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Mgławice

pozagalaktyczne*)

Mgławice

pozagalaktyczne stanowią najogólniejszy, zekosmos, dostępny dziś doświadczalnym badaniom
ludzkim. Najważniejsze zagadnienie, które decyduje o stosunku
układu galaktycznego gwiazd do mgławic, przedstawiają odległości .
One pozwalają szacować wymiary absolutne mgławic
i prowadzą do wniosku, że olbrzymia większość mgławic znajduje się poza obrębem nawet Wielkiego Układu Galaktycznego,
do którego wliczamy gromady kuliste gwiazd.
Zdecydowaną większość pośród znanych mgławic stanowią mgławice zwane pozagalaktycznemi w przeciwieństwie do
galaktycznych, czyli gazowych. Pierwszych wykryto na niebie
setki tysięcy, podczas gdy drugich zaledwie kilkaset. Mgławice
typu galaktycznego koncentrują się wyraźnie w okolicach pasa
Drogi Mlecznej i wiele oznak wskazuje, że są to utwory zło
żone z gazu lub pyłu i pozostające w związku fizycznym z Drogą Mleczną. Pozagalaktyczne przeciwnie - grupują się raczej zdaJa od Drogi Mlecznej. Są to daleko poza granicami
Galaktyki rozsiane światy. Wiele z nich - zapewne ogół jest olbrzymiemi chmurami gwiazd podobnie jak nasza Galaktyka, chociaż z reguły nierównie mniejszemi. Najokazalsza
z nich M. 31 w f\ndromedzie zajmuje na niebie obszar około
3° średnicy i ma jasność całkowitą 4m; jednak tysiące małych
wymagają kilkunastogodzinnych ekspozycyj i najlepszych reflektorów do ujawnienia ich na kliszy. Jedynie też fotografja
umożliwia klasyfikację tych objektów i wogóle pracę w tej
dziedzinie .
Z pośród różnych schematów klasyfikacji najszerzej przyjął się schemat E. Hubble'a:
wnętrzny

*) fiutor wygłosił na powyższy temat odczyt w Kole Naukowem
Warszawskiego P. T. P. f\. w dn. 15. maja 1930 r.

Odd z iału

URANJA

34
Mgławice

A. Regularne
l. Eliptyczne

pozagalaktyczne

B. Nieregularne

l

a) Normalne spirale
1) wczesne
2. Spiralne
21 pośrednie
3) późne
b) Prętowe (barred)
1) wczesne
2) pośrednie
3) późne
970fo należy do regularnych. Charakterystycwą cechą regularnych jest symetrja obrotowa względem dominującego niegwiazdowego jądra. Uszeregowane są w tym schemacie w kolejność, poczynając od kulistych mas niezróżnicowanej mgły
poprzez owalne i wydłużone do spiral o coraz wyraźniej rozwiniętych ramionach.
Szereg ten dzieli się na eliptyczne
i spiralne.
Eliptyczne wykazują kształty od kolistych przez prawdziwie eliptyczne do soczewkowatych, gdzie stosunek osi dochodzi do 1:3 lub 1: 4. Nie daje się w nich wykryć żadnych
szczegółów i jedynem znamieniem struktury jest, że jasność
zanika stopniowo od jądra do nieokreślonych brzegów. Dzielą
się na 8 klas według stopnia spłaszczenia.
Wszystkie mgławice regularne ze spłaszczeniem wi ę kszem,
niż 1 : 4 wykazują budowę spiralną .
W dalszym ciągu inne
kryterja służą do klasyfikacji: względna wielkość jądra, rozległość rozwiniętych ramion, stopień zróżnicowania ramion na
poszczególne punkty gwiaździste i zgęszczenia. Forma najbliż
sza eliptycznym - wczesne spirale mają duży i mglisty obszar
jądrowy, wokół którego są blisko i ciasno nawinięte ramiona
niezróżnicowanej mgły. Następne typy rozwijają i powiększ:ają
ramiona na koszt jądra, aż do jego zaniku - w najpóźniejszych
typach spiral. Wcześnie w tym szeregu zaczyna się rozpadanie ramion na zgęszcze;-~ia -od krańców ku jądru. W większych
mgławicach zgęszczenia te okazały się gwiazdami lub grupami
gwiazd.
W normalnych spiralach ramiona biorą początek w dwu
przeciwnych okolicach na krańcach obszaru jądra . Jednakże
około 20% spiral posiada w poprzek jądra wydłużoną smugę,
jakby pręt, z którego koń c ów dopiero wychodzą ramiona. Tego
typu mgławice spiralne nazywa Hubb/e - barred (prętowe). Dawniej nażywano je także spiralami typu <I> .
Wreszcie około 3n/n mgławic pozagalaktycznych nie ma
ani dominującego jądra, ani symetrji obrotowej. Tworzą one
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grupę mgławic nieregularnych. W wielu z nich zauważyć się
daje nieco gwiazd indywidualnych, wśród nich zmienne, a także plamy o widmie emisyjnem, charakterystycznem dla gazowych mgławic galaktycznych i obserwowanych podobnych utworów w Obłokach Magellana.
Rozkład mgławic pozagalaktycznych nie zależy bezpośred
nio i jedynie od szerokości galaktycznej Raczej dają się one
zauważyć w większej ilości tam, gdzie niema mgławic gl'!zowych, absorbujących światło idące od położonych za niemi
objektów. Najobficiej występują w okolicach gwiazdozbiorów
Coma Berenices i Panny, w pobliżu bieguna północnego galaktycznego.
.
Poszczególne klasy mgławic pozagalaktycznych nie wykazują pomiędzy sobą charakterystycznych różnic widma. Mają
mniejwięcej jednakowy, wybitnie gwiazdowy typ widma, najczęściej G i K, wyjąwszy nieliczne o widmie z jasnemi linjami
emisyjnemi, przypominającemi typ O, lub gwiazdy nowe. Według spektrogramów Fatha i Sliphera, widmo części Drogi
Mlecznej jest także typu G Obserwacje widm odnoszą się do
centralnych części mgławic .. Zewnętrzne części są bardziej niebieskie, lecz niestety zbyt słabe dla badania spektroskopowego.
W nielicznych przypadkach w widmie spiral obecne są jasne
linje, lecz fotografje przy pomocy spektrografów bezszczelinowych wykazują, że te linje pochodzą z małych tylko plamek
gazowych mgławic, zawartych wewnątrz całej mgławicy. Również ciemne plamy- niemątpliwie nieświecące mgławice gazowe- dają się rozpoznać jako części składowe wielu spiral.
Zwłaszcza, jeżeli spirala jest widziana w kierunku prostopą
dtym do swej osi, jest często przecięta ciemnym pasem. Tłó
maczy się to najprościej zasłanianiem jasnego środka przez
pierścień absorcującej zewnętrznej materji. Wiele ciemnych luk
i plam w mgławicy f\ndromedy i innych przypomina też żywo
ciemne obszary Drogi Mlecznej.
Gwiazdowy charaktek widm dowodzi, że w mgławicach
świecą gwiazdy. Nasuwają się dwie hypotezy: albo, że objekty
te są chmurami gwiazd na podobieństwo Drogi Mlecznej, albo,
że składają się z kolosalnych chmur pyłu lub gazu oświetlo
nego przez jakieś wielkie gwiazdy zawarte wewnątrz. Rozdzielanie drogą fotograficzną zewnętrznych części większych mgła
wic na roje gwiazdzistych punktów daje coraz lepsze wyniki
i przemawia silnie na korzyść pierwszej z hypotez.
.
Według obliczeń Seares'a Droga Mleczna widziana z zewnątrz posiada jasność powierzchniową leżącą daleko poniżej
jasności powierzchniowej spiral. Seares widzi w ten argument
przeciw uważaniu mgławic pozagalaktycznych za utwory analogiczne do Drogi Mlecznej. Jednak Lnndmark zwraca uwagę,
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obliczenia Seares'a oparte są na załbżeniu, że gęstość rozmieszczenia gwiazd maleje jednostajnie we wszystkich kierunkach, co nie jest ścisłe choćby ze względu na zagęszczenie
gwiazd · w okolicy Strzelca. Z drugiej strony mamy przykłady
mgławic o bardzo słabej jasności powierzchniowej; mogą istnieć jeszcze słabsze, niedostępne kliszy.
Ruchy własne po sklepieniu niebieskiem leżą daleko we wnątrz granic błędów metod. Jest to zrozumiałe ze względu
na krótki okres czasu, w ciągu którego obserwowane są mgła
wice, oraz niepewności dawniejszych obserwacyj. Ludmark znalazł dla 83 mgławic ruch własny średnio 4."5 na 100 lat Curtis dla 63 spiral 1-1 = 3."5.
Symetrja obrotowa, kształty spiralne i soczewkowate mgła
wic nasuwają przypuszczenie, że utwory te są w ruchu obrotowym. Badania spektroskopowe wykryły ten ruch w kilku
przypadkach. Przy ustawieniu szpary spektrografu równolegle
do większej osi mgławicy, jedna strona mgławicy okazywała
zbliżanie się - druga - oddalanie.
Spektrogramy tego rodzaju
wymagają ekspozycyj do 80 godzin i to dla centralnych części
mgławic, gdyż zewnętrzne świecą zbyt słabo dla tych i podobnych obserwacyj . Obserwowane szybkości są bardzo znaczne;
tak np. dla spiralnej N. G. C. 4594 dokładne pomiary Pease'go
na M-t Wilson dają szybkość linjawą obrotu 330 km/sek dla
części mgławicy na połowie drogi między środkiem, a krańcem .
Jeżeli linja widzenia tworzy znaczny kąt z płaszczyzną danej
mgławicy, wtedy te ruchy wewnętrzne obrotowe ujawniać się
powinny jako kątowe ruchy własne. Odnośne pomiary są jednak bardzo trudne i jak dotąd, nie doprowadziły do zgodnych
wyników.
Odległości mgławic są centralnem zagadnieniem, jeżeli
chodzi o wyrobienie sobie pojęcia o ogólnej budowie wszechświata. Odległości te są tak olbrzymie, że metody bezpośred 
nie zawodzą. Najdokładniejsze bodaj prace około wyznaczenia
trygonometrycznych paralaks mgławic- pomiary van Maanen'a
dają dla M. 31 1t = 0."004
0."005, a więc w granicach błę 
du prawdopodobnego. Porównywania prędkości radjalnych
z niepewnemi dziś jeszcze ruchami wlasnemi nie mają również

+

dużej wartości.
Pozostają

metody pośrednie. Polegają przedewszystkiem
na obserwacjach gwiazd zmiennych, zwłaszcza cefeid i nowych,
które zaobserwowano w mgławicach. Pierwszą nową zauważo
no w 1885 r. w pobliżu środka wielkiej M. 31 . Od tego czasu
w tej mgławicy stwierdzono obecność przeszlo 80 nowych ,
przeważnie w centralnej jej części. W zewnętrznych obszarach
dostrzeżono
przez migawkowy komparator liczne gwiazdy
zmienne . W 1925 r. Hubb/e okazał, że wiele ·~ z nich jest typo-
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wemi cefeidami o okresach 18- 50 dni i charakterystycznych
krzywych blasku . Przeszło 40 zmiennych odkryto też w M. 33,
w Trójkącie . Między niemi stwierdzono i zbadano cefeidy. Pozatem zmienne ujawniono ieszcze w wielu innych spiralach.
W obu wspomnianych wypadkach cefeidy należą niewątpliwie
do mgławic, gdyż staranne poszukiwania nie wykryły w są
siedztwie podobnych gwiazd . W obu mgławicach najjaśniejsze
z cefeid mają okres około 40 dni i są w maksimum blasku
słabsze od 18m. Z zależności między okresem zmienno ś ci blasku a jasnością absolutną cefeid, otrzymujemy moduł
m -M = 22m.15
Odpowiada to odległości 870.000 lat światła dla tych najjaśniej
szych, a więc stosunkowo bliskich mgławic. Na poparcie tego
wyniku są i inne argumenty. Hubb/e znajduje, że najjaśniej 
szym gwiazdom w M. 33, po uwzględnieniu takiej odległości
odpowiada - 7m absolutna. Jest to jasność porównalna z jasnością najsilniejszych gwiazd w Obłokach Magellana (-8m. O
i - sm. 5) i w układzie Galaktycznym (- 5m. 5) . Dalej - · prze .
ciętna jasność absolutna nowych w M. 31 wypada 5m. 3, co
jest w zgodzie z naszemi wiadomościami o galaktycznych nowych.
Odpowiada to odległości 870.000 lat światła dla tych
najjaśniejszych, a więc stosunkowo bliskich mgławic.
Na poparcie tego wyniku są i inne argumenty. Hubb/e znajduje.
że najjaśniejszym gwiazdom w M. 33 po uwzględnieniu takiej
odległości odpowiada -- 7m abs o lutna . Jest to jasność porównalna z jasnością najsilniejszych gwiazd w obłokach Magellana ( -8.m O i -5.m 5) i w Układzie Galaktycznym ( - 5m 5).
Dalej - przeciętna jasność absolutna nowych w M 31 wypada
- 5.m 3, co jest w zgodzie z naszemi wiadomościami o ga laktycznych nowych .
Podobnie jak według cefeid, można oceniać odległo ś ci
mgławic podług nowych.
Oba te sposoby opierają się na
założeniu, że gwiazdy zawarte w mgławicach mają własno sc i
mniejwięcej takie same, jak nasze galaktyczne gwiazdy. Rezultaty otrzymane zapomocą różnych typów gwi a zd s ą naogół
zgodne, co zdaje się potwierdzać powyższe założenie. f\le
podnoszą się i głosy ostrzegawcze. Tak np. van Maanen
ostrzega przed zbytnią ufnością w prawo mał e j dyspersji wśród
rJbsolutnych wielkości nowych. W5kazuje na nową S f\ndromedae z 1885 r. w M. 31; nowa ta, 7m w maximum, P' zewyż
szała inne nowe tej mgławicy około 10m.
Również nadzwyczaj
silną była nowa Centauri z 1895 r. w mgławicy N. G. C. 5253.
Podobnego typu nowemi tylko w bliższych odległościach były
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może nowa Tycho Brache z 1572, dorównywająca blaskiem
Venus i nowa Kepplera 1604, która dorównywała Jowiszowi.
W związku ze znaczeniem nowych dla oceny odległości
mgławic dyskutuje ten temat Lundmark. Przyznaje, że przyjęcie
małych granic dla wielkości absolutnych wszystkich nowych
podlega dyskusji. Większość zbadanych nowych posiada jednak maxima w stosunkowo wąskim przedziale.
W M 31 zaobserwowane nqwe wykazują naogół małą
dyspersję jasności w maximum. Srednio są one 17m fotogra ficznej. Jednakże stoimy wobec faktu, że nowa S Andromedae
wyłamuje się w jaskrawy sposób z pośród innych: w maximum
dochodziła do 7m . Z kryterjum cefeid otrzymaliśmy wyżej dla
gwiazd tej mgławicy M- m=- 22. Wobec tego na jasność
absolutną nowej S And otrzymujemy wartość

7m- 22m = -- 15m.
Trudno przypuścić istnienie
Musiałaby świecić 300 miljonów

tak jasnej pojedyńczej gwiazdy.
razy intensywniej niż Słońce.
Nie wiemy jednok -· mówi Lundmark- czy tego rodzaju nową
stanowi jedna gwiazda. Być może - cała gromada . Jeżeli
przypuścimy, że zajaśnienie nowej jest wywołane przez procesy atomowe i jeżeli w jakiejś gromadzie gwiazd wielka ich
część znajdzie się jednocześnie w warunkach prowadzących do
powstania nowej, to zbiorowy efekt optyczny będzie potężny.
Całkowite jasności absolutne znanych gromad kulistych wynoszą około -Bm.
A więc jeżeliby znaczna część gwiazd gro mady przeszła w nowe, maximum jasności absolutnej gromady
przypominałoby właśnie nową S Andromedae . Jakkołwiek jest,
to jeżeli przyjmiemy wyniki otrzym ,:m e z cefeid, trzeba uznać
za fakt, że istnieją nowe o wielkościach absolutnych około
-15m w maximum .
W wyniku obszernej dyskusji metod oceny Lundmark
przyjmuje za średnią absolutną wielkość maxymalną nowy(;h
-6.m 1. Wtedy odległość wielkiej mgławicy M 31 w Andromedzie wypada
d C/l 1.000.000 lat światła
a jej średnica a (/)
45.000 .,
.,
Kryterjum cefeid zaś daje d C/l 900.000 lat światła.
Dla porównania warto wspomnieć o nowszych ocenach
wymiarów Galaktyki. W naszem bezpośredniem otoczeniu
gwiazdowem rozróżniamy t . zw. Małą i Wielką Galaktykę. Małą
stanowią gwiazdy Drogi Mlecznej, mgławice gazowe, gromady
otwarte gwiazd; przedstawia ona rodzaj spbszczonej soczewki.
Badania Trumpler'a, dotyczące rozkładu 168 otwartych gromad
i ich odległości ocenianych głównie podług cefeid określają
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Galaktyki wymiary 35.000 lat

światła średnicy

i 4.000

światła grubości.
Układ słoneczny znajduje się w odległości około 4.000 lat światła od środka tego tworu soczewkowatego. Bliższe otoczenie słońca, t. zw. System Lokalny
gwiazd tworzy centralne zgęszczenie około 12.000 lat światła
średnicy. Trumpler znajduje, że rozmieszczenie gromad otwar-

tych wskazuje na istnienie jakgdyby dwu zwo}ów spiralnych,
którym też odpowiada rozkład gwiazd . Cały ten układ Małej
Galaktyki należy do układu Wielkiej Galaktyki, która prócz
niego zawiera twory inne: w pierwszym rzędzie gromady kuliste gwiazd. Te nadzwyczaj gęste skupienia gwiazd grupują
się głównie w stronie nieba zajmowanej przez gwiazdozbiór
Strzelca . W tymże kierunku znajdują się najgęstsze chmury
gwiazdziste Drogi Mlecznej. Najnowsze prace Shapley'a oceniają odległ.ość tych chmur na 50.000 lat światła, podczas gdy
gromady kuliste są na odległościach od 21.000 lat światła
(w Centauri) do powyżej 200 .000 lat światła. Wielka Galaktyka
jest więc układem daleko przewyższającym rozmiarami Małą,
przyczem ta ostatnia nie znajduje si ę w środku Wielkiej, lecz
jakby na krańcu. Najbliższe z mgławic pozagalaktycznych,
Obłoki Magellana o odległościach 112.000 lat światła i 105.000
lat światła (Shapley) od nas, są stosunkowo blisko W. Galaktyki.

(Dalszy

ciąg nastąpi}.

R . STRCHY .

O sposobach obliczania daty

św i ęt a

Wie lkiej No cy.

W notatce tej zamierzamy omówić t. zw. wzory wielkanocne, służą~e do oznaczania daty święta Wielkiej Nocy dla
dowolnego roku. Odnośne zagadni e nie przedstawia się jako
zajmujący problem matematyczny, który dla swego opracowania pozyskał wielu matematyków tak, że obe cnie ilość systemów wzorów jest znaczna. Pragniemy omówić szerzej jeden
z takich systemów, wpierw jednak poprzedzimy tę notatkę historją daty tego święta.
Uważamy dzisiaj święto W. N. jako święto Zmartwychwstania Pańskiego. Męka Pańska dokonała się w piątek 15.
czy też 14. dni;:( ' miesiąca Nisan, a więc w tygodniu żydow
skiego święta "pesach" (paschy), obchodzonego przez żydów
w dzień pełni pierwotnie jako święto pokuty, później -w następstwie zarządzenia Mojżesza- jako święto radości na pa-
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miątkę szczęśliwego opuszczenia ziemi egipskiej*). Pierwsze
gminy chrześcijańskie obchodziły Wielkanoc albo równocześnie
z żydowskiem świętem "pesach", albo też w innych datach
z braku wspólnego przepisu kościelnego, któryby tę datę ustalał. Jedne gminy chrześcijańskie obchodziły W. N. w najbliż
szą niedzielę po 14. Nisan wzgl. w dzień 14. Nisan, o ile ten
był niedzielą, inne w dzień 14. Nisan bez względu na to, jaki
to był dzień tygodnia, inne jeszcze w stałej dacie 25. marca
lub również w stałej dacie 6. kwietnia. Gdy zaś z czasem ży
dzi zmienili swują rachubę kalendarzową na cykliczną (Juda
hanasi, Hillel), gminy, oznaczające datę W. N. w zależności od
14. Nisan, częstokroć święciły W. N. przed równonocą wiosenną, gdyż w zmienionym kalendarzu żydowskim nie brano
w rachubu położenia daty 14. Nizan w porównaniu z datą ró wnonocy wiosennej . Sprawa ujednostajnienia daty W. N. była
przedmiotem obrad wielu soborów: w Nicei (325), w Laodycei
(366), w Konstantynopolu (381), w Puzie (375), w Sangarze
(393), i w Chalcedonie (451). Zgodzono się wreszcie, że W. N.
winna być obchodzona w najbliższą niedzielę po pierwszej
pełni, która następuje po równonocy wiosennej, której datę
przyjęto jako dzień 21. marca; w ten sposób uwzględniono
postulat F\natoliosa (ok. r. 270) który pierwszy domagał się
obchodzenia W. N. w dzień pełni, następującej po równonocy
wiosennej. Przy cyklicznem obliczaniu dat W. N. zgodzono się
używać 19-letniego cyklu Metona, w którym ze znacznem
przybliżeniem zawiera się 235 miesięcy synodycznych; po upły
wie tego cyklu identyczne fazy księżyca przypadają ni':l te same daty.
Dla ułatwienia obliczania dat W. N. posługiwano się pewnemi wielkościami pomocniczerni jak liczba złota, epakta, litera niedzielna, litery księżycowo-wielkanocne, regulares paschae,
claves terminorum oraz odpowiednio urządzonemi tablicami.
K. F. Gauss pierwszy podał ( 1800) wyłącznie na prostym rachunku oparty sposób obliczania daty W. N. bez korzystania
ze wspomnianych wielkości pomocniczych Sposób ten ujęty
w krótki schemat wzorów wielkanocnych uważamy za szczególnie prosty i łatwy do stosowania i od niego rozpoczynamy
nasz przegląd.
Wzory Gaussa można napisać ogólnie dla obu obecnie
używanych kalendarzy: juljańskiego i gregorjańskiego, jednak
dla ułatwienia zrozumienia rachunku podajemy je oddzielnie
dla każdego z wymienionych kalendarzy.
Rachunek daty W. N. w kalendarzu juljańskim przedstawia się według Gaussa następująco: 1) Liczbę roku F\ (np. F\ =

*)

Według:

F. K. Ginzel: Handbuch der Chronologie, Bd. lll. S. 211 .
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1930), dla którego chcemy obliczyć datę W. N., dzieli się kolejno przez 19, 4 i 7 i bierze pod uwagę odpowiednie reszty
z tych dzieleń a, b, c, pomijając zupełnie całkowite ilorazy,
następnie 2) oblicza się wartość wyrażenia (19.a + 15), dzieli
się ją przez 30 i otrzymuje resztę d, wreszcie 3) oblicza się
wartość wyrażenia (2.b + 4.c + 6.d +6), dzieli się ją przez
7 i otrzymuje resztę e. Wówczas datą W. N. w kalendarzu juljańskim jest dzień (22
d + e) marca czyli (d + e - 9)
kwietnia, jeżeli suma reszt (d + e) jest większa od 9.
Dla przykładu obliczamy datę W. N. dla roku bieżącego
w kalendarzu juljańskim. Dzieląc liczbę roku 1930 kolejno
przez 19, 4 i 7, otrzymujemy jako odpowiednie reszty liczby
następujące: a = 11, b = 2, c = 5. Wyrażenie (19.a + 15)
ma wartość 224; reszta z dzielenia tej liczby przez 30 wynosi
d = 14. Wyrażenie (2.b + 4.c + 6.d + 6) ma wartość 114;
reszta z dzielenia liczby 114 przez 7 wynosi 2. Suma (d + e)
ma wartość 16. Datą W. N. jest więc dzień (22 + 16) marca = 38. marca czyli 7. kwietnia, jak łatwo czytelnik sprawdzi w kalendarzu w rubryce: święta grecko-katolickie wzgl.

+

prawosławne.

W kalendarzu zreformowanym gregorjańskim rachunek
przedstawia się w punkcie 1.) identycznie. Natomiast w miejsce
wyrażeń (19.a + 15) oraz (2.b + 4.c + 6.d
6) tworzy się
odpowiednie wyrażenia (19.a +M) oraz (2.b + 4.c + 6.d + N),
w których M i N oznaczają liczby całkowite, różne naogół dla
różnych stuleci. Wartości stałych M i N oblicza się z liczby k,
która oznacza ilość stuleci, zawartą w roku 11, oraz z liczb g
i h, które oznaczają całkowite ilorazy z dzieleń liczby k przez
3 wzgl. 4. Jest mianowicie wielkość M resztą z dzielenia
wyrażenia (15 + k - g h) przez 30, wielkość N zaś re sztą z dzielenia wyrażenia (4 + k h) przez 7. Łatwo mo żna przekonać się rachunkiem, że dla lat od 1700 - 1799 jest
M = 23, N = 3, od 1800-1899 M = 23, N = 4. od 19002099 M = 24, N = 5, od 2100- 2199 M 24, N = 6, od 22002299 M = 25, N = O, od 2300 - 2399 M = 26, N = 1, od
2400 - 2499 M = 25, N = 1 i t. d.
Dla roku 1930 mamy k = 19, g = 6, h = 4; wyrażenie
(15 + k - g - h) ma wartość 24; reszta z dzielenia tej liczby
przez 30 wynosi M = 24; wyrażenie (4 + k - h) ma wartość 19; reszta z dzielenia 19 przez 7 wynosi N = 5. Chcąc
zatem wyrachować datę W. N. w kalendarzu gregorjańskim
n. p. dla r_ 1930, tworzymy wpierw reszty z dzieleń liczby
1930 przez 19, 4 i 7; reszty te wynoszą: a = 11 , b = 2, c = 5.
Wyrażenie (19.a + M) =
(19.11
24) ma wartość 233; re szta z dzielenia tej liczby przez 30 wynosi d . 23. Wyrażenie
(2.b + 4.c
6.d + N) = (2.2 + 4.5 + 6.23 + 5) ma war-

+

+

+
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tość
Datę

167; reszta z dzielenia tej liczby przez 7 wynosi e = 6.
W. N. w r. 1930 w kalendarzu gregorjańskim jest zatem
dzień (22
23
6} marca = 51 marca czyli 20 kwietnia,

+ +

jak łatwo czytelnik sprawdzi w kalendarzu w rubryce: święta
rzymsko -katolickie.
Od dat obliczonych w podany właśnie sposób, zachodzą
dwa wyjątki. Zanim je omówimy, zważmy, że liczby d i e jako reszty z dzieleń przez 30 i przez 7, mogą przybierać najwyższe wartości 29 wzgl. 6, najmniejsze d = e = o.
Stąd
wynika, że najwcześniejszą możliwą datą W. N. jest dzień 22.
marca (co zdarzy się dopiero w latach 2285 i 2353}, najpóż
niejszą zaś (rachunkowo-możliwą) dzień (22
29
6) marca
czyli 26. kwietnia. W tym jednak wypadku gdy dla danego
roku (n. p. 1981} wypadną z rachunku największe wartości dla
d i e t. j. 29 wzgl. 6, na podstawie przepisu kościelnego cofa
się datę W. N. na niedzielę poprzednią t. j. na 19. kwietnia.
Najpóżniejszą tedy datą W. N. jest dzień 25. kwietnia (n. p.
w latach 1943, 2038, 2258, 2326 ... ). Obok tego wyjątku istnieje
j,eszcze jeden: gdy mianowicie rachunek prowadzi do daty 25.
kwietnia i jeśli równocześnie reszta a ma wartość większą od
10 i jeśli równocześnie reszta d = 28, wówczas datę W. N.
cofa się na niedzielę poprzednią t. j. na 18. kwietnia (wyjątek
ten będzie miał miejsce w latach 1954, 2049, 2106, 3165 ... );
o ile równocześnie oba warunki dla reszt a i d nie zachodzą,
datą W. N. pozostaje dzień 25. kwietnia.
Jeśli chodzi o matematyczne uzasadnienie tych wzorów,
to odsyłam czytelników do odnośnej pracy Gaussa ( Monatl.
Corresp. fur Erd.-und Himmelskunde, Bd. 11. S. 121 - 130;
Gauss' Werke, VI, S. 73 - 79; Zeitschrift fUr f\stronomie und
verwandte Wissenschaften, Bd. l. S. 158}.
Obok wzorów Gaussa istnieje znaczna ilość innych wzorów, które są wynikiem usiłowań matematyków, zmierzających
do uproszczenia wzorów Gaussa. Ważniejszemi z innych systemów wzorów wielkanocnych są wzory Fraenkla (Crelles Journal, Bd. 138}, wzory J. Hartmanna (f\stronomische Nachrichten,
Bd . 187) i wzory najnowsze (1911) prof. F. W . Ristenparta
(Santiago de Chile) podane również w f\stronomische Nachrichten (Bd . 190}. Nie będziemy in extenso przepisywali tu
odnośnych systemów, które czytelnik znajdzie w cytowanych
żródłach; ograniczymy się jeno do krótkiej krytyki zasięgu
tych uproszczeń. l tak wzory Fraenkla redukują wprawdzie
ilość niezbędnych dzieleń do czterech, zmuszają jednak do
rachowania wielkiemi liczbami i są trudniejsze do zapamię 
tania ·od wzorów Gaussa zwłaszcza, jeśli chodzi o wzory Fraenkla dla kalend~rza gregorjańskiego. Istotnem uproszczeniem
wzorów wielkanocnych są wzory Hartmanna, w których liczy

+ +
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się małemi liczbami i małemi spółczynnikami. F. W. Ristenpart zdołał z wzorów Hartmanna wyprowadzić system dogodniejszy, a z tego drugi system, jeszcze bardziej uproszczony,
w którym liczy się wyłącznie małemi liczbami. Według naszego
zdania drugi system wzorów Ristenparta jest istotnie najprostszy i nadaje się szczególnie wtedy do użycia, gdy chodzi
·o obliczenie dat W. N. równocześnie dla wielkiej ilości wypadków.
W tym krótkim czasie nie staraliśmy się poruszyć tego
wszystkiego, co wiąże się z problemem W. N. jako zagadnieniem chronologji matematycznej; chodziło nam tylko o drobny
fragment, bo o podanie łatwego sposobu rachunkowego, któryby pozwalał bez znajomości zasad chronologji oznaczać datę
W. N. Jeśli chodzi o inne kwestje, to odsyłamy do bogatej
literatury, zestawionej w cytowanej pracy Fraenk/a, oraz do
znakomitego dzieła F. K. Ginzel'a: Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie (1911).
•
Kończąc te uwagi, dodajemy, że ruchomość święta W. N.
i świąt, ~tórych daty zależą od daty W. N. (Wniebowstąpienie,
Zielone Swięta i Boże Ciało) okazała się w wielu wypadkach
okolicznością niedogodną i niekorzystną, jeśli chodzi o równomierny rozkład zajęć w roku, to też sprawa ustalenia niezmiennej
daty W. N. jest obecnie coraz częściej wysuwana.

MFIRJFIN WOJTOWICZ.

Ś. p. Prof. Dr. Marcin Ernst.
Oddział Lwowski Pol. T-wa Przyj. F\str. poniósł bolesną
i niepowetowaną stratę. Dnia 4-go czerwca zmarł po dłużs7.ej
chorobie, kierownik i opiekun tego oddziału s. p. Dr. Marcin
Ernst, Prof. Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.
Ś. p. Prof. Dr. Marcin Ernst, urodzony w Warszawie
4 marca 1869 r., tam że ukończył szkołę średnią, był bowiem
uczniem gimnazjum III i IV. Pestanowiwszy poświęcić się studjom matematycznym, ze szczegolnem uwzględnieniem astronomji, udał się w roku 1890 do Berlina. Kształcił się tam
pod kierunkiem uczonych takich, jak Forster, Tietjen, Scheiner
1 mni.
Jedno półrocze spędził też ś. p. Zmarły na uniwersytecie wiedeńskim. W sierpniu 1896 r. uzyskał na uniwersytecie berlińskim tytuł doktora filozofji, za pracę p . t. Ueber der.
Verlauf einer Sonnenfinsterniss in hoheren F\thmospherenschi-
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chten. Po ukończeniu studjów zagranicznych, osiedla się ś. p. prof.
Ernst we Lwowie i obejmuje stanowisko asystenta przy obserwatorjum Politechniki Lwowskiej, którego dyrektorem był wtedy
prof. W. Laska. W roku 1900 uchwałą grona profesorów Uni wersytetu Lwowskiego został ś . p. prof. Ernst dopuszczony do
wykładów z astronomji, jako docent prywatny . W tym samym
roku uzyskał ś . p. Zmarły stypendjum f\kademji Umiejętności
w Krakowie na wyjazd za granicę. W ciągu tego roku, spędził
prof. Ernst kilka miesięcy w obserwatorjum w Poczdamie, pracował w Berlińskim Instytucie Rachunkowym, oraz zwiedził
szereg obserwatorjów w Niemczech i we Francji. W roku 1905
udzielony został dr. Ernstowi tytuł profesora nadzwyczajnego,
zaś w roku 1912 został ś p. prof. Ernst profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, na którym wykładał. astronomję do ostatniej prawie chwili swego życia.
S. p. prof. Ernst ogłosił w ciągu całej swej działalności
naukowej bardzo wielką liczbę prac, w czasopismach naukowych polskich i zagranicznych. Z większych dzieł ś. p. prof.
Ernsta wymienić należy dzieła takie, jak: "f\stronomja gwiazd
stałych", "Pianety i warunki życia na nich", wreszcie pierwszy
polski wyczerpujący podręcznik na poziomie uniwersyteckim
p. t. "f\stronomja sferyczna".
Dla nas, Miłośników f\stronomji, pozostanie ś . p. prof.
Ernst postacią nigdy niezapomnianą, za swą działalność na
polu popularyzacji tej tak niepopularnej w Polsce, mimo tra dycji wielkiego Kopernika, nauki, jaką jest astronomja. W bibljoteczce każdego miłośnika astronomji, znajdą się z pewnoś 
cią pisma ś. p. prof. Ernsta takie jak: "f\stronomja popularna",
"0 kometach i komecie Halleya", .,Energja słońca·• i inne
Prof. Ernst sporządził także obracalną mapę nieba widzialnego
na ziemiach polskich . jedyną, będącą obecnie w Polsce w uży 
ciu. Z pod pióra ś p . prof. Ernsta wyszedł także podręcznik
kosmografji dla szkół średnich .
Wielki uczony, był zarazem człowiekiem ogromnej dobroci
i wyrozumiałości dla wszystkich, kto tylko miał sposobność
zetknąć się z nim. Wykładów nie przerywał nawet wtedy,
gdy śmiertelna choroba powaliła Go na łoże boleści, z którego
już nie miał powstać.
Uczniowie gromadzili się koło łoża
chorego Mistrza, a On wyjaśniał im zawiłe zagadnienia budowy
Wszechświata, patrząc pogodnie w Wieczność , u progu której
już st:mął .
Na miesiąc prze d Swą śmiercią, przepytywał jeszcze studentów, zgłaszających się do egzaminu, nie chcąc, by
z powodu Jego choroby tracili rok studjów . Była to wyrozumiałość, posunięta do bohaterstwa.
Oddział Lwowski Pol. T-wa Przyj . f\str . znalazł w ś. p.
prof. Ernście oddanego calem sercem opiekuna i doradcę .
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oddającego chętnie swój czas i swoją wiedzę do dyspozycji
członków T-wa. W uznaniu tych zasług, Walne Zebranie człon~
ków oddziału, nadało ś. p prof. Ernstowi honorową godność
Dożywotniego Kuratora Oddz . Lw. Pol. T-wa Przyj . f\str.

Niezapomnianej i nieodżałowanej pamięci
Uczonego, Nauczyciela i Człowieka - Cześć!

Z

życia

Polskiego Towarzystwa
.f\stronomji.

Wielkiego

Przyjaciół

Sprawozdanie
z działalności Zarządu Centralnego
Polskiego Towarzystwa Przyjaciół 1\stronomji
za rok 1929.
Na pierwszem zebraniu delegatów Polskiego Towarzystwa
f\stronomji w dniu 21 marca 1929 r. wybrany został
Zarząd Centralny w składzie następującym·:
Przyjaciół

Preze s: - prof. M. Kamieński,
Vice -prezes - p. M. Bialęcki
Członkowie

Zarządu:

Dr. F. Burdecki (sekretarz),
Dr. M. Łobanow (skarbnik) ,
Dr. E. Rybka (redaktor),
P. T. Neumann (administrator),
Prof. Dr. S. Dickstein.
Komisja Rewizyjna: Dr. L. Brennejsen, K.
J. Gadomski i Dr. E. Taraszkiewicz

Dębowski,

Dr.

W październiku roku sprawozdawczego sekretarz Zarządu
p . Dr. F. Bw·decki wystąpił na własną prośbę z Zarządu, wobec czego na mocy uchwały Zarządu w dniu 10 grudnia 1929 r.
powierzono pełnienie tych czynności p. W. Sulikowskiemu
Głównem zadaniem Zarządu Centralnego, prócz prac nad
dalszem organizowaniem oddziałów, a szczególnie oddziału
Częstochowskiego. było wydawanie miesięcznika "Uranja" i Ka lendarza f\stronomicznego .
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W roku sprawozdawczym, pomimo olbrzymich trudności
finansowych, udało siE; jednak wydać NN-ry 3, 4, 5/ 6 7, 8
i 9/10 (w druku) kończący rok sprawozdawczy, czyli całość zakreśloną programem.
Obecnie jest na ukończeniu druk Kalendarza Astronomicznego P. T. P. A na rok 1930, wobec
czego kalendarz w końcu stycznia, a najdalej na początku lu tego 1930 r. ukaże się w druku.
Trudności finansowe, o których wyżej wspomniano, spowodowały opóżnienie ostatnich numerów "Uranji" oraz uniemożliwiły wydanie Kalendarza Astronomicznego przed styczniem 1930 r.
Zarząd Centralny poczynił wszystko, co było w jego mocy w kierunku uzyskania odpowiednich funduszów na ten cel,
jednakże dotąd sprawa otrzymania odpowiednich subsydjów
nie została definitywnie załatwioną.
Tu należy podkreślić, że w akcji wydawniczej Zarządu
Centralnego dużą pomoc okazał Oddział Warszawski Polskiego
Towarzystwa Przyjaciół Astronomji, który w celu ułatwienia
normalnego wydawania "Uranji" i Kalendarza Astronomicznego,
wpłacał na rzecz Zarządu Centralnego większe sumy, niż do
tego był statutowo zobowiązany.
Przechodząc do spraw organizacyjnych, chcemy zaznaczyć,
że za zorganizowane Oddziały P. T. P. f\. można uważać Oddział Warszawski, liczący obecnie 228 członków, oraz Oddział
Lwowski, liczący 58 członków; Oddział Częstochowski dotychczas znajduje się w stadjum organizacji.
Na zakończenie tego przeglądu z ogólnej działalności Zarządu c~ntralnego zaznaczyć należy, iż zakres działalności
P. T. P. A. znacznie się rozszerzył, dzięki wydatnym pracom
Oddziału Warszawskiego, zorganizowaniu przy temże- Obserwatorjum o charakterze naukowo-popularnym oraz urządzeniu
cyklu oddczytów popularnych, które miały b. duże powodzenie, a tern samem przyczynią się niewątpliwie do dalszego
rozwoju Towarzystwa.
Mamy nadzieję, że w roku 1930 uda się zorganizować regularne obserwacje również w Oddziale Częstochowskim, gdzie
istnieje już Obserwatorjum, narzędzia astronomiczne i odpowiednie środki finansowe .
Sekretarz:
(-) Wl. Sulikowski,

Prezes:
(-) Prof. M. Kamieński.
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Zarządu

Oddziału Lwowskiego Polskiego T-wa Przyjaciół 1\stron.
za okres od 3 lutego do 14 grudnia 1929 r. przedłożone
na Zebraniu Walnem Oddziału w dniu 14.XII 1929 roku
we Lwowie.

Z inicjatywy Zarządu P. T. P. f\. w Warszawie zostały
wszczęte na począt~u r. 1929 i przeprowadzone przez delegata
Zarządu P. T. P. f\ . Dr. E. Stenza kroki na terenie Lwowa,
mające na celu utworzenie. oddziału Lwowskiego tego T-wa.
Dzięki współdziałaniu prof. dr. M. Ernsta oraz szeregu człon
T-wa, zamieszkałych we Lwowie, starania te doprowadziły do
pozytywnego wyniku. Dnia 3 lutego 1929 r. odbyło się pod
przewodnictwem prof. Ernsta Zebranie Organizacyjne Oddziału
Lwowskiego P. T. P. f\., na którem, drogą głosowania . wybrany
został Tymczasowy Zarząd Oddziału w składzie następującym:
Prezes
- Dr. Edward Stenz,
Vice-Prezes
p. Alfred Stachy,
Sekretarz
- p. Walenty Szpunar,
Skarbnik
- p. Orest Sucharowski.
Na protektora Oddziału uproszono p. prof. ft.,f. Ernsto.
W ciągu roku sprawozdawczego w składzie Zarządu nastąpiła pewna zmiana mianowicie w dn. 14.X ustąpił p. Sucharawski ze stanowiska skarbnika, złożone przez niego funkcje
objął p. Szpunar, dotychczasowy sekretarz, a do prowadzenia
spraw sekretarjatu kooptowano do Zarządu p. M. Wojtowicza.
W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 10 posiedzeń,
na których były załatwiane sprawy organizacyjne i administracyjne Oddziału.
·
Komisja Rewizyjna Oddziału Lwowskiego składała się
z pp. gen. Aleksandra Jasińskiego i inż. A. Tylko.
Posiedzeń dyskusyjnych odbyło się 4.
1) Dnia 6.V odbyło się inauguracyjne posiedzenia T-wa
w sali im. "Kopernika w Uniw. J. K., na którem prezes Dr.
E Stenz wygłosił odczyt "0 polskiej ekspedycji do Laponji na
zaćmienie słońca 29VI 1927", ilustrowany przezroczami i fil·
mem zaćmieniowym, wypożyczonym przez prof. T. Banachiewicza. Posiedzenie to zaszczycił swą obecnością p. wojewoda
Lwowski, W. Go!uchowski, dożywotni członek naszego T-wa.
2) Dnia 25.V wygłosił odczyt prof. M. Ernst p. t ,.Wycieczka na Księżyc", ilustrowany licznemi przezrocz<"mi.
3) Dnia 8.VI odbył się odczyt prof. W. Borowicza "0 możliwościach podróży międzyplanetarnych", w którym prelegent
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omówił

nowe pomysły zrealizowania komunikacji międzypla
netarnej.
4) Dnia 14.XII odbył się odczyt Dr. E. Stenza p. t. "0 budowie fizycznej Słońca", wygłoszony przed Zebraniem Walnem
Oddziału.
Mała

liczba posiedzeń odczytowych w okresie sprawo~
zdawczym była wywołana niemożnością uzyskania prelegentów.
Na Zjazdy Delegatów Oddziałów P. T. P. R. Oddział wysłał dwukrotnie swych przedstawicieli: w Zjeździe Delegatów
dn . 21 marca 1929 w Warszawie uczestniczyli prezes Dr. Stenz
i sekretarz p. Szpunar. zaś w Nadzwyczajnem Zjeździe Dele~
gatów w dn. 22 czerwca pp. A. Tylko delegat Oddziału i p.
Szpunar. Ten ostatni Zjazd był poświęcony omówieniu trudnej
sytuacji finansowej T-wa
Sekretarjat Oddziału Lwowskiego zajmował się organizacją posiedzeń i rozsyłką "Uranji" członkom Oddziału. Dzię
ki życzliwemu stanowisku prof. Ernsta, sekretarjat uzyskał pomieszczenie w lokalu Zakładu Rstronomicznego Uniw. J K.
przy ul . Długosza 8. Pism wpłynęło 24, wysłano 19.
Przy końcu okresu sprawozdawczego członków Oddziału
było 58: jeden dożywotni, oraz 57 rzeczywistych.
Sekretarz:

Prezes:

(- ) Dr. Edward Stenz.

(-) M. Wojtowicz.

Lista członków Oddziału Lwowskiego .
Polskiego Towarzyrzystwa Przyjaciół Rstronomji.
l. Barczakówna f\licja, abs. uniw.
2. Barczak Eugenjusz, dyr. banku
3. Białas Tomasz, asyst. uniw.
4. Borowicz Wilhelm dr., prof. Po·
litechniki
5. Czarkawska Bronisława
6. Czernikawski Jerzy
7. Ernsl Marcin dr., prof. uniw.
8. Fabrowski Józef
9. Gawroński Stefan
10. Gottlieb Ignacy
11. Grabowski Lucjan dr., prof. politechniki
12. Jasiński f\leksander, gen . W. P.
13. Kaufman Erwin
14. Kelhoffer Juljan
15. Kitarski Marjan
16. Kociubiński f\ntoni
17. Kochański f\dam
18. Kosiba f\leksander

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Kozłowska
Kwieciński

Zofja
Stefan
Lewandowski Józef
Lichtenberg Władysław
Łysakowski Władysław
MaJeczyńska Józefa

Michejdowa Stefanja
Moniak Jan, asyst. uniw .
Orkisz Henryk dr.
18. Pasieka Karol
29. Pco:cak Jan
30. Piątkows k i Józef Stanisław
31. Podwapiński Władysław
32. Polaczkówna Marja dr., prof. gimn .
33. Połońska Helena
34. Przepiórkawski Wincenty
35. Przyjemska Olga
36. Ryzner Józef dr. adj . polit.
37. Salabun Józef
38. Smolnicki Tadeusz
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39.
40.
i l.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Stachy Rlfred
Stenz Edward dr.
Sucharawski Orest
Szpunar Walenty, asyst. polit.
Szumańs !d Teofil
Topperzer Rdam
Tylko Rndrzej inż .
Teodorowiczówna Marja
Uhorczak Franciszek
Wańczurowa Marja

z

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
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Wąsowicz

Józef dr.
Wiche Edgar
Wierzbicki Zenon
Wiszniewski Wacław
Wojtowicz Marjan, asyst. uniw.
Zakrzewski Ignacy dr., prof. uniw.
Zierhoffeer Rugust, dr. doc. uniw.
Zinkiewicz Włodzimierz
Zych Stanisław, asyst.

Sprawozdanie
Warszawskiego P. T. P. 1\.

działalności Oddziału

Dnia 15 stycznia odbyło się w auli Zakładu Botanicznego
Uniwersytetu Warszawskiego doroczne zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddz. Warsz. T-wa, na którem ustępujący
Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności Oddziału za
rok 1929.
W roku tym, - zgodnie z obecną organizacją T-wa
i przeniesieniem na Zarząd Centralny działu wydawnictw, prac
administracyjno- organizacyjnych i oficjalno- reprezentacyjnych
stosunków nazewnątrz, Oddział cały poświęcił się pracy
niejako wewnętrznej: działa!ności naukowej i propagandowej
we wszystkich dostępnych dla siebie kierunkach i zakresie,
przykładając do tego wszelki materjał i siły wykonawcze, jakiemi rozporządza.
Praca ta szła w trzech zasadniczych i najważniejszych
kierunkach: działalności odczytowej, zaznajamiania Członków
T-wa i społeczeństwo z niebem i zjawiskami niebieskiemi drogą pokazów w Obserwatorjum Oddziału przy ul. Chmielnej 88
oraz - w kierunku naukowvm.
W roku sprawozdawczym odbyło się 7 odczytów szkolnych i w Stowarzyszeniach, przyczem jako prelegenci wystę
powali: Prezes p . Tnż. Z. Chełmoński i Członkowie Zarządu
p. p. M. Bialęcki i J. W asiutyński.
Zebrania odczytowo-dyskusyjne Członków T-wa, odbywane
w audytorjum Zakładu Botanicznego Uniwersytetu, - z niezmierną uprlejmością i gotowością zawsze udzielanem przez
p. prof. Wóycickiego na potrzeby T-wa - cieszyły się frekwencją nie tyll<"o Członków T-wa lecz i osób postronnych,
zwłaszcza w drugiej połowie roku.
Zebrań takich odbyło się 6 w następującym porządku:
Dr. E . Rybka - .. O temperaturze gwiazd",
Dr. E. Rybka - "Budowa wewnętrzna gwiazd",
p M. Bialęcki - .. Pochodzenie kraterów księżycowych",
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Inż. M. Kowalski- .. 0 słownictwie astronomicznem",
Z. Chelmoński - .. Kanały i mieszkańcy na Marsie .. ,
Prof. P. Chomicz - .. O kształcie Ziemi ·.
Ku końcowi roku Zarząd Oddziału z wielką radością mógł
przystąpić do jednej z najważniejszych akcji w swej działalności
popularyzacyjnej, mianowicie - do odczytów publicznych.
Dzięki niezmiernie życzliwemu i uprzejmemu ustosunkowaniu się do T-wa dyrektora Muzeum Pedagogicznego przy
ul. Jezuickiej 4, p. Paczóskiego. oraz dyrektora Zawadzkiego,
Oddział uzyskał całkowicie
bezinteresownie salę odczytową
w tern Muzeum, i 27-go listopada rozpoczął pierwszy programowy cykl popularnych odczytów publicznych z astronomji.
Na cykl złożyły się następujące odczyty:
lnż. Z. Chelmoński p. t. "Wszechświat i j.ego ustrój - zarys ogólny",
Dr. E. Rybka, p. t. .. S!ońce",
P. M. Bialęcki, p. t. "Swiaty planetarne",
Prof. Kamieński, p t. .. Komety i meteory".
P. J. Wasiutyński, p . t. "Gwiazdy i budowa Wszechświata".
Przepełniona na każdym odczycie publicznością sala była
miarą celowości i trafności akcji Oddziału a zarazem powodzenia odczytów, które w rezultacie nadto przysporzyły
Towarzystwu sporą liczbę nowych Członków.
Pokazy nieba w Obserwatorjum Oddziału przy ul. Chmielnej 88 były odwiedzane chętnie tak przez osoby pojedyńcze
jak i wycieczki zbiorowe; mało jednak naogół wieczorów po·
godnych ograniczało, jako siła wyższa, dążenia Oddziału w tym
kierunku.
Niezależnie od działalności popularyzacyjnej Oddział rozwinął bardzo energiczną pracę w kieruo.ku ściśle naukowym .
Ku końcowi roku zostało ostatecznie zorganizowane i ukonstytuowane .,Koło Naukowe" i niezwłocznie rozpoczęło funkcjonowanie. Zakres prac został zawarty w dwóch zasadniczych
Działach: praktycznym - obserwacyjnym i
referatów nauko·
wych i prac teoretycznych. Zwierzchnie kierownictwo naukowe
objął Dyrektor Obserwatorjum F\stronomicznego Uniwers. Warsz
Prof. M. Kamieński, poszczególnych Działów i Sekcji - Człon
kowie Zarządów --Centralnego i Oddziału
astronomowie fachowi . Na skutek rozesłanego Członkom T-wa zawiadomienia .
do Koła Naukowego zapisała się spora liczba uczestników .
Zebrania odczytowo-referatowe Koła odbywały się w Obserwatorjum F\stronomicznem Uniwers. Warsz., organizowane przez
Kierownika tego Działu, p. J. J. Wasiutyńskiego . W Dziale zaś
obserwacji kierują i prowadzą również samoistnie obserwacje
naukowe pp. Bialęcki, Bielicki, dr. Gadomski i Zajd/er.

Prof.
Inż.
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Część prac
Oddziału, została

naukowych, dokonanych przez Członków
wydana drukiem w postaci l-go zeszytu publikacji p. t. "Prace Oddziału Warszawskiego Pol. Tow. Przyj.
f\stron." i rozesłane tak Członkom T-wa jak i wszystkim instytucjom i obserwatorjam w kraju i za granicą, z któremi T-wo
pozostaje w stosunkach wymiany publikacji. Zeszyty następne
w przygotowaniu i ukazywać się będą w miarę zebrania się
materjału, ·dostatecznego do publikacji.
W kierunku organizacyjno-administracyjnym stan Oddziału
za rok 1929 przedstawiał się jak następuje:
Członków

.
.

rzeczywistych
popierających

honorowych
założycieli

zbiorowych
Koła Młodzieży

Razem

214
4
2
4
2

w tern: w Warszawie
zamiejscowych

168
63

5
231

Wogóle dała się zauważyć poprawa w kierunku zwięk
szenia ilości Członków, akuratności wpłacania składek przez
Członków, a co za tern idzie zdecydowany, choć jeszcze
bardzo powolny, ruch ku poprawie stanu finansowego T -w a,
który w połowie roku zeszłego był tak zły, że nie tylko uniemożliwił Zarządowi Centralnemu wydawanie terminowe "Uranji"
i "Kalendarza Astronomicznego", lecz wręcz zagrażał bytowi
Towarzystwa. Pohlimo wszelkich możliwych wysiłków Zarzą
dów, tak Centralnego jak i Oddziału Warszawskiego (który za
minimalną, niezbędną dla egzystowania i funkcjonowania Oddziału, cząstką wszystkie swoje dochody oddaje Zarządowi
Centralnemu na ogólne potrzeby T-wa) - aby, z jednej strony
p~;owadzić jaknajoszczędniejszą i najracjonalniejszą gospodarkę,
a ·z drugiej - aby dać Członkom T-wa ile można jaknajwięcej,
a jednocześnie - nie tylko nie zaniedbywać, lecz przeciwnie
rozwijać swą działalność i statutowy zakres działań, stan
pomimo wzmiankowanej poprawy jest nadal bardzo poważny
i wymagający dotkliwych oszczędności. Tu do rzeczy będzie
· wspomnieć iż ostatnio Oddział Warszawski był zmuszony wykreślić z listy Członków 28 członków za -- pomimo jaknajdalej idących ulg przy spłatach - nieopłacanie składek człon
kowskich, które jak wiadomo wynoszą zaledwie 1 złoty miesięcznie.

Sprawozdanie Zarządu za rok 1929 uzyskało absolutorjum
Walnego Zebrania, poczem nastąpiły wybory nowego Zarządu
na rok 1930, który ostatecznie ukonstytuował się następująco:
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Prezes - lnż. Z. Che!moński (ponownie)
Vice -Prezes - lnż . B. Rafa/ski,
Sekretarz - p. T. Neumann
Skarbnik - Dr. M. Łobanow,
Bibljotekarz -- Inż. E. Szawdyn
Kierownik Obserw. - p. M . Bia!ęcki,
Członkowie Zarządu:

Prof. P. Chomicz
Prof. M. Dowgird
Radca Min. f . Grzyma!a-Pokrzywnicki
_St. f\syst. Obs f\str. Uniwer. Dr. E. Rybka
p. Wl. Sulikowski
P· J. Wasiutyński
p. L. Zajd/er.
Wszyscy ponownie (z pewną jedynie zmianą funkcji we prócz pp. W!. Sulikowskiego i J. Wasiutyń 
skiego, kooptowanych do Zarządu w końcu roku sprawozdawczego.
Powolny lecz stały rozwój Oddziału Warszawskiego trwa
nadal i w roku bieżącym, podobnież jak i działalność Oddziału .
Rozpoczęta w roku 1929 akcja w kierunku odczytów publicznych jest kontynuowana i obecnie. Mianowicie w m-cu
marcu Oddział przeprowadził, analogiczny do 1-go w r. zeszłym,
2-gi cykl popularny programowy odczytów publicznych, skła 
dający się z następujących odczytów:
Dr. J. Gadomski, p. t. "Od Ziemi ku krańcom widzialnego Wszechświata" .
Dr. M. Łobanow, p. t. "Gwiazdy, ich budowa i ewolucja" .
Inż. Z. Chełmoński, p . t. .. Warunki życia na planetach·· .
P. J. W asiutyński, p. t. "Gromady kuli s te gwiazd i wielki
układ Drogi Mlecznej"' .
Prof. M. Kamieński, p. t . .. Gwiazdy spadające" .
Tu Zarząd Oddz. Warsz. uważa za swój pierwszy a miły
obowiązek podkreślić niezmiernie życzliwe i uprzejme stanowisko, zajęte w stosunku do T-wa i jego potrzeb, przez Dyrektora Muzeum Pedagogicznego, p. Pacz6skiego, któ ry zawsze
z całą gotowością i zrozumieniem rzeczy traktował wszelkie
zwrócenia się do Niego T-wa i ze swej strony udzielał naj szerszego w swym zakresie poparcia i współdziałania Wzmian kowany 2-gi cykl odczytów popularnych odbył się również
w lokalu Muzeum Pedagogicznego, podobnież udzielonym bez
interesownie przez p. Dyrektora Paczóskiego .
Obfitość odczytów w tym okresie w Warszawie spowodowała nieco mniejszą liczebnie frekwencję odczytów 2-go cyklu,
lecz zainteresowanie tak niemi jak i T-wem pozost a ło to samo
wnątrz Zarządu)
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się stale.
Wobec tak pomyślnych
akcję tę prowadzić będzie i nadal, realizując
w miesiącach końcowych bieżącego roku

rozwija

wyników Odd .7 iał
praktycznie znów

Mówiąc o sprawie odczytów, Zarząd nie może pomin·ąć
milczeniem niezmiernie rażącej kwestji, mianowicie - niezrozumiałej obojętności sfer pedagogicznych w stosunku do zadań
i korzyści dla młodzieży szkolnej z egzystowania i działalności
P. T. P. F\. W roku bieżącym, wzorem lat ubiegłych, Oddział
Warsz. rozesłał był m. in odezwę - zawiadomienie do wszystkich (8 kl.) gimnazjów w Warszawie o urządzaniu, najzupeł
niej bezinteresownie, na zgłoszenia, jednorazowych odczytów
szkolnych, ogólno-uświadamiających o astronomji (nb. zawsze
gdzie odbywały się kiedykolwiek - słuchanych przez młodzież
z niezwykłem gorąc-em zainteresowaniem i zadowoleniem)
oraz o u~worzeniu w Oddziale specjalnego .. Koła Młodzieży",
- jedno i drugie podnoszące, z jednej strony, poziom kultu ralny, z drugiej · pomocne bardzo przy nauce kosmografji.
Rezultat jednak tej ankiety Oddziału był niespodziewany. Na
sto blisko szkół, ani jedna (dosłownie) nie wyraziła chęci skorzystania z propozycji T-wa (aczkolwiek wiadernem jest, iż
w paru szkołach była nawet gorąca akcja o takie odczyty ze
strony młodzieży uczącej się!). Jedno gimnazjum żeńskie p.
Łabusiewicz-Majewskiej korzysta stale, bez zawiadomień, z działalności T-wa; a to dzięki istotnie pedagogicznemu stanowisku
i traktowaniu sprawy przez dyrektora, p Majewskiego, wykła
dającego zarazem matematykę i kosmografję.
W roku bieżącym Koło Naukowe coraz więcej rozwija
swą działalność, tak że Oddział Warszawski
będzie mógł
również dzięki pracy swych Członków przyłożyć cegiełkę do
ogólnego gmachu dorobku wiedzy i kultury Narodu.

lnż.

Z. Ch.
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Sprawozdanie kasowe
Przyjaciół

Polskiego Towarzystwa

.f\stronomji

za rok 1929.
Zatwierdzone na Zebraniu Delegatów P. T. P. R. w dn iu 17.1 1930.
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Kronika astronomiczna.
Kometa Wilka (1930 c). Odkryta w marcu b. r. Kom et a W i l k a, o której pisaliśmy w poprzednim numerze Uranji
jest w dalszym ciągu interesującym objektem niebieskim, przedewszystkiem ze względu na charakter swej orbity. Jest to bowiem kometa perjod y c z n a, w okresie obiegu 466 lat, jak
to wynika z ostatnich obliczeń Prof. T. Banachiewicza. Następne obserwacje ustalą jeszcze dokładniej ten okres.
Natomiast inne elementy orbity, podane poprzednio, nie ulegną już
większym zmianom .
Wskutek szybkiego zmniejszania się jasności, Kom e t a
tylko prze7 krótki czas była dostępną obserwacjom za pomocą
średnich narzędzi; gdy w początkach maja jasności Kom e ty
wynosiła 8m w drugiej połowie tego miesiąca zmalała do 9m,
a w połowie czerwca już tylko do 11m . Od tego czasu śledzić
ją można jedynie wielkiemi narzędziami lub na kliszy fotograficznej . W ciągu czerwca K o m e t a szybko przebyła gwiazdozbiór Lutni i Herkulesa, przechodząc do Wężownika, panem
znajdzie się w Niedźwiadku.
L. O.

Planeta pozaneptunowa Pluton. Wskazana przez P. Lowe/la i odkryta w jego Obserwatorjum nowa planeta, skupia
na sobie uwagę całego świata astronomicznego . Uzupełniając
pierwszą naszą wiadomość o tej planecie (v poprzedni Nr.
Uranji), podajemy uzyskane ostatnio przez Nicholsona i Mayal/a
elementy:

T (czas przejścia przez periheljum) 1988 czerwiec 5. 5. T.U.
w (od l. perih . od węzła ust) 111° 46'
ó6 (długość węzła wst.)
109 22
i (nachylenie orbity do ekl.) 17
9
e (mimośród)
0.2575
a (śr. od!. od Słońca)
39.875 jedn. astr.
U (okres obiegu dokoła Słońca) 25.180 lat.
Zwracamy uwagę Czytelnika na fakt , iż z powodu wielwartości minośrodu, przy danej średniej odległości od
Słońca, Pluton w czasie przejścia przez periheljum znajdzie się
bliżej Słońca niż Neptun.
Nadto charakterystyczna jest duża
wartość nachylenia orbity.
kiej

(Circ. U. f\ . l. 289).

L. o.
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Krótkookresowa zmiennosc jasności i prędkości radjalnych e: 1\urigae. D. B. Me Laughlin na podstawie wła
snych pomiarów spektrograficznych i fotometrycznych oraz fotoelektrycznych pomiarów Stebbins'a oraz Huffer'a i M . Gussow
znajduje, iż zmienność prędkości radjalnych e: f\urigae o okresie 4 do 5 miesięcy jest synchroniczna z wahaniami jasności,
znalezionemi przez Ludendorff'a i uważanemi początkowo za
nieregularne. Jednakże maksimum prędkości zbliżania się jest
opóźnione w stosunku do maksimum jasności o blisko 1, 3
okresu. Opóźnienie to pozwala zaliczyć krótkookresową zmienność e: f\urigae do typu zmienności wielkiej rodziny gwiazd,
obejmującej, obok normalnych Cefeid, z jednej strony długo
okresowe zmienne typu Mira Ceti, z drugiej strony krótkookresowe typu ~ Canis Maioris. Gwiazdy te bowiem wykazują
zsunięcie maksimów jasności i prędkości radjalnych zbliżania
się, określone w funkcji okresu. Minimum zsunięcia posiadają
Cefeidy (około 0.01 okresu) podczas gdy krótkookresowe, jak
~ Cephei i 12 Lacertae o okresach Od .19 i Od .20 oraz długo
okresowe, jak Mira posiadają większe zsunięcia, wynoszące
odpowiednio 0.20 i 0.6 okresu. Otóż e: f\urigae spełnia zupeł
nie dobrze tę zależnośc, jak również zależność ustaloną przez
Ludendorffa dla Cefeid: 2 K = 47.3 F\ gdzie 2 K jest amplitudą
prędkości radjalnych, F\ amplitudą wielkości gwiazdowych.
Linje wodoru w widmie e: f\urigae wykazują wybitne, nieokresowe przesunięcia i rozszerzenia ku fioletowej części
widma.
(Popular f\stronomy N. 1, Vol. XXXVIII, 1930).

J.

w.

Część Drogi Mlecznej w Tarczy Sobieskiego. Na podstawie pomiarów fotometrycznych i spektrograficznych 2000
gwiazd, tworzących jasny obłok w Tarczy Sobieskiego, obliczył
C. J. Krieger jego rozmiary i odległość. Otóż średnica obłoku
wynosi ok. 1100, odległość od nas -- 9100 lat światła, a głę
bokość 1500 do 3)0J lat światła. Obłok ten uważać należy za
lokalne skupienie gwiazd na jednym ze zwojów spirali naszej
Drogi Mlecznej.
(Die Sterne, 1929, 264) .

L. O.
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Tajemnice
1\rt. 19.
(f\rtykuł

Wszechświata.
Gwiazdy

stałe.

10-ty z cyklu "Na szlakach

nieskończoności").

Każdy człowiek, gdy myśli lub mówi o gwiazdach, uprzytamnia je sobie, jako drobne świecące punkciki na niebie, dla
zobaczenia których trzeba czekać nocy. Jest to odruch podświadomy, ogólny dla wsz;stkich i pochodzi z nieznajomości
pierwszych podstaw astronomji.
F\by ujrzeć gwiazdę, nie potrzebujemy czekać aż nastąpi
noc, nie potrzebujemy wyszukiwać drobnych, nieraz zaledwie
dostrzegal11ych, światełek na niebie. Przeciwnie, najlepiej i najbliżej możemy nie tylko widzieć, lecz rozglądać aż do szczegółów wspaniałą gwiazdę w dzień, kiedy wisi na firmamencie
nad naszemi głowami, oświetlając i ogrzewając Ziemię i blaskiem swym gasząc inne gwiazdy; tę gwiazdę . która właśnie.
gdy wzejdzie nad horyzontem, czyni dla nas dzień, a gdy
skryje się-noc ... nasze potężne Słońce, wspaniałą g w i a z d ę,
co daje Ziemi ciepło, światło, ruch i całe życie, nie mogące
istnieć bez jej życiodajnej siły, wiemy bowiem z poprzednich
artykułów ( .. Uranja", Nr. 1 i. 2 z r. 1928), że nasza Ziemia
i inne podobne do niej twory niebieskie, krążące dokoła Słoń
ca w naszym układzie słonecznym, są to pi a n e ty, ciała osty. głe mniej lub więcej, stałe i przedewszystkiem ciemne.
Słońce zaś, to rozpalona niesłychanym żarem kula gazowa, udzielająca swego ciepła i światła tym właśnie planetom;
to g w i a z d a, jedna z miljonów podobnych. zawieszonych na
niebie, lecz dlatego wydająca się nam tak wielka, potężna
i tyle waży w życiu Ziemi i naszem, że znajduje się nieskoń
czenie bliżej od nas, niż te. które dostrzegamy w nocy jedynie, a z których najbliższa leży przeszło 229000 razy dalej od
Ziemi, niż gwiazda - Słońce.
Takiemi, jak Słońce, są wszystkie gwiazdy: rozpalone
kule gazowe, rozsiewające dokoła światło i ciepło i tern właś
nie zasadniczo różniące się od planet.
Przy pierwszym rzucie oka na niebo, wydają się one rozsiane dowolnie, większe i mniejsze, tak że, zdaje się, że niepodobna zorjentować się między niemi. Po dłuższem i bliż"
szem badaniu nieba jednak, zauważamy dwa fakty: J) że można składać je myślowo w pewne ugrupowania na niebie,
o określonym rysunku, i - 2) że ugrupowania takie utrzymują
przez dni, miesiące i lata, a nawet wieki swe formy oraz, podobnież, położenie swe względem innych ugrupowań.
Zauwa-

óO
żarny

to my obecnie, zauważali również i ludzie na tysiące lat
przed nami.
Ta właśnie niezmienność położenia gwiazd na niebie spowodowała nadanie im nazwy g w i a z d stały c h, w odróżnieniu
od dawnej nazwy, nadawanej planetom - gwiazd ruchomych.
Skorzystali z tej niezmienności skwapliwie badacze nieba,
astronomowie, połączyli rozmaite ugrupowania w większe kompleksy, zakreślając jednocześnie ich granice, nadając im kontury fantastycznych wyobrażanych tworów i chrzcząc podobnie fantastycznemi imionami. Tak powstały konstelacje czyli
g w i a z d o zbiory, nie mające w istocie żadnej realnej podstawy w przestworzach, lecz niezmiernie pożyteczne i niezbędne
do badań nieba i ciał niebieskich. Sporo gwiazdozbiorów wydatniejszych, o rysunku charakterystyczniejszym, takich jak:
Wielka Niedźwiedzica, Orion, Kasjopeja i pod., jest znanych
każdemu.
Poza niemi istnieje jeszcze wiele innych, mniej wyrazistych, o słabszych gwiazdach, z własnemi imionami również; wszystkich razem 89 na całym globie niebieskim .
Rysunki poszczególnych konstelacji, jak również stałość
tych rysunków, a więc nieruchomość gwiazd, są tylko pozorne,
złudzeniem optycznem, spowodowanem olbrzymiemi odległoś
ciami gwiazd od Ziemi. Poszczególne gwiazdy, tworzące rysunek konstelacji jakby na jednej płaszczyźnie, faktycznie
w przestrzeni znajdują sie na najrozmaitszych odległościach,
w trzech kierunkach od siebie; z tego samego powodu wydają
się pozornie jedne większe, drugie mniejsze, aczkolwiek w rzeczywistości może zachodzić wręcz odwrotne zjawisko.
We
wszechświecie zaś, gdzie wszystko oparte jest na wzajemnem
przyciąganiu i bezustannym ruchu, żadne ciało niebieskie nie
może być na sekundę nieruchomem.
Każda też z gwiazd
stałych ma swój ruch, biegnie w przestrzeń, z olbrzymią nieraz
szybkością, jednakże tak niesłycha11a jest odległość ich od nas,
że ruchu tego zauważyć nie możemy, przebyte zaś przestrzenie są dla naszych oczu tak nikłe. że wiekami nie można zanotować zauważalnej zmiany we wzajemnem położeniu gwiazd
i dlatego wydają się one nam nieruchomemi-stałemi Różnice
położenia mogą okazywać się dopiero po dziesiątkach tysięcy
lat. Ilustruje to uderzająco poniższy rysunek, przedstawiający
kształt Wielkiej Niedźwiedzicy - obecny, oraz z przed ; i po
5000J lat. Ogólna ilość gwiazd dostrzegalnych z ziemi (włącz
nie do fotografji) wynosi około 30 miljardów. Rotrzucone
w przestrzeni obejmują one jednak w całości pewien rejon,
zwany l ok a lny m układ e m g w i a z d owym, - w kształ
cie podobnym do spłaszczonej soczewki, grubości około 50CO
lat światła pośrodku, a w poprzecznym od niej kierunk~;~,· w~
wszystkie strony, na przestrzeni około 30000 lat świetlnych .
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gwiazdozbioru Wielkiej Niedtwiedzicy:
2. obecny. 3. po upływie 50.000 lat.

l. przed 50.000 lat.

(Rok światła, okrągło licząc = 9500000000000 km.) Najbliższa
od Ziemi gwiazda Proxima znajduje się w odległości 3,6 lat
światła, co w kilometrach wynosi przeszło 34 tryljony. (Słońce
zaledwie o - 150 miljonów); a dalej idą gwiazdy, krążące o dzisiątki, setki, tysiące, setki tysięcy i t. d
lat światła; tak że
dotychczasowa miara - rok świata
mająca długości prawie
10 tryljonów klm . jest już zamałą, bo daje zbyt olbrzymie, nie
nadające się do obliczeń cyfry; odległości więc tamtych gwiazd
mierzy się już inną, większą, zwaną "parsec", równającą się
3,26 latom światła (ok. 31 tryljonów klm.) Sposobów obliczania
odległości gwiazd istnieje obecnie kilka, całkowicie dokładnych,
jak: trygonometryczny, spektroskopowy, z obserwacji gwiazd
t. zw. c e f e i d; tu jednak nie mam możności opisywać ich.
Niezmiernie ważne i decydujące znaczenie przy badaniu
gwiazd ma analiza widmowa, bez której, można rzec, niepodobieństwem byłoby poznać gwiazdy tak, jak je zna dziś astronomja. Drogą badań spektralnych jedynie można było ustalić skład chemiczny, budowę wewnętrzną i własności fizyczne
gwiazd, jak: wymiary, masy, gęstości i temperaturę, a na podstawie tego - rozwój, życie i śmierć gwiazd.
Pomimo, iż obecnie zdajemy sobie sprawę . że wskutek
niewspółmiernej odległości od nas Słońca i gwiazd, te ostatnie,
tak kolosalnie oddalone, muszą wydawać się o wiele mniejszemi niż Słońce, gdyby nawet równałyby się mu,- to jednak
wobec faktu, że w najsilniejszych nawet lunetach widzimy je
zawsze tylko jako punkciki świecące, można rzec - punkty
optyczne, bez możności dostrzeżenia tarczy ich, - to mimo
wszystko, mimo tę odległość, mamy podświadome wrażenie,
że jednak muszą być one ciałami niebiebieskiemi niewielkich
rozmiarów.
f\stronomja jednak, jak zawsze, postarała się zbadać tę
rzecz konkretnie, "na miejscu". l cóż się okazuje 7 Gwiazd,
posiadających średnicę mniejszą niż 1 / 5 ~ średnicy Słońca, nie
znalazła wcale; pewną ilość wielkości 1/ 10 jej. lecz jedno-
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ujawniła rzeszę gwiazd takich rozmiarów, że nasze
musi pospiesznie, skromnie schować się wtył . Bo już
np. kilka z tych, jakie widzimy golem. okiem w pogodne noce,
oszołomić może swoją wielkością.
Srednica Słońca wynosi
1.390.600 km.; tymczasem zaś np. tak często widywany czerwonawy A. r k t u r w gwiazdozbiorze Wolarza, ma średnicę
34.000.600 km., czyli jest blisko 20.000 razy większy od Słońca.
B e t e l g e u z e, z konstelacji Orjona, posiada średnicę ponad
432 000.000 km., t. j. 300 razy większą od słonecznej, sama
więc przewyższa je przeszło 27 miljonów razy;
A. n t ar e s
w Niedźwiadku jest jeszcze większy, bo 97 miljonów razy od Słońca. Gdyby gwiazdę Betelgeuze umieścić środkiem na
naszem Słońcu, to nie tylko ono zginęłoby poprostu w niej,
lecz dalej - zmieściłyby się jeszcze: Merkury, Wenus, Ziemia,
wraz ze swemi orbitami, i dopiero Mars biegłby po krawędzi
tej gwiazdy.
Jakimże karłem w świecie gwiazd jest Słońce; to, tak
olbrzymie dla nas, 1.300.000 razy większe od Ziemi i dające
i utrzymujące na niej życie ...
A. teraz nasuwa się nam zagadnienie: iakiej przepotężnej
potrzeba siły przyciągania, aby utrzymać tak kolosalne ilości
materji w tych olbrzymach niebieskich?.. Płonne obawy ...
Z wzrostem bowiem wielkości ich nie idzie w parze ilość materji, jaką zawierają w sobie. Wprost przeciwnie: zazwyczaj
gwiazdy o wielkich średnicach posiadają małą !]ęstość, t. j.
małą ilość materji, czyli masę, w stosunku do wielkości. Najwyższą granicą dla gwiazd, w tym kierunku. jest masa 100 razy
większa od masy Słońca, najniższą zaś- 1 / 10 masy słonecznej.
Masa Słońca oceniana jest na 2X10 33 grama, masy zaś gwiazd
mieszczą się przeciętnie w granicach między 10 32 a 10 34 grama.
Są jednak wyjątki, jak np. gwiazda v Strzelca, masa której wynosi 260 mas słonecznych.
Naogół więc, jak widać, gwiazdy są ciałami o małej gę
stości.
Gęstość przytern nie jest jednakową w calem ciele
gwiazdy, lecz wskutek grawitacji (siły ciążenia) jest większą
ku środkowi jej; równocześnie zaś zależna jest jeszcze od
jednej cechy gwiazdy, mianowicie - od wieku jej.
Gwiazdy "młode", t. j. istniejące mniej niż miljard lat,
mają gęstość, równającą się zaledwie miljonowym częściom
gęstości wody; "stare" - gęstością przenoszą zaś ją ponad
kilkadziesiąt tysięcy razy. Słońce np, istniejące około 7X10 12
lat, posiada gęstość warstw wewnętrznych 300 razy większą,
a wspomniany wyżej A.ntares, młodszy niż 10 11 lat, zaledwie
0.005 gęstości wody.
Zachodzi pytanie, czemu istnieje granica gęstości, t. j. mas
gwiazd? Po odpowiedź musimy zwrócić się do znanego nam

czesme
Słońce
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z opisu Słońca ("Uranja" Nr. 1/1928 r.) zjawiska ciśnienia
promieni światła.
W gwieździe, jak w kaźdem ciele fizycznem, istnieje siła
ciążenia, która przyciąga materję ciała do środka i wytwarza
przez to wewnątrz gwiady ciśnienie, skupiające cząsteczki materji, a wynoszące nieraz ponad miljard atmosfer. Gwiazdy są
to jednak kule z materji rozpalonej, więc wydzielającej światło,
a tern samem-siłę ciśnienia promieni świetlnych, która oczywiście jest tern większa, im większa jest ilość cząsteczek masy.
Sile tej cząsteczki materji gwiazdowej ulegają, lecz jedno-
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cześnie bronią się przeciwną siłą-swego światła, starającą się
znów odpychać je od środka. Dopóki więc cząsteczek jest
tyle, źe siła grawitacyjna jest mocniejsza od ich siły rozpychającej, to poddają się jej i gwiazda istnieje w swej postaci.

O ile zaś m~sa gwiazdy, a więc ilość cząsteczek materji w pewnym momencie życia gwiazdy zwiększyłaby się nadmiernie,
to siła promieni światła ich wzrosłaby tak, źe przezwyciężyłaby
grawitację i rozerwała gwiazdę na części, wyrzucając część masy
w przestrzeń.
W procesie tym gra bardzo znaczną rolę stopień rozża
rzenia cząsteczek, czyli temperatura wewnętrzna gwiazdy. Ta
jest różna i również stoi w pewnym związku z wiekiem gwiazdy.
W tym kierunku przechodzą one trzy stadja (o czem niżej):
od powstania, przy wielkiej temperaturze wewnętrznej, dalejprzez okres "dojrzałości", z temperaturą najwyższą, - aż do
.,śmierci" wraz z bardzo silnym spadkiem temperatury.
Zewnętrzna temperatura gwiazd waha się w granicach od
20000° (Słońce 6000). Wewnętrzna zaś jest niepomiernie wyż
szą: jak np.: F\ntares ma miljon stopni ciepła, a Centaura 15,
Słońce 70, gwiazda Plasketta 500 miljonów stopni.
Wspomniana wyżej analiza widmowa daje również możność
ustalenia składu chemicznego gwiazd i stwierdza, iż znajdują
się w nich pierwiastki, znane na ziemi, jak: wodór, wapń,
krzem, żelazo, tytan i in.
Kolor gwiazd nie znalazł dotąd ostatecznego kategorycznego wyjaśnienia. Schematycznie można jednak uważać, iż
barwa od ciemno-czerwonej, przez coraz jaśniejsze, aż do białej;
prawie odpowiada stopniowo wyższej temperaturze gwiazdy.
Ogromny nagromadzony materjał obserwacyjny oraz badania, głównie drogą analizy widmowej, astronoma amerykań
skiego Pickeringa i jego współpracowników nad 200000 przeszło gwiazd, dały wreszcie możność ustalenia pewnej klasyfikacji gwiazd, za podstawę do której przyjęte były przedewszystkiem dane charakterystyki widmowej gwiazd i wszelkie inne
cechy. W wyniku został w Harvard College (w F\mer. Półn.)
opracowany katalog, zawierający 225300 gwiazd, przyczem kla-
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syfikacja, oparta na intensywności linji wodoru i wapnia
w widmie gwiazd, ukazuje pewien przyczynowy porządek klas
gwiazd , związany jednocześnie z ich temperaturą i kolorem.
Klasyfikacja ta , t . zw. Harvardzka, układa wszystkie gwiazdy
w klasy, oznaczone literami w porządku następującym: O, B,
F\, F, G, K, M, R, N, S (klasyfikacja przewiduje i podklasy)
Schematycznie można powiedzieć, że od gwiazd klasy
"0" do "S" stopniowo średnica gwiazd zmniejsza się; podobnież i temperatura, a jednocześnie następuje zmiana koloru
gwiazdy.
Gwiazdy klasy "0" posiadają najwyższą temperaturę- do
35000°, są słabe i nieliczne, koloru szafirowo - białego; klasy
"F\"- białe, z temperaturą do 11000', .. G"- żółte, "K" - pomarańczowe , "M"- czerwone,· "N" - ciemno-czerwone, z tern·
peraturą około 2500°.
Opierając się na tej klasyfikacji i jednocześnie na cięża
rze właściwym gwiazd, amerykański astronom Russell dał następującą hypotezę ewolucji - od narodzin do śmierci gwiazd.
Początkowy stan każdej gwiazdy jest to "olbrzym",
o bardzo małej gęstości i niskiej temperaturze , koloru czerwonego, należący do klasy "M"; wielka powierzchnia takiej gwiazdy
powoduje silny blask jej . Następnie, z biegiem czasu gwiazda
poczyna kurczyć się; wywołuje to silne podnoszenie się temperatury jej, gęstość zwiększa się, kolor staje się jaśniejszy
(większy żar), pom::~rańczowy; i t. d. postępuje ewolucja gwiazdy- do coraz gorętszych i jaśniejszych -białych, aż szafirowobiałych przez wszystkie klasy aż do .,B". Dalsze zaś kurczenie się już jest ostyganiem jej: ciemnienie koloru, zmniej •
szanie blasku, i wreszcie, przeszedłszy te same klasy, lecz
w porządku odwrotnym, kończy gwiazda żywot swój , jako
"chłodny" (około 2000°) czerwony "karzeł" klasy .,B".
Schematycznie wszystkie gwiazdy przechodzą tę ewolucję .
Oczywiście jednak, jak zawsze w przyrodzie, są pewne odskoki
i komplikacje indywidualne lub sporadyczne .
Taką jest natura istotna tych "punkcików" błyszczących
w pogodne noce. Maleńkie, nieruchome i bez zmian - "na
oko", -w rzeczywistości są potężnymi olbrzymami, rodzą się,
przeżywają burze i katastrofy ponad nasze ludzkie wyobraże
nie, przechodzą okresy "dojrzałości" i pełni sił żywotnych ,
a w końcu zmierzch starości, - biorąc udział w odwiecznym
i wiecznym biegu wszechświata, pędzone wraz z miljardami
podobnych sobie ogólną, wszechpotężną, tajemniczą siłą w nie znane bezkresy na nieznane cele i przeznaczenia .
Tnż.

Z.

Chelmoński.

Redaktor Lucjan Orkisz . Wydawca Polskie T-wo Prz gj aciól Astronomji.
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