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F. KĘPIŃSKI. 

Gwiazdy zm1enne typu o Cephei (Cefeidy). 

Odkąd natrafiono na licznych przedstawicieli tej klasy 
zmiennych nietylko w gwiazdowem sąsiedztwie Słońca FJaszego, 
a wi~c wśród gwiazd stosunkowo bliskich i przedstawiających 
si~ nam jako izolowane gwiazdy, lecz i wśród skupień gwiezd
nych kulistych, leżących poza układem lokalnym, a nawet 
w mgławicach spiralnych, znajdujących się poza galaktyką, -
zagadnienie Cefeid wysunęło się na jedno z miejsc naczelnych 
w rozważaniach nad budową wszechświata i jego jednolitością. 

Stało się to głównie dzięki pracom szkoły Shapley'a, pra
com, pełnym polotu i iście amerykańskiego rozmachu. Z je
denastu zaledwie Cefeid izolowanych, świetnie jednakowoż 
opracowanych, ze względu na ruch własny, prędkość radjalną, 
paralaksę, wielkość absolutną, oraz zmienność blasku, Shapley 
wyprowadził słynną zależność między wielkością absolutną 
a długością G>kresu zmienności blasku Cefeid (luminosity- pe
riod curve), zależność, sprawdzoną przezeń również na Cefe
idach z Obłoków Magellana, skupienia w Centauri i całego 
szeregu innych skupień gwiezdnych. Oprócz tego, Eddington 
wykrył u Cefeid izolowanych zależność między ich gęstością 
a okresem zmienności blasku. 

Doniosłość tych oraz kilku innych praw empirycznych, 
do jakich doprowadziły studja nad Cefeidami, polega na tern, 
że dają one środki przenikania do odległych o dziesiątki i setki 
tysięcy lat światła układów gwiezdnych, pozostawiających na 
kliszach nikłe ślady dopiero po wielogodzinnej ich ekspozycji, 
a mimo to właśnie na tej drodze ujawniających charakter do
konywujących się w nich przemian energji. 

W miarę zwiększania się liczby odkrywanych stopniowo 
gwiazd zmiennych, segregowano je zrazu według przebiegu 
krzywej światła, amplitudy ich zmienności, oraz długości okresu, 
w jednym wypadku więcej, w innym mniej regularnego. Skąd
inąd, wraz z doskonaleniem się metod astrofizycznych i coraz 
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wydatniejszym udziałem astrofotografj'i i spektrografji, i sama 
klasyfikacja zmiennych sta\vala i staje się coraz subtelniejsża, 
czerpiąc podstawy raczej z char_akteru przypuszczalnych prze
mian we wnętrzach gwiazd, niż z oznak zewnętrznych. 

Tak, w zespole gwiazd zmiennych odróżniano początko
wo tylko zmienne długookresowe i krótkookresowe. Podział 
ten jednak okazał się niewystarczający. Wśród gwiazd zmien
nych krótkookresowych wyraźnie zaznaczają się dwie grupy: 
krzywe światła jednych z nich, zmiennych zaćmieniowych typu 
f\lgola, wykazują symetrję, krótkie minimum i przeciągle ma· 
ximum, natomiast krżywe zmiany blasku innych odznaczają 
się asymetrją, trwalszem minimum i krótszem maximum. Z po
wodu tego przeciwieństwa w przebiegu krzywej światła, te 
ostatnie zmienne nazwano f\ntalgolami. W dalszem różniczko
walliu klasyfikacji zmiennych krótkookresowych, f\ntalgole 
weszły w szerszą klasę zmiennych, t. zw. Cefeid, bądź też 
przymknęły do nich, jako gałąź oddzielna. 

Nazwa Cefeid pochodzi od gwiazdy o Cephei, której okre
sową zmienność blasku stwierdzono przeszło przed 140 laty 
( Goodricke). 

Trudno przeliczalną liczbę razy rejestrowano już dotąd 
jej wielkość pozorną wizualnie, fotograficznie, zapomocą róż
nych typów fotometrów, m. i. i elektrofotometru, oraz badano 
jej widmo, ze względu na intensywność linij, a także położe
nie tych ostatnich w różnych fazach okresu. 

Dane charakterystyczne, dotyczące tej zmiennej, zobrazo
waliśmy, cokolwiek wygładzając przypadkowe, a może i syste
matyczne krzywizny, na poniższych wykresach (ryc. 13). 

Wykres l ilustruje krzywą zmian blasku o Cephei, otrzy
maną wizualnie, o okresie 5d Bh 47111 385

• Charakterystyczne, 
że wielkość pozorna tej gwiazdy, osiągnąwszy maximum 3111.6, 
przyjęte tu za początek okresu, stopniowo się zmniejsza w cią
gu 3d 18h aż do wielkości 4111.3, poczem w tempie szybszem, 
gdyż zaledwie w ciągu 1 d 15h wzrasta znowu do 3 111 .6. f\mpli
tuda wizualna wynosi więc 0111.7. 

Wykres II podaje przebieg wielkości pozornej tejże gwiazdy 
na mocy zdjęć fotograficznych. l tu zaznacza się, choć co
kolwiek słabiej, asymetrja spadku i wzrostu blasku, uderza nas 
pozatern większa amplituda (około 0111.9), a głównie różnica 
wielkości fotograficznej i wizualnej, t. zw. wskaźnik barwy. 

Wykres III unaocznia zmienność prędkości radjalnej o 
Cephei, o przebiegu równoległym i synchronicznym do zmian 
wielkości pozornej. Ujemna wartość oznacza zbliżanie się do 
nas, zaś dodatnia - oddalanie od nas ośrodka, wysyłającego 
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światło. Jak widzimy, w maximum blasku, gwiazda posiada 
rówmez maximum prędkości ujemnej i odwrotnie, w minimum 
blasku - maximum prędkości dodatniej . 
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Ryc. 13. o Cephei (P = Sd 8h 4 7 m 38 s) 

l. Wielkość w izualna 
3 m.6 4m .3 

II Wielkość fotograficzna 
4 m.S- 5m.3 

III. P ręd kość radjalna 
- 35km do + 6 km 

IV. Typ widmowy 
F I - GI 

(70000 d o 50000 c) 

Wykres IV przedstawia zmienność typu widmowego o 
Cephei. Podlega on wahaniom okresowym między F1 i G1 , 
o okresie, zbliżonym do okresu zmian blasku, oraz prędkości 
radjalnej. Zmianom tym widmowym odpowiadają w przybli
żeniu wahania temperatury od 7000° do 5000° C. 

Wobec tego, że większość powyższych własności, zauwa
żonych u o Cephei, dostrzeżono następnie u calego szeregu 
innych gwiazd zmiennych, więc utworzyły one szeroką klasę 
zmiennych typu o Cephei, albo Cefeid, którym przypisuje się 
dziś następujące cechy ogólne. 
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1. Okres P zmienności blasku dla danej Cefeidy jest 
naogół stały, a u różnych Cefeid waha się od kilku godzin do 
kilkudziesięciu dni. Stwierdzono zagęszczenia wartości na P 
dokola : Od i 7d. 

2. f\symetrja spadku i wzrostu wielkości pozornej. Spa
dek dokonywa się znacznie powolniej, niż wzrost blasku. Od
stE:p czasu między maxi m 11m i minimum, tftf - tm, wynosi śred
nio 1 /~ P. lm okres dłuższy, tern asymetrja mniej uderzająca . 

3. Stosunek amplitudy fotograficznej do wizualnej wiel
kości pozornej wynosi przeciętnie 1 ,6. Dla amplitudy wizual
nej spotykamy się najczęściej z wartością om,7. 

4. Największe zagęszczenie wartości na typ spektralny 
Cefeid przypada na typ G5. Typ widmowy Cefeid podlega 
zmianom okresowym o amplitudzie ponad jedną klasę widmo
wą. W minimum wielkości pozornej gwiazda wydaje się wię
cej żółtawo-czerwonawą, niź w maximum. 

5. Cefeidy wykazują zmiennosc prędkości radjalnej 
o okresie, zbliżonym do okresu zmienności blasku. Minimum 
prt::dkości radjalnej odpowiada maximum wielkości pozornej, 
zaś maximum prędkości radjalnej - minimum wielkości po
zornej. 

6. Cefeid ·; są naogół gwiazdami - olbrzymami: w bla
sku absolutnym są one 600 - 700 razy jaśniejsze, niż Słońce, 
okoto 15000- 20000 razy większe (w założeniu jednakowej ja
sności powierzchniowej) i o gęstości około 10000 razy mniej
szej, niź Słońce, które jest gwiazdą - karłem . 
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Ryc. 14. Rozmieszczenie Cefeid wzgiE:dem równika galaktycznego. 
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Co do rozmieszczenia pozornego Cefeid izolowanych wzglę
dem równika galaktycznego tkała wielkiego, przechodzącego 
przez miejsca największego zagęszczenia gwiazd w Drodze 
Mlecznej), przedstawiają one własności następujące (ryc. 14): 

a) Cefeidy o okresie zmienności P < 1d są rozmieszczone 
we wszystkich szerokościach galaktycznych; 

b) Cefeidy, dla których 3d < P < 15d, wykazują wyraźne 
zagęszczenie ku równikowi galaktycznemu; 

c) Cefeidy o okresie P > 50d są znowu rozrzucone po 
całem Niebie. 

Zespół więc Cefeid izolowanych można podzielić na: 
a) Cefeidy krótkookresowe (P < l d i najczęściej Od .5), 

o znacznej asymetrji krzywych światła {tM- tm): P = 1/ 3• Typ 
widma wcześniejszy B ---> F. Charakteryzuje je dość znaczny 
ruch własny, w którym Shapley dopatruje się przyczyn znacz
nego ich rozproszenia galaktycznego. 

~) Cefeidy o okresie P kilku - lub kilkunastodniowym, 
o słabszej asymetrji krzywych światła. Typ widma późniejszy 
F---> G ---> K. 

Wszystko, cośmy przed chwilą powiedzieli o Cefeidach, 
są to przeciętne dane obserwacyjne i przeciętne związki mię
dzy danemi, je charakteryzującemi. Stanowią one szeroką 
podstawę do snucia hipotez co do ukrytych w nich procesów, 
powodujących 1mienność. 

l rzeczywiście, nie zbrakło najróżnorodniejszych teoryj co 
do natury przyczyn, jakie się składają na tak odrębną kondu
itę Cefeid. Niemal każda z teoryj miała zwolenników i prze
ciwników, wzajemnie się zwalczających nieraz z intensywnością, 
przypominającą ostrość sporów między filozofami "pur sang". 

Trzeba dodać, że astrofizyka niemal z każdym rokiem 
zdobywa coraz potężniejsze środki do przenikania w naturę 
wewnętrznego bilansu energji gwiazd, wspomagana przyczyn
kami nowych gałęzi astronomji, mianowicie astronomji staty
stycznej i dynamicznej. f\strofizycy starej daty, nie gardzący 
jeszcze założeniami spekulatywnemi, ostrzeliwują się przeciw 
pochodowi śmiałych wniosków, do jakich prowadzi analiza 
matematyczna, oparta na empirycznie wyprowadzonych zależ
nościach między parametrami równań równowagi energetycz
nej gwiazd. Występują oni jeszcze w imię najprostszych wy
jaśnień praw zmienności Cefeid, zamykając oczy na bogactwo 
szczegółów obserwacyj i krytyczne ich skoordynowanie. To 
też prace odnośne Eddington'a, Jeans'a, Plummer'a, Russell'a 
i innych budzą u jednych zachwyt głębokością myśli, u innych 
spotykając się z nieufnością, z powodu zasłaniania rzekomo 
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prostych praw na tUJ y zbyt złożon4 symbolistyką wzorów ma
tematycznych. 

Chronologicznie najstarsze wyJasmenia okresowej zmien
nośc: blasku Cefeid są natury czysto geometrycznej: jedni 
tłumaczą ją zaćmieniami, powstającemi podczas obiegu dwu 
fizycznie ze sobą związanych ciał dokoła środka ich mas,-stoją 
więc na gruncie dwoistości Cefeid; drudzy zmienność blasku 
przypisują ruchowi obrotowemu !]wiazdy widomej dokoła osi, 
robiąc założenie, że powierzchnia Cefeid usłana jest plamami,
inni k_ombinują wreszcie obydwie wspomniane możliwości. 

Ze Cefeidy nie mogą posiadać charakteru zaćmieniowego. 
wykazał Roberts, powołując się na ten fakt, że zero prędkości 
radjalnej przypada naogól u Cefeid o 1/r, okresu przed mini
mum wielkości pozornej. 

Również i tłumaczenie zmienności Cefeid ruchem obro
towym zasobnej w plamy ich powierzchni napotyka na duże 
trudności, o ile odrzucimy nazbyt sztuczne założenia co do 
rozkładu plam na powierzchni ciała wypukłego, obracającego 
się z prędkością jednostajną. 

Nowszego pochodzenia jest teorja Klinkerfues'rt, oparta 
na zjawiskach przypływów i odpływów. Zakłada ona, że gwia 
zdy, stanowiące ciasny układ podwójny i otoczone atmosferą, 
wywierają przemożny wpływ wzajemny grawitacyjny w pew
nych częściach orbit (analogicznie do komet przy zbliżaniu się 
ich do perihcljum). Wpływ ten wyraża się w zmianie kształtu 
gwiazd, z powodu powstawania w ich atmosferze przypływów 
i odpływów, absorbujących światło. Skadinąd opór, przeciw 
stawiany przez gwiazdy, sprawia, że wyż falowy (minimum 
blasku), posuwając się w kierunku, przeciwnym ruchowi obie 
gowemu, prędzej przechodzi w niż (maximum). 

Prawie wszystkie najwcześniejsze teorje Cefeid wychodzą 
z założenia, że Cefeidy przedstawiają układy gwiazd podwój 
nych, poruszających się dokoła środka mas. Założenie to na
nowo zaczęło się utrwalać, gdy w r. 1894 astrofizyk rosyjski 
Bielopolski wykrył u o Cephei zmienność prędkości radjalne}. 
Dodajmy, że w spektrogramach tej gwiazdy, oraz w spektro
gramach innych Cefeid, ani Bielopolski, ani inni spektrografiś
ci nif' odnaleźli bezpośrednich oznak dwoistości widma. 

Był jednak wówczas taki prąd, że zmienność prędkości 
radjalnej kładziono na karb dwoistości gwiazd i wyznaczano 
elementy ich orbit, a więc okres obiegu P, mimośród e, dłu
gość periastron w, liczoną od węzła wzniesienia, 1) rzut wiei-

1
) Rnalogja do periheljum, podobnie apastron analogja do afeljum. 
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kiej pólosi na płaszczyznę linji węzłów i. promienia widzenia 
a sin i, wreszcie t . zw. funkcję mas m3

2 sin 3 i j(m1 + m2)2, gdzie 
m, - masa gwiazdy głównej, m2 - masa satelity, zaś i 
oznacza nachylenie płaszczyzny orbity do płaszczyzny, prosto-
padłej do promienia widzenia. , 

Obliczenia takie w wypadku 13 Cephei, a w następstwie 
1 dla innych Cefeid, doprowadziły do wniosku, że wartość 
a sin i dla wszystkich zbadanych dotąd spektragraficznie Ce
feid jest stosunkowo bardzo mała i wynosi przeciętnie 1,8 
milj. km., zaś e= 0,3. Oznaczałoby to, że Cefeidy tworzą 
układy gwiazd podwójnych dość ciasne i że w pewnych czę
ściach orbit gwiazdy, stanowiące parę, zbliżają się do siebie 
dość znacznie (w periastron ok. 2 razy więcej, niż w apastron). 

Z drugiej strony, wartość funkcji mas, przyjmując masę 
Słońca za jednostkę mas, wynosi w wypadku Cefeid izolowa
nych przeciętnie 0,003, gdy dla zwykłych gwiazd podwójnych 
spektroskopowych typu F\ -+ K wynosi 0.11, zaś dla typu B 
nawet 0.34. Przyjmując, na mocy pewnych przesłanek, naj 
prawdopodobniejszą wartość {60°) na i , otrzymalibyśmy jako 
przeciętną wartość na mH2/ (rn1 + m2)2 ok. 0,005. Czyniąc obecnie 
rozmaite założenia co do wartości stosunku mas m2 ,'m1 , wy
wnioskowalibyśmy, że dla m, = masa Słońca, m2 byłoby około 
5 razy, zaś, dla m1 = 6 razy masa Słońca, m 2 byłoby 10 razy 
mniejsze, niż m, . Zakładając dalej, jako przeciętną wartość 
wielkości pozornej Cefeid izolowanych 5.3 i jako przeciętną 
wartość ich paralaksy 0".003, otrzymalibyśmy, jako przeciętną 
wielkość absolutną Cefeid M = - 2m.3, a zestawiając ją z wielko
ścią absolutną Słońca 4m.7, doszlibyśmy do wniosku, że abso
lutny blask Cefeid jest przęciętnie 700 razy większy, niż · 
Słońca 1). Tak duży ich blask absolutny należałoby chyba 
kłaść na karb większych mas Cefeid, niż masy Słońca. Było
by to zarazem w zgodzie z dopiero co przeprowadzanem roz
ważaniem nad wielkością m,fm,. 

Przyjmując skądinąd, fe powierzchniowa jasność Cefeid 
jest ta sama, co i u Słońca, - założenie wielce uzasadnione 
ze względu na ich pokrewieństwo widmowe - , wyciagamy 
wreszcie wniosek, że objętość Cefeid jest 15000 - 20000 razy 
większa, niż objętość Słońca . zaś średnia ich gęstość jest rzę
du 6.10- 5 . 

Przytoczyliśmy tu szereg ważkich · przesłanek, stojąc na 
gruncie danych obserwacyjnych i hipotezy dwoistości Cefeid, 

1) Przez wielkość absolutną rozumiemy wielkość gwlazdy; widzia
nej z oddalenia 32.6 lat światła (paralaksa 0" .1). Z te} odległości Słoń
<:e nasze wydawałoby się gwiazdą 4m.7, gdy. z faktycznej odległości. wi 
dimy je, jako gwiazdę - 26m,8 . 
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opartej na argumencie zmiennosc1 prędkości radjalnej . Za. 
chwilę okażemy, że zmienność ta może być pogodzona z hi 
potezą pojedyńczo ś ci Cefeid. 

Ten sam Roberts, który, jak WS _.)Ominaliśmy, dowiódł nie
możliwości zaćmieniowego charakteru Cefeid , wystąpił następ · 
nie z teorją eksplozywnego wyładowywania się ciepła w peria 
stron, zakładając dwoistość Cefeid . Przyjmując dla mimośro
du orbity składowej ciemnej wartość 1

/ 2 (wynikającą z pierw
szych spektrogramów B ietopolslciego ), twierdzi on, że m2 , przy, 
zbliżaniu się w periastron do m" odbiera 9 razy większą ilość: 
ciepła, silnie nagrzewając się w przejściu od apastron do pe
riastron. Największe rozgrzanie się rn2 występuje już po przej 
ściu przez periastron, gdy wypromieniowywanie ciepła zaczy. 
na przeważać nad jego dopływem. Podobnie, największe 
ochłodzenie się m2 ma miejsce już po przejściu przez apastron . 
poczem wzrost temperatury postępuje szybciej, gdyż m2 zbliża 
się do periastron z większą prędkością. 

Aczkolwiek teorja Roberts'a tłumaczy niektóre własnośc i; 
Cefeid, głównym jednak szkopułem do jej przyjęcia jest trud
ność uzasadnienia dość dużej amplitudy zmian ich blasku. 
przeciętnie 1111.1. Zakładając bowiem średnią wielkość pozorną 
gwiazdy głównej sm, zaś towarzysza 7111

- 8111
, otrzymujemy 

łącznie 4111.9. W periastron m2 mogłoby się rozgrzać co naj 
wyżej do 5111.5 (przyjmując e = 0.3), mielibyśmy więc łącznie 
4111.5 i amplitudę 0111.4, zamiast obserwowanej 1111.1. 

Modyfikacją teorji Robert:/a była hipoteza, jaką wystawił
EddiP, rozwinął następnie Meyermann, zaś podjął nanowo Pan
n ekoelc. E ddie przyjmuje, że rozgrzanie się, z powodu zakłó
ceń przypływowych zachodzi w jasnej składowej m,, nie zaś: 
u m2 , ciągle jednak z Roberts 'em dopatrując się źródła dopły
wu ciepła ze strony energji mechanicznej. Matematyczne roz
winięcie tej teorji prowadzi do wniosku o zmienności okresu 
P, co naogół nie odpowiada rzeczywistości. 

Zanim wkroczymy w ert: dociekań najnowszych, chociaż 
wspomnieć pragnęlibyśmy o teorji Curtiss'a, zakładającego , że 
Cefeidy poruszają się w ośrodku, stawiającym opór, a także 
o teorji Duncan'a, przyjmującego, że satelita otoczony jest 
rzadką masą mgławicową, zaś jasną gwiazdę otacza atmosf~ra 
o znacznej zdolności absorbcyjnej. Podczas ruchu obiegowe
go dokoła środka mas, atmosfera rn . jest jakby "zmiatana" 
na tylną stronę gwia1dy, tak, że głębokość jej jest mniejsza 
na czołowej stronie ruchu. Tym sposobem maximum światła 
przypada na okres ujemnej prędkości, zaś minimum na okres. 
dodatniej prędkości radjalnej (ryc. 15). 
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W teorjach Cefeid 
dwu ostatnich dziesiąt
ków lat na pierwszy 
plan wysuwa się sprawa 
wewnętrznej budowy 
gwiazd, z uwzględnie
niem zachodzących w ich 
wnętrzach przypuszczal
nych przemian energji. 
Nie chodzi już obecnie o 
najprostsze wyjaśnienie 
natury zmienności Cefe
id, lecz o krytyczną oce
nę zespołu zaobserwo 
wanych faktów i o ich 
uzgodnienie w fizycznem 
uzasadnieniu tej lub in-

Ryc. 15. Koncepcja D u n c a n 'a. n ej hipotezy. 
Odróżnić tu należy 

trzy rodzaje teoryj : teorje plam, teorje wybuchów (erupcyj) 
i teorje pulsacyj , tu i owdzie kombinujące się ze sobą Te
orjom plam i jednej z teoryj erupcyj (Ra,gen) wspólna jest 
jeszcze idea dwoistości Cefeid, natomiast teorje pulsacyj i pe
wna teorja erupcyj (.J eans) stoją na gruncie pojedyńczości Cefeid. 

Charakterystyczną cechą nowych teoryj plam (teoryj, po
krewnych ze staremi teorjami przypływów i odpływów) stano
wi założenie, że plamy nie są produktem ruchu całej masy 
gwiazd , lecz jedynie zewnętrznych ich warstw. 

Już B n tn s i Gylden , na mocy rozważań teoretycznych , 
doszli do wniosku, że możliwa jest dowolna liczba wypad
ków rozkładu jasności na powierzchni gwiazdy, podlegającej 
ruchowi obrotowemu, które tłumaczyłyby krzywą światła o prze
biegu cięgłym i okresowym. Wniosek ten doznał w następ 
stwie dość znacznych ograniczeń. W każdym razie Hellerich 
podal odnośny rozkład jasności, zdolny tłumaczyć zjawisko 
Cefeid w sposób dość zadowalniający . Poważne uzupełnienie 
jego teorji dał Guthnick, uzasadniając nierównomierny rozkład 
jasności na powierzchni świecącej gwiazdy oddziaływaniem 
satelity na meteorologiczne warunki w jej atmosferze. Zmianę 
prędkości radjalnej kładzie on na karb trwałych lub nietrwa
łych prądów konwekcyjnych w atmosferze. Zakładając, że nad 
jasną częścią powierzchni Cefeid zachodzą głównie wstępujące, 
zaś nad ciemną - zstępujące prądy .gazów, można z łatwościct 
wytłumaczyć zaobserwowaną zależność między krzywą światła 
a krzywą prę d kości radjal n ej . 
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Dodać należy, że nadzwyczaj krótkie okresy zmiennoset 
, u o-iektórych Cefeid skłaniają Guthnick'd do przypuszczenia, 
że nie są one zarazem okresami obiegu czy też obrotu (nie
prawdopodobnie krótkie z punktu widzenia mechaniki), lecz_ 

-1 /n ich cz~ścią, gdzie n liczba całkowita i niewielka. 
Będąc zdania, że Guthnick'owskie prądy konwekcyjne 

wielkościowo nie są w stanie wytłumaczyć zmiennej prędkości 
radjalnej Cefeid, Bottlinget· stawia własną hipotezę, według 
której Cefęidy, jako pojedyńcze i obdarzone ruchem obroto
wym ciała, posiadają kształt bardzo wydłużonych i będących 
na granicy stałości elipsoid Jacobi'ego. Z obydwu końców- osi 
największej, gdzie działani e grawitacji prawie znosi siła od
środkowa, oddzielają się molekuły gazów, wskutek własnej 
prędkości molekularnej, i pozostają w tyle, ze względu na ruch 
obrotowy bryły. Część z nich, · poruszając się po orbiteich eli
ptycznych, osiąga znowu powierzchnię, tw?rząc nabrzmienia 
atmosferyczne, rodzaj chmur, absorbującyttr światło. Elipsoidy 
Jacobi'ego zastąpił następnie Bottlinger przez figury gruszkowe 
Poincan!'go. · 

Wśród głównych zwolenników teoryj erupcyj wyrnieme 
należy Hagen'a i J eans'a (na mocy początkowych prac jego). 
Pierwszy stoi jeszcze na gruncie dwoistości, drugi - pojedyń
czości Cefeid, nie wypowiadeijąc się co do źródła erupcyj. 

Można - rozumuje Hagen - uważać gwiazdę główną i jej 
satelitę, jako analogję komety i Słońca. Satelita odgrywa rolę 
Słońca, zaś gwiazda główna - rolę komety. Ragen nie wcho
dzi w bliższe uzasadnienie tej analogji, ograniczając sięG: !la· 
łożeniem, że mniejszy, ze względu na masę, satelita, przy zbli
żaniu się do gwiazdy głównej, wywołuje w niej erupcję świa
tła, na zwróconej ku niemu stronie. Aczkolwiek rozważania 
Hagen'a posiadają w dużym stopniu charakter spekulatywny• 
tem nie mniej tłumaczą dobrze cały szereg własności Cefeid. 
między innymi fakt, że w, odległość periastron od węzła wznie
sienia, waha się dokoła wartości 90°. Mianowicie, fakt ten 
przypisuje teorja Ragen'a zwiększonemu prawdopodobieństwu 
wykrycia Cefeidy w okresie, kiedy erupcja ma miejsce na zwró
conej ku nam stronie gwiazdy, a więc w tern specjałnem po
łożeniu periastron względem promienia widzenia. 

Przechodzimy wreszcie do teoryj pulsacyj. 

Od 10 lat mniej więcej większość astrofizyków stoi na 
gruncie pojedyńczości Cefeid i skłania się _ do przekonania. 
uzasadnionego pracami Lane'a, Ernden'a, Moulton'a, Plurnrner'a~ 
Eddinqton'a, Jeans'a i innych, że Cefeidy, jakkolwiek mogą 
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podlegać i innym przyczynom, składającym się na obserwo
wany przebieg zmienności ich światła i cech widmowych, wy
konywują, bez udziału stalego przymusu, drgania własne czyli 
pulsacje. · · 
' Już w r. 1907, w dziele, swojem "Gaskugeln", Emden, 
mówiąc o kułach gazowych drgających, tak ujmuje mechanicz
ną stronę zjawiska: "gdy kula gazowa dozna pewnej małej 
deformacji, wtedy, po ustaniu przyczyn, cząsteczki jej, pod 
wpływem ich wzajemnego przyciągania się, na mocy prawa 
~Vewton'a, powracają do ich położeń równowagi, w ten sposób 
osiągają one pewnq prędkość, trwającą i po nastaniu równo
wagi, i kula zaczyna wykonywać drgania ". 
' W pracach, poświęconych temu zagadnieniu (obliczeniu 

okresu drgań), rozmaici autorzy czynią cały szereg założeń co 
do stanu fizycznego wnętrza kuli i charakteru samych drgań, 
częściowo całkiem idealnych, częściowo zaś uwzględniających 
pewną interpretację faktycznych danych obserwacyjnych. 

Tak, Moulton badał oddziaływanie ewentualnych zmian 
wymiarów (kurczenie i rozszerzanie się) Słońca na jego tem
peraturę i promieniowanie i doszedł do wniosku, że drganie 
pozornej średnicy Słońca o amplitudzie 0".1 (wartość ta od
powiada dostępnej jeszcze dla obserwacyj ewentualnej zmianie 
średnicy pozornej Słońca) , sprowadziłaby wahanie temperatury 
o ± 700° i blasku o jedną wielkość (przy zastosowaniu prawa 
Stefan'a) t). 

Pierwszy, kto wypowiedział przypuszczenie, że zmienno~k 
blasku Cefeid mogłaby być tłumaczona za pomocą drgań, wy
wolanvch przez kontrakcję, był tenże Moulton. 

Myśl tę podejmuje w r. 1914 Shapley i stawia hipotezę 
następującą. Z nieznanych przyczyn, Cefeidy są sporadycznie 
zakłócone w równowadze i wykonywują drgania okresowe, 
wywołując z kolei okresowy wzrost światła. Na skutek wstrzą
śnień we wnętrzu, na powierzchni gwiazd powstają szczeliny, 
przez które wydobywają się gazy gorące. Spostrzegane prze
sunięcia linij widmowych mogą być spowodowane bądź przez 
zmiany ciśnień, bądź przez ruch w promieniu widzenia, pozo
rujący ruch eliptyczny orbitalny. Równoległe do zmian blasku 
zmiany charakteru widmowego dadzą się również tłumaczyć 
oscylacją temperatury na powierzchni. 

Teorja pulsacyj zaczęła osiągać właściwy grunt pod no
gami, odkąd znakomity astronom angielski Eddington, któremu 

1 ) Że · Słońce nasze może przedstawiać gwiazdę pulsującą, której 
promień ulega systematycznym wahaniom,- stawiano już niejednokrotnie 
odnośnE' hipotezy, dotąd jednak nie osiągnięto dostateczny::h podstaw 
do ich utrzymania. 
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wytrwale sekundują Plumrner i Jeans, dał próbę jej uzasadnie
nia matematyczno-fizycznego, ustanawiając hipotetyczne zale
żności między ciśnieniem, gęstością i temperaturą, panującemi 
we wnętrzach gwiazd, oraz warunki równowagi dynamicznej. 
Oprócz tego, Eddin,ąton, idąc niezależnie dr agą rozważań 
prof. BiałobTzeskie,ąo, wprowadził zasadę rów:10wagi promienio
wania (radiative equilibrium), uwzględniającej ciśnienie światła 
na cząsteczki, przenikane przez prąd energji promieniowania. 

W teorjach Eddington'a i Jeans'a z ostatnich lat uwaga 
ich autorów skierowana jest całkowicie na szersze tory: cho
dzi o wniknięcie w istotę przemian energji we wnętrzu gwiazd 
i specjalnie o jej pochodzenie. Zagadnienia te są w ścisłym 
związku z najaktualniejszemi teorjami fizyki co do wyzwalania 
się energji podatomowej. Od ich rozstrzygnięcia zależeć bę
dzie dalszy rozwój i konsolidacja teorji pulsacyj. 

Dodajmy jeszcze, że wielokrotnie wspominany J eans skła
nia się ostatnio do przekonania , że zmiana światła wszystkich 
typów zmiennych (z wyjątkiem zmiennych zaćmieniowych) 
wywołana jest częściowo procesami, poprzedzającemi rozpad 
gwiazd na układ podwójny , w przejściu ich przez kształt 
gruszkowy. 

Powróćmy jednak do tego, co powiedzieliśmy na wstępie. 

log p + I 8 +I .4 + I o +o .6 +o 2 -o 2 -o~ 
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Ryc. 16. Krzywa S h a p l e y'a. 
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Fakt wykrycia Cefeid o tych samych własnościach, za· 
równo wśród gwiazd układu lokalnego, jak i w oddalonych 
skupieniach gwiezdnych, a nawet w mgławicach spiralnych, 
znakomicie rozszerzył wiadomości nasze o rozmiarach galak· 
tyki i stwierdził jednolitość procesów fizycznych w najodle· 
glejszych dziedzinach galaktyki, a nawet poza nią, dostarcza
jąc tym sposobem nowych argumentów, przemawiających za 
tożsamością praw we Wszechświecie. 

Posiadając bowiem krzywą zmian blasku m = f (t), gdzie 
m- wielkość pozorna pewnej Cefeidy, zaś t - czas, możemy, 
pr1y pomocy krzywych Shapley'a M = g (log P). gdzie M-· 
wielkość absolutna, zaś P długość okresu zmian blasku (f i g 
są to symbole zależności funkcyjnej m iędzy wi e lkościami m 

Ryc. 17. Skupienie kuliste w Centauri. 
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Ryc. 18. Układ gwiezdny N. O. C. 6822. 
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Ryc. 18 przedstawia 2' /, -krotne powiększenie negatywu kliszy, otrzymane 
na reflektorze Hooker'a o średnicy 2.5 metra (Mount Wilson Observatory 
w Kalifornji ). Czas ekspozycji 3h .5. Liczby arabskie l 11 dotyczą Ce
feid , 12- 15 innych zmiennych. Cyfry rzymskie odnoszą się do mgławic , 

bądt zawartych w tym układzie , bądź rzutujących się nań . 
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Ryc. 19. Mgławica spiralna Messier 33. 
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Ryc. 19 przedstawia negatyw kliszy, otrzymanej na reflektorze o średnicy 
1.5 metra (M t. Wilson Obs.). Czas ekspozycji 8 h ,5. Większość gwiazd• 
oznaczonych liczbami, są Cefeidy. Na tejże kliszy znajduje się gwiazda 

Nova N2 2 (1925). 
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i t wzgl. M i P),- wnioskować o wielkości absolutnej M tejże 
Cefeidy; opierając się zaś na wzorze 

M = m + 5.0 + 5 log 1:, 

wyprowadzamy jej paralaksę 1t lub odległość w latach światła. 
W ten sposób Shapley z licznych Cefeid w skupieniu 

gwiezdnem w Centauri wyznaczył jej odległość, wynoszącą 
około 20000 lat światła, z Cefeid zaś, wykrytych w Obłokach 
Magellana, wynika, że odległość ich przekracza 100000 lat 
światła, wreszcie dla najbardziej odległego ze znanych skupień 
kulistych, N. G. C. 7006 otrzymano jako odległość -- 220000 
lat światła. Z takiej (a nawet znacznie mniejszej) odległości 
Słońce nasze nie byłoby już dostępne dla najczulszych klisz 
fotograficznych. 

Lecz i wielka galaktyka nie jest wyłącznym obszarem, 
w którym goszczą Cefeidy. 

Tak, Huuble wykrył je, jako gwiazdki 18-ej i 19-ej wiel
kości pozornej, w układzie gwiezdnym N. G. G. 6822 (700000 
lat światła), oraz w mgławicy spiralnej Mn~ier 33 (850000 lat 
światła). 

Oceniając wybitną rolę Cefeid w badaniach nad dynami
ką gwiazd oraz budową Wszechświata , cały szereg obserwa
torjów astronomicznych, jak Babelsb~rg, Kopenhaga, Lyon, 
Tok.jo i Kjoto, Moskwa i Taszkient, Ottawa (Kanada), Itaka 
(Stan New-York), Lahore (lndJe), Zó-se (Chiny) i inne, zrzeszył 
się do kooperacji międzynarodowej, w gromadzeniu materjału 
obserwacyjnego, dotyczącego Cefeid i osiąganego zapomocą 
zdjęć fotograficznych na krótkoogniskowych astrografach. 

Reprodukcję jednego z takich narzędzi, o dość prostej 
aparaturze, stosowaneflO w Ottawie i przeznaczonego specjal
nie do studjów nad Cefeidami, znajdujemy w grudniowym ze
szycie z r. 1926 czasopisma "Bulletin de I'Observatoire de 
Lyon" (ryc. 20). 

Niezależnie od tego, trzy obserwato rja niemieckie: Babels
berg, Samberg i Sonneberg włączyły do programu systema
tycznych prac swoich stałą kontrolę fotograficzną Nieba, od 
bieguna północnego aż do - 30° pod równikiem. 

W tym celu zastosowano astrografy z objektywem o śre
dnicy 13:> mm. i odległości ogniskowej 240 mm. Tym spo
sobem klisza obejmuje obszar Nieba 40° X 40°, z których 
30° X 30° podlega badaniom. Przy ekspozycji 1/ /' - 1 h, wspo· 
mniane obserwatorja zamierzają osiągnąć co miesiąc jeden 
raport z każdej okolicy Nieba (w obszarze + 90° do -- 30~ 
deklinacji), zawierający wszystkie gwiazdy do 13 1/t -- 14 wiei-
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kości. W ciągu roku przewiduje się otrzymanie około 1000 
t3kich klisz - raportów. 

Druga część zakreślonej pracy polega na zbadaniu tych
że klisz, zapomocą mikroskopu błyskowego (Blink-Mikroskop). 
Ten ostatni ma za zadanie wykrycie przez obserwatora gwiazd 
zmiennych na optycznie nakładających się obrazach dwu klisz 
z różnych epok, przedstawiających w tej samej skali tę samą 
okolicę Nieba. Przy pomocy pewnego urządzenia, obrazy oby
dwu klisz kolejno przebłyskują w mikroskopie przed okiem 
obserwatora, ujawniając świ atłood mienne obrazy jednej i tej 
samej gwi azdy zm iennej (ryc. 21 ). 

Ryc. 20. Balerja 3-ch kam er folograficznych krótkoogniskowych, stosowa
nych w Obsen\ elorju m w Ottawie. 
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Ryc 21. Stereokomparator z mikrometrem błyskowym . 
(Pulffrich-Zeiss). 

Wiele jednak godzin poświ~cić musi obserwator, aby prze
szukać jedną parę klisz , dotyczącą nawet ubogiej w gwiazdy 
okolicy Nieba! 

Wykrytym w ten sposób zmiennym przeznacza si~ na
st~pnie dodatkowe serje odpowiednio w czasie zag~szczanych 
zdj~ć, osiąganych jednak równocześnie z główną serj.ą, przez 
użycie bateryj astrograficznych (ryc. 20). 

Na drugie stadjum pomiarów, również dokonywanych 
przy pomocy mikroskopu błyskowego, przypadają dokładne 
pomiary fotometryczne wykrytej lub znanej zmiennej, polega
jące na porównaniu ich ze znanemi gwiazdami sąsiedniemi. 

Jak łatwo si~ domyśleć, badanie i pomiary klisz ·:są zna
cznie mozolniejsze, niż osiąganie zdj~ć, i wymagają specjalne· 
go biura pomiarowego. Tern si~ też tłumaczy coraz wi~cej 
dojrzewająca myśl kooperacji obserwatorjów. 

Dodać należy, ze zrzeszone obserwatorja niemieckie, gru
pujące si~ duchowo dokoła Babelsberga, mogą poszczycić si~ 
już z wst~pnych prac wykryciem 11 zmiennych krótkookreso
wych, a przewidują, że rok rocznie b~dą mogły wykazać si~ 
tysiącem nowych zmiennych. 
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Miejmy nadzieję, że i astronomja polska włączy nieba
wem do zakresu prac swoich systematycznych i prace astro
graficzne. Zapoczątkowało je już Obserwatorjum Wileńskie, 
a w ślady za niem pójdzie niezawodnie i Narodowy Instytut 
Astronomiczny, którego ostateczne ukonstytuowanie się w Be
skidach 'wstrzymuje jedynie brak środków materjalnych. 

Nie posiadając nawet narazie zbyt obfitego materjalu 
astrograficznego własnego, możnaby, przez nabycie stereokom
paratora, uposażonego w mikroskop błyskowy, podjąć pracę 
badawczo-pomiarową klisz. chętnie naogół użyczanych i przez 
obserwatorja zagraniczne. 
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Z prac tych zaczerpnięto ryciny, podane w tekście. 

Jf\NUSZ Pf\Gf\CZEWSKI. 

Zaćmienia Słońca. 

Jak długo nieznaną była przyczyna nagłego nieomal zni
kania tarczy słonecznej wśród białego dnia, tak długo zjawisko_ 
to budziło w sercach ludzkich łatwo zrozumiałą trwogę. Trwa-' 
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ga ta przemieniła się z czasem w ciekawość, skoro poznano 
istotną przyczynę zaćmień i nauczono się przepowiadać je 
z góry. Okres, po którym zaćmienia Słońca i Księżyca po
wtarzają się, t. zw. "saros", znany był chaldejskim kapłanom 
na wiele jeszcze wieków przed N. Chr. Dziś, gdy ruchy Zie
mi i Księżyca są dokładnie znane, przy udoskonalonych spo
sobach liczenia, przepowiadanie zaćmień z wielką dokładnością 
nie przedstawia żadnych trudności. PomniKowem dziełem 
w tym zakresie jest t. zw. "kanon zaćmień" Oppoleera, obej
mujący wszystkie zaćmiE:nia Słońca od r. 1206 przed Chr., do 
r. 2163 naszej ery w liczbie 5200. 

Mniej więcej do połowy XIX w. astronomowie zadawal
niali się obserwacjami momentów początku i końca zaćmienia, 
czyli t. zw. "kontaktów". Obserwacje takie czyni się i dziś, 
gdyż jest to jedyny sposób wyznaczenia dokładnej pozycji 
Księżyca podczas nowiu, a zatem w zwykłych warunkach wów
czas niewidocznego. Obserwacje te dają materjał do dalszych 
badań nad pewnemi, dotychczas niewyjaśnionemi, nieregular
nościami w biegu naszego satelity. f\naliza obserwacyj za
ćmień, poczynionych w starożytności, pozwoliła skonstatować 
Raltf'y'owi istnienie t. zw. wiekowego przyspieszenia ruchu 
Księżyca, które Delannay starał się wytłumaczyć hipotezą, iż 
szybkość obrotu Ziemi dokoła osi zmniejsza się z powodu 
przypływów, wskutek czego ruchy Księżyca ! innych ciał nie
bieskich muszą wydawać się przyspieszone. Opierając się na 
tej hipotezie G. H. Darwin stworzył swą piękną teorję ewo
lucji Księżyca. 

Druga polowa XIX stulecia - to czasy olbrzymiego roz
woju nauk przyrodniczych, a zwłaszcza astronomji. Powstaje 
nowa jej gałąź: astrofizyka, posługująca się najnowszemi zdo
byczami technicznemi na polu optyki, jak np. fotografją 
a przedewszystkiem analizą spektralną, stosowaną od r. 1859 
do obserwacji Słońca. 

Postępy, jakie poczyniła w owych czasach astrofizyka, 
należy w dużej mierze przypisać obserwacjom zaćmień Słoń
ca. - Podczas zaćmienia w r. 1842 zwróciły uwagę obserwa
torów różowe wyskoki (protuberancje) na brzegu tarczy zaćmio
nego Słońca. Gdy w r. 1868 skierowano na nie spektro
skop, przekonano się, że są to utwory, składające się przede
wszystkiem z rozżarzonego wodoru oraz nieznanego podów
czaś pierwiastka, nazwanego helem, którego istnienie na 
Ziemi dopiero w dwadzieścia kilka lat później stwierdził Rarn
say. Dzięki badaniom Janssena protuberancje można obecnie 
obserwować codziennie przy pomocy spektroskopu, natomiast 
korona nadal dostępna jest obserwacjom wyłącznie tylko 
w czasie zaćmień. 
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Widmo korony badano po raz pierwszy w r. 1869 i od
kryto nowe linjE", które przypisano z początku hipotetycznemu 
pierwiastkowi : koronium. Do dziś dnia sprawa jego istnienia 
nie jest ostatecznie rozstrzygniętą. W latach 1871, 1878 i na
stępnych zastosowano do obserwacji zaćmień fotografję i otrzy
mano piękne zdjęcia korony, która, jak wiadomo, zmienia 
perjodycznie swój kształt w związku z ilością plam na Słońcu ~ 

Ryc . 22. Korona s ł oneczna podczas całkowitego zać m ie nia 30·go 
sierpnia 1905 r. podc zas maxim um pla m s ł o n e c z nych. 

W r. 1882 odkryto na takiem zdjęciu kometę , która w chwiH 
zaćmienia znajdowała się wewnątrz korony . Podobne zdarze, 
nie miało miejsce w r. 1893. 
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Z pośród wielu zagadnień, które tylko podczas całkowi
tego zaćmienia mogą by<: rozwiązane, wymieni«:: jedno jeszcze. 
Jest niem mianowicie kwestja zakrzywiania się promieni świetl
nych w polu grawitacyjnem Słoń ca. Według teorji względno
ści odchylenie gwiazdy od normalnej pozycji, spowodowane 
tern zakrzywieniem, dla granicznego przypadku (gwiazda tuż 
przy tarczy Słońca ) powinna wynosić l u.745 łuku. Zdjęcia fo 
tograficzne dokonane przez astronomów angielskich: Dysona, 
Eddingtona, Grommelin a i Davidsona, podczas zaćmienia 29 
maja 1919 r., potwi erdziły w zupełności teoretyczny wniosek 
E insteina. Z materjału obserwacyjnego otrzymano bowiem 
dla powyższego odchylenia wartość 1''.72, co w granicach błę 
dów obserwacji zgadza się z liczbą otrzymaną teoretycznie . 

W roku bieżącym nadarza się znów dogodna zwłaszcza 
dla europejskich astronomów sposobność poczynienia obser
wacyj tego rodzaju, gdyż dnia 29 czerwca będzie miało miej
sce całkowite zaćmienie Słońca, widzialne w północnych kra 
jach Europy, a także f\zji. Przebieg zjawiska ilustruje załą 
czona mapka . Linja zewnętrzna zakreśla powierzchnię ziemi , 
gdzie zaćmienie wogóle będzie widzi a lne , bądźto jako całko 
wite, bądź jako częściowe . Linja podwójna oznacza pas, 
w którym zaćmienie będzie całkowitem . Zaczyna się on na 
Oceanie Atlantyckim (1. = 16° 14' dł. zach. , cp = +46° 29'), w któ 
rym to punkcie początek całkowitcści przypada na chwilę 
wschodu Słońca t. j. o 5" 20m,1 czasu uniwersalnego . W dal
szym swym przebiegu przecina on f\nglję (nieco na północ od 
miasta Manch ester!, półwysep Skandynawski z południa ku 
północy, Ocean Lodowaty, oraz f\zję północno-wschodnią. 
Kończy się na Oceanie Spokojnym, w punkcie o współrzęd 
nych: ), = 168° 34' dł. zach. cp = 51 ° 1', gdzie koniec całkowi
tości przypada na moment zachodu Słońca (711 25m.8) 1

). Punk
ty, w których zaćmienie częściowe najwcześniej się zaczyna 
i najpóźniej koń czy, oznaczono krzyżykami. Niestety, czas 
trwania zaćmienia całkowitego będzie tym razem krótki, w f\n
glji trwać ono będzie 24 sek., w północnej Norwegji 46 sek. 
W Polsce zaćmienie to widzialne będzie jedynie jako częścio
we. Najokazalej przedstawi się ono w okolicach Gdańska, 
gdzie w chwili największej fazy zasłonięte będzie aż O 86 śred 
nicy Słońca, podczas gdy w południowych połaciach kraju 
ulegnie zaćmieniu tylko 0.71 średnicy . 

Zaćmienia Słońca należą do najpiękniejszych zjawisk nie
bieskich . W chwili, gdy tarcza Księżyca pokryje całkowicie . 

l) Dokładne dane liczbowe znajdzie czytelnik w "Calendarium 
Rocznika f\stronorr.icznego Obserwatorjum Krakowskiego " na rok 1927 
lub w " Kalendarzu f\str. Towarzystwa Miłośników · f\stronomji " . 
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Słońce, zapada chwilowa noc; rozjaśnia ją tylko nieco srebrno
białawym blaskiem· atmosfera ·słoneczna, ~ promienista korona. 
Dokoła czarnej tarczy Ksif;życa widać tu i ówdzie jakgdyby 
ogniste języczki: s·ą to wyskoki słoneczne czyli protuberancje. 
Na niebie ukazują się jaśniejsze gwiazdy i planety, a w kie-

, runku postępującego po powierzchni Ziemi cienia, rzucanego 
przez Księżyc, wieje "wiatr zaćmieniowy". 

Przyroda żywa reaguje na zaćmienie tak, jakgdyby to 
był zachód Słońca; kielichy niektórych kwiatów zamykają się, 
ptactwo milknie i udaje się do swych gniazd. Spoczynek nie 

Ryc. 23. Przebieg zaćmienia Słońca 29 czerwca 1927 r. 

trwa jednak długo. Bo oto przez zazębienie w tarczy Księży
ca przedziera się pierwszy promień Słońca. Zaćmienie całko
wite skończone, momentalnie znikają protuberancje i zjawisko 
korony; powraca natomiast jasny dzień. Czarna tarcza Księ
życa usuwa się gdzieś w przestrzeń, a dla astronoma, pilnie 
śledzącego przebieg zjawiska, pozostaje tylko zaobserwować 
moment ostatniego kontaktu tarcz obu ciał niebieskich. Oczy
wiście, iż każdy opis, choćby najtrafniejszy, może dać tylko 
słabe wyobrażenie rzeczywistości; aby odczuć całą wspania
łość zjawiska, trzeba je widzieć. 
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Kronłka astronomiczna. 
Kometa Reid'a (1927 b.). Jest to druga kometa, odkryta w r. b. Od

krył ją 25 stycznia r. b. Re i d w Kapsztadzie-. Położenie komety, zaob
serwowane 26 stycznia o 19h 43•n.5 czasu uniw e rs. było . a. = 22h 3Qm 40 s , 
a= - 57° 49'. Wielkość = sm.O. Ruch dzienny we wznoszeniu proste rn 
-t44 s , w zboczeniu - 4'. 

Kometa Pons'a-Winnecke-go (1927 c.) . 3 marca r. b. o lOh 19m.5 cza
su uniwersalnego zaobserwował w Williams Bay (o kolo Chicago ) V a n 
B i e s b r o e ck kometę Pons'a-Winnecke'go , której powrót był w r. b. 
przepowiedziany. Położenie komety w chwili obserwacji było a. = 14h 12m 
20 s .4. o = + 25°45'24" (1927.0). Wieikość 16m.o. Kometa jest bardzo ci e· 
kawa ze względu na znaczne zbliżenie do Ziemi, które 26 czerwca r. b. 
o Oh czasu uniwers, wyniesie zaledwie 6 843 000 km . Przez punkt przy
słoneczny kometa przejdzie 20 cze rwca. 

Efemery d a Kom e ty P o n s - W i n n e ck e 1
) (Oh cza su uni 

-wersalnego). 

Data 
1927 Maj 

Czerw. 

Lipiec 

4 
12 
20 
28 

1 
5 
9 

13 
15 
17 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

1 
2 
3 
4 
5 

C< 

15h 7.8 
14.1 
23.4 
39.1 
51.0 

16 7.7 
318 

17 8.1 
33.0 

18 37 
41.3 

19 25.2 
49.2 

2.0 13.6 
37.9 

21 2.3 
25.0 
46.8 

22 6.8 
25.0 
41.7 
56.6 

23 10.2 
22.0 
32.9 
42.1 

t. " ) ri') 

+ 49° 20' 0.3924 1.2257 
+51 35 0.3388 1.1730 
+ 53 24 0.2843 1.1272 
+54 48 0.2280 1.0897 
+ 55 17 0.1992 1.0745 
+55 34 0.1701 1.0620 
+ 55 33 0.1408 1.0520 
+ 54 40 0.1118 1.0450 

53 33 0.0977 1.0423 
+51 33 o 0840 1.0406 
+ 48 1 0.0712 1.0397 
+ 41 54 0.0599 1,0395 
-j- 37 30 0.0551 1.0397 
+ 31 58 0.0511 1.0402 
+ 25 16 0.0481 1.0406 
+ 17 38 0.0462 1.0414 
+ 9 17 0.0458 1.0423 
+ 1 3 0.0466 1.0435 

6 46 0.0489 1.0447 
13 36 0.0523 1.0462 

- 19 31 0.0566 1.0479 
24 23 0.0617 1.0498 

- 28 28 0.0673 1.0517 
- 31 49 0.0734 1.0540 

34 35 0.0798 1.0563 
-36 54 0.0865 1.0588 

Kometa Stearns'a (h27 d). 10 m arca r. b o 10h 4m.8 odkrył S t e
a r n s w Middletown kometę 10-ej wie l kości. Poz ycja ko mety w chwili 
odkryc ia: "''~"' ' " = 15h 16m 6s.o, [3Hm ·o - 7() 21 ' 43" . Ruc h dz ie nny w re 
ktascencji 15<, w deklin ac,ii + 19'. Z pie rwszych 3 obserwacyj M 6 f l e r 
i B. S t r 6 m gr e n obliczyli e le me nty komety. Przejście przez punkt przy-

l) w.,d ł ug Handbook for 1927, w ydanEgO pr~ez British A st~on . 1'\ ssoc. str. 31. 
2) Odległość od Ziemi w jed nostkach astronomicznych ( l Jednostka 149 500 000 km 

śr. odległość Ziemi od Słońca). 
3) Odległość od S ł ońca w j ednos tka ch astro no mi czn ych . 
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słoneczny nastąpiło 1 marca r. b.; odległość od Słońca wówczas była 
3.6 razy większa od odległości Ziemi od Słońca; orbita ł<omety jes.t 
prawie prostopadła do płaszczyzny ekliptyki. 

Całkowite zaćmienie SłoJ\ca 29 czerwca 19Z7 r. Zaćmie n i e to w Polsce 
widoczne będzie jako częściowe. Momenty początku i końca zaćmienia 
oraz inne szczegóły zostały podane dla najważniejszych miast w Polsce· 
w Kalendarzu Rstronomicznym na r. 1927 na str. 24 i 25. W Warszawie 
początek zaćmienia o 5h 21m, koniec o 7h 22m czasu śr -europ. Największa 
faza w Warsza.vie = 0.80 średnicy Słońca. Pas całkowitego zaćmienia 
przejdzie przez Norwegję i Szwecję'), dokąd wybierają się ekspedycje na
ukowe dla obserwacji tego zjawiska. Również z Polski projektowana 
jest wyprawa. która ma udać się do północnej Szwecji. 

Ił III 

!,J. 

Rys. 24. Przebieg zaćmienia Słońca 29 czerwca 1927 r. w Wal'szawie. 
l. Począlek Sh 21m. 11. Największa faza 6h 19rn. III. Koniec 7h 22m. 

Nowa gwiazda zmienna P. K. Kor dyl e w ski, asystent Obserwa
torjum Rstronomicznego 'W Krakowie, członek naszego Towarzystwa, od
kryl w sąsiedztwie gwiazdy zmiennej S Corvi (S Kruka) now'l gwiazdę 
zmienną. Gwiazda ta 14 grudnia 1925 r. miała jasnośc 9m.5, potem 22 
grudnia 1925 r. 9m.7, w 1926 r. nie była widoczna, 6 marca 1927 r. za· 
jaśniała jako gwiazda 12-ej wielkości. W końcu miesiąca osłabła do 13-ej 
wielkości. Typ zmienności jeszcze nieznany. 

Gromady kuliste gwiazd. W numerze lutowym z 1927 r. L' Astronomie, 
biuletynu Towarzystwa Rstronomicznego Francuskiego, znajdujemy obszer· 
ny artykuł K o n s t a n l y n a P ar v u l e s c o o gromadach kulistych. 
Przytoczymy z niego najciekawsze szczegóły. · 

Badając rozkład mgławic spiralnych i gromad kulistych w prze
strzeni, zauważono, że w Drodze Mlecznej zupełnie ich nie dostrzegamy. 
Brak ten mgławic jest, najprawdopodobniej, tylko pozorny, spowodowany 
przez istnienie dużych ciemnych mas gazowych w pobliżu płaszczyzny 
Drogi Mlecznej. Mgławice spiralne i gromady kuliste, jako położone da
leko za gwiazdami Drogi Mlecznej, są przez te .,ciemne mgławice" za
słaniane, jakby przez chmury. Istnienie tych chmur wyratnie udowadniają 
fotografje: np. w sąsiedztwie punktu o współrzędnych o.= J8h 4m, 
o=+ 27°30' na Drodze Mlecznej fotografja, dokonana przez reflektor 
Crossley'a na Mont Wilson, zawierająca 0.25 stopnia kwadratowego, wy· 
kazała przy ekspozycji Jh 50m 76 000 gwiazd na tym skrawku nieba. 
W bezpośrednie m sąsiedztwie (o.= J7h 24rn o=+ 25°30') również na 
Drodze Mlecznej identyczna klisza wykazała tylko 124 gwiazd. Fakt ten. 

4) Patrz wyżej artykuł p. J. Pagaczewsklego. 
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możemy wytłumaczyć istnieniem ciemnej mgławicy w miejscu, ubogiem 
w gwiazdy. 

Mgławice planetarne i gazowe, jako należące do układu Drogi , 
Mlecznej, widoczne są w pobliżu jej płaszczyzny. 

Nasz układ Drogi Mlecznej posiada również gromady gwiazd, mię 
dzy te mi jednak, t. zw. g a l ak ty c z n e m i gromadami i kulistemi, po
zagalaktycznemi, zachodzi ta różnica, że pierwsze zawierają prawie wy
łącznie karły-gwiazdy, a kuliste składają się z gwiazd olbrzymów i karłów . . 

Z powodu znacznego skupienia gv.iazd w środku gromad kulistych 
należy przypuszczać, że są one starsze od Drogi Mlecznej, gromad otwa·
tych i nieregularnych chmur galaktyki Przypuszczenie to opieramy na 
założeniu, że ko ncentracja gromad gwiezdnych wzrasta z biegiem czasu. · 

Rzucano hipote7ę, że gromady kuliste oderwały się od układu Dro
gi Mlecznej z powodu jej ruchu obrotowego. Przeciwko temu prżemawia 
fakt , że mniejsze osie elipsoidalnych gromad, czyli domniemane ich osie 
obrotu, mają przeważnie inny kierunek, niż oś Drogi Mlecznej. Gdyby 
gromady kuliste oderwały się od Drogi Mlecznej, wówczas kierunki ich 
osi obrotu byłyby mniej więcej równoległe do osi galaktyki. 

Na podstawie badań , przeprowadzonych przez P ar v u l e s c o 
i von Z e i p e l'a nad niektóremi gromadami kulistemi, koncentracja 
w srodku jest około 4000 razy silniejsza, niż na peryferji. 

Kuliste gromady dążą, prawdopodobnie, do coraz większej koncen
tracji i utworzenia jednej wielkiej gwiazdy. Gdyby np. 37 miljardóv. 
gwiazd Drogi Mlecznej utworzyło jedną gwiazdę o gęstości, równej gę
stości Słońca, otrzymalibyśmy kulę o średnicy 2- 5 razy większej od 
średnicy orbity Saturna. Gwiazda taka jednak nie mogłaby trwale istnieć; 
z powodu ogromnej prędkości obrotu materja odbiegalaby od środka 
i utworzylaby się mgławica spiralna 

(L'Astronomie, Fevrier 1927). 

Rozmieszczenie gwiazd róźnych typów widmowych ~ ) w przestrzeni. 
Na podstawie katalogu H. Dr a per a, zawierającego wielkości fotogra
ficzn~ oraz widma 225000 gwiazd , podjęto doniosłe badania statystyczne, 
prowadzone głównie w Harvardzkiem Obserwatorjum w ftmeryce. Z ba
dań tych wynika, że gwiazdy typu G i F są najliczniejsze na niebie; są 
to karły, które oglądamy w sąsiedztwie naszego Słońca. To ostatnie jest 
również karłem typu G. Ich wielka liczebność wpływa , prawdopodobnie, 
na ogólne widmo Drogi MleCLnej. 

Ilość wielkich jasnych gwiazd typu B zmniejsza się we wszystkich 
kierunkach od nas. Według Kap t e y n a, v e n Rh i j n a i C h ar I i er a 
tworzą one lokalną gromadę o średnicy około 3COO lat światła. Środek , 
zaznaczony przez wielkie nagromadzenie gwiazd tego typu , znajduje się 
w gwiazdozbiorze Carina na południowem niebie . 

Gwiazdy typu ft i K są to olbrzymy, obficie rozsiane w naszym 
układzie . Nagromadzenie gwiazd typu ft, niewidocznych okiem nieu
zbrojonem , tworzy jasne chmury gwiazdowe w Łabędziu. 

Olbrzymy czerwone typu M najgęściej są rozmieszczone w gwia 
zdozbiorze Strzelca. 

(/'Astronomie, Pevrier 1927). 

Syslematyczna kontrola gwiazfl zmiennych. Według planu obserwa
torjum w Bab els berg•· pod Berlinem przystąpiono tam i w paru innych 
obserwatorjach ni ~ m cl<ich do stałej systematycznej kontroli całego nieba 
od biegun.a pótlhJLIJego do równoleżnika zboczenia - 30° lub - 35°. Kon-

5) Klasyfikacja widm gwiazd podana zoslała w artykule p . M. Łob a nowa .,Chemia 
ywiazd" Uranju N• 3 z 1926 r. 



URFINJFI 59 

troi a polega na dwukrolnem odfotografowaniu w ciągu miesiąca całego nie
ba dla badania gwiazd, zmieniających blask powoli, oraz na wykonywaniu 
cz~ściej seryj fotografij dla gwiazd szybko zmiennych. W Babelsbergu uży
wają objeklywu o średnicy 135 mm i długości ogniskowej 240 rnm. 
Klisze 9 X 12 cm obejmują obszar nieba 21°X28". Przy półgodzinnej 
ekspozycji otrzymujemy gwiazdy do l3m.5. Na tej drodze spodziewane 
jest wykrycie wielu nowych gwiazd zmiennych, przy zbadaniu bowiem 
pierws?ych niewielu klisz, otrzymanych w Babelsbergu, wykryto już na 
nir:h 11 nowych zmiennych. 

(V. j. S. l. 61, str. 293- 295). 

Ojciec J. J. Hagen T. J. W r. b. obchodzi 80 rocznic~ urodzin wy
bitny i zasłużony astronom, Ojciec Jan Jerzy Hagen T. J .. dyrektor 
Obserwatorjum astronomicznego przy Watykanie. Urodzony w 1847 r. 
w Bregencji, !>tudjował astronomj~ w Miinster l Bonn, póżniej w 1880 r. 
wyjechał do flmeryki, gdzie był dyrektorem obserwatorjum Georgetown 
College. Po powrocie z flmeryki powołany został na stanowisko dyrektora 
obserwatorjum przy Watykanie. 

Obdarzony wielkim talentem obserwacyjnym i organizatorskim 
utworzył 2 wielkie dzieła: fltlas Stellarum Variabiliurn i encyklopedyczne 
dzieło: Die Veranderlichen Sterne; drugi tom tego dzieła opracował 
S te i n. 

fillas gwiazd zmiennych zawiera w 6 serjach 311 map z 338 gwia
zdami zmiennemi. Do map dodany został katalog, 7awierający położe
nia gwiazd oraz wielkości gwiazd porównania. Dzieło lo posiada na
dzwyczaj wysoką wartość dla obserwatorów gwiazd zmiennych. Nie
mniej ważne je~t wielkie dzieło Die veranderlichen Sterne, w którem H a
g e n opracował iródłowo i wyczerpująco nast~pujące działy, stanowiące 
oddzielne cz~ści l tomu: 1) zaopatrzenie obserwatora, 2) obserwacje 
gwiazd zmiennych, 3) obliczanie obserwacyj i 4) elementy zmiany blasku. 
11 tom, napisany przez J. S t e i n a, zawiera teorje zmian blasku gwiazd 
zmiennych. Oba dzieła, atlas i wielki podr~cznik gwiazd zmiennych, 
przez długie lata wyświado:ać b~dą duże usługi badaczom gwiazd 
zmiennych. 

W Rzymie, korzystając z pi~knego nieba włoskiego, 1-1 a g e n zajął 
si~ badaniem tajemniczych nagromadzeń kosmicznej materji, znanej pod 
nazwą ciemnych mgławic . Badania swe H a g e n przeprowadza wizualnie, 
gdyż fotografja niezawsze bywa skuteczna przy wykrywaniu subtelne 
różnicy odcieni tła nieba. Jakkolwiek poglądy H a g e n a mają przeciw
ników, jednakże badania j~go, prowadzone jeszcze teraz z młodzieńczą 
energją, pozwalają nam wkraczać coraz gł~biej w istot~ doniosłego za
gadnienia budowy Wszechświata . 

Kronika T. M. A. 
Zebrania. W okresie mi~dzy 1 lutego a 1 marca b. r. odbyło si~ 

posiedzenie Zarządu (3.11 1927) i 1 posiedzenie dyskusyjne Siutego 1927 r. 
z odczytem doc. dr. F. Kęp l ń ski e g o p. t. .o gwiazdach zmien
nych typu a Cephei". Odczyt, ilustrowany przezroczami, wygłoszony zo
stał w audytorjum Zakładu Botanicznego Uniw. Warsz. l dzięki zajmu
jącemu tematowi wzbudził wielkie zai11teresowanie wśród obecnych człon
ków T. M. FI. i gości. Odczyt ten wydrukowany jest na początku niniej· 
szego numeru. 
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Zwyczajne Walne Zebranie Członków T. M. A. odbyło się w dniu 
25/11 1927 w gma<.hu Uniwersytetu Warszawśkiego. Przewodniczył prof. 
M. K a m i e ń s ki. 

Po odczytaniu i przyjęciu protokółu z poprzedniego Walnego Ze
brania p. J. S a w i c z e w ski przedstawił sprawozdanie Zarządu Towa
rzystwa z działalności za rok ubiegły, a p. M. Ł o b a n o w odczytał 
sprawozdanie kasowe. Następnie p. f\. D ę b c z y ń ski prze dstawił pro
tokół Komisji Rewizyjnej . Po przyjęciu do wiadomości powyższych spra
wozdań i udzieleniu absolulorjum ustępującemu zarządowi przystąpiono 
<lo wyboru nowego zarządu. 

Prezesem został wybrany ponownie profesor M_ K a m i f! ń ski; 
na członków zarządu zostali wybrani pp. 1) M ak s y m i l ja n B i a l ę ck i, 
2) f\ n t o n i C h r o m i ń ski, 3) maj. Ksawery Ja n k o w ski, 4) dr. 
W a c l a w J e z i e r s k i, 5) docent F e l i c j a n K ę p i ń s k i, 6) M i k o l aj 
Ł o b a n o w, 7) Jerzy Gr z y m a l a - P ok r z y w n i ck i, 8) inż. B r o
n i s l a w Raf a l s k i. 9) dr. E u g e n j u s z Ryb k a, 10) J e r z y S a 
wiczewski. 

Do Komisji Rewizyjnej wybrano: pp. dr. L. B re n n ej s e n a, ref. 
f\. D ę b c z y ń s ki e g o oraz inż. P. S trze s z e w s k i e g o . 

Ostatnim punktem porządku dziennego walnego zebrania były 
nWOlne wnioski "_ Ponieważ kwestja odpowiedniego traktowania kosmo
grafii w zakładach średnich dla nauki i popularyzacji wiedzy astrono
micznej posiada pierwszorzędne znaczenie - walne zebranie na wniosek 
dr. E. Rybki powzięło je d n o g l o ś n i e następującą rezolucję : 

"Walne Zebranie T. M. f\. zwraca się do M. W. R. i O. P. z prośbą 
o przywrócenie kosmografji jako oddzielnego obowiązującepo przedmiotu 
w szkołach średnich ogólnokształcących. Brakowi wykwalifikowanych nau
czycieli moinaby zaradzić drogą urządzenia kursów dokształcających dla 
tych wykładowców, którzy nie studjowali astronomji w szkolach wyższych." 

Po wyczerpaniu porządku dziennego p. M. Ł o b a n o w wygłosił refe
rat p. t. .. Teorje eteru kosmicznego" , który wzbudził duże zainteresowa
nie wśród zebranych. 

Lista członków T. M. A. 
Spis nowych członków, przyjętych w okresie od 1/ 11 do 1/ IV 1927. 

Członkowie rzeczywiści. 
Chomicz Paulin 
Jankowski Ksawery 
Kowalska Irena 
Kubacki Kornel 
Markowa Katarzyna 

Kujawa Waierjan 
Majewska Janina 
Opalski Wacław 
S n ch ł\ntoni 

radca N. l. K. 
major W. P. 
studentka 
inżynier 
żopa inżyniera 

3- 11. 1927 

meteorolog III 
asystentka U. W. chemii erg. .. 
stud. fil. -matemat. U. W. 
student U. W. 

Uczestnik koła młodzieży. 

Broszkiewicz Janusz uczeń gimn. 3- 111. 1927 
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Tajemnice Wszechświata. 
Art. 6. Przyciąganie. Drogi planet i komet. 

(Do kończenie). 

Na podstawie prawa Newtona możemy z obserwacyj współ
rz~dnych planety lub komety wyznaczyć rozmiary i kształt 
jej drogi oraz obliczyć naprzód miejsca, w których planeta 
b~dzie si~ znajdowała. Do wyznaczenia takiej drogi wystarcza
ją 3 obserwacje, które muszą zawierać wznoszenie proste {re
ktascensję) i zboczenie (deklinację) planety. Na podstawie tych 
6 wielkości znajdujemy elementy orbity, planety lub komety. 
Elementy zawierają wszystkie dane, które są potrzebne do zna
jomości rozmiarów i kształtu orbity oraz położenia planety na 
orbicie. 

Kształt orbity eliptycznej jest określony, gdy dane są 2 
elementy: a - polowa wielk?.'ej osi elipsy (ryc. 1; a = 7t f\) i e-

Ryc. l. 

mimośród. 3 dalsze ele
menty charakteryzują po
łożenie elipsy w przestrze
ni: i - wiChylenie płaszczy
zny orbity do płaszczyzny 
elcliptyki, Q - długość wę
zła górnego, w- odleglo.~d 
11unlcttt przysloneczn ego od 
qónugo węzła. TVęzłarni na
zywamy te punkty na ku
li niebieskiej, w których 
orbita planety przecina się 
z ekliptyką. Węzlem _gór-
nym nazywamy ten punkt, 

w którym planeta przechodzi z południowej strony ekliptyki, 
na północną; oznaczamy go przez ~~; drugi węzeł-dolny, któ
ry oznaczamy przez ('5, jest to punkt, w którym planeta prze
chodzi z północnej strony ekliptyki na południową. Długość węzła 
liczymy na ekliptyce od punktu równonocy wiosennej. Za
miast elementu w cz~sto używana jest suma r. = Q+ w. Szósty 
element, który pozwala na wyznaczenie miejsca planety na 
orbicie. jest to czas 1Jrze j.~cia przez 7nmlct przysłoneczny (T). 

Dla paraboli a jest nieskończenie wielkie, kształt więc 
orbity zależy tylko od odle_qlo.~c i 71unlctu przysłonecznego od 
Słońca, którą oznaczamy przez q. Zamiast 6 elementów, ja
ł<ie mamy w przypadku elipsy, mamy ich tu tylko 5 :T, q, i, Q, w. 

Za jednostk~ w pomiarach osi wielkich planet lub odle
głości punktu przysłonecznego od Słońca bierzemy średnią 
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odległość Ziemi od Słońca (149.500.000 km.}. Nazywamy ją 
jednostką astronomiczną. 

Mając elementy planety lub komety możemy na ich 
podstawie ułożyć efemerydę , t. j. tablicę, podającą współrzędne 
danego ciała niebieskiego dla równych odstępów czasu . 

Art. 7. Precesja. Rachuba czasu. 

Punkt równonocy wiosennej nie zachowuje stałego mieJ
sca wśród gwiazd; już Hipparch przez porównanie własnych 
obserwacyj z obserwacjami poprzedników znalazł, że punkt 
równonocy wiosennej przesuwa się wśród gwiazd blisko o 1° 
na 100 lat od wschodu na zachód. Ruch ten, odbywają~y się 
w przeciwnym kierunku, niż bieg Słońca i planet na niebie 
nazwano precesją. Z nowożytnych obserwacyj wynika, że pre
cesja w długości 1

) wynosi 50".3, całkowity więc okres obiegu 
tego punktu na ekliptyce wynosi blisko 26000 lat. 

f. 'f 

Ry c. 2. Ry c. 3. 

') Długość liczymy wzdłuż eli!JŁyki Patrz Flrl. 3 w N2 2 Uranji 
z r. 1926 str. 11 Taj. Wszech św. 
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Zjawisko precesji wywołane jest przez powolną zmianę 
kierunku osi obrotu Ziemi. Uważajmy płaszczyznę ekliptyki 
(ryc. 2); prostą E10E, prostopadłą do tej płaszczyzny, nazy
wamy osią ekli ptyki ; przebija ona sferę niebieską w 2 punk
tach, zajmujących prawie niezmienne położenie wśród gwiazd. 
Punkty te n·azywamy biegttnami ekliptyki. Oś obrotu Ziemi 
POP 1 nachylona jest pod kątem 23° 2T do osi ekliptyki; taki 
sam kąt tworzy płaszczyzna równika z płaszczyzną ekliptyki. 

Oś obrotu Ziemi opisuje dokoła osi ekliptyki stożek w cią
gu 26000 lat. Obecnie biegun północny przecina sferę nie
bieską w pobliżu gwiazdy 2-ej wielkości a Małej Niedźwiedzi
cy. W ciągu bieżącego stulecia biegun będzie się zbliżał do 
tej gwiazdy, następnie będzie się od niej oddalał, wreszcie po 
upływie 13000 lat biegun będzie się znajdował niedaleko od 
jasnej gwiazdy, zwanej Wegą (a Lyrae). 

Silą, wywołującą ten ruch bieguna, je.st przyciąganie, ja
kie wywiera Słoń ce i Księżyc na spłaszczony glob Ziemi. Gdy
by Ziemia była kulą, wówczas precesja nie istniałaby wcale. 
Ponieważ jednak Ziemia jest spłaszczona na biegunach , więc 
możemy sobie wyobrazić, że składa się ona z 2 części: kuli 
o promieniu równym odległości od środka (OP) do bieguna 
i pierścienia f\J\PnB 1 BP, , osiągającego największą grubość na 
równiku (ryc. 3). Płaszczyzna drogi Księżyca (dokoła Ziemi oraz 
płaszczyzna pozornej drogi Słońca dokoła Ziemi są odchylone 
od płaszczyzny równika. Słońce i Księżyc, przyciągając wyżej 
wspomniany pierścień zgrubienia, starają się główną płaszczyznę 
jego, t. j. płaszczyznę równika, skr~ cić do płaszczyzn swych dróg, 
skutkiem czego powstaje ruch precesyjny bieguna. Zjawisko, 
analogiczne do ruchu osi ziemskiej, możemy dostrzec u wiru
jących bąków, których osie nie są pionowe. 

Jak już powiedzieliśmy, ru ch precesyjny wywołany jest 
przez przyciąganie Słońca i Ksi ę życa. Chociaż Księżyc ma 
małą masę w porównaniu ze Słoń::: em , jednak wpływ jego na 
ruch precesyjny jest silniejszy, niż wpływ Słońca. Tłumaczy 
się to niewielką odległością Księżyca od Zi emi w porównaniu 
z odległością Słońca . 

. Z powodu zmiany . ki e runku osi obrotu Ziemi ulega zmia
nie prostopadła do tej osi płaszczyzna równika, wskutek czego 
punkt równonocy wiosennej przesuwa się wśród gwiazd, i współ
rzędne gwiazd, odniesione do tego punktu , ulegają powolnej 
zmianie. Dlatego więc, podając współrzędne gwiazd , musimy 
zawsze oznaczać rok, do którego współrzędne się odnoszą; np. 
a1 .27 · o i ~ , 927 • 0 oznaczają wznoszenie proste i zboczenie (dekli 
nację), odniesione do kierunku punktu równonocy wiosennej 
na początku 1927 roku . W katalogach gwiazd obok współ~ 
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rz~dnych podawana jest zwykle precesja we wznoszeniu pro
stern i zboczeniu, pozwalająca na obliczenie współrz~dnych 
gwiazd dla innych epok. 

Rac h u b a c z a s u. Ścisły okres obiegu Ziemi dokoła 
Słońca nazywamy 1·olciem gwiazdowym. Wynosi on 365 dni 
6 godz. 9 min. 10 sek. Za podstaw~ rachuby lat przyj~to je
dnak inny okres czasu -rok zwrotnikowy. Jest to odst~p cza
su, upływający od jednego przejścia Słońca przez punkt rów
nonocy wiosennej do nast~pnego. Ponieważ punkt równono
cy wiosennej cofa si~ wśród gwiazd stałych, wi~c Słońce pierw 
powraca do niego, zanim dojdzie do tego miejsca wśród gwiazd, 
które przed rokiem zajmował punkt równonocy wiosennej. 
Dlatego też rok zwrotnikowy jest krótszy od gwiazdowego, 
wynosi bowiem 365 dni 5 godz. 48 min. 46 sek. 

Jedne wi~c lata muszą mieć po 365 dni, drugie po 366 
dni. Lata, zawierające po 365 dni, nazywamy zwyczajnemi, 
a zawierające po 366 dni - przest~pnemi. W kalendarzu gre
gorjańskim obecnie prawie powszechnie używanym, lata po
dzielne przez 4, prócz wyrażających całkowite stulecia, u któ
rych ilość setek nie jest podzielna przez 4, są przestepne. 
t. j. mają po 366 dni, Pozostałe lata są zwyczajne, t. j. mają 
po 365 dni. (Np. przest~pne. lata: 1924, 1928, 1932 ... 2000, 
zwyczajne: 1900, 1921, 1927). Srednia długość roku gregoriań
skiego wynosi 365d 5h 49m 129 , jest wi~c o 26 sekund dłuż
sza od zwrotnikowego. Różnica, równa l dobie, nastąpi wię 
cej, niż po upływie 3000 lat. 

Obok rachuby na lata, miesiące i dni miesiąca w astro
nomji używana jest jeszcze rachuba na dni według t. zw. 
okresu juljatlskiego. Początek rachuby przypada na 1 styczni12 
4713 r. przed Narodzeniem Chrysusa. Każda data określona 
jest przez ilość dni, które upłynęły od początku rachuby, np. 
1 stycznia 1927 oznaczony przez 2424882d. Dla uproszczenia 
rachuby prof. T. Bnnachiewicz zaproponował początek rachuby 
odnieść do 1 stycznia 1801 po Chrystusie (nowa era astrono· 
miczna). Np. w rachubie tej 1 stycznia 1927 oznaczony jest 
przez 46021d, czyli o 2 cyfry mniej mamy w tej dacie do na
pisania, niż w okresie juljańskim. 

Początek doby w okresie juljańskim przypada na połu
dnie, jak w dawnym czasie średnim astronomicznym, zaś 
w nowej erze astronomicznej o północy tak samo, jak w cza
sie uniwersalnym (patrz f\rt. 4, Uranja NQ 3 z 1926 r.). E. R. 

Redaktor: dr. EUGENJUSZ RYBKf\. Wydawca: T-wo Miłośników f\stronomji. 
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Towarzystwo Miłośników f\stronomji. 
Konto czekowe P. K. O. Nr 5885. 

Siedziba: Warszawa, f\1. Ujazdowska 6/8, Obserwatorjum f\stronomiczne 
Ił ph;:tro. Sekretarjat rzynny w poniedziałki od g. 18 do g. 20. Sekre
tarz p. J. Grzymala-Pokrzywnicki. 

Dostrzegalnia i Bibljoteka T-wa. Chmielna 88, IV piE;tro, czynne w ponie
działki, środy i piątki w wieczory pogodne, dla członków T. M. f\. 
i publiczności. (Chwilowo nieczynna). Kierownik Dostrzegalni p.M. Bia-
lęcki. 



LUNET A astronomiczna Z e i s s a 

o objektywie apochromatycznym 80 mm. 

z astrokamerami, urządzeniem zegarowem 

z wszelkiemi przyrządami do obserwacji, fo

tografji i pomiarów. Szczyt precyzji i techniki 

nowoczesnej. Wyposażenie luksusowe. Instru

ment nowy ze składu za ceną fabryczną 

bez doliczania kosztów cła, transportu, opa-

kowania dol. 1580 do sprzedania. 

Wiadomośt we firmie ,, U R A rt J A", 

Kraków, Karmelicka 11. 


