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URA 
RoK l 

N J A 
CZASOPISMO 

TOWARZYSTW A 
MIŁOŚNIKÓW 

ASTRONOMJI 

Czerwiec- 1922 Nr 2 

Rocznica Kopernika 

Uczcijmy pamięć Kopernika, ojca no· 
woczesnej astronomji, przez wzniesie· 

nie Obserwatorjuro Narodowego. 
(Rocznik Krakow•ki 1922) 

W epoce, gdy cała niemalliteratura naukowa rozbrzmiewa na 
cześć twórców nowych kierunków w fizyce i astronomji wspólczel?
nej, godzi się zwrócić uwagę na nadchodzącąrocznicęjednego znaj
większych pionierów myśli polskiej, twórcy układu heliocentrycz
nego, Mikołaja Kopernika. W roku przyszłym mija 450 lat od daty 
urodzin znakomitego astronoma polskiego, a jednocześnie 380 lat 
od chwili wydania Jego monumPntalnego dzieła "0 obrotach ciał 
niebieskich" oraz śmierci astronoma. 

Dzieło Kopernika stało się punktem wyjścia dlajego wielkich 
następców: Galileusza, Kepiera i Newtona, którzy ugruntowali 
prawa, rządzl\ce ruchami ciał niebieskich w przestworach między
planetarnych. Świetny rozwój astronomji polskiej za czasów Ko
pernika ześrodkowany był glównie w Akademji Krakowskiej, bę
dl\cej wówczas ogniskiem życia naukowego nie tylko w Polsce, ale 
wogóle w całej Europie Środkowej. Jednakże rozkwit ten podupadł 
znacznie w wiekach następnych, i mimo nadziei, jakie rokowały 
schyłek XVIII i początek XIX wieku, astronomia polska nie po
dźwignęła się do poprzednich wyżyn. 

Wskutek nieprzychylnych warunków politycznych kraju 
w XIX stuleciu rozwój a:stronomji polskiej został całkowicie zaha
mowany. I dziś joszcze polożonie astronomji naszej jest ciężkie, nie 
tyle może z powodu braku chętnych pracowników, ile ze wzglę
du na nieodpowiednie warunki pracy badawczej i obserwacyjnej. 
Jednakże, jak stwierdza prof. Banachiewicz (Nauka Polska, tom II) 
"mimo zupełny brak u nas własnych ognisk naukowych, zaintere
sowanie się ogółu astrouomją nigdy nie przygasało. Mieliśmy i ma
my wybitnych milośników astronomji, którzy dowiedli tego swym 
ofiarnym czynem i praca, osobistą". "Niema więc powodu do bia
dania nad upadkiem astronomjipolskiej, o tyle,żemożemybyćpelni 
nadziei co do jej przyszłości!" 

Ten pęd do badania nieba gwiaździstego, to umilowanie pię
kna we wszechświecie jest najlepszą rękojmią, że świetne czasy Ko-
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pernika nie minęły bezpowrotnie dla Nauki Polskiej. Z chwilą, gdy 
naród wywalczył sobie niezalef:ny byt państwowy, astronomja pol
ska zajmie znowu to zaszczytne stanowisko, jakie jej przypaśc win
no. Niechże ci wszyscy milośnicy Nieba, którzy uczcić pragną pa· 
mięć naszego znakomitego astronoma, przyczynią się wytężoną 
pracą SW!\, ofiarnością i poświęceniem do podźwignięcia astronomji 
polskiej z letargu. Wystawią Mu w ten sposób pomnik, trwalszy 
i wspanialszy nad posągi. 

E. S. 

Dr. JAN DANILEWICZ 

Technika amatorska wykonania 
reflektorów astronomicznych 

( Dok01iczenie) 

Dokładne kuliste zwierciadło skupia w swem ognisku tylko 
promienie, wychodzące ze środka tej kuli t. j. z samego ognis
ka. Przy obserwacjach zaś astronomicznych mamy do czynienia 
z promieniami równoległemi, które skupia w jednym punkcie tylko 
powierzchnia paraboloidalna. Tę formę należy więc nadac zwier
ciadłu naszemu. Proces ten nazywamy parabolizacją lub ogólniej 
Figuracją. Analityczna geometrja wykazuje, iż różnica pomiędzy 
powierzchnią kulistą i paraboloidatną w zwierciadłach, jest bardzo 
nieznaczna i polega na tern, iż środek i brzegi zwierciadła parabo
licznego są trochę więcej zagłębione, niż w powierzchni kulistej. 
Otóż, po otrzymaniu możliwie dokładnej powierzchni kulistej, pa
rabolizujemy nasze zwierciadło, polerując je wciągu 5-10 minut 
za pomocą ruchów dłuższych, niż 1/s średnicy jego tarczy. 

Przy nowem badaniu takiego parabolizowanego lustra nie 
otrzymamy już oczywiście zjawiska, któreśmy obserwowali przy 
badaniu powierzchni sferycznej cieniową metodą Foucault'a: przy 
zakrywaniu ekranem wierzchołka stożka odbitych promieni, cała 
tarcza zwierciadła już nie zagasa jednocześnie, ponieważ środek 
i brzegi posiadaj'\ w paraboloidzie różne promienie krzywizny. Róż
nicę pomiędzy temi promieniami nazywa,my podł:óżną aberacjq. pa
raboliczną i obliczamy jej wartość z wzoru, który się łatwo wypro-

2 

wadza1):Ab. p.=~; v oznacza tu promień lub odleglośc badanego 

punktu zwierciadła od jego środka, R- promień krzywizny środ
kowej czę~i zwierciadła (wiadomy z bezpośrednich pomiarów przy 

1) Ogólna własność paraboli: odległość spólrz~dnej Y każdego pun
ktu M paraboli od punktu przeci~cia normalnej tego punktu z osi~ X (sub-
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cieniowem badaniu Foucault'a). Dlanaszegolustra o średnicy :..00 mm 
i F= 1600 mm podłużna aberacja paraboliczna dla brzegów zwier
ciadła jest równa: 

10000 
A b. p. = 3 \2oo- = 3, l mm. 

Sprawdzanie dokładności parabolizacji wykonywamy sposo
bem następującym: powierzchnię badanego zwierciadła zakrywa
my za pomocą kartki czarnego papieru, zaopatrzonej we 3 krągle 
otwory (A, B, C rys. 2) o średnicy l cm. Otwory te pozostawiają 
niezasłonięte-sam środek zwierciadła i dwa punkty jego brzegów. 
Blaszany ekran nasz przytwierdzamy pionowo do kawalka deski 
(10 X 10) i za pomoc!\ opisanej wyżej metody odnajdujemy środek 
krzywizny średniej części zwierciadła (otwór A). Potem, lekko prze~ 
suwając (oddalając od zwierc.) nasz ekran, odnajdujemy punkt, 
gdzie przy najmniejszem dotknięciu ekranu do stożka promieni, 
gasną jednocześnie otwory B i O. Różnicę pomiędzy temi punkta
mi zaznaczamy, przeprowadzajile ostrym ołówkiem kreskę na pa
pierze, umieszczonym pod deseczki\ ekranu. Powinna wynosić ona 
B,l mm lub bardzo nieznacznie różnić się od tej liczby. 

Teoretyczne obliczenia i praktyka wskazują, iż podobne zwier
ciadło, figurowane ze ścisłością, która daje różnicę podłużnej abe
racji parabolicznej + 0,25 mm. należy uważać za zupełnie dobre. 
Przy większej wprawie zwykle obliczają ze wzoru i badają wska
zanym sposobem i części zwierciadła pomiędzy jego środkiem 
i brzegiem. Zaznaczamy tu, iż nie należy prowadzić parabolizacji 
za daleko, by nie otrzymać powierzchni hyperbolicznej (nadmierne 
zagłębienie środka i brzegów przy dostatecznej krzywiźnie pasa 
środkowego), której stanowczo trzeba unikać, a która zmusiłaby 
nas do poprawienia znowu zwierciadła zapomocą dłuższego polero
wania krótkieroi ruchami. 

Dla optyków, którzy nabyli znaczniejszej wprawy, wskażemy 
tu metodę, pozwalającą prowadzióparabolizację nie automatycznie, 
lecz świadomie i z zupełni! pewnością figurować każdy dowolny 
pas zwierciadła. 

Na szeroki szklany korek od dużego słoja lub na dno niewiel
kiej szklanki (średnica 6 cm) nalewamy warstwę 1/ 2 en~ smoły; dzie
limy jej powierzchnię na małe kwadraciki, i obfic1e posmarowany 
ten mały polerownik przyciskamy do wklęsłej powierzchni zwier
ciadła. Za pomoce, tego polerownika figurujemy powierzchnię 

normalna) jest wielkość stała i 
ogniskowym (r.vs. 1). 

HN=2F= 00 = R 
-HO= - (R-S) 

ON= OH= S 

równa slę dwóm głównym odle§lościom 

v·j 
col= 2S=Ab.p.= Ił 
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w miejscach, które wymagaj~ zagłębienia, wykonuja,c ruchy, jak 
wskazuje rys. 3. Metoda ta, powtarzamy, wymaga już znacznej 
wprawy, lecz daje możność prowadzenia figuracji ściśle w poża,da
nym kierunku. 

VI. Male zwierciadło płaskie. - Reflektor Newtona, jak 
wiemy z fizyki, posiada jeszcze małe zwierciadełko, które odchyla. 
pod k~tem prostym promienie, skupione przez duże zwierciadło pa
raboliczne i skierowuje je do okularu. Zwykle nadają mu k!!ztalt 
pochylego pod kątem 45° walca, by otrzymać rzut jego cienia na 
Jużem zwierciadle, w kształcie kola. Wykonanie takiego zwiercia
dła przedstawia dla amatora tak znaczne trudności techniczne, iż 
zwykle kupuje on je od jakiejkolwiek firmy optycznej (Htlger 
i Colver ceni~ je do 2 f. szt., Reinfelder nieco taniej). 

Na mocy wielokrotnych prób, oraz porównania z płaskieroi 
zwierciadłami znanych mistrzów angielskich, a także i polemiki 
w pismach astronomicznych, autor pozwala sobie zalecać amatorom 
zastosowanie w tym celu zwierciadła formy okrągłej, która znako 
micie ułatwia pracę i nie wywołuje deformacji płaskiej powierzchni, 
nieuniknionej przy wycinaniu ze szklanej tafli pochylego walca. 
Krągłe zwierciadełko daje, coprawda, przy naohylemu rzut elip
tyczny (stosunek osi tej elipiy a: b = 1,414), ale okoliczność ta, 
ze względu na znikomość stosunku bocznych skra.wków elipsy do 
całej powierzchni dużego zwierciadła, wcale nie daje się odczuć 
przy budowie obrazu w ognisku reflektora. Aroatorowie bez wąt · 
pienia chętnie spotkaj~ i oceni~ to ułatwienie, które daje wskazan<L 
dalej metoda. 

W fabryce lub w składzie luster obstalujemy kilka. kr~żków 
o średnicy 4 cm., wyciętych i gładko oszlifowanych z kn wałka d u· 
żego rozbitego lustra grubości do 6 mm bez amalgamy. Z tych kil
ku kra,żków wybieramy 3 z możliwie czystą powierzchnią (bez ry~. 
pęcherzyków powietrza i plam). Przy składaniu tych kra,żków 
na kawałku czarnego papieru, przy oświetleniu hocznem obserwu
jemy r;omiędzy ich stykaja,cemi się powierzchniami tęczowe pasma 
interferencji, które zmieniają swe formy, przy obracaniu wierzchnie · 
go szkiełka dokola jego ost. Najodpowiedniejsze rlla naszego celu 
s~ te zwierciadełka, które daj~ najszersze pasma. Często się zdarza, 
iż na całej powierzchni występują jedno lub d w a pasma, które się 
malo zmieniają przy obracaniu szkiełek. Korekcję powierzchni ta
kich zwierciadełek wykonywamy, polerując je lekko na suchym 
gładkim kawałku tektury, pokrytym ciemną warstwą Sltehego kro
kuso 1 ). Po kilku próbach otrzymujemy trzy szkielk:a, które przy 

1) Tu należy pamiętać zasadę, na której się op iera bHdanie za po
moca. interfencji: czarne pasma wskazują, ż~ powierzchnie stykają się zu 
pelnie, fioletowi', że powier..:chnie SI\- oddzielone cienką warstwą powietrza, 
czerwone zaś, że pomiędzy powlenchui~tmi znajduje się grubsza warstwa. 
powietrza. 
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zetknięciu ich powierzchni już nie dają tęczowych linji i pasm, lecz 
piękne zielone jednostajne zabarwienie, znikające przy zmianie 
szkiełek i obracaniu ich dokola osi. 

Takie zwierciadełka są zupełnie przydatne dla reflektora i za
stępują drogie owalne zwierciadełka fabryczne; przedstawiają one 
również znaczne dogodności przy ich montowaniu, ponieważ nie 
wymagają specjalnej oprawy. 

VII. Srebrzenie zwierciadeł. - Dla posrebrzenia jednego 
zwierciadła najpraktyczniej oddać je do fabryki luster. Należy tyl
ko wskazać, że winna być posrebrzona wklęsła powierzchnia zwier
ciadła parabolicznego i od polerowana płaska powierzchnia małego 
zwierciadełka. Dalej - warstwa srebra (czyli film) powinna być 
możliwie cienka i nie pokryta lakierem, jak to_ bywa u luster zwy-
kłych. · 

Srebrzenie w domu wymaga nadzwyczajnej czystości mate
rjałów chemicznych, szkieł, naczynia i, wbrew wszelkim zapewnie
niom podręczników, jest dość kłopotliwe, a w dodatku nie zawsze 
gwarantuje pomyślne rezultaty. 

Ciemnemu matowemu filmowi srebra należy jeszcze nadaJ 
połysk zwierciadlany zapomocą polerowania w ciągu kilku minut 
miękkim kawalkiero zamszu, pokrytego nieznaczną ilością suchego 
krokusu. Takie świeżo polerowane zwierciadło odbija 95% pada
jących na nie pod kątem prostym promieni; trwałość filmu, za bez. 
pieczonego od wilgoci, pyłu, siarkowodoru, dymu, nadewszystko 
zaś od mechanicznych uszkodzeń i dotknięcia palcami, wynosi od 
2 do 3 lat, poezero srebrzenie należy odnowić. Polerowanie może 
być powtarzane kilkakrotnie- parę razy do roku. 

Amatorom, którzy wolą wykonać srebrzenie zwierciadeł w do
mu, można polecić srebrzenie na zimno, sposobem amonjakowym 
lub z solą Begnetową według recepty i wskazówek, które można 
znaleźć w podręcznikach technicznych i w pismach astronomicz
nych. 

' VIII. Montowanie i statywy.-Wielokrotnedoświadczenia 
specjalistów wykazały, iż zwykła forma lunety z długą rurą bynaj
mniej nie jest konieczna dla reflektorów; przeciwnie, z wielu wzglę
dów obecnie lepszą jest rura w kształcie okrągłej lub wielościennej 
tuby z ażuroweroi ściankami, i wszystkie nowe duże reflektory po
siadają taką konstrukcję. Stąd jeden krok do dalszej redukcji, któ
ra znacznie ułatwi amatorowi budowę jego instrumentu. 

Autor na podstawie wieloletniej pracy z reflektorami różnych 
typów przyszedł do przekonania, że rura może być ze znaczną do
godnością zredukowana do niewielkich rozmiarów oprawy, zabez
pieczającej zwierciadło od szkodliwych wpływów. Rurę zastępuje 
lekka deska drewniana (160X10X4), na szerszym końcu której 
przytwierdzamy krótki walec blaszany, zawierający oprawę ze 
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zwierciadłem parabolicznElm, a zaopatrzony w nakrywkę. Oprawa 
przytwieroza się trzema klamrami do blaszanego walca i za pomo· 
cą, trzech śrub pozwala dogodnie centrować zwierciadło (rys. 4 
A, B, G). 

N a wierzchnim nieco zwężonym końcu deski przytwierdzamy 
na odległości około 150 cm od zwierciadła parabolicznego małe 
płaskie zwierciadełko pod kątem 45°, montowanie którego, wska· 
zane pod lit. j'y[, umożliwia wszelkie jego ruchy. Oprawa zwiercia· 
clełka posiada SW!ł maleńką, pokrywkę blaszaną,, dla zabezpieczenia 
tej części reflektora w jego stanie nieczynnym. 

Rurkę dla okularów przytwierdzamy w stosownem miejscu 
pod kątem prostym do osi reflektora, jak wskazano pod lit. O. Przy 
prawidłowem położeniu wszystkich części reflektora widzimy, pa
trzą,c w rurkę O, zwierciadełko M w formie owalu, symetryczne 
odbicie w niem dużego zwierciadła parabolicznego i w samym środ
ku jego tarczy obraz zmniejszony zwierciadełka płaskiego. 

Tak zmontowany i scentrowany reflektor możemy umieścić 
na zwykłym statywie azymutalnym lub paralaktycznym, zależnie 
od gustu i środków technicznych amatora. Lecz, trzymajile się za
sady możliwego ułatwienia konstrukcji, skorzystamy z podstawo
wej deski naszego reflektora, jako jednej z nóg trójnoga, który, 
dzięki swym cechom geometrycznym, usuwa wzelką chwiejność 
i drżenie przyrządu (rys. 5). Dalej, widzimy, iż pozostale d wie 
nogi statywu możemy zmodyfikować bez żadnej szkody dla tej za
sady, jak na rys. 6, co ostatecznie daje konstrukcję, bardzo łatwi\ 
do wykonania środkami i narzędziami amatora i zapewniają,cą re
flektorowi idealną stałość, lekkość i znaczne dogodności manipula
cyjne. Konstrukcja, wskazana na rys. 7, jest zaopatrzona w dwu 
ruchy mikrometryczne i w zupełności zastępuje tak drogie i często 
niedostępne dla amatora zwykle statywy azymutalne. 

W stanie nieczynnym reflektor z zakryteroi zwierciadłami 
może być' złożony i zawieszony na ścianie (ponieważ składa się 
z dwóch plaskich deseczek) lub w swobodnym kącie, gdzie wcale 
nie zabiera miejsca i jest prawie niewidoczny. Opisana konstrukcja 
przedstawia także niezrównane udogodnienie przy wszelkiero prze
noszeniu reflektora. 

Co się tyczy literatury, omawiajf\cej kwestję amatorskiego 
wykonania reflektorów, to, wobec zupełnego braku dziel w tej 
dziedzinie w języku polskim, możemy wskazać tylko źródła obce: 

l) Carl Steinheil (Mtinchen), Optik. Rozdziały o aberaoji sfe
rycznej. 

2) S. Trocewicz, Warszawa. Wykonanie objektywów. Roz
działy z techniki optycznej (w jęz. ros.). 

3) Czykin, Petersburg. Wykonanie reflektorów. Bardzo cen
na monografja dla amatorów. 
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4) Prof. Szylów, Nowoczerkask. Teorja instrumentów optycz
nych. 

5) Pisma: a) Rosyjskiego T-wa miłośników przyrodoznaw
stwa-- Petersburg, od r. 1914, - zawiera wiele cennych dla milo· 
śników artykułów. 

b) Instrumenten-Kuode- z wielu artykułami o budowie in
strumentów astronomicznych. 

c) Sirius-popularne pismo niemieckie, umieszcza cieka we arty
kuły z poruszanej tu dziedziny-amatorskiej techniki optycznej 1). 

JÓZEF WITKOWSKI 

Krótki zarys metody graficznej obli
czania zakryć gwiazd przez Księżyc 

Zastosowanie sposobu graficznego do obliczania zaćmień i za
kryć jest połączone z imieniem polskiego uczonego, Kowalskiego. 
Metoda Kowalskiego, jako oparta na wykresie, ustępuje w doklad· 
ności metodzie analitycznej, co nie zmniejsza jednak jej wysokiej 
wartości praktycznej. Będąc niezmiernie prostą, ułatwia ona w znacz
nym stopniu obliczanie tak częstych zjawisk, jak zakrycie gwiazd 
przez Księżyc. Dla obserwacji zakryć potrzebne są przybliżone efe
merydy; podanie momentów wejścia gwiazdy za tarczę Księżyca 

m 

i wyjścia z poza niej z dokładnością + 0.3, kątów zaś pozycyjnych 
z dokładnością do l 0, w zupełności wystarcza potrzebom astronoma 
praktyka. . 

W pierwotnej metodzie graficznej nie został całkowicie wy
zyskany dany materjalliczbowy. Założenie jednostajności ruchu 
Księżyca, mylne w zasadzie, było przyczyną znaczniejszych błędów 
w obliczaniu momentów pocz!}tku i końca zakrycia. Wprowadzenie 
niewielkiej poprawki, uwzględniającej przyśpieszenie Księżyca, 
w znacznym stopniu zwiększa dokładność metody i czyni zadość 
wymaganiom praktyki. Podajemy tu sposób, wskazany przez prof. 

') Tarcze szklane dla zwierciadeł mozna nabyć przez firmę "Techno
szkło"- Warszawa, Marszałkowska 31 A, która rownież podejmuje się do
starczać i małe zwierciadełka. 

Takież tarcze odlewa również wytwórnia przyrządów .Szymański, 
Kurowski i S-ka" Warszawa, Polna .N~ 70. Cena obecna dwuch tarcz szkla
nych o średnicy 20 cm i 3 cm grubości wynosi 10- 12 tysięcy, a zwier
ciadelka małego okrąglego 300 rok. p. 
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Banachiewicza, i stosowany w Obserwatorjuro Krakowskiem przy 
obliczaniu zakryć gwiazd przez Księżyc . 

Warunki geometryczne zakrycia wymagają, aby dla początku 
lub końca zjawiska odpowiedni punkt Ziemi zetknął się z walcem 
cienia, rzucanego przez Księżyc. Celem uproszczenia zadania, roz· 
patruje się rzuty prostopadle Księżyca i punktu obserwacji na 
płaszczyznę podstawową t. j. płaszczyznę, przechodzącą przez śro
dek Ziemi prostopadle do promieni gwiazdy. Umieszczając począ· 
tek układu spółrzędnych plaskich w środku Ziemi i obracając li
nję przecięcia się poludniowej części kola zboczeń gwiazdy z płasz
czyzną podstawową, w kierunku wscb od nim, odpowiedni o o 90° i 180° 
otrzymujemy dodatnie kierunki osi X i Y. - W układzie tym spół
rzędne rzutów środka Księżyca X, y i miejsca obserwacji u, V będą: 

l) x = li Oos o 1 Sin (a'-a) 
y =li [Sin o1 Oos o- Oos o 1 Sin o Oos (a'-a)], 

2) u = p Oos cp Sin t 
v = p [Sin cp Oos o - Oos cp Sin o Oos t] , 

gdzie li oznacza odległość środków Ziemi i Księżyca, a, o wznosze
nie proste i zboczenie gwiazdy, a1, o1, geocentryczne wzn. pr. izbo
czenie Księżyca, p i cp promień i szerokość geocentryczną miejsca 
obserwacji, zaś t kąt godzinny gwiazdy w tern miejscu. Zaznaczyć 
należy, że x, y, u i v SI\ funkcjami czasu. Równanie podstawowe za
kryć w tym układzie będzie: 

3) (x-u)2+(y-v)2 = r 2, gdzie r jest promień Księży 
ca; oznacza ono, że dla momentów wejścia i wyjścia odległość rzu
tów środka Księżyca i miejsca obserwacji powinna równać się pro
mieniowi Księżyca. Wyrazy (x-u), i (y-v) mogą być rozpa
trywane, jako spółrzędne rzutu gwiazdy, widzianej w miejscu 
obserwacji (u i v SI\ to spółrzędne rzutu linji, łączącej gwiazdę 
z punktem obserwacji) względem środka Księżyca, a więc geome
tryczne miejsce punktów (x-u), ( y- v) przedstawia drogę gwia
zdy względem środka Księżyca. 

Przyjmując płaszczyznę rysunku za płaszczyznę podstawową, 
zaś środek Księżyca O za początek układu spółrzędnych, zataczamy 
z punktu O koło promieniem r = 273 wybranym jednostkom, w za
łożeniu, że li i p wyrażone zostały w jednostkach promienia Ziemi, 
przyjętego za 1000 wybranych jednostek. Osie spółrzędnych kieru
jemy tak, aby ujemne kierunki y i x odpowiadały punktom pół
nocnemu i wschodniemu tarczy księżycowej (zgodnie z odwróco
nym obrazem w lunecie astronomicznej). Jeżeli obliczymy wyrazy 
(x-u) i ( y - v) dla trzech odpowiednich momentów o odstępie 
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godzinnym: przed wejściem, 1) po wejściu i po wyjściu, otrzymamy 
trzy punkty na wykresie; połączywszy je linją prostą, będziemy 
mieli drogę gwiazdy względem środka Księżyca; punkty przecięcia 
się tej linji z tarczą Księżyca odpowiadają momentom wejścia i wyj
ścia, na mocy wzoru: 

4) T= T0 +t, gdzie t= X • 60, s oznacza drogę, przebytą 
s 

przez gwiazdę w ciągu godziny (pierwszej lub drugiej) i wyrażoną 
w dowolnych jednostkach długości np. mm, x zaś drogę od pierw
szego (lub drugiego) momentu do chwili wejścia (wyjścia); t jest 
wyrażone w minutach. Wzór (4), wyprowadzony w założeniu je
dnostajności ruchu Księżyca, wymaga jeszcze poprawki t na przy
śpieszenie Księżyca; otrzymujemy ją z wzoru interpolacyjnego, 
uwzględniając drugie różnice: 

t (1 -t) .l s . 
5) t = -

2
-. · · -s · 60; t Jest tu wyrażone w ułamku go-

o 
dziny, .is =s 1 -s, t. j. różnica dróg, przebytych przez gwiazdę 

w ciągu drugiej i pierwszej godziny, a s0 = s=t- 81
• Z wykresuznaj 

dujemy bezpośrednio kąt pozycyjny, liczony od pólnocnego punktu 
tarczy księżycowej; kąt zaś pozycyjny, liczony od punktu zenitu, 

otrzymamy, dodając algebraicznie do poprzedniego kąta nrctg _!!__ 
V 

ze znakiem, przeciwnym znakowi u 2). Wielkości x i y znajdujemy 
dla naszych trzech momentów z Nautical Almanac, gdzie podane 
są znaczenia y 0 dla momentu geocentrycznego złąc~enia Księżyca 
i gwiazdy (x0 przyjmuje się równem O) jak również ich przemiany 
godzinne x' i y'. Co do wielkości u i v, to mogą one być obliczone 
wedle wzorów (2); praktyczniej jest jednak ułożyć dla miejsca ob
serwacji raz na zawsze tabliczkę, z której otrzymuje się wartości 
u i v zwykłą interpolacją według argumetów t i t, o 3). 

Jak o przykład, przytaczamy oblicze~ie zak:ycia 'A Geminor.um 
w dniu 16.Xll.l921 r. dla Krakowa. W1elkośm o, H, X0 , x', y' 1 Ts 

1) Za moment początkowy przyjmujemy moment, różniący się od 
momentu geocentrycznego zlączenia o Ol•,- h i- 21•, zależnie od tego, 
czy t będzie > O, blizkie O, czy też < O. (Dzii'!Janie paralaksy przyśpiesza 
lnh opóźnia moment geocentrycznego złączenia, zależnie od znaku t, w po
bliżu zaś południka jest znikomo małe). 

2) Dla zakryć, przypadających na okres pełni Księżyca, wygodniej 
jest podawać kąty pozycyjne, liczone od bieguna Księżyca; w tym celu na
leży do kątów, odczytanych z wykresu, dodać algebraicznie kąt x, który 
oblicza się z wzoru Sin x = 8in € Cos et', gdzie € jest nachylenie ekliptyki 
względem równika, a.' zaś wznoszenia proste Księżyca. 

B) T. Banachiewicz "Tablice astronomiczne dla obserwatorjuro w War
szawie". 
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wzięte w Nautical Almanac, H oznacza kl\t godzinny gwiazdy 
w Greenwich dla momentu geocentrycznego złączenia T.; h kl\t go
dzinny gwiazdy w Krakowie (h.=H +)..,gdzie )..=1"~0"' długość 
Krakowa), s,s

1
,x,x

1
,aia1, znalezione z wykresu(patrzrys. 8, przed

stawiający lO-krotne zmniejszenie wykresu oryginalnego). Momen
ty SI\ wyrażone w czasie średnim Greenwich (rach. astr.). 
1921.XII.16 ).. Geminorum 3"'. 6 a 1 7" 13"'. 6 o+ 16°. 7 li- ó" 17"' 

T 

Yo x' Y' 
+617 +603 -75 
E:ihl7"'.0 7"17"'.0 8h17mO 

-1206 -603 + O. s= 291 mm s1= 270 mm + 767 +692 +617 X= 147.5 mm x 1= 128mm 

h - f>hó7m -4"57".--3"57m t=~.60=30"'.4t=x1 .60=28'".4 
s 81 

X 

Y 

u 
V 

643 
+ 729 

x-u- 563 

-619 
+681 

+ 16 

-553 
+636 

't=-0'".5 t 1 =-0m.f> 
a = 96 ° a1 = 270 ° 
u u 

+ 553 a ret g + 41 ° a1·ctg 1 + 41° 
V Vt 

y-v + 38 + 11 - 19 kąt od zen. 137 ° k. od zen. 311 ° 
Szczegóły, dotyczące zakryć metod!\ graficzni\, znajdzie czy

telnik w II cz. Rocznika Astr. Krakowskiego na r. b. W Rommiku 
tym podane SI\ też wszystkie zakrycia gwiazd włącznie do 6"'. 5, 
widoczne na ziemiach polskich. 

M!ECZYSŁA W KOW ALCZEWSK! 

O pomiarach Średnic gwiazd 
metodą Micheisona 

Zagadnienie pomiaru średnic gwiazd, jakkolwiek nie nowe, wyda
wało się przez długi czas niemożliwe do urzeczywistnienia. 

Dokonywane w tym kierunku próby, pomimo ciągłego udoskonala
nia narzędzi optycznych długi czas zawodziły. Dopiero w latach ostat
nich rozgłośne prace .Michelsona, pomyślnym uwieńczone wynikiem, do
starczyły obfitego materjału faktycznego i pozwoliły wyjść z dziedziny 
mglistych hypotez co do wielkości gwiazd. 

Obrazy gwiazd, oglądane przez narzędzia astronomiczne, nie są pun
ktami matematycznemi, a jednak nie pozwalają wyciągnąć żadnych pew
nych wniosków co do rozmiarów rzeczywistych gwiazd. 

Przyczyna tkwi w zjawiskach uginania się światła, ktore powodują, 
te obraz punktu świetlnego rysuje się w płaszczyźnie ogniskowej, jako 
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krążek świetlny, otoczony ciemnf.'mi i jasnemi piersCJeniami. Wielkość 
plamki środkowej i otaczających pierścieni zależy od średnicy otworu lu
nety i maleje w stosunku odwrotnym do niej (obrazy gwiazd w dużych 
przyrządach wydają się mniejsze), nie ujawniając właściwych wymiarów 
gwiazdy. 

Każdą lunetę cechuje pewien najmniejszy kąt, zwany zdolno.~cia 
I'OZdzielrzą przyrządu, wewnątrz którego już dwuch punktów odróżnić ni~ 
można. Najprostszym przykładem jest rozdzielenie gwiazd podwójnych. 
Oczywiście jest to możliwe tylko wtedy, jeśli środek plamki, odpowiada
jący jednej gwieździe, nie wypadnie bliżej środka drugiej, ni1< wynosi 
promień pierwszego ciemnego pierścienia dyfrakcyjnego, (obrazy zlewały
by się). Teorja podaje wartość tego kąta (w mierze łukowej) 

f.. 
o)= 1,22 D , 

gdzie A oznacza długość fali świetlnej, zaś D- średnicę lunety. 
Jako przykład przytoczę, że luneta o otworze 20 cm rozdzielić mo

że gwiazdy odległe conajmniej o 011.7, zaś zdolność rozdzielcza teleskopu 
Hookera w Obserwatorjum Mount Wilson wynosi 0 1'. 06. 

Podobnie .4rednica kątowa gwiazdy (tak nazywa się kąt, pod jakim 
byłaby widzialna średnica rzeczywista gwiazdy) musiałaby być większą 
od zdolności rozdzielczej lunety, aby nie być zatuszowaną przez zjawiska 
ugięcia. 

Gdy pomiary bezpośrednie nie obiecywały powodzenia, Fizeau po
dał w r. 1868 zasadę metody, która, jakkolwiek początkowo nie dała re
zultatów, po pół wieku doprowadziła do odkryć niezwykłych. Opierała 
się ona na pomiarach prążków interferencyjnych. 

Jak wiadomo, prążki te powstają zawsze, ilekroć światło, idące 
z oddalonego źródła, przechodzi przez dwa niewielkie otwory i następnie 
zbiera się w ognisku soczewki. Obraz, oglądany przez silny okular, wyka
zuje szereg równoodległych prążków ciemnych i jasnych, przecinających 
obraz źródła prostopadle do prostej, łączącej środki otworów zasłony. 

Prążki są tern węższe i liczniejsze, im odległość między otworami 
jest większa; gdy rozmiary źródła wzrastają, prążki stają się mniej wy
raźne, i wreszcie nikną, co tłomaczy się zacbodzeniem na siebie prążków 
wytwarzanych przez różne części źródła. 1) 

Rys. 9 podaje schematycznie zasad~ zjawiska. Promienie równole
głe, padające prostopadle na zasłonę o dwu otworach A i B, których odle
głość = D, doznają ugięcia i tak np. promienie Aa' i Bb' wykazują róż
nicę dróg A C. Jeśli wy nosi ona wielokrotność długości fali, to promienie 
te, po zebraum ich przez soczewkę, utworzą prążek jasny. 

1) Prążki interferencyjne zaobserwować bardzo łatwo, spogla,daJI!ic 
przez dwa. otwory zrobione igłą w kartonie na obraz słońca w zwierciadle 
wypukłam lub na. nitki żarówki. Otwory o średnicy 1/ 10 - 1/ 5 mm - win· 
ny być blizko : 1/ 2 -l mm. 



46 URA.'JA 

Kąty, jakie tworzą kierunki promieni, dających prążki JR!!ne, speł
niają związek: 

AC = D sin cp = n A, (n = O, l, 2, ... ). 
A 

sin cp = n ]) , lub ze względu na małość kąta cp: 

), 

cp-nn· 

Widzimy, że odległość kątowa prążków będzie 
), 

o = Cft - Cfo = Cf2 - Cf1 = · · · = D 

Dalszy rachunek wykazuje, że prążki znikną, jeśli średnica pozorna 
źródła będzie równa 

), 
(l)= 1,22 

D 

W wypadku gwiazdy kąt w jest stały, lecz prążki mogą zniknąć, 
jeśli otwory będą dostatecznie rozsunięte. ~Iierząc D i A, możemy znaleźć 
średnic~ pozorną w. 

Metodę .1!'1zeau zastosował w r. 1873 Stepban w Marsylji, zaopatru-
jąc zwierciadło 80 cm teleskopu w zasłon~, której kształt podaje rys. 10. 
Odległość 0

1 
0

2 
wynosiła 65 cm, co, przy średniej długości fali A = 0,5!1, 

pozwalałoby zmierzyć kąt 0 11.20. l\limo licznych obserwacji, nie znalezio
no żadnej gwiazdy, któtej obraz nie dawałby bardzo dużo wyraźnych 
prążków-to znaczy, że średnice pozorne gwiazd są mniejsze. 

W r. 1891. Micbelson zastosował tę metodę do pomiarów średnic 
księżyców Jowisza i znalazł kąty rzędu U", 5 do 1'1

• Wszystkie jednak 
wysiłki, zmierzające do wykrycia średnic gwiazd okazały się bewwocne. 
I>rzeszkody zdawały się niezwalczone i próby zostały zanieehane. 

Dopiero w r. 1919. Michelson podjął zagadnienie to na nowo. 
Wpadł on na pomysł rozsunięcia promieni przez odbicie od zwier

ciadeł ruchomych i w r. 1920 pokonał szczęśliwie wszystkie trudności tech
niczne, które wydawały się na pierwszy rzut oka nieprzezwyci~żone. 

Rys. 11 przedstawia schematycznie inteJjel'oll!ełl' gwiaz<loll'y, usta
wiony na największym teleskopie współczesnym w obserwatorjuro Mount 
Wilson w Kalifornji. Przy wyborze narzędzia nie chodziło tyle o wielkość 
zwierciadła (2,5 m średnicy), ile o sztywność podstawy - był to warunek 
niezbędny dla zachowania równoległości promieni. 

Na szczycie teleskopu umieszczono belkę stalOWI\, długości 6 m, na 
której osadzono 4 zwierciadła o średnicy 15 Cll/ 1 nachylone do podstawy 
pod kątem 450. Dwa skrajne z nich Jl1 i 1lf4 można było przesuwać w kie
runkach przeciwnych; zaś dwa średnie M:2 i M 3 były nieruchome, w odle
głości 114 cm. Promienie odbijały się kolejno od zwierciadła parabolicz
nego wklęsłego a, wypukłego hyperbolicznego b, płaskiego c i zbiegały 
się w ognisku d. 
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Prążki interferencyjne mogl\ być widzialne jedynie przy różnicy dróg 
nie przekraczającej kilkudziesięciu długości fal świetlnych, co, przy tak 
ogromnych rozstawieniach, byłoby niemożliwe do urzeczywistnienia bez 
urządzeń pomocniczych. 

'I'rudność tę pokonywa Michelson w sposób bardzo zręczny. Między 
c i d (rys. 11) umieszcza on kompensator, przedstawiony w zarysie na rys. 
12. Przesuwając kliny szklane K1 i K 2 może zmieniać grubość warstwy 
szkła i regulować długość drogi optycznej bardzo dokładnie. Płytka P może 
być pochylana względem promieni padających i służy do nakrywania wza
jemnego obu wiązek w ognisku d. Wreszcie prążki obserwuje się zupomocą 
pryzmatu nieodchylającego ta vision directe), a wi~c w świetle jednoro
dnem, przez co dziedzina widzialności prążków zwiększa się znakomicie. 

Te udoskonalenia techniczne pozwoliły przystąpić do pomiarów uecy
dujących. 13 grudnia 1920 A. A . ..Michelson, J . A. Andersoni 1!'. G. Pease 
dokonali pomiaru średnicy Betelgezy (a. Orjona). Prążki znikały przy roz
stawieniu 1111 J\!4 = 317 cm, zaś po skierowaniu przyrządu na gwiazdy 
sąsiednie (Algol, Bellatrix, Procjon) zjawiały się znowu, co potwierdzało, 
że przyczym~ znikania prążków są rozmiary gwiazdy. 

Z tych pomiarów wyliczono średnicę pozorną Betelgezy: 

oo = 0 11 • 047. 

Średnica pozorna, jako wyrażona w mierze łukowej, nie wystarcza do wy
znaczenia średnicy rzeczywistej. Jeśli jednak znana jest paralaksa gwiazdy, 
w takim razie iloraz tych dwuch kątów da nam średnicę w jednostkach 
astronomicznych (l f a. = średniej odległości Ziemi od Słońca). Przyj
mując dla Betelgezy paralaksę 'lt = 0'1• O l7, otrzymano średnicę linjową 

011 047 
S = ..:._ - = 2,8 j. astr., 

0 11.0l7 

co odpowiada 300 średnicom Słońca i dorównywa średnicy orbity .Marsa! 
12 lutego 1921 Pease dokonał pomiaru Arktura i znalazł średnicę 

pozorną O". 024, co wraz z paralaksą 0 11• 095 daje średnicę 28 razy więk
sz;! od słonecznej. 

\Vreszcie dla Antaresa znaleziono oo = 0 11• 040, 'lt = 0 11• 023, co 
daje S = 200 średnic Słońca. 

W ten sposób stwierdzono, że obok gwiazd, których wymiary SI\ 
porównywalne z wymiarami Słońca, istnieją gwiazdy-olbrzymy, miljony 
razy większe, niż Słońce. Są to prawdopodobnie gwiazdy młode, o tem
peraturze niezbyt wysokiej, na co wskazuje też ich blask czerwonawy, 
i które dopiero w miarę kurczenia rozżarzać się będą coraz silniej, 
a osiągnąwszy rozmiar.y Słońca, jak i ono, stygnąć. 

Wszystkie otrzymane tu średnice są niepewne w granicach 10%, lecz 
z rozważań teoretycznych Michelson wnioskuje, że należałoby je zwi~kszyć 
o jakąś szóstą część. Przypuszczenie to wynika z dyskusji "krzywej 
widzialności" pr!\żków. Jeśli J rnax i J min oznacza maximum i minimum 
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natężenia światła w prążku jasnym i ciemnym, to miarą, jego "widzial
ności" nazywa się ułamek 

V = .J max - J min 

.f max + J min 
Widzimy odrazu, że "widzinloość" prążków jest najwi~ksza, gdy 

Jmin=O, wówczas V= l. l>rążki :.mikają, V= O, gdy Jmio = ./max
pole oświetlone jest równomiernie. Oto:l widzialność V maleje, ~dy roz
stawienie zwierciadeł 11-11 M 4 rośnie, i przy pewnej ich odległości V= O; 
na tem opieramy pomiar. Zależność V od rozsunięcia zw. N 1 i M 4 lllozna 
przedstawić graficznie w postaci "krzywej widzialności" prążków. Jej kształt 
zależy także od tego, czy cała tarcza gwiazdy jest oświetlona równomiernie, 
czy też ku brzegom blask jej maleje, co jest prawdopodobniejsze, a w takim 
razie należałoby średnicę gwiazdy zwiększyć o l 7%. 

Interferometr Micheisona pozwala równie'l; wyznaczać orbity gwiazd 
podwójnych. Poraz pierwszy metodę tę zastosował Andersen do pomiaru 
Kozy (Capelln, a Woźnicy). Wiedziano już dawniej, że gwiazda ta jest 
podwójna, gdyż prążki w jej widmie dwoiły się (zjawisko Dopplera), lec;r. 
nawet teleskop Hookera nie mógł jej rozdzielić. 

Do wyznaczenia orbity trzeba mieć kilka pomiarów, które dawałyby 
odległość i kąt pozycyjny obn składowych. 

Zasadę pomiaru objaśnia rys. Hl. Każda z gwiazd składowych daje 
układ prążków, których odst~p zależy od odległości otworów w ekranie 
(podobnie jak na rys. 9). Zmieniając tę odległość mo:i.e11-.y doprowadzić 
prążki jasne jednego układu do nakrycia prążków ciemnych drugiego 
(minimum widzialności), co nastąpi, gdy odległość kątowa między prążkami 
będzie dwa razy większa, nili; odl. kątowa składowych (rys . 13 a). Przy 
obrocie ekranu oba systemy zaczną się zbliżać (widzialnot§ć wzraHta -
rys. 13 b; zaznaczone są tylko prążki jasne) i wreszcie, gdy prosta łącząca 
otwory ekranu będzie prostopadła do osi, łączącej obie gwiazdy, sy8temy 
nakryj~ się, daja,c maximuru widzialności (rys.10 c). 

Że Betelgeza nie jest podwójną, wynika z tego, źe przy obrocie 
ekranu prążki nie pojawiły się ani razu. 

W ten sposób można wyznaczyć odległość kątowl! i kąt pozycyjny 
składowych gwiazdy podwójnej. Z G pomiarów wykonanych na poczl!tku 
1920 r. Andersoo wyznaczył orbitę pozorm! rJ. W oźoicy, przyczem błąd 
w odległości nie przenosił O".OUU04, zaś w kącie pozycyjnym 0°.9! 
Uwzględniając prędkość w promieniu wid;o:eoia Anderson znalazł ele
menty orbity: okres obiegu= 10-!,006 doi; półoś wielka= 130 92·1 000 km; 
paralaksa= O". 0600; masy: 4,62 i B,65 (Słońce= l). 

'l'e pierwsze próby, uwieńczone powodzeniem, zachęcaj:! do dalszych 
udoskonaleń i badań, obier.ujących Astrofizyce obfite źoi w o. l\ l ichelson bu
duje obecnie nowy 16-metr. interferometr, który nie b~<lzie jednak wy
magał tak olbrzyniiego teleskopu, a zaopatrzony zostanie w soczewk~ 
o 30 cm średnicy! 

Co do przyszłych badań, to pójdą one zapewne w kilku kierunkach. 
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Z jednej strony wyznuczenie krzywej widzialności prążków nietylko po
zwoli dokładniej obliczyć rozmiary gwiazdy, ule i dopomoże do wykrycia 
rozkładu natężenia świata na jrj tarczy. Z drugiej zaś strony obserwacje 
gwiazd podwójnych dostarczą danych o ruchach własnych i paralaksach 
wielkiej liczby gwiazd. Michelson spodziewa się nawet, że czułość metody 
pozwoli stwierdzić pozorne przesunięcie gwiazd ~ pobliżu Jowisza pod 
wpływem jego pola grawitacyjnego, zgodnie z przewidywaniami teorji 
Einsteina. 

Z tego pobieżnego szkicu widzimy, że szczęśliwie zrealizowane, rów
nie śmiałe, jak proste, pomysły ~lichelsona przysporzyły Astronomji w tak 
któtkim czasie zdobyczy pierwszorzędnej doniosłości. 

Otwierają się nowe, niezmierzone widnokręgi dla badań Świata 
Chviazd. Zarówno rozszerzenie, jak i pogl~bienie naszych wiadomości 
o otaczających nas słońcach pozwala rokować tej dziedzinie Wiedzy naj
piękniejsze nadzieje. Należy życzyć, aby i Polska, zyska wszy wielkie 
Obserwatorjum Narodowe, mogla wziąć c:-~ynny udział w zgł~bianiu tajni-
ków \Vszecbświata. Pe~· ardtta ad astta! 

Przyp. Aut. Artykuł powyższy jest streszct.eniom odczytu, wygło
szonego w T. :M. A. przez prof. Wacława Dziewulskiego w dn. 23.2.1922. 
Dane liczbowe i rysunki zaczerpnięto przeważnie z czasopisma !'Astronomie 
z powodu niedostępności żródel oryginalnych. 

Odczyty o teorji względności 

Na wiosnę r. b. odbył się w Warszawie cykl odczytów o pod· 
stawach teorji wz~lędności, zorganizowany przez oddział Warszaw
ski Fol. Tow. Fizycznego. Odczyty te, ze względu na doniosłą 
i aktualną treść, wzbudziły ~ywe zainteresowanie, to te~ cieszyły 
się b. liczną frekwencją. 

Pierwszy odczyt o grawitacji wygłosił prof. Kalinowski. 
Idąc śladem historji-od Kopernika, Kepiera i Newtona a~ do nza-

. sów obecnych-prelegent przytacza bieg myśli ludzkiej nad zagad
nieniem ciątenia powszechnego. Ch ocia~ wzór Newtona na siłę 
przyciągania zdaje sprawę z b. wielu zjawisk w przyrodzie (lepsze
go wzoru nie znaleziono), to jednak nie tłumaczy on istoty grawi
tacji, a nawet 8~ fakty, z których teorja Newtona wogóle sprawy 
zdać nie mogła, jak np. anomalje ruchu periheljum Merkurego 
ruchu węzłów Wenus, zmiana mimośrodu orbity Merkurego, nie
prawidłowości ruchu komety Enckego i t. d. Anomalja w ruchu 
periheljum Merkurego wynosi 41'', 24 (Leverrier) na 1001at i nie 
daje się wytłumaczyć na podstawie teorji Newtona (Daremne poszu
kiwania planety intramerkurjalnej Wulkana). Zgodną odpowiedź 
daje dopiero teorja względności (42'',89). 
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W końcu- prelegent podaje wyniki spostrze~eń historyczne· 
go zaćmienia Słońca z dnia 29 maja 19t9 r., będącego doświadczał· 
nem potwierdzeniem teorji względności Einsteina. Dwie ekspfldy
cje Astr. Tow. Królewskiego w Londynie, wysłane jedna do Bra
zylji- (Sobral), druga (pod przew. Eddingtona) na Wyspę Książęcą 
(zat. Gwinejska) dokonały zdjęć fotograficznych nieba gwiaździste
go podczas całkowitego zaćmienia. Z pomiarów okazało się, że prze
sunięcia gwiazd (1'1,61) w polu grawitacyjnem Słońca odpowiadają 
istotnie obliczeniom, opartym na teorji względności. 

Prof. Pieńkowski -w dwu odczytach o zjawiskach świetl
nych w cialach poruszających się przedstawił w bistorycznem uję
ciu dążenia fizyków do rozwiązania ciągle żywotnej kwestji eteru 
światłonośnego, ilustrując wywody b. piękneroi i efektownie wy
konanemi doświadczeniami. Po omówieniu badań Bradley'a, doty
czących aberacji, i doświadczeń Fizeau nad unoszeniem eteru przez 
wodę, będącą w ruchu, przechodzi wreszcie prelegent do słynnego 
eksperymentu Michelsona, stwierdzającego, że bezwzględny ruch 
Ziemi (t. j. względem nieruchomego eteru) nie da się wykryć dro
gą optyczną. Nieoczekiwany wynik Micheisona próbowali wytłu
maczyć Lorentz i Fitzgerald hypotezą skracania się ciał pod wpły
wem ruchu; hypoteza ta jednak, jako nieco sztuczna, nie była za
dowalającą. 

Z kolei prelegent omawia spostrzeżenia de Sittera nad gwiaz
dami spektroskopoweroi (efekt Dopplera) oraz badania doświad
czalne Majorany nad prędkością światła i dochodzi do wniosku, że 
prędkość światła jest stała i możliwie największa. Na tern oparta 
jest teorja względności Einsteina. Przyjmując postulat stałości pręd
kości światła, strąca ona jednak przestrzeń i czas z piedestału abso
lutności, uzależniając je od ruchu obserwatora. 

Czwarty z kolei odczyt prof. Pogorzelskiego był poświęcony 
teorji elektronów. Niepowodzenia, jakich doznały próby mechani
stycznego wytłumaczenia zjawisk optycznych i elektromagnetycz
nych, doprowadziły do przeciwstawienia im światopoglądu elek
trycznego. Prelegent unaocznia, na zasadzie jakich analogji po
wstała el.-magn. teorja światła i wykazuje, że zdaje ona najdokład
niej sprawę ze wszystkich zjawisk optycznych, zachodzących 
w próżni. Jednakże pewne niezgodności teorji z doświadczeniem 
w zjawiskach świetlnych, zachodzących w materji, doprowadziły 
do teorji elektronów Lorentza. Teorja ta zaraz w początkach swe· 
go istnienia została potwierdzona przez słynne doświadczenie Zee
mana nad rozszczepianiem się linji widmowych w polu magnetycz
nem. W ten sposób pozwoliła ona obliczyć ładunek i masę oraz by
potetyczne wymiary elektronu. 

W trzech ostatnich wykładach prof. Białobrzeski przedstawił 
w zarysie teorję wględności. 
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W wykladzie pierwszym prelegent, zaznaczywszy trudności, 
związane ze Rpapularyzowaniem tej teorji, poddal analizie dawniej, 
s?.e poglądy na czas i przestrzeń "bezwzględni\" i wykazał że me· 
chanika klasyczna, używając do opisu zjawisk geometrji Euklidesa, 
opierała się na pojęciu miary sztywnej i prostolinijności biegu pro
mienia świetlnego. W fizyco odnosi się zwykle ruchy ciał do ukła
dów spółrzędnych, zwanych inercy}nemi, w których ciało, nie pod
legające żadnym wpływom, biegnie ruchem jednostajnym i prosto
linjowym. uklad, związany nieruchomo z Ziemią, nie jest inercyjny
natomiast z dużem przybliżeniem uważać za taki można t. zwany 
układ astronomiczny spółrzędnych, nieruchomy względem gwiazd 
i ze ~rodkiem w środku mas układu planetarnego. WszyRtkie ukła· 
dy, poruszające się jednostajnie i prostolinjawo względem astrono· 
micznego, będą wówczas inercyjne. Już mechanika Newtona przyj
mowala zasadę, że prawa ruchu ciał są te same dla wszystkich 
układów inercyjnych i uznawała niemożliwość stwierdzenia ruchu 
bezwzględnego zapomocą doświadczeń mechanicznych. 

Po utrwaleniu w fizyce elektromagnetycznej teorji światła, 
powstało pytanie, czy prawa mechaniki klasycznej stosują się 
również i do zjawisk elektromagnetycznych. Ujemny wynik do 
świadczenia Micheisona zachwiał wiarę w niewzruszoność tych· 
zasad. 

Teorja względności pogodziła te d wie pozornie obce sobie 
dziedziny, jakkol wiek kosztem zmiany dotychczasowych pojęć 
o czasie i prze&trzeni. 

Postztlat względności brzmi: "Prawa przebiegu zjawisk przy
rody są te same we wszystkich układach inercyjnych. Prędkość 
światła jest stała i największa z możliwych". 

To znaczy, że ruchu bezwzględnego nie będzie można wykryć 
także i zapomocą zjawisk świetlnych, co jest w zgodzie z doświad
czeniem Michelsona. 

Postulat ten pociągął za sobą relatywizację pojęcia jednoczes
ności. Zjawiska jednoczesne w jednym układzie nie będą niemi 
w układzie poruszającym się względem niego. Spostrzeżenia obser
watora ziemsldego nio dałyby się uzgodnić ze spostrzeżeniami np. 
mieszkańca planety, obiegającej gwiazdę a Centaura. 

Drugi wykład poświęcony był przeglądowi wniosków, wypły· 
wających z przyjęcia postulatu względności. T. zw. szczególna te
orja względności (w odróżnieniu od ogólnej, której poświęcony był 
wyklad trzeci) różni się od mechaniki klasycznej definicją jedno
czesności. Związki, zachodzące między miarami długości i czasu 
w d wuch układach inercyjnych, poruszających się względem siebie, 
wyraża przekształcenie Lorentza. Z dyskusji tych związków wy
nika, że ciała w ruchu doznają skrócenia, zaś bieg zegarów jest 
<>póżniony. Powstaje tu ciekawy paradoks zegarów. Jeden z obser-

2 
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watorów, pozostający w spoczynku względem układu inercyjnego, 
stwierdzi opóźnienie zegara drugiego obserwatora, który oddalał 
się odeń ruchem jednostajnym i następnie takimże ruchem powrócił. 
Lecz zgodnie z postulatem względności, drugi obserwator może 
uważać się za nieruchomego i dla niego zegar pierwszego winien 
się spóźnić. Ale oba zegary nie mogą się spóźniać wzajemnie 

· i w ten sposób możnaby stwierdzić ruch bezwzględny: ten obser
wator był w ruchu, którego zegar się spMmil. 

Dosadniejszy jest przykład Langevin'a o człowieku, który 
chchtlby po 2 latach życia spostrzec, co się dziać będzie na Ziemi 
za lat 200. Winien on udać się w przestrzenie międzygwiazdowe 
z prędkością bliską pi:ędkości światła, i po roku zawrócić. Jeśli 
szybkość .,statku międzyplanetarnago" była dość wielka, to po po
wrocie podróżnik stwierdziłby, że na Ziemi minęło lat 200. Para
doks ten znajduje rozwiązanie w ogólnej teorji względności. Teorja 
względności tlomaczy wieJo zjawisk, dotąd nie wytlomaczonych: 
obserwację gwiazd, częściowe unoszenie fal świetlnych przez ośrod
ki materjalne, zjawisko Dopplera-Fizeau, doświadczenie Michelso
nu. Obejmuje również prawa mechaniki, o ile prędkości ciał nie są 
zbyt wielkie w stosunku do prędkości światła. Wreszcie jednoczy 
zasady zachowania materji i energji w zasadzie niezniszczalności 
materji. 

W drugiej części wykłanu prelegent omawia stosunki prze
strzenne, panujące w geometrjnch nieeuklidesowych, jako wstęp do 
ogólnej teorji względności. 

Obok geometqi Euklidesa, mogą istnieć in m~ geomotrjt\ w któ· 
rych jednak stosunki miarowe są odmienne. Nie mogąc uzmysło
wić sobie przestrzeni nieeuklidesowej trójwymiarowoj, posilkujemy 
się analogją z powierzchniami, to znaczy przestrzeniami dwuwy
miarowemi. Istoty rozumne, zamieszkujące płaszczyznę, stosowa
łyby geometrję Euklidesa, zaś mieszkańcy kuli - geometrję "kuli 
st:\"· Gdyby promień tej kuli był wielki w porównaniu z zasięgiem, 
dostępnym dla tych istot, różnica między obu geometrjami bylaby 
nieznaczna. Jednakże prze~<trzeń kulista (dwuwymiarowa) różni się 
od przestrzeni Euklidesa (płaszczyzny) tern, że jest skończona, choó 
nieogriłnirzona, że linjo najkrótsze (geodetyczne) sa, zamknięte, że 
suma k!}tów trójkąta przenosi 180°, że stosunok okręgu do średnicy 
nie jest stały i t. p. 

Tak, jak płaszczyzna i kula są specjalnerui przypadkami po
wierzchni o stalej krzywiźnie, tak samo przestrzenie trójwymiaro
we euklidesowa i "kulista" Sił jednemi z wielu przestrzeni o "stałej 
krzywiźnie". 

\V wykladzie trzecim, stanowiącym zamknięcie cyklu odczy
tów, prof. Białobrzeski podaje zarys ogólnej teorji względności 
i przytacza zjawiska, mająco ją potwierdzać. 

l 
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Zarówno mechanika klasyczna, jak i szczególna teorja wzglę
dności odnosiły się tylko do układów inercyjnych, nie obejmując 
zjawisk w układach, obdarzonych ruchem obrotowym, czy wogóle 
zmiennie przyśpieszonym. 

Ogólny postulat względności orzeka, ~e "prawa zjawisk przy
rody zachowują SWI\ postać, niezależnie od stanu ruchu układu, do 
któr<>go rozwa~ane układy odnosimy". 

Układy przyśpieszono względem inercyjnych zdaj l\ się nie być 
im równoważne (reakcja bezwładna w hamowanym pociągu, siły 
odśrodkowa w wirującej spostrzegalni). Einstein osiąga tę równo
ważność przez wprowadzenie pól grawitacyjnych, które tłomaczą 
również ciążenie powszechne. 

W świetle teorji względności, w obszarach, gdzie panuje pole 
grawitacyjne, przestrzeń nie jest euklidesowa i tory ciał (linjo naj
krótsze) nie są prostemi. Dlatego piłmety nie biegną po prostych, 
a po stożkowych. 

're dziwne napozór stosunki rnożnaby uzmysłowić zapomOCI\ 
analogji świata dwuwymiarowego, który zdaJa od gwiazd (d wuwy
miarowsch) byłby płaski (geometja euklidesowa, tory ciał-proste), 
zaś w ich pobliżu zakrzywiony (geometrj a nieeuklidesowu; tory 
cial-krzywe geodetyczne). 

'reorja względności przyjmuje istnienie innych jeszcze "po· 
zornych" pól grawitacyjnych, które powstają zawsze, ilekroć ciało 
przyspiesza :SWÓj bieg. 

Oba rodzaje pól grawitacyjnych jednoczy t. zw. zasadarówno
ważności: "zmiany, jakie zachodzą w przebiegu zjawisk, gdy układ 
spółrzędnych, do któr<>go odnosimy zjawiska, znajduje się w ruehu 
przyspieszonym względem układ u inercyj n ego, są równoważne 
działaniu grawitacji". 

Prolegent ilustruje tę za::.adę znanym przykładem obserwato
ra w statku międzyplanetarnym, który te samy zjawiska przypisu
je bądź przyspieszeniu, a więc polom grawitacyjnym "pozornym", 
bądź też sile ciążenia. 

Jednym z ~ażnych wniosków, Rtąd wyply~ających , jest przo· 
widywane odebylenie promieni świetlnych w pobliżu wielkich mas. 

Paradoks zegarów znajcluje swe wytłomaczenie w działaniu 
pól grawitacyjnych "pozornych", powstajł\cych w chwili zmiany 
kierunku ruchu podróżnika. 'l'u nkłacly nio S<\ równowa~ne, gdyż 
pierwszy był wciąż inercyjny, gdy w drugim cizialały przez pewien 
czas pola grawitacyjne. 

W dalszym ciągu prelegent omawia hypotezy kosmologiczne, 
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jakie wynikałyby z przyjęcia geometrji nieeuklidesowej w duchu 
teorji względności. 

Gdyby materja była we wszechświecie rozproszona równo
miernie, to przestrzeń byłaby "kulista"; jeśli przyjąć średnia, gęs
tośC gwiazd za stalą, to przestrzeń zachowałaby ten charakter, z lo
kalnemi odstępst~ami w miejscach większych skupień. 

Nasuwa się tu ciekawa analogja, ze zjawiskami w gazach, 
które można przedstawiać makroskopowo, przyjmując ciągłość roz
mieszczenia materji, lub mikroskopowo, uważając gaz za zbiór czą
steczek w ruchu, jak w teorji kinetycznej. 

Podobnie, jak rozmiary d w u wymiarowego świata kulistego 
charakteryzuje promień kuli, tak samo wielkość naszego świata 
trójwymiarowego jest określona przez jego "promień krzywizny" . 
Światło powróciloby w tym świecie do swego źródła po upływie 
10 lat. Rozmiary jego malałyby ze wzrostem średniej gęstości ma· 
terji i gdyby ta była równa gęstości wody, to promień światła mu
siałby przebyć tylko 570,000,000 km - coby trwało 3 kwadranse. 

Świat ten byłby zamknięty w sobie, nic nie mogluby go opuś· 
cić, ani doń przeniknł\Ć. 

Dla poświadczenia doświadczalnego ogólnej teorji wzgl. trze
ba było znaleźć fakty. nie objaśnione ani przez mflchanikę klasycz
ną, ani przez szczególną teorję wzgl. Einstein podaje 3 takie zja · 
wiska: 

1. Ruch punlctu przysłonecznego Merkurego jest o 41'', 24 
na stulecie za szybki, niż wymaga mechanika Newtona. Z obliczeń 
Einsteina wynikł wpływ pola grawitacyjnego Słoń(':t równy42", 89. 
Jednakże ta różnica 43" nie jest zbyt pewna ze względu na nie dość 
dokładnie znaną orbitę Merkurego. 

2. Odchylenie promieni świetlnych w pobliżu slorica. Rachu
nek przewiduje 11', 75, gdy ze zdjęć, dokonanych podczas zaćmieniu. 
w 1919 r., otrzymano liczby : 1'',6l i 1'',98; lecz i tu pomiary są 
bardzo trudne 1 trzeba czekać na nowe zaćmienia. 

3. Przesunięcie prążków widmowych. Rachunek wykazujP, 
że w pobliżu wielkich mas zegary winny iść wolniej; podobnie czę
stość drgań świetlnych winna być mniejsza, a więc prążki widmo · 
we przesunięte w stronę czerwoną. Niestety efekt jest bardzo dro
bny i tłumiony przez inne przyczyny jak efekt Dopplera, rozsze· 
rzanie się prążków skutkiem wysokiej temperatury i zmienności 
ciśnienia. Najnowsze pomiary zdają się potwierdzać te wnioski. 

Teorja wzgl~dności, jakkolwiek imponująca swą śmiałością, 
nie jest pozbawiona pewnych sprzeczności wewnętrznych, których 
usunięcie należy do przyszłości (np. możliwość istnienia układów, 
w których skutek poprzedzałby przyczynę). 

W zakończeniu prelegent podkreśla znikomość naszej wiedzy 
wobec ogromu Przyrody i przytacza piękne słowa Newtona: 
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nNie wiem, kim się wydaję ludziom; w moich oczach jestgro 
tylko dzieckiem, które bawi się na. brzegu morskim, ciesz~c się tern, 
że znajdzie od czasu do czasu lepiej wygładzony kamyczek lub mu· 
szlę ładniejszą, podczas gdy wielki ocean Prawdy pozostaje wcif\ż 
przedero n~ niezbadany". 

:M. KowalczP.u•slci i E. Stenz. 

Kamil Flammarjon 
(z powodu 80 letniej rocznicy urodzin i 60 letniej pracy naukowej) 

W lutym minęło 80 lat życia i uO lat pracy naukowej i popularyza
cyjnej Kamila Flammarjona. Nazwisko tego po1mlarpatora astronomji jest 
znane wszystkim mitośnikom nauki o niebie. Rozpatrując działalność nau
kową i pisarską Flammarjona, podziwiać trzeua, l!.e w jednym człowieku 
ześrodkowało się tyle wiedzy, niesłabnącego ani na chwilę zapału, energji 
i poezji. .. Bo całe życie Flammarjonu składa si~ z nieustannej pracy· nau
kowo·popularyzacyjnej. z ciągłego wysiłku duchowego, szukającego w nie
zmierzonych !Jrzcstrzeuiach gwiazchistych odpowiedzi na zawiłe i trudne 
zagadnienia ewolucji kosmicznej słońc i planet i l!.ycia organicznego we 
wszechświecie. Ten poeta astronomji urodził się 17 lutego 1842 r. w małem 
miasteczku ~'rancji. Od najwcześniejszych lat Flammarjon interesował się 
zjawiskami przyrody, a szczególnie silne wrażenie wywarło na niego za
ćmienie Stońca w r. 184 7, kiedy miał zaledwie 5 lat. \V krótce potem sze
ścioletni Kamil został oddany do szkoły, gdzie odrazu wyróżnił się z pośród 
l<alegów. Po ukoflczenin szkoły zaczął 11tudjować łacinę, lecv. zajęcia te 
przerwał wyjazd rodzieów do Paryża, gdzie ojciec I•'lanunnrjona założył 
sobie zakład fotograficzny, a Kamil uczył się u grawera, poświęcahc wolne 
c·hwile studjom nnd astronomją. Rok 1857 był przełomowy din I<'lammar
jona: po przeczytaniu bowiem "Panoramy świata" Lecouturier'a i kilku 
innych dzieł astronomicznych, postanowił zupełnie poświęcić sit: astronomji. 
Xie zadowalając się dziełami nstronomicznemi, pełncmi wzorów matema
tycznych, które nie mogły pociągnl!Ć szeroki ego ogółu do astronomj i, I<' lam· 
marjon napisał swe pierwsze dzieło popularne z kosmogonji, p. t. "Cos
rnogonie a van t l'appnrition de l'homme". W Paryżn ~'lammarjon wstępuje 
do ohserwntorjum, którego dyrektorem był wówczas znakomity astronom. 
teoretyk i odkrywca planety Neptuna, Le Yerrier. Studjując matematykę 
i astronomję z dzieł Laplace'a, Lagrange'a i innych wielkich matematyków, 
Jl'lammarjon nie znalazł zadowolenia dla swego poczucia piękna i poezji, 
które przywykł ,Yidzieć od dzieciństwa w przestworzaeh wszechświata. 
Wszechświat dla niego, to nie liczby i wzory matematyczne, lenz --ciała 
niebieskie, pełne życiA. i encrgji, posiadające pewne formy bytu organicz
nego. 'l'alent i bogata wyobraźnia pozwoliły mu przedstawiać świat nie
zwykle pociągająco i malowniczo i dostępnie dla kai.de~o. W r. 1862 poja-
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wiło si~ dzieło jego p. t. "La pluralite des mondes !Hl bite~", które zaczął 
pisać, mająe lat 18. Dzieło to liczy już przeszło RO wydań i zostało prze
tłumaczone na wszystkiejęzyki świata, zyskując autorowi dużą popularność. 
Flammarjon napiRał ogółem przeszło 45 dzieł i mnóstwo artykułów nauko
wych w "Cosmos", "Siecle" i "Magasin pittoresque". Prace te obejmują. 
nietylko astronomię, lecz i meteorologję i powieści astronomiczne. \V r. 1882 
rozpoczął wydawanie pisma: "l/ Astronomie", poświęconego zjawiskom 
astronomicznym, meteorologji i geofizyce. 

\V r. 1882 Flammarjon otrzymał w darze od jednego z miłośników 
astronomji domek historyczny w J'uvisy, pod Paryżem, gdzie w r. 1814 do
sięgła Napoleona wiadomość o zajęciu Paryża przez Koalicję. Domek ten 
Flammarjon przerobił na obserwatorjum, a nad bramą umieścił dewizę: 
"Ad veritatem per scientiam'\ której pozostal wierny do dzisiaj. ·w obser
watorjum znajduje się obecnie refraktor o średnicy 24 cm z lunetą fotogra
ficzną, z pomocą której astronom Quenisset odkrył nową komet(). Liczne 
dzieła i artykuły Jl'lammarjona, pisane z niezwykłym talentem i zapałem, 
spowodowały, że we .B'rancji powstało w r. 1887 Francuskie 'rowarzystwo 
Astronomiczne z siedzibą w Paryżu, któt·e liczy obecnie przeszło 5 tysięcy 
członków. Takie~ 'l'owarzystwa powstały następnie w całej l!'rancji. 
W r. 1912 obchodzono uroczyście 70-lecie urodzin i 50-lecie działalności 
naukowo-popularyzacyj n ej Flammarjona. 

7-asługi Flammarjona, jako popularyzatora astronomji, pomimo, że 
wyniki tej nauki ubierał w fantazję, są wielkie. Dowodem tego są liczne 
towarzystwa, kółka naukowe i obserwatorja j~go imienia, zarówuo jak we 
Francji, tak i w iunych krajach. 

Ideje Flammarjona znalazły swój oddźwięk i u nas przez powstanie 
Tow. Milośników Astronomji. 

111. Bialęclci. 

Ś. p. Romuald Merecki. W kwietniu r. b. zmarł w Warszawie 
Romuald 1\J erecki, wybitny meteorolog i astronom. Ś. p. Merceki urodził 
się w r. 1860 w Wilkomierzu (Z. Wił.). Po ukończeniu gimnazjum, 
w 16-ym roku życia wstępuJe na wydział mat.-fizyczny Uniw. Petersbur
skiego . .7.ycie całe spędza w kraju, prześladowany przez rr.ąd rosyjski i pozba
wiony prawa wyjazdu zagranicę. W chwilach, wolnych od pracy zarobko
wej, oddaje się z zamiłowaniem obserwacjom w Obserwatorjuro im. Jędrzeje
wicza w ciągu lat czternastu ( 1898 -1912), oraz opracowuje cały szereg 
zagadnień meteorologicznych. 

Szczególnem zainteresowaniem Zmarłego cieszyły się badania klima
tologiezóe, rozpoczE)te pnezeń w r. 1898, a uwieńczone w r. 1915 wy
daniem podręcznika Klirnatologji Ziem Polskich. Ś. p. Merceki ogłosił 
cały szereg doniosłych prac o wpływie zmiennej działalności Słońca na 
atmosferę ziemską, w których stndjuje przebieg ciśnienia i temperatury 
w zależności od plam słonecznych. Z prac astronomicznych wymienimy 
obserwacje mikrometryczne mgławic, ogłoszone w Pracach Mat.-Fizycznych 
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w r. 1902. 7-asługą Mereckiego na polu dydaktycznem było przełożenie 
na j~zyk ojczysty znakomitej "Astronomji dla Wszystkich" Newcomba 
i ":Jieteorologji Ogólnej" Kleina, jak również starannie opracowany dt~iał 
meteorologji w II-im tomie Poradnika dla Samouków. 

Doniosłe wyniki badań ś. p. 1\lereckiego znajda, niewątpliwie echo 
w pracach młodszych pracowników naukowych, którzy, kontynując i rot~· 
wijając idee Jego, uczciliby w ten sposób pamięć r. gasłego uczonego. 

E. Stenz. 

Obserwacje 

W dostrzegalni 'row. przy ul. Chmielnej .M 88 - 90, otwartej 
w poniedr.iałki, środy i soboty od g. 8-ej wiecz., odbywały się obserwacje 
dla członków i publiczności. Dostrzegalnię odwiedziło już około 600 osób, 
a liczne grupy młodzieży szkolnej i publiczności zapisały się na najbliższe 
dni obserwacji. Pomimo niezbyt sprzyjających warunków atmosferycznych 
obserwowano plamy słoneczne i planety, jak Jowisza i Saturna, i wyko· 
nano kilka. rysunków tych planet. Doskonały objektyw 105 mm lunety 
Tow. pozwolił zauważyć na brzegu pierścienia Saturna przerwę Cassiniego, 
co przy obaenem położeniu pierścienia jest bardzo trudne dla małych lunet. 
Objaśnień udzielali pp.: lliał~cki i Mrozowski. JI. R. 

Dnia. 21 lntego 1922, o godz. 231ł 18"' (czas wsch.-eur.), spadł nie
zwykle jasny meteor. Pojawił się on w zacbodniej części nieba, między 
Aldebaranem a Plejadami i, zataczając zlekka zakrzywiony łuk, zgasł 
w pobliżu punktu: 

(J. = 2" 39'"' o = + 12° 431
' 

(miejsce obserwacji: Warszawa, plac Napoleona). Blask jego wzrastał 
gwałtownie, dając wrażenie kuli oślepiaj9,cej białośc~ i rozmiarów nie
zwykłych. W chwili gaśnięcia zabłysnął czerwonawo. tllad drogi w postaci 
smugi świetlnej znikł bardzo szybko. Zjawisko trwało krócej, niż 1/ 2 sek. 

Gdyby ten sam meteor był spostrzeżony gdzieindziej, to dałyby się, 
· być może, wyciągnąć wnioski co do wysokości, na jakiej zgasł. 

!f!. K. 
P. J. Ludwiński (Olkusz), czł. T. M. A., komunikuje nam, że dnia 

3l.IV między 71/ 2" a 8" cz. śr. Gr. obserwował Lyridy. Obfitość ich była 
tak wielka, że przeciętnie przypadało po 10 gwiazd spadających na minutę, 
a chwilami 2 - 3 jednocześnie. - Będąca w jego rozporządzeniu luneta 
(108 mm., Fritsch i Prokesch), przy powiększeniu 250, rozkłada wyraźnie 
s Arietis, s Bootis, s i 5 Lyrae, 5 H. i s Ursae minoris, zaś biegunową 
przy zdjafragmowanym do 60 mm. objektywie i powiększeniu 50 (ostatnia 
obserwacja podczas pełni i przy lekko zamglonem niebie). 
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BIBLIOGRAF] A 
Wydana przez Obs. Astr. Krakowskie w marcu r. b. pierwsza część 

Rocznika Astronomicznego, którą jeszcze w korekcie posiłkowaliśmy się 
do J\21 Uranji, dzięki uprzejmości p. prof. T. Banachiewicza, przedstawia 
·się nad wyraz korzystnie, ze względu na bogactwo treści, ujętej ponadto 
w celowym układzie. Nie wiemy jeszcze, co zawierać będzie część druga, 
spodziewać się jednak motna, te przejdzie jeszcze oryginalnością pierwszą 
część (poświęconą zjawiskom w układzie słonecznym), tworząc powdny 
fundament do stale odtąd wydawanego rocznika astronomicznego polskiego 

Niech!e w celu podtrzymania tego wydawnictwa, poprzedzonego. 
krótkotrwałym bytem wyqanego staraniemWojskowego Instytutu Geogra· 
ficznego Rocznika astronomicznego na rok 1921, pospieszą z nabyciem 
powyższego Rocznika wszystkie Zakłady naukowe, wytsze i średnie, i in
stytucje państwowe i użyteczności publicznej. Administracja Rocznika, 
Kraków ul. Kopernika 25 (Obserwatorjum Astronomiczne). 

* * * Trzeci tom trzeciej części wydawnictwa "Die Kultur der Gegenwart" 
p. t. 11 Astronomie'' , wydany przez J. Hartmannn, zawiera w przystępnej 
postaci serję monografji z rótnych dziedzin astronomji, skreślonych przez 
wybitnych astronomów niemieckich, a także polaka, prof. Graffa. 

Przytaczamy tytuły kilku rozdziałów: "l!,izyka Słońca", opracowana 
przez Pringsheima, Fizyka gwiazd "-przez Guthnika, "Układ gwiazd"
przez Kobolda, "Zbadanie układu planet"-przez Graffa, wreszcie ,, Gra
witacja" napisana przez Oppenheima. Słowem "Astronomję" można okre
ślić jako popularną encyklopedję. 

"Astronomiscbes Handbuch", dzieło wydane przez "Bund der Stero
freunde" stanowi równie! pracę zbiorową, atoli nosi zupełnie charaktor 
odmienny. Albowiem gdy "Astronomja" podaje całkowity bilans wiado
mości naukowych, "podręcznik astr." ogranicza się do rozpatrzenia szeregu 
poszczególnych zagadnień z dziedziny astronomji praktycznej (i teoretycz
nej) i do badania metod nadzwyczaj cennych dla miłośnika. "Populiire 
Astrophysik" Scheinera doczekała się wreszcie nowego wydania w gruu , 
townem opracowaniu powyżej wspomnianego prof. Graffa. Należy nad
mienić, :l:e w dziedzinie Astrofizyki nowe wydania są poniekl\d konieczne, 
ponieważ materjał naukowy wciąż wzrasta, a czasopisma informujące o no
wych zdobyczach wiedzy nie zaws~e są dostępne dla miłośnika. 

W A. N. 214, p. 185 WiJaing podaje rezultaty swych badań nad 
zależnością pomiędzy barwa,, temperaturą i średnicą gwiazd. Wychodząc 
z wzoru Plaock'a na promieniowanie można z pozornej jasności i tempera
tury gwiazdy wnioskować o jej średnicy kątowej, a mając paralaksę
i o średnicy linjowej. Rezultaty, w ten sposób otrzymane, zgadzają si~ 
z pomiarami, dokonaneroi metodą interferencyjną. 
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Wilsing określa temperaturę 102 gwiazd o znanej paralaksie, a na
stępnie i średnicę w stosunku do średnicy Słońca, przyjętej za l. N aj większą 
średnicę - 61- rąają gwiazdy typy Mb. Gwiazdy typu B mają średnicę 
znacznie mniejszą -9-, co się objaśnia tern, te posiadają większą masę 
ni~ typy późniejsze. 

KRONIKA T. M. A. 

Siedziba Towarzystwa: Warszawa, Widok 18 m. 5 {zarazem adres 
Sekretarza p. J. Domańskiego ). 

Czytelnia: lokal Semina1jum Matemat. U niw. Nowy Świat 73 (Pałac 
Staszica) l·e piętro, piątki g. 18 - 20. 

Dostrzegalnia: Chmielna 88 - 90, naddasze, poniedziałki, środy 
i soboty, po zmroku. 

Jak widzimy, główne placówki pracy naszej utrzymały charakter 
prowizorjum, choć w okazały sposób wzrastająca liczba członków T. M. A. 
uprawnia do nadziei, że w niedalekiej przyszłości uzyskamy stale po
mieszczenie dla siedr.iby i hibljoteki, a taHe dogodniejsze miejsce dla 
dostrzegalni Towarzystwa. Apelujemy w tym względzie o współdziałanie 
wszystkich Jego Członków i Sympatyków. 

Urządzane w dostrzegalni Tow. obserwacje dla publiczności cieszą 
się dużą frekwencją. Z powodu ciasnoty lokalu nie mogącego sprostać 
licznym zgłoszeniom na pokazy Nieba, zarządzone zostało uprzednie (kilka
naście dni naprzód) wydawanie kart wstępu za niewielką opłatę, ulgową 
dla młodzieży. 

W związku z ukazaniem się pierwszego numeru Uranji, Zarząd 
T. M. A. otrzymał z wielu stron szereg cennych dlań uwag, słów zachęty 
do dalszej pracy i podziękowań. 

Dnia 23 marca b. r. odbył się w audytorjuro Zakł. Fiz. Uniw. odczyt 
p. prof. Wacława Dziewulskiego z Wilna p. t. "0 metodzie Micheisona 
mierzenia średnie gwiazd". Licznie zebrani członkowie 'f. M. A. oraz 
goście wysłuchali z wielkiero zajęciem tych tak mało dotychczas dostępnych 
szerszem11 ogółowi wyników badań astrofizyków amerykańskich. Przed
miot wykładu, jego przekonywająca forma, oraz sympatyczna postać Sz. 
Prelegenta przyniosły Mu w podzięce żywy oklask słuchaczy. 

W dniu 6 kwietnia, w tymże lokalu odbył się interesujący odczyt 
p. E.Stenza, asyst . Zakł. Fiz. Uniw., czł. T. M. A.,-pod tytułem "Zmien
ność przezroczystości atmosfery ziemskiej 11

• Po odczycie wywiązała si~ 
ożywiona dyskusja, w której wziął udział szereg osób, z,arówno z pośród 
członków, jak i gości. 

Dnia 27 kwietnia, odbył się w lokalu przy ul. Chmielnej M 88, 
odczyt p. M. Białęckiego, czł. T. M. A.- p. t." Kamil Fłammarion". Prele
gent, wskazując na etapy, jakie przebył Flaromarion w ciągu 60 letniej 
swej pracy na polu popularyzacji astronomji, zwraca uwagę na wpływ 

l 
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jego idei na powstawanie miłośnickich kół i towarzystw astronomicznych. 
Na zebraniu tern zakomunikowana została obecnym przez p. E. Stenza 
smutna wiadomość o zgonie ś. p. Romualda 1\fereckiego, zasłużonego me
teorologa i astronoma. Uchwalono wszcząć starania w celu uczczenia pa
mięci Zmarłego przez wydanie jednej z nieopublikowanych prac Jego. 
Po wyczerpaniu porządku dziennego zebrani udali się na górę do dostrze· 
galni, gdzie spędzili dłuższy czas na oglądaniu ciekawszych objektów na 
niebie. Objaśnień udzielał uprzejmie p. M. Biał~cki-kierownik dostrzegalni. 

Dn. 16 kwietnia w tymże gmachu p. Białęcki wygłosił odczyt 
o układzie Słonecznym ilustrowany przezroczami i przeznaczony dla uczni 
szkoły technicznej kolejowej. 

* '* «· 
Otrzymawszy wiadomość o trudnych warunkach, w jakich znajduje 

się przebywający w Rosji jeden z zasłużonych astronomów rodaków~ 
T . .M. A. pośpieszyło za pośrednictwem misji amerykańskiej zadokumen
tować swoje uznanie dla pełnej poświęcenia i owocnej Jego pracy 
naukowej. 

* * ·:·:· 
Zarząd 'L' . .M. A. podaje do wiadomości Sz. Członków, że Doroczne 

Ogólne Zebranie odbędzie się we wrześniu w Warszawie. O dokładnym 
terminie i miejscu zawiadomi listownie Sekretarz. 

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY 

Kalendarzyk poniższy zawiera efemerydy ważniejszych zjawisk na 
Niebie dla drugiej połowy r. 1922, w czasie wscbodnio-europ. Chcąc 
przejść od czasu wsch. europ. do obecnie (od l czerwca b. r.) u nas obo
wiązującego czasu środkowo.europejskiego, należy od dat podanych odjąć 
l godzinę. 

Przy układaniu kalendarzyka korzystaliśmy z danych zawartych 
w roczniku berlińskim (B. A. J.), roczniku krakowskim (Słońce, Księżyc 
i zakrycia gwiazd), oraz Okólniku Obserwat. Krakowsk. M 11 (minima 
Al gola). 

W tablicy IV przy datach minimów Algola, symbol q oznacza kwa
dranse (15 minut). Odnośnie pozostałych oznaczeń, patrz N2 l "Uranji". 

Obliczeń wschodu i zacbodu planet dokonali pp. Kaliński i .Mer-
gentaler. 

Sprostowanie. Do tablicy II-ej na str. 29 w 1-ym numerze "Uranji" 
wkradł się błąd w oznaczeniu godziny wschodu Merkurego dnia 21-go 
stycznia b. r.: zamiast JOA 22m, powinno być 9h 22m. 
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'l'ablica I. 

Zjawiska w układzie Słonecznym 

Ziemia. \\' afeljum VII.3h.0. Początek jesieni astr. IX.23.22h, lata astr. 
XII.22.17h. 

Merkury. Najkorzystniejszo warunki widzialności: elongacja zachodn. VII.! l 
(21°), el. w. IX.20 (26°), c. z. X.31 (19°). Konjunkcja z Jowiszem 
(OO. S na pół n.) Xl.10.23h. S. Konjnnkcja. z Ksi()życem: VII.23, 
Vlli.24, IX.22, X.l!ł, XLI 'l. XII.19. 

Wenus. \Vidoczna przez całe lato i część jesieni po zachodzie Słońca. Elong. 
wsch. IX.16 (46°). 7-bliżaj:IC się ku Ziemi, osi•1ga. największy blask 
X.21. Konjunkcja dolna ze tlloiicem XT.25. Na początku grudnia 
wschodzi nad ranem, coraz bardziej oddalając się od Sł. XII.31 
w największym blasku. Konjunkcja z Księżycem: VII.27, VIIL26, 
IX.24, X.23, XI.l!ł, XJI.W. 

Mars. W złych warunkach widzialności, z powodu wielkiego zboczenia 
południowego. La.tc.m widoczny nocr1, potem, aż do końca roku, 
wieczorami, stale nisko nad horyzontem. Konjunkcja z Księży. 
cem: VII.6, VIII.2 i 30, IX.28, X.27, XI.25, XII.27. 

Jowisz. Zachodzi coraz wcześniej wieczorami. \V listopadzie i grudniu 
staje się widzialny nad ranem we wsch. części nieba. Kwadra
tura. ze Sł. VII.2, konj. X.23. Konjunkcja. :r. Księżycem: VII.2 
i 29.13~.0 (Jow. o 0°.2 na. półn.!) VIII.26, lX.20, X.20, XI.l7, 
XII.I5. 

Saturn. Warunki widlialności prawie te same, jak i Jowisza. Konjunkoja 
a Kłęłycem Vll.l i 28, vm.~6, IX.22, X.19, XI.l6, XII.18. 

Uran. W Wodniku. Pocsątkowo widoczny w drugiej połowiJ noer, ku 
je~eni 6wiecł przez cah' noc. Pod kobłeo roku widooGlJ wie
czorami w zachodniej OBiłŚOi nieba. Opoącja JX.6, WdDłca tar
czy 8".6. 

Neptua. Początkowo w bliskości Słońca. Od jealeDi widoczny w drugiej 
połowie nocy, potem prse• eałłł noo. .Konjankcja ze Sł. Vlll.8. 
Kwadratura XU1. 

Fazy Księl}rca 
Lipleo l SierpleA l WrzeBień l Paźdz. l Listopad! Gtudsień 

11 
Pierw. kwadra J) 2: 0.9 A A l A l 
Pełnia O 9 5.1 7:18.8 6: 9.8 6: 8.0 4:20.6 '=lU, 
Ostat. kwadra et 17 7.2 15 22.8 14 12.8 18 28.9 12 9.9 11 18.7 
Nów • 24 14.8 22 22.6 21 6.6 20 15.7 10 2.1 18 1ł.S 
Pierw.kwadra J) 8L 6.4 29 18.9 28 0.7 27 16.ł 26 10.8 96 1.9 

Najwiękua libracja wschodnia: VII.21, Vill.lB, l:X.16, X.IS, Xl.lO, Xll.6. 
" " zachodnia: VII.8, VIII.S i 30, IX.28', x.26, XI.2S, Xll.21. 



Słońce i planety. (Spółrzędne równikowe). Tablica II. l~ 

l Słońce l Merknry 

l 
\Venus l Mars t-?~~s~a----. l--;~a.t~r~ a 1922 --------

a a a a a ll l a 8 

l A m o l h m o l h m o l h m o i A '" o .. '" o 
Lipiec . 10 7 56 +20.8 6 40 +22.4 l 10 34 +10.9 16 36 -26.1 l l:Z 46 - 3.5 i 12 13 +1.1 
Sierpień 9 ; 9 14 16.0 9 26 17.0 l 11 57 + 0.6 16 52 26.4 l 12 56 4 6 1 12 19 +0.4 

. 29 i 10 29 9.6 11 40 + 2.5 13 15 - 9.4 17 26 26.8 13 8 6.0 12 27 -0.5 
Wrzesień . . 18 11 41 + 2.1 13 13 -10.5 14 30 18.2 18 12 26.5 l 13 22 7.5 12 35 1.4 
Październik 8 1 12 53 - 5.7 13 41 13.5 15 3::1 24.6 19 7 25.2 13 39 9.1 i 12 44 2.4 

. 28 14 8 13.0 13 2 4.6 16 25 27.5 20 4 22.6 13 55 10.6 l 12 53 33 
Listopad . 17 l 15 28 18.9 l 14 45 14.8 16 16 25.3 21 2 18.7 14 12 12.1 . 13 2 4.1 
Grudzień 7 16 53 22.6 16 54 23.7 15 35 18.4 21 59 13.7 l 14 27 13.4 i 13 9 4.8 

. 27 18 22 -23.4 l 19 14 -24.6 l 15 43 -15.7 22 5-ł- 7.9 t Ił 41 -1·!.0 ! 13 Ił - 5.3 
\ l 

h "' o h m o .. m o ~ 

Uran, a i a: YII.20.22 59 - 7.3, VIII.29 22 54 - 7.9, IX.8.22 49 - 8.4, === p. 
X .l7.22 46 - 8.7, Xll.27.22 48 - 8.4. z 

<-< Neptun, • VII.20. 9 10 +16.5, VII1.29. 9 16 +Hl.l, IX.8. 9 21 +15.7, > 
X.l7. 9 23 +15.5, XII.27. 9 21 +15.7. 

Księżyc. 

1922 l Lipiec l __ S!~_pień _l \Vrzesień l Październik , ___ Listopad ,_Grudzie~ 
Da. ta. a Q l a ~ l Gt ~ ' Gt a a o a o 

h "' o h ... o l h m o l 
h m o l h m o h ... o 

i l 
l l 12 11 - 1.2 15 35 -15.0 j HI0-176 21 18 ·-12 o o 9 + 0.7 2 13 + 10.1 
5 15 48 15.8 19 13 17.4 22 17 - 8 2 o 21 + 1.7 3 16 14.0 5 38 18.3 
9 19 27 l 7.1 2~ 29 - 7.2 l 18 + 6.2 3 29 14.5 6 47 18.0 9 20 +12.4 

13 ~2 43 - 61 l 30 + 7.2 4 32 16.9 7 o 17.6 10 26 + 7.6 12 55- 4.2 
17 l 44 + 8.5 4 4<1 17.4 8 15 +15.3 10 45 + 6.1 14 10 -10.0 16 43 17.4 
21 5 10 18 o 8 40 +14.2 12 18 - 0.6 ! 14 36 - 11.7 18 6 18.1 20 29 15.2 
25 9 5 +12.8 12 33- 2.7 16 o 15.8 18 29 18.1 21 38 - 11.1 l 23 41 - 2.1 
29 12 51 - 4.3 16 17 16.5 19 39 16.6 21 53 \1.9 o 41 + 3.1 2 45 +12.0 



Słońce i planety. (Czas norm. wschodu i zachodu w Warszawie). Tablica III. 

Sło1ice ~[erkury \\' enus i . _ Mars 
l Jowisz Saturn l ]!}22 
-~----

w z. w. z. w. z. l w. z. w. z. ' w. z. 

Lipiec o 20 411 37"' 20h46m i 3hll'" 1911 ·tO'" Sh20"' 2~/ 19'" 
1 
11\2'" o\3m llho!f>m 231'15m 10h50"' 23" 7 m 

Sierpień. ~) fi 08 2(1 14 5 u ~o 28 9 16 21 30 16 52 23 44 10 42 22 l 9 41 21 51 
2!'1 ;, 41 I\J 3J 7 :30 :20 i) 10 " 20 HS 16 10 22 57 \} 43 20 4.8 8 34 20 36 

\\·rzesie1i o 18 HH J"l 4H 8 5! 19 11 10 5fl 19 4-1 15 36 22 :-8 8 47 19 36 7 29 19 20 
Październik 8 G 47 17 59 R 9" !H o 11 ~" ]') 50 l 15 l 22 12 7 53 18 24 6 24 18 6 ..._ ..... ) 

28 • 7 23 l 7 16 i) 34 In 54 11 19 17 53 14 21 22 10 6 59 17 H 5 19 16 51 
Listopad 17 7 59 16 43 6 47 lf) 2.! 9 35 16 43 13 3! 22 16 l 6 5 16 3 4 13 15 37 
Grudzień 7 s 30 :6 25 8 40 16 17 6 48 15 32 12 42 22 23 . 5 u 14 53 3 5 14 22 

27 l s 45 16 29 9 48 17 10 l 6 20 15 37 111 46 22 36 
l 

4 12 13 43 l l 54 13 o 

uran, . l ., ., h . m 9h )m VIII.29 19"38m 6h27m, IX.8.16h59m 3h 41'", w. 1 z.: V I.~0.-2 lS l:.. , 

l ~ :X.Ii1420 (O, XII.27.11 H 22 22 
X<ptun, . VII 20. o 20 21 29 , VITI.29. 3 52 18 55 , IX.8. l 21 16 20 , 

X li. 2 43 13 44 , XII.27 18 3 11 6 o l <-. , ;... 

Księźyc. 
1\.122 Lipiec 

l 
Sierpień \\'rzesień l Październik Lhtopad 

l 
Grudzień - - - - .- -- ---

D a t a w. z. \\'. z. l w. z. w. z. w. z. w. z. 

l ,,!. 'j"'ł23h4pm h_ 1 "1ł23h52m l 16h, 8m O óOm i 6h..,3m 1h42ml 6h 4m 3h 9 1n 11_h 9 0m 411 40m L 1. O J(j 14 O.ł O 16 3 
1

1 ~ l 4- o ~ 

.=, l 'i 7 l 4S 18 3\J 2 54 i 1S 46 4 52 . !S O 5 52 17 -15 7 55 17 45 8 49 

ll 1 20 41 5 l 20 H 7 O 1 20 18 9 3 ; 19 46 10 3 120 50 11 44 20 4 11 48 

13 22 37 9 12 22 13 1111 22 24 1311 122 57 13 46 l o 15 1414 l 52 13 43 

li ł2(, 4t 1324 
1

{:!3~~ 15:!2 l 111 1634 233 1614 5211 1613 6 55 16 6 
9 0 l 21 l l 51 li 3U 3 3! 18 43 6 25 18 48 7 59 18 19 

1
10 17 19 13 110 27 , 23 16 

!~ C)- l (j o 20 50 " 55 20 51 i 11 42 21 7 12 30 21 30 12 57 23 24 112 14 \ o 19 -J 
l 

123 41 14 55 ~~~ l 11 17 23 19 13 56 23 11 1 15 18 o 3.5 fl4 31 2 33 13 49 3 28 o 40 l l 
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'l'ablica IV. 

Zaćmlenia satellt Jowisza 
1922 

Zakrycia gwiazd przez Księżyc 
(dla Warszawy) 

Sat. Data )l:)at. Data -I-922 l Nazwa -gwi~zdy l Początek -P Q : Koniec PQ 

Lipiec l Listopad 
d/im dhm 

II 3 2 25.8 zj. l 19 7 39.0 zn. 
lll 5 21 18.3 ft III 29 fi 1.3 " 
l 7 21 30.8 ,. l 
Ill12 23 9.5 zn. 
I 14 23 25.8 zj. l G d . ń 

~~:~- l 
17 j75 'fauri 

1&' Tauri 
264 BTauri 

~ a Tauri 
18 111 'l'auri 

II 20 21 0.0 • i ru Zle 
l 30 21 44.7 • ,III 3 6 50.4zn. Wrze- \ 

l 
... l h "' o u 
52 l 31.6 3ó 73 
4.2 1 1 32.1 136 174 
4.8 2 l!l.O 97 136 
1.1 5 9.1 88 116 
5.1 2 4.7 69 108 

11 "' o o 
2 15.1 301 340 
2 31 200 239 
3 18.3 237 275 
6 24.5 248 264 
3 1.0 275 314 

s· . ń l 5 5 53.3 sień ' 
Jerple \1 12 7 49.1 : l l p Sagittarii 4.0 121 33.9 59 55 22 43 8 281 266 

1111721 9.2zj. ll 28 6 4.5. 12 1179BTauri 5.92311.51401782337.9193232 
II 21 20 35.9 " lll 31 5 32.5 " Paź-

dzier- J 

Mlnima ~ Persel nik l 
8 ~ Arictis 

- ---·-- ---
11 t318 H Tauri 
12 j130Tauri 
15 ,29 Caneri Data 1 Data Data. 

Lipiec f 

d h q 
12 5 ~ 
15 2 2 
17 23 l 

Sierpie!'t 

4 4 o 
7 l o 
9 21 3 

24 5 2 
27 2 2 
29 23 2 

Wrzesień l d h q 
d h q ' 3 22 l 
l 20 l ! 18 6 l 

16 4 l ' 21 3 o 
19 l o l 24 o o 
21 22 o l 26 20 3 

Paźdz. l Grudzień 

l 
Listo· 
pad-

6 75 'fauri 
• 2tl4 B Tauri 
7 ja Tauri 
" 1111 Tauri 

Gru-
11 23 3 
14 20 2 
29 20 2 

11 4 
14 l 
16 22 

3 4 75 Tauri 
dzień 

1 

Listopad Hl 19 
l l l 31 6 

l 

RoJe meteorów 

2 5 111 Tauri 
2 6 \124 H' Orlools 
l 27 ,p. Piscium 
2 31 Ja Tauri 

5.5 1 4 35.1 51 22 5 42.3 2/8 244 
5.7 l 5 38.0 58 31) 6 46.8 293 261 
ó.6 B 26.1 62 83 4 37.4 292 297 
5.9 i l 1.6 41 78 l 33.3 332 10 

5.2 !20 35.1 46 85 21 28.3 28\ł 327 
4.8 21 31.5 110 149 22 27.7 224 260 
1.1 o 34.0 106 122 l 48.0 238 242 
5.1 21 59.5 97 136 23 2.5 247 285 

5.2 11 [J 27.9 92 
5.1 6 40.5 126 
5.7 1 4 1.1 79 
5.0 121 55.5 113 
1.1115 24.7 32 

53 6 26.6 262 224 
87 7 27.2 236 198 
55 5 9.7 291 258 
88 22 50.8 2U5 175 
67 16 1.3 306 343 

VII .23-25 (a 480 8+430) VII.27-29 (a 3410 ~-130) maksimum VII.29. 
VIII. 9 - 11 (a 440 8+560) maksimum VIII.lO, VIII.25-30 (a 237° 1i+650). 
IX . 3-14 (a 3460 a+ 30) 
X .15-29 (a 108° 13+23°) maksimum X.29, X.l8-20 (a. 90° ll+l50) mak

simum X.18. 
XI .13-14 (a 1490 !>+23°) maksimum X1.14, XI.26-XII.l (a. 250 (i+430) 

maksimum XI 28. 
XII. 9-12 (a 107° ll-!330) maksimum XII.lO. 

Rój pojawiający się VIII.9-11 (t. zw. Łzy ś-go Wawrzyńca), oprócz 
podanego radjantu, posiada. jeszcze liczne inne. ' 
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M s~ ~~ 
Ks. 

M / ~p 1 Rys. -1.2-. 
"Rys. H. 

a 

u 

'l'ych z Sz. Współpracowników "Uranji ", artykuły których 
nie mogły być dotąd umieszczone ze względów technicznych, pro
simy o względy i dalsze poparcie. Rozrost" Uranji", a także czę
stość wydawania dalszych zeszytów jest jedynie u warunkowana sta
nem kasy T. M. A. Z powodu podniesienia się kosztów druku i pa
pieru, zmuszeni byliśmy podwyższyć cenę niniejszego zeszytu. 

Kom. Red. 



DRUKARNIA 

TECHNICZ 

(DAWNIEJ RUBlESZEWSKI l WROTNOWSKI) 

W WARSZAWIE - CZACKIEGO 3·5 
(Dom Stowarz. Tec:hnik6w) 

TEL. 14·67 

WYKONY W A WSZELKIE ROBOTY W ,_A,..,..,,. __ .., 
DRUKARSTWA WCHODZĄCE 

DRUKUJE PISMA PERJODYCZNE: 

LOT 

URANJA 

MECHANIK 

DROGI POLSKI 

ROCZNIKI FARMACJI 

PRZEGLĄD TECHNICZNY 

PR.ZEGLĄD P02:ARNICZY 
GAZETA CUKROWNICZA 

WIADOMOŚCI MATEMATYCZNE 

PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY 

BULLETIN MENSUEL (Bank. Handlow. 'lf' W.) 

PR.Jl'CE MATEMATYCZNO·FIZYCZ 

SPRAWOZDANIA l PRACE WARSZ. TOW. 



F a bryka Przyrządów Fizycznych 
i Optycznych 

"ERGO N" 
Sp. Akc. 

Warszawa, Pawia 94, teł. 223-56 
Szkolne przyrządy fizyczne. 
Przyrządy precyzyjne. 
Elektryczne przyrządy miernicze. 
Aparaty szklane. 
Reperacje. 

Cena zeszytu 360 mk. 
-

Drukarnia Techniczna w Warszawie, Czackiego 3/5. 




