przy korzystaniu. 
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Schematy n/e/dór)'c/J sygnalów cza.su. 
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") Punl<t o zt!row:j ,t!/,undz/e w lnn~j fo;,~:;i'. rl"f "'1:::~4'~' 

der Krlegsm~ine, Berlin 19361
), "wvbiera1ąt łatwiei dostępne 

u nas sygnały, uzupełniając ich schemat i poprawiaiac w miarę 
dokonanych spostrzeżeń przy odbiorze (np~ Hamburg- i Lille). 

1) Zawdzięczam ją uprzejmości Instytutu Astronomicznego im. M . 
Kopernika w Krakowie w osobie prof. Ba~achiewicza, za którą na tym 
miejscu składam podziękowanie . 



Sygnał stacji w Hilversum, iakkolwiek nie otrzvmałem go 
na swoim odbiorniku, podałem wobec . zapowiedzi. że moc 1e1 
w naibliższej przyszłości wzrośnie z 20 do 12_0 KW . . 

Sygnałami naukowymi, t. zw. rytmicznymi bliże1 na tym 
mieiscu za}mować się nie będę, przekroczvłoby to bówi:em cel, 
jaki sobie postawiłem, wspomnę tylko, że sygnałv te składają 
się zasadniczo z 306 znaków, przy tym w ciąg;u kazdei minuty 
podawana jest jedna kreska (długo·ści 0,5 s) i 60 kropek (każ~ 
da długości około 0,1 ~ ), z odstępami początków tvch znaków · 
(kropek i kresek) wynoszą~ymi 6 0

/6 1s · Ostatnim 306::tvm zna~ 
kiem jest kreska (długości też 0,5 s). Tak więc poczatki po~ 
szczególnych kresek sygnału rozpoczynają sie w momentach 
1 m os, 2;-n os, 3m OS, 4m OS, 5m Os oraz 6m os Po · godzinach 

wskazanych w zestawieniu (dla Paryża i N auen). 
Dźwięk kropek rytmicznego sygnału czasu oraz „tykanie" 

sekundowego 1\vahadła zegara astronomicznego stanowią. coś 
w rodzaju noniusza akustycznego: zliczywszy nu.mer znaku 
(n-1), zbiegającego się na słuch z ntvknięciem" zegara (zau~ 
v.~ażając iednocześnie wskazanie tegoż), ustalamy moment tego 
zbiegnięcia się z wzoru: · ,. 

tmo~ + .(60 :61). (n-1) 

lub, w praktyce, z odpowiednio zestawionei .tablicv. Porówna~ 
nie wielkości odczytanej i otrzymanei z_ tablic daie poprawkę 
zegara. Sygnały rytmiczne po uwzględnieniu podawanego błę~ 
du ich nadawania poZIW'alaią na wyznaczanie 

0

POPrćjlwek z do~ 
kładnością do 0,02 sekundy. 

W końcu należałoby zgłosić pod adresem Polskiego Ra::
dia uprzeimą prośbę, aby zechciało ·wprowadzić po południu 
o ustalonych godzinach dokładne sygnały czasu (n. P. do 1~5 · 

sekundy) w rodzaju nadawanych .kilkakrotnie w ciaim doby 
przez Droitwich na fali 1500 m_, lub co cztery godzinv przez 
Hamburg, które na skutek ich krótkości mogą. bvć nakładane, 
w razie potrzeby, na inne produkcie radiofoniczne bez ich 
większego zniekształcenia. T_akie sygnały znalazłvby . uznanie 
u większei ilóści radioodbiorców, dla których sygnał nada~ 

wany w południe jest niedostępny ze ~zględu na Ich. oracę za~ . 
wodową · w tym czasie. 
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Sprawy Polskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Astronomii 

W dniu 22 lutego 1937 odbyło się w Warszawie X Walne Zebranie 

Delegatów Polskiego T :::wa Przyjaciół Astronomii, na którym przedstawiono 

sprawozdania z działalności . Zarządu Centralnego oraz poszczególnych od::: 

działów T:::wa. Do nowego Zarządu Centralnego zostali wybrani na preze::: 

sa -- lHL ... i. M. Kamieński, na członków Zarządu: prof. P. Chomicz, Dr J. 
Gadomski, Dr M. Łobanow, Dr L. Orkisz i Dr E. Stenz. Do Komisji Re::: 

wizyjnej:. prof. K. Dembowski, inż. S. Lipiński, Inż. W. Nowiński, inż. 

Szuk de Szulcer. Poniżej zamieszczamy wyciąg ze sprawozdań Zarządu 

Centralnc·gc i Oddziałów PTPA. 

Sprawozdanie Zarządu Centralnego P. T. P. A. za rok 1936 

Zarząd Centralny PTPA, wybrany na Zebraniu Delegatów dn. 4 mar::: 

ca 1936 r. działał w składzie następującym: prezes prof. M. Kamieński, 

vkc:::prezes - Dr J. Gadomski, redaktor Uranii - prof. Dr E. Rybka, se::: 

kretarz -- W. Sulikowski, skarbnik - Dr M. Łobanow, czł. Zarządu - Dr 

L Orkisz. Komisję Re.wizyjną stanowili: Dr E. Stenz, K. Dembowski, Inż. 

Lipiński i Inż. Nowiński. 

Zarząd z ubolewaniem stwierdza zmme1szenie się zainteresowania 

T:::wem wśród członków oraz zmniejszanie się ich liczby, mimo wznowienia 

„Uranii". Stwierdza również brak zainteresowania popularyzacją astronomii 

na terenie Wilna i Krakowa. 

Mimo nie sprzyjających warunków Zarząd Centralny czynił starania 

o uzyskanie subwencji na cele wydawnicze. Narazie zaś „Urania" była wy" 

dawana z funduszów własnych, przy czym plan wydawniczy został w cało::: 

ści wykonany dzięki energii redaktora, prof. Dra E. Rybki. Redaktor „Ura" 

nii" wystąpił również do Ministerstwa W. R. i O . P. z prośbą o poparcie 

wydawnictwa przez wydanie okólnika, polecającego szkołom prenumeratę 

„Uranii". 
Dążąc do uzyskania większego lokalu dla T:::wa, co pozwoliłoby roz::: 

winąć skuteczniejszą akcję popularyzacyjną, prezes prof. M. Kamieński 

i vice:::prezes Dr J. Gadomski nawiązali kontakt z dyrekcją Muzeum Prze::: 

mysłu i Techniki w Warszawie. Muzeum to ma wybudować nowy gmach 

własny na prawym brzegu Wisły, zaopatrzony w kopułę obserwacyjną. Jest 

nadzieja, że T:::wo uzyska w tym gmachu odpowiedni lokal. Zarząd rozpa„ 

trywał również sprawę przeniesienia i uruchomienia obserwatorium im. J ę::: 
dn.ejewicza, na który to cel Zarząd m. st. Warszawy obiecał wyasygnować 

ze swej strony kwotę 3000 zł. 

Sprawozdanie Oddziału .Częstochowskiego P. T. P. A. za rok 1936 

Oddział Częstochowski PTPA liczył przy końcu roku sprawozdaw~ 

czego 41 członkpw. Z.Jrząd odbył 6 zebrań, na których rozpatrywał sprawy 

popularyzacji astronomii oraz potrzeby obserwatorium. Frekwencja zwie~ 

dr.ających obserwatorium ucierphła z powodu choroby p. S. Słobodziana, 

asystenta obs., wyniosła jednak ponad 500 osób. 'W' budynl<u przerobiono 
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kosztem 200 zł. sposób otwierania kopuły, oraz zainstalowano zegar sło" 

neczny. 
Troską Zarządu jest projekt urządzenia obserwatorium w Zaciszu, 

w odi. 2 km. od Częstochowy. Oddział rozporządza już placem, ofiarowa::: 

nym na ten cel, oraz 30 cm. teleskopem:::altazymutem, przekazanym miastu 

przez ks. B. Mctlera. Duże trudności miał Zarząd z organizacją odczytów 

ze względu na brak odpowiednich prelegentów. 

Dnia 18 lutego 1937 odbyło się doroczne Walne Zebranie Od„ 

działu, na którym wybrano zarząd w składzie następującym: prezes - dyr. 

W. Płodowski, vice„prezes J. Dziuba, sekretarz - ks. B. Metler, skarbnik -

prof. J. Augulewicz, czl. Zarządu: Ks. M. Ratuszny. p. J. Schlejcherowa, 

prof. S. Słobodzian, Komisja Rew.: p. R. Jarmulowicz, O. M. Paszkiewicz, 

Ks. W. Mondry. 

Sprawozdanie Oddziału Lwowskiego P. T. P. A. za rok 1936. 

Zarząd Oddziału Lwowskiego, wybrany dn. 18 I. 1936, pełnił swe 

czynności w składzie nast.: prezes - sen. W. hr. Gołuchowski, kurator na::: 

ukowy - prof. dr E. Rybka, sekretarze - Dr ]. Mergentaler i prof. M. 

Wojtowicz, skarbnik - p. W. Szpunar, bibliotekarze - p. J. Fabrowski 

i p. T. Mykictka, kierownik Koła Młodzieży - p. J. Huppert. Zarząd od::: 

był 8_ posiedzeń. Wysłano 15 pism i 700 zawiadomień, otrzymano pism 10. 

W roku sprawozdawczym urządzono 7 posiedzei1 dyskusyjnych z na::: 

stępującymi odczytami: 

1) 5 II 1936 - M. Wojtowicz: Wpływ promieniowania słonecznego 

2) 28 III 
3) 25 IV 

4) .23 V 
5) 22 X 

6) 28 XI 

7) 12 XII 

na zjawiska meteorologiczne, . 

- prof. Dr E. Rybka: Geneza gwiazd podwójnych, 

- M. Wojtowicz: Problemy techniczne i matematyczne 

komunikacji międzyplanetarnej, 

- A. W ojtowiczowa: Możliwości życia na planetach, 

- prof. Dr E. Rybka: Wrażenia z wyprawy na całko" 

wite zaćmienie Słońca· w czerwcu 1936 r., 

- M. Wojtowicz: Własności fizyczne mgławic nieregu" 

larnych, 

_,__ Dr J. Mergentaler: Rembrandt i gwiazdy (wrażenia 

z po bytu w Holandii). 

Biblioteka Oddziału abonowała nast. pisma: Die Himmelswelt, Die 

Sterne, L'Astronomie oraz Journal of the R. A. S. of Canada. Nadto człon" 

kowie mogli korzystać z biblioteki Obs. Astr. U . J. K. Biblioteka Oddziału 

liczy 51 pozycyj; w ciągu roku spr. przybyło 13 (w tym 6 książek ofiaro" 

wanych). 

Oddział liczy obecnie 58 członków, w tym 1 dożywotniego. W ciągu 

l'Oku spr. przybyło 8, ubył 1. 

Sprawozdanie Oddziału Poznańskiego P. T. P. A. za rok 1936 

Wybrany w dn. 19 I 1936 Zarząd Oddziału ukonstytuował się jak 

nast.: prezes - prof. Dr J. Witkowski, vice„prezes - Dr J. Pagaczewski, 
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sekretarz - p. K. Dux, skarbnik - inż. Iukatsch, bibliotekarz - p. Jusz:. 
czak, czł. Zarz. - inż. Sż. Jeleński, p. T. Czekański i p. A. Kwiek. Zarząd · 
odbył w ciągu roku spr. 3 posiedzenia. 

N a 3 posiedzeniach naukowych zostały wygłoszone nast. referaty: 
1) Prof. Dr J. Witkowski: Zaćmienia Sł.oń ca, 
2) Dr F. Koebcke: A~ytmometry w astronomii, 
3) Prof. -~/. Smos?.rski: Warstwowa struktura atmo~fery. 
Nadto odbyły się 3 zebrania Koła .Młodzieży oraz 2 pokazy nieba 

w . Obs. Astron. 
Zarząd wysłał 7 komunikatów, zawierających wiadomości o nowo~ 

ściach astronomicznych. Db propagandy T~wa Zarząd umieścił przy jed~ · 
nej z najruchliwszych ulic miasta gablotkę, zawierającą artykuły popularne 
i komunikaty astrono:m.iczne. Sukcesem Oddziału było zatwierdzenie przlO"' 
Min. W. R. i O. P. ruchomej mapki nieba i uznania jej za pomoc szkolną. 

Do biblioteki przybyło 21 dzieł. Wypożyczono 41. 
Członków liczy Oddz. Pozn. 30, w ciągu roku spr. ·przybyło 6. 

Sprawozdanie Oddziału Warszawskiego P. T. P. A. za rok 1936 

Wybrany w dn. 28 II 1936 Zarząd Oddz. Warsz. ukonstytuował się 
następująco: prezes - p. M. Białęcki, vice~prezes - Dr M. Łobanow, se~ 
kretarz - p. W. Sulikowski, skarbnik - Inż. E. Sz.awdyn, bibliotekarz -
p. Z. Ożarowski, kier. sekcji odczytowej - Dr M. Łobanow, kierownik 
Dostrzegalni - Inż. Nowiński, czł. Zarządu: Prof. P.· Chomicz, Ini. B. Ra"' 
falski. Kom. Rewizyina: Dr Z. Rotszainowa _i R. Rapacki. , 

Wobec wysokiego czynszu za lokal, . :z:aimowany przy ul. Chmiel~ 
nej 88, Zarząd zdecydował się przenieść siedzibę Oddz.iału do Obs. Astr. 
U. J. P„ gdzie dyr. prc:if. M. Kamieński użyczył pokoju i szaf do książek 
oraz zezwolił korzystać z jednego z pawilonów, w którym jest zainstalo,,. 
wany refraktor Cook'a o średnicy 130 mm, osadzony równikowo z mecha,,. 
nizmem zegarowym. Zmiana siedziby. zdaniem Zarządu, wpłynie na więb 
sze zaiP-tereso:wanie się publiczności zjawiskami astronomicznymi oraz uła,,, 
twi pokazy nieba i obserwacje. . 

W roku sp~. odbyło się 7 posiedze11 z następującymi referatami: 
1) 28 II 1936 - Dr M. Łobanow: Mgławice planetarne, 
2) 27 III Z. Ożarowski: Mars w" świetle badań no_w oczcsnych, 
3) 24 IV - I. Slusarczyk: Kształt i budowa Ziemi, 
4) 12 VI - Dr M. · Łobanow: Zaćmienie Słońca, 
5) 22 X - Dr M. lobanow: Jak mierzymy 0dległości we 

Wszechświecie. 

Nadto w Kole Naukowym wygłoszono 22 V referat Dra Łobanowa; · 
Sztuczna promieniotwórczość wraz z kroniką astr. Dra J. Gadomskiego. 

Pokazy . nieba odbywały się dwa razy tygodniowÓ, biblioteka byla · 
czynna raz w tygodniu. W ciągu roku przybyło 5 tomów. Przeźroczy Od,,. 
dział posiada 300 egz. 

Członków Oddział liczy obecnie 100, ·z ie.go przybył9 8 w ci~gu rokup 

., Dr E. Stenz. 



Kronika naukowa 

Nowe komety. 6 kwietnia 1937 r . Ga Ie (Sydney) odkrył kometę 

lO~ej wielkości (1937 d) w gwiazdozbiorze Niedźwiadka. Komety tej póź~ 

niej inni obserwatorowie nie mogli odszukać. 

30 kwietnia r . b. odszukana została periodyczna kometa Gr i g g ~ 

S k i e 11 er up a jako obiekt 13:::ej wielkości. 

Z komet puprzednio odkrytych1) kometa W i I ka odd~la się cd Zie"' 

mi i Słońca i wskutek kgo słabnie. l'~atomiast kometa W hip p I e'a zna::: 

c:mie pojaśniała, zbliżając się do Słońca i do Ziemi. 12 maja jasność jej 

była równa Bm. 2. Kometa miała krótki i szeroki warkocz. Wobec spo::: 

dzif.wanego dalszego wzrostu jasności, kometa może być dostępna w czer::: 

wcu nawet dla lornetek polowych. Podajemy niżej jej efemerydę: 

Data 2) 

1937 Czerwiec 

" 

a o 
12 14h 43m·2 +51 ° 31' 
20 14 51 •6 +47 53 
28 15 1 ·2 +43 40 

Kometa przesuwać się będzie w czerwcu na tle gwiazdozbioru Wola"' 

rza (Bootes). E. R. 

( Aurigae. Zaćmienie gwiazdy ( Aurigae rozpoczęło się w przewi::: 

dzianym czasie 21 kwietnia3) . Normalna jasność fotograficzna gwiazdy 

poza zaćmieniem jest 5m . 25, wieczorem 21 kwietnia jasność ta wynosiła 

, 5m . 31, zaś wieczorem 22 kwietnia gwiazda mi.ił~ jasność fotograficzną 

6m. 25 i była już w minimum. Dane te odnoszą si~ do obserwacyj, wyko"' · 

nanych w Potsdamie przez R. M ii 11 er a. Już 22 marca a więc na mie"' 

siąc przed rozpoczęciem zaćmienia zauważono na spektrogramach ostre 

f'rążki H i K wapnia zjonizowanego, co wskazywałoby na rozpoczęcie 

wchodzenia gorącej małej gwiazdy za chromosferę olbrzyma klasy K4. 

E. R. 

Bardzo odległa gwiazda zmienna. W. Ba ad e odkrył na zdjęciu fo~ 

tograficznym, wykonanym za pośrednictwem 2 72 metrowego reflektora 

w obserwatorium na Mount Wilson bardzo słabą gwiazdę zmienną, nale; 

żącą do cefeid kategorii RR Lyrae. Gwiazda leży w pobliżu miejsca 

<i= 14h 25m, 5, o= -5°18'. Srednia jej jasność wynosi 18m. 33. Znając abso" 

lutne jasności cefeid kategorii RR Lyrae (OM. O), obliczyć możemy odle~ 

głość gwiazdy. Uwzględnić tu musimy jeszcze absorpcję w przestrzeni mię"' 

dzygwiazdowej, która w danym przypadku wynosi Om . 33. Obliczona 

w ten sposób odległość jest nie mniejsza od 130 OOO lat światła. Osobliwo::: 

ścią tej gwiazdy jest jeszcze to, że położona ona jest daleko od Drogi Mle::: 

cznej w szerokości galaktycznej +48°. Od płaszczyzny Drogi Mlecznej 

gwiazda jest odległa o 100 OOO lat światła. 

1) Urania Nr. 2 z 1937 r„ str. 33. 
2

)_ Północ (Oh) czasu uniwersalnego. 
3) Urania Nr. 1 z 1937 r., str. 15. 
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Podobnie odległe gwiazdy zmienne kategorii RR Lyrae zostały od::: 
kryte przez H. S ha p 1 e y'a w obszarze nieba blisko a= 17h 36m, c5 = -5.9° 
Pięć najsłabszych gwiazd tego rodzaju ma jasność 17m . 57, co przy uwzglę::: 
dnieniu absorpcji kosmicznej daje na odległość tych gwiazd 85 OOO lat 
światła. Badanie tych cefeid ma obecnie bardzo doniosłe znaczenie przy 
badaniu rozmiarów Wszechś~iata1). E. R. 

Ruch obrotowy gromad kulistych gwiazd. Czescy astronomowie 
Z de n e k Ko p a 1 i H ub e r t S 1 o u ka zajęli się sprawą wyznaczania 
okresów obrotu gromad kulistych z zaobserwowanych ich spłaszczeń. 
Znajdują oni, że okres obrotu typowej gromady kulistej wynosi 
100000000 lat. E. R. 

Prędkości radialne 100 mgławic pozagalaktycznych. W obserwatorium 
amerykańskim na Mount Wilson wykonywane są systematycznie od 1931 r . 
badania widm mgławic pozagalaktycznych celem wyznaczenia z przesunięć 
prążków prędkości radialnych. Zdjęcia uzyskuje się za pomocą telesko::: 
pów zwierciadlanych o średnicach 1 72 m. i 2 % m. Opublikowano niedaw~ 
uo wyniki badań, odnoszące się do 100 mgławic. Zebrany materiał potwier" 
dza istnienie wprost proporcjonalnej zależności między prędkością oddala„ 
r.d.a się mgławic i ich odległością. Zależność ta jest również dobrze 
spełniona · dla. sfabej mgławicy 18:::ej wielkości, położonej w gromadzie 
mgławic gwiazdozbioru Wolarza i odległej o 230 OOO OOO lat światła. 

·E. R. 

Całkowite zaćmienie Słońca 8 czerwca r. b., o którym informowano 
JUZ czytelników Uranii w numerze kwietniowym z r. b., należało do 
bardzo interesujących ze względu na długą fazę całkowitości, która w po::: 
ludnie wyniosła: aż 7m 4s. Było to najdłuższe całkowite zaćmienie Słońca 
na przestrzeni 1238 lat. Niefortunnie jednak dla obserwatorów pas całko::: 
witości znalazł się prawic zupełnie na Oceanie Spokojnym, nie dając moż::: 
ności · przez to astronomom czynienia obserwacyj z lądu. Jedynymi wy::: 
spami, które mogły być brane pod uwagę jako miejsce obserwacji, były 
wysepki archipelagu Feniks w Polinezji, · wszystkie niezamieszkałe, oraz 
kilka innych drobnych wysepek. Słońce jednak na tych wysepkach w cza::: 
sie zaćmienia było nisko nad horyzontem, czas · zaćmienia zaś na wyspie 
najpomyślniej położonej, redukował się do 4 min. 8 sek. (Enderbury 
Island). Od tej wysepki aż do wybrzeży Peru pas całkowitego zaćmienia 
na przestrzeni blisko 10 OOO km nic napotkał żadnego stałego lądu. 

Pomimo tak niefortunnego położenia pasa całkowitego zacm1enia, 
astronomowie nie zrezygnowali z obserwacji tego doniosłego zjawiska 
i zm;ganizowali kilka ekspedycyj do archipelagu Feniks . i do Peru, poz·a 
tym planowano obserwacje okrętowe z lotniskowca amerykańskiego, który 
miał ustawić się w pobliżu miejsca najdłuższego trwania całkowitego za::: 
ćmienia. W najbliższym (październikowym) numerze Uranii poinformm 

1) Patrz artykuł E. Rybki. Droga Mleczna wśród galaktyk wszech::: 
świata. Urania Nr. 1 z 1936 r. 



jemy czytelników o tym czy obserwacje zaćmienia zostały uwieńczone 
powodzeniem. E. R. 

50:::lecie miłośniczego towarzystwa astronomicznego. Francuskie to~ 
warzystwo Sociiti Astronomique de France obchodziło w bieżącym roku. 
50:::lecie swego istnienia. Założone w 1887 r. przez słynnego popularyzatora 
astronomii Kamila F I a m m a r i o n a, sz.erzyło ono zamiłowanie do astro::: 
nomii nie tylko we Francji, lecz i poza jej granicami. Obecnie Sociiti 
Astronomique de France liczy około 5000 członków, głównie miłosników 
astronomii, rekrutujący.::h się z ludzi rozmaitych 7.awodów, złączonych. 
wspólnym zamiłowaniem nauki 0 ciałach niebieskich. Towarzystwo to ma 
również wielu członków w Polsce. Organem Towarzystwa jest bogaty 
w treść miesięcznik L'Astronomie; ponadto Towarzystwo posiada własne-
obserwatorium w Paryżu. E. R. 

Aluminiowanie zwierciadeł astronomicznych. Do niedawna zwiercia,;. 
dla astronomiczne były powlekane srebrem, które stanowiło powierzchnię: 
odbijającą światło. Obecnie wielkie zwierciadła są pokrywane metalem gli::: 
nem (aluminium) przy zastosowaniu procesu wyparowania. Aluminiowane 
zwierciadła przewyższają w swych zaletach zwierciadła srebrzone. Powłoka 
aluminiowa jest bardzo trwała i w dużym stopniu odporna na wpływy 
atmo 1sferyczne. Zwierciadła aluminiowane nie wymagają przeto tak częstej 
zmiany odbijającej światło powłoki, jak to było konieczne przy zwiercia"" 
dfach srebrzonych. Naclto zdolność odbijania jest wyższa u aluminium~ 
niż u srebra, szczególnie zaś jest wysoka dla ultrafioletowego promienio:::
wania, bardzo silnie pochłanianego przez srebro. Dzięki zastosowaniu alu::: 
miniowanych zwierciadeł do spektroskopii astronomicznej, udało się sfo;i. 

o 
tografować widmo gw_iazd aż do długości fali 3000 A, to jest do granic 
przepuszczalności atmosfery. 'E. R. 

Obserwatorium w stratosferze. W ostatnim numerze biuletynów Har:::
wardzkiego Obserwatorium M. N. S aha wzywa do zorganizowania regu::: 
larnych wzlotów balonów stratosferycznych, zaopatrzonych w spektrogra:::
fy rejestrujące pozafioletowe światło gwiazd lub Słońca. Oczywiście 
w pierwszym rzędzie chodzi na razie o Słońce. Głównym wrogiem badaos 
czy widma pozafioletowego ciał niebieskich jest zawarty w atmosferze 
ziemskiej ozon, który absorbuje krótkofalowe promieniowanie. Dzięki te"' 
mu światło Słońca lub gwiazd o długości fali krótszej od 2900 A jest cał:::
kowicie nieznane. Jest to o tyle przykra okoliczność, że niemożność po:::
znania niektórych prążków widma Słońca lub gwiazd, leżących w pozafio:::
lecie, uniemożliwia wytłumaczenie dostrzegalnych części widma, zmusza:::
jąc do poszukiwania hipotez - niestety najczęściej nieskutecznych. Przy:::
puszczano, że jeżeli chodzi o gwiazdy, uda się uniknąć ozonu przez zało::: 
żenie obserwatorium pod biegunem. Przypuszczano, że ozon powstaje na 
skutek promieniowania Słońca i że w nocy, a specjalnie w czasie wielomie..
sięcznej nocy podbiegunowej, ilość ozonu powinna tak zmaleć, że absor:::
pcja pozafioletu stanie się nieistotna. Obserwacje nie potwierdziły teg~ 
przypuszczenia i w 1930 r. S. Chapman wyjaśnił. ie promienie słonecz:::-
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:ne nie tylko powodują powstawanie ozonu, ale rówmez go rozkładają, 
':'kutkiem czego może go być nawet więcej w nocy niż w dzień. Skoro bie" 
guny zawiodły, zwrócono się do stratosfery. Dawniejsze badania ::da.wały 
się wskazywać na to, że warstwa ozonu absorbującego pozafiolet, znajduje 
się na wysokości około 100 km. ponad powierzchnią Ziemi. Sprawa wyglą" 
dała beznadziejnie nawet dla balonów sond bez załogi. Badania Got z'a, 
Mee t ha m'a i Do b s o n'a z r. 

0

1934 obniżyły jednak znacznie wysokość 
warstwy ozonu, bo do 20-40 kilometrów, a próby podjęte przez Rege" 
ner a w r. 1935 (Handb. d. Astroph. Bd. VII. 338) wykazały wyraźnie, że 
fotografowanie widma Słońca ze stratosfery nie jest sprawą beznadziejną. 
R e g e n e r skonstruował spektrograf, który co pewien czas automatycznie 
fotografował widmo Słońca. Spektrograf ten był umocówany do balonu 
sondy i zdjęcia widma słonecznego pochodziły z różnych wysokości po" 
nad Ziemią, aż do 31 kilometrów. Fotografie widma wykazują wyraźny 
wzrost natężenia części pozafioletowej wraz z wysokością. Do organizacji 
tego rodzaju badań wzywa właśnie M. N. S aha, zwracając uwagę, że ba" 
.dania takie winny pozwolić na poznanie dziedzin widma od J, = '2900 A do 
J, = 2000 A oraz zapewne paru wycinków widma o jeszcze krótszych falach . 
Balony sondy musiałyby jednak sięgać do 40 km. ponad Ziemią, gdyż głó„ 
wna absorpcja ozonowa odbywa się między 30 a 40 kilometrami wysoko" 
ści. Wysokość 40 kilometrów osiągnął podobno niedawno Mo ł cz a n o w, 
co do!Wodziłoby, że sprawa urządzenia „obserwato'rium w stratosferze" ma 
szanse bliskiej realizacji. j. m~r. 

Echa zaćmienia Słońca z 1936 roku. Roczne sprawozdanie z działał" 
.ności Obserwatorium Lejdejskiego za r. 1936 zawiera m. i. niektóre wyniki 
holenderskiej wyprawy dla obserwacji zaćmienia Słońca w czerwcu 1936 r . 
Program ekspedycji polegał na kinematografowaniu brzegów Słońca w dwu 
wycinkach widma, około 5670 A i 4540 A. Prowizoryczne opracowanie 
materiału dało nieoczekiwany wynik. Okazało się, że kolor części brzego" 
wych tarczy Słońca nie zmienia się od samego brzegu aż do 1 ; 20 promienia 
odległości od brzegu. Dotychczasowe teorie i pomiary kazały się raczej 
spodziewać stopniowego i silnego czerwieniema tarczy Słońca ku brzegom. 
Sprawozdanie zawiera poza tym podziękowania . pod adresem Obserwato" 
rium Warszawskiego za zorganizowanie nada.wania sygnałów czasu spe" 
cjalnie dla ekspedycji holenderskiej. · j. m~r. 

Czy świat się rozszerza. W związku z badaniami Hub b 1 e'a, który 
-stwierdził , że przesunięcie prążków widmowych ku czerwieni u odległych 
mgławic spiralnych interpretowane jako przesunięcie Dopplerowskie, pro" 
wadzi do modelu świata zbyt małego, by mógł być realnym, rozwija sk 
w ostatnich czasach ożywiona dyskusja. Wyniki Hub b 1 e'a są interpre-.. 
fowane albo jako niezbyt dokładne (E d di n g t o n) albo jako prowadzą„ 
ce do świata, którego krzywizna jest ujemna (M c Vi t tie), albo wreszcie 

·odżywa zarzucona hipoteza o stracie energii przez kwant światła, co po" 
woduje oczywiście wydłużenie się fali światła. Zdaje się wszystko za tym 
przemawiać, że decydujące r'ozstrzygnięcie w tej sprawie przyniesie uru" 
thomienie będącegó w budowie 5„0 metrowego zwierciadła. j. m~r. 



Niebo w lecie 1937 r. 

Miasto jest wrogiem astronomów, chcących obserwować gwiazdy

W lecie większość ludzi wyjeżdża na taką, czy inną „wieś", szukając świe:0-

żego powietrza. Tak się składa zwykle, że tu świeże powietrze jest naj..

częściej tam, gdzie zarówno dymów jak i sztucznych świateł jest mało. 

Nic w nocy - poza chmurami - nie zasłania, nic - poza Słońcem i Księ" 

życem - nic gasi światła gwiazd i planet. ~r arto zatem nieco pilniej ro..

zejrz~ć się po niebie. 

Rzeczy ciekawych do widzenia będzie sporo. W dniu 17"go lipca 

Księżyc - nisko nc>.d horyzontem, zasłoni M a r s a. Będzie to późnym · 

wieczorem. Szczegóły podano w poprzednim numerze „Uranii". W parę 

tygodni później ten sam los spotka ·planetę W' en us. Będzie to co prawda 

w biały dzień, ale Księżyc i Wenus świecą tak jasno, że odnalezienie ich. 

<:.właszcza dla ludzi, mających choćby słabe lornetki nie będzie trudne. 

\Y/ tym samym czasie - bo od połowy lipca do połowy sierpnia obserwo" 

wać można meteory Perseidy. Badanie i obserwacje meteorów zaczynają 

nabierać coraz większego znaczenia w związku z gadaniami nad rozkładent 

materii we wszechświecie. W Nr. 2 „Uranii" z roku bieżącego podaliśmy 

obszerną instrukcję. Czekamy na obserwacje. W końcu września nisko nad 

horyzontem świecić będzie gwiazda zmienna Mira Ceti. Będzie ona w tym . 

.czasie w blasku maksymalnym, z łatwością widoczna gołym okiem. Znany 

dobrze A 1 g o 1 w Perseuszu wielokrotnie w ciągu lata będzie zaćmiony_ 

Gwiazd zmiennych do obserwacji dla amatorów znalazłoby się znacznie 

więcej. Obserwacje w lecie nie są uciążliwe, a „Urania" z chęcią warto"· 

ściowe wyniki wydrukuje. 

Niemniej ciekawe i warte obserwacji są planety. We n us w sierpniu 

będzie widoczna już na 31 / 2 godziny przed wschodem Słońca, a w inne 

miesiące lata !1ie wiele krócej. M a r s zaczyna wprawd;·ie nieco słabnąć,. 

ale ciągle jeszcze wieczorami będzie wspaniałą ozdobą nieba. J o wis z_ 

w połowie lipca świeci najsilniej, potem trochę słabnie. Swieci nisko nad 

horyzontem z początku całą noc, pod jesień zachodzi coraz wcześniej wie:::· 

czorem. S at ur n coraz wyraźniej ukazuje swoje pierścienie, które w po" 

czątku roku były jeszcze niewidoczne. Wschodzi wieczorem, zachodzi nad 

ranem. Najlepsze warunki obserwacji będą około daty przeciwstawienia 

ze Słońcem, a więc pod koniec września. 

Z gwiazdozbiorów do najbardziej efektownych należy w lecie tarcza 

Sobieskiego - najjaśniejsza część Drogi Mlecznej niezbyt wysoko nad po::: 

łudniowy;n hory:z.ontem, Łabędź, Lutnia z jasną W'egą, Orzeł, ~~oźnica 

;: Kapellą. Wszystkie te gwiazdozbiory rozłożone są wzdłuż Drogi Mlecz,-, 

nej. Kto ma niedużą choćby lunetę, czy lornetkę , warto przez nią popa::: 

trzeć na podwójną gromadę gwiazd „h" i „z" w Perseuszu. Na tle czar" 

rego wiejskiego nieba, gwiazdy w tych gromadach wyglądają jak najwspa:::. 

nialsze klejnoty. j. m:::r. 
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.Kalendarz astronomiczny na sierpień, wrzesień i październik 1937 roku 
KSIĘŻYC 

Sierpień 1937 Wrzesień 1937 Październik 1937 

~ I ] t I ) I v I ~ I V I~ I ]t ~i ml Vm I ~mi Em 11 ~I ] t I ~ml v m I ~ J V m 
1 nd \2; 13 +4;\1; l -5; I 1\ śr O 23 +4·7 1618 --3'8 1 pt 2 2 +1·715 37 -l'O 2 pn - - 16 7 -5·7 2 cz 1 41 + s5 16 48 -2'7 2 sb 3 16 +0·5 15 58 o·o 3 wt o 12 +5·817 3 -5'3 3 pt 2 59 +2'3 17 12 -1 '7 3 nd 4 30 -0'5 1618 +o·8 4 śr 122+5·01746-4·5 4 sb 416+1·31733-0'7 4 pn 541-1'51637+2·0 5 cz 2 39 + 4·5 18 20 -3·5 5 nd 5 32 +0·2 17 54 + 0·3 5 wt 6 51 -2·5 16 59 +n 
6 pt 
7 sb 
8 nd 
9 pn 

10 wt 

4 1 + 3'218 47 -2·6 6 pn 6 46 -i-o 1813 + 1·3 6 śr 8 1-3·51724 + 3·8 5 21+2·01910 -1'2 7 wt 7 57 -2·0 18 33 + 2 2 7 cz 9 7 -4·317 54 +4·5 6 38 +0·1 19 30 -0·2 8 śr 9 7 _.3·0 18 56 + 3·2 8 pt 10 9 -5·0 18 29 +5·3 7 54 -0'319 49 +o·8 9 cz 10 15 -4'0 19 22 +4·2 9 sb 11 6 -5'5 19 12 +5·5 9 6-1·320 8 + 1'7 10 pt 1121 -4'81953 + 4·8 10 nd 1155 -5·520 2 + 5·5 
11 śr 10 16 -2·5 20 29 + 2·5 11 sb 12 21 -5·5 20 21 +5·5 11 pn 12 37 -5·o 20 58 + 5·0 12 cz 11 26 -3·5 20 53 + 3'7 12 nd 13 16 -5·7 21 26 +5·7 12 wt 13 13 -4·3 22 1 +4·2 . 13 pt 12 32 -4·3 21 20 + 4·5 13 pn 14 2 _5·3 22 10 + 5·3 13 śr 13 42 -3·7 23 9 +3·3 14 sb 13 35 -5·2 21 54 + 5·2 14 wt 14 42 -4·8 23 11 +4·8 14 cz 14 7 -3·2 - -. 15 nd 14 34 -5'7 22 34 +5·7 15 śr 1515 -4'2 - - 15 pt 14 29 -1 '7 o 19 +n 
16 pn 15 25 -5·8 23 24 +6·o 16 cz 15 43 -3·2 o 17 +3·8 16 sb 14 50 -0·7 1 32 +1 ·2 17 wt 16 9 -5·2 - - 17 pt 16 7 -2'2 128 + 3·0 17 nd 1511 +0·3 2 48 + 0·2 18 śr 16 46 -4·7 o 21 +5·2 18 sb 16 28 -1·2 2 41 +i ·s 18 pn 15 33 +1 ·5 4 7 -1 ·o \,9 cz 17 17 -3·8 1 26 + 4·3 19 nd 16'49 -0·2 3 57 +0·7 19 wt 15 59 +n 5 29 -2'2 20 pt 17 42 -2'8 2 35 +3·5 20 pn 1710 +i ·o 5 14 -0·3 20 śr 16 29 +3·5 6 52 -3·3 
21 sb 18 5 -1 ·7 3 48 +2·5 21 wt 17 33 +2·0 6 34 -1 ·7 21 cz 17 8 + 4·7 815 -4·5 22 nd 18 26 -0·8 5 2 +1·3 22 śr 18 O +3·0 7 57 -2·5 22 ot 17 56 + 5 2 9 32 -5·2 23 pn 18 46 + 0·2 6 18 + 0·2 23 cz 18 32 +4·2 918 -3·8 23 sb 18 55 + 5·510 41 -5·5 24 wt 19 6 + t ·3 7 36 -0'8 24 pt 19 12 + 5·0 10 37 -4'8 24 nd 20 5 + 5·0 11 37 -5'0 · 25 śr 19 29 + 2·5 8 55 -2·0 25 sb 20 3 + 5·5 11 49 -5·5 25 pn 2120 + 4·212 20 -4·3 
26 cz 

1
27 pt 
28 sb 
29 nd 

1
30 pn 

31 1 wt 

19 56 + 3·5 10 14 -3'2 26 nd 
20 30 --i- 4·7 11 34 -4·3 27 pn 
21 12 +5·2 12 50 -5·2128 wt 
22 6 +5·7 13 58/-5·7 29 śr 
23 10 +5·5 14 57 _5·5130 cz 

1542'-4·8 

21 4 + 5·5 12 51 -5·5 26 wt 22 37 + 3·0 12 53 -3·3 22 15 +4'7 13 41 -5'0

1

27 śr 23 53 + 4 O 13 20 -2'2

1 
23 30 + 4·0 14 20 --4'2 28 cz - - 13 44 -1 ·3 - - 1451 -30 29 pt 1 7 + 0·814 4-0·3 o 46 + 2'7 1517 -2 0130 sb 219 -0·2 14 23 +0·71 
I I 31 1 nd 1 330 -1 ·2!1442 + 1·5 

1
) W Warszawie czas środkowo-europejski. 

2
) Zmiany momentu wschodu i zachodu na 1° różnicy szerokości geograficznej danej miejscowości w poi ównaniu z szerokością geogr. Warszawy. Na południe od Warszawy stosujemy znak podany w tablicy, na północ - znak odwrotny. 

Nów 
Pierwsza kwadra 
Pełnia .. .. 
Ostatnia kwadra 

FAZY KSIĘŻYCA 

dhm dhm dhm Sierpień 6 13 37 Wrzesień 4 23 54 Październik 4 12 58 
14 3 28 12 21 57 12 16 47 
22 1 4 7 21 12 32 19 22 48 
29 o 55 27 6 43 " 26 14 26 



Sierpień 1937 

ORANIA 

SLOŃCE 

Wrzesień 1937 

b9 

Październik 1937 

I ! I Równ•- 1 ~ I ~ 
I 

• 1 Równo-1 i 
I 

= 

I 
I • I Równo-1 ;g 

I 1 I C•) 
I •o 

ro me c:; ~ C 3) -:O nie -e ~ 
c 3) -:O me ~ 

Cl cza su i) ~ N Cl czasu 1) .;; N Cl czasu 1) ~ 

m s l hm J hm m I m s hm [ h rn m m s h m I h rn m 

4 +62 4 o 1923 + 4·0 3 -027 450 18 20 + 1'7 3 -1043 539 1710 + 0·1 
9 + 530 4 8 1914 + 3·7 8 -2- 6 458 18 9 +1·3 8 -1212 548 1659 + 1·0 

14 + 443 416 19 4 ± 3·3 13 -350 5 6 17 57 + 1·0 13 -1332 556 16 48 + 1·3 
19 + 342 424 18 54 ± 2'8 18 -536 5 14 17 45 +0·5 18 -1439 6 5 16 37 + 1·7 
24 + 229 432 18 43 + 2·3 23 - 722 5 24 17 31 ± 0·2 23 -1531 614 1626 + 2'2 
29 + 1 5 442 18 31 1± 2·0 28 -9 5 530 17 22 -+0·3 281-16 616 24 1615 + 2·5 

1) O północy czasu uniwersalnego (lh cz. śr.-europ.); czas średn i mniej prawdziwy . 
2) W Warszawie, czas środkowo-europejski. 
3) Por. uwaga 2-ga przy tdblicy wschodów i zachod ów Księżyca na str. poprzedn iej . Znak górn y 

-0 dnosi się do wschodu, dolny do zachodu Słońca. 

Czas gwiazdowy w Greenwich 

o północy czasu uniwersalnego (1 h cz. śr.-europ .) . 

Sierpień 1. 2Qh .36m 44s·o7 Wrzesień 1. 22h 38m 57s·28. 

Październik 1. Qh 37m 13s·86. 

Zmiana czasu gwiazdowego na 1 dobę : 3m 55s·555, 

PLANETY 
Merkury Wenus Mars 

I 
I I I 

' O 

I 

= I 
I I i I 

= I 
I I 

= 

I ł I ' 0 o •o 

Data o .c o .c o = 
a "-" ~ a a 

~ "" ~ N N 

1937 h m I o h I h h m o I h h h m I o h I h 

VIII. 9 1052 + 6'a 5·7 20·0 6 20 + 21·5 0·7 15·9 15 49 __:.._ 22·8 14·4 22·1 
19 11 31 + o·9 7'2 19·4 7 g + 21 '3 o·9 17'0 16 9 - 23'8 14'2 21'7 
29 11 51 - 3·1 7·2 ·18"7 7 58 + 20·0 1·2 11·0 16 32 - 24'6 140 21·3 

IX. 8 11 43 - 2'8 6'3 18'0 847 + im 1·5 17'0 1657 -25'3 13·9 21 ·0 
18 11 12 + n 4·7 17'3 936 + 14·9 2·0 16'8 17 24 - 25"7 13·7 20·7 
28 11 13 + 5·9 3'8 15·9 1023 + 11 ·1 2'6 16'6 17 53 -25'8 13 6 20·5 

X. 8 12 l + 2·0 4·4 16'8 11 9 + 6'8 3·0 16'3 18 23 -25'6 13·4 20·4 
18 13 o - 5·0 5·3 16'5 11 55 + 2 -2~ 3·5 rn·o 1853 -- 25·0 13·1 20·4 
28 14 1 - 120 6'3 15·3 I 1240 1 ·- 2·5 4·0 i 15'7 I 19 24 - 24·0 I 12·9 20·3 

Jowisz Saturn Uran Neptun 

I Dot• I I I 
= 

I 
= I 

I I 
= 

I ~ I Dolo I a · I I I o •o •o o .c 
a "2 ...:: a o a o 

~ 
"-" 

~ ~ 

1937 I h m o I h h h m o I h - I h 1937 I hm I o h ml o 
VHJ. 9 19 24 - 224 11·9 1 ·8 o 21 -0'4 20·1 6"7 Vili. 912 45 + 15·5 11 16 + 5·9 

19 19 21 -22·5 17'2 I ·o 020 -06 20·0 6'0 IX. 8 245 j + 15·5, 1120 + 5·5 
29 1918 -22·7 16'5 0·4 018 -o·g 19'4 5·2 X. 8 242 + 15·3 11 241 + 5·1 

IX. 8 1916 -22·7 15•8 23•6 015 -1·2 18'7 4·5 (1) Ceres (7•8) 
18 19 16 - 22'7 15"2 23·0 012 -1 ·5 J8·o 3'8 I Oata I a 1925 I O 192ó I 28 1917 - 22·7 14 5 22·3 o 10 -1 ·8 17'4 3"l 

X. 8 1920 -22·5 13·9 21'7 o 7 -2·1 16'7 2'4 rlll. 7 I 22" !Qm I -26°·2 
18 19 24 -22·5 13"3 21 ·1 o 4 -2'4 16'0 l'7 23 21 56 - 21 ·8 
28 1929 / -22·4 1n 20·5 I o 2 / -2·5 15 4 l'O IX. 8 21 43 -28 ·7 I 

·U wag a: Współrzędne planet podano dla północy czasu uniwersalnego; wschody i zachody dla Wa r
szawy w czasie środkowo-europejskim. 
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Zakrycie Wenus przez Księżyc 

Zakrycie Wenus przez Księżyc nastąpi w dniu 3-go sierpnia 1937 r. 
w godzinach przedpołudniowych. Momenty wejścia i wyjścia z za tarczy 
Księżyca 1), w czasie środkowo-europejskim są: Lwów lQh 28rn i lQh 34rn, 
Poznań lQh 6rn i 1Qh 28rn, Warszawa lQh Sm i lQh 39rn, Wilno lQh Om 
i JOh 50rn. W Krakowie i najbliższych jego okolicach zjawisko nie będzie 
widoczne. 

Kraków. 
Lwów 
Poznań . I Warszawa . 
Wilno . . 

Zakrycia gwiazd przez Księżyc1> 
(czas środkowo-europejski) 

Wrzesień 30 Październik 23 Październik 23 
a Cancri (4rn· 3) ~ Tauri (3rn· O) ' Tauri (3rn· O) 

ukazanie się zniknięcie ukazanie się 

h rn h rn h rn 
1 45·7 19 24'6 20 8•4 

45·7 22 ·1 1·~ 
47·7 30·0 10·5 
47•7 27•3 10·2 
50'3 28•9 12"2 

1) Według obliczeń obserwatorium na Lubomirze. 

d h 
Wrzesień 23 12 

" 

" 

24 

23 
25 

Początek jesieni astronomicznej. 
Wenus w złączeniu z gwiazdą a Leonis 
(Regulus) w odległości 0~3 od gwiazdy. 
Mira Ceti w maksimum jasności. 
Saturn w przeciwstawieniu ze Słońcem. 

Minima Algola ((:J Persei) 
(Czas środkowo- europejski) 

d h 
Sierpień 16 2·9 

18 23'6 
21 20·4 

d h 
Wrzesień 8 1 ·2 

10 22·1 
13 19·0 
28 3·2 
30 23'8 

d h 
Październik 3 20·7 

21 1 ·5 
23 22·4 
26 19'2 

Od Redakcji. Następny numer Uranii ukaże się w październiku r. b. 

Redaktor: prof. dr EUGENIUSZ RYBKf\ Wydawca: Pol . Tow. Przyjaciół f\stronornii 
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URANIA 
C Z A SO P IS M O 
POLSKIEGO TOWARZYST WA 
PRZYJACIÓŁ AS T RONOMII 

ROK XV PA ŹDZIERNIK 1937 R. Nr 4 (56) 

ZBIG NIEW WOŹNIEWSKI (Poznań) 

W 250 lecie śmierci Jana Heweliusza 

W niespełna lat 70 po zgonie K o p  e r  n i k a, twórcy obec� 
nego systemu słonecznego, na horyzoncie polskiej Uranii za� 
błysnęła nowa gwiazda, która rozsławiła imię Polski w całym 
ówczesnym kulturalnym świecie. 

W roku bieżącym upłynęło 250 lat od śmierci Tana H e w  es 
I i u s z a, znakomitego astronoma gdańskiego, którego głęboka 
witdza i gorące umiłowanie gwiaździstego nieba, zjednały mu 
poklask i uznanie jeszcze za życia. Opracowany poniżej życio• 
rys, niechaj przypomni, Że astronomiczne tradycje przesławnej 
akademii krakowskiej. tej jedynej uczelni w całej Europie Srod• 
kowej, która posiadała do końca wieku XV osobną katedrę dla 
astronomii (i oddzielną dla astrologii), tkwią głęboko w pol• 
<>kim narodzie, że ojczyzna tego, który „wstrzymał Słońce -
ruszył Ziemię" nadal wydawała 1i wydaje wielkich gwiaździarzy. 

Jan He w e l i u s z  urodził się 28 stycznia 1611 r. w Gdań• 
sku z ojca Abrahama i matki Korduli Hecker. Ojciec Tana, za• 
możny handlarz polskiego zboża. od dzieciństwa przeznaczył 
syna. na kupca i w młodych już latach przysposabiać go zaczął 
do stanu kupieckiego. Aby się przede wszystkim dobrze z języ;• 
kicm polskim obeznał, o co w samym Gdar1sku dość było trud� 
no, wvsłał go ojciec do Grudziądza, (wig innych Gądecza). 
gdzie otrzymał wychowanie zupelnie polskie i gdzie też pozostał 
do 16 roku życia. Jakoś nie mieli widać rodzice zaufania do Ów• 
czesnych szkół gdańskich. Tu widocznie, prócz praktyczne• 
go pojmowania rzeczy, było w grze także uprzedzenie narodo• 
we, które im radziło, już pierwsze kroki dziecka swego uczy• 
nić niezawisłymi od niemieckiego otoczenia, silnie wówczas 
w Gdańsku reprezentowanego. 

Po powrocie svna do domu, rodzice, widząc jego o�romną 
bystrość i pl)Ciąg do nauki, zgodzili się na jego dalsze kształce• 
me, powierzając je profesorom gimnazjum gdańskiego, między 
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którymi wyróżniał się Piotr Cr ii g e r, nauczyciel matematyki 
i wielki miłośnik astronomii. Kosztowna i forsowna musiała być 
ta nauka, tym więcej, że prawdopodobnie w tych latach swoich 
prywatnych studiów nauczył się Heweliusz także języka łaciń• 
skiego, którym wszystkie swoje a tak liczne dzieła napisał. Myl• 
ne są zapatrywania niektórych biografów niemieckich, którzy 
przypuszczają Że Heweliusz nie znał łaciny, pon�eważ do gi• 
mnazjum nie chodził, i że dzieła jego tłumaczył na łacinę Ti• 
t i u  s ::, ówczesny nauczyciel tego języka w gimnazjum. Trudno 
uwierzyć temu, jeżeli weźmie się pod uwagę tę obszerną kore• 
spondencję, jaką H e w e  1 i u s  z prowadził z całym niemal uczo• 
nym światrm w ciągu swego życia. 

Poznał C r ii 3 e r, że ma ucznia o wybitnych zdolnościach 
więc nie żałował rad i wskazówek, by przyszłego astronoma na< 
uczy1� rvsunków, miedziorytnictwa a nawet konstrukcji najroz< 
maitszych narzędzi. 

H e wr 1 i u s  z zaznajomił się więc dokładnie z mechaniką. 
z obróbk.1 :>::kła i tokarką. \X'vkonywując wszystkie te prace 
jak na� dokładniej, potrafił zarazem z całą delikatnościq władać 
rylcem. Przekonywują nas o tym wielkie tablice figur i narzędzi 
tak astronomicznych, jak i matematycznych, które sam do dziel 
swoich rytował a mianowicie: doi Selenografii, do Dissertatio 
de nativa Saturni facie, i do wielu innych. 

\,'{! trzy lata po ukończeniu prywatnej nauki w Gdańsku, 
wvslali rodzice syna do Lejdy na naukę prawa i kameralistyki, 
skąd po roku, opuściwszy Holandię, udał się do Anglii a stąd 
do Francji. W czasie tych podróży nie zaniiedbywał H e w  e• 
1 i u s  z żadnej sposobności obserwowania zjawisk astronomicz, 
nych. Po czteroletniej wędrówce po Europie, powrócił do Gdań, 
ska, którego już potem do śmierci nie opuścił. Dopomagając 
ojcu w jego zajęciach i prowadzeniu piwowarstwa, w rok po 
powrocie, mając lat 24, ożenił się z Katarzyną Rebeszken, córk,1 
bogatego przemysłowca w Gdańsku. 

Samodzielne życie zaczął, oddając się całkowicie Jstrono• 
mii. Mając byt materialny zapewniony (po rodzicach odziedzi, 
czył bo·wiem majątek, składający się z browaru, 7 domów i stad. 
ninv), urządził sobie własnym kosztem obserwatorium na da• 
chach swoich domów. U progu samodzielnych poczynań, śmierć 
zabrała H e w e  1 i u s z o w i wiernego przyjaciela i dorad!cę 
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Cr ii g e r  a, który, leżąc na łożu śmiertelnym, zachęcał go jesz• 
<"Ze do wytrwania. Niejako w testamencie zostawił prorocze te 
słowa, które w przyszłości miały się co do joty spełnić: „Parnię• 
taj i nadal czynnie poświęcać się tej umiejętności, której już do• 
tąd tyleś się oddawał. Nie pożałujesz tego, bo to zaszczytne 
i pożyteczne, a nie tylko sławę tobie, ale i rodzinnemu miastu 
przynie�ie". Wyniki tej cichej lecz owocnej pracy na polu nauki 
nie dały na siebie długo czekać. 

Już pierwsze przez He w e  1 i u s  z a wydane dzieło 
w r. 1647, traktujące o Księżycu (Selenographia sive lunae de• 
scriptio) przyniosło mu sławę w całej Europie. Był to pierwszy 
podstawowy na własnych obserwacjach oparty opis Księżyca, 
licznymi ilustrowany rysunkami. Stanisław Rz e w u s k i  
(w Pam. Warsz. 1829, t. II, str. 223), pisząc o topografii Księ• 
życa tak mówi: „Lubo G a 1i1 e u s  z pierwszy nad tym praco• 
wał, jednak usiłowania jego nie dosyć były w tym względzie 
szczęśliwe, aby nie należało uważać ziomka naszego He w e  1 i U• 
s za za ojca selenografii. Dzieło jego o Księżycu wydane 
w Gdańsku 1647 r. z licznymi, jego własnej roboty rycinami, 
wzo�em jest staranności: a szczerość i skromno·ŚĆ, z którą tłuma• 
czy trudności, jakie miał do pokonania dla braku dokładnego 
sposobu rysowania, jeszcze dziś każdego przejmuje szacunkiem 
.dla autora". 

Jak doskonałą musiała być ta praca, świadczy najlepiej 
o tym fakt następujący. Opracowując mapę Księżyca, dowie• 
<lz.iał się, że Piotr Ga s s e n di, którego poznał podczas swego 
pobytu we Francji, zajmuje się tym samym zagadnieniem. Napi• 
sal więc do swego współzawodnika, posyłając mu próby odbi• 
tych już arkuszy, wyrażając swą rezygnację z tego tematu. 
Ga s s e  n d i, zobaczywszy jednak dokładność pracy, wykona• 
nej ręką samego autora, dobrowolnie odstąpił od swego przedsięc 
wzięcia, gdyż uznał, że aczkolwiek potrafiłby dać szczegółowv 
opis, to jednak tak szczegółowych kart nie umiałby własnoręcz• 
nie narysować. Takie uznanie sławnego w owym czasi':! 11czone• 
go, stało się jeszcze wiitkszym bodźcem i zachętą dla H e w e
l i u s  z a do ukończenia Selenografii, nad którą odtąd dz1en 
i noc pracował. Po pięciu latach mozolnych trudów, ukoi1czyl 
wreszcie tekst i mapy. 
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Cale dzieło ma in folio 563 str. i me liczbowanych 44, 

112 miedziorytów, z których wszystkie figury matematyczne są 

własną autora ręką rytow;me. Kartę tytułową oraz porfret auto" 

ra wykonał Jeremiasz Fa 1 c k  - Polonus. 

l!czeni, książęta, a nawet monarchowie, zwiedzając jego 

obserwatorium, wyrażali największy swój podziw nad zapałem 

H e w e I i u s z a do astronomii. 

\V r. 1660, gdy zawarto ze Szwedami pokój w Oliwie, ocł:::
wiedził H t w e I i u s z a król polski J a n K a z i m  i e r z, wraz 
z żoną swoją Marią Ludwiką. Sekretarz królowej, Des Noiyers 
w jtdnym ze swych listów do Ismaela Bo u 11 i a u, matematyka 
i astror.oma francuskiego, tak opisuje wyżej wzmiankowane od„ 
wiedziny: „Byłem u niego pozawczoraj, gdy przybyła królowa 
z paniami dworu, którym on dla zabawki dał wklęsłe do prze• 
glądania się zwierciadła, a tymczasem rzadkości swego gabinetu 
pokazywał królowej.„ Później wprowadził królową na dwa ta
rasy nad dachami domu, skąd widać nie tylko znaczną część 
miasta, ale port i morze, znajdujące się o milę. Nastawił dosko" 
nalą lunetę„„ przez którą widzieliśmy bardzo wyraźnie nie tylko 
to, co się działo na brzegach morza, ale ruch wody na horyzon-: 
cie. Potem zachodzącemu przypatrywaliśmy się Słońcu i przy" 
znaję, że nigdy plam jt:go nie widziałem tak wyraźnie„. Na jed" 
oym i drugim tarasie, blisko siebie są ułożone jego n.irzędzia, 
większe i dokładniejsze od tych, które miał Ty c h  o Br a h e. 
Tamte po wio:;kszej części były z drzewa, a H e w e  1 i u s z a 

z mosiąd7.u, wzmocnionego żelazem, i tak wielkie, że zgięcia ich 
nie ma się co lękać. Kwadrant jego ma osiem stóp promienia 
i mierzy ścisłe łuki co do minut i sekund. Drugie narzędzie zwa>< 
ne sekstansem, którego promień dwa razy jest większy niż 
w kwadrancie, ma dwie wskazówki dla robienia spostrzeżeń nad 
odległością gwiazd we dwóch. Jest to praca, którą się właśnie 
zajmuje, wielka i trudna. Oznaczył on 75 gwiazd konstelacji, 
w które\ Tyc h o liczył ich tylko 35.„ Jednym słowem, rzeczv 
to godne, byś przyjechał zobaczyć, choćbyś dwa razy dalej 
mieszkał''. 

\V/ marcu, następnego roku, niezrażony uciążliw4 i daleką 
podróżą, przybył Bo u 11 i a u z Paryża do Gdańska jedynie 
w tym celu, aby odnowić dawną znajomość z He w e  1 i u-
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s z e  m, u którego, jak najgościnme1 przyjmowany, bawił kilka 
miesięcy. 

Nawet Ludwik XIV, król francuski, ów wielki protektor 
nauki i sztuk pięknych, zainteresował się tak dalece pracami na,, 
szego astronoma, Że wyznaczył mu stałą pensję roczną. A także, 
gdy 26 września 1G79 r. pożar (umyślnie podłożony), strawił 
mu cały dobytek wraz z obserwatorium, ze wszystkich stron po• 
sypały się datki na odbudowanie nowego. 

Największym jednak protektorem i wielbicielem He w e• 
1 i u s z a był Jan III So b i e s k i, król polski. Pod koniec lipca 
1677 r. zawitał do Gdańska i tu dłuższy czas przebywając, od• 
wiedzał często Heweliusza w jego obserwatorium i sam nawet 
·czynił obserwacje, o czym nasz astronom wspomina w przedmo. 
wie do Machinae Caelestis. Celem zachęcenia go do dalszych 
badań, król polski wyznaczył mu (21 października 1677 r.) 
1000 zł. rocznie dożywotniej pensji, a ponieważ obok prac astro• 
nomicznych i matematycznych H e w e 1 i u s  z zajmował się wy• 
robem piwa, czerpiąc stąd głównie środki· na utrzymanie swej 
rodziny, Jan III reskryptem z dnia 3 grudnia 1677 r. uwolnił go 
od wszelkich podatków z tytułu wyrobu i sprzedaży piwa, tak 
w mieście jak też i poza jego obrębem. 

Gdy więc do króla dotarła wiadomość o stratach, iakie po• 
niósł H e w e  1 i u s z wskutek pożaru, podobnie jak Lud• 
wik XIV pospi szył z hojną ofiarą pieniężną na odbudowanie 
spalonego �bserwatorium i na zakup nowych narzędzi. 

Za te wszystkie łaski i dobrodziejstwa otrzymane od króla 
naszego, a hadziej jeszcze dla uwiecznienia pamiątki sławnego 
zwycięstwa Jana III nad Tur kami pod \Xliedniem (12 września 
1683) H e  w e  1 i u s z umieścił herb rodziny Sobieskich, Janinę, 
wyobrażający tarczę (Scutum Sobiesci) w rzędzie konstelacyj 
niebieskich. Przycfał tylko do niej krzyż, jako znamię chrześci• 
jańshva, zasłonionego od wpływów barbarzy11.stwa męstwem 
i tarczą naczelnego wodza polskiego. To godło Tarczy Sobie• 
skiego - Scutum Sobiescianum - przyjęli astronomowie wszy• 
stkich krajów i odtąd konstelacja ta rdzennie polska, iaśnieJ1. 
w pogodne noce na gwiaździstym niebie. 

Nazwę nadaną nowemu gwiazdozbiorowi tak uzasadnia: 
„Co do Tarczy, dla ważnych powodów przeniosłem ją aż na 
.sklepienie pomiędzy gwiazdy, to jest na wieczną pamiątkę N aj• 
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czcigodniejszego Naszego Króla i Pana Jana III, Króla Pol,,
skiego, z powodu jego niezmiernie wielkich zasług, bohater• 
skich przymiotów duszy, wspaniałomyślności i z powodu jego 
dzielnych i walecznych czynów, dokonanych nie tylko dla Kró• 
lestwa Polskiego, ale i dla Państwa Rzymskiego, a nawet na 
wielki pożytek i wzrost całego chrześcijaństwa." 

Będąc finansowo zabeżpieczony, już to z pensji rocznych 
wyznaczonych mu przez królów: Ludwika XIV i Jana III, już 
też z dochodów browaru, uprzywilejowanego przez S o b  i e"" 

Ryc. 1. Tarcza Sobieskiego z sąsiednimi gwlazdoLbioromi. Reprodukcja z atlasu 
Heweliusza. U góry dedykncja królowi Sobieskiemu tZ leki fotosów Oddz. Pozn. 

P. T. P. /\.). 

s k i  e g o, oraz z honorariów za prace naukowe, mógł się z na� 
leżytym poświęceniem oddać umiłowanej swej astronomii. 

Należy wspomnieć choć pokrótce o najważniejszym dziele 
H e w e  1 iu s z a, składającym się z czterech części zawartych 
w dwóch tomach. W tomie I•szym (1673 r.), poświęconym Lu
dwikowi XIV, skreśla autor historię swego życia i wykształce:· 
nia, mówi o narzędziach astronomicznych, zegarach, szlifowa• 
niu szkieł, budowie teleskopów i wspomina o własnych wyna• 
lazkach. Tom następny (1679 r.), będący zbiorem spostrzeżeń 
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astronomicznych, dedykowany jest Janowi III. Drugi tom na• 
kży do wielkich rzadkości, gdyż ledwie druk dzieła był ukoń• 
czony i H e w e 1 i u s z tylko około 90 egzemplarzy rozesłał do 
bibliotek i różnym uczonym, wspomniany wyżej już pożar, 
zniszczył nie tylko obserwatorium, 7 domów, bibliotekę, ale 
również jego drukarnię sprowadzoną z Holandii, rękopisy i na• 
rzędzia. Po pożarze, który był tak wielkim ciosem, że jak sam 
o tym ,wspomina (Annus climactericus pg. 3 i 105) „nie było� 
by nic dziwnego, gdyby z przestrachu, trosk i zgryzoty życiem 
tę klęskę przypłacił, a Bogu tylko zawdzięcza, że żyje i zdrów, 
że ma nadzieję wrócić jeszcze do swych prac·', H e  w e  1 i u s  z 
rąk nie opuścił, na nowo zabrał się do odbudowania swych 
domów, a przede wszystkim do rekonstrukcji nowego obser
watorium. 

Nieprzyjemności jednak lat ostatnich, wysiłki przy odbu• 
dowaniu spalonego obserwatorium, wpłynęły niewątpliwie na 
podkopanie zdrowia i wyczerpanie wielkiego zasobu siły. 

Smierć przerwała pasmo dni jego ziemskich dnia 28 stycz
nia 1687 r. w samą rocznicę urodzin. 

Jan Sobieski zaraz po śmierci H e w  e 1 i u s  z a przesłał 
wdowie pismo z kondolencjami, w którym zapewnia ją o swo• 
jej niezmiennej łasce i życzliwości, zapewnił jej także dalsze po• 
bieranie pensji. 

Jeszcze za życia swego zapoczątkował H ewe 1 i u s  z no• 
we dzieło pod zbiorowym tytułem: „Prodrom us Astronomiae, 
cum catalogo fixarum et firmamentum Sobiescianum", jednak 
dopiero w trzy lata po jego śmierci wdowa Elżbieta druk ten 
ukończyła, dedykując to dzieło królo·wi S o b i e s k i e m u. 
Trzecia część tego dzieła p. t. Firmamentum Sobiescianum za• 
wiera prócz przedmowy, dwie wielkie karty przedstawiające 
obie półkule niebieskie oraz 54 karty z głównymi gwiazdozbio• 
rami rytowanymi ręką Karola H a  y e. Szczegółowo przedsta
wiona Tarcza Sobieskiego, wraz z odchielną dedykacją, znaj
duje się w liczbie innych konstelacvi na stronie 16. (Ryc. 1). 

W sto lat później, król Stanisław August P o  n i a t  o W< 

ski przesłał miastu Gdańskowi w darze (1790 r.) popiersie 
Heweliusza z bronzu wykonane, z życzeniem, aby ofiarowany 
posąg pozostał w Gdańsku w dowód uznania zasług znakomi
tego gdańszczanina ze strony Stanisława Augusta. 
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Pamięć znakomitego astronoma, który od zarania swej pra• 
cy naukowej d;;wał niejednokrotnie doiwody swej przynależno� 
ści do narodu polskiego, nie może u nas Polaków zaginąć. Ten, 
który imię najwaleczniejszego króla naszego po wieki w gwia• 
zdach zapisał nie może nam być obcy. Nie pomogą biografom 
niemieckim, którzy dopiero po śmierci H e w  e 1 i u s  z a o nim 
sobie przypomnieli, tendencyjne pomijania faktów historycz" 
nych, ani skrzętne opuszczanie wzmianek o przywilej,1ch kró• 
łów polskich, udzielanych Heweliuszowi. Dziś w Polsce Nie< 
podległej, z racji tego 250-lecia zgonu Jana H e  w e  1 i u s  z a 

uprzytomnijmy sobi.e, że w skarbcu kultury narodowej zajmuje 
miejsce Ten, który czuł, pracował i pisał dla Polski. 

MEMORIA NOMENQUE TUUM LAUDESQUE SEM-

PER MANEBUNT. 

ŹRÓDLA 

J. H e  w e  1 i i: Selenographia sive lunae descriptio 1647. 

J. H c w e 1 i i: Prodrom us astronomiae cum catalogo fixarum et firma• 

mentum Sobiescianum 1690. 

K s. J. Cho dy n i c ki: Dykcjonarz uc:conych Po laków 1833. 

M. B er s o n: Kilka słów o Janie Heweliuszu, Astronomie gdańskim 

z wieku XVII oraz o jego korespondencji 1898. 

M. Ber s o n: Jan Heweliusz Jako Rytownik i Snycerz (Kłosy r. 1870, 

nr 250). 

H i p o lit S ki m b r o w i c z: Ży wot i prace Jana Heweliusza 1860. 

Ur D. W i er z b i  c k  i: Ży wot i działalność Jana Heweliusza, astronom.l 

polskiego - (Paro. Akad. Urn. w Krakowie, Wydz. Filolog. t. 7 --

1889). 

Dr JANUSZ PAGACZEWSKI 

O potrzebie zakładania obserwatoriów 
szkolnych 

Słusznie zwana „Królową nauk" astronomia w szkolnic• 
tw'ie średnim znajduje się na najbardziej szarym końcu. za, 

pewne, iż złożyło się na ten stan rzeczy bardzo wiele przyczyn. 
Jedną z ważniejszych jest zakorzenione głęboko mniemanie, ż� 

zasad tej najwspanialszej z nauk nie da się wyłożyć bez pomo
cy matematyki wyższej, w szkole średniej nie wykładanej. Ab; 
surdalność tego mniemania jest widoczna dla każdego, kto 
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uwazme przeczytał jakikolwiek podręcznik kosmografii i nie 
będziemy tracić tu czasu na jego zwalczanie. Chodziło nam 
o stwierdzeniu faktu. 

W ostatnich czasach stan ten poczyna się powoli ::mienia6 
na lepsze. \V najnowszych projektach planów nauki wprowa-
dza się naukę astronomii do wszystkich wyd.ziałów liceów 
ogólnoksitałcących; mimo to sprawy tej nie można mvażać za 
rozwiązaną. Ilość godzin przeznaczona na ten przedmiot jest 
minimalna i nie pozwoli nauczycielowi na poruszenie wielu 
pierwszorzędnej wagi problemów. 

11111111 
11111111 

11111111 
11111111 
_.;..;;.......--, 

Ryc. 2. Obserwatorium szkolne katolickiej żeńskiej szkoły w Essen 

[kopula wykonana przez firmę Carl Zeiss Jena). 

Uzupełnić studium astronomii, ułatwić nauczycielowi zilu
strowanie kursu praktycznymi pokazami, zastąpić wreszcie zu� 
pełny brak wykładu astronomii, o ile to możliwe, w innych ty� 
pach szkół średnich, jest wdzięcznym zadaniem projektowa� 
nyc..h tu obserwatoriów szkolnych. 

Wiadomo mi, iż wiele gimnazjów (pańc;twowvch i prywat� 
nych) posiada własne lunety, czasem nawet większych roo:mia� 
rów, służące do pokazów nieba, cóż, kiedy najczęściej warunki 
obserwacyjne (położenie szkoły w centrum miasta rzęsiście 
oświetlonego, wśród wysokich gmachów) nie pozwalają na 
zrobienie z nich właściwego użytku.-.Może jeszcze częściej- dzie
je się tak na skutek braku odpowiednio wykwalifikow<tnej siły 
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nauczycielskiej w danym zakładzie: wszak wielu profesorów 
fizyki czy matematyki nie posiada bądź zainteresowania, bądź. 
elementarnego choćby przygotowania w kierunku astronomii. 

Jedynym racjonalnym lekarstwem na ten opłakany stan 
rzeczy jest zakładanie w większych miastach obserwatoriów 
szkolnych. 

Muszę na tym miejscu rozprawić się przede wszystkim 
z często stawianym w takich wypadkach zarzutem kosztowno
ści. Wszak mówi się powszechnie o bajecznych sumach wyda� 
wanych przez niektóre kraje na budowę obserwatoriów, czyta 

Ryc. 3. Szkolne Obserwatorium w Betzdorf (ko
pula wykonana przez firmę Carl Zeiss Jena). 

się, że takie to a takie narzędzie kosztowało tyle i tyle tysięcy 
czy setek tysięcy dolarów. I tu mamy do czynienia z utartym 
poglądem (podobnie jak ten, że do nauki astronomii trzeba ko� 
nieczni.e matematyki wyższej). 

Pogląd ten jest słuszny ale tylko, gdy chodzi o budowę 
wielkich zakładów naukowych tego rodzaju, w których wcho� 
<lizą w grę skomplikowane narzędzia o doskonałej optyce i któ� 
rym nakłada się olbrzymie wymagania. R ::ecz zmienia się grun� 
townie, gdy idzie tylko o demonstrację ciał niebieskich, ich 
oglądanie. Do tego celu nadają się dobrze już niewielkie lunety 
o przeciętnej optyce, jakie można tanio nabyć wszędzie. Ze 
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względu na taniość i szereg innych zalet nadawałyby się w na
szym wypadku szczególnie teleskopy zwierciadlane, których fa
brykacja - przynajmniej częściowa - w kraju, nie powinna 
natrafić na większe przeszkody. Koszt założenia obserwato, 
rium szkolnego można łatwo dostosować do posiadanych fun, 
duszów i nie powinien on przekraczać kilku tysięcy zł. 

I jeszcze jeden pierwszorzędnej wagi argument przemawia 
za rzuconym tu projektem. Astronomia nie Jest tak nieżyciową 
nauką za jaką powszechnie uchodzi. Metody astronomiczne 
stosowane są na wielką skalę w lotnictwie zagranicą, u nas zaś 
zaczyna się je do lotnictwa wprowadzać. Zaznajomienie ucz� 
niów szkół średnich z zasadami astronomii praktycznej i ze 
wspcmnianvmi metodami c>stronomiczno•lotniczymi nie byłoby 
bez znaczenia dla wzmożenia obronności Państwa. 

Obserwatoria winny być zakładane w miejscach najlepiej 
się do tego celu nadających, a więc -łl budynkach szkół, poło• 
żonych na skraju miasta lub poza jego obwodem ze względu na 
óemniejsze tło nieba. Nadawać się do tego będzie równie do� 
brze ogród lub niezasłonięte domami podwórze. 

lunetę umieścić można w drewnianym budynku prostej 
i niedrogiej kcnstrukcji z otwieranym dachem; budowa spe• 
cjalnej kopuły jest kosztowna i w tym przypadku raczej zby• 
teczna. 

Prócz wii:kszej lunety czy teleskopu obserwatorium po
winno być zaopatrzone w mniejsze narzędzia o charakterze dy· 
daktycznym. Do nich zaliczyłbym teodolit najprostszej kan• 
strukcji do wyzr.aczania współrzędnych horyzontalnych ciał 
niebieskich. Duże usługi może oddać kwadrant libelkowy (od• 
miana sekstansu), wreszcie dobra lornetka pryzmatyczna. 

Nie musimy dodawać, że zaopatrzenie tego rodzaju placó• 
wki we wszelkie pomoce naukowe w tej dziedzinie powinno 
być jak najbardziej kompletne. A więc nie może zabraknąć od• 
powiedniej biblioteczki, atlasu nieba, mapek gwiazdozbiorów, 
przeźroczy i fotografij ciał niebieskich. 

Zbyteczną rzeczą chyba będzie wskazywać na znaczenie, 
jakie tego rodzaju placówki mieć mogą dla szerszych warstw 
mieszkańców danego miasta. Ogół spragniony jest nasycenia 
-ciekawości, jak wyglądają ciała niebieskie przez teleskop. Nie 
należy mu odmawiać spełnienia tych pragnień. 
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Dr LUCJAN ORKISZ (Warszawa) 

Kometa Finslera (1937 f) 

W dniu 4 lipca b. r., wczesnym rankiem, odkryta została 
przez astronoma szwajcarskiego, P. Fi n s 1 e r  a, w Bernie, nowa 
kometa. Jest to już 6-ta z kolei kometa pojawiająca się w tym 
roku. Kometa Fi n s 1 e r  a znajdowała się w chwili odkrycia 
w gwiazdozbiorze Perseusza, nieopodal znanej gwiazdy zmiennej 
Algola. Przedstawiilła się jako okrągła mgiełka z jasnym wewnątrz 
jądrem, o jasności ok. 7 wielk. gwiazdowej. Z dnia na dzień 
kometa szybko posuwała się wśród gwiazd w kierunku północ
nym, przebiegając w ciągu 2-ch miesięcy gwiazdozbiory Perseusza, 
Żyrafy (gdzie w dniu 3 sierpnia osiągnęła największe zbliżenie 
do bieguna), Smoka, Wielkiej Niedźwiedzicy (tuż obok Mizara), 
następnie Psów Gończych i Wolarza (niedaleko od Arktura) 
i wreszcie w pierwszych dniach września przeszła do gwiazdo
zbioru Panny. Obecnie (początek września) kometa przestała być 
widoczna z powodu bliskiego sąsiedztwa Słońca. 

W okresie od chwili odkrycia do połowy sierpnia kometa 
Fi n s 1 e r  a była obiektem pilnie obserwowanym, gdyż dzięki 
bardzo korzystnemu położeniu na niebie północnym mogła być 
obserwowana przez całą noc i ponadto w tym czasie blask jej 
wybitnie wzrastał do tego stopnia, że w pierwszych dniach sierpnia 
widoczna była bez trudu gołym okiem. 

Szczególnie pilnie śledzona była kometa w Obserwatoriach 
Uniwersytetu Poznańskiego i Warszawskiego, gdzie uzyskano 
cenny materiał w postaci zdjęć fotograficznych i licznych pomia
rów pozycyj. W Poznaniu p. A. K w  i e  k obliczył na podstawie 
35 obserwacyj paraboliczną orbitę, której elementy są następujące� 

T = 1937 Sierpień l 5d.662061) 
Q = 114°49'28".3 } 
w = 58°32' 2".3 1937.0 
ź = 146°24'52".8 
q = 0.862747 

Jak widać z tych elementów, kometa przeszła przez punkt 
przysłoneczny swej orbity w dniu 15 sierpnia w odległości 
q = 0.863 jedn. astr„ t. j. około 129 milionów km od Słońca. 

1) 7 oznacza czas przejścia przez perihelium (punkt przysłoneczny). -

Q długość węzła wstępującego, w długość punktu przysłon. - i nachylenie 

orbity do ekliptyki - q odległość od Słońca w perihelium. 
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Najbliżej natomiast Ziemi znalazła się kometa - jak to wynika 
z obliczonej przez p. A. K w  i e  k a  efemerydy - w dniu 9 sierpnia, 

mianowicie w odległości e = 0.548 jedn. astr., t. j. około 82 
milionów km, co z jednoczesnym zbliżaniem się komety do Słoi1ca 
powodowało szybki wzrost jej blasku. 

Według obserwacyj Prof. K. Gr a f f  a (Wiedei1) kometa miała 
jasność w dniu 5 lipca: 6m.9, 9 lipca: 6m.5, 16 lipca: sm.7. 
W dniu 20 lipca Dr J. Ga d o m s k i  (Warszawa) ocenił jej jasność 
na sm.6. Obserwacje Prof. J. W i t k o  w s k i  e g o  (Poznań) w dniach 

30 i 31 lipca oraz 1 sierpnia dały odpowiednio: sm.o, 4m.7, 4m.5. 
W pierwszej połowie sierpnia jasność komety wynosiła 4m do 
31/2m. Była to więc najokazalsza z ko
met, jakie w ostatnich kilkunastu la

tach świeciły na naszym niebie. 

Już w kilka dni po odkryciu ko
mety dały się zauważyć zmiany w jej 
wyglądzie i strukturze. Z nieforemnej 
początkowo mgiełki, o wyraźnym 

jądrze gwiazdowym, wydobywać za

częły się promieniste smugi - zawią

zki warkocza komety. Struktura war
kocza wykazywała ciekawą ewolucję, 
w miarę jak kometa zbliżała się do 

punktu przysłonecznego swej drogi. 

W połowie lipca warkocz miał postać 

wąskiej smugi około 2° długiej. Póź-
. 

· k lk 
Ryc. 4. Zdjęcie komety Finsle-

niejsze zdjęcia wykazują JUŻ i a wa- ra, wykonane 3 sierpnia 1937 r. 

Chlarzowato rozwartych promieni war- w Obserwatorium l\stronomicz-

ó · dł nym U. J. P. w Warszawie (pół-
kocza o r żnej ugości i intensyw- noc u góry). 

naści blasku. Tego rodzaju warkocz 

wystąpił między innymi na zdjęciu w Kilonii z dnia 10 sierpnia, 
przy czym długość jego oszacowano na przeszło 10 stopni. 

Również i widmo komety było pilnie badane w wielu obser
watoriach. Na tle słabego widma ciągłego, pochodzącego z odbi

tego światła słonecznego, zauważono silnie świecące linie cyjanu 

i węgla oraz tlenku węgla, przy czym widmo głowy komety wy

kazywało cechy, różniące się znacznie od cech widma warkocza. 
Zdjęcie fotograficzne komet)', podane obok, wykonane zostało 

w Obserwatorium Uniwersytetu ]. Piłsudskiego w Warszawie 

(przez autora niniejszej notatki) w dniu 3 sierpnia o godz. 23 min. 36 
(czasu środk.-europ.) za pomocą astrokamery Zeissa (12:60 cm) 
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podczas 30 min. ekspozycji. Kometa w tym dniu znajdowała się 

najbliżej bieguna a pozycja jej w czasie zdjęcia była: a = Sh 34m
, 

<> = +78° 8'. Obrazy gwiazd wyszły w postaci kresek uwida

czniając tym samym ruch własny komety w czasie trwania ekspo

zycji. Na zdjęciu widać dwie dłuższe smugi warkocza w kącie 

pozycyjnym ok. 330°, oraz kilka krótkich promieni w pobliżu 

głowy komety. Na negatywie zdjęcia warkocz sięga poza brzeg 

kliszy, z czego wynika, iż długość jego wynosiła wówczas ponad 
4 do 5 stopni. Na następnych zdjęciach, dokonanych przez obser

watorów warszawskiego Obserwatorium w różnych okresach czasu, 

warkocz wykazuje jeszcze inne ciekawe formy. 

Badanie bogatego materiału obserwacyjnego, uzyskanego 

w obserwatoriach całego świata i odnoszącego się do tej niezwykle 

interesującej komety, przyczyni się niewątpliwie do wyjaśnienia 

niektórych zagadniet'l, związanych z budową fizyczną i naturą tych 

tajemniczych jeszcze dotychczas ciał niebieskich. 

Przelot jasnego meteoru 

P. chorąży J ózcf Dy m i s  z k i e  w i c z  z Zegrza nadesłał do redakcji 

Uranii opis obserwacji przelotu bardzo jasnego meteoru. Obserwacja wy• 

konana została w Zakopanem d. 8 czerwca 1937 o 21 godz. 20 min. czasu 

środkowo,europejskiego. Meteor przebiegł w kierunku południowo,zachod. 

nim prawie równolegle do horyzontu. Pojawił się blisko gwiazdy Bieguno• 

wej, przebiegł w kierunku gwiazd „ i fi Ursae Maioris (Wielkiej NiedźwiC• 

dzicy) i zgasł pod tymi gwiazdami. Obserwator załączył do opisu szkic 

sytuacyjny miejsca obserwacji w Zakopanem z zaznaczeniem na tym szkicu 

drogi meteoru. Droga meteoru na niebie oyła około trzech razy większa od 

rozpiętości gwiazdozbioru Wielkiej Niedźwiedzicy od gwiazdy a do 17 tego 

gwiazdozbioru (mówiąc popularnie droga ta była trzy razy większa od 

Wielkiego Wozu razem z dyszlem). Zjawisko trwało około 3 sekund. 

P. chor. Dy m i s  z k i e  w i c z  tak formułuje wrażenia, jakich doznał 

podczas przelotu meteoru: 

„Kula ognista przebiegła tuż nad horyzontem, bardzo blisko przede 

mną i nade mną. Zajaśniała błado,czerwono o pozornej jasności planety 

Wenus zniknęła iuż j;!ko kula ognista o widkości 1/, tarczy Księżyca, o na• 

tężeniu światła oślepiająco bialym. Podczas biegu wydzielała ona z siebie 

i pozostawiała za sobą ogromne smugi wyraźnie widocznego dymu. Pod• 

czas największego natężenia światła kula ognista zniknęła nagle. Zjawisk 

głosowych nie słyszałem, stan pogody był wówczas pomyślny, niebo czyste 

bez obłoków i oparów. Odniosłem osobiste wrażenie, jak gdyby całe zia• 

wisko odbyło się tuż przede mną na paręset metrów, a światło meteoru n,t 

chwilę wprost oślepiło mię". 
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Kronika naukowa 

Nowe komety. Kometa W h i p  p 1 e'a (1937 b) była obserwowana 
przez całe lato. W czerwcu miała jasność od 8·5 do 9°0 wielk„ na początku 

zaś sierpnia jasność komety była równa 10.ej wielk. Prócz pomiarów po• 

łożeń dokonano wielu obserwacyj spektroskopowych tej komety. Orbita 

komety okazała się bardzo wydłużoną elipsą o mimośrodzie zbliżonym do 

jedności. 

Znacznie świetniejszą od komety Whipple'a okazała się szósta kometa 

z 1937 r .  (1937 f), odkryta przez Fi n s 1 e r  a w Zurychu 4 lipca r. b. Szcze,,. 

góły, dotyczące tej komety, czytelnicy znajdą w artykule dra L. Orkisza na 

'tr. 72 niniejszego numeru Uranii. 

Siódma kometa z r. b. (1937 g), odkryta została w Ameryce przez 

H u b  b 1 e'a 4 sierpnia 1937 r. W chwili odkrycia i w ciągu najbliższych ty. 

godni po odkryciu kometa miała jasnosć l3•ej wielk. Droga komety oka, 

zala się parabolą, przejście przez punkt przysłoneczny zdarzyło się jeszcze 

w grudniu 1936 r. Obecnie kometa oddaia się od Słońca i od Ziemi i wsku, 

tek tego słabnie. 
Następną z kolei kometą z 1937 r. okazała się periodyczna komet.1 

Enckego (1937 h). Jak wiadomo, kometa Enckego należy do najlepiej po• 

znanych komet periodycznych. Okres obiegu jej dokoła ,,Słońca wynosi 

tylko 3 3 lat i jest najkrótszym ze wszystkich znanych okresów kometar" 

nych. Orbita komety Enckego jest obliczana obecnie przez Matkiewicza 

w Leningradzie. Przy tegorocznym pojawieniu się komety została ona po 

raz pierwszy dostrzeżona (3 września r. b.) przez J e f  f e  r s'a w Obserwa.

torium Licka w Ameryce jako b.udzo słaba mgiełka 18.ej wielkości. Ko• 

meta zbliża się do Słońca i do Ziemi i na październik r. b. przewidywane 

jest jej pojaśnienie do 12,ej wielk. E. R. 

Całkowite zaćmienie Słońca 8 czerwca 1937 r. bylo obserwowane 

z wysepki Canton Island na Pacyfiku w bardzo dobrych warunkach atmo. 

sferycznych przez amerykańską ebpedycję, zorganizowaną przez Obser• 

W.ltorium Morskie w \Vaszyngtonie i Towarzystwo Geograficzne, oraz przez. 

ekspedycję z Nowej Zelandii. Również ekspedycje ulokowane w Peru miały 
dobrą pogodę do obserwacji zaćmienia. 

W uzupełnieniu notatki, umieszczonej w czerwcowym numerze Uranii 

z r. b. (Nr 3) o planach obserwacji zaćmienia z okrętu, podajemy, że ob. 

serwacje te byly czynione nie z lotniskowca, lecz z amerykańskiego statku 

handlowego Steelmaker. Droga tego statku, płynącego z wysp Hawajskich 

do Ameryki, leżała w pasie calkowitego zaćmienia Słońca. Na statku tym 
umieścili się dwaj astronomowie amerykańscy, J. Q. S t e w  a r t  i J. S t o k-. 

l e y, zabierając ze sobą m3łe inslrumenty. Obserwatje byly wykonane 

w miejscu o dlugości geograficznej zachodniej 130° 38' i szerokości geogra• 

licznej północnej 9° 50' w odległoki około 350 klm od miejsca najdłuższego 
trwania zaćmienia. Przewidywany czas zaćmienia wynosił dla tego miejsca 
7 min. 2 sek., ponieważ jednak statek płynął w kierunku ruchu cienia Księ• 
życa, czas calkowitego zaćmienia wzrósł do 7 min. 6 sek. Obserwatorowie 
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podali jedynie prowizoryczne streszcze;1ie wyników swy.h ob�erwacyJ. 

\lV·edług tego streszczenia w czasie całkowitego zaćmienia ciemności nic 

były duże, pomimo, że statek znajdował się blisko centralnej linii zaćmie, 

nia. Widziano tylko najjaśniejsze planety i gwiazdy, gazetę możn.a byb 

czytać bez trudu. Koronę wcwnę1rzną wid:iano jako niezwykle wąski i czy, 

sto biały pierścień dokola cza;nej tarczy Księżyca, zasłaniającego Słońce, 

zewnętrzna zaś korona składala się z wytrys�ów światła, wybiegających 

promienisto ze Słońca. Jasność korony, zmierzona specjalnym illuminome. 

trem oraz komórką fotoelektryczną, okazała się nieco większą od jasnośd 
Księżyca w pełni (od 1 ·o do 1 ·5 tej ostatniej jasności). Dokonano szeregu 

zdjęć dwiema kamerami typu leica, z których jedna miała soczewkę o dłu, 

gości ogniskowej 20 cm, druga zaś o długości ogniskowej 15 cm. Obaj ob• 

serwatorowie są zdania, że pewnego rodzaju obserwacje zaćmień mogą być 

wykonywane zasadniczo z pokładów okrętowych. Gdyby przypuszczali, że 

na statku Steelmaker znajdą takie zadowalające warunki stałości, to zabra' 

liby instrumenty cięższe. Zapewnienie możności czynienia obserwacyj za• 

ćmień Słońca z okrętów byłoby bardzo ważne, gdyż większość miejsc wi• 
dzialności całkowitych zaćmień Słońca przypada na morza, pokrywające, 

jak wiadomo około X powierzchni Ziemi. E. R. 

Supernov1e w mgławicach pozagalaktycznych. 28 sierpnia r. b. 

Z w i c k  y w Ameryce odkrył gwiazdę Nową 9,ej wielkości w slabej mgła: 

wicy 1J,ej wielkości, oznaczonej w II katalogu Dreyera (Index Catalogue) 

numerem 4182. Wobec dużej odległości mgławicy mielibyśmy do czynieni?.. 

z niezwykle jasną gwiazdą Nową, zaliczaną do kategorii, zwanej po łacinie 

Suoernovae. Wielkość absolutna tej Nowej oceniona została przez Ba a' 
·d e'g o na - 16'3, co odpowiadałoby odległości przeszło 3 milionów lat 

światła. liczne spektrogramy, wykonane przez Hu m a s  o n a w Obserwa• 

torium na Mount Wilson, wykazały typowe widmo gwiazd z kategoni 

Supernovae z pasmami szerokimi na 200 Angstromów. Według obserwacji, 

wykonanej 8 września w Moskwie, Supernova miała jasność wizualną 

gm . 2, fotcgraficzną zaś 9:n . 6. 

Ostatnio Z w i c k  y odkrył gwiazdę 10,ej wielkości btegorii Super-

nova w innej mgławicy pozagalaktycznej N G C 1003. E. R. 

Niezwykły olbrzym gwiazdowy. Gwiazda zmienna VV Cephei oka, 

zała się przy bliższym zbadaniu gwia"dą podwójn,� zaćmieniową. Ga p o' 

sz k i n w Ameryce z krzywej jasności obliczył elementy orbitalne, otrzy, 

mując poza nimi niezwykle ciekawe wyniki z analizy zmian światła. Z ba" 

dań Ga p o s z k i  n a wynika, że mamy tu do czynienia z parą gwiazd, 

podobną do systemu t; A.urigae 1) . Okres obiegu obu gwiazd dokoła środka 

masy wynosi 20 lat i 5 miesięcy. W skład układu podwójnego wchodzi 

gwiazd01 olbrzymia klasy M 2 o masie 44·5 razy większej od masy Słońca, 

ora:: gorąca gwiazda niebiesko,biała o masie 35·4 razy większej od mas,• 

1) Urania Nr 1 z 1937 r. str. 7-15. 
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słonecznej. Promień gwiazdy czerwonej obliczany jest na 1100 promieni 

Słońca, czyli prawie równy promieniowi orbity Jowisza. Byłaby to gwiazda 

największych rozmiarów z dotychczas poznanych o objętości przeszło m1• 

liard razy większej od objętości Słońca, które jak wiadomo jest przeszło 

milion razy większe od objętości Ziemi. E. R. 

Towarzysz Procjona. Znany badacz gwiazd podwójnych, G. P. Ku h 

re r w Ameryce, zmierzył jasność towarzysza Procjona, stosując do pomia•-
1ów specjalną siatkę dyfrakcyjną. Wielkość towarzysza Procjona z pomia ... 

rów tych obliczona została na 10·8, to jest gwiazda okazała się o dwie wiel, 

kości jaśniejsza od dotychczas przyjmowanej wielkości. Ponieważ paralaksa 
heliocentryczna Procjona jest dokładnie znana, wynosząc 0"·32, więc można 

było obliczyć wielkość absolutną tego to'.varzysza. Wielkość ta okazała się 

równą 13·1. Ponieważ masa tej gwiazdy jest równa O 4 masy Słońca, więc 

mamy tu ukkd gwiazdy podwójnej bardzo zbliżony do układu Syriusza. 

Zakładając, że towarzysze Syriusza i Procjona mają analogiczne widma, 

średnica towarzysza Procjona wypada 17 razy mniejsza od średnicy Słońca, 

zaś średnia gęstość tej gwiazdy jest 200 OOO razy większa od gęstości wody. 

E. R. 

Ekspedycja fotometryczna do Jugosławii. Obserwatorium Astronomi.

czne Uniwersytetu J. P. w\'(/ arszawie :z:organizowało latem 1937 r. ckspedy• 

cję do Jugosławii (Dalmacji), celem zebrania w tamtejszym, pogodnym o tej 

porze roku. klimacie materiału obserwacyjnego, dotyczącego fotometrit 

gwiazd zakryciowych. Jako obserwator b·1ł czynny niżej podpisany. Punkt 

obserwacyjny założono na wyspie Solcie, w odległości kilkunastu kilome• 

trów od Splitu. Do obserwacyj użyto przenośnej lunety f. Prokesch 

o otworze 13 cm, wypożyczonej łaskawie przez prof. K. Graffa, oraz foto• 

metru klinowego Obserwatorium \V"arszawskiego. Pomiary fotometrem były 

dokonywane podczas 23 pogodnych nocy, w czasie od 28 maja do 12 lipca,. 
przy czym obserwator dokonał ponad 1500 odczytów klina. Dla regulacji 

chronometru posługiwano się sygnałami akustycznymi, oddawanymi co.

dziennie, o godz. 12 cz. środ„eur .. w porcie splitskim. Wyniki obserwacyj 

cpublikowano w Astronomische Nachrichten oraz w Beobachtungs.-Zirkular 

d. A N.; pozostałe rezultaty będą ogłoszone drukiem w Polsce. 

\V°?.runki obserwacyjne na wyspie· okazały się bardzo korzystne, tak 

pod względem ilości nocy pogodnych, jak i dobroci obrazów. W sierpniu 

b. r. im sam punkt obserwacyjny objął prof. Kazimierz Graff, dyrektor ob• 

scrwatorium uniwersyteckiego w \Viedniu. \X1edług danych statystycznych 

najgorsze pod względem zachmurzenia miesiące zimowe (listopad i gru• 

dzień) na wyspach dalmatyńskich są lepsze, aniżeli najlepsze miesiące letnie 

(sierpień i wrzesień) w Warszawie, letnie natomiast miesiące na wyspach 

odpowiadają wszelkim wymogom obserwacyjnym. 

Dr Jan Gadomski 
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Kalendarz astronomiczny na listopad i grudzień 1937 r. 

�1 
1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 

"' 
41 

• 
·- "' 
N >. 

o� 

pn 
wt 
śr 
cz 
pt 

sb 
nd 
pn 
wt 
śr 

cz 
pt 
sb 
nd 
pn 

wt 
śr 
cz 
pt 
sb 

nd 
pn 
wt 
śr 
cz 

pt 
sb 
nd 
pn 
wt 

I 
I 

Listopad 

"" 

I 
•o „ .c u LI 

� 

h m I m 

4 39 -2'2 
5 48 -3'2 
655 -4'0 
7 59 -4'8 
858 -5 ·3 

950 -5'5 
10 34 -5'3 
11 11 -4'7 
11 42 -3'8 
12 8 -2·8 

12 31 -2·0 
12 52 -1·0 
13 12 -0·2 
13 32 +o·8 
1356 +2'0 

14 24 +3·2 
14 58 -+ 4'0 
15 42 

t
5'0 

1638 5·5 
17 46 5·2 

19 2 t4'3 
20 21 3·3 
21 40 +n 
22 56 + 1·2 - -

o 10 o·o 
1 21 - 1·0 
2 30 -1·8 
3 39 -2·8 
4 46 -3'8 

KSIĘŻYC 
1937 

I 
"" 

I �1 -;;--•o 

� u 
N 

h m m 

15 4 +2·5 1 
15 27 +3·3 2 
15 55 +4'2 3 
16 29 +4·8 4 
17 8 +5·5 5 

17 56 -+ 5·5 6 
18 50 +5'2 7 
1950 +4·5 8 
20 55 3·5 9 
22 2 +n 10 

23 13 + 1·7 11 - - 12 
o 25 +0·1 13 
1 40 -0·5 14 
2 58 -1'7 15 

4 19 -2'8 16 
5 43 -3'8 17 
7 5 -4"8 18 
8 21 -5 '3 19 
9 24 -5'3 20 

10 14 -4'7 21 
1053 -3'7 22 
11 24 -2'7 23 
11 48 - 1·1 24 
1210 -0·5 25 

12 29 +0·3 26 
12 4� +1·2 27 
13 9 +n 28 
13 32 +3·0 29 
13 57 +3·8 30 

31 

Grudzień 

"' "" 

I I 
"" 41 o, •o •o „ 'N >- .c u 'fi u 

a� 
LI 

.; � 

h m 

I 
m h m m 

śr 550 -4'7 14 29 + 4'7 
cz 651 -5'2 15 7 +5·2 
pt 7 45 -5'3 15 52 +5·5 
sb 8 32 -5'3 1644 + 5·3 
nd 9 12 -5·o 17 42 + 4·8 

pn 945 -4·2 18 46 +3·8 
wt 10 12 3·3 19 51 +3·0 
śr 10:15 -2'3 21 o +2·o 
cz 1056 -1'3 2210 +l·o 
pt 11 16 -0·5 23 21 o·o 

sb 11 36 + 0·5 -- -
nd 11 57 +1·5 o 35 -1·0 
pn 12 21 =i-2·5 1 52 -2·0 
wt 12 50 3·7 3 11 -3'3 
śr 13 28 +4·5 4 32 -4'3 

cz 14 17 +5·3 5 51 -5·o 
pt 15 19 + 5·3 7 2 -5'5 
lib 1633 +5·o 8 1 -5'0 
nd 17 53 4'0 8 46 -4'2 
pn 19 16 +n 922 - 3·0 

wt 20 37 +1·1 950 -2·0 
śr 21 54 0·1 1014 -1·0 
cz 23 8 -0'3 1035 o·o 
pt - - 1055 +1·0 
sb 019 -1·1 11 15 +1·3 

nd 1 29 -2'5 11 37 + 2'8 
pn 2 36 - 3'5 12 2 +3·8 
wt 3 42 -4'3 12 31 +4·5 
śr 4 43 -5'0 13 6 +5·0 
cz 5 40 -5'5 13 48 +5·5 

pt 630 -5'5 14 38 +5·3 

1) W Warszawie czas środkowo-europejski. 
2) Zmiany momentu wschodu i zachodu na 1° różnicy szerokości 

geograficznej danej miejscowości w porównaniu z szerokością geogr. 
Warszawy. Na południe od Warszawy �tosujemy znak podany w tablicy, 
aa północ - znak odwrotny. 

FAZY KSIĘŻYCA 
d h m d h m 

Nów . . . . . Listopad 3 5 16 Grudzień 3 O 11 
Pierwsza kwadra „ 11 10 33 „ 11 2 12 
Pełnia. . . . . 18 9 10 „ 17 19 52 
Ostatnia kwadra . 25 1 4 „ 24 15 20 

U w a g a. Wschody i zachody Słońca, Księżyca i planet zostały ubli
czone w Obserwatorium Astronomicznym U. J. P. w Warszawie 
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" 

Cl 

2 
7 

12 
17 
22 
27 

Listopad 

. � - .. .. 
c - " " 
" " -o -o 
c "' .c .c 
" � u 

"' u 
-o u 

� 
" 

o:: N 

m s h m h m 
-16 22 6 33 16 6 
-16 17 6 42 15 57 
-15 52 6 51 15 49 
-15 7 6 59 15 42 
-14 o 7 8 15 36 
-12 33 7 16 15 31 

URANIA 

SLOŃCE 

1937 

2 -;;-
u 

" 
Cl 

m 
+3·0 2 
+3·3 7 
+3·7 12 
+4·0 17 
+4·3 22 
+4·8 27 

79 

GI'udzień 

"' .... .... ·c-=-- " " 
" ::l  -o -o 
c "' .c .c u " � u u 

"' " -o u 
� N o:: 

m s h m h m m 
-10 48 7 23 15 27 +5·2 
- 8 47 7 30 15 25 +5·2 

I 
- 6 33 7 36 15 23 +5·5 
- 410 7 40 15 24 +5·7 
- 1 42 7 43 15 26 +5·7 
+ 0 47 7 45 15 29 +5·7 

t) O północy czasu uniwersalnego (Jh cz. śr.-europ.); czas średni mniej prawdziwy. 
') W Warszawie, czas środkowo-europejski. 
') Por. uwaga 2-ga przy tablicy wschodów i zachodów Księżyca na str. poprze

dniej. Znak górny odnosi się do wschodu, dolny do zachodu Słońca. 

2 
" 
Cl 

Cz a s  g wi a z d o w y  w Green wich 

o północy czasu uniwersalnego (I h cz. śr.-eu rop.). 

Listopad 1. 2h 39m25s·99, Grudzień I. 4h 37m43s·56 

Zmiana czasu gwiazdowego na 1 dobę: 3m 55s· 556. 

PLANETY 

Mel'kul'y Wenus Mars 

" " " " " 
-o -o -o -o -o 

a b .c .c a b .c .c a b .c 
u u u u u 

.; 
" "' " "' 

N � N � 

" 
-o 
.c 
u 
" 

N 

1937 h m o h h h m o h h h m o h h 
XI. 7 15 7 -18'1 7·3 16'0 13 26 - 7·4 4'6 15'4 19 56 -22•7 12'6 20·4 

17 16 11 -22'6 8'2 16'0 14 14 -11·9 5·1 15'1 20 26 -20'9 12·2 20·4 
27 17 15 25'3 3·9 16'1 15 3 -16·0 5·7 14'9 20 57 -18'8 11'8 20·5 

Xll. 7 18 18 -25'7 9·4 16'4 15 53 -19'4 6'2 14'7 21 27 -16'4 11 '4 20'6 
17 19 3 -23'9 9·2 16'7 16 46 -21'9 6•7 14'7 21 56 -13'8 11·0 20·7 
27 18 52 -21·3 3·0 16' I 17 40 -23'3 7'1 14'8 22 25 -11·0 10'6 20'8 

Jowisz Saturn Uran Neptun 

" " " " 

2 -o -o -o -o "' 

a o .c .c a o .c .c -:;; r5 a b " u u u u a 
Cl "' " "' " Cl 

� N � N 

1937 h m o h h h m o h h 1937 lh ml o h ml o 
XI. 7 19 34 -22·1 12·1 20·0 24 o -2'8 14'7 2 3  XI. 7 2 37 14'9 11 27 4·7 

17 19 42 -21'9 11 '6 19'5 23 59 -2·9 14'0 1·1 XII. 7 2 33 1+14·5 11 29 +4·6 
27 19 49 -21•6 11 ·o 19'0 23 58 -2·9 13'4 1 ·o u„,„ w''""""'''""'' 

I 
Xll. 7 19 57 -21·2 10·4 18'6 23 58 -2·9 12'7 0·4 podano dla północy czasu 

17 20 6 -20'8 9·9 18'1 2358 -2'8 12·0 23'6 
uniwersalnego; wschody i za-
chody dla Warszawy w czasie 

27 20 15 -20·3 9·3 17'6 24 o -2·6 11 ·4 23'0 środ kowo·europejskim. 
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Kraków 
Lwów . 
Poznań 

URANIA 

Zakrycia gwiazd przez Księżyc1> 

(czas środkowo europejski) 

Listopad 21 Listopad 21 Grudzień 17 Grudzień 20 
'' Gemino- '' Gemino- I; Tauri a Cancri 
rum (4m· 1) rum (4m· I) (3m· O) (4m· 3) 
zniknięcie ukazanie się zniknięcie zniknięcie 

h m h m h m h m 
o 25•0 1 35·0 16 14'3 22 15·3 

30' 3  41'0 11 ·5 16'8 
23•8 293 20·7 24'2 

Grudzień 20 
a Cancri 

(4m· 3) 
ukazanie się 

h m 

22 51'5 
55·1 
43·4 

Warszawa 28'8 350 17'7 24 4 45·9 
Wilno. 37 · 1 37"8 19·9 -

1) Według obliczeń obserwatorium na Lubomirze. 

Listopad 
d h 

18 Częściowe zaćmienie Księżyca niewi
doczne w Polsce. 

Grudzień 2 Obrączkowe zaćmienie Słoi'1ca, widocz
ne w północnych częściach oceanu 
Spokojnego. 

" 
22 6 Początek zimy astronomicznej. 

Minima Algola ((J Persei) 
(Czas środkowo-europejski) 

d h 

Listopad 13 o·o 
15 20 9 
18 17·3 

d h 

O rudzi eń 3 I 7 
5 22 6 
8 J9 5 

26 o 3 
28 21·2 
3 1 18 o 

Niebo w listopadzie i grudniu 1937 r. 

-

Ozdobą nieba naszego o północy są świetne g�iazdy Oriona, Psa 
Wielkiego, Psa Małego i Woźnicy. Czytelnik może sobie odtworzyć obraz 
widzialnych gwiazdozbiorów, posiłkując się ruchomą mapą nieba. 

Z planet W e  n u s  będzie jeszcze widoczna jako gwiazda poranna 
w listopadzie, zbliżając się do Słońca. M a r s  świecić będzie po zachodzie 
Słońca, p1zesuwając się od gwiazdozbioru Strzelca, przez Koziorożca do 
Wodnika. Jo w i s z  również będzie widoczny wieczorami niedaleko Marsa, 
najpierw w gwiazdozbiorze Strzelca następnie w Koziorożcu. S a t  u r  n 
świecić będzie długo w nocy, dopiero po 10 grudnia będzie zachodził 
przed północą. Przebywać będzie w gwiazdozbiorze Ryb. 

Redaktor: prof. dr EUGENIUSZ RYB�!\ Wydawca: Pol. Tow, Przyjaciół !\stronom ii 
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URANIA 
C ZA S O P IS M O 

POLSK IEGO TOWA RZYSTW A 
PR Z YJACIÓŁ ASTRON OMII 

ROK XV GRUDZIEŃ 1937 R. Nr 5 (57) 

Doc. dr W. IWANOWSKA (Wilno) 

Mgławice pozagalaktyczne 

Mgławice pozagalaktyczne obserwowano od czasów najdaw

niejszych, skoro najjaśniejsze z nich (Wielka Mgławica Andromedy, 

oraz znajdujące się na półkuli południowej Chmury Magellana) 

są widoczne gołym okiem. jednak aż do początków bieżącego 

stulecia nie zdawano sobie sprawy z ich właściwej natury. Wy

odrębniono wprawdzie oddawna spośr©d mnóstwa obiektów 

o wyglądzie mgławicowym szereg mgławic właściwych, czyli sku

pień materii gazowej, leżących w obrębie naszej galaktyki (mgła

wice galaktyczne), cała jednak reszta mgławic, przeważnie kształtu 

spiralnego pozostawała zagadką: czy są to również mgławice wła

ściwe, czy też są to olbrzymie światy-wyspy, złożone, podobnie 

jak nasza Droga Mleczna, z milionów gwiazd i oddalone od nas 

o miliony lat światła? Odpowiedź. w sensie tej drugiej alterna

tywy przyszła dopiero przed kilkunastu laty z jednej strony dzięki 

uruchomieniu 21/ 2 metrowego reflektora w Obserwatorium na Mount 

Wilson w Kalifornii, który ujawnił wciąż wzrastającą liczebność 

mgławic na kliszach w miarę posuwania się ku obiektom słab

szym 1), jaśniejsze zaś mgławice rozłożył na poszczególne gwiazdy; 

z drugiej strony - dzięki powstaniu nowych metod wyznaczania 

odległości. Poświęcimy chwilę uwagi tym metodom. 

Odległości otaczających nas gwiazd mierzymy metodą zwy

kłej triangulacji, biorąc jako bazę średnicę orbity Ziemi i wyzna
czając kierunki, w których widzimy gwiazdę z dwóch stanowisk 

Ziemi w odstępie półrocznym, odległych od siebie właśnie o śred

nicę orbity ziemskiej. Ta klasyczna metoda, zwana metodą para

laks trygonometrycznych i stosowana w astronomii od stu lat, jest 

podstawą wszystkich innych metod wyznaczania odległości. Obej

muje ona bliższe gwiazdy naszej galaktyki, w zastosowaniu zaś 

do gwiazd dalszych, a tym bardziej do mgławic pozagalaktycz

cznych, zawodzi, ponieważ baza triangulacji jest w tym wypadku 

1) Na zdjęciach nieba, otrzymywanych tym teleskopem przy długich 
ekspozycjach, liczba mgławic na kliszy durównywa liczbie gwiazd. 
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zbyt mała w porównaniu z odległością, którą mamy wyznaczyć. 

Z tego powodu zagadnienie mgławic pozostawało przez czas dłuż

szy nierozwiązane, dopóki nie znaleziono metod wyznaczania od

ległości o dalszym zasięgu. 

Pierwszą metodą, która doszła do krańców naszej Drogi 

Mlecznej, a następnie powiązała nas z mgławicami pozagalaktycz

nymi, jest metoda, oparta na pewnej własności gwiazd zmiennych, 

zwanych cefeidami. Gwiazdy te zmieniają periodycznie swój blask 

wskutek rytmicznego pulsowania. Okresy zmian blasku sięgają od 

ułamka doby do stu dni. W r. 1912 Henrietta Le a v i t t, która 

Ryc. 1. Krzywa Shapley'a, przedstawia
jąca związek między logarytmem okresu 
(na osi poziomej) a średnią jasnością 
(na osi pionowej) cefeid Malej Chmury 
Magellana. Z lewej strony jest podana 
skala pozornych jasności fotograficz
nych, z prawej - jasności absolutnych. 

Ryc. 2. Mgławica eliptyczna widziana 
z boku, 'NGC 3115.' (Zdjęcie Obs. na Mt. 

Wilson) 

zajmowała się badaniem gwiazd zmiennych w Chmurach Magel

lana, zauważyła, że istnieje związek pomiędzy . długością okresu 

cefeid a ich średnią jasnością; cefeidy słabsze mają krótszy okres, 

cefeidy jaśniejsze mają dłuższy okres pulsacji. Ponieważ rozmiary 
Chmur Magellana są nieduże w porównaniu z ich odległością od 

nas, możemy przyjąć, że wszystkie gwiazdy każdego z tych ukła
dów są w jednakowej odległości od nas, zatem różnice jasności 

pozornych pomiędzy poszczególnymi gwiazdami są równe różni

com jasności absolutnych 1). W takim razie również jasności abso
lutne cefeid są związane z okresem. A więc znając okres zmien
ności ćefeidy, możemy na podstawie tego związku wyznaczyć jej 
jasność absolutną, stąd zaś dzieli nas tylko krok od wyznaczenia 

1) jasność absolutna jest to jasność, jaką miałaby gwiazda przeniesiona 
na stałą odległość 32.6 lat światła od ziemi. 
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odległości: znając bowiem jasność absolutną gwiazdy M i jej ja
.sność pozorną m, wyznaczamy odległość lub jej odwrotność -
paralaksę gwiazdy n - ze wzoru: 

M = m + 5 + 5 log n, 

który wyraża w formie logarytmicznej znane prawo spadku natę
żenia światła z kwadratem odległości. Trzeba jednak znać skąd
inąd jasność absolutną jednej jakiejkolwiek cefeidy, by otrzymać 
punkt zerowy wymienionego związku między jasnością absolutną 
i długością okresu cefeid. He r t z  s p r  u n g w r. t 9 13, a następnie 
S ha p 1 e y w r. 1918 wyznaczył metodą trygonometryczną od
ległości kilkunastu cefeid z naszej galaktyki i z ich pomocą zna
lazł punkt zerowy omawianej krzywej, która się odtąd nazywa 
krzywą S ha p 1 e y' a (ryc. 1 ). Ponieważ cefeidy należą do gwiazd 
absolutnie jaśniejszych (olbrzymów), a więc są widoczne z bardzo 
wielkich odległości, kryterium cefeid ma wielki zasięg. Pozwoliło 
ono S ha p 1 e y' o w i zmierzyć średnicę galaktyki; otrzymał on 
wartość 300 tys. lat światła, obecnie jednak po uwzględnieniu ab
sorpcji światła w przestrzeni międzygwiazdowej przyjmuje się 
liczbę trzy razy mniejszą. W r. t 923 odkryto cefeidę w mgławicy 
Andromedy; zaczęto wówczas systematycznie przeszukiwać klisze 
tej mgławicy i w następnym roku znaleziono cały szereg cefeid. 
Z okresów ich wyznaczono za pomocą krzywej S ha p 1 e y' a od
łegłość mgławicy, równą 900 tys. lat światła. Było to pierwsze 
indywidualne wyznaczenie odległości mgławicy spiralnej. W ciągu 
kilku lat następnych wyznaczono przy pomocy cefeid odległości 
kilkunastu najbliższych mgławic. Stanowią one t. zw. układ lokalny 
i są odległe od nas od 100 tys. do 1 miliona lat światła. Należą 
do niego dwie wielkie mgławice: nasza galaktyka wraz z dwoma 
satelitami, Chmurami Magellana, Wielka Mgławica Andromedy, 
mająca również dwóch satelitów oraz szereg mniejszych mgławic 
pojedyńczych. Na tej grupie mgławic wyczerpał się zasięg kryte
rium S ha p 1 e y'a; dzięki temu kryterium zdobyliśmy rzecz najważ
niejszą - pojęcie o właściwej budowie kosmosu, mianowicie po
twierdzenie teorii światów-wysp, rozrzuconych pojedyńczo lub 
grupami na olbrzymich przestrzeniach. 

Następny etap stanowiły mgławice, leżące poza grupą lokalną, 
odległe jednak o tyle, że można jeszcze na zdjęciach, otrzymanych 
za pomocą największego teleskopu, wyróżnić w nich najjaśniejsze 
gwiazdy spośród ogólnego zamglonego tła. Takich mgławic było 
około 100. Ich odległości wyznaczono za pomocą t. zw. kryterium 
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trzech gwiazd najjaśniejszych. Spostrzeżono mianow1c1e, badając 

mgławice grupy lokalnej, a więc mgławice o znanych już odle

głościach, że najjaśniejsze gwiazdy we wszystkich mgławicach 

mają jednakową jasność absolutną, równą jasności najjaśniejszych 

gwiazd naszej galaktyki. Zatem górna granica jasności absolutnej 

gwiazd jest we wszystkich mgławicach jednakowa; wynosi ona 

około - 6 wielkości. Fakt ten ma swoje uzasadnienie w warun

kach równowagi gwiazd: istnieje bowiem górna granica masy 

gwiazdy (ok. 100 mas Słońca), powyżej której nie byłaby ona 

w równowadze z powodu zbyt wielkiej wartości ciśnienia promie-

Ryc. 3. Mgławica spiralna NGC 3031 

(M81). \Zdj�cie Obs. Licka) 
Ryc. 4. Mgławica spiralna NGC 4736, 

(Zdj�cie Obs. n11 Mt. Wilson) 

niowania. W praktyce kryterium gwiazd najjaśniejszych stosuje się 

w ten sposób: wyznaczamy średnią jasność pozorną trzech lub 

czterech najjaśniejszych gwiazd mgławicy; przypisując im zgóry 

średnią jasność absolutną - 6M, możemy wyznaczyć odległość 

(paralaksę) ze wzoru poprzednio przytoczonego. Zasięg tej metody 

przewyższa zasięg metody cefeid prawie dziesięciokrotnie odpo

wiednio do tego, że gwiazdy najjaśniejsze są jaśniejsze od cefeid 

o 4-5 wielkości. Metodą tą wyznaczono odległości mgławic do 

10 milionów lat światła. 

Podobny sposób wyznaczania odległości mgławic polega na 

wyzyskaniu gwiazd Nowych. Zjawisko gwiazd Nowych, znane 

oddawna w naszej galaktyce, polega na pewnego rodzaju eksplozji 
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gwiazdy, wskutek której jasność j�j wzrasta o kilka, lub kilkana
ście wielkości w ciągu krótkiego czasu - rzędu jednej doby, po 
czym jasność jej powoli spada. Systematyczne przeszukiwanie 
zdjęć mgławic pozagalaktycznych ujawniło w nich gwiazdy Nowe 
Okazało się, że w momencie maksimum blasku Nowe w galak
iyce jak i w mgławicach dochodzą mniej więcej do jednakowej 
jasności absolutnej - 5M

. 
51). 

Wreszcie następny etat stanowią gromady mgławic. Znale
ziono mianowicie około 20 gromad mgławic pozagalaktycznych 
czyli skupień mgławic liczących po kilkanaście członków. Podobnie 

Ryc. 5. Mgławica spiralna NGC 5194 -5 
(M 51). (Zdjęcie Obs. na Mt. Wilson) 

Ryc. 6. Mgławica spiralna NGC 598 
(M 33). (Zdjęcie Obs. Licka) 

jak gwiazdy w mgławicach, tak i najjaśniejsze mgławice w gro
madach mają jednakową całkowitą jasność absolutną, która wy
nosi około - 16 wielkości. Zatem możemy zastosować poprzed
nią metodę do najjaśniejszych mgławic w tych gromadach, uzy
skując w ten sposób kryterium odległości, sięgające t OO milionów 
lat światła. 

Tak więc krok za krokiem następował podbój przestrzeni. 
Śledząc jego przebieg widzimy, że taktyka tej kampanii polegała 
na wyzyskiwaniu terenu uprzednio zdobytego do wypróbowania 
na nim metod o większym zasięgu do nowej ofensy_wy. 

1) Poza normalnymi Nowymi odkryto kilka t. zw. Nadnowych (Super
novae), których jasność absolutna dorównywa jasności całej mgławicy. 
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Wyznaczenie odległości mgławic stanowiło najważniejszy krok 
na drodze do uzyskania właściwego obrazu wszechświata. Obraz 
ten w granicach zasięgu dzisiejszych narzędzi (do 500 milionów 
lat światła) przedstawia się następująco: dostrzegamy około 1 OO 

milionów mgławic pozagalaktycznych, czyli światów-wysp, które, 
poza nielicznymi skupieniami lokalnymi (jak np. gromada mgławic 
w gwiazdozbiorach Panny i Warkocza Bereniki), są rozrzu
cone w przestrzeni dość równomiernie. Przeciętna odległość 
dwóch mgławic wynosi około 2 milionów lat światła i jest 
200 razy większa od przeciętnej średnicy mgławic; nasza galak
tyka o średnicy rzędu 100 tys. lat światła jest jedną z największych 
mgławic. 

Poza nielicznymi mgławicami nieregularnymi, (np. Chmury 
Magellana), ogromna większość, bo 98%, mgławic ma kształt 
obrotowy, soczewkowaty; wskazuje to, niezależnie od danych spek
troskopowych, na istnienie w mgławicach ruchu obrotowego do
koła osi, podobnie jak w naszej galaktyce. Mgławice obrotowe 
możemy uszeregować w pewien ciąg typów według budowy: od 
t. zw. mgławic eliptycznych nie wykazujących struktury do mgła
wic o wyraźnie rozwiniętej budowie spiralnej. Z budową mgła
wic idą w parze również inne cechy; tak, naprzykład, mgławice 
spiralne mają większe średnice niż mgławice eliptyczne. 

Skład wszystkich mgławic jest podobny do składu naszej ga
laktyki; znajdujemy tam te same typy gwiazd, co w Drodze Mlecz
nej, gromady gwiazd kuliste i otwarte, materię absÓrbującą. Środ
kowa część mgławicy stanowi pewnego rodzaju jądro nie dające 
się rozłożyć na poszczególne gwiazdy; przypuszczalnie tam się 
znajduje „ wylęgarnia gwiazd". Jądra naszej galaktyki, niestety, nie 
widzimy, gdyż zasłaniają nam je ciemne chmury materii skupionej, 
w płaszczyźnie Drogi Mlecznej. Dzięki tym chmurom nie widzimy 
też mgławic pozagalaktycznych w pasie Drogi Mlecznej. Obec
ność takiej warstwy zaciemniającej stwierdzono również w nie
których mgławicach pozagalaktycznych zwróconych ku nam kra
wędzią (ryc. 7). 

Poświęcimy teraz chwilę uwagi osobliwej własności mgławic 
pozagalaktycznych - zjawisku przesunięć ich widm ku czerwieni. 
Widma mgławic oglądał po raz pierwszy Hu g g i n  s w r. 1864, 
jednak aż do r. 1924 nie fotografowano ich. Pod tym względem 
duże teleskopy były tak samo bezsilne, jak małe. Chodzi o to. 
by na szparę spektrografu rzucić możliwie jasny obraz fotografo
wanego obiektu. Gdy mamy do czynienia z gwiazdą, przedstawia-
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jącą się jako punkt, wystarczy użyć teleskopu o dużej średnicy; 
obejmie on odpowiednio szeroką wiązkę promieni idących od 
gwiazdy i skupi je na szparze spektrografu. Jasność obrazu gwiazdy 
będzie proporcjonalna do powierzchni otworu teleskopu. Inaczej 
ma się rzecz z mgławicą. W tym wypadku proporcjonalne zwięk
szanie teleskopu (średnicy i ogniskowej) nie prowadzi do celu, 

bo wprawdzie teleskop o średnicy dwa razy większej pochwyci 
cztery razy więcej światła, ale światło to skupi się w płaszczyźnie 
ogniskowej na powierzchni cztery 
razy większej, ponieważ obraz 
mgławicy będzie liniowo dwa razy 
większy odpowiednio do dwu
krotnej ogniskowej. W takim razie 
jasność powierzchniowa obrazu 
mgławicy, lub innego obiektu roz
ciągłego wypadnie jednakowa 
w dużym i małym teleskopie. 
Jedynie celowe byłoby zastoso
wanie teleskopu o dużej średnicy 
lecz małej ogniskowej tak, by 
obejmował on dużo światła, lecz 
dawał obraz możliwie mały, czyli 
miarodajny jest w tym wypadku 
stosunek średnicy do ogniskowej, 
nie . zaś sama średnica. Dotyczy 
to nie tylko teleskopu, ale i ka
mery spektrografu, fotografującej 

widmo. Dopiero pokonanie tech
nicznych trudności budowy obiek
tywów o dużym stosunku śred
nicy do ogniskowej ruszyło z mar

·twego punktu sprawę fotografo

Ryc. 7. Materia zaciemniająca w mgła
wicach. (Zdjęcia H. D. Curtisa z Obs. 

Lic ka) 

wania widm mgławic. Obecnie są stosowane obiektywy o stosunku 
ij/3 (obiektyw Raytona), są to niejako odwrócone obiektywy mi
kroskopowe; ostatnio skonstruowano obiektyw immersyjny, w któ
rym średnica jest 3 razy większa od ogniskowej. 

Otrzymanie widm mgławic było rzeczą ważną, ponieważ 
z jednej strony z widm czerpiemy wiadomości o składzie 
i warunkach fizycznych obiektów niebieskich, z drugiej strony, 
na podstawie położenia prążków widmowych możemy określić 
prędkość radialną obiektu, opierając się na zjawisku Dopple-
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ra 1). Pierwszą prędkość radialną mgławicy pozagalaktycznej (Wiel
kiej Mgławicy Andromedy) wyznaczył S 1 i p h e r  w Obserwato
rium Lowell'a w Ameryce w r. 1912. Stosując krótkoogniskowe ka
mery w spektrografach, fotografował on widma mgławic i w r. 1925 
miał przeszło 40 prędkości radialnych mgławic. Mieściły się one 
w przedziale od -300 do +1800 km/sek., grupując się dokoła 
wartości średniej = +600 km/sek. Te wielkie prędkości harmo
nizowały z utwierdzoną już wówczas teorią światów-wysp, zasta
nawiającą była przewaga dodatnich wartości, która oznaczała, że 
mgławice oddalają się od nas. 

Przez kilka lat następnych nie zajmowano się sprawą pręd
kości radialnych mgławic, a w r. 1929 astronom amerykański H u b
b 1 e porównywał znalezione przez siebie odległości z prędkościami 
SI i p h e r  a i otrzymał znamienny wynik: prędkości radialne mgła
wic wzrastają proporcjonalnie z odległością; wzrost ten wynosi 
ok. 160 km/sek. na każdy milion lat światła odległości. Trzeba 
zaznaczyć, że do tego związku wchodzą nie surowe wartości pręd
kości radialnych, otrzymane z widm, lecz prędkości wolne od efektu 
rotacji naszej galaktyki. Dzięki pracom L i  n d b  I a d  a i O o r t  a 
wiemy, że galaktyka nasza jest w ruchu obrotowym dokoła swego 
środka, który się znajduje w kierunku gwiazdozbioru Strzelca. 
Słońce jest odległe około 30 OOO lat światła od środka i ma pręd
kość liniową obrotu 300 km/sek. Chcąc więc odnosić ruchy mgła
wic do środka galaktyki, musimy od obserwowanych prędkości 
mgławic odejmować odpowiednią składową prędkości obrotowej 
Słońca. Po odkryciu H u b  b Ie' a wznowiono pracę wyznaczania 
prędkości radialnych mgławic; w krótkim czasie uzyskano 150 no
wych wyznaczeń, wybierając w pierwszym rzędzie najdalsze mgła
wice o znanych odległościach, a więc mgławice z gromad. Zwią
zek H u b  b Ie' a między prędkością radialną a odległością (ryc. 8) 
został potwierdzony w granicach błędu wyznaczet1 odległości. Naj
dalsze mgławice o znanych prędkościach radialnych znajdują się 

1) Efekt Dopplera polega na tym, że światło otrzymywane ze źródła 

zbliżającego się do nas ma większą częstość, jest więc bardziej niebieskie, 

światło zaś otrzymywane ze źródła oddalającego się od nas ma częstość 

mniejszą, a więc jest bardziej czerwone niż w wypadku, gdy źródło światła 

pozostawało w spoczynku względem nas. Procentowa zmiana częstości lub 
,d}, V 

długości fali J. spowodowana ruchem światła wynosi ;:- = c (v oznacza 

prędkość źródła światła względem obserwatora, c - prędkość światła). 

Mierząc zatem przesunięcie widma gwiazdy LI?., możemy okrt:ślić v - skła

dową jej prędkości w kieru1ku promienia widzenia. 
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w odległości 240 milionów lat światła, ich prędkości radialne do
chodzą do 1/1 prędkości światła. Przesunięcie widm tych mgławic 
jest tak duże, że niebieska część widma znajduje się na miejscu 
zielonej, zielona - żółtej. 

Znaczenie znalezionego związku jest dwojakie. Z punktu wi
dzenia praktycznego stanowi on nową metodę wyznaczania odległo
ści, mającą tę przewagę nad wszystkimi innymi, że jej procentowa 
dokładność rośnie z odległością. Z punktu widzenia teoretycznego 
zjawisko to domaga się wyjaśnienia na terenie kosmologii, t. j. na 
terenie zagadnienia budowy wszechświata jako całości. 

Od r. 1917 kosmologią zaoopiekowała się ogólna teoria względ
ności. Podaje ona pewne porównanie, które wyraża następującą 
zasadę, przyjętą za podstawę ogól-
nej teorii względności: geometria, 
jaką mamy stosować do rozwa
żanej przestrzeni, jest zależna od 
zawartości tej przestrzeni, a więc 
od materii, a raczej energii w niej 
istniejącej. Przy czym przestrzeń 
jest uważana jako przestrzeń czte
rowymiarowa, czwartą spółrzęd
ną jest czas. To równanie jest 
tak ogólne, że chcąc z niego otrzy
mać konkretny model wszech
świata, trzeba wprowadzić jakieś 
założenia dodatkowe. Ei n s t  e i  n 
podał taki przykładowy model, 

-1· 

Ryc 8. Związek pom iędzy prędkością 

radialną (podaną w milach ang. na 

sek. na osi pionowej; 1 mi la ang. = 

1.6 km) a odległością mgławic {w mi· 

lionach lat światła - na osi poziomej). 

{Według Hubble'a i Humasona) 

zakładając między innymi, że wszechświat jest statyczny, to zna
czy, nie zmienia się systematyczne w czasie. Otrzymał on model 
wszechświata zamkniętego. Model ten jednak wydał się niezada
walającym, po pierwsze dlatego, że, jak się później okazało, wszech
świat taki nie jest w równowadze trwałej: raz wyprowadzony 
z równowagi musiałby się ciągle rozszerzać lub kurczyć, powtóre, 
nie uwzglę'1nia on ucieczki mgławic (jest materia, nie ma ruchu). 
W tym to właśnie modelu światło obiegałoby cały świat w prze
ciągu bardzo długiego czasu i wracało z powrotem. Inny model 
wszechświata podał W. d e  Si t t e r, astronom holenderski. jego 
założeniem dodatkowym było zaniedbanie obecności materii we 
wszechświecie. Model jego ma tę własność, że obszar dostępny 
obserwacjom jest ograniczony, reszta jest zasadniczo dla danego 
obserwatora niedostępna. Tory cząstek (mgławic) rozchodzą się 
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w przestrzeni i w przyszłości naszą galaktykę czekałoby zupełne 
osamotnienie z chwilą, gdy ostatnia mgławica uciekłaby poza ob
szar dostrzegania. Brakiem modelu de Si t t e r  a jest to, że 
wszechświat musiałby być pusty (jest ruch, nie ma materii). 

W następnych latach relatywiści potraktowali zagadnienie bu
dowy wszechświata szerzej. Unikając szczegółowych założeń na 

niczym nie opartych, wprowadzili oni tylko najbardziej ogólne 
i najbardziej oczywiste założenia dodatkowe, jak to, że rozkład 
materii we wszechświecie jest równomierny, co jest w zgodzie 
z wynikami badań H u b  b Ie' a, i rozwiązywali równanie w po
staci ogólnej, a następnie przeprowadzili dyskusję tego rozwiąza
nia w zależności od kilku parametrów, które w nim figurują, mia
nowicie: krzywizna przestrzeni k i t. zw. stała kosmologiczna },. 

Z dyskusji wynikają następujące możliwości: świat rozszerzający 
się, lub świat oscylujący, t. zn. naprzemian rozszerzający się i zwę
żający; świat zamknięty, lub świat otwarty. Przy tym są dwa mo
dele wszechświata rozszerzającego się, różniące się przeszłością: 
albo świat "zaczął się" w pewnym momencie, gdy jego promień 
był zerem (skala czasu skończona), albo przed rozszerzaniem się 

był w stanie statycznym (model Ei n s t e i n  a) i wytrącony z rów
nowagi zaczął się rozszerzać (skala czasu nieogran czona). Wybór 
między tymi modelami powinny rozstrzygnąć dane obserwacji, 
które dzisiaj sprowadzają się do następujących punktów: 1) rów
nomierny rozkład materii (mgławic) w przestrzeni - temu warun
kowi odpowiadają wszystkie modele, gdyż był on uwzględniony 

w początkowych założeniach; 2) ucieczka mgławic - wybieramy 
modele wszechświata rozszerzającego się; 3) skala czasu istnienia 
wszechświata. Zarówno dane astronomiczne (ekwipartycja energii 

kinetycznej gwiazd), jak fizyczne (stan rozkładu pierwiastków pro
mieniotwórczych, proces tworzenia się pierwiastków cięższych z wo

doru we wnętrzach gwiazd) przemawiają za długością wieku 
wszechświata rzędu 1011 lat. Wobec tego najbardziej prawdopo
dobny jest model wszechświata zamkniętego, rozszerzającego się, 
powstałego ze statycznego modelu wszechświata Ei n s t e i n  a przez 
zakłócenie jego równowagi. Dalsze prace, np. m·atematyka belgij

skiego ks. Lem a 1t r e' a, dotyczą tego właśnie modelu. Rozważa 

się w nich, naprzykład, możliwe rodzaje perturbacyj, które świat 
Ei n s tei n a pchnęły na drogę rozszerzania się. 

Z chwilą powstania teorii; staramy się znaleźć takie experi-
111enta crucisJ które musiałyby teorię obalić, lub potwierdzić. Taką 

próbę ogniową, przeprowadził niedawno Hu b b 1 e, porównywając 

V 
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obserwowany wynik t. zw. zliczeń mgławic z wynikami teoretycz
nymi. 

Niech Nm oznacza liczbę mgławic jaśniejszych od wielkości 

m, a więc N19 oznacza liczbę mgławic do 19 wielkości, N20 - do 
20 wielkości i t. d. Załóżmy, że mgławice są rozłożone równo
miernie w zwykłej (euklidesowej) przestrzeni i że wszystkie mają 

jednakową jasność absolutną; wówczas zliczenia mgławic muszą 
podlegać następującemu prawu: 

log Nm = 0.6 m + C 

( C - wielkość stała). 
Łatwo się o tym przekonamy drogą następującego rozumo

wania. jasność pozorna (i) mgławicy jest proporcjonalna do ja
sności absolutnej (J) i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu 

odległości (r): i= ��· Przyjęliśmy jednakową jasność absolutną 

dla wszystkich mgławic; wobec tego wszystkie mgławice o da
nej jasności pozornej i leżą w jednakowej odległości od nas, 

czyli na powierzchni kuli o promieniu r = vq._. Ilość mgławic 

jaśniejszych od i jest równa ilości mgławic zawartych wewnątrz 
tej kuli. Jeżeli gęstość przestrzenna mgławic e jest jednostajna, 

wówczas 

Ni = e . � nr3 = b . r3 = c ( �) � 
(a, b, c - stałe). 

Logarytmując to wyrażenie i przechodząc od skali natężeń 
(i, J) do skali wielkości (m, M) według znanego wzoru: 

J 
log-. = 0.4 (M - m), otrzymamy 

l 

log N m = log c + f log � = 0.6 m + C. 
l 

Przesunięcia widm ku czerwieni zmniejszają jasność pozorną 

mgławic i to w różnym stopniu zależnie od tego, czy te przesu
nięcia są wynikiem ruchu radialnego, czy innej przyczyny. jeżeli 
jest ruch radialny, to jasność mgławicy ulega osłabieniu z dwóch 
powodów: 

I) Każdy kwant promieniowania o częstości Y ma energię 
Jw (h - stała Plancka); jeżeli zamiast Y odbieramy kwant światła 
Q częstości zmniejszonej o Lfr, otrzymujemy energię h (11 - L1v), 
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L1v LU · c . 
zmniejszoną procentowo o -:;;- = - T (l = -;-- Jest długoś-

cią fali światła, c oznacza prędkość światła). Zatem całkowita 

jasność mgławicy będzie zmniejszona wskutek samego faktu prze
sunięcia promieniowania ku czerwieni (w stronę mniejszych czę-

stości, a większych fal) w stosunku I + .J: (efekt energii 

kwantów). 

2) Skoro mgławica oddala się, łapiemy w jednostce czasu 
mniejszą liczbę kwantów świetlnych, niż gdyby była nieruchoma 

o ułamek � = �� (v - prędkość oddalania się mgławicy). 

A więc znów otrzymamy ilość promieniowania zmniejszoną w sto

sunku l --+- Li
l
l {efekt ilości kwantów). 

W rezultacie zamiast energii i', otrzymamy energię 

. i' 

l= (i+Ll;�r·. 
Jeżeli natomiast przesunięcie widma nie jest spowodowane 

ruchem radialnym mgławicy, to będzie działał tylko pierwszy 
efekt, czyli efekt energii kwantów; otrzymamy w tym wypadku 

i' 
jasność pozorną i = LIJ. • Przechodząc od natężeń do wiel-

1 + -· J. 
kości, otrzymamy zmianę jasności 

. i 

( Llm = -2·5 log y = 5 log l 

w wypadku oddalania się, lub 

+ �l) + K 

= 2·5 log ( 1 + �l) + K 

gdy nie ma oddalania się. 

K oznacza poprawkę, również zależną od przesunięcia widma 

�l, a powstałą stąd, że nasze odbiorniki światła (teleskop i klisza) 

są selektywne, ujawniają tylko pewien ograniczony zakres dłu
gości fali. 

Rozwijając powyższe wyrażenia w szeregi według potęg �l 
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i zaniedbując potęgi wyższe niż pierwsza, otrzymujemy z dosta

tecznym przybliżeniem: 

Im = 3„�, , gdy nie ma oddalania się. 

L1A. 
Llm = 4y, w wypadku oddalania się, 

Te poprawki na jasność wprowadzamy do naszego wzoru 
na zliczenia 

log Nm -= 0·5 (m - L1m) + C 

i porównanie tego wzoru ze zliczeniami obserwowanymi rozstrzy
gnie, która forma poprawek odpowiada rzeczywistości. 

W obserwatoriach na Mount Wilson i Mount Hamilton wy

konano ogółem pięć seryj zdjęć nieba obejmujących mgławice 
kolejno do m = 1sm·5, 19m, 19m·5, 20m, 21 m. Materiał ten do

starczył zliczeń do wymienionych granic wielkości. Okazało się, 
że najlepszą zgodność ze wzorem na zliczenia otrzymamy, gdy 

na .Jm przyjmiemy 2·9�:· , a więc wielkość zaledwie dochodzącą 

do mniejszego z dwóch współczynników. Dowodziłoby to, że prze
sunięcie widm ku czerwieni nie jest skutkiem ucieczki mgławic, 

lecz jakiejś innej przyczyny. 
Jest to jednak zbyt pospieszny wniosek. W rozważaniach na

szych bowiem operowaliśmy przestrzenią zwykłą (euklidesową), 

zaniedbując krzywiznę przestrzeni, oraz niewspółczesność wiado
mości dochodzących do nas w postaci światła od mgławic bliż

szych i dalszych. Jeżeli staniemy na gruncie kosmologii relatywi

stycznej, przybędzie nam we wzorze na zliczenia pewien wyraz, 
zawierający promień krzywizny przestrzeni R: 

log Nm = 0·5 (m - Llm) + f (R) 

Dobierając odpowiednią wielkość tego nowego wyrazu, mo

żemy uzyskać zgodność z obserwowanym rozkładem nawet w wy-

padku ucieczki mgławic, czyli dla Llm = 4 �;.. W tym celu trzeba 

przyjąć stosunkowo mały promień wszechświata, mianowicie, około 

500 milionów lat światła. Przypominamy, że największy obecnie 

teleskop sięga takich właśnie odległości; wprawdzie nie patrzymy 
wzdłuż promienia świata, lecz wzdłuż jego obwodu, w każdym ra
zie jednak przy takim promieniu widzielibyśmy już znaczny ułamek 

wszechświata. Z promieniem krzywizny związana jest gęstość ma-
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terii we wszechświecie, która dla promienia ·500 mil. I. św. wy
padałaby rzędu t o-26 g/cm3, tymczasem gęstość materii mgławic 

rozpylonej równomiernie w przestrzeni ocenia się na około 

t 0-29 g/cm3, czyli tysiąc razy mniej. Należałoby zatem przypuścić, 
że istnieją duże ilości materii międzymgławicowej w szczególnej 
postaci nieabsorbującej światła, a więc w postaei większych brył, 
lub gazu niezjonizowanego. 

Wynik więc naszego experimentum crucis doprowadza do 
dwóch alternatyw: 

1) Albo świat nie rozszerza się (lub rozszerza się bardzo 

nieznacznie); mógłby wówczas być zbliżony do statycznego mo

delu E i n s t  e i n a o bardzo dużym promieniu i prawie nieograni

czonym wieku. Przesunięcia widm mgławic należałoby przypisać 

jakiejś nieznanej przyczynie związanej z odległością, lub czasem 

wędrówki światła, przypuszczalnie jakiejś nowej zasadzie fizycznej. · 
2) Albo świat jest niespodziewanie mały, zamknięty, rozsze

rzający się o krótkiej skali życia, naładowany materią mgławicową 
w specjalnie „przezroczystej" postaci. 

Te konkluzje Hu b b 1 e'a wywołały obszerną dyskusję w lite

raturze naukowej. Wielki kredyt, jakim cieszyła się relatywistyczna 

koncepcja rozszerzającego się wszechświata, wywołał głosy kry

tyki, próbujące podważyć wnioski Hu b b I e'a czy to ze strony 
doświadczalnej, czy teoretycznej; sam autor zastrzega się, że wy

niki jego wymagają potwierdzenia na materiale obszerniejszym 

i bardziej dokładnym; dyskusja w chwili obecnej nie jest zakoń
czona. Pewną odpowiedź otrzymamy niezawodnie, gdy zostanie 

uruchomiony nowy pięciometrowy reflektor na Mount Palomar 

w Ameryce, a więc prawdopodobnie za kilka lat. 

Wilno 
Obserwatorium astronomiczne 

Prof. Dr WŁ. DZIEWULSKI (Wilno) 

Obserwacje zorzy północnej w dniu 30 września 1937 r. 

W dniu 30 września 1937 r. ukazała się wspaniała i zapewne rzadko 
na Wileńszczyźnie notowana w takiej okazałości i nasileniu zorza północna. 
W dniu tym dość wcześnie rozpocząłem swe obserwacje, lecz musiałem je 
przerwać o 20h J2m (według czasu środkowo-europ.), gdyż pojawiły się 
lekkie chmury, które przesuwały się północną stroną nieba, gdzie właśnie 
fotografowałem. W oczekiwaniu tej chwili, gdy chmury ustąpią ze skle
pienia niebios, spoglądałem raz po raz na północną stronę nieba i o 20h 

44m zauważyłem zjawisko, które przypisywałem zorzy północnej. Wobec 
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tych okoliczności, jakie podałem, sądzę, że dość szybko po pojawieniu się 
zorzy zanotowałem pierwsze obserwacje. Poniżej zestawiam wszystkie ob
serwacje. 
2Qh 44m Nad horyzontem (na północy) niebo jest jasne; w konstelacji Auriga 

czerwonawo zabarwiona plama Gakby chmurka); czerwonawa smuga 
o 5c na wschód i mniej więcej równolegle przebiegająca do łuku, 
przechodzącego przez a i {J Ursae maioris; zjawiska te stopniowo 
słabną. 

20 50 Dwa słupy czerwonawe, mniej więcej prostopadłe do horyzontu: jeden 
w pobliżu łuku, przechodzącego przez a i {J Ursae maioris, drugi -
dzielący na równe części łuk, łączący {J Aurigae i o Ursae maioris. 

20 55 Jasne słupy o barwie biało-seledynowej: słabszy na zachód od łuku, 
przechodzącego przez a i {J Ursae maioris; dwa o większym natę
żeniu, z tych jeden znowu położony o 5° na wschód od łuku a -{J 
Ursae maioris, drugi na wschód odeń i przechodzący przez gwiazdę 
h Ursae maioris, ten ostatni po pewnym czasie rozdwoił się. 

20 59 Zjawisku wzmaga się: występuje cały szereg jasnych słupów, głów
nie na tle ugrupowania a, {J, y, 15 Ursae maioris; natężenie światła 
w nich ulega ciągłym zmianom. Poza tym całe północne niebo za
czyna nabierać czerwonego odcienia; tworzy się łuna, która sięga 
prawie do wysokości gwiazdy biegunowej. 

21 Ot Na tle czerwonawym nieba ukazuje się plama - chmura czerwona 
pomiędzy gwiazdami a, {J, y, (j Ursae maioris, poprzez tę plamę 
gwiazdy są widoczne; na zachód od gwiazdy 11 Ursae maioris wy
tryskują dwa jasne biało-seledynowe słupy. 

21 03 W dalszym ciągu na tle czerwonawym ukazują się ponownie czer
wone plamy-chmury w konstelacji Ursa maior (pomiędzy gwiazdami 
a, {J, y, i5) również na zachód od nich. Na wschód od a i {J Ursae 
maioris aż do {J Aurigae występuje szereg jasnych białych smug. 

21 08 Wybijają się na pierwszy plan cztery jasne białe słupy, które ule
gają szybkim zmianom zarówno co do wymiarów, jak i natężenia. 

21 10 Dookoła a, {J, y, (j Ursae maioris znowu czerwone plamy-chmury. Na 
zachód od 11 Ursae maioris jasny słup biały. 

21 15 Wybitna jasna smuga biała pomiędzy konstelacjami Ursa maior 
i Auriga. 

21 20 Zorza zaczyna słabnąć. 
21 40 Słaba plama-chmura - czerwonawa pomiędzy konstelacjami Ursa 

maior i Auriga. 
22 15 Jasna smuga biała na północno-zachodnim niebie pod kątem 75° 

do horyzuntu w kierunku do {J i y Draconis. 
22 22 Szereg jasnych smug białych poprzez konstelację Ursa maior. 
22 26 Szereg jasnych słupów białych (natężenie ich wzmaga się), rozrzu

conych wachlarzowato i dochodzących do {J i r Draconic, idących 
poprzez konstelację Ursa maior i ciągnących się na wschód i do
chodzących prawie do a i fi Geminorum. W konstelacji Ursa maior 
lekkie zaróżowienie. 

22 31 Pomiędzy konstelacjami Ursa maior i Gemini lekkie zaróżowienie; 
podobne ukazuje się na północno-zachodnim niebie w kierunku do 
{J i r Draconis. 
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23 OO Od czasu do czasu słabe rozjaśnienia w różnych miejscach. Zorza 
wyraźnie wygasa. 
Po godzinie 23 przez dłuższy czas śladów zorzy nie można było za

notować. 
W obserwacjach od 21h uczestniczyła P. Dr W. Iwanowska. 
W godzinach późniejszych w nocy, gdy swe obserwacje astronomiczne 

prowadzili Pp. Dr Stanisław Szeligowski i Dr Wł. Zonn, zauważyli około 
th ponownie zjawisko zorzy północnej. P. Dr Stanisław Szeligowski zano
tował w tym czasie szereg jaśniejszych słupów, zwłaszcza w okolicy kon
stelacji Ursa maior, natomiast P. Dr Wł. Zonn. kończąc swą pracę obser
wacyjną około 3 h, jeszcze widział na północnym niebie ślady zorzy pół
nocnej. 

W dniu 30 września zorzę północną obserwowano na całej północno
wschodniej połaci kraju, jak o tym świadczyły dochodzące zewsząd wia
domości 1). Obserwatorium as1ronomiczne zebrało również garść informacyj. 

W czasie bytności w Obserwatorium P. Podinspektor szkolny Mgr 
B. Marczewski ustnie opowiedział swe wrażenia z obserwacyj, dokonanych 
w Brasławiu (J. = lh 48m.o, <f' = 55° 38'), tego niezapomnianego w swej 
piękności zjawiska. ObsLerne sprawozdanie nadesłał P. A. Dundulis z Wa 
siewicz (J. = lh 4"/m.7, <f' = 55° 18') w pow. święciańskim. Rozpoczął swe 
obserwacje o 22h 14m. Oto wyjątki z listu. „Na wschód od gwiazdy polar
nej pojawiła się długa pionowa wstęga czerwonego światła ... Smuga ta za
częła się rozszerzać... Kolor światła był podobny do krwi... Po upływie 
8-10 minut na zachód od gwi; zdy polarnej pojawił się drugi taki słup„. 
Po upływie 12-14 minut obok „wschodniego" słupa, bliżej do gwiazdy 
polarnej, pojawiła się smuga białego światła, która zaczerwieniła się, jak 
i poprzednie słupy... Światłv tych słupów było jeszcze tym charaktery
styczne, że brzegi, zwrócone do gwiazdy polarnej, były wyraźne, jakby li
nią od ... ięte, natomiast przeciwległe brzegi znikały stopniowo". P. A. Dun
dulis obserwował w ciągu 50 minut, potem zorzy już nie widział. Było to 
właśnie po godzinie 23, kiedy i my w Wilnie stwierdziliśmy zanik jakich
kolwiek śladów zorzy północnej. 

Kronika naukowa 

Niezwykła planetoida (obiekt Reinmutha). 28 paź.dziernika 1937 r. 

astronom niemiecki Re i n m u  t h odkrył w Obserwatorium Heidelberg. 

-Konigstuhl niezwykły obiekt, który ze względu na wygląd gwiazdowy na• 

·leży zaliczyć do kategorii planetoid. W chwili odkrycia planetoida była 

•W gwiazdozbiorze Ryb i posiadała jasność IQm. Przesuwając się na niebie 

z ogromną prędkością kątową, obiekt Re i n m u  t h a  ·w ciągu kilkunastu 

dni obiegł blisko pół nieba. Już 2 listopada był on w gwiazdozbiorze wa. 

,gi. Jednocześnie planetoida ta zbliżała się bardzo szybko do Ziemi, którą 

minęła 30 paź.dziernika r. b. w odległości zaledwie 600 000 km. Do takiej 

�alej odległości żadna z dotychczas znanych planetoid nie zbliżyła się do 

·Ziemi. W chwili największego zbliżenia 30 X planetoida miała jasność 

1) W wielu miejscowościach (naprz. w Lidzi�, w Białymstoku) ludność przyjmo
wała to czerwone zabarwienie na północnym niebie za lunę odległego pożaru. Podobno 
zdarzało się. że alarmowano straż ogniową. 
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.() . 6 wielk., w miarę jednak oddalania jasność szybko się zmniejszała, spa• 

-dając 2 listopada do 10.ej wielk. Orbita planetoidy okazała się spłaszczoną 

elipsą z mimośrodem równym 0.65. Przejście przez punkt przysłoneczny 
spodziewane jest 18 grudnia r. b. Planetoida, która szybko minęła Ziemię, 

jest ciałem bardzo małym. Sądząc z jej jasności, średnica jej jest prawdo• 
podobnie rzędu 1 km. E. R. 

!Planetoida Eros. Ciekawa ta planetoida znajd'Aie się w opozycji ze Słoń• 

cero 27 listopada r. b„ największe jej zbliżenie do Ziemi nastąpi 14 stycz• 

nia 1938 r. i wyniesie 42 OOO OOO km. Obserwacje położeń planetoidy Erosa, 

jako obiektu zbliżającego się znacznie do Ziemi w porównaniu z innymi 

normalnymi planetoidami, służą do obliczenia paralaksy Słońca. Poza tym 

\Eros jest ciekawy ze względów astrofizycznych, wykazując periodyczne zmia• 

ny w jasności w okresie 5h 17m, Najnowsze badania Watsona zdają się 
'wskazywać na to, że Eros ma kształt zbliżony do walca o długości około 

.35 km i średnicy poprzecznej około 11 km. W czasie największego zbliże• 

nia Eros będzie miał jaspość 7.5 wielk„ będzie więc dobrze widoczny 

,w lornetce polowej. Efemeryda planetoidy wraz z przewidywaną amplitu• 

tlą zmian jasności podana została w kalendarzu astronomicznym na 

str. 100 niniejszego numeru Uranii. Zachęcamy czytelników Uranii, posiada• 

jących lunetki lub dobre lornetki do czynienia obserwacyj jasności Erosa 

przez porównywanie jego metodą Argelandera z sąsiednimi gwiazdami. 

E. R. 

Międzygwiazdowy dwutlenek węgla. Odkryte w r. 1934 przez M e r• 

r il l'a linie stacjon::irne, tym się odznaczające od innych, że są rozszerza, 

ne i rozmyte, pochodzą według P. Swi n g  s'a najprawdopodobniej od 

cząsteczek dwutlenku węgla. Dwutlenek węgla byłby zatem jednym z nie• 

licznych gazów, wypełniający�h przestrzeń międzygwiazdową, ujawniają• 

cym swoją obecność w widmie gwiazd, podobnie jak wapń czy sód. 

j, m•r. 

Z chemii Słońca. W r. 1936 stwierdzona została obecność trzech no• 

wych pierwiastków chemicznych na Słońcu mianowicie: osmu, irydu i tulu. 

W ten sposób z 92 znanych na ziemi pierwiastków chemicznych 

stwierdzono na Słońcu 61; poza tym 5 przypuszczalnie też znajduje się, zaś 
co do 7 obecnie przeprowadzane są prace laboratoryjne. Osm i iryd wykrył 
A l b e r t  s o n  (Technol. Inst. Mass. U. S. A.), tul - M a g  g e r  s (Bureau 
of Standards U. S. A.) 

(Nouvelles de la Chimie, Janvier 1937). MŁ. 

Swiatło zodiakalne w czasie całkowitego zacm1enia Słońca. Astronom 

japoński H o n d  a w czasie całkowitego zaćmienia 19 czerwca 1936 r. 

_w Hokkaido dostrzegł blisko Słońca światło zodiakalne, które rozciągało 

się wzdłuż ekliptyki na 44° do miejsca, w którym zasłonięte było prze:z: 

chmury. Była to pierwsza obserwacja światła zodiakalnego podczas za, 

ćmienia Słońca. Obserwacja była możliwa na jasnym tle nieba dlatego, że 

.światło zodiakalne ma duże natężenie przy Słońcu. E. R. 
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Kalendarz astronomiczny na styczeń i luty 1938 r. 

� 
„ 
c 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 

31 

KSIĘŻYC 

Styczeń 1938 Luty 

<: 

I 
;;-- <: • "' 

I 
� "' "' � :g „ . •c •c -� � •c 

·- tn u u u N >- � � 
"' � � 

c-
� 

o o-
� t!3 .... 

h m m h m m h m  I m h m 

sb 713 -5·o 1535 +5·o 1 wt 110 1 -2·0 17 49 
nd 7 48 -4"3 1637 +4·2 2 śr 7 30 -1·2 19 o 
pn 817 -3'7 17 43 t3·3 3 cz 7 51 -0·2 2011 
wt 8 41 -2·1 1850 2"3 4 pt 8 11 +o·1 21 24 
śr· 9 3 -1·8 1959 +1·3 5 sb 831 +1·7 22 38 

cz 923 -o·s 21 10 +0·3 6 nd 856 =1=2·7 23 54 
pt 943 

r 
22 21 -0·1 7 pn 925 3'7 -

sb 10 3 1·0 23 35 -1·7 8 wt 10 2 +n 1 9 
nd 1024 2·0 -· - 9 śr 1047 +5·3 2 22 
pn 10 51 3·0 0 50 -2'8 10 cz . 11 45 +5·3 3 27 

wt 11 22 +4·0 2 8 -3·8 11 pt 12 55 +4·8 4 23 
śr 12 3 +5·o 3 25 -4·8 12 sb 14 12 +3·8 5 8 
cz 12 57 +5·3 4 38 -5'3 13 nd 1534 +2·8 5 44 
pt 14 3 t5·2 542 -5·3 14 pn 1657 +1·8 614 
sb 1519 4·5 634 -4"7 15 wt 18 17 +0·1 639 

nd 1642 +3·3 715 -3·8 16 śr 1934 -0'7 7 1 
pn 18 6 +2'2 7 48 -2'5 17 cz 20·50 -1·5 7 22 
wt 1927 +1·0 815 -1·5 18 pt 22 3 -2'7 745 
śr 2045 o·o 838 -o·s 19 sb 23 13 -3'7 8 9 
cz 22 1 -1·0 859 +0·5 20 nd - - 835 

pt 23 13 -2'2 920 +1·5 21 pn 019 -4'3 9 7 
sb - - 942 +2·5 22 wt 1 21 -5·o 944 
nd 023 -3 "2 1006 +3'3 23 śr 2 17 -5·3 1028 
pn 1 31 -3·8 1033 +4·2 24 cz 3 4 -5"2 11 19 
wt 2 34 -4"8 11 7 +4·8 25 pt 3 45 -4·8 12 16 

śr 3 33 -5"3 11 46 +5·3 26 sb 4 19 -4·2 13 19 
cz 4 25 -5"5 12 33 +5·5 27 nd 4 48 -3·3 14 27 
pt 510 -5·3 13 27 +5·o 28 pn 513 -2·5 1535 
sb 548 -4"7 14 27 +4·5 
nd 620 -3·8 1532 +3·7 

pn 646 -3·0 1640 +z·3 

1) W Warszawie czas środkowo-europejski. 

Nów . . . . .  
Pierwsza kwadra 
Pełnia . . . . . 
Ostatnia kwadra . 
Nów 

FAZY KSIĘŻYCA 

Styczeń 

„ 

„ 

„ 

d h m 

1 18 58 
9 14 13 

16 5 53 
23 8 9 
31 13 35 

Luty 

„ 

d h m 

8 o 32 
14 17 14 
22 4 24 

u 

m 

+l·s 
+o·s 
-0·3 
-t·3 
-2·3 

-3·3 
-

-4·5 
-5·2 
-5'2 

-5·o 
-4'3 
-3·3 
-2·0 
-1·0 

-0·2 
+1·0 
+1·3 
+n 
+3·8 

+4·5 
+5·2 
+5·3 

t5·2 
4·7 

t3·8 
3·0 

+2·o 

U w a g"a. Wschody i zachody Słońca, Księżyca i planet zostały obli
czone w Obserwatorium Astronomicznym U. J. P. w Warszawie, 
przez dra J. Gadomskiego, dr L. Orkisza i p. S. Leoniakównę. 



Styczeń 

„ ;;;-
„ 

·c c- "O 
" "  'O 

-:u c „ .c 
c lł :3 V "' 

'O V ::: "' 

m s h m 
1 + 3 14 7 45 6 + 5 33 7 45 11 + 7 41 7 42 16 9 34 7 38 21 +11 10 7 33 

26 +12 28 7 27 31 +13 26  7 20 

� 

"O 
'O 
.c 
V 
„ 

N 

h m 15 34 15 38 15 46 15 54 16 2 1611 1620 

URANIA 

SŁOŃCE 

1938 

„ 

u -:u 
c 

m +5·5 5 
+5'3 10 
+5·0 15 
+4·8 20 +4·5 25 +4·0 +3·8 

99 

Luty 

.� - ;;;- ;;-
c � "O "" 
" "  'O 'O 
c "' .c .c V 
lł :3 V V 

"' „ 'O V ;i: "' N 

m s h m h m  m 

t14 4 7 12 1629 +3·3 14 21 7 3 1638 +3·0 +14 18 654 1648 +2·1 

I 
13 57 643 1658 +2·3 +13 20 632 17 7 +1'7 

U w ag a: Współczynnik .c• w tej I poprzedniej tablicy jest to zmiana momen
tów wschodu i zachodu na t• różnic� szerokości geograficznej danej m;ejscowoścl 
w porównaniu z szerokością geogr. Warszawy. Na południe stosujemy znak podany 
w tablicy, na północ - znak odwrotny. W tablicy dla Słońca znak górny odnosi się 
do wschodu, dolny do zachodu Słońca. 

1) O północy czasu uniwersalnego (lh cz. śr.-europ.); czas średni mniej prawdziwy. 
•) W Warszawie, czas środkowo-europejski. 

Cz a s  g wia z d o w y  w Gr een w i ch 
o północy czasu uniwersalnego (1 h cz. śr.-eu rop.). 

Styczeń 1. 6h 39m 55s· 96. Luty 1. Sh 42m 1os·23 
Zmiana czasu gwiazdowego na 1 dobę: 3m55s·555, 

PLANETY 
Merkury Wenus Mars 

"O "O "" "" "" "" " 'O 'O 'O •O 'O '() 
-:u a b .c .c a b .c .c a b .c .c V V V V V V c "' "' � " "' "' 

;i: N N ::: N 

1938 h m o h h h m o h h h m o h h 
I. 1 1823 -20'4 7'1 15'4 18 8 -23'6 7'3 14'8 22 39 - 9·5 10'3 20'8 11 17 58 -20'6 6'1 14'4 19 2 -23'2 7·5 15'2 23 7 - 6'5 9·9 20·9 21 1826 -22·0 6'1 14'0 19 57 -21'6 7·5 15'6 2335 - 3·4 9·4 21·0 31 19 18 -22·5 6'3 14'2 2049 -19'0 7'4 16'1 o 2 - 0·2 9·0 21·0 

II. 10 2019 -21·0 6'6 14'7 21 39 -15'4 7'3 16'6 0 29 + 2·8 8'5 21·1 20 21 24 -17'4 6'6 15'6 22 28 -11·2 1·0 11·2 056 + 5·9 3·0 21·1 
Jowisz Saturn Uran Neptun 

"' .,,, "' "' 
!? •O 'O 'O '() "' 

a b .c .c b .c � b b "' V V 
a 

V " a a 
c "' " "' "' Cl 

::: N ::: N 

1938 h m o h h h m o h h 1938 lh m l o h m l o 
I. 1 20 20 -20·1 9·0 17'4 o 1 -2·5 11 ·1 22'7 I. 1 2 30 +14'4 11 29 +4·6 11 2030 -19'5 8'5 11·0 o 3 -2'2 10·4 22·2 31 2 30 14'4 11 28 +4'7 21 2039 -19·0 7·9 16'6 o 5-1'9 9'8 21'6 Uw a g  a: Współrzędne planet 31 2049 -18'4 7'4 16'1 o 9-1'5 9'2 21·0 podano dla północy czasu 

II. 10 2059 -17'7 6'8 15'7 012 -1·1 8'5 20·4 uniwersalnego; wschody i za-20 21 8 -17'1 6'2 15·3 o 16 -0'6 7·9 19·9 chody dla Warszawy w czasie 
środkowo-europejskim. 
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Efemeryda Erosa 
1938 r. 

Amplitu- Amplitu-
Data a (j da zmian Data a (j da zmian 

jasności jasności 
--

Styczeń h m o m Luty 
o 3 53 +50•6 0·45 h m 

10 4 7 +43'0 o· 6 5 5 12 
20 4 29 t34·5 1· o 9 5 23 
30 4 55 26'2 1· 3 19 5 53 

Marzec 
1 6 22 

Zjawiska astronomiczne 
Styczeń 3d 8h Słońce najbliżej Ziemi; 

o m 
+21·5 1'5 
+ 18'6 1·3 
+12'3 1·0 

I +n 0·1 

Styczeń 14d Zakrycie gwiazdy ,, Geminorum (4m·J) przez Księżyc, 
Gwiazda zniknie za tarczą Księżyca*) (cz. śr.-europ): 

h m 
w Krakowie o 23 4 t ·5 

Lwowie 47·8 
„ Poznaniu 37·3 

Warszawie 43·7 
„ Wilnie „ 51·0 

*) Według obliczeń w Obserwatorium na Lubomirze. 

Minima Algola 

d h 

Styczeń 15 2·0 
17 228 
20 197 
23 16'6 

d h 

Luty 7 05 
9 21·4 

12 18 3 
27 2 2 

Niebo w styczniu i lutym 1938 r. 
W połowie stycznia dokładnie na południu świecić będzie gwiazdo

zbiór Oriona z najjaśniejszą gwiazdą - Syriuszem. W lutym Orion wcze
śnie zachodzi, na jego miejscu na południu świecą gwiazdy Lwa z jasną 
gwiazdą Regulusem na czele. Na wchodzie ukazuje się gwiazdozbiór Panny 
z jasną gwiazdą Kłosem (Spica). 

M a r s  świecić bcdzie jeszcze wieczorami, Jo w i s z  zachodzi coraz 
wcześniej i w początkach stycznia znika w promieniach zachodzącego 
Słońca. S a t u r n  w dalszym ciągu błyszczy na niebie, znika przy Słońcu 
w końcu lutego. 

Dla amatorów, posiadających, choćby nieduże lunetki bardzo polecenia 
godnym do obserwacji będzie Eros, którego blask osiągnie maksimum 
w dniu 1 4- go stycznia. Będzie on wtedy świecił, jak gwiazda 71/2 wielkości. 
Cechą charakterystyczną tej planetoidy są szybkie zmiany blasku, powta
rzające się co 5·3 godzin. Zaobserwowanie tych zmian blasku ma duże 
znaczenie dla określenia formy Erosa. Obserwacje amatorów są tu równie 
wartościowe jak i fachowych astronomów. 

Redaktor: prof. dr EUGENIUSZ RYBKI\ Wydawca: Pol. Tow. Przyjaciół /\stronom il 
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PRENUME RUJCIE CZASOPISMO 

PO PULA RN O-JĘZYKOWE 

"ECHO OBCOJĘZYCZNE" 
wychodzące co miesiąc w 2-ch w y d a n i a c h  jęz y ko w y c h: 

Francusko-Polskim (FP) „L' Echo Franco-Polonais" 
i Niemiecko-Polskim (NP) „Deutsch-Polnisches Echo". 

Ciekawa treśt: anegdoty, nowele, humoreski, wyimki 
z prasy zagranicznej, wzory listów handlowych i t. d. 
wraz z przekładem polskim i uwagami. Doskonały 
środek pomocniczy w nauce języków, niezbędny dla 
ka!dego, znającego początki francuskiego lub niemiec-

kiego. - Liczne uznania. 

Prenumerata katdego wydania językowego wynosi: 
rocznie 7 zł., półrocznie 3·90 zł., kwartalnie l '80 zł. 

Nr p o j e d yńc z y  60 gr. 

Prenumeratę przyjmuje się na odpowiednie pełne okresy ka· 
lendarzowe (zaleca się abonować od n-ru I-go, t. j. stycznio
wego). - Najdogodniej przekazać naletność przekazem rozra
chunkowym (do nabycia w katdym Urz. Poczt. po 1 gr.). 

Adres redakcji i administracji: Warszawa, ul. Waliców 3/4. 
Tel. 613-40. - Kartoteka Rozrach. 501. - Konto w PKO Nr 25.635. 

Szc z e g ó ł o we prospe kty w y s y ł a  s i ę  bezplatni1/ 
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URANIA 

CZASOPISMO POLSKIEGO TOWARZYSTWA 
PRZY JACIOŁ ASTRONOMII 

REDAKCJA I ADMINISTRACJA: 

Lwów, ul. Długosza 8. Obserwatorium Astronomiczne U. J. K. 
Telefon 237-97. 

Redaktor: prof. dr Eugeniusz Rybka. 
Prenumerata roczna 4·50 zł. za 5 zeszytów. 

Cena pojedyńczego numeru 1 zł. 

Członkowie P. T. P. A. otrzymują Uranię bezpłatnie. 

ODD ZIAŁY 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ASTRONOMII: 

Częstochowa. Al. N. Marii Panny 56. I Gimnazjum Państw. 
im. H. Sienkiewicza. 

Lwów. Długosza 8. Obserwatorium Astronomiczne U. J. K. 
Konto w P. K. O. 154.257. 

Poznań. Słoneczna 36. Obserwatorium Astronomiczne U. P. 
Konto w P. K. O. 209.187. 

Warszawa. Al. Ujazdowska 6/8. Obserwatorium Astrono
miczne U. J. P. 
Konto w P. K. O. 5.885. 

UW AGA. Składki członkowskie nalety wpłacaó do właściwych 
Oddziałów przez P. K. O. lub na ręce skarbników. 

Drukarnia „Slowa Polskler:o''. Lw6w, Zlmorowlcza IS. 
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