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Rok 1 l 

(~ WIAŹDZISTE niebo z niezmienneroi ugrupowaniami gwiazd wydaje się 
J nam symbolem spokoju i stałości. Od tysięcy lat, odkąd znane nam są 

spostrzeżenia astronomiczne, ugrupowania gwiazd w gwiazdozbiorach nie 
doznały prawie żadnych zmian, wydaje się więc, że poszczególne gwiazdy, 
rozrzucone w potężnych od nas odległościach, tworzą nieruchomą gigan
tyczną trójwymiarową siatkę wszechświata, w której w kąciku jednego oka 
hęcą się małe nasze pl2.nety dokoła Słońca. Byłby to więc symbol nieru 
chomości, tak potrzebny naszemu umysłowi do wytworzenia sobie jasnego 
obrazu budowy wszechświata. Przed Kop~rnikiem takim nieruchomym 
środkiem świata była nasza Ziemia, gdy zaś genjalny umysł naszego astro
noma wykazał niemożliwość takiej koncepcji, symbolem nieruchomości sta
ło się Słońce oraz gwiazdy. Dalsze jednak badania pozbawiły zarówno 
Słońce, jak i gwiazdy tego symbolu stałości; przedewszystkiem okazało 
się, że Słońce wskutek przyciągania, wywieranego przez planety, również 
się porusza, ruch ten jedn11.k jest bardzo mały w porównaniu z tymi, jaki 
Słońce posiada, jako gwiazd:J, w przestrzeni. Nietylko Słońce , lecz i każda 
z gwiazd jest w nieustannym ruchu ·- stałe punkty w przestrzeni nie 
i stnieją, zresztą nawet samo pojęcie stałej przestrzeni utraciło już sens 
obecnie. Siatka przestrzenna wszechświata, utworzona przez gwiazdy i ich 
zbiorowiska, okazała się ruchomą, a nawet rozciągliwą, gdyż są pewne dane, 
t.e przestrzeń nią objęta rozszerza się. 

Ruch gwiazd wykryty został po raz pierwszy przez E. H a 11 e y 'a 
(1656- 1742) . Porównywując położenie Syrjusza, Aldebarana, Betelgeu
zy i Arktura z ich pozycjami, oznaczoneroi przez starożytnych astronomów 
greckich, H a 11 e y zauważył, że gwiazdy i.e uległy znacznemu przesu
n'ięciu na niebie. A więc np. Arktur w ciągu 2000 lal przesunął się wśród 
gwiazd o 1 7:\ 0 (2 ~~ średnice Księżyca), a Syrjusz o %0 (1 ~ średn. Księ
życa). Mała dokładność położeń gwiazd w katalogach astronomów sta
rożytnych nie pozwoliła na wyznaczenie ruchów gwiazd przez porównanie 
tych pozycyj z ZCI.obserwowanemi później miejscami gwiazd. WoJ)ec jed-
Uraoja R. 11 . 4 •. 
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nak postępu, jaki od dwustu lat dokonywa się stale w dziedzinie mierzenia 
pozycyj gwiazd, mamy możność wyznaczyć ich ruchy, opierając się wy · 
łącznie na współczesnych dokładnych obserwacjach. Zmiany położenia 
gwiazd na sferze niebieskiej w stosunku do innych gwiazd noszą nazwę 
ruchów własnych gwiazd i oznaczają nam kąty, o jakie kierunki ze Słońca 
ku gwiazdom w ciągu roku lub też w ciągu stulecia w stosunku do ogółu 
gwiazd się zmieniają. Ruchy te dadzą się wyrazić w km/sek., gdy znamy 
rzeczywisty kierunek ruchu gwiazdy i jej odległość. 

Najszybciej przesuwa się na sferze słaba gwiazda, odkryta przez B ar 
n ar d a w 1916 r. Ruch własny roczny tej gwiazdy, nazwanej gwiazdą -
Strzałą, wynosi 10".25, a więc w ciągu 180 lat gwiazda przesunie się w sto 
sunku do swego otoczenia o kąt równy średnicy tarczy Księżyca. Znamy 
jeszcze szereg innych gwiazd, obdarzonych dużym ruchem własnym. 

50 z nich ma ruch własny większy od 2" rocznie. 
Ruchy własne gwiazd wyznaczamy, porównywując ze sobą pozycje da -

nej gwiazdy, zaobserwowane w odległych od siebie epokach. Pozycje te 
odnosimy do położeń słabych gwiazd 10m i 11m, o których zakładamy, 

że są one od nas bardzo daleko i przez to nie wykazują dostrzegalnycli 
ruchów. Obserwacje takie wykonywamy obecnie głównie na drodze foto · 
graficznej . Do chwili obecnej poznano już ruchy własne 40000 gwiazd. 

Ruchy te jednak są tylko kątową miarą rzutów ruchów rzeczywistych 
gwiazd na sferę niebieską. Inaczej mówiąc, ruchy własne gwiazd są to 
składowe rzeczywistego ruchu, prostopadłe do promienia widzenia i wyra 
żone w jednostkach kątowych. Aby móc oznaczyć składową ruchu gwia 
zdy w kierunku promienia widzenia, uciec się musimy do badań spektro · 
skopowych. Widma gwiazd, tak samo jak i widmo Słońca, są naogół wid 
mami absorbcyjnerni, posiadająceroi na tle widma ciągłego wiele ciem
nych prążków. Prążki te, ' gdyby gw-iazda .była nieruchoma, leżałyby do 
kładnie w tern samem miejscu widma, w jakiem obserwujemy je w labo · 
ratorjach. Gdy jednak gwiazda do nas przybliża się lub też od nas się 

oddala, prążki przesuwają się nieco w widmie gwiazd. Przesunięcia te 
następują wskutek ruchu względnego gwiazdy i obserwatora, ohojętnem 
więc jest, czy gwiazda obdarzona jest ruchem, a obserwator jest nierucho
my, czy też dzieje się odwrotnie. Wskutek oddalania się źródła światła 
pozornie zmniejsza się ilość drgań elektromagnetycznych na sekundę, tak 
jak pozornie obniża się ton oddalającego się od nas źródła dźwięków. 

Prążki więc oddalających się gwiazd przesuwają się w stronę czerwieni, 
t. j. w kierunku fal dłuższych. Gdy zaś odległość między Ziemią i gwiazdą 
się zmniejsza - prążki w widmie gwiazdy przesuwają się w stronę fal 
krótszych - czyli w stronę fjoletu. Z wielkości tych przesunięć prążków 
możemy obliczyć prędkość radialną, t. j. składową prędkości gwiazdy 
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w kierunku promienia widzeni:1, wprost w km/sek. Prędkości Je u więk 
~zości gwiazd są mniejsze od 30 km/sek., zdarzają się jednak znacznie 
większe prędkości, dochodzące do 400 km/sek. 

Mając obie składowe ruchu gwiazdy, możemy obliczyć kierunek i pręd
kość ruchu przestrzennego w km/sek., jeżeli obie te składowe są również 
wyrażone w km/sek. Wiemy jednak, że tylko prędkość radjalna znana 
jest nam wprost w km/sek., ruch zaś własny, prostopadły do prędkośd 
radjalnej, znany jest nam tylko jako przesunięcie kątowe. Łatwo jednak 
te prędkość kątową zamienić możemy na kilometry, gdy tylko znamy odle
głość gwiazdy. Niestety, na tern polu pozostaje jeszcze bardzo dużo do 
zrobienia, gdyż u stosunkowo niewielu gwiazd zdołano zmierzyć wszystkie 
trzy wielkości, potrzebne do obliczenia ich ruchu przestrzennego. Podczas 
gdy znamy już ruchy własne około 40000 gwiazd, to prędkości racjalne 

- wyznaczono już tylko około 5500, a odległość zmierzono zaledwie u 4000 
gwiazd. Cyfry te szybko wzrastają i niewątpliwie za kilkadziesiąt lat 
nasze wiadomości o ruchach znacznie się pogłębią, jednak już dotychczas 
zebrane dane pozwalają na wyciągnięcie wielu ważnych wniosków. 

Przedewszystkiem potrafimy już obliczyć ruch naszego Słońca wśród 
. innych gwiazd. Kierunek tego ruchu z łatwością ustalić możemy, w tern 
miejscu bowiem, dokąd dąży nasze Słońce, gwiazdy zdają się odsuwać od 
_iebie, - zaś w przeciwległym punkcie gwiazdy pozornie się zbliżają do 
~iebie. Również i prędkość Słońca w km/sek. w stosunku do badanych 
gwiazd możemy obliczyć, o ile znamy prędkości radjalne tych gwiazd. 
W wyniku licznych badań w tej dziedzinie okazało się, że Słońce wnz 
z całym swym orszakiem planetarnym biegnie z prędkością około 
20 km/sek. w kierunku gwiazdozbioru Herkulesa. Punkt, ku któremu zdą
ża Słońce, nosi nazwę apeksu. 

Podobnie jak i Słońce, każda gwiazda biegnie w przestrzeni w ściśle 

określonym kierunku. Czy te ruchy są całkowicie bezładne? Czy nie 
istnieje pewien wspólny ruch dla ogółu gwiazd, stanowiących jeden fi
zyczny układ Drogt Mlecznej? Już sam kształt na~zego układu gwiaz· 
dowego, rozciągającego się daleko w płaszczyźnie Drogi Mlecznej, a spłasz
czonego w kierunku do tej płaszczyzny prostopadłym, nasuwa myśl, że 

muszą istnieć systematyczne ruchy w naszym układzie . Gdyby bowiem 
ruchy gwiazd były zupełnie bezładne, to należałoby się spodziewać, że 

układ gwiazdowy powinien mieć raczej kształt kulisty, znaczne zaś spłasz
czenie, które jak wiadomo istnieje u wszystkich ciał obracających się szyb
ko, pozwala wyrazić przypuszceznie, że i w naszej galaktyce możliwy jest 
Tuch obrotowy. Samo jednak spłaszczenie nie jest dowodem regularnego 
ruchu obrotowego. 
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W ubiegłem stuleciu ruchy gwiazd uważane były za całkowicie bezładne. 
Dopiero w 1905 r. Kap t e y n znalazł, że istnieją dwa wzajemnie prze· 
ciwległe uprzywilejowane kierunki, w których skłonne są poruszać się gwia
zdy. Istnieją jakby dwa strumienie gwiazd, wzajemnie się przenikające, 

w każdym zaś tym strumieniu ruchy gwiazd są bezładne. Drugiem tajem· 
niczem zjawiskiem w świecie gwiazd, był odkryty przez S t r o m b e r g a 
fakt (1924), że ruchy przestrzenne wszystkich gwiazd z prędkościami, 

większerui od 80 km/sek., skierowane są ku jednej półkuli nieba, średni 

zaś kierunek tego ruchu jest prawie dokładnie prostopadły do kierunku 
ku środkowi Galaktyki, leżącemu w gwiazdozbiorze Strzelca . .') 

Oba te systematyczne efekty w ruchu gwiazd zostały najpierw wyja· 
śnione p1·zez L i n d b l a d a w 1926 r. przez założenie, że są one skutkiem. 
ruchu obrotowego całego układu gwiazdowego Drogi Mlecznej. czyli Galak· 
tyki. Jak wiadomo, Galaktyka jest olhrzymiem zbiorowiskiem gwiazd ; 
kształt tego zbiorowiska przypomina dysk, czyli krążek sportowy, średnica 
tego dysku wynosi około 200000 lat światła, a grubość - około 10000 lat 
światła. Słońce nasze, jako jedna z gwiazd Galaktyki, znajduje się nie· 
zbyt daleko od środka układu. 

L i n d b l a d założył, że Galaktyka składa się z pewnej ilości układów, 

wzajemnie koncentrycznych i obracających ~ię z różną prędkością dokoła 
wspólnej osi, przechodzącej przez wspólny środek lych układów, będący 
środkiem Galaktyki. Według L i n d b l a d a układ lokalny, zawierający 
Słońce, posiada bardzo szybki ruch obrotowy. Do układu tego należą 

jeszcze chmury gwiazdowe w Drodze Mlecznej i większość gwiazd, wi· 
dzianych przez nas oddzielnie; szybki ruch obrotowy tego układu jest 
przyczyną jego znacznego spłaszczenia. 

W teorji L i n d b l a d t:. znalazł wytłumaczenie efekt S t romber g a. 
Szybko pozornie poruszające się gwiazdy należą do układu wolniej <;ię 

obracającego i są prześcigane przez szybki ruch obiegowy Słońca, ich więc 
duży ruch, przekraczający 80 km/sek., jest głównie odbiciem ruchu Słonc:t 
dokoła środka Galaktyki i dlatego kierunek ruchu tych gwiazd jest pro· 
stopadły do kierunku ku środkowi Drogi Mlecznej. Również zjawisko 
strumieni gwiazdowych znalazło wyjaśnienie w teorji Lindblada, jednakże 
ta teorja nie wskazywała, jaką drogą obserwacyjną moglibyśmy dojść do 
stwierdzenia ruchu obrotowego Galaktyki. Metoda taka została wkrótce 
(1927) opracowana przez astronoma holenderskiego, J. H. O o r t' a 
z Lejdy. 

') D:1ls?e rozważania niniejszego artykułu są slres:~:czeuiem części artykułu 'J. S. P l a
f k e li a: The slruclure and rolation of tbe Galaxy (Publ. Astr. Soc. Pacific 1932. June} 
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Gdyby gwiazdy były rozrzucone równomiernie w przestrzeni, to siła 

przyciągania byłaby wprost proporcjonalna do odległości od środka obro
tu i okres obrotu byłby dla w~zystkich gwiazd jednakowy. Oczywiście, że w 
lym przypadku wykrycie ruchu obrotowego układu na podstawie obserwacyj 
prędkości radialnych lub ruchów własnych byłoby niemożliwe. Inaczej 
.zupełnie przedstawia się sprawa, gdy ma ter ja silniej jest skupiona w środ · 
ku układu. W krańcowym przypadku, gdy możemy uważać, że cała masa 
układu jest umieszczona w środku układu, jak to w przybliżeniu zachodzi 
w r,aszym układzie planetarnym, siła przyciągająca jest odwrotnie pro
porcjonalna do odległości, i ciała bliższe środka biegną prędzej, dalsze 
zaś od środka - wolniej. Przytern z prędkości radjalnych tych ciał 

mamy możność wyznaczyć kierunek środka układu. Nawet gdy tylko 
część materji jest skoncentrowanCI. w środku, ruch obrotowy będzie miał 
charakter pośredni między obu wspomnianemi rodzajami i będą istniały 
różnice w ruchu sąsiednich gwiazd. Różnice te mogą być zmierzone i stąd 
może być obliczony kierunek ruchu obrotowego i jego prędkość. 

Niech na rys. 1 wykres u dołu oznacza prędkość kątową gwiazd w sto
sunku do odległego środka obrotu. Gwiazdy, leżące bliżej środka, będą 

-<,-------- - -- - -------------------1- ... • - __" 

t 

<~- ------- - ··----·· ·· -· ·- - -- · 

l 1 
1 1 1 

,_ ___ __________ ------- ---- __ ___ ___ _j __ _t __ J i 
k.1L o.ł.\•~t<mu. .holikowi 1 

1 
1 1 t 

Rys. 1. 

pasiadały większą prędkość kątową, gwiazdy zaś, położone dalej, poru~ 
szać się będą wolniej. Niech w środku tej grupy znajduje się Słońce. 

Gdy prędkość słoneczną odejmiemy od prędkości innych gwiazd, czyli 
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prędkości te odniesiemy do nieruchomego Słońca, to otrzymamy wykres 
górny, z którego widzimy, że gwiazdy, położone bliżej środka obrotu będą 
miały ruchy własne przeciwnie skierowane, niż gwiazdy położone dalej . 
Składowe tych prędkości w kierunku radjalnym w stosunku do Słońca 
uwidocznione zostały na wykresie środkowym, z którego widzimy, że efekt 
obrotu u gwiazd, położonych w kierunku ku środkowi oraz prostopadle 
do tego kierunku, nie istnieje, natomiast występuje najsilniej u gwiazd, 
położonych w kierunkach 45°, 135°, 225° i 315°, licząc od kierunku ku 

środkowi. 

O o r t zastosował opisane rozumowanie do zbadanych już ruchów 
gwiazd, wykazując, że prędkości radjalne wszystkich odległych gwiazd , 
jak gwiazdy klasy O, B i N, cefeidy, oraz prędkości radjalne zbiorowisk 
materji, jak mgławice planet<~rne i chmury wapniowe, zgodne są z pręd
kościami przewidzianemi przez teorję ruchu obrotowego Galaktyki. Ba
dania O ort a ogranic:z;ały się do stosunkowo nielicznych gwiazd, odle
głych o tysiąc lub więcej lat światła. Dopiero bowiem w tej odległośc i 
efekt ruchu obrotowego występuje wyraźnie w prędkości radjalnej. 

Badania O ort a zostały znacznie rozszerzone przez astronoma kanadyj
skiego J. S. P l a s ket t a, który wraz z P e ar c e' e m zbadał prędkośc i 
radjalne około 500 gwiazd najgorętszych i najjaśniejszych. Gwiazdy te 
zaliczamy do klas spektroskopowych O i B. Wobec ich wielkiej absolutnej 
jasności, są to najdalej położone gwiazdy, których widmo może być zba
dane. W widmCJ.ch tych gwiazd występują prążki H i K zjonizowanego 
wapnia, powstałe jednak nie wskutek absorbcji w ich atmosferach, lecz 
przez pochłanianie promieniowania gwiazd w materji, wypełniającej prze
strzeń międzygwiazdową. Natężenie tych prążków daje nam możność wy
zrtaczania odległości gwiazd, im bowiem prążek jest c-:ocniejszy, to omacza, 
że dłuższą drogę odbył promień świetlny, biegnąc do nas. Tym sposobem 
J. S. P l a s ket t mógł rozklasyfikować 250 gwiazd z prążkami H i K 
na 3 grupy, których odległości były równe średnio 2000, 3000 i 5500 la t 
światła. Po wykonaniu rachunków drogą, wskazaną przez O ort a, J . S . 
P l a s ket t znalazł, zgodnie z wynikami O ort a, że Galaktyka wiruje 
dokoła środka, położonego w gwiazdozbiorze Strzelca. \Y./ tym samym 
kierunku, według S h a p l e y'a, leży środek rozmieszczenia gromad ku
Jistych (długość galaktyczna 328°). Prędkość obrotowa naszego Słońca 

w stosunku do ośrodka Galaktyki jest równa 300 km/sek ., okres obiegu za_' 
Słoiica dokoła tego ośrodka wynosi 250 000 000 lat. A więc w ciągu całego 
rozwoju geologicznego Ziemi Słońce obiegło zaledwie pięć lub sześć razv 
środek Galaktyki. Gwiazdy, położone bliżej Słońca, poruszają się szyb '
ciej, zaś bardziej odległe - wolniej. 

• 

' 
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Wykrycie efektu rotacyjnego pozwoliło na obliczenie, że środek masy 
Galaktyki odległy jest od nas o 40 000 lat światła, a cała masa Galaktyki 
jest 250 000 000 000 razy większa od masy Słońca. Liczby te naogół są 
zgodne z dotychczasoweroi wynikami, osiągnięteroi w dziedzinie poznania 
rozmiarów Wszechświata. Z odległości bowiem gromad kulistych wynika, 
że średnica Galaktyki wynosi 200 000 lat światła, środek zaś Galaktyki 
odległy jest od Słońca o 50 000 lat światła . 

Takie są wyniki dotychczasowych badań nad ruchem Galaktyki. Jak we 
wszystkich bado.niach w początkowem stadjuro rozwoju, wyniki liczbowe 
nie są całkowicie jeszcze pewne, tembardziej, że badania O ort a i P l a
s ket t a dotyczyły głównie gwiazd, dostępnych do obserwacyj na pół

nocnej półkuli Ziemi. Należałoby te badania rozszerzyć na niebu połud
niowe, tak mało jeszcze zbadane wobec niewielkiej ilości obserwatcrjów 
na południowej półkuli naszego globu. Możemy się spodziewać , że naj
•liższe lata dostarczą malerjału do szerszego opracowania zagadnienia 
ruchu obrotowego Galaktyki. Już teraz jednak zdaje się nie ulegać wątpli
wości , że ruch ten istnieje, i że rząd wielkości tego ruchu z dol ychczaso 
wych badań został znaleziony. 

Lwów, paździr>rnik, 1932 r . 

. \L BIALJ~CKI 
1 W' ar,zn\\·a) 

ORSERWAC.JE POWIEBZCII:-\l .TO\~' ISZ . \ ł \\ E\US \\ . 19:~2 lt 

Jowisz 

J)OMIMO iż opozycja Jowisza w r. b. przypadła w nader korzystnych wa-
runkach dla obserwacyj, gdyż planeta była widziana w ciągu całej 

nocy i znajdowała się bardzo wysoko na niebie, to jednak stale nie
sprzyjające warunki atmosferyczne nie pozwalały rozpocząć obserwacyj 
wcześniej niż po opozycji. W obserwacjach brali udział, prócz mnie, je
szcze następujący członkowie: pp. K. Ożarowski, M. Pstrzochówna i S. Ślu
sarczyk. Wykonano kilkanaście rysunków planely, z których wybrano 
tylko dziewięć, jako najlepszych. Długość południka centralnego wyzna
czono podług systemu I i II, co oznaczono odpowiednio literami· ).1 i ). ~ . 
Podstawą systemu I jest okres obrotu strefy równikowej, wynoszący 

9 g. 50 m. 30.0 s. podstawą zaś systemu II ~ okres obrotu wielkiej 'pla
my czerwonej, dla którego przyjęto 9 g. 55 m. 40. 6 s., Dla oznaczenia 
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ciemnych i jasnych pasm stosowałem nomenklaturę British Astronamical 
Association. Obserwacje Jowisza wykonano w obserwatorium Oddziału 
Warszawskiego P. T. P . A. zapomocą refraktora o średnicy objektywu 
108 mm, używano okularu powiększającego 205 razy. Czas jest wszędzie 
uniwersalny, t. j. czas średni cywilny greenwichski, liczony od Oh (od 
północy) do 24". Rysunki l, 2 i 3 wykonane zostały przez autora, rys . 6, 
7, 8 i 9 - przez p. M. Pstrzochównę , pozostałe zaś rysunki 4 i 5 - przez 
pp. S . Ślusarczyka i Ożarowskiego. 

Rysunki powierzchni Jowi sza wykonane w 1932 r. 

1. - 18.If . 19" 25111 
i., = 94°; i., '= 2091

' 

4. - 22.IV. 19" 30111 
i., = 122°; i., = 10811 

7. - 23.IV, 19" 30111 
i., -= 28011; i., -= 251)'! 

2. - 25.JI ' 19'' 
i., -= 1040; i., - 16611 

5. - 22.IV, 2011 4(}1" 
i., = 164°; i,, "'- 151° 
8. - 27.IV. 19" 05111 
i., = 175°; i.~ - 124° 

3. - LIII, 1911 40m 

i., = 198°; i.,= 222° 
6. - 23.IV, 20ir 15"' 
i., -= 307°; i-,; = 286° 
9. - 2.V, 20" 25"' 
i., = 27~; i., = 203°. 

Pierwsze, co odrazu rzuca się w oczy, gdy olbrzymia planeta wej .. 
dzie w pole widzenia lunety, to szeroka, bardzo jasna strefa równikowa, 
ograniczona od północy i południa dwoma ciemneroi pasmami równiko,-
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w emi. Brzegi strefy równikowej były wogóle dość wyraźne i równe; nie
k iedy wszakże widać było wygięcia i nierówności (rys. 1, 2, 3 i 8) . Sa
ma strefa zaś niczem się nie wyróżniała. Wprawdzie można było podei ·· 
rz.ewać obecność na niej jakichś mglistych, niewyraźnych plam, których 
jednak nie udało się zarysować. Ciemny krążek na strefie równikowej 
(rys. 1) oznacza cień 4 księżyca planety . 

Pasma równikowe, leżące po obu stronach strefy równikowej przed
stawiały się w postaci ciemnych szerokich smug. Pas równikowy N, wy
raź nie odgraniczony od południa i bardzo ciemny przy strefie równiko
wej, stawał się coraz jaśniejszy ku północy; zauważono na nim ciemne 
pl amy (rys . 4, 5, 6, 8 i 9) oraz plamkę jasną (rys. 3). Pas równikowy 
miał barwę ciemno-ceglastą. 

Pas równikowy S, nie tak ciemny, jak pas N, był rozdzielony wąs
kie m jasnem pasemkiem na dwie części. Pasemko to , widoczne prawie 
na wszystkich rysunkach, było przerwane; przerwa ta powstała prawdo
podobnie pod naporem wygiętej strefy umiarkowanej S. Pas równikowy S 
posiadał plamy ciemne (rys. l, 2, 4 i 7). 

Ciekawa strefa umiarkowana S miała wygląd dość wyraźnego białego 
pas ma z charakterystycznem wy~ięciem, zwróconem ku pasowi zwrotni
k owemu S. W wygięciu t~m widać było, aczkołwiek bardzo niewyraź
nie, wielką "plamę czerwoną" (rys. 6, 7 i 8), Miała ona postać owalną 
przycze m nie zajmowała dokładnie środka zagłębienia strefy umiarko
wanej S . Szerokość zenagrafiezna plamy wynosiła około - 20°. 

Strefa zwrotnikowa N miała wygląd białego pasemka, niewyraźnie 
odgraniczonego od pasma równikowego N. Pasmo umiarkowane N obser
wowano w postaci wąskiego ciemnego prążka, które najwybitniej wy
siępo wało na środku tarczy. Wyraźniej natomiast widać było pasmo 
umiarkowane S, na którem zauważono kilka ciemnych plamek (rys 2}. 
Bliżej okolicy podbiegunowej S udało się zaobserwować jeszcze jedno 
pasmo białe i czarne (rys. 3, 4 i 9). Obszar podbiegunowy N był, j~k 
zawsze, ciemniejszy od obszaru podbiegunowego S. 

Streszczając wyniki obserwacyj powierzchni olbrzymiej planety za 
u biegły okres, trzeba podkreślić znaczną szerokość pasów ciemnych 
równikowych N i S i obecność w tych pasach ciemnych plam. "Plam·a 
czerwona" była małych rozmiarów i występowała niewyraźnie, tak, że 
z: trudnością można było ją dostrzec. Wogóle, zjawiska obserwowane na 
powierzchni Jowisza świadczą, że w atmosferze planety nieustannie two
rzą się potężne prądy, analogiczne do naszych cyklonów i pasatów. 
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\V en w; 

Zdawaloby się, że tak jasna planeta jak Wenus, powinna być z ,łat

wością dostępna dla obserwacyj. Tymczasem rzecz się ma wręcz prze· 
ciwnie. Obserwacje planety są połączone ze znacznemi trudnościami. 

Aczkolwiek obraz planety w polu widzenia lunety jest dość znacznych 
rozmiarów i wskutek tego powinniśmy dostrzec wiele szczegółów, to jed
nak nadzwyczaj jasny blask Wenus jest raczej przeszkodą w dostrze 
żeniu jakichś wyraźnych zarysów plam. Wobec tego też nasze wia'do
mości o przyrodzie tej pięknej planety są bardzo skąpe. 

Rysu n ki planety Wenu s. 

J. - 1932. 29.IV. 19" 25m li.- 6.V. 19" 35 111 III. - 1922. 30.VI. 20" 35111 

Ubiegły okres obserwacji powierzchni Wenus nie należał do uda t
nych, mimo nawet wysokiego położenia planety na niebie . admiar 
blasku i połaczone z Łem drgania obrazu planety ogromnie utrudniał · 

obserwacje. Udało się wykonać tylko dwa rysunki planety przez p. M. 
Pstrzochównę, rys . 2 i p. S . Ślusarczyka. rys, 1. Na rys. l widać w po
bliżu terminatora dwie dosyć znacznych rozmiarów jasne plamy. Podobne 
plamy obserwowałem w r. 1922, jak to pokazuje rys. 3. Plam tych na
tomiast nie widać na obrazie planety, przedstawionym na rys. 2. Poza 
tern jeszcze na uwagę zasługują jasne plamy, położone przy brzegu tar
czy planety, rys. 1. Przy wykonaniu rys. 1 i 2, stosowano powiększenie 
205 razy, rysunek zaś 3 wykonano przy pc większeniu 123. (Refrakto r 
108 mm. Czas środkowo-europejski). 

... 
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JAN GADOl\·ISKI 
( War'Sznwa) 

KOM E T:\ B H O OK S A (2) 

pROF. V a n B i e s b rock (Wiliams Bae) odszukał pierwszy, dn. 25 wrze-
śnia 1932 r., kometę perjodyczną Brooksa (drugą), która pojawiła się 

jako objekt 12m na tle gwiazd konstelacji Ryb. Przez peril1elium przeszła 
ona 9. X. 1932 w odległości 1.87 jedn. astr. od Słońca; w tym samym 
mniejwięcej czasie znajdowda się najbliżej Ziemi, w odległości 0.87 j. a. 
Ostatnio zaobserwował ją D e l p ort e (Uccle) dn . 5. X. 1932 r., oraz 
A d a m o p o u l o s (Ateny) 9. X. 1932, jako objekl 13m . Ponadto D e l-

Wedlu~ fotografii E. E. Barnarda. 

Kometa Brooksa II. 4.Vlii .1889. 

p ort e odszukał jej obraz na kliszy zdjętej 8. IX. 1932, a więc 17 dni 
przed odszukaniem komety przez V a n B i e s b r o e c k'a . 

Kometa ta należy do najciekawszych komet periodycznych. Została 
odkryta przez B r o ok s a 6. VII. 1889 r. Prze:~: miesiąc miała wygląd 
normalny. Dn. 1. VIII. 1889 zaobserwował ją E. E . B ar n ar d, rozdzielo
ną na kilka części. Od komety oddzieliły się mianowicie cztery części, 
z których dwie, słabiej świecące, rozproszyły się wkrótce zupełnie, pozo
stałe zaś dwie, wyposażone w jądra i warkocze, poruszały się nadal w pier
wotnym kierunku. Po upływie trzech tygodni trzeci odłamek uległ rów-
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nież rozproszeniu, pozostały zaś ostatni pojaśniał, przybierając blask więk
szy od komety macierzystej. Następnie począł się on zbliżać do komety 
macierzystej, tracąc na blasku przy równaczesnem zanikaniu warkocza. 

Orbita komety w aphelium zbliża się do drogi Jowisza. C h a n d l e r 
obliczył, że kometa ta przeszła w r. 1886 w odległości 0.1 jedn. astr. od 
Jowisza, a więc poprzez system jego księżyców, co przekształciło z gruntu 
jej orbitę . 

Kometa Brooksa (2) była obserwowana następnie w r. 1896, już bez 
towarzyszek. W r. 1903 pojawił?. się jako objekt 14m o średnicy 3'. Obec
nie pojawia się już po raz piąty. Okres jej obiegu naokoło Słońca wynosi 
według F. R. C r i p p s a 6.93539 lat, nachylenie płaszczyzny orbity do 
eliptyki 5 ~ 0 , odległość aphelium 5 ;~, jedn. astr. 

Kometa Brooksa (2) otrzymała oznaczenie 1932 m jako już dwunasta 
z rzędn w bieżącym roku. 

Ob:;erwacjc nwteorÓ\\·· 

Dnia 30/VII r. b. o g. 20 m. 29 czasu środk. europ. w Miedzeszynie 
koło Warszawy obserwowałem bardzo jasny meteor. Przebiegł on w al · 
mosferze ziemskiej drogę w postaci zlekka zHkrzywionego łuku, leżącego 
między gwiazdą Wegą i Atairem. Dokładniej drogi meteoru nie udało 
się oznaczyć, gdyż wskutek zmierzchu widoczne były na niebie tylko dwie 
powyższe gwiazdy. Meteor pozostawił za sobą białawy ślad, który slop 
niowo się zwiększał i rozszerzał. Zjawisko trwało 3- 4 sek. żadnych 

wybuchów nie było słychać. 
Jeszcze wspanialszy meteor, a raczej bolid, obserwowałem d. 14/Vll [ 

o godz. 20 m. 33, w tej samej miejscowości. Zauważyłem tylko koniec 
zjawiska, które oknzało się nadzwyczaj imponujące. Bolid pozostawił za 
sobą ślad, rozpryskujący się na mnóstwo niebiesko-białych iskier. Blask 
jego był większy niż blask Wenus podczas największej jasności. Zrobiło 

się tak jasno, że przedmioty rzucały cienie. Miało się wrażenie, że ma
my do czynienia z jakimś fajerwerkiem. Zjawisko trw'łło około 6 sek. 
Zadnych detonacyj nic słyszałem. 

M. Bialęcki. 

Jasny meteor 

20 października 1932 r. o 19h 37m gdy przechodziłem przez ulicę , wra · 
cając z Instytutu Astronomicznego do mieszkania, uwagę moją zwrócił 

bardzo jasny meteor, który przebiegł z gwiazdozbioru Pegaza ku a Aąuilae 

i tam rozprysnął, dżieląc się na kilka części o zabarwieniu czerwona we m. 
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Smuga na niebie jaśniała około 2 sek. Zjawisko było bardzo efektowne, 
pomimo znacznego oświetlenia i dużego ruchu na uijcy, przelot meteoru 
IZucił się w oczy. Ogólna jasność była dość znaczna, wielokrotnie prze
wyż~7ająca jasność a Aquilae. 

E. Rybka (Lwów/. 

PINCHOS PASSENSTEI 
tek zapalenia płuc członek 
chos Passenstein. 

28.IV.1903 - 15.VII.1932. Dnia 15 lipca r. b. zmarł wsku 
współpracownik Oddziału Warszawskiego P . T . P. A. Pin-

Passenstein wstąpił do Towarzystwa w r . 1926 i odrazu żywo zainteresował się jego 
działalnością, uczęszczając na wszystkie zebrania oraz biorąc udział w pokazach zjawisk 
nieba i obserwacjach naukowych. Zapoznawszy się dość szybko z tajemnicami nieb:~ , 
zmarły został współpracownikiem Obserwatorium P . T . P. A . W obserwatorjuro praco
wał od r. 1929, i od tego czasu, w ciągu 3-ch lat, niezmordowanie pełnił uciążliwe obo 
wiązki, informując publiczność o cudach Wszechświata. 
Współpracując z Passensteinem, mogłem się przekonać, z jakiem zamiłowaniem po 

święcał swe wolne chwile popularyzacji astronomji i z jaką ochotą spieszył zawsze na 
,,dyżury" do Obserwatorjum. 

To też niespodziewana śmierć Jego spowodowała szczery żal wśród 
i współpracowników Obserwatorjum. W zmarłym straciliśmy członka, 
oddany idei Towarzystw<~ . 

członków Zarządu 

który był głęboko 

Niechże więc w naszej .,Uranji", którą zmarły zawsze się interesował , pozostanie o Nim 
ta skromna wzmianka. 

Cześć Jego pamięci! 
M. Bialęcki. 

Kronika astronomic'/.na 

Buch obrotowy sło{Jca 

Okres obrotu słot'tca , obliczony z przesunięć prążków w widmie warstwy odwracającej , 

ulegał w ciągu ostatnich trzydziestu lat dość znacznym zmianom. Przesunięcia prążków 

w '1\idmie brz~gów tarczy słonecznej powstają wskutek ruchu obrotowego słońca, we
dług bowiem zasady D o pplera - F i z e a u prążki w widmie ciała zbliżającego się 

lm nam, przesawają się w stronę !jolctowej części widma, - gdy zaś ciało oddala si ę 

od nas , prążki przesuwają się w stronę czerwonej części widma (w kierunku fal dłuż

szych) . - Otóż z powodu ruchu obrotowego słońca jeden brzeg tarczy słonecznej zbliża 

się do nas, drugi zaś - oddala J ię . Z tego powodu prążki w widmie jednego brzegu 
przesunięte bywają nieco w stronę fjoletu, - drugiego zaś brzegu - w stronę czerwieni. 
Z różnicy przesunięć prążków obliczyć możemy prędkość obrotu słońca w różnych 

jego częściach. 
Z pomiarów wykonanych przez D u n e r a, H a l m a i innych obserwdorów w latach 

1900- 1911 wynikało, że linjowa prędkość obrotu na równiku słonecznym wynosi 2.05 
!im/sek . Po 1911 r . prędkość ta zaczęła się zmniejszać; już w 1913 r. Evershed otrzy
muje na wspomnianą prędkość tylko 1.95 kmfsek . Inni obserwatorowie otrzymują w cią 

gu następnych pięciu lat ten sam wynik, lecz w 1919 r. prędkosć obrotu słońca na rów-
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niku spada do l.<JO kmfsek. i utrzymuje się n1 tym poziomie aż do 1929 r., jak to wyka · 
zują systematyczne obserwacje, dokonywane na .M l. Wilson przez S t. John a i innych 
obserwatorów. Natomiast w 1930 r . na Mt. Wilson zanotowano wzrost prędkości obro 
towej słońca na równiku do 1.95 kmfsek. 

E v er s h e d wykonał w jesieni 1931 r. szereg pomiarów widma słońca w dziedzinie, Ie · 
żącej w pobliżu prążków H i K zjonizowanego wapnia, w celu wykazania przesunięcia 
prążków w stronę czerwieni, wynikającego z teorji względności. Zdjęcia wykonane 
były w okolicach bieguna i równika słonecznego. Na kliszach biegunowych stwierdzono 
l) lko ogólne przesunięcie prążków w stronę czerwieni, przesunięcie to jednak stale było 
większe od efektu przewidzianego przez teorję. \Xiystępuje tu pewna analogja z wy 
nikami, uzvskanemi przez F re u n d [i c h a podczas zaćmienia słońca w 1929 r. Natomiast 
na kliszach równikowych Euershed znalazł tylko efekt ruchu obrotowego, przytern stwier · 
dził, że prędkość tego ruchu przekracza 2 kmfsek ., nie różniące się od prędkości, znale · 
zionej przez D u n ć r a . Srednia prędkość obrotowa warstwy odwracającej ~łońca, zna· 
leziona przez E v er s h e d a w 1931 r. jest ponadto równa prędkości obrotowej, obliczone j 
z ruchu plam. Fotosfera nie wykazuje zmian w prędkości obrotowej, zmiany więc te 
występują tylko w atmosferze słońca. Nie wiemy jeszcze, czy to zjawisko ma charaklu 
okresowy,-ponieważ jednak E v er s h e d znalazł, że prędkość obrolo'ń-a warstwy odwra · 
cającej słońca osiągnęła teraz tę samą wartosć, jaką miała przed laty trzydziestu, 'więc 
~wentualny okres mógłby wynosić około trzydziestu lal. Okres ten jest zbyt dług• , 

aby można było znaleźć korrelację między okresem obrotu słońca i zmianami w biegu 
nowości magnetycznej plam słonecznych . 

(T he Obserwatory Ja n u ary 1932 ). E. R. 

Ko111eta Peltier- \\ hipplr 

Dn. 8 sierpnia 1932 r. znany amerykański miłośnik astronomj i. P e l l i er okrył 

w gwiazdozbiorze Perseusza nową kometę 8-m ej wielkości gwiazdowej . Niezależnie od · 
szukał ją na zdjęciach harvardzkich W h i p p l e . Kometa przeniosła się wkrótce na 
północne niebo, niezapadając wc2le pod horyzont dla obserwatoriów położonych na 
północnej półkuli globu. Jako objekt jasny była pilnie obserwowana w wielu obserwa · 
torjach, zwłaszcza w Polsce. W Poznaniu (A n dr u s z e w ski i War m b i e rj 
wyznaczono jej pozycję na niebie zapomocą obserwacyj mikrometrycznych dziesięć razy , 
a. F. K o e b ck e, na podstawie tamtejszych obserwacyj obliczył jej orbitę . W ob~r · 

walorjuro warszawskiero dr. L. O r ki s z obserwował ją 7 razy przy pomocy tamteJ · 
s ze go astrografu (patrz. rys. na str. 63). W pierwszej połowie sierpnia kometa osiągnęła 
jasność 7m oraz rozwinęl8 warkocz długi 20'; wkońcu miesiąca przeszła w odległości 10u 
od północnego bieguna. 
Według H. Je n s e n a kometa P e l t i er - W h i p p l'ea przeszła przez peri · 

heliurn LIX. - 1932 r ., w odległości 1.037 j. astr. od Słońca. Biegnie po silnie 
spłaszczonej elipsie (e = 0.976). obiegając Słońce raz na 288 lat. Wynika stąd, iz 
w aphelium oddala się ona na 86 j . a. od Słońca , a więc na odległość 2 razy większą, 

niż średnia odległość najdalszej planety, Plutona. Nachylenie płaszczyzny jej orbity 
do ekliptyki wynosi 72°, a więc ruch komety jest prcsly. 

Powrót kometr perjouyc..:ncj Faye'a 

Pierwszy odszukał ją lotol!raficznie S c h w a s s m a n n dn. 30 sierpnia 1932 r . jako 
.objekt 12m na tle gwiazd konstelacji Ryb, we wrześniu została ona parokrotnie zaob · 
serwowana w Atenach, Neubabełsbergu i w Hamburgu . Według elementów A . C. D. 
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Kometa Peltier - Whipple 
według fotografii dokonanej 26.VIII.1932 w Obserwatorium Astronom. Uniw. Warsz. 

C r o m m e l i n a ma ona przejść przez perihelium 5.XII - 1932 r. Płaszczyzna jej or
bity nachylona jest do ekliptyki o 10 ,Y:; 0 . W perihelium zbliża się do Słońca na od 
ległość 1.7 jedn. astro n. , w aphelium oddala na 6.0 j. a. Okrąża ona Słońce w ciągu 

7.4 lat. Poraz pi erwszy obserwowano ją w r. 1843. Obecnie pojawia się już po raz 
d2iesiąty. 

Po komecie Enckego oraz Wolfa I (badanej przez prof. M. Kam i e ń ski e g o) 
najlepiej znana i zbadana z pośród wszystkich komet krótkoperjod ycznych. 
lL e V er r i er a została ona ,.schwytana" przez Jowisza w r. 1747. 

Zgo n prof. :'11. \\'olfa 

jest ona 
Według 

Dnia 3 października 1932 r. zmarł, w 70 roku życia, prof. M a x W o l f, dyrektor jed
aego z najsłynniejszych obserwatoriów europejskich , w Heide\bergu, ' na górze Konig
~·tuhl. Urcdzony w r . 1863 w Heidelbergu, został w r . 1893 mianowany profesorem astro
nomii tamtejszego uniwersytetu , od r. 1909 dyn~ktorem obserwatorjuro na górze Konig
~iuhl. Od I. 19:10 piastował godność przewodniczącego Astronomische Gesell schaft . 

Zmarły r.ależał do czołowych współczesnych astronomów niemieckich. Przez pół 

wieku był słynny jako niezmordowany obserwator. OdkryJ parę nowych komet oraz 
p onad 150 planetoid. W r . 1891 pierwszy zastosował fotogtafję do wykrywania nowych 
planetoid, stwarzając tern nową epokę w tej dziedzinie. J. G. 
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(Acta Astronom. Sćr. c. Vol. 2, pg. 29-31). Obliczenie 75 momentów 61 zakqć 

gwiazd przez Księżyc , zaobserwowanych w CZ3sie: 1926 III 6-1929 XII 18, w Obserwator
ium Astron. Uniw. Poznańskiego przez następujących ob~erwatorów: S t. A n dr u-

zewski [25). J. Cichock i (7). J. Sł~wski (40)i prof. J. Witkowski (31. 

Prof. dr. T. BANACHIEWICZ, Obserwatorjuro Astron. Uniw. Jag. 
Calcu/ arithmometrique d'une orbite parabolique d'apr~s deux lieux heliocenfriques (Acl :< 

As tron. Ser. c. V0l. 2, p g. 37-39). Krótki artykuł podający sposób obliczania orbity 
par·abolicznej przy pomocy wzorów .,nowego rodzaju" z dwóch miejsc heliocentrycznych. 
Metoda ta została wypróbowana praktycznie przez autora przy obliczaniu orbity komety 
1929 d (Wilk). 

M. BIELICKI, Obserwatorium Astron. Uniw. War. 
Sternebedekungen beobachtet an der Warschauer Universitiits-Sternwarte seit Ja

nuar 1930 bis Juli 1931. Vide W. O p a l ski. 

J. CICHOCKI, Obserwatorjuro Astron. Uniw. Poznańskiego. 
Occultations d'etoiles par Lune observees a l'Observatoire Astronomique de Po znan 

Vide S. A n d r u s z e w s k i. 

Prof. W. DZIEWULSKI, Obserwatorjuro Astron. Uniw. St. Batorego. 
Observations de l'Eclipse fotale de Lune du 26 Septembre 1931, iz l'Observatoire de 

l'U niversite de Wilno, par M. M. W l. D z i e w u l ski, W. E h re n f e u c h t, W. 
I w a n o w ska, J. Jacy n a, S. S z e l i g o w ski. (Journal des Observateurs, Vo'l. 
XV, :t\r. 3, 27-28). 82 momentów kontaktów cienia Księżyca z brzegi~m oraz poszcze
gólneroi punktami tarczy satelity, zaobserwowanych w Obserwatorjuro Astron. Uniw. St. 
Batorego przez następujących obserwatorów: Wł. D z i e w u l ski (33 momentów). W. 
Ehrenleucht (10), W . Iwanowska (23). J. Jacyna (9). S. Szeligo\\-

k i {14) . 
Occullations d'etoiles par la Lune observees pendant l'Eclipse fotale de Lune du 26 

Septembre 1931, ci l'Observatoire de Universite de Wilno. (Journal des Observateurs, 
Vol. XV. Nr. 3, pg. 28). 3 momenty dwóch zakryć gwiazd przez Księżyc zaobserwowanych 
w Obserwatorium Uniw. Wileń. podczas całkowitego zaćmienia Księżyca dn. 26 IX 1931 
przez W. Dziewulskiego (2 obserwacje) i S. Szeligowskiego (1). 

W. EHRENFEUCHT, Obserwatorjuro Astronom. Uniw. St. Batorego. 
Observations de l'Eclipse lotale de Lune du 26 Seplember 1931, ci l'Observatoire de 

J'Universite de Wilno Vide W . D z i e w u l ski. 
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LWÓW. TELEFON 78-37 
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KOMPLETY DO ĆWICZEŃ 
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MECliANII'I.A - CIECZE I GAZY - RUCH 
DRGAJĄCY I AKUSTYKA CIEPŁO -
OPT) KA MAGNETYZM - ELEKTRYCZ 
NOść LAMPY ŁUKOWE (CEN IK C. 4) . 
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WYDAWNICTW A "MA THESIS PO LSKI EJ". WARSZAWA 

Wielcy ludzie- wielkie dzieła 

W. KAEMPFFERT 
lnt. rzecznik patentowy U. S. A. 

EPOKOWE WYNALAZKI 
W AMERYCE I W EUROPIE 
HISTORJA ICH POWSTANIA l ICH TWÓRCÓW 

Przełożył i uzupełnił DR A . K O J R A N S K I 

Str. VIII, 552 z 350 ilustr. 1933. Cena w opr. pł6c. zł 33.80. 

W. H. MEADOWCROFT 
Członek Laboratorium E d i s o n a 

T. A. EDISON 
ŻYCIE 1 DZIEŁA 
Przełożył i uzupełnił DR E. S T E N Z 

Str. XII, 282 z 15 tablicami. 1933. Cena w opr. płóc. zł 13 40. 

N AK ŁAD E M "M A T H E S I S P O L SKI E]", WAR S Z A W A 

"1 dlatego to każdy, kto potrafi zainteresować ogól sprawami wszechświata i, choćby 
na chwilę, odwrócić jego oczy od drobnych codziennych spraw, zasługuje nietylko na 
uznanie, jako prawdziwy pionier kultury, ale także na wdzięczność, jako dobroczyńca 
ludzkości, znużonej własną ciasnotą. 

Takim człowiekiem byl w ubiegłym wieku Flammarion, takim jest obecnie godny jego 
następca, mało jeszcze u nas znany, James H. Jeans, czołowy astrofizyk współczesny, 
zarazem niezrównany popularyzator astronomii". 

Dr. J . G a d o m s k i, Astronom Obserw. Warsz. w ,.11. Kurj. Codz.". 
-----:-:-
:7'{0 WO.śC: SłR JAMES JEANS 

M.A.,D.Sc.,Sc.D.,LL.D.,F.R.S. 

N I E B o 
ASTRONOMJA DLA LAIKÓW 

Z trzeciego wydania oryginału przełożył 

DR WŁ. KAPUŚCIŃSKI, doc. Uniw. Warsz. 
Str. XII. 196 z 3 rys. i 47 planszami oraz 2 mapami nieba. 1933. Cena w opr. płóc. zł. 9.60. 

(Z DZIEDZINY NAUKI l TECHNIKI. T. 1). 
Opinja o tej książce : 

,.Autorowi raz jeszcze wspaniale się udało trudne zadanie wprowadzenia laika, 
który nic nie wie o calem skomplikowaniu i wątpliwościach współczesnej fizyki. 
w obręb zagadnień nowej astronomji. Zakres, który obejmuje ta niewielka książka, 
jest zadziwiający. Treść. styl, ilustracje, wykonanie graficzne, cena i nazwisko 
autora składają się na niezrównaną całość". 

Prof. E. N. d a C. A n dr a d e w "Week End Review". 
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