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W. J. FISHER. 

Wezwanie do badań historycznych nad ·Leonidami 
i inemi meteorami. 

Dr. W. J. Fisher z Harvardzkiego Obser
watorjum nadesłał do redakcji Uranji wezwanie 
do badań hi storycznych nad Leonidami , które 
poniżej w tłumaczeniu z j ęzyka angielskiego po
dajemy. Sądzimy, że w kronikach staropolskich 
odnajdą się równieź wzmianki o tym wspaniałym 
roju meteorów, i dlatego Redakcja Uranji zachęca 
do tego rod zaju badań . Wiadomości o meteorach 
uprasza się skierowywać albo be zpo średnio do 
Obserwatorjutn Harvardzkiego, lub te ż przesyłać 
je do redakcji Uranji. 

R edakcje. 

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

Oczywiście, wiele źródeł, skąd możnaby uzyskać dalsze 
informacje, nie było całkowicie przeszukanych . Do nich należą 
dokumenty literatury indyjskiej, a zapewne i egipskiej, spra
wozdania misjonarzy Jezuitów z Kanady, różne doniesienia, 
wojskowe i rvwilne z posiadłości francuskich do metropolii 

C. oz. o f. 
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oraz sprawozdania różnego rodzaju, składane władzom kościel
nym oraz rządom w Madrycie i Lizbonie z Hiszpańskiej f\me
ryki, Brazylji i z Filipin. Prawdopodobnie również dzienniki 
okrętowe oraz .dokumenty kupieckie zawierają wzmianki o me
teorach, a wśród nich i o Leonidach. Być może badacze 
astronomji u Majów mogliby jakieś wiadomości o tern podać. 
Trudno jest uwierzyć, aby poszukiwania E. Biota w literaturze 
chińskiej, ukończone przed 80 laty, wyczerpały ten olbrzymi 
zbiornik wiadomości; również kroniki Japonji i Korei nie są 
dostatecznie zbadane. 

Należy więc uważać za bardzo pożądane, aby osoby, ma~ 
jące dostęp do takich dokumentów lub zaznajamiające się . 
z ich treścią, zechciały publikować ze wszystkiemi szczegó
łami katalogi dawnych obserwacyj meteorów, i to jak najry
chlej, w raLie zaś trudności w publikowaniu - przesyłać rę-

. kopisy do osób lub instytucyj, które mogłyby z tych wiado
mości skorzystać. 

Jedynemi wiadomościami astronomicznemi, potrzebnemi 
dla takich historycznych badań, jest dobre zrozumienie ka
lendarza. 

Dane, odnoszące się do roju Leonid, przeważ"nie odnaj
dujemy wśród wiadomości z początku każdego stulecia, oraz 
jego 1/ 3 i 2

/ 3 . Od kilkuset lat Leonidy pojawiają się na po
czątku listopada, podczas gdy dawniej obserwowano je w paź
dzierniku, a jeszcze dawniej - we wrześniu. Szczegółowe ba
dania wykryć mogą wzmianki o Leonidach i innych rojach 
meteorów w dziełach, niezbadanych pod tym względem; wśród 
dawniejszvch dzieł na uwagę zasługują dzieła z czasów Odro
dzenia i Średniowiecza. 

f\nalogiczne wezwanie do niniejszego obiegało już drogą 
prywatną i Joprowadziło do wyszukania wiadomości w kroni
kach rosyjskich. Pracę tę wykonał D. Swiatskij z Leningradu. 
Pozatem K. Hirayama z obserwatorjum w Tokjo wyciągnął 
z dokumentów Japońskich i Koreańskich szereg danych, ty
czących się meteorów, prawdopodobnie Leonid. Z pośród tych 
dat, osiem było zupełnie nieznanych zachodniej astronomji; 
w ten sposób zapełnione zostały niektóre z licznych luk, ja
kie istnieją w dziedzinie poznania Leonid. 

Niewątpliwie więc wykonanie prośby badań historycznych 
w dziedzinie meteorów odda wybitną usługę nauce. 

Willard ). Fisher, 
Harvard College Observatory Cambridge Mass. 

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

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

Nr. 
Zf\KRYCIE 

p K Wr L W l 
~·--------~~--------------------~-----· 

835 
839 
8·!0 
841 
1:142 
843 
816 
848 
851 
852 
853 
857 
858 l 
864 
869 
1>71 
876 
R77 
878 
879 
8S1 p 

k 
891 
894 l 

901 p 
.. k 

912 

- J7h 42m. 6 
23h 18m. 4 -
16 42 . 6 -

-- - 2 32 . 6 
17h 25m. 9 17 29 . 31 

-

22 22 . 9 - -
19 23 . l - -

23h . . • . . . . . . . . ... 
22h 44m. 2122h 49m. o:22 51 . 2 22 53 
18 50 . 3 18 52 . 8 18 56 . o 18 60 
2 40 . l 2 41 . 7 2 39 . o 2 4J 

. 5 niema 

. 5 18 67 . 7 

. oJ 2 34 . 7 
- J22 13 . 6 - -
22maj ..... l 1 ••• 

122 5 . l 

- - - 20 59 . 3 

l 40 . 2 
20 2 . 3 
19 26 . 6 

l 42 . 5 

K 

19 41 . 5 
20 58 . 9 

21 31 . z' - -
o 55 . 3 o 57 . 8 o 61 . l o 64 .S 

49 . 7 
4 .6 

1 35 . 8 l 42 . 4 - l 
- - - 1 

- 23 26 . 9 -
12 17 . 3 12 23.012 14.6 

- 13 26 .l -
22 36 . 5 

Ą T Y 
----------------------------------~------~------·------~ 

851 320 l 31° 140 l 

852 58 62 53 
853 40 43 39 

180 
57 
42 

350 
36 

od bieguna 

l l 

----·~,------~, --------------~-----------------------------1 

851 
852 
853 l 

3 
90 
24 

359 
92 
23 

345 
81 
21 

Łysina. Czerwiec 1929 r. 

346 
82 
22 

58 
21 

cd zenitu 

}. Mergenlaler. 
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Kronika F\stronomiczna. 

Nowa luneta obserwatorjum krakowskiego. Obserwątorjum Uni
wersyteckie w Krakowie zakupiło w Londynie u optyka antykwarjusza 
k1 ótkoogniskową Iunelę Grubb'a, o objekływie 8-o calowym (203 mm) 
montowaną rów11ikowo, z mechanizmem zegarowym. Luneta ustawiona 
będzie pod zachodnią kopułą Obserwatorjum (która w tym celu będzie 
odpowiednio przerobionll) i przeznaczona jest głównie do obserwacyj 
gwiazd zmiennych, przyczem mechanizm zegarowy pozwoli na slosowC~
nie również fotometru. W noce księżycowe luneta ma służyć do obser
wacyj mikrometrycznych małych planet. Koszt lunety z niezbędnym re 
montem i dokupieniem brakujących okularów wynosić będzie około 11 
tysięcy złotych, co stanowi 20 procent ceny nowej lunety tego typu. 
Środki na zakupienie lunety asygnowała Po!sKa Akademja Umiejętności. 

Nieznany satelita Saturna. W Nr. kwietniowym Popular Astro
nomy za 1~29 r. W. H. P i ck er i n g, dyrektor prywatnego obserwatorjum 
w Mandeville (Jamaica) !'Odaje wyniki swych badań nad orbitą Saturna. 
Purównywując dokładne obserwacje nad tą planetą, poczynając od r. 1829, 
a szczególnie od r. 1860, - z leorją, W. P i ck er i n g znajduje syste
matyczne odchylenia o chara terze okresowym. Okres tych odchyleń 
wynosi 26.19 lat, całkowita zaś amplituda nie przekracza 1". Zjawisko to 
objaśnia W. H. P i ck er i n g ist1lieniem nieznanego satelity u Salurna 
i oblicza nawet elementy orbity tego satelity. Według W. H. P i ck e
r i n g a, znajduje się on w odległości od planety równej 0.380 jednostki 
astronomicznej (a więc w takiej ~ amej, jaką dzieli Mer:< urego od Słońca), 
i okrąża Saturna w ciągu 13.% lat; masa zaś lego satelity równa się 
1/13700 masy Saturna. Gdyby jego albPdo było takie, jak u Tytana (VI 
satelity Saturna), byłaby to swiazda 9 wielkości, ponieważ jednakże ta
kiej gwiazdki nie zauważono - więc satelita powinien być ciałem 
względnie ciemnem. 

Starania W. P i ck er i n g' a znaleść tego sale lite na kliszach 
Mount Wilson Observatory, specjalnie zdjętych w tym celu, jak dotąd, 
nie doprowadziły do wyniku. 

Analogiczna nierówność w biegu Saturna mogłaby być, jednakże 
objaśniona przez i~tnienie pewnego błędu w lablicach ruchu tej planety; 
dopóki W. H. P i ck er i n g nie udowodnił, że wszystkie obliczenia są 
poprawne (jak to zrobił swego czasu L e v er r i er, poprawiając tablice 
ruchu Urana, ułożone przez B o u v ar d' a)- argumenty jego o istnie
niu nieznanego satelity Saturnu nie są przekonywujące. 

M. K. 

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

(Die Sterne 1928, str. 219). 
E. R. 

Ruch obrotowy Uran :I. P. S l avenas dokonał w jesieni 1927 
r. w obserwatorjum Yale w New Haven (St. Zj. f\m. Półn.) szeregu po
miarów jasności fotograficznej Urana. Ja:w gwiazda porównania została 
wybrana 13' Celi, której widmo lypt.: słonecznego je;.t podobne do widma 
Urana. Okazało się, że Uran nie świecił blaskiem jednostajnyr1 lecz wy
kazywał w czasie od września do grudnia 1927 r. wahania w blasku 
o ampliludzie Qm. 08 w okresie JOh 47m. 6. Wytłumaczyć ten fakt można 
tyJ ko te m, że planeta w powyższym okresie czasu dokonywa jednego obro· 
tu dokola osi, pokazując w ciągu tego czasu niejednakowo jasne części 
swej powierzchni. 

Otrzymana wartość na OKres obrotu Urana doskonale zgadza się 
z okresem, oblic.zonym na zasadzie przesunięcia prążków widmowych 
przez L o w e l l a i S l i p h er a (JOh 45m -· JOh SOm), oraz z oKresem, 
obliczonym przez L. C a m p b e l l a (JOh 49m). 

(Die Sterne 1928 str. 219-·220) 
E. R. 

Pasma tlenku glinu w widmie gwiazdy Mira Ceti. Podczas ma
ximum blasku Mira Celi w 1924 r. astronom amerykański f\. H. J o y 
odkrył w widmie tej gwiazdy nowe emisyjne, względnie absorbcyjne pas
ma, leżące w granicach fal ), 4500 - 4900 f\. Pasma te okazały się po
chodzącemi z tlenku glinu; w ten sposób związek ten chemiczny obok 
tlenku tytanu stanowi ważną charakterystykę widm gwiazd typu Mira Celi. 

(Die Sterne 1928, str. 223-224). 
E. R. 

Gromada mgławic w Wielkiej Niedźwiedzicy. Na jednem ze 
zdjęć, dokonanych zapomocą reflektora obserwatorjum w Bergedorfie, 
znalazł W. B a a d e nagromadzenie słabych mglistych gwiazd; przy 
bliższem zbadaniu nagromadzenie to okazało się gromadą mgławic. Po· 
łożenie tej gromady jest: a. = 11 h 43m. 2, o = + 560 9' (1928·0). Główna 
część gromady rozciąga się na obszarze 16' '>( 14' i zawiera około 60 
mgławic o jasności całkowitej 16m. 

Okolice tej gromady w Wielkiej Niedźwiedzicy bardzo obfitują 
w mgławice. W sąsiedztwie mgławicy N. G. C. 3972, B a a d e naliczył 
83 mgławice na JO kwadratowy. W wyżej zaś opisanej gromadzie, obej
mującej tylko O.O'i0 kwadr., znalazło się 60 mgławic, a więc gę~tość mgła
wic wynosi tu 1000 na JO kwadr. Uważana dotąd za największą gęstość 
mgła·vic w sąsiedztwie bieguna Drogi Mlecznej (według H. D. C u r
t i s' a), wynosi 550 mgławic na l o kwadratowy. 

Najjaśniejsze z mgławic posiadają jasność J6m. O. Gromada mgła
wic w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedzwiedzicy wykazuje duże analogje 
do gromady. leżącej na granicy gwiazdozbiorów Warkocza Bereniki 
i Panny1 ). Odległość tej ostatniej mgławicy S h a p l e y ocenia na 
10000.000 lat światła, a L u n d m ark na 12 000.000 lat świalła. Zakłada· 
jąc, że średnie bezwzględne jasności mgławic w gromadzie Wielkiej Nie-

l) Uranja 1926 str. 109 (Nr. 4). 
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ciźwiedzicy są takie same, jak -w gromadzie Warkocz Bereniki - Panna, 
dojdziemy do wniosku, że odległość pierwszej z tych grup wynosi przy
najmniej 150.000.000 lat światła. 

(Die Sterne 1928, ?24 - 225) 
E. R. 

Wpływ Księżyca na obserwacje szerokości geograficznej. H. T. 
S t e t s o n z obserwatorjum Harvardzkiego wykrył, badając obserwacje 
szerokości geograficznej w Gaithersburgu z lat 1911 - 1914, pewną za
leżność między zaobserwowaną szerokością geograficzną oraz kątem go
dzinnym i wysokością Księżyca. Największą szerokość wykazywały obser
wacje, gdy Księżyc podczas ich dokonywania miał wysokość 300. Zmiam:J 
szerokości geograficznej, wywołana przez Księżyc, wynosi 0". 09 dla ca
łego okresu 1911 - 1914. 

Wytłumaczenie tego zjawiska napotyka na poważne trudności; nie 
mogą być one wywołane przez wahania się powierzchni Ziemi i pionu 
z powodu teoretycznych przypływów w skorupie Ziemi. Pewien wpływ 
mogą mieć przypływy atmosfery, które mogą zmieniać nieco refrakcję. 

Nasuwa się tu H. T. S t e t s o n o w i myśl, iż mamy w danym wy
padku do czynienia z rzeczywistemi chwilowemi odchyleniami kierunku 
osi Ziemskiej. 

. f\nalogicznie, jak na obserwowaną szerokość gieograficzną, Księ
życ może mieć wpływ na pomiary współrzędnych gwiazd; niezgodność 
między różnemi katalogami gwiazd wywołana jest, zapewne, częściowo 
przez Księżyc. 

(Nature l 929, str. i 28). 
E. R. 

Bibljografja prac astronomów polskich 
za 11-gi kwartał 1929 r. 

St. Rndruszewski i J. Sławski, współpracownicy ś. p. prof. dr. 
B. Zaleskiego, dyrektora Obserwatorjum w Poznaniu. 

Observations des cometes: Van Biesbroeck (1925 i) 
et Wilk (1925 k), et de petites planetes, faites a I'Obser
v a t o i re d e l' U n i v er s i t e d e P o z n a ń. (f\cta f\stronomica, Ser. 
c, Vol. l Pg 57-58). 

Notatka podaje rezultaty 6 obserwacyj pozycji komety van Bies
broeck'a, 2 obserwacyj kurnety Wilka, oraz 19 obserwacyj, odnoszących się 
do pozycyj planetoid: Victoria, Eunomia, Eulerpe, f\mphitrite, łlngelina, 
Eunike, Bamberga, Suleika i Iris. Pomiary zostały dokonane przy pomo
cy ekwatorjału o średnicy 0.162 m. 

Prof. dr. Tadeusz Banachiewicz, dyrektor Obserwatorjum f\stro
nomicznego w Krakowie. 

Zur Frage der Elliptizitiit des Erdaequators. (f\cta 
łlstronomica, Ser. c, Vol. l , Pg 51-58). 

f\ u tor nawiązuje swe rozważania do świeżej pracy M. B o n s d orf f a, 
w której uczony ten stara się udowodnić istnienie związku pomiędzy wa
haniami natężenia siły ciężkości na równiku oraz spłaszczeniem Ziemi 
z budową wnętrza globu. f\ u tor znajduje, że wyniKi otrzymane przez 
B o n s d orf f a sprzeciwiają się wzorom H e l m er t a, jak również za
sadom teorji S t ok e s a, a to z powodu niezredukowania obserwacyi 
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wahań natężenia siły ciężkości do jednego poziomu, używanego w geo
dezji. Redukcje te w pracy Bonsdorffa autor przeprowadza i dochodzi 
do wniosku, iż hipotezy co do konstytucji wnętrza Ziemi są zbyteczne. 
Na końcu artykułu mieszczą się· uwagi nad nową pracą M. H o p f n er a 
o kształcie Ziemi. 

Zur Frage uber die Eindeutigkeit der Bestim
m u n g e i ner p ar a b o l i s c h e n B a h n. (f\cta f\stronomica, Ser. c, 
Vol. l, Pg 59-61).- Notatka nawiązana do pewnych sprzeczności, zauwa
żonych przez autora w pracy J. J. Ił j i ń ski e g o, odnoszącej ~ię do za
gadnie!:lia jednoznaczności przy wyznaczaniu orbity parabolicznej. 

Uber die Mulliplizitiit der Losungen der Theorie 
d er B a h n b e s t i m m u n g d e r K o m e t e n. (f\cta f\stron . Ser. c, 
Vol. l, Pg. 61 - 62). - Uwagi o pracy f\. Wilk e n s a, noszącej ten sam 
tytuł. 

W a s s i n d d i e For m e l n n e u er f\ r t? (f\cta f\stronomica 
Ser. c, Vol l, Pg. 63-69). 

fiutor w artykule pod powyższym tytułem wprowadza czytelnika 
w rachunkowP. zastosowanie przez siebie wynalezionych, ,.formuł nowego 
rodzaju", zwanych krakowjanami,- a to w celu udowodnienia, iż nowe 
formuły są w praktyce znacznie dogodniejsze, niż dotychczasowe sposoby 
liczenia, wbrew zdaniu niektórych fachowców, którzy mylnie na skutek 
nieporozumienia, "nowe wzory" starają się stosować na starą modlę, co 
mija się oczywiście z ich celem. 

Na przykładzie liczbowym udowadnia autor, iż jego formuły za
miast dawniej używanych w danym wypadku 78 symbolów matematycz
nych pozwalają obejść się przy pomocy 28, oraz dają znaczne zmechani
zowanie rachunków, co stanowi główną ich zaletę. Do tego samego re
zultatu prowadzi drugi przykład. w którym autor wyznacza swemi meto
dami 6 elementów wektorjalnych planetoidy Eurynome, wykładając przy
tern prostą zasadę mnożenia przez siebie krakowjanów . W końcu arty
kułu podano dotychczasową literaturę tego przedmiotu. 

Le systeme de Gauss de Trigonometrie spherique 
e x p r i m e e n f o r m u l e s d u n o u v e a u g e n r e (f\cta f\strono
mica, Ser. c, Vol. l, Pg. 69-71). 

Wyrażenie fundamentalnych równań trygonometrji sferycznej zapo
mocą .. wzorów nowego rodzaju", które w tej postaci są łatwiejsze do za
pamiętania oraz prostsze w użyciu. Notatka zawiera również przykład 
liczbowy. 

Methades arithmometriques de la ccirrection des 
orbit e s (d i re c t e s e t a q u a t er n i o n s) . f\cta f\stronomica, Ser. 
c, Vol. I, Pg. 71-86). 

Obszerny artykuł zawierający wyklad poprawiania orbit przy pomo
cy metod arytmometrycznych (metody "kwaternionów''). fiutor omija 
komplikacJe sposobów klasycznych, posilkujących się pomocniczerni wiel
kościami trygonomelrycznemi, oraz daje liczbowy przykład rachunków 
(orbita komety Wolfa). 

Dr. Eugenjusz Rybka, starszy asystent Obserwatorjum Warszaw
skiego. 

O c c u l t a t i o n s o f s t a r s b y t h e M o o n, o b s e r v e d i n 
Cracow, Warsaw and Lwów from 1901 to 1922. Supple
mentary Paper. Warsaw observations from 1913 to 1915. 
(f\cta f\stron., Ser. a, Vol. 11, Pg 13-22). 

fiutor opracowuje dodatkowo obserwacje zakryć gwiazd przez Księ
życ, dokonane w czasie: 1913 stycz. 17 - 1915 czerw. 21 w Obserwato
rjum Warszawskiem przez S. Czarnego, M Kazańskiego, M. Sub
b o t i n a, V. S u r o w c e w a, S. Świderski e g o oraz G. T o l w i ń -
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ski e g o. Obserwacje te zostały przez przeoczenie pominięte w obszer
niejszej, poprzednio ogłoszonej, pracy autora, obejmującej opracowanie 
wszystkich zakryć gwiazd przez Księżyc, obserwowanych w Polsce w la
tach 1901-1922. 

Prof. Józef Witkowski, dyrektor Obserwatorjum f\stronomicznego 
w Poznaniu. 

Uber drei Sternbedeckungen durch den Plane
t e n V e n u s. (f\cta flstronomica, Ser. a, Vol. 11, Pg. 1-12). 

f\utor podaje rezultaty rachunkowego opracowania zakrycia przez 
planetę Wenus gwiazd: B. D. - 0°2554 w dniu 9 listop. 1895, "'l Gemino
rum w dniu 26 lipca 1910, oraz B. D.+ 18°1499 w dniu 24 sierpnia 1924 r. 
Pracę wykonano w celu wyciągnięcia wniosków o wielkości średnicy pla
nety oraz poprawki jej efemerydy. Ponadto autor omawia skutki refrakcji 
w atmosferze planety oraz zjawiska uginania się światła na brzegu jej 
tarczy. J. G. 

Z życia P. T. P, f\. 

Komunikat do członków P. T. P. R. 
W myśl uchwały Pierwszego Zebrania Delegatów P. T. P. f\. z dn. 

21 marca 1929 r. Redakcja Uranji zwraca się z uprzejmą prośbą do 
członków, zamieszkałych poza miejscowościami, w których są oddziały 
(Częstochowa, Lwów, Warszawa), aby zechcieli zakomunikować Central
nemu Zarządowi, do jakiego oddziału pragną należeć. 
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Tajemnice Wszechświata. 
1\rt. 16. Saturn, Uran, Neptun. 

(Artykuł 7-:ny z cyklu ,,Na szlakach nieskończoności"). 

Saturn. Gdy bóg Wulkan w przystępie gniewu rzucił z nieba 
kowadło swe na Ziemię, to padało ono dziewięć dni i dziewięć 
nocy. Takich rozmiarów był wszechświat za czasów, gdy bo
haterowie Homera dokonywali swych ni ~śmiertelnych czynów. 

Późniejsze czasy rozszerzyły granice świata tak, źe śred
niowiecze uważało poznanego już Saturna - ostatnią ze zna
nych plar.et, za granicę układu słonecznego, za którą gwiazdy 
już miały znajdować się bardzo blisko. 

Ziemia, życia i losy ludzi pozostawały- wierzono wówczas 
- pod całkowitą władzą planet, które rządziły nimi, przezna
czały te lub inne koleje i od przeznaczenia, wyczytanego przez 
astrologów z zawiłych horoskopów, nie było apelacyi ani 
ucieczki. 

Poznany bliżej przez lunety Saturn otrzymał szybko 
"właściwe" miejsce w hierarchji rozdawców losów - planet, 
które naogół były dość łaskawe na rodzaj ludzki. Tak: Jowisz, 
urodzonym "pod znakiem" jego zapewniał najwyższe dobra, 
sławę, zaszczyty, Mars - czyny i sławę wojenną, Merkury 
natchnienie w sztukach pięknych, Wenus - milość i najszczę
śliwsze życie. Inaczej było z Saturnem. Jego powolne jakby 
zdradliwe przesuwanie się po niebie. twarz o mętnym nieco, 
jakby ołowianym , martwym odblasku odrazu skłoniły 
ówczesne umysły do przypisania mu złośliwej i zgubnej dla 
ludzi natury: wieścił i niósł nieszczęścia, klęski i cierpienia 
tym, co fatalną dla nich datą urodzenia wpadali w moc jego. 

Tak ponurą naturę i złowieszczy wpływ miał posiadać 
Saturn, ujrzany pierwszy raz przez lunetę w r. 1610 przez 
Galileusza w postaci kuli, mającej dwie kule mniejsze po 
przeciwległych bokach (rys . 17). 

Rys. 17. Rysunek Saturna według Galileusza. 
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Uderzony tak niezwykłem odkryciem GaliiPusz zakomuni
kował o niem światu, zwyczajem ówczesnym w formie nastę
pującego logogryfu do odgadnięcia: 

SMf\ISNERMICLMBPOBTf\LEVMIBVNEUVGTTf\VIRRS 

Uczeni, w ich liczbie i Kepler próżno łamali sobie głowy 
nad odgadnięciem i wkońcu Galileusz zmuszony był sam rQz
wiązać zagadkę, która brzmiała: 

f\ltissimum pianetam tergeminum observavi - stwierdziłem, 
iż najdalsza planeta jest potrójna. 

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

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

Zasadnicze cechy Saturna poznaliśmy w N2 1 i 2 "Uranji'' 
z 1928 r. Oddalony od Słońca około 11/ 2 miljarda kilometrów, 
odsuwa się od Ziemi w konjunkcji na 1 :l/ 4 miljarda i zbliża 
w opozycyi na 11/ 4 miljarda kilometrów, dając obserwowany 
przez lunetę niezwykłe i piękne zjawisko jedynego co do 
formy ciała niebieskiego. 

Zajmuje drugie mieJsce po Jowiszu, o 1
/.1 objętości 

mniejszy od niego, przewyższa Ziemię 734 razy. O wielkości 
jego świadczy plastyczn~e porównanie, iż wszystkie planety 
razem wzięte, prócz Jowisza, 1ajmują zaledwie 1

/ 1; tej prze
strzeni co Saturn 

U Jowisza już zauważyliśmy znaczne spłaszczenie kuli 
u biegunów; u Saturna jest jeszcze większe (największe od 
wszystkich planet) bo wynosi 10't. Spowodowane ono jest 
dwoma przyczynami: szybkością obrotu około osi - w ciągu 
10h 14m 24'· no równiku (w wyższych szerokościach - nieco 
mniejszą), oraz - niską gęstością masy planety, nie przeno
szącą 0.715 gęstości wody a 0.13 Ziemi. Ciała tej gęstości co 



URAN} A 107 

Saturn pływają na wodzie. Jeśt to więc najmniej gęsta ze 
wszystkich planet i dzięki temu, choć tak wiele przewyższa 
objętością Ziemię, siła przyciągania na niej zaledwie o 0.17 
jest większą od ziemskiej. 

Kierowany, tak jak Ziemia, przez Słońce, lecz dal
szy od niej, potrzebuje aż 29 1/ 2 lat żeby przebiedz drogę do
okola niego. Tak długim jest rok na Saturnie. 

Widziany golem okiem błyszczy pięknie, gdyż posiada 
wysokie albedo - 0.42. Dopiero luneta ujmuje mu blasków 
i ukazuje tarczę więcej mętną i przyćmioną. 

W zewnętrznej swej postaci (prócz pierścienia) i naturze 
Saturn ma wiele podobieństwa do Jowisza. Posiada podobne 
smugi na tarczy, lecz mniej wyraźnie określone i nie tak 
zmienne, żółtawego koloru w okolicach równika a ciemniejsze 
ku biegunom Charakterystyczną dla nich jest okoliczność, 
iż są zawsze tak wygięte, jak zwrócony do nas brzeg pierście
nia. Dowodzi to, że są one równoległe do płaszczyzny tego 
ostatniego. 

Naturą też jest zbliżony do potężniejszego odeń Jowisza. 
Nie posiada, jak i on, swego światła, lecz korzysta ze światła 
słonecznego, co uwidacznia się przy zaćmieniach jego księży
ców, rzucających cień swój na kulę planety. Jednakże samo 
Słońce, tak dalekie od nieg::> i użyczające mu 91 razy mniej 
ciepła niż Ziemi, nie posiadałoby tyle siły, aby tylko swem 
oddziaływaniem powodować te zmiany, jakie zachodzą na po
wierzchni Saturna, i dlatego, jeszcze z większą pewnością niż 
dla Jowisza, należy uważać, iż posiada on własne i wysokie 
ciepło wewnętrzne, które wytwarza wzmiankowane zjawiska 
na nim. Słuszność tego poglądu potwierdza m. in. tempera
tura powierzchni Saturna. Wynosi ona około - 150° C 
(Coblentz), tak niska jednak- jest mimo to około o 30 o wyższą 
od tej, jaką mogłoby wytworzyć na nim samo Słońce. 

Biorąc pod uwagę p::>wyższe warunki a zarazem małą 
gęstość planety, można sądzić, iż glob Saturna składa się 
z gazowej powierzchni, nie gazowego jądra o bardzo wysokiej 
temperaturze, dokoła zaś jest otoczony gęstą atmosferą. Jak 
głęboko jednak sięga średnia gęstość planety - dotychczas 
określić niema możności. 

Największą osobliwością Saturna jest, jak widzieliśmy. 
olbrzymi świetlny pierścień. otaczający glob jego i wyróżniający 
go zpośród wszystkich planet. Widzieliśmy również wyżej 
trudy i mozoły astronomów w usiłowaniu poznania pierścienia 
Odkryty początkowo w postaci dwóch bocznych kul przy właś
ciwej planecie, we dwa lata znikł w niewyjaśniony sposób. 
Nie było jednak nic tajemniczego w tern zniknięciu. Stanął 
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bowiem jedynie wązkim brzegiem ku nam, nie ukazując wcale 
swej płaszczyzny, słab1 zaś luneta Galileusza nie mogła zau
ważyć wązkiej ciemn e j linji na tarczy planety, na której brzeg 
pierścienia jest w tej postac i przy takiej pozycji planety (co 
15 lat) widoczny; i stąd rzekome niewyjaśnione zniknięcie . 

Prawie pół wieku - aż do opisu Huygensa - trwała 
nieświadomość uczonych co do istotnej natury i obrazu pier
ścienia . Dalsze lata i badania przynoszą nowe zdobycze. We 
20 lat Cassini odkrywa, iż pi e rścień jest w rzeczywistości 
podwójny złożony z dwóch pierścieni, rozdzielonych wąską ciem
ną przerwą (szczelina Cassini) . Szczelina ta okazała się blisko 
1700 kim. szeroką. W r. 1850 Bond 7. obserwatorjum Harvar
da znajduje trzeci ciemny "krepowy" pierścień między wew
nętrznym świ ecącym a samą planetą. Wreszcie LowP!I dał 
szereg cyfr - wymiarów pierscieni: średnica zewnętrznego 
pierścienia - ok. 290700 klm . i szerokość jego nieco ponad 
17.000 klm.; następne pierścienie jasny i ciemny - ok. 27.200 
i 19.550 kim. szerokości . Całość więc układu pierścieni, 
odsunięta blisko 12.000 kim. od globu planety, wynosi 
ok. 70.550 kim . szerokości. Nadspodziewanie nikłą w porów
naniu jest grubość pierścieni, nie przenosi ona bowiem 17 klm . 

Gdyby wykonać model pierścienia otaczającego i'lp lanetę 
(całości) w skali np. 17.000 klm. w 2 cm., to średnica <zewnę
trznego brzegu miałaby ok. 34 cm., szerokość powierzchni ok. 
4 cm., grubość zaś musiałaby być cieńszą niż najcieńszy pa
pier. 

Prócz wspomnianej ciemnej szczeliny Cassini'ego, Encke 
odkrył w r. 1837 jE.szcze podobną lecz znacznie węższą w 
zewnętrznym · pierścieniu, potem Struve - w pierścieniu ciem
nym "krepowym"; przy bardzo silnych instrume11tach i dobryc h 
warunkach obserwacyi daje się zauważyć więcej koncentryc z~ 
nych ciemnych linij na pierścieniach . Być może więc każdy 
z tych trzech pierścieni składa się z większP.j ilości pierści e ni 
wąskich, koncentrycznych . 

Padające na pierścienie cienie globu Saturna mają linje 
konturów nieprawidłowe, falujące; dowodzi to iż powierzchnia 
pierścieni nie jest gładką równą lecz powyginaną posiada 
wypukłości, wgięcia, wklęśnięcia. 

Długi czas nie wiedziano nic pewnego o materji i struk-
turze pierścieni, przypuszczając konsystencję ich gazową lub 
stałą, jak planeta . Dziś jednak zagadnienie to nie nasuwa 
wątpliwości: pierścienie nie są ani gazowe ani stałe lecz skła
dają się z niezliczonej ilości drobnych stałych ciałek - mete· 
orytów, rojących się w bezustannym ruchu w jednej płaszczyź
nie pierścieni. 
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Szereg zjawisk potwierdza taką budowę pierścieni, amia
nowicie: przezroczystość pierścienia "krepowego", oświetlenie 
ciemnej strony jego i szczeliny Cassini'ego dowodzi, iż składa 
się on z oddzielnych cząsteczek - ciałek tak niezmiernie 
rządka rozproszonych, że pomiędzy niemi przenika światło 
gwiazd. Np . Ainslie i Knight obserwowali w r. 1917 gwiazdę 
7-ej wielkości, widoczną zupełnie przez pierścień "krepowy" 
i szczelinę Cassini'ego. Dalszemi dowodami meteorytowej bu
dowy pierścieni są właściwe badania i wnioski z doświadczeń 
fotometrycznych i spektroskopowych, doświadczenia i teorje 
Pierce i Clerk Maxwell'a i t. p. 

Ostatnie podobieństwo Saturna do Jowisza zawiera się 
w jednakowej ilości satelitów. Obie planety posiadają po 9 
księżyców. Osiem większych było odkrytych zapomocą lunet 
w ciągu około 200 lat począwszy od r. 1655 - roku odkrycia 
przez Huygensa pierwszego księżyca Saturna, największego 
i dzięki temu ochrzczonego mianem Tytana; ostatni najmniej
szy odkryto dopiero drogą fotografji. W r. 1905 Pickering ogło· 
sił znalezienie 10-go satelity, lecz odkrycie to w następstwie 
przy szczegółowszych obserwacjach nie potwierdziło się. Wy
mierzanie mas i gęstości na podstawie siły grawitacyi ustaliło, 
że wszystkie księżyce są ciałami nader niewielkiemi a np. 
trzy z nich Dione, Tethys i Mimas, posiadające masy: 1/ 10 , 
1 /~ , i 1/ n no masy naszego Księżyca, są najmniejszemi ciałami 
niebieskiemi, które można wymierzyć na podstawie siły ciąże
nia. Wszystkie jednak posiadają bardzo wysokie albedo i po-
dobnie jak sama planeta niską gęstość. 

Jak widać z niniejszego obrazu Sa turna, jest on "młodszą" 
planetą od Jowisza, we wcześniejszem jeszcze stadjum rozwoju, 
i Ziemia będzie już od miljonów lat martwą, skostniała od 
zimna, pustynną - jak nasz Księżyc -· bryłą, kiedy na Sa
turnie pocznie kiełkować pierwsze życie. 

Uran. Przedostatnia planeta naszego układu słonecznego, 
U ran, jest jedyną, która została "odkrytą" przypadkowo. 
Herschel, przeszukując w pewnych celach jakiś odcinek nieba, 
w d. 13 Marca r. 1781 zaważył u jednej z "gwiazd" wyraźnie 
zarysowaną tarczę. Daleki od myśli o istnieniu jakiejkolwiek 
planety poza ostatnim znanym wówczas Saturnem uważał to 
ciało niebieskie za specjalnego rodz~ju kometą. 

Dopiero w rok potem Lexell ustalił niezbicie charakter 
planety tej domniemanej komety Wówczas Herschel nazwał 
ją Georgium Sidus na cześć króla angielskiego; nazwa ta jed
nak nie utrzymała się, natomiast przyjęto zaproponowaną przez 
Bode nazwę U r a n. 
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Niewiele da się powiedzieć o tej planecie, olbrzymia bo
wiem odległość jej od Ziemi - średnio 2 718.865.000 klm 1

) 

(od Słońca - 2.858.000.000 t j. dwa razy tak daleko jak Saturn) 
uniemożliwia dokładniejsze obserwacje. 

Przewyższająca 64 razy objętością Ziemię, obracająca się 
dokola swej osi przeszło dwa razy szybciej, niż Ziemia, w ciągu 
10.7 godzin,-na okrążenie Słońca po swej olbrzymiej orbicie, 
t. i· na wytworzenie 1 .,roku" sv.~ego wymaga ponad 84 lata 
ziemskie. O tyle większa od Ziemi posiada zaledwie 0.23 jej 
gęstości czyli jest o niecałą 1

/ 1 gęściejszą od wody. 
Widziany golem okiem Uran, przedstawia się jako gwiazda 

6-ej wielkości; albedo tej planety wynosi 0.45, jest więc znacz
ne, podobnie jak u Jowisza i Saturna i dowodzi istnienia na 
Uranie atmosfery. f\naliza widmowa wykazała, iż atmosfera 
ta jest gęstą i bardzo wysoką warstwą otc:czającą glob planety, 
a przytern - jest więcej złożoną, niż u wzmiankowanych planet. 
Znajduje się w niej wolny wodór i według wszelkiego prawdeJ
podobieństwa hel. Wskazuje to, że Uran znajduje się w pier
wotniejszym stanie rozwoju, niż Jowisz i Saturn, zaledwie tyle 
posuniętym już, że nie posiada już własnego światła. 

Warunki fizyczne na Uranie są zbliżone do warunków 
tychże sąsiadów, i taksamo, a nawet trudniej jeszcze ustalić 
o nim coś więcej szczegółowego i konkretnego. Dla życia 
organicznego jednak, w tych rejonach mroku i zimna, warunki 
oczywiście są niemożliwe. 

Uran posiada 4 księżyce. Choć skupione blisko niego, 
są tak niewielkie, że np. najmniejszy z nich f\ r i e l, ma śred
nicę pięć razy mniejszą od naszego Księżyca,-i wszystkie ra
zem nie potrafią rozjaśnić i ożywić posępnej natury tego da
lekiego nieznanego towarzysza naszej Ziemi w wiecznej węd
rówce dokola życiodajnego Słońca. 

Neptun . .,Skierujcie waszą lunetę na punkt ekliptyki pod 
326~ długości w konstelacji Wodnika, a w odległości 1 stopnia 
od niego znajdziecie nową planetę, wyglądającą jak gwiazda 
prawie 9-ej wielkości, lecz posiadającą wyraźną tarczę''.- Tak 
pisał we wrześniu 184 ': roku do Galle'go, asystenta Obserwa
torjum w Berlinie, młody francuski astronom Leverrier. który 
uderzony, jak i inni ówcześni astronomowie, niewytlumaczo. 
nemi zaburzeniami obliczonych ruchów niedawno odkrytego 
Urana, genjalnym umysłem swym i pracą orzekł, że zaburzeń 
tych nie może powodować nic innego, tylko planeta, 1-;tóra 
musi istnieć poza Uranem- nieznana dotąd. l nie tylko orzekł, 
lecz, jak widzimy z listu jego, tak zdumiew.,jąco ściśle obli-

1) Podczas przeciwstawienia ze Słońcem. 

) 
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czyi i wskazał miejsce jej na niebie. (Patrz artykuł 1-szy 
w "Uranji" Nr. 2/ 1928 r.). W pół godziny po skierowaniu lu
net przez berlińskich astronomów na wskazany przez Leve
rrier'a punkt nieba świat "wzbogacił się" o jedną planetę wię
cej, . jakiej istnienia nie podejrzewał. 

Ostatni to już, przeszło 16 razy większy od globu ziem
skiego, strażnik, o 4.344.65J.OOJ klm. od nas, pilnujący granic 
.,naszych posiadłości"- naszego układu słonecznego.-Neptun . 
Dalej za nim już nie nasze, obce światy i dzierżawy- niedo
ścignionych gwiazd, ognistych komet, meteorów ... 

Golem okiem niepodobna ujrzeć Neptuna; w silnej lor
necie polowej świeci on, jako słaba, mniejsza niż 7-ej wiel
kości, gwiazdka, i dopiero lunety odkrywają nam oblicze -
tarczę słabo zielonkawego koloru, lecz świecącą silnie, posia
dającą większe niż piękna Wenus albedo- 0.52. 

Warunki fizyczne, masa, gęstość -jednakowe jak u Ura
na. Bardzo silne lunety tylko ukazują ciemne smugi na tar
czy; więcej jednak szczegółów niema bodaj nadziei ujrzeć, 
i wątpliwe czy kiedykolwiek można będzie powiedzieć coś 
konkretnego o przyrodzie i naturze Neptuna. Zasadniczo 
istnieją na nim pory roku, każda przeszło 41 lat naszych trwa
jąca. bo przeszło 164 lata ziemskie potrzebuje Neptun, aby 
obiedz Słońce, - lecz wpływ Słońca już jest tak nikły, że nie 
może wywoływać różnic temperatury na planecie. Daje ono 
światła Neptunowi tyle, co dałoby np. 520 pełni Księżyca, 
Ziemi lub, inaczej -co lampa elektryczna, oddalona o kilka 
metrów, a ciepła- 1/ aoo tego co udziela Ziemi; każdy biegun 
planety jest przeszło 82 lata oświetlony i tyleż zupełnie ciem
ny; warunki klimatyczne jednak na planecie zależne są jedy
nie od tego ciepła własnego, które ona jeszcze posiada, gdyż 
przy najlepszej nawet absorbcji powierzchni Neptuna, ciepło 
słoneczne mogłoby utrzymać na nim temperaturę nie wyższą 
niż - 222° C., t. j. taką, przy której azot jest w postaci stałej 
a tlen podobnież lub przynajmniej jako bardzo gęsta ciecz 
Obydvva te czynniki- ciepło własne wewnętrzne planety i cie
pło od Słońca- nie mogą jednak rozgrzać powierzchni Nep
tuna, mrocznej zawsze i śmiertelnie zimnej. l tak skostniały, 
w mrozie i wiecznym mroku, obiega granice naszych posia
dłości, ostatni strażnik niebieski. Wędrówki jego nie rozjaśnia 
nawet jedyny towarzysz, jakiego posiada, satelita Tri t o n, bo 
choć tak dużv jak nasz Księżyc, widziany z Ziemi,- tak słaby 
posiada blask, podobny no znanego "światła popielatego" 
księżyca. że daje swemu władcy nie więcej światła, niż naj
jaśniej błyszcząca Wenus- Ziemi. 
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Na Neptunie kończą się granice naszego układu słonecz
nego, jak dalece go znamy. Czy istnieją ewentualnie jeszcze 
za Neptunem jakie planety- zagadnienie otwarte dla astrono
mów. Były, owszem, wyrażane przez astronomów, tej miary 
co Gaillot, Lowel/, opinje lub przypuszczenia z próbami uza
sadnienia o istnieniu jakiejś dalej po za Neptunem planety. 
Lawell np. przypuszczał, iż planeta ta musiałaby znajdować się 
za Neptunem w odległości od niego 11/ 2 raza większej, niż on 
od Słońca, przyczem miałaby być o połowę mniejsza od nie
go; Gail/ot odrzucał ją jeszcze dalej - na podwójną odległość 
Neptuna od Słońca. Twierdzenia te jednak, jak dotąd, nie 
wyszły poza ramy hipotez- nikt planety tej dotychczas nie 
znalazł. Biorąc zaś pod uwagę te trudności, jakie astronomo
wie musieli przezwyciężać przy odkryciu i badaniach Urana 
i Neptuna, dzięki odległości ich, mało jest prawdopodobień
stwa odkrycia nowych . jeszcze dalszych planet. 

l tak jednak, jak widzimy, niepomiernie wielkie są ob
szary naszego układu słonecznego w stosunku do naszego 
świata -Ziemi - w którym żyjemy. R gdy zkolei zapuścimy 
się już poza nasze granice, w światy gwiazd, mgławic, 
poczniemy przyglądać się im, podziwiać, - to sami przyznamy, 
że jesteśmy mnieJ mz kroplą w morzu i że wiele, dużo za 
wiele nawet, nam dano. 

Tnż. Z. Chełmoński. 

Redaktor dr. Eugenjusz Rybka Wydawca Polskie T-wo Przgjaciół Astronomji. 
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