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URAN JA CZASOPISMO POLSKIEGO TOW. 
PRZYJACIÓŁ ASTRO OMJI 

NR l (33) Styczeń - luty RoK 10 

WIESŁAW OPALSKI 
(Warszawa) 

MGŁA WICE POZAGALAKTYCZNE. 

Przypisek Redakcji. Pragnąc dać czytelnikom .,Mathesis PolskieJ · oraz 
nowoprzybywającym członkom P. T. P. A. całość tematu, ujętego w arty
kule p. W. Opalskiego o mgławicach pozagalaktycznych, powtarzamy po
czątek artykułu, wydrukowany w Nr. 3/4 Uranji za marzec-kwiecień 1930 r. 

MGŁAWICE pozagalaktyczne stanowią najogólniejszy, zewnętrzny 
kosmos, dostępny dziś doświadczalnym badaniom ludzkim. Najważ

niejsze zagadnienie, które decyduje o stosunku układu galaktycznego 
gwiazd do mgławic, przedstawiają odległości. One pozwalają szacować 

wymiary absolutne mgławic i prowadzą do wniosku, że olbrzymia więk
szość mgławic znajduje się poza obrębem nawet Wielkiego Układu Galak
tycznego, do którego wliczamy gromady kuliste gwiazd. 
Zdecydowaną większość pośród znanych mgławic stanowią mgławice, 

zwane pozagalaktyczneroi w przeciwieństwie do galaktycznych, czyh ga
zowych. Pierwszych wykryto na niebie setki tysięcy, podczas gdy drugich 
zaledwie kilkaset. Mgławice typu galaktycznego koncentrują się wyraźnie 
w okolicach pasa Drogi Mlecznej i wiele oznak wskazuj e, że są to utwo
ry, złożone z gazu lub pyłu i pozostające w związku fizycznym z Drogą 
Mleczną. Pozagalaktyczne - przeciwnie - grupują się raczej zdala od 
Drogi Mlecznej. Są to daleko poza granicami Galaktyki rozsiane światy. 
Wiele z nich - zapewne ogół - jest o l brzymierni chmurami gwiazd. po
dobnie jak nasza Galaktyka, chociaż z reguły nierównie mniej szemi. N aj
okazalsza z nich M 31 w Andromedzie zajmuje na niebie obszar około 
3° średnicy i ma jasność całkowitą 4m ; jednak tysiące małych wymagają 
kilkunastogodzinnych ekspozycyj i najlepszych reflektorów do ujawnienia 
ich na kliszy. Jedynie też fotografja umożliwia klasyfikację tych objektów 
i wogóle pracę w tej dziedzinie. 

Z pośród różnych schematów klasyfikacji najszerzej przyjął się schemat 
E. H u b b l e'a: 

Uran ja . Rok X. l' 

-· 
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Mgławice pozagalaktyczne 

A. Regularne B. Nieregularne 
1. Eliptyczne 

a) Normalne spirale 
1) wczesne 
2) pośrednie 
3) późne 

2. Spiralne l 
b) Prętowe (barred) 

1) wczesne 
2) pośrednie 

3) późne. 

97°/0 mgławic pozagalaktycznych należy do regularnych, których charak
terystyczną cechą jest symetrja obrotowa względem dominującego nie 
gwiazdowego jądra. Uszeregowane są w tym schemacie w kolejność, po
czynając od kulistych mas niezróżnicowanej mgły, poprzez owalne i wy
dłużone do spiral o coraz wyraźniej rozwiniętych ramionach. Szereg ten 
dzieli się na eliptyczne i spiralne. 

Eliptyczne wykazują kształty od kolistych przez prawdziwie eliptyczne 
do soczewkowatych, gdzie stosunek osi dochodzi do 1 : 3 lub 1 : 4. Nie da
j e się w nich wykryć żadnych szczegółów i j edynem znamieniem struktury 
jest, że jasność zanika stopniowo od jądra do nieokreślonych brzegów. 
Dzielą się na 8 klas według stopnia spłaszczenia. 

Wszystkie mgławice regularne ze spłaszczeniem większem, niż 1 : 4, wy
kazują budowę spiralną. W dalszym ciągu inne kryterja służą do klasy
fikaci i: względna wielkość jądra, rozległość rozwiniętych ramion, stopień 

zróżnicowania ramion na poszczególne punkty gwiaździste i zgęszczenia. 

Forma najbliższa eliptycznym - wczesne spirale mają duży i mglisty ob
szar jądrowy, wokół którego są blisko i ciasno nawinięte ramiona niezróż
nicowanej mgły. Następne typy wzwijają i powiększają ramiona na koszt 
jądra, aż do jego zaniku - w najpóźniejszych typach spiral. Wcześnie 

w tym szeregu zaczyna się rozpadanie ramion na z.gęszczenia - od krań
ców ku jądru. W większych mgławicach zgęszczenia te okazały się gwia
zdami lub grupami gwiazd. 

W normalnych spiralach ramiona biorą początek w dwu przeciwnych 
okolicach na krańcach obszaru jądra . Jednakże około 20°/0 spiral posiada 
wpoprzek jądra wydłużoną smugę, jakby pręt, z którego końców dopiero 
wychodzą ramiona. Tego typu mgławice spiralne nazywa H u b b l e -
barred (prętowe). Dawniej nazywano je także -spiralami typu <l>. 

Wreszcie około 3°/ 0 mgławic pozagalaktycznych nie ma ani dominujące
go jądra, ani symetrii obrotowej. Tworzą one grupę mgławic nieregular-

• 
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a) N. G. C. 4594. 

b) N. G. C. 2841. 

c) N. G. C. 5457 (M. 101) . 

---- ------
Fig. 1. 

d) N. G. C. 2859. 

e) N. G. C. 5850. 

l 
l 

f) N. G. C. 7479. J 
-

Sze ść typów mgławic spiralnych. 

a) Mgławica wrzecionowata, b) i c) spiralne normalne, d) z kondensacjami 
z boku zamiast ramion spirali, e) i f) prętowe . 
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nych. W wielu z nich zauwazyc się daje nieco gwiazd indywidualnychr 
wśród nich zmienne, a także plamy o widmie emisyj !1em, charakterystycz
nem dla gazowych mgławic galaktycznych i obserwowanych podobnych 
utworów w Obłokach Magellada. · 
Rozkład mgławic pozagalakt'ycznych nie zależy bezpośrednio i jedynie 

od szerokości galaktycznej. Raczej dają się one zauważyć w wiekszej ilo
ści tam, gdzie niema mgławic gazowych, absorbujących światło, · idące od 
położonych za niemi objektów; Najobficiej występują w okolicach gwia
zdozbiorów Coma Berenices i Virgo, w pobliżu bieguna północnego ga
laktycznego. 

Poszczególne klasy mgławic pozagalaktycznych nie wykazują pomiędzy 
sobą charakterystycznych różnic widma. Mają mniej więcej jednakowy, 
wybitnie gwiazdowy typ widma, najczęściej G i K, wyjąwszy nieliczne 
o widmie z jasneroi linjami emisyjnemi, przypominająceroi typ O lub 
gwiazdy Nowe. Według spektrogramów F a t h a i S l i p h er a, widmo 
części Drogi Mlecznej jest także typu G. Obserwacje widm odnoszą się 
do centralnych części mgławid Zewnętrzne części są bardziej niebieskie, 
lecz niestety zbyt słabe dla badania spektroskopowego. W nielicznych. 
przypadkach w widmie spiral obecne są jasne linje, lecz fotograije przy 
pomocy spektrografów bezszczelinowych wykazują, że te linje pochodzą 
z małych tylko plamek gazowych mgławic, zawartych . wewnątrz całej 
mgławicy. Również ciemne plamy - niewątpliwie nieświecące mgławice 
gazowe- dają się rozpoznać jako części składowe wielu spiraL Zwłaszcza, 
jeżeli spirala jest widziana w kierunku prostopadłym do swej osi, jest czę
sto przecięta ciemnym pasem. Tłumaczy się to najprościej zasłanianiem 

jasnego środka przez pierścień absorbującej zewnętr.:nej materji. 'Wiele 
ciemnych luk i plam w mgławicy Andromedy i innych przypomma też 
żywo ciemne obszary Drogi Mlecznej. 

Gwiazdowy charakter widm dowodzi, że w mgławicach świecą gwiazdy. 
Nasuwają się dwie hipotezy: albo, że objekty te są chmurami gwiazd na 
podobieństwo Drogi Mlecznej, albo, że składają się 7. kolosalnych chmur 
pyłu lub gazu, oświetlonego przez jakieś wielkie gwiazdy, zawarte we
wnątrz . Rozdzielanie drogą fotograficzną zewnętrznych części większych 

mgławic na roje gwiaździstych punktów daje coraz lepsze wyniki i prze
mawia silnie na korzyść pierwszej z hipotez. 
Według obliczeń S e a r e s'a, Droga Mleczna, widziana z zewnątr:z, po

siada jasność powierzchniową, leżącą daleko poniżej jasności powierz
chniowej spiraL S e a r e s widzi w tern argument przeciw uważaniu mgła
wic pozagalaktycznych za utwory analogiczne do Drogi Mlecznej. Jednak 
L u n d m ark zwraca uwagę, że obliczenia S e a r e s'a oparte są na za
łożeniu, że gęstość rozmieszczenia gwiazd maleje jednostajnie we wszyst-
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kich kierunkach, co nie jest ścisłe, choćby ze względu na zagęszczenie 

gwiazd w okolicy Strzelca. Z drugiej strony mamy przykłady mgławic 

o bardzo słabej j asrrości powierzchniowej ; mogą istnieć jeszcze słabsze,, 
niedostępne dla fotografji. 

Ruchy własne po sklepieniu niebieskiem leżą daleko wewnątrz granic 
błędów metod. Jest to zrozumiałe ze względu na krótki okres czasu, w cią
gu którego obserwowane są mgławice, oraz niepewności dawniejszych ob
serwacyj. L u n d m a r k znalazł dla 83 mgławic ruch własny f.l średnio 

4'.'5 na 100 lat, C u r t i s dla 63 spiral f.l = 3 '.' 5. 
Symetrja obrotowa, kształty spiralne i soczewkowate mgławic nasuwa

ją przypuszczenie, że utwory te są w ruchu obrotowym. Badania spektro
skopowe wykryły ten ruch w kilku przypadkach. Przy ustawieniu szpary 
spektrografu równolegle do większej osi mgławicy, jedna strona mgławicy 
okazywała zbliżanie się, druga - oddalanie. Spektrogramy tego rodzaju 
wymagają ekspozycyj do 80 godzin i to dla centralnych części mgławic, 
gdyż zewnętrzne świecą zbyt słabo dla tych i podobn)ch obserwacyj. Ob
serwowane szybkości są bardzo znaczne; tak np. cila N. G. C. 4594 do
kładne pomiary P e a s e'a na M-t Wilson dają szybkość linjową obrotu 
330 km/sek dla części mgławicy na połowie drogi między środkiem a krań
cem. Jeżeli linja widzenia tworzy znaczny kąt z płaszczyzną danej mgła
wicy, wtedy te ruchy wewnętrzne obrotowe ujawniać się powinny jako 
kątowe ruchy własne . Odnośne pomiary są jednak bardzo trudne j, jak 
dotąd, nie doprowadziły do zgodnych wyników. 

Odległości mgławic są centralnem zagadnieniem, jeżeli chodzi o wyro
bienie sobie pojęcia o ogólnej budowie wszechświata. Odległości te są tak 
olbrzymie, że metody bezpośrednie zawodzą. Najdokładniejsze bodaj pra
ce około wyznaczenia trygonometrycznych paralaks mgławic - pomiary 
van M a a n e n'a dają dla M 31 n: = O ':004 + o':005, a więc w grani
cach błędu prawdopodobnego. Porównywania prędkości radjalnych z nie
pewnemi dziś jeszcze ruchami własnemi nie mają również dużej wartości . 

Pozostają metody pośrednie . Polegają przedewszystkiem na obserwa
cjach gwiazd zmiennych, zwłaszcza cefeid i Nowych, które zaobserwowano 
w mgławicach. Pierwszą No,wą zauważono w 1885 r. w pobliżu środka wiel
kiej mgławicy M 31. Od tego czasu w tej mgławicy stwierdzono obecność 
przeszło 80 Nowych, przeważnie w centralnej jej części. W zewnętrznych 
obszarach dostrzeżono przez błyskowy komparator liczne gwiazdy zmienne. 
W 1925 r. H u b b l e wykazał, że wiele z nich jest typowemi cefeidami 
o okresach 18-50 dni i charakterystycznych krzywych blasku. Przeszło 
40 zmiennych odkryto też w M 33, w Trójkącie. Między niemi stwier
dzono i zbadano cefeidy. Pozatem zmienne ujawniono jeszcze w wielu in
nych spiralach. W obu wspomnianych wypadkach cefeidy należą niewąt-
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pliwie do mgławic, gdyż staranne poszukiwania nie wyktyły w sąsiedztwie 
podobnych gwiazd. W obu mgławicach najjaśniejsze z cefeid mają okres 

.około 40 dni i są w maximum blasku słabsze od 18'". Z za:leżności między 
okresem zmienności blasku a jasnością absolutną cefeid, otrzymujemy 
moduł 

m- M = 22~15. 

Odpowiada to odległości 870000 lat światła dla tych naj jaśniejszych, 
a więc stosunkowo bliskich mgławic. Na poparcie tego wyniku są i inne 
argumenty. H u b b l e znajduje, że najjaśniejszym gwiazdom w M 33. 
po uwzględnieniu takiej odległości odpowiada wielkość absolutna = - 7 M· 

Jest to jasność porównywalna z jasnością najjaśniej szych gwiazd w Obło
kach Magellana (- 8 ~1 0 i - 5~ 5) w układzie Galaktycznym (- 5~5). 
Dalej -przeciętna jasność absolutna Nowych w M 31 wypada 5~3, co jest 
w zgodzie z naszemi wiadomościami o galaktycznych Nowych. 

Podobnie jak według cefeid, można oceniać odległości mgławic podług 
Nowych. Oba te sposoby opierają się na założeniu, że gwiazdy, zawarte 
w mgławicach, mają własności mniej więcej takie same, jak nasze galak
tyczne gwiazdy. Rezultaty, otrzymane zapomocą różnych typów gwiazd, 
są naog6ł zgodne, co zdaje się potwierdzać powyższe założenie. Ale pod
noszą się i głosy ostrzegawcze. Tak np. van M a a n e n ostrzega przed 
zbytnią ufnością w prawo małej dyspersji wśród absolutnych wielkości 
Nowych. Wskazuje na Nową S Andromedae z 1885 r. w M 31; Nowa ta, 
7m w maximum, przewyższała inne Nowe tej mgławicy blisko o• 10"'. Rów
nież nadzwyczaj jasną była Nova Centauri z 1895 r. w mgławicy 

N. G. C. 5253. Podobnego typu Nowemi, tylko w bliższych odległościach, 
były może Nowa Ty c h o n a d e Brah e z 1572 r., dorównywująca bla
skiem planecie Wenus i Nowa K e p l er a z 1604 r., która do·równywała 
blaskiem Jowiszowi. 

W związku ze znaczeniem Nowych dla oceny odległości mgławic dysku
tuje ten temat L u n d m a r k. Przyznaje, że przyjęcie małych granic dla. 
wielkości absolutnych wszystkich Nowych podlega dyskusji. Większość zba
danych Nowych posiada jednak maxima w stosunkowo wąskim przedziale. 

W M 31 zaobserwowane Nowe wykazują naogół małą dyspersję jasno
ści w maximum. Średnia ich wielkość fotograficzna wynosi 17"' . Jednakże 
stoimy wobec faktu, że Nowa S Andromedae wyłamuje się w jaskrawy 
sposób z pośród innych; w maximum dochodziła do 7m. Z kryterjum ce
feid mrzymaliśmy wyżej dla gwiazd tej mgławicy M- m = -22. Wobec 
tego na jasność absolutną Nowej S Andromedae otrzymujemy wartość 

i 

' ........ 
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Trudno przypuścić istnienie tak jasnej pojedyńczej gwiazdy. Musiałaby 
świecić 300 miljonów razy intensywniej, niż Słońce. Nie wiemy jednak -
mówi L u n d m ark - czy tego rodzaju Nową stanowi jedna gwiazda. 
Być może- cała gromada. Jeżeli przypuścimy, że zajaśnienie Nowej jest 
wywołane przez procesy atomowe i jeżeli w jakiejś gromadzie gwiazd 
wielka ich część znajdzie się jednocześnie w warunkach, prowadzących 
do powstania Nowej, to zbiorowy efekt optyczny będzie potężny. Całko
wite jasności absolutne znanych gromad kulistych wynoszą około -8M. 
A więc jeżeli znaczna część gwiazd gromady przeszła w Nowe, maximum 
jasności absolutnej gromady przypomniałoby właśnie Nową S Androme
dae. Jakkolwiek jest, to, jeżeli przyjmiemy wyniki otrzymane z cefeid, 
trzeba uznać za fakt, .że istnieją Nowe o wielkościach absolutnych około 
-15M w maximum. 

W wyniku obszernej dyskusji metod L u n d m ark przyjmuje za 
średnią absolutną wielkość maksymalną nowych -6 ~ 1. Wtedy odległość 
wielkiej mgławicy M 31 w Andromedzie wypada 

d 
a jej średnica a 

Kryterjum cefeid zaś daje d 

1000000 lat ~ światła. 
45000 

900000 
11 

11 

11 

11 

Dla porównania warto wspomnieć o nowszych ocenach wymiarów Ga · 
laktyki. W naszem bezpośredniem otoczeniu gwiazdowem rozróżniamy 
t. zw. Małą i Wielką Galaktykę. Małą stanowią gwiazdy Drogi Mlecznej, 
mgławice gazowe i gromady otwarte gwiazd; przedstawia ona rodzaj spła
szczonej soczewki. Badania T r ii m p l e r a, dotyczące rozkładu 168 
otwartych gromad i ich odległości, ocenianych głównie podług cefeid, okre
ślają dla Małej Galaktyki rozmiary 35000 lat światła średnicy i 4000 
lat światła grubości. Układ słoneczny znajduje się w odległości około 

4000 lat światła od środka tego tworu soczewkowatego. Bliższe otoczenie 
słońca, t. zw. System Lokalny gwiazd tworzy centralne zgęszczenie około 
12000 lat światła średnicy. T r ii m p l er znajduje, że rozmieszczenie 
gromad otwartych wskazuj e na istnienie jakgdyby dwu zwojów spiralnych, 
którym też odpowiada rozkład gwiazd. Cały ten układ Małej Galaktyki 
należy do układu Wielkiej Galaktyki, która prócz niego zawiera twory 
inne: w pierwszym rzędzie gromady kuliste gwiazd. Te nadzwyczaj gęste 

skupienia gwiazd grupują się głównie w stronie nieba, zajmowanej przez 
gwiazdozbiór Strzelca . W tymże kierunku znajdują się najgęstsze chmury 
gwiaździste Drogi Mlecznej. W najnowszych pracach S h a p l e y ocenia 
odległość tych chmur na 50000 lat światła, podczas gdy gromady kuliste 
są w odległościach od 21000 lat światła (ro Centauri) do powyżej 

200000 lat światła. Wielka Galaktyka jest więc układem daleko prze-

{ 

l 

! 

l 

l 
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wyższającym rozmiarami Małą, przyczem ta .ostatnia nie znajduje się 
w środku Wielkiej, lecz jakby na krańcu. Najbliższe z mgławic pozaga
laktycznych, Obłoki Magellana o odleg.łościach 112000 lat światła i 105000 
lat światła (S h a p l e y) od nas, są stosunkowo blisko W. Galaktyki. 

TABLICA 1. 

Absolutne jasności mgławic i najjaśniejszych gwiazd w nich zawar
tych. (E. H u b b l e. Contrib. from the M-t Wilson Obs. Vol . XIV). 

U kła d l Mr l M* l Odległość 
w 106 parsek. 

m 
Galaktyka . - -5.5 -m 
M 31 (And) -17.1 -6.5 0.275 
W. Obłok Magel. -17 .o - 8.0 0.034 
M. 

" " 
-16. o - 5.5 0.032 

M 33 -15.1 -6.5 0.263 
N. G. C. 6822 -13.7 -5.8 0.214 
M 101 -13.5 -6.3 0.45 
M 32 -13.3 - 0.275 

Średnio l m l m l -15.1 -6.3 

Stosunkowo dokładne oceny odległości posiadamy tylko dla kilku ja
śniejsżych mgławic. Z zestawienia dla 7 z nich H u b b l e przyjmuje 
średnio jasność absolutną całkowitą .M T=- 15 '"! 1 (Tabl. 1). Średnią zaś 
jasność absolutną najjaśniejszych w mgławicach gwiazd M. =-6 ~3. 
Zestawienie to obejmuje zbyt mało objektów, aby można było z niego 
wnosić o granicach, w jakich zawierają się jasności ogółu mgławic. O tern 
pewnego pojęcia dostarczyć może badanie różnicy między jasnościami 

pozorneroi mgławicy i najjaśniejszych jej gwiazd fmT-m.). Metoda opie
ra się na przyjęciu, że najjaśniejsze gwiazdy każdego układu izolowanego 
są w przybliżeniu tej samej jasności absolutnej. Stosować się ona daje 
tylko do późniejszych typów spiral o większej jasności. Z danych dla 32 
objekŁów tego rodzaju, otrzymuje H u b b l e 

Dodając 

otrzymuje średnio 

mT-m. - - 9~0 z dyspersją + 1m. 

M = - 6":3 . 
Mr= -15~3 w zgodzie z Tab. 1. 

Co do mgławic słabszych i niezróżnicowanych na gwiazdy, pewne osza
cowanie daje się wyprowadzić z następujących rozważań. Jeżeli w mgła-
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Oh.serwatorjum Yerke.s' a 

Fig. 2. 

Wielka mgławica spiralna M 31 w Andromedzie. 
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l 

Obserwatorium na Mt Wilson 

Fig. 3. 

Mgławica spiralna M 101 w Wielkiej Niedźwiedzicy. 
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Fig. 4. 

Mgławica spiralna M 32 w Trójkącie. 

11 

Obserwatorium na Mt Wilson 
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Ohserwalorjum w Sanłlago, Chile . 
Fig. 5. 

Wielki obłok M a g c 11 a n a. 

wicy nie rozróżniamy gwiazd na zdjęciu narzędziem, które wykrywa gwia
zdy, np. do 19":5, to 19n:s-< m •. Wtedy zależność:M=m \-- 5 l Slgn: daje: 

- 6.3 > 19.5 + 5 +Sig 1t 

M 1 = m T + 5 + 5 !g 1t 

Mr < mr -25.8 

Na tej drodze jasność absolutną najsłabszych mgławic ocenia H u b b l e 
na silniejszą, niż -12"! 5. Przyjąwszy jako średnią wartość M= -15 "!2, 
ocenia odległości i wymiary linjowe mgławic różnych typów. Tak np. śre
dnice spiral najpóźniejszych typów wypadają rzędu 3000 parseków, czyli 
10000 lat światła. 
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Masy mgławic próbuje oceniać dwiema metodami: 1) z badań spektro
skopowych ruchu obrotowego, rozważając równowagę sił odśrodkowych 

i przyciągania grawitacyjnego - dało się zrobić dla M 31 i N. G. C. 
4594 - oraz 2) według metody statystycznej b p i k'a, opartej na hipo
tezie, że stosunek masy układu izolowanego gwiazd do jego całkowitego 
promieniowania jest mniej -więcej jednakowy dla mgławic i dla układu 
galaktycznego. Dla tego ostatniego zaś powyższy stosunek może być zgruba 
oceniony z prac Kap t e y n'a i innych. Znajdujemy u H u b b l e 'a ze
stawienie następujące : 

TABLICA 2. 

Masy dwu mgławic pozagalaktycznych wyrażone w masach Słońca. 
(Contrib. from the M-t Wilson Obs. Vol. XIV). 

l M 31 (Androm.) l N. G. C. 4594 

Rotacja spektrograficzna 3.5 X 109 o 2.0 X 109 o 
Metoda b p i k'a 1.6 X 109 o 2.6 X tOR o 

'Opracowując statystycznie rozmieszczenie mgławic, H u b b l e docho
dzi do wniosku, że świat, dostępny najlepszym dzisiejszym reflektorom 
fotograficznym, obejmuje około 2 miljonów mgławic, zawartych w obsza
rze o promieniu 

r "-' 4.4 X 107 parseków = 140 X 10° lat światła. 

Zachodzi więc w przybliżeniu stosunek: 

(średnica W. Galaktyki) : (odległość M 31) : r =0.2 : 1 : 140. 

Przyjmując w braku lepszych danych na masę przeciętnej mgławicy 

masę 2.6 X 108 o (N. G. C. 4594) otrzymuje jako średnią gęstość materii 
w tym obszarze: 

p= 1.5 X 10- 31 gr/cm". 

Ta gęstość pozwala oszacować wymiary skończonego a nieograniczonego 
wszechświata, którego ideę podaje ogólna teorja względności. Przy możliwie 
najprostszych założeniach promień krzywizny tego &wiata przestrzenno
czasowego wyraża się wzorem: 

R 
c 1 

• ----= f 
V 41t k V p 
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gdzie c oznacza prędkość światła w próżni, k - stałą Gauss'a. Wyżej , 

~spomniana gęstość p daje 

R = 2.7 X 1010 parseków = 8.8 X 1010 lat św. 

A więc odległość 4.4 X 107 parseków, do jakiej 100-calowy reflektor może · 

wykrywać mgławice, wynosiłaby około -
1
- R. 

600 
Zestawię omówione już wyżej metody wyznaczania odległości mgławic: . 

1. kryterjuro cefeid 
2. 

" 
Nowych 

3. " gwiazd najjaśniej szych 
4. 

" jasności pozornej całkowitej, 

gdzie za podstawę oceny odległości bierze się różnicę - 15.2 -M T (por. 
Tabl. l); metoda ta, jako statystyczna, jest zwodnicza dla indywidualnych, 
odosobnionych mgławic. Nabiera dopiero znaczenia, kiedy chodzi o grupy 
mgławic, które według wyraźnych oznak skupione są blisko siebie w prze
strzeni, a więc, praktycznie biorąc, wszystkie znajdują się w tej samej 
odległości od nas. Mgławice występują na niebie w tylu miejscach gru
pami, że trudno to tłumaczyć przypadkowem, pozornem skupieniem. Gru
py takie są niewątpliwie w związku fizycznym. 

Np. w okolicy gwiazdozbiorów Coma Berenices i Virgo znajdują się 
cztery odrębne grupy pozornie zachodzące na siebie - w istocie w ró
żnych odległościach. S h a p l e y (Bulletin of the Harvard Coll. Obs. 
Febr. 1930) oznacza je literami, A, B, C, D. Dla grupy A odległość 10.5 · 
miljonów lat św. obliczona została ostatnią z metod omawianych, to zna
czy przez porrównanie całkowitych jasności pozornych z jasnościami absol. 
mgławic zbadanych, jak M 31, M 33 i inne. Średnica grupy A wynosi . 
około 2 miljonów l. św., a więc jest 10 razy większa od średnicy W . Ga
laktyki. 

Niedawno B a a d e w Hamburgu odkrył grupę 60 mgławic w W . Nie
dźwiedzicy; najjaśniejsze objekły w grupie dochodzą do 16m fotogr.; 
mniejszym jasnościom odpowiada coraz większa liczba mgławic, aż do . 
maximum przy 16~7; potem frekwencja spada do minimum przy 17~3 i znów 
szybko wzrasta dla jeszcze słabszych jasności. T en rozkład jasności jest 
tern ciekawszy, że grupa A w Coma- Virgo wykazuje podobny rozkład, 
tylko, że w niej jasności są odpowiednio o 5m silniejsze. A więc grupa 
B a a d e'go powinna być około 10 razy odleglejszą od grupy A. Dalszą 
godną uwagi własnością obu grup jest, że najjaśniejsz.e z pośród nich 
mgławice są przeważnie eliptyczne, a spirale występują liczniej pomiędzy · 

słabszeroi objektal_Ili. Na zasadzie podobieństwa rozkładów jasności w po- -
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zostałych grupach B, C, D w Coma-V irgo otrzymał S h a p l e y rozmce 
jasności pozornych przeciętnych mgławic z każdej grupy. Te różnice po
zwalają mu ocenić odległości grup B, C, D skoro odległość grupy A jest 
znana (Tabl. 3). 

TAB L I C A 3. 

Odległości grup mgławic w okolicy Coma Berenices i Virgo oraz 
średnict! przeciętne mgławic według H. S h a p l e y'a. (Bulletin of the 

Harvard College Observ. Febr. 1930). 

Grupa l Odległość l Średnica w 106 lat św. w 103 lat św. 

A 10 5 5.0 
B 39 2.0 

c 139 2.1 
D 169 2.4 

Na szczególną uwagę zasługują prędkości radjalne mgławic, obser .. 
wowane drogą spektrograficzną na zasadzie Dopplerowskiego przesunięcia. 
widma. Obserwacje są trudne, ponieważ spektrogra•ny trzeba naświetlać 
przez kilka nocy, ze względu na słabe świecenie mgławic. Jednakże dla 
kilkudziesięciu mgławic prędkości radjalne zostały zmierzone (przeważme 
przez S l i p h e r a). 

TABLICA 4. 

(Według "Publ. of the Lick Observ." Vol. XIV, 1928. Paralaksy 
z "Stellar Movements" Eddinglona). 

Typ l V, l v~ l K l Liczba l Średnia 
gwiazd paralaksa 

km/ sek kmjsek kmJsek 
" B 17.8 27 .6 +4.9 234 0.006 

A 17·0 20.3 + 1.7 500 0.01 
F 19.4 20.0 +o.3 200 0.022 
G 18.8 18.4 -0.2 244 0.022 
K 17,7 18.3 + o.3 687 -
M 21.4 22.8 + 0.7 234 0.011 

m. pl. 21 27 +3 - 0.006 

Już badanie ruchu Słońca względem gwiazd doprowadziło do wykrycia 
pewnego niezbadanego czynnika, który wpływa na obserwowane drogą 
spektrograficzną prędkości radjalne. Jeżeli ruch Słońca wyznaczać w sto
sunku do różnych typów gwiazd, to prędkości Słońca i kierunki apeksu 
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wypadają różne. Co więcej, jeżeli jeszcze gwiazdy tego samego typu roz
bijemy na dwie grupy: grupę n~ półkuli nieba po stronie apeksu i na 
półkuli po stronie antiapeksu, to otrzymamy znów dwie różne wartości 
v1 i V 2 na prędkość Słońca v0 • W Tabl. 4 mamy odnośne zestawienie. 
Połowa różnicy V 2 - V 1 nazywa się "wyrazem K". Jak widać z tablicz

ki - jest to wielkość stała, lecz dla dalszych gwiazd okazuje się większą 
niż dla bliższych. Znak + wskazuje, jakgdyby gwiazdy naogół oddalały 
się od Słońca: istotnie - jeżeli dla prędkości Słońca przyjąć t( V1 1-- V 2 ), 

to po odjęciu jej od obserwowanych V 1 i V 2 otrzymamy prędkości wła · 

sne "od Słońca" zarówno dla gwiazd położonych po stronie apeksu, jak 
i antiapeksu. Znaczyłoby to, że znajdujemy się w punkcie przestrzeni, od 
którego gwiazdy oddalają się we wszystkie strony. To ciekawe zjawisko 
nasuwa wątpliwości, czy przesunięcia widma tłumaczą się wyłącznie ru
chem gwiazd względem obserwatora. A A linij widmowych należy raczej 
rozumieć jak o wynik wypadkowy ruchu źródła światła względem obser
watora, oraz jakiegoś nieznanego czynnika: AA=A:>..,+~:>.. 2 , gdzie AJ... ocipo · 
wiada prędkości względnej, a t:. A2 - dodatkowej pozornej prędkości, wy
razowi K. 

Wzrastanie K wraz ze średnią odległością objektów uwypukla się jednak 
dopiero w całej pełni, gdy przejdziemy do mgławic pozagalaktycznych. 
Tutaj K wynosi setki km/sek. Ostatnie zaś badania mgławic w odległych 
grupach dają kolosalne prędkości + 3800 km/sek {N.G.C. 7619), a nawet 
.L 11500 km/sek. 

T A B LICA 5. 

(Według E. H u b b l e' a. Communications to the National 
Academy of Sciences Nr. 105). 

l l Bezpośrednio l 9 grup l Okrągło 
km/sek km/sek 

X - 65 ± 50 + 3 ± 70 

Y + 226 ± 95 + 230 + 120 

z - 195 + 40 - 133 ± 70 

K l + 465 + 50 l +513 ± 60 l + 5oo 
km/sek 

A 286° 269° 277° 
D + 40° + 3:JO 36° 
V o 305 km/sek 247 km/sek 280 km/sek 

W r. 1929 H u b b l e 'opublikował materjał, dotyczący prędkości ra
<ljalnych 46 mgławic, z pomiarami przeważnie S l i p h e r a. Dla 24 z nich 
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odległości były oszacowane już dawniej. Dane te wskazują na linjową 
w pierwszem przybliżeniu zależność między odległością i ,,wyrazem K". 

Oznaczając przez X, Y, Z składowe prędkości mgławic w km/sek wzglę
dem Słońca w układzie równikowym, ułożył H u b b l e dla 24 mgławic 
równania warunkowe: 

K r + X c os a cos () + Y sin a cos () + Z sin () = v 

gdzie v-prędkość radjalna, r-odległość w miljonach parseków. W pierw
szej kolumnie, Tabl. 5, mamy rezultat bezpośrednich obliczeń, w drugiej
wynik przy kombinowaniu mgławic w 9 grup według odległości. Wykres 
(ryc. 5), sporządzony z odległości mgławic, oraz ich prędkości radj alnych 
po odjęciu ruchu Słońca daje punkty zgrupowane w pobliżu prostej. War
tość K = + 500 km/sek znaczy, że z odległości miljona parseków źródła 
światła zdają się oddalać od obserwatora średnio z prędkością 500 km/sek. 

-1000 ,..... / 

~ ------~ • .. __ .... .. 
"' ----l . --• 100 

=: • -- --~ 
" ..-
D ..-: . ,.: " -- • .. 

o 
• 

00Llla<łoQ6C. 
o . ~ 10 rA~t • • o ruu" 1 1 

Fig. 6. 

Punkty wykresu otrzymane dla 9 grup mgławic kombinowanych 
według odległości. Krzyżyk przedstawia średnią prędkość zre
dukowaną 22 mgławic , których odległości indywidualne nie 

są oszacowane. 

Wyniki te zdradzają wpływ odległości na przesm1ięcie widma. Takie
przesunięcie zgadza się z relatywistyczną teorją d e S i t t e r a świata 

przestrzenno-czasowego. Według niej drgania świetlne, pochodzące z bar
dzo oddalonego źródła, powinny wykazywać stratę na częstości; prócz 
tego jednak ciała materjalne powinny mieć tendencję rozpraszania się 

w przestrzeni. 
H. S h a p l e y w wyniku badań jasności mgławic i radialnych szybko

ści wypowiada uwagi, streszczające się w ten sposób. 
"Chmury" gwiazd, fotografowane w okolicy środka W. Galaktyki, 

w Strzelcu, A = 327°, ~ = 0°, są, według gwiazd zmiennych w nich ukry
tych, w tej samej odległości, co środek W. Galaktyki, obliczony z rozkładu 
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gromad kulistych. To obfite skupienie gwiazd zdaje się tworzyć jądro 

W. Galaktyki i wokół niego Słońce wraz z sąsiednieroi gwiazdami obraca 
'Się z okresem rzędu kilkuset miljonów lat, jak to wynika z prędkości 
radialnych mgławic. 

Przy dość usprawiedliwianem założeniu, że obserwowane ruchy Słońca 
względem mgławic należy przypisać raczej obrotowi Galaktyki dokoła 
środkowego skupienia w Strzelcu, niż ruchowi postępowemu całej Gala
ktyki, prędkości najbliższych mgławic w stosunku do centrum Galaktyki 
wypadają znacznie mniejsze, niż w stosunku do Słońca: M 31 przybliża 

się znacznie wolniej, Obłoki Magellana oddalają się z mniejszą prędkością . 
A więc średnia szybkość zredukowana względem środka Galaktyki dla 7 
najbliższych mgławic wynosi tylko -20 km/sek. Nietylko to, ale i roz
kład pozornych wielkości fotograficznych mgławic przemawia za tern, iż 

Galaktyka, M 31 i parę najbliższych mgławic mogą być głównymi człon· 
karni lokalnej gromady mgławic na wzór dalekich gromad obserwowanych 
na niebie. W tej gromadzie W . Galaktyka byłaby jednak nadzwyczajnych 
rozmiarów w porównaniu do swych towarzyszek; dominowałaby przygnia
tająco. Z badań w Harvard Observatory nad Drogą Mleczną i gromadą A 
w Coma i Virgo, złożoną z około 300 mgławic wynika, że masa W. Ga
laktyki jest porównywalna z masą gromady A. Badania przyszłe mają 
przed sobą problem, czy ten zgęszczony układ Galaktyki różni się tylko 
stanem rozwoju od gromady oddzielnych mgławic, rozsypanych w obszarze 
przestrzeni lO-krotnie rozleglejszym w Coma- Virgo. 

H u b b l e znajduje, że wśród mgławic tej samej klasy jaśniejsze mają 
większe średnice, lecz jasność powierzchniowa jest jednakowa. Dalej, 
z pośród mgławic różnych klas, lecz jednakowej jasności całkowitej, naj 
mniejszeroi średnicami, a największeroi jasnościami powierzchnioweroi 
odznaczają się kuliste. Z większeroi spłaszczeniami idą w parze większe 
średnice. Ten paralelizm idzie poprzez eliptyczne i spiralne. Stąd narzu
ca się przypuszczenie, że kolejne formy klasyfikacji przedstawiają stadja 
jakiegoś procesu rozpraszania wirującej masy, początkowo kulistej. Taki 
proces przewidują teoretyczne badania Je a n s a. Masa rozszerzonego ga
zu, zagęszczona w pobliżu środka i wirująca zwolna, powinna mieć kształt 
zbliżony do elipsoidy obrotowej. W miarę zagęszczania się pod wpływem 
sił grawitacji, ruch obrotowy stawałby się szybszy i elipsoida, spłaszczając 
się stopniowo, przeszłaby wreszcie w twór soczewkowaty. Gdy siła od
środkowa na równiku zrównałaby się z siłą grawitacji, materja poczęłaby 
się tam oddzielać, tworząc zewnętrzną płaską obwódkę wokół równika. 
Taki objekt, widziany w płaszczyźnie równika, przypominałby żywo mgła
wice wrzecionowate. Gdyby masa była sama jedna w przestrzeni, obwódka 
miałaby symetrię kołową. Jednak najmniejsze zakłócenia ze strony ciał 
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innych musiałyby zmienić zjawisko dzięki siłom przypływowym tak, że 
wyrzut materii nastąpiłby najpierw w dwu przeciwległych okolicach równi
ka - - w miejscach "wysokiego przypływu". Materjał uchodziłby dwoma 
szerokiemi strumieniami, które mogłyby się stopniowo dzielić na osobne 
masy. 

Ten opis teoretycznego rozwoju wielkiej masy gazowej uderzająco przy
pomina kolejność form, obserwowanych wśród mgławic: znamy kuliste, 
eliptyczne, soczewkowate i wrzecionowate; dalej spiralne z przeważają
·cem bezkształtnem jądrem , a słabo rozwiniętemi ramionami; wreszcie spi
ralne o ramionach potężnych, a slabem jądrze. 

Jednak są duże trudności. Przedewszystkiem tyle faktów przemawia, 
że mgławice nie są ciągłemi masami rozrzedzonych gazów, lecz olbrzy
miemi zbiorami gwiazd. Może być jak to zakłada P o i n c a r e, że takie 
"chmury gwiazd" w równowadze obrotowej pod działaniem sił przyciąga

nia i odśrodkowej przybierają w swym rozwoju podobne formy, jak masa 
gazowa; jednak nie jest to pewne. Dalej, ramiona spir-al mają postać zbli
żoną do spiral logarytmicznych (r=ai '~' ) lub spiral Archimedesa (r= a <p) ; 
J e a n s okazał, że jeżeli materja posuwa się nazewnątrz wzdłuż takich 
ramion, w takim razie trzebaby było to przypisać dodatkowemu działaniu 
jakichś nieznanych sił prócz grawitacji i odśrodkowej, gdyż teorj a prze
widuje inne kształty spiral. 

Te z pośród mgławic, które są lepiej zbadane, okazują się więc gigan
tycznemi układami daleko poza krańcami naszej Drogi Mlecznej, a na
wet układu W. Galaktyki. Mgławice nieregulame, przypominające Obłoki 
Magellana, zdają się być porównywalne z lokalnym systemem w Galakty
<:e, lub nawet większemi; promieniują około 100 miljonów razy więcej 

światła, niż Słońce. Spiralne, a przynajmniej większe z nich, są jeszcze po
tężniejszych rozmiarów. Wielka M 31 w Andromedzie ma wymiary rzędu 
Małej Galaktyki. Dalszemi podobieństwami są ciemne pasy pochłaniają
cej materji, ciągnące się wzdłuż równika wielu spiral, widzianych kantem. 
Przypominają one ciemny przedział w Drodze Mlecznej, który, być może, 
zdradza tylko w tej jednej okolicy zewnętrzny pas materji ciemnej . Taki 
pas tłumaczyłby ubogą ilość mgławic pozagalaktycznych, dostrzeganych 
w pobliżu Drogi Mlecznej . 

Jednakże istnieją ważne różnice między mgławicami spiralnemi, a syste
mem Galaktycznym. Pierwsze mają z reguły jądro o wiele gęstsze i ja
śniejsze od zewnętrznych części. Tymczasem niema tak wyraźnego jądra 
w Galaktyce. Zarzut S e a r e s 'a co do jasności powierzchniowych był 
przytoczony wyżej. W reszcie układ W. Galaktyki jako całość (ok. 300000 
l. św. średnicy) przewyższa znacznie rozległością nawet wielką mgławicę 
w Andromedzie (ok. 45000 lat św. średnicy). 
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Czy liczne słabe spiralne i eliptyczne mgławice są rozmiarów tegoż rzę
du, co zbadane lepiej wielkie - niewiadomo. M 31, odsunięta od nas 
nawet sto razy dalej, niż jest isto,tnie, byłaby jeszcze łatwą do odkrycia. 
przez nowoczesną fotografj ę. 
Otwartą jest jeszcze kwestja, czy miljony mgławic, unoszące się w oce

anie przestrzeni, są wyspami światów podobnemi do naszej Galaktyki, 
czy leż Galaktyka jest światem równorzędnym z całemi gromadami mgła
wic. Jakkolwiek jest - od tej dziedziny astronomii należy oczekiwać nie
tylko wiadomości o ogólnej budo,wie świata, ale i rozświetlenia problemu 
rozwoju naszego Galaktycznego układu gwiazd. 

źRóDŁA: 

R u s s e l l, D u g a n, S t c w a r t: "Astronomy". 
E d w i n H u b b l e: Artykuły w .,Contributions from the M-t Wilson Observatory" 

vol. XIV oraz w "Communications to the National Academy of Sciences". 
H ar l o w S h a p l e y: Artykuły w "Proceedings of the National Academy of Scien

ces" oraz w .,Bulletin of the Harvard College Observatory". 
Knut L u n d m ark: "Studies of anagalactic nebulae". Upsala, 1927. 

Kronika astronomiczna 

Rozszerzanie się wszechświata. 

Wszechświat, według najnowszych badań astronomicznych, składa się z niezmiernie 
licznych zbiorowisk gwiazd, popularnie nazywanych "wszechświatami - wyspami" ze 
względu na olbrzymie odległości, jakie oddzielają jedno zbiorowisko od drugiego. Ta
kieJD.i "wszechświatami- wyspami" są mgławice pozagalaktyczne (patrz art. W. Opal
skiego Nr. bieżący, str. 1), jedną z tych wysp jest również nasz układ Drogi Mlecznej 

Ciekawą właściwością wszystkich prawie obserwowanych przez nas mgławic pozaga
laktycznych jest ich bardzo znaczna prędkość radjalna. Na początku 1929 r. największa 
znana prędkość radjalna, obserwowana u mgławic pozagalaktyczny<:h, wynosiła + 1800 
km /sek. W ciągu 1929 i 1930 r. obserwatorawie na Mount Wilson zdołali zmierzyć widma 
bardzo wielu słabych mgławic, znajdując, że prędkości te dochodzą aż do + 11500 km/sek. 
Wszystkie te prędkości radjalne są dodatnie, t. j. mgławice te oddalają się od nas. Jak
kolwiek odległości słabych mgławic pozagalaktycznych nie są jeszcze dokładnie znane, 
jednakże nie ulega wątpliwości, że prędkości radjalne tych mgławic wzrastają propor
cjonalnie do ich odległości. 

Oddalanie się wszystkich mgławic pozagalaktycznych od nas było do 
wyjaśnione. Dopiero w roku ubiegłym znany astronom holenderski, W. 
wytłumaczył dodatnie prędkości mgławic spiralnych rozszerzaniem się 
Rozszerzanie to jest prostym wynikiem zastosowania teorji względności. 

niedawna nie
d e S i t t e r, 
wszechświata. 

Interesującemu zagadnieniu rozszerzania się wszechświata zostanie poświęcony ob
szerny artykuł w najbliższym numerze "Uranji". 

E. R. 

P l u t o n. 

Planeta ta już drugi rok jest pilnie obserwowana, przewazme przy pomocy foto
grafii. Orbita jej została wyznaczona ze znaczną stosunkowo dokładnością dzięki odszu
kaniu obrazu planety na licznych kliszach z lat ubiegłych (Uccle r. 1927, M-t Wilson 
1919, Williams Bay 1921 i innych). Duże zasługi przy wyznaczeniu orbily Plu-
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tona położyło Obserwatorjuro Krakowskie. Dyrektor Obserwatorjum, prof. T. B a
n a c h i e w i c z, przy pomocy :specjalnych własnych metod rachunkowych, obli
czył, w miarę napływania coraz to nowszych obserwacyj, 11 coraz to dokładniejszych 
orbit planety. Analogiczne badania nad orbitą Plutona przeprowadzili astronomowie 
obserwatorjuro Licka, E. C. B o w er oraz F. L. W h i p p l e (18 orbit na podstawie 
136 obserwacyj), N. S t o y k o w Paryżu, a także F. Z a gar w Padwie, który w obli
czeniach swych uwzględnił ponadto perturbacje planet systemu słonecznego. 

198~ 

Wiadomości nasze o Plutonie, poza znajomosc1ą orbity, są dotychczas bardzo skąpe 
z powodu słabego blasku planety (15m). Masę nowej planety - na podstawie zakłóceń, 
wywołanych w ruchach Neptuna - oceniają astronomowie z M-t Wilson: N. M a y a 1 
i S. N i c h o l s o n, na 1.08 masy Ziemi z rachunkową niepewnością 23°/o. Czyli masa 
Plutona jest prawdopodobnie większa od połowy masy Ziemi, a mniejsza od 1.5 masy 
Ziemi. Rycina przedstawia obecny wygląd systemu słonecznego po uwzględnieniu drogi 
Plutona. Liczby oznaczają lata. Środek elipsy Plutona ( + ) znajduje się nazewnątrz 
orbity Saturna. 

Bibljografja prac naukowych astronomów polskich 
za rok 1930. 

J. G. 

ST. ANDRUSZEWSKI l J. SŁAWSKI. Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu 
w Poznaniu. 

Observations des comiifes: Wilk {1929 d) , Wilk (1930 c), Schwassmann- WachmanTI 
{1930 d) et de pelifes planiites, faifes a l'Observafoire de l'Universite de Poznań. (Acta 
Astronomica, ser. b, vol. I, p g. 129-131). Obserwacje pozycyj komety 1929 d, komety 
1930 c, komety 1930 d, oraz planetoid: Juno, Hebe, Messalina, Hera, Thyra, Eunike, Ana
costia. Pomiary dokonane były w okresie czasu 21.XII.1929- 30.VIII.1930 r. przy po
mocy mikrometru, dostosowanego dt• refraktora Zeiss'a, o średnicy 20 cm. 

Observafions d'occultafions faifes a l'Observafoire de l'Universite de Poznań. (Acta 
Astron., ser. b, vol. l, pg. 131- 132). 20 momentów obserwacyj 13 nkryć gwiazd przez 
Księżyc, dokonanych w czasie 28.II.1925- 7.XI.l925 r. w Obserwatorjuro Astronomiez
nem Uniwersytetu Poznańskiego. 
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Prof. dr. T. BANACHIEWICZ. Obserwatorjum Astronomiczne Uniw. Jagiellońskiego 
w Krakowie. 

Object Lowell Observatory. (Bureau Central Astron. de l'Union Astronomique Intern., 
Circulaire Nr. 276). Efemeryda "Objektu Lowell'a" w odstępach czterodniowych na 
ok1es czasu: 2.V.1930 do 11.VL 1930, obliczona na podstawie elementów orbity S m i
l e y'a i B a n a c h i e w i c z a. 

Co met Wilk (1930 c) (Bur. Centr. Astr. de l'Un. Astr. In t., Circulaire Nr. 273). Te
legram, zawierający elementy orbity komety Wilka (1930 c) 

Object Lowell Observatory. (Bur. Cent. Astr. de l'Un. Astr. Int., Circulaire Nr. 282). 
Telegraficzny komunikat, podający elementy orbity objektu Lowell'a. 

Object Lowell Observatory. (B. C. A. U. A. L, Circulaire Nr. 283). Stwierdzenie, że 
świeże obserwacje tego objektu sprawdzają nieduży mimośród jeg·J orbity. 

Object Lowell Observatory. (B. C. A. U. A. 1., Circulaire Nr. 284). Przedruk z "Pe · 
tite Circulaire de l'Observatoire de Cracovie, 1930, Mai 24" efemerydy wstecznej ob
jektu Lowell'a co 20 dni w okresie jego widzialności w latach 1909-1927. 

Comet Wilk (1930 c) (B. C. A. U. A. 1., Circulaire Nr. 2901. Obserwacja pozycii 
komety Wilka (1930 cl w dniu 16.VI.1930, elementy jej orbity oraz efemeryda co 2 dhi 
na czas 4.VI.1930-5.VIII.1930 r. 

Comet Wilk (1930 c) (B. C. A. U. A. L, Circulaire Nr. 294). Uzupełniające dane, 
tyczące się orbity komety Wilka (1930 c) oraz dalsza jej efemeryda, co 4 dni, na czas 
5.VIII.1930-28.X.1930 r. 

Pluto. (B. C. A. U. A. 1., Circul. Nr. 296). Poprawka mimuśrodu orbity Plutona 
w związku z poprawkami obserwowanych deklinacyj planety. 

Ober die Ausfiihrungen von Prof. Brendel. (A. Nr. 5685). (Okólnik Ohserwatorjum 
Krakowskiego Nr. 26). Odpowiedź na artykuł prof. Brendela (A. N. 5685) w sprawie 
stosowalno~ci rozwinięć w szeregi w teorji perturbacyj. 

Chronique de l'Observatoire Astronomique de Cracovie concernant Pluton. 1930 
mars· aout. (Okólnik Obserw. Krak. Nr. 26). Zestawienie chronologiczne faktów, ilustru
jących żywą współpracę Obserwatorium Krakowskiego przv wyznaczeniu orbity świeżo 
odkrytego Plutona, Naj pierw stwierdzono transneptuniczny charakter nowo odkrytego 
ciała, następnie obliczono prowizorycznie ze skąpych początkowych obserwacyj orbitę 
kołową, a stąd efemerydę na dni najbliższe. W miarę napływu nowych obserwacyj, obli
czono wspólnie z przybyłym właśnie do Krakowa prof. Ch. H. S m i l e y'em nową orbitę 
oraz efemerydę wsteczną dla opozycyj w latach 1928-30. Stwierdzono ruch o charakterze 
planetarnym. Wreszcie przy pomocy specjalnej metody rachunkowaj, wynalezionej przez 
autora, dostosowanej do danego przypadku, obliczono 11 coraz to dokładniejszych orbit 
eliptycznych Plutona, których zestawienie zamyka kronikę. 

Neuer Komet Wilk. (Beobachtungs-Zirktilar d. Astronomisohen Nachrichten, 1930, 
Nr. 13). Wiadomość telegraficzna o odrykciu przez dr. A. Wilk a w Krakowie, w dniu 
21 marca 1930 r., nowej komety o jasności 7 m , 

Primo orbita de corpore coeleste transneptunico. (Acta Astronomica, ser. c, vol. I. 
pg. 99-100). Obliczenie pierwszej, prowizorycznej, kołowej orbity "Transneptuna", a stąd 
efemerydy na drugą połowę marca 1930 r. 

Elements o f t he Transneptunian Body. (Acta Astronom., ser. c, vol. l, p g. 103-107). 
Obliczenie, wspólnie z prof. Ch. H. S m i l e y'em, "elementów Oppolzera" dla Trans
neptuna na podstawie 35 podówczas znanych obserwacyj oraz-już bez współudziału
elementów parabolicznych i eliptycznych. 

Comela Wilk (1930 c) Acta Astron., ser. c, vol. I, pg. 107-108). Na podstawie ob
serwacyj tej komety, dokonanych w Krakowie i Wilnie, obliczono elementy jej orbity 
(okres obiegn 493 lat), a stąd J. P a g a c z e w ski wyznaczył jej efemerydę co 2 dni 
na czas: 1.V.1930-10.VI.1930 r. 

Coordonm?es selenographiques relatives m1x occultations d' etoiles. (Acta As tron., 
ser. c, vol. I, p g. 127--137). Dłuższy artykuł, w którym autor zwraca uwagę na koniecz · 
ność uwzględniania przy redukcji momentów zakryć gwiazd przez Księżyc nieregular
ności brzegu tarczy satelity. Posiłkując się "krakowjanami", podaje cbszernie odpowied
nie metody rachunkowe, poparte liczbowym przykładem. 

(C. d. n.}. J. G. 

Redaktor: · E. Rybka Wydawca: "Mathesis" 

Drukarnia Krajowa w Warszawie, Chłodna 44. Telefon 788-80. 
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TOM l (3 zeszyty) 

Mechanika Ol-(blna, me('han ika ni f' ba 
Ruch falowy i akustyka 
Ciepło 

Teorja kinetyczna ę;azów cieczy 

Jynamic:we wla sno~ci maferji 

Str. VIII i 430, 79 rys. w tekście 10 portrelów na oddz. planszach. 1931 . 

TOM H (4 zeszyty) 

Elektrycznoś(~ i maę;netyzm 
Optyka 

l. Optyka geometryc7.na 

2. llarwy 
3. Teorje światła . .Eter 
4. Kwanty i fale materji 

Cena Z/. 30, w opr. plóc. Zl. 35. 

5. Optyka ciał porus:~.ająl'yl'h się. Ci~nienil" światła. 'I'Porja wzglt;dnoś•·i 

6. Widmo f>1l elektromagnetycznych 

Uzupełnienie: Ogólna teorja wzglęJno8ci 

Budowa materji 

L Części składowe atomów 

Jonizacja gazów i elektrony.- Ładunek elementarny.- Promienie- elektr)<'znośl'i 
dodatniej. -Izotopy.- Promieniotwórczość.- Jądro atomu.- Hozpad atomów 

naturalny i sztuczny. - Protony. 

II. Promieniowanie i mechanika atomu 

Typy widm. - Serje widmowe. - B o h r a model atomu. - Braki miHlPin 

B o h r a.- Hznt oka na nowe kierunki w me1·hanice atomów . 

Str. IV i ca 650, przeszlo 200 rys. w tekście i na tablicach 
oraz /4 portretów na oddz. planszach. 1931. 

Cena Zl. 40, w opr. plóc. Zl. 45. 

Cena calości (2 łomy) Zl. 70, w opr. plóc. Zl. 80, bądź w 7-miu zeszytach po Zl. 10.80 każdy 
(Odbiór pojedynczego zeszytu obowiązuje do odbioru całości). 

Cena calości na specjalnym papierze w artystycznej oprawie skórkowej Zl. 200. 

W Y D A W I C T W O RE D AK C Jl "M A T H E S I S P O L S K I E .J" 
W AR SZA WA, MARSZAŁKOWSKA 81. TEL. 690-14. KO TO W P. K. O. 12628 
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Z PRZEDMOWY AUTORÓW 

Do wydania II-go (1931). 

PIERWSZE wydanie tej książki spotkało się z przychylnem przyjęciem tak ze strony 
czytelników. jak i krytyki (recenzje profesorów S m o l u c h o w ski e g o, 

L o r i i), chętnie więc przystąpiliśmy do opracowania nowego wydania. Mniemając, 
że książka o charakterze wypisów daje realny pożytek stosunkowo szczupłemu gronu 
osób. mających gruntowne przygotowanie naukowe, pragnęliśmy zrazu zmienić 
zasadniczo charakter dzieła. pisząc zarys historii fizyki, któryby zawierał w od
powiednich miejscach wyjątki z oryginałów. Krótkość czasu nie pozwoliła zreali
zować tego planu w całej rozciągłości. 

Ostatnie dwudziestolecie stanowi niewątpliwie jedną z najważniejszych 

epok w rozwoju naszej nauki. W ciągu tego czasu wzrosła kolosalnie wiedza 
faktyczn~ i to nietylko dzięki wysubtelnieniu metod i narzędzi badania, lecz 
również - dzięki nowym płodnym ideom, które zmieniły zasadniczo światopo

gląd wieku XIX-go. Wydawało się niepodobieństwem poprzestać na fizyce klasy
cznej, pomijając milczeniem najbardziej żywotne zagadnienia, wiążące się z wart
kim potokiem myśli obecnego pokolenia, - zagadnienia, posiadające olbrzymią 

doniosłość tak z punktu widzenia poznawczego, jak i czysto praktycznego. 

Należało się jednak liczyć z tern, że dziedziny nowe mało naogół są znane 
wśród szerszego ogółu. W tych warunkach przedstawienie rzeczy ściśle historyczne 
nie było celowe; wypadło więc zagadnienia fizyki współczesnej traktować raczej 
ze stanowiska logicznego, wplatając jedynie tu i owdzie uwagi historyczne i cha
rakterystyczne ustępy z prac oryginalnych. Mamy nadzieję, że odnośne rozdziały 
oddadzą usługę wszystkim osobom interesującym się postępami fizyki. - tembar
dziej, że polskie piśmiennictwo popularno-naukowe jest dotychczas ubogie, szcze
gólnie w stosunku do nowych zagadnień. 

Ze względu na cel i charakter książki unikaliśmy wywodów matematycznych, 
poza nielicznemi zupełnie elementarneroi przeróbkami. Szukaliśmy przeto stale 
oparcia o doświadczenie, co pozwoliło szkicować główne idee słowami z pomi
nięciem symboli rachunko
wych. Tendencja taka mu· 
siała się, oczywiście, odbić 

na wyborze materiału nau
kowego. 

Nadmienimy wreszcie, że 
i w dziedzinie fizyki kla
sycznej rozszerzyliśmy nie
które działy, np. akustykę; 
uwzględniliśmy też teorję 

kinetyczną gazów, pominię
tą w pierwszem wydaniu. 
Z drugiej strony, by nie po
większać nadmiernie obję

tości książki, musieliśmy 

skrócić rozdziały, które się 

wydawały mniej istotnemi. 

Rys. 25. 

Przyrząd C a v e n d i s h' a do wyznaczania stałej 
grawitacyjnej. (Tom I. Mechanika) 
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Do wydania I-go {1913) 

QD lat kilkunastu w naucza_niu fizyki powstał silny prąd, skierowany ku bardziej 
bezpośredniemu, niż dotychczas, zetknięciu się ucznia z przedmiotem nauczania. 

Dwie drogi w !Jierwszym rzędzie wiodą do tego celu: ćwiczenia własnoręczne 
zbliżają uczącego się do samej przyrody, - czytanie prac oryginalnych zapoznaje 
go z indywidualnością wielkich twórców myśli naukowej. 

Obie te drogi nie mogą, rzecz prosta, zastąpić podręcznika; powinny jedynie 
uzupełnić . wykład ściśle logiczny. Podręcznik jest niejako pośrednikiem pomiędzy 
czytelnikiem a uczonym. Ale najsumienniejszy, najwymowniejszy pośrednik nie 
zastąpi obcowania z twórczym umysłem badacza: fakty i prawdy naukowe w przed
stawieniu ludzi, którym się one bezpośrednio objawiły, wytępują plastyczniej i łat
wiej wrażają się w pamięć, niż w wykładzie systematycznym; nieraz też są 

jaśniejsze i zrozu
mialsze, niż w opra
cowaniach pófniej
szych, zwłaszcza po
pularnych; przyzna 
to zapewnie każdy, 
kto porówna popu
larne opracowania 
zasady względno

ści. teorji elektro
,magnelycznej świa
tła, teorji elektro
nowej lub tcorji 
barwy dźwięku z 
orygin;:tlnemi praca-
mi E i n s l e i n' a, 

Rys. 29. 
Przyrząd F e d d e r s e n a do badania wyładowań 
oscylacyjnych. (Tom U. Ele klryczność i magnetyzm). 

Maxwell'a, J. J. Thomson'a, Zeeman'a i Ilelmholtz'a Jest to zrozu
miałe: któż bowiem stara się jaśniej wypowiedzieć myśl swoją, niż twórca no
wego poglądu, wystawiony na krytykę ludzi. przywykłych do pojęć już utarlych? 
któż wszechstronniej zbadał daną sprawę doświadczalnie, lub rozważył teore
tycznie? Nie przeczymy, że bywają przykłady wprost przeciwne; staraliśmy się 

pominąć je w tym zbiorze. 
Nie należy też niedoceniać znaczenia wychowawczego historycznego pozna· 

nia nauki. Kształtujący się charakter napotyka tu zdumiewające przykłady żelaz
nego hartu woli, pracowitości mrówczej, całkowitego podporządkowania życia 
wielkiej idei przewodniej. Pod tym względem jest chyba fizyka dziedziną wyjąt
kowo uprzywilejowaną. Dość wspommec 1m10na G a l i l e u s z a, N e w t o n a 
H u y g e n s'a, F ar a d a y'a, F re s n e l' a, których życie jest pasmem poświęcet\ 

dla nauki i idei obowiązku. 
Na Zachodzie zrozumiano oddawna doniosłość uprzystępnienia źródeł nauko

wych. W dziedzinie nauk ścisłych największą popularność zyskało niemieckie wy
dawnictwo p. t. .. Ostwald's Klassiker der exakten Wissenschaften", które w stu
kilkudziesięciu tomikach zawiera szereg najwybitniejszych pomników myśli ludzkiej. 
Podobne zbiory posiadają i inne narody; my i pod tym względem pozostaliśmy w tyle. 

Wydając niniejszy zbiór prac oryginalnych. najwybitniejszych fizyków, chcic
li$my zapełnić tę lukę w skromnym tylko zakresie; mając na względzie przede
wszystkiem potr.zeby szkolnictwa, pragnęliśmy dać książkę, która mogłaby się 
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Rys. 32. 

Tory cząsteczek cieczy (Tom I. Ruch falowy i akustyka). 

znaleźć w rękach ucznia klas starszych lub początkującego studenta, a nauczy
cielowi dostarczyłaby materjału do urozmaicenia wykładu. Sądzimy jednak. 
że i każdy człowiek ogólnie wykształcony interesujący się zagadnieniami fizyki, 
majdzie w tej książce ciekawy dla siebie materjał. 

Ś. p. prof. M. SMOLUCHOWSKI, jeden z najwybitniejszych fizy
ków polskich, w ten sposób pisał o tej książce (p. Poradnik dla 
samouków. Tom II. 1917, p. 137). 

" ... całość oddać może wielkie usługi zwłaszcza nauczycielom 

przy nauce szkolnej. Autorowie umieli w sposób bardzo zręczny 

zestawić ustępy z pism wybitnych mężów nauki, tak, że treścią 

łączą się w pewną calość powiązaną myślami ogólnemi, a równo

cześnie dajq pogląd na sposób myślenia i indywidualności owych 

uczonych. Strona historyczna góruje nad stroną naukowo- dydak

tyczną; szczegółowe biografje, notatki historyczne, portrety slytmych 

uczonych (między innemi także Wróblewskiego) przyczyniają się 

do tego. Pobudza lo zainteresowanie czytelnika, łącząc go więzami 

sympalji osobi:~lej z aulorami ustępów cytowanych i ożywia wyklad 

rzeczy naukowej. Nie brak leż objaśnień treści czysio naukowej ... 

Naogół książka co do formy bardzo zajmująca, co do treści 

pouczająca, sianowi doskonały nabytek naszej literalury dy

daktyczno-naukowej, a w znacznej mierze zastąpić może obszer

niejsze historyczno· naukowe dzieła obce". 
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Rys 109 a. 

Pierścienie interferencyjne, otrzymane przez F. Kir c h n e r a przy 
przechodzeniu elektronów przez cienką warstwę złota, stwierdzające 

istnienie fal de B r o g l i e' a. (Tom II. Optyka) 

SPIS RZECZY 

TOM 

Mechanika : ogólna, mechanika nieba 
i dynamiczne własności materji. 

Opracowała M. S a d z e w i c i o w a. 

ROZDZIAŁ I. Rys rozwoju mechaniki 
w starożytności. 
Archimedes - .. 0 równowadze płaszczyzn, czyli 
o ich śmdkach ciężkości" - "0 ciałach, które 
unoszą się na płynie"- Heron z Aleksandrii -
.,Pneumatykau - "O podnoszeniu ciężarów"'. 

ROZDZIAŁ H. Stan mechaniki w wie· 
kach średnich. Rozwój jej w epoce 
odrodzenia. 
Leonardo da Vinci -Wyjątki z pism -Miko
łaj Kopernik -.O obrotach ciał niebieskich"
Stevin - Wyjątki z rozprawy o równi pochy
łej - Descartes - Galileusz - "Dialogi i do
wody matematyczne, dotyczące dwu nowych 
gałęzi wiedzy". 

ROZDZIAŁ III. Dynamiczne własności 
materji. 
Toricelll - Pascał - "Opowiadanie o wielkim 
doświadczeniu, dotycząccm równowagi pły
nów - "Rozprawa o równowadze płynów" -
Otto v. Guericke - Ottona v. Guericke nowe 
(t. zw.) Magdeburskie doświadczenia nad l'rze
atrzenią pró±ną - Boyle - Mariotte - "Roz
prawa o własnościach powietrza 11

• 

ROZDZIAŁ IV. Fizyka newtonjańska. 
Mechanika analityczna. 
lsaac Newton-.. Matematyczne zasady filozofii 
natury"- Laplace - "O budowie świata" -
Lagrange - "0 różnych zasadach statyki". 

ROZDZIAŁ V. Doświadczenia fizyczne, 
dotyczące obrotu ziemi i jej masy. 
Cavendisb - "Doświadczenia mające na celu 
wyznaczenie gęstości ziemi'' - Foucault - .. Do-

I 
wód fizyczny ruchu obrotowego ziemi przy 
pomocy wahadła'' . 

Tabelka chronologiczna. 

Ruch falowy i akustyka. 

Opracował W. W e r n e r. 

Czasy starożytne. 

Czasy nowożytne . 
Mierzenie prędkości głosu-Colladoni Sturm-
110 ściśliwości cieczy". 

Częstość drgań ciał dźwięczących. 
Baron Ca~niard de la Tour - .. 0 syrenie, 
nowej maszynie akustycznej, przeznaczonej 
do mierzenia drgań powietrza, stanowiących 
dźwięk" - Feliks Savart - .O wrażliwości 
narządu słuchowego". 

Usystematyzowanie nauki o falach 
przez H. i W. Weberów. 
E, H. Weber i Wilhelm Weber - ,.Nauka 
o lalach, oparta na doświadczeniach" - O la
lach stojących - O ruchach cząsteczek wody 
przy powstawaniu i pr1.enoszeniu się fal -
O drganiach stojących w cieczach. 

Pomiary pośrednie prędkości głosu. 
Ernest Chladni - August Kundt- .,0 nowym 
rodzaju akustycznych figur pyłkowych i o ich 
zastosowaniu do wyznaczania prędkości głosu 
w ciałach stałych i gazach". 

Rezonans i wyższe tony harmoniczne. 
H. v. Helmholtz-,.Nauka o wrażeniach dźwię
kowych, jako podstawa fizjologiczna teorji mu
zyki" -- O wrażeniach głosowych wol!óle -
Składanie drgań - Analiza dźwięku zapomocą 
oddtwięku - O różnicach w muzycznej barwie 
dźwięków - O dostrzeganiu barwy dźwięku 
(odtwarzanie dźwięku samogłosek). 
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C e p ł o. 

Opracował M. G r o t o w s k i. 

ROZDZIAŁ I. Termometrja. 
Początki termometrii - Fahrenheit-Celsius
"Spostrzeżenia, dotyczące dwu stałych stopni 
na termometrze 11 -Reaumur-11Prawidła budowy 
termometrów ze skalami, dająceroi się porów
nywać, które dają pojęcie o zimnie i cieple 
oraz mogą być sprowadzone do znanych miar" 
Prace nad termometrem gazowym - Charles 
Gay-Lussac - 11 Badania rozszerzania się gazów 
i par pod wpływem ciepła" - Dalsze postępy 
termometrji. 

ROZDZIAŁ II. Skraplanie ~azów. 
Andrews (Thomąs) - ,.0 ciągłości stanów ma
terii gazowego i cieplnego 11 

- Wróblewski 
i Olszewski - "0 skraplaniu tlenu i &Lotu i o ze
staleniu siarczku węgla i alkoholu 11

-
11 O skro

pleniu azotu". 

ROZDZIAŁ III. Kalorymetrja. 
Black - Lavoisier - Laplace - ,.Rozprawa 
o cieple 11

, 

ROZDZIAŁ IV. Zasady termodyna
miki. 
Pierwsze próby sformułowanja t. zw. drugiej 
zasady termodynamiki - Twierdzenie Car
nota - Carnot - Zasada zachowania sił ży
wych- Początki zasady zachowania energji.
Prace Mayera - Mayer -Prace doświadczalne 
Joule' a, dotyczące równoważności ciepła i pra
cy. Joule - "0 zmianach temperatury, wywo
łanych przez rozrzedzenie i zgęszczenie powie
trza"- Praca Helmhollza-Helmhollz - Wyjątki 

z rozprawy "0 zachowaniu siły" - Sprzecz
ności między zasadą .. zachowania siły 11 i twier
dzeniem Carnota. William Thomson - Osta
teczne sformułowanie zasad termodynamiki 
Prace Clausiusa i Thomsona - Clausius -
11 0 sile poruszającej ciepła i o prawach, 
które stąd można wyprowadzić dla nauki 
o cieple" - Dalszy rozwój termodynamiki. -
Spór o istotę teorji fizycznej. 

Teorja kinetyczna gazów cieczy. 

Opracował W. W e r n e r. 

ROZDZIAŁ l. Podstawy teorji. 
Dr. A. KrOnig -"Zarys teorji gazów'1

- "0 ro
dzaju ruchu, który nazywamy ciepłem". 

ROZDZIAŁ II. Dalszy rozwój teorji. 
Jan Dederik van der Waals-"0 ciągłości stanu 
gazowego i ciekłego u. 

ROZDZIAŁ III. Druga zasada termo
dynamiczna. 
L. Boltzmann - "DruQ:a zasada mechanicznej 
teorji ciepłau. 

ROZDZIAŁ IV. Doświadczalne dowo
dy istnienia ruchów drobinowych. 
Marjan Smoluchowski - .. 0 fluktuacjach ter
modynamicznych i ruchach Browna" - "Gra
nice ważności drugiej zasady termodynamiki" 
Jan Perrio- Wyjątki < książki p . t. ,.Atomy". 
Promienie atomowe- L . Dunoyer - "0 teorji 
kinetycznej gazów i o urzeczywistnieniu pro
mieniowania materjalnego o pochodzeniu ciepl
nem"-110 rezonansie optycznym gazów i par". 

T O M II 

Elektryczność i magnetyzm. 

Opracował W. W er n e r. 

ROZDZIAŁ l. Starożytność i średnio
wiecze. 
Wiadomości o elektryczności i magnetyzmie 
u Greków i Rzymian - Magnetyzm w śred
niowieczu . 

ROZDZIAŁ II. Czasy odrodzenia. 
Wiliam Gilbert - "De Magnete". 

ROZDZIAŁ III. Następcy Gilberta. 
Nowe fakty - Udoskonalenia techniczne -
Wyładowania elektryczne - Teorje wypływów. 

ROZDZIAŁ IV. Teorja fluidów elek
trycznych. 
Benjarnin Franklin - Z .. Doświadczeń i obser
wacji nad elektrycznością, dokonanych w Fi
ladelfii w Ameryce" - Dalszy rozwój teorji 
Iluidów-Karol August Coulomb- "Rozprawy 
o elektryczności i magnetyzmie". 

ROZDZIAŁ V. Prądy galwaniczne. 
Ludwik Alojzv Galvani - "0 siłach elektry
czności przy ruchach mięśniowych" - Aleksan
ner Volta - .. 0 pewnych odkryciach Galva
ni'ego z Bolonii wraz z doświadczeniami 
i uwagamin - "0 elektryczności, wzbudzonej 
jedynie prze.t zetknięcie różnych rodzajów 
substancyj przewodzących" - Źródło napięcia 
elektrycznego - Działanie chemiczne prądów 
galwanicznych. 

ROZDZIAŁ VI. Działanie magnetyczne 
prądów galwanicznych. 
Ja n Christian Oersted - .,Doświadczenia nad 
działaniem konfliktu elektrycznego na igłę ma
tyczną"- Dalszy rozwój elektromagnetyzmu -
Andrzej Marja Ampere - .. Wykład metody
czny ziawisk elektrodynamicznych i praw, 
rządzących temi zjawiskami" -Prawo Ohma 
Jerzy Szymon Ohm. 

ROZDZIAŁ VII. Dzieło Faraday'a. 
Michał Faraday -"Badania doświadczalne nad 
elektrycznością"- Serja I i 11. .,Odkrycia prą
dów indukcyjnychh-Dalsze prace nad prądami 
indukcyjneroi - Seria VII. .,0 określonych sto
sunkach przy rozkładzie elektrochemicznym~'
"Rozwój teorji elektrolizy 11 -Serja X l. ,.0 induk
cji"- Stała dielektryczna - Serja XX . .,0 no
wem działaniu magnety cznem i o stanie ma
gnetycznym wszelkiej materW' - Własności 
magnetyczne ciał - Maxwell o metodzie Am
pere'a i Faraday'a. 

ROZDZIAŁ VIII. Teorja pól elektro
magnetycznych. 
James Clerk Maxwell - Wyjątki z ,.Elektry
czności i Magnetyzmu" - Plan dzieła (o pola
ryzacji elektrycznej) - Porównanie jednostek 
elektrostatycznych i elektromagnetycznych 
Teoria magnetyczna światła - Dalszy rozwój 
teorji polaryzacji - Prądy konwekcyjne -
Henryk August Rowland - .,0 działaniu ele
ktromagnetycznem l'rądów konwekcyjnych" -
Wilhelm Konrad Rontgen. .O sile elektry
cznej, wywołanej przez ruch dielektryku, 
umieszczonego w polu jednostajnem", 
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ROZDZIAŁ IX. Drgania i fale elektro
magnetyczne. 
Drgania elektryczne - Wilhelm Feddersen -
... O wytadawaniach butelek elektrycznych 11 

-

Fale elektromagnetyczne - Henryk Rudolf 
Hertz - "Badania nad rozchodzeniem się siły 
elektrycznej" - Badania i zastosowanie fal 
elektromagnetycznych. 

Tablica chronologiczna dat urodzin 
i śmierci. 

O p t y k a. 

Opracował S. Z i e m e c k i. 
Dział l. Optyka geometryczna. 

ROZDZIAt I. Prostolinjawy bieg, od
bicie i załamanie światła. 
Uwagi o~ólne ~ Prostolinjawy bieg światła. 
Zwierciadła- Promienie wzrokowe -Załamanie 
światła - Ciemnia optyczna - Latarnia czar
noksięska - Vitello - Kepler - Prawo zała
mania światła - Soczewki - Mikroskopy i lu
nety - Teleskopy katoptryczne. 

Dział II. Barwy. 

ROZDZIAŁ II. Ogólny zarys. 
ROZDZIAŁ III. "Sir Izaaka Newtona 

Optyka, czyli rozprawa o światła 
odbiciach, załamaniach, uginaniu 
i barwach". 

Dział III. Teorje światła. Eter. 

ROZDZIAŁ IV. Zarys ogólny. 
Prędkość rozchodLenia się światła - Huygensa 
leorja falowa światła- Teorja emisyjna New
tona- Interferencja świalła, Tomasz Young
Badania Fresnela nad dyfrakcją - Polaryzacja 
Swiatła - Poprz~czność fal świetlnych -
Ostateczne zwycięstwo leorji falowej - Eter. 
Teorja elektromagnetyczna światła - Teoria 
względnosci - Teorja względności a eler -
Kwanty światła - Dualizm w optyce. 

ROZDZIAŁ V. Chryslan Huygens. 
"Traklat o świetle ... 

ROZDZIAŁ VI. Tomasz Young. 
"0 teorji świalla i barw Turnasza Younga .. 
.,Doświadczenia i obliczenia, dotyczące optyki 
fizycznej". 

ROZDZIAŁ VII. Augustyn Fresnel. 
"Rozprawa o dyfrakcji światła" - "Obliczenie 
natężenia światła w ośrodku cienia ekranu 
i okrąglego otworu oświetlonych prLez punkt 
promieniujący'' - "RoLprawa c wzajemnem od
dz.ialywaniu promieni światła spolaryzowanego 
przez P. P. A rago i Fresnela". 

ROZDZIAŁ VIII. Tlenryk Ilerlz. 
"0 związku pomiędzy światłem a elektrycL
nością", 

Dział IV. Kwanty i fale materji. 

ROZDZIAŁ IX. Podstawy doświad
czalne teorji kwantów. 
A. Fale a kwanty 
B. Zjawisko fotoelektryczne 
C. Kres widma ciaglego promieni ROntgenow

skich 
D. Zjawisko CompŁona i Ljawisko Ramana 
E. Emisja widm linjowych pod wplywem zde

rzeń atomów z elektronami powolnemi 
F. Zestawienie wartości stalej Płanr.ka 

ROZDZIAŁ X. Fale malerji. 
11 0 uginaniu się elektronów na krysztale niklu" 
przez C. Dąvissona i L. H. Germera. 

Dział V. Optyka ciał w ruchu bqd11cych 
Ciśnienie światła. Teorja wzglę:dności. 

ROZDZIAŁ XL O wpływie ruchu ciał 
na zjawiska optyczne. 

ROZDZIAŁ XII. Teorja względności. 
ROZDZIAŁ XIII. 

11 0 ruchu względnym ziemi i eteru światlonoś
nego" przez A. A. Micheisona i E. W. Morley'a, 

ROZDZIAŁ XIV. Albert Einstein. 
"W sprawie elektrodynamiki ciał poruszających 
się", 

ROZDZIAŁ XV. 
"Badania nad siłami c1smenia światła" przez 
P. Lebiediewa - "0 odkrytym przez P. Barlu
li'ego stosunku pomiędzy ciepłem promieni. 
stem a drugą zasadą" przez L. Boltzmanna. 

Dział VI. Widmo fal elektromai'netycznych. 

ROZDZIAŁ XVI. Przegląd ogólnych 
części widma. 

l. Część widma widzialna i ullrafjolet bliski 
1!. Ultrafjolet daleki 

III. Promienie ROntgena i promienie gamma 
IV. Promienie paSrednie pomiędzy ultrafjołe· 

tern a Róntgenowskiemi 
V. Promienie kosmiczne 

VI. Podczerwona część widma 
VII. Najkrótsze fale Hertza i ich zwiqzek 

z podczerwienią 

ROZDZIAŁ XVII. Gustaw Kirchoff 
i Robert Buns~n. 
"Analiza chemiczna na drodze spostrzeże1·1 
widmowych"-" Sód". 

ROZDZIAŁ XVIII. Krótkotrwałe wi
dma pierwiastków. 

ROZDZIAŁ XIX. 
"0 spostrzeżeniach dolyc:tqcych pnenikliwegu 
promieniow<.~nia, dokonanych w siedmiu podrć· 
żach &wobodnym balonem" przez Viclora 
llessa. 

UZUPEŁNIENIE .Ogólna teoria względ
ności i leorja grawitacji. Opracował 
Dr. G. Doborzyński. 

B u d o w a m a t e r j i. 

Opracował S. Z i e m e c k i. 

Dział l. Części składowe atomów . 

Jonizacja gazów i elektrony. - Ladunek ele
mentarny. - Promienie elektryczności dodal· 
niej . - Izotopy.- Promieniolwórc.tość.- J;_~dro 
atomu. - Rozpad atomów naturalny i sztucz
ny. - Protony. 
O ryg i n a l n e rozprawy: J. J. l'hurn.sun 
i E. Rutherford. O przechodzeniu elektryczno
ści prtez gaLy, wystawione na działanie pru
mieni ROntgena. - J. J. Thomson. Promienie 
katodowe. - M. Sklodowska-Curie. Zyciorys 
Piotra Curiei Badanie ciał radioaktywnych. 

Dział 11. Promieniowanie 

i mechanika. atomu. 

Typy widm. - Serje widmowe. - B u h r a 
model atomu. - Braki modelu B o h r a -
Rzut oka na nowe kierunki w mechanice 
atomów. 
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TEORJE śWIATŁA. ETER 301 

Zdumiewająca była pracowitość i wytrwałość F r e s n e l'a. Jego 
spuścizna naukowa obejmuje trzy wielkie tomy, po kilkuset stron 
każdy. A jednak F r e s n e l nigdy nie mógł całkowicie poświęcać 
czasu swego nauce. Kosztowne doświadczenia wymagały znacznych 
środków materjalnych. Zdobywał je F re s n e l zawodową pracą 
inżynierską; od czasu do czasu zmuszony był jeszcze szukać zarobków 
ubocznych. Tak pomiędzy rokiem 1821 - 1824 zajmował uciążliwe, 
źle płatne, stanowisko tymczasowego egzaminatora uczniów Szkoły 
Politechnicznej. W tym samym okresie czasu należał F r e s n e l 
też i do komisji, wyznaczonej dla udoskonalenia latarń morskich. 
Kilka pięknych wynalazków F r e s n e l'a wywołało przewrót zu
pełny w tej dziedzinie techniki i oddało wielkie usługi tak Francji, 
jak i ludzkości całej. Niewątpliwie jednak strata, którą poniosło spo · 
łeczeństwo przez oderwanie genjalnej jednostki od badań w dzie · 
dzinie nauki czystej, większa była od tej korzyści. Wykrycie praw 
ogólnych, odsłonięcie nowych tajników natury donioślejszem byłoby 
z pewnością od udoskonalenia soczewek projekcyjnych lub wprowa
dzenie knotów nowego systemu. 
Około roku 1824 siły F r e s n e l'a zaczęły się wyczerpywać. Prze

jęty całkowicie poczuciem obowiązku, nie wahał się w wyborze po
między sławą osobistą a zobowiązaniami względem społeczeństwa. 

Wszystkie chwile wolne od cierpień poświęcał F r e s n e l sprawie 
latarń morskich. Zażądał zastępcy dopiero na kilka miesięcy przed 
śmiercią. Umarł w lipcu 1827 r. w trzydziestym dziewiątym roku 
życia. 

Rozprawa o dyfrakcji światła1 
uwieńczon:t przez Akademję Nauk'). 

Natura simplex et fecunda. 

\VI s T Ę P. 

1. Zanim zajmę się specjalnie licznerui i różnorodnerui zjawiska
mi, obj ętemi nazwą wspólną d y f r a k c j i, powinienem, sądzę, 

przedstawić kilka rozważań ogólnych o dwu systematach, które do
ląd w kwestji natury 'wiatła dzieliły uczonych na dwa obozy. N e· 

'i Tłumaczono podług tekstu w .,Oeuvres completes d 'Augustin F r e s n e l, 
publies par MM. H e n r i de S e n a r m o n t, E m i l e V e r d e t et L e o
n o r F re s n e 1". Paryż, 1886, t. 1-szy, str. 247. Przy układaniu powyżej umie
szczonej biografji korzystuli śmy z artykułu E. V e r d e t'a, stanowiącego wstęp 

do te!!o wydawnictwa. 
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czych linij widmowych. W końcu artykułu damy wreszcie zestawienie 
wartości stałej h, otrzymywanych różnemi metodami. 

Zanim przejdziemy do szczegółowego omówienia tematu, uczynimy 
jeszcze uwagę w sprawie dokonywania obliczeń na mocy wzoru (2): 

Ve = ł~mv:ł = hv. 
Wartość ładunku elementarnego e znana jest z doświadczeń M i l

l i k a n'a; e = 4.774 X 10- 10 jedn. elektrostatycznych; masa elek
tronu może być obliczona, gdyż stosunek e/m znajduje się doświad
czalnie na mocy odchylenia promieni katodowych w rurkach próżnio
wych. Tym sposobem, znając V, to jest różnicę potencjałów, 
nadającą pęd elektronowi, możemy obliczyć prędkość elektro
nu v; odwrotnie też, prędkość pozwala nam obliczyć różnicę poten
cjałów, niezbędną do jej wytworzenia. Zauważymy, że ta sama róż
nica potencjałów, przy przeciwnym kicrunku pola, wystarczyłaby do 
zahamowania ruchu elektronu. Zamiast wprowadzać prędkość elek
tronów, charakteryzuje się je zazwyczaj zapomocą odpowiedniej 
różnicy potencja łów. Mówi się wiec o elektronach 300 woltowych, 
10 woltowych i t. p. 

Prosty przykład pozwoli przedstawić sposób obliczania bardziej 
konkretnie. Przypuśćmy, że naświetlamy płytkę, naelektryzowaną 

ujemnie, zieloną linją łuku rtęciowego, której długość fali "-= 5461 A. 
światło (oh. niżej) wyzwala elektrony. Ich prędkość początkowa mo
że być obliczona na podstawie wzoru E i n s t e i n a. (Rzeczywista 
prędkość elektronów będzie mniejsza, oh. równ. (3) na str. 342). Pomi
jając ogniwo środkowe, napiszemy: 

V e = hv i V=!!_· v 
e 

Wartość stałej Planck'a h = 6.55 X 10- 27 erg. sek.; e, jak zazna-

czyliśmy wyżej = 4.774 X 10 - 10 j. el. stat.; wzór na długości fali],=~ 
V 

gdzie c oznacza prędkość światła = 3 X 1010 cm. sek. - 1, pozwala 
nam obliczyć v. W przypadku rozpatrywanej przez nas linji rtęcio-

wej, gdy A. = 5461, A = 5461 X 10- 3 cm, v = 54~tx1~~~8 = 5.5 >< 1014 

(w liczbie zaokrąglonej). Podsta wia j ąc te dane, otrzymalibyśmy V 
w jednostkach elektrostatycznych; mnożąc przez 300, będziemy mieli 
napięcie w woltach. A więc 

V _ 6.55 X 10 27 X 5.5 X 1014 X 300 _ 2 27 wolt. 
- 4.774 X 10- to - . 
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KW ANTY I F ALE MATERJI 

we wzorze tym h oznacza 
(oh. str. 381). 

-
znaną nam 

383 

już stałą Planck'a 

Fale, związane z ruchem materji, uważał d e B r o g l i e tylko za 
wybieg teoretyczny, pojęcie pomocnicze. Wkrótce wszakże, bo w trzy 
lata po ogłoszeniu pierwszej na ten temat rozprawy d e B r o g l i e'a, 
dwaj Amerykanie, D a v i s s o n i G e r m e r 1

), stwierdzili do
świadczalnie istnienie fal materji, których długość odpowiadała wy
żej podanemu wzorowi teoretycznemu. 

Odkrycie fal materji otworzyło myśli ludzkiej nowe horyzonty. 
Okazało się, że niepokojąca dwoistość istnieje me tylko w dziedzi -

Ludwik de Broglie 

nie światła. Poruszający się elektron czy też atom posiada bądź 

charakter pocisku materialnego, bądź też charakter fali. Sprzęże

nie cech sprzecznych w jednem zjawisku jest dla umysłu naszege~ 

zgoła niepojętem. Być może, że za tą dwoistością kryje się wszech
ogarniająca jedność, cało,ść. Narazie jednak jest to tylko domnie
manie, po,zbawione konkretnej podstawy. 

Wobec tego wszakże, iż umysłowość ludzka posiada wyraźną ten
dencję ujmowania zjawisk w jednolitą, harmonijną całość, należy 

się spodziewać, że pogląd dualistyczny na światło i materję będzie 

') Rozprawa ogłoszona w Physical Review w roku 1927; na str. 387 dajemy 
wyjątek z tej pracy. 



Dzieje rozwoju fizyki. Tom 11. 

NlELS ROIIR 

(twórca współczesnej teorji hndnwy atomu) 

)ednu : plansz tomu 11. 



Rok X.~ URAN JA III 

MATHESIS POLSK:t\ 
CZASOPIS}IO POśWIĘCO'IE 

NAUKO~f śCISŁY~~ I ICH 
METODOLOGJI 

WYDAWANE PRZEZ 

STANISŁAWA WAR HA FTJ\IAN A 

PRZi WSPÓLUDZIALE 

E. STE:\ZA i K. ZARANKIEWICZA 

PLAN PRENUMERATY NA 1931 R. 

6-ty rok wydawnictwa 

l. MATHESIS POLSKA na 1931 r. z dod "URANJA" Zł. 20.-

U. MATHESIS POLSKA ua 1931 r. z dodat. "URANJA'· oraz premja: 
J. H. JEANS. WSZECHŚWl\T WOK(>Ł l\ \.S. Popularny prze~lą•ł 

metod i wynikó" a~tronomji w,p()łczeilnPj Tłumaczył Dr W. Kapw<· 
ci1lski 19.31. Zł. 38.-

III. MATHESIS POLSKA na 1931 r. z dodat. "URANJA" oraz premją: 
POHTRETY ZNAKOMITYCH FIZYK()W. 24 planAz form. 25 / 1,75 cm 

na papierze kred. 1931. Zł. 40.-

IV. MATHESIS POLSKA na 1931 r. z dodat. "URANJA" oraz ptemje: 
O. D. CHWOLSON. FIZYKA WSPOŁCZESNA. Wykład przystępny 

nowych pojęć fizyki wRpółczesnej. Tłumacz~ł St. Warhaftman. 1931 
]. H. JEANS. WSZECHŚWIAT WOKOŁ NAS. Popularny prze~ląd 

metod i wyników astronomji współczeAnej . Tłumaczył Dr Wł. Kapuś· 
ciński 1931. Zł. 56.-

V. MATHESIS POLSKA na 1931 r. z dodat. .,URANJA'· oraz prcmja: 
komplet wydawnictw Redakcji "Mathesis Poh;kiej": 

{

O. D. CHWOLSON. Fizyka Współczesna. 
J. H. JEANS. Wszechświat wokół nas. 

a) Dzieje rozwoju fizyki. 2 tomy. 
G. H. HARDY. Kurs analizy. 
P?rtrety znakomitych fizyków 24 plansze 

b) Za komplet opr. w płótno. 

Zł. 165.-
Zł. 190.-

Nieodzown)IU warunkiem uzyskania premji jest przedpłata pełnej prenu
meraty rocznej odpowiedniej kategorji z góry, bądź w wyp~d~u abonamentu 
V- conajwyżej w 3 równych ratach, płatnych w odstępach m1es1ęcznych. 

Przedpłaty należy skierować do administracji "MATHESIS POLSKIEJ" 
Warszawa, ~larszałkowska 81, na rachunek w P. K. O. Nr. 12628, zaznaczając na 
·odwrocie blankietu numer żądane~o abonamentu. 



W URANJA 

YDAW ICTWA "MATHESIS POLSKIEJ"' 

Dr M. GROTOWSKI, M. SADZEWIC1.0WA. 
Dr W. W ER ER i Dr S. Z I E M E CK I 

DZIEJE ROZWOJU FIZY l 
'W ZARYSACH 

Wydaale aowe, całkowicle prHrobloae 
Tom I. Str. VIII, 430. Z 78 fil· i 10 portr. 1931. Zł. 30: w opr. Zł.lS. 
Tom II. Str. IV, 706. Z 214 fig, 10 tabl. i 14 portr. 1931. Zł. 48: w opr. Zł. 53. 

Szcze1ołowy prospekt ilustrowany na iądanłe Italia 

O. D. C H W O L S O 

FIZYKA WSPÓŁCZES.NA 
WYKŁAD PRZYSTĘPNY OWYCH POJĘć FIZYKI WSPół.CZESNEJ 

Z 3·go (1931) znacznie uzupełnionego wydania oryginału tłumaczył 

ST. WARHAFI'MA 

Str. 360. Z 42 lig. 1931. Zł. 22.50: w opr. Zł. 25. 

Szczegółowy prospliki na iądanłe gratis 

JAMES JEANS 

WSZECHŚWIAT WOKÓŁ NAS 
POPULAR Y PRZEGLĄD METOD l WYNIKóW 
ASTRONOMJI WSPół.CZESNEJ 

Z 2-go wyd. oryginała (1931) tłumaczył 

Dr. Wł.. KAPUŚCIŃSKl 

Str. ca 300. Z 24 lig. i 25 tabl. 1931. (w druh) 

G. H. HARDY 

KURS ANALIZY 
RACHU EK RóZ ICZKOWY I CAŁKOWY 

Wyd. 2-gie znacznie uzupełnione i poprawione 
według 5 • go wydania oryginału tłumaczył 

Wł.. WOJTOWICZ 

Str. VIII, 530. Z 74 lil. Zł. 35: w opr. Zł. 40. 



------------------~----~~·····---~~··~·· ··- -

Nr. 2 

URAN JA 
CZASOPISMO POLSKIEGO 

TOWARZYSTW A PRZYJACIÓŁ ASTRONO~IJI 

POD REDAKCJĄ 

LUCJANA ORKI S Z A i EUGENJUSZA RYBKI 

Marzec- kwiecień 1931 Rok X 

TREŚĆ 

W. de Sitter. Rozszerzanie się 

wRzechświata (Z 2 fig.). Str. 23- 33. 

J. Pagaczewski i J. Sławski. Ile 

gwiazd widać okiem nieuzhrojo

nem w plejadach? (Z l fig.). Str. 

33 - 35. 

B i b l j o gr a f j a prac naukowych 

astr'onomów polskich. Str. 35- 38. 

NAKŁADEM REDAKCJI "MATHESIS POLSKIEJ" 
SKŁAD GŁÓWNY W KSIĄŻNICY • ATLAS T. N. S. W. 



II URAN JA Rok X. N2 2 

U ·R A N J A. 
ukazuje sic; w odstępach dwumiesięcznych (z wyjątkiem lipca i sierpnia) 

Adres Re d akcji: Warszawa, Aleje U}azdow•~le 6-8, Oh~erwatorjum AJironomiczne. Telefon 877-70 
Adres Administracji: Warszawa, Marszalkow•ka 81 m. 4. Tel. 690-14. Konto w P. K. O. 126 8 

U w a g a: Członkom P. T. P. A. wysyłają .,Uranię" zarządy oddziałów Towarzystwa 
Skład główny w Książnicy-Atlas T. N. S. W. 
Warszawa, Nowy Świat 59, Lwów, Czarnieckiego 12 

Rękopisy nie są zwracane. 

WARUNKI PRENUMERATY 
fZ przesulkąl rocznie Zł. 10 Zeszyt pojedyńczy Zł. 2.50 

C E N Y O G Ł O S Z E Ń: 
Cala strona Zł. 120.- pół strony Zł 70.- ćwierć strony Zł. 40.-

Przy ogłoszeniach wielokrotnych - ustępstwa 

WŁADZE 

POLSKIEGO TOWAHZYSTWA PRZYJACIÓŁ ASTRONOMJI 
ZARZĄD CENTRALNY 

Prezes: prof. M. Kamieński. Vice-prezesi: sen. R. Szereszowski, dr. E. Rybka. 
Członkowie Zarządu: M. Bialęcki, prof. dr. S. Dickstein, dr. M. Łobanow (skarbnik), 

dr. L. Orkisz (redaktor) W. Sulikowski (sekretarz). 
S i e d z i b a: Warszawa, Aleje Ujazdowskie 6/8, Obserwatorium Astronomiczne 

Telefon 877-70. Konto w P. K. O. 1985. 

W L A D Z E O D D Z I A L óW P. T. P. A. 

Oddział Częstochowski. 

Prezes: dyr. W. Plodowski, Vice-prezes: prof. J. Augulewicz, Członkowie Zarządu: 
Z. Bogoslawski, A. Bratkowski. dyr. W. Matuszkiewicz, Ks. B. Metler (sekretarz), 
J. Schleir:herowa (skarbnik), prof. S. Slobodzian, prof. S. Szostek, Zastępcy: dyr. F rosi. 
F. Krajewski. S i e d z i b a: Częstochowa, ul. N. M. Panny 56, I Gimnazjum Pań-

stwowe im. H. Sienkiewicza. 

O d d z i a l L w o w s k i. 
Prezes: gen. A. Jasiński, (Batore~o 11). Vice-prezes: dr. E. Stenz, (Marszałkowska L 
Inst. Geof. U. J. K) Członkowie Zarządu: W. Szpunar, asyst. Polit. (Politechnika -
skarbnik); M. Wojtowicz, asyst. U. J. K. (Długosza 8), (sekretarz). S i e d z i b a: 

Długosza 8, Zakład Astronomiczny U. J. K. Konto w P. K. O. 154.257. 

Oddział Warszawski 
Prezes: Dr. M. Łobanow. Vice-prez~si: inż. Z. Chełmoński, inż. B. Rafalski. 
Członkowie Zarządu: M. Bialęcki, P. Chomicz, K. Dembowski, prof. M. Dowgird, 
J. Grzymala-Pokrzywnicki. W. Opolski, dr. L. Orkisz, dr. E. Rybka, W. Sulikowski 

(sekretarz), inż. E. Szawdyn (skarbnik), J. Wasiutyński, L. Zajd/er. 
S i e d z i b a: Warszawa, Chmielna 88, V piętro-mieści sekretariat, 
dostrzegalnię oraz bibliotekę. Konto czekowe w P. K. O. 5885. 

Sekret ar j a t czynny w poniedziałki od godz. 18 do 20.- sekretarz W. Sulikowski. 
D o s trze g a l n i a czynna w poniedziałki i środy w wieczory po~odne dla człon

ków P. T. P. A. i publiczności. - Kierownik dostrzegalni M. Bialęcki. 
B i b l j o t e k a czynna w poniedziałki od godz. 18 do 20.- Bibliotekarz W. Opolski. 

U w a g a: Składki członkowskie (12 zł. rocznie) należy wpłacać do właściwych 
Oddziałów przez P. K. 0., lub na ręce skarbników. 



URAN JA CZASOPISMO POLSKIEGO TOW. 
PRZYJACIÓŁ ASTRO OMJI 

H 2 (34) Marzec- kwiecień 1931 

W. DE SITTER 
(Leiden, Holandja) 

ROZSZERZANIE SIĘ WSZECHŚWIATA 1). 

Z upoważnienia autora tłumaczył z oryginału angielskiego 
E. RYBKA. 

l. 

RoK 10 

W MECHANICE i fizyce klasycznej przestrzeń i czas odgrywają rolę 
jedynie pewnego rodzaju tła, na które rzutuje się fizyczna rzeczy

wistość, lub co najwyzeJ obojętnej obsady, tę rzeczywistość podtrzymują
cej. Z tego względu wybitni matematycy i filozofowie mogli utrzymywać, 
że nie jest istotnem, jaki z wielu rodzajów przestrzeni, które matematyka 
daje nam do dyspozycji, wybierzemy na teatr do odegrania sztuki, i że 
wybór został określony nie ze względów fizycznych, lecz ze względu na 
wygodę, na wyróżnienie filozoficzne - lub nawet na przesądy. Teorja 
względności uwydatniła fakt, że przestrzeń i czas są nietylko sceną, na 
której sztuka jest wykonywana, lecz że czynniki te same są aktorami, od
grywającymi wybitną rolę w akcji. Związki między przestrzenią, czasem, 
materją i energją wyznaczone są przez równania teorji i z tego względu 
przyjąć możemy tylko takie rodzaje przestrzeni, które są zgodne z temi 
równaniami. 

Jest rzeczą niemożliwą odmalować lub wyobrazić sobie różne rodzaje 
przestrzeni trój wymiarowej. Sądzimy, że mamy myślowy obraz przestrzeni 
Euklidesowej, czyli płaskiej, nie jestem jednak pewny, czy to nie jest łu
dzeniem się, wywołanem przez ten fakt, że ta geometrj a była nauczana 
w szkołach przez dwa tysiące lub więcej lat. Pewnem jest, że przestrzeń 
Euklidesowa w zastosowaniu do zjawisk fizycznych w skali, którą nasu 
zmysły zdolne są odczuwać, t. j. nie za małej i nie za dużej, jest bliskiero 
przybliżeniem do rzeczywistej przestrzeni fizycznej . Przybliżenie jednak 
ustaje dla elektronu i dla całości wszechświata. Aby dopomóc nam w zro
zumieniu przestrzeni trój wymiarowej, bardzo użyteczneroi mogą być ana
log je dwuwymiarowe (czasem jednak wprowadzające w błąd). Wyobrazić 
sobie możemy różne rodzaje przestrzeni dwuwymiarowej, gdyż mamy moż-

l) Scientia. Styczeń 1931. 

Uranja . Rok X. 2' 
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n ość umieścić s tę poza niemi. A więc nietrudno jest wytworzyć myślowy 
obraz różnicy między arkuszem papieru i skorupą jajka. Na obu po
wierzchniach mogą być wyrysowane figury, linje proste, trójkąty i t. d., 
lecz figury na jajku będą miały odmienne własności od figur na papierze. 
Na papierze suma kątów w trójkącie jest równa dwum kątom prostym, na 
jajku zaś jest większa. Na papierze poruszać się możemy naprzód w tym 
samym kierunku do nieskończoności, na jajku zaś, poruszając się stale 
w tym samym kierunku, musimy prędzej czy później powrócić do tego 
punktu, skąd wyszliśmy: papier iest nieskończony, jajko zaś skończone . 

Istota, która nie mogłaby opuścić powierzchni jajka lub papieru, nie mo· 
głaby mieć bezpośredniego wyobrażenia umysłowego powierzchni, roz
strzygnąć zaś kwestj ę, co to jest powierzchnia, na której żyj e, mogłaby 
tylko na podstawie własności trójkątów i linij prostych. Oczywiście, trój
kąty te powinny być tak wielkie, a pomiary tak dokładne, aby różnica była 
widoczna. Mały bowiem kawałek skorupy jajka niczem nie będzie się róż
nił od kawałka płaskiego papieru. Analogicznie, w przestrzeni trójwymia
rowej nie mamy intuicyjnej znajomości rodzaju przestrzeni, w której ży
jemy, lecz musimy wykryć, co to jest za rodzaj, badając trójkąty i inne 
figury geometryczne, w tej przestrzeni umieszczone. Ponieważ nas obcho
dzi przestrzeń fizyczna, trójkąty, które musimy badać, są utworzone ze 
śladów cząstek materjalnych i promieni światła, i, oczywiście, aby móc 
rozróżnić różne rodzaje przestrzeni, musimy badać bardzo duże 
trójkąty oraz promienie światła, docierające z wielkich odległości. 

A więc wnioski z konieczności muszą być oparte na obserwacjach 
astronomicznych. 
Różne rodzaje przestrzeni określone są matematycznie przez linjo·we 

elementy, a współczynniki linjowych elementów określa się z równat'i roz
niczkowych, które wyrażają matematycznie wzajemne stosunki z jednej 
strony między przestrzenią i czasem, z drugiej zaś - między materią 

i energją. Wkrótce po ukończeniu swej teorji E i n s t e i n, po pewnych 
rozważaniach o charakterze filozoficznym lub metafizycznym, uznał za 
stosowne wprowadzić do tych równań pewną wielkość, oznaczoną grecką 
literą 'A, i nazwaną przez niego "stałą kosmologiczną". Istotnie, teorja wy
maga, aby stała była pod względem matematycznym zupełnie ogólna, lecz 
może być ona całkowicie dobrze zerem: równania są zupełne i bez niej . 
Nie wiemy, jakie jest ścisłe jej znaczenie fizyczne, i dotychczas nie zda
jemy sobie dokładnie sprawy ze związku jej z innemi zasadniczerni sta
łemi natury. Mogło się zdawać, że wprowadzanie jej jest niepotrzebną 
komplikacją, i tak to było odczuwane niegdyś stanowczo przez wielu fi
zyków. Jednakże, stała ta ma tak oczywiste zalety z wielu punktów wi
dzenia, że została ogólnie przyjęta, nawet zanim zaobserwo·wano zjawiska, 
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które mogą być obja~nione przez równania, zawierające stałą A, lecz nie 
mogłyby być wyjaśnione bez niej. 

Stała A sprawia, że przestrzeń jest skończona, t. j. w tym rodzaju jak 
jajko, a nie jak papier. Równania, określające współdziałanie między 

przestrzenią i materją, nakładają dalsze zastrzeżenia co do rodzaju prze
strzeni. Jeżeli pominiemy szczegóły i będziemy rozważali, jak o przybliże · 
nie do rzeczywistości, wszechświat, w którym materja i energja rozłożone 
:są równomiernie w przestrzeni, i znajdują się w stanie równowagi, wów
<:zas pozostają się tylko dwa możliwe rozwiązania, które mam zwyczaj 
nazywać rozwiązaniami "A" i "B", lecz które lepiej byłoby oznaczać ja
ko wszechświat "statyczny" i 11pusty". Oba już są znane oddawna i są cy· 
towane w literaturze, statyczny wszechświat pod nazwą 11świata E i n
s t e i n a", pusty zaś według imienia, którego względy osobiste nie po
zwalają mi wspominać"). Wszechświat statyczny zawiera pewną określoną 
ilość materji zależnie od wielkości, czyli wielkość wszechświata zależy od 
ilości materji, którą on zawiera: im więcej materji, tern więcej dla niej 
zabezpieczone bywa miejsca. Promień wszechświata jest proporcjonalny 
do całkowitej masy, wewnątrz niego zawartej. Materja ta, jednakże, musi 
być w równowadze, nie mogą tam istnieć systematyczne prędkości, lecz 
tylko ruchy nieregularne. Pusty zaś wszechświat nie zawiera wcale ma
terji, lecz gdybyśmy w nim umieścili jedną cząsteczkę, jako przedmiot 
doświadczeń, oraz obserwatora, to obserwator widziałby ruch cząsteczki 
w kierunku od siebie z prędkością zależną od odległości między obserwa
torem i przedmiotem doświadczeń i od promienia wszechświata. - A więc 
w pustym wszechświecie istnieją ruchy systematyczne, o ile zaś odległo · 

ćci między obserwatorem i przedmiotem doświadczeń nie są zbyt duże lub 
zbyt małe w porównaniu z promieniem wszechświata, to prędkość jest pro 
porcj analna do stosunku między tą odległością i promieniem. 

II. 

Mamy więc dwie możliwości dla wszechświata w równowadze: wszech
świat "statyczny" bez ruchów systematycznych i z materją, i wszechświat 
"pusty" z ruchami systematycznemi, lecz bez materji. Który z tych dwóch 
jest w naturze zrealizowany? Aby rozwiązać to zagadnienie, odwołujemy 

·się do obserwacyj. 
Tymczasem obserwacje wskazują nam na wszechświat zarówno z ma

terją, jak i ruchami systematycznemi. Teorja "wszechświatów- wysp· ·, 
która twierdzi, że mgławice pozagalaktyczne, t. j. spiralne, eliptyczne i nie-

2 ) Wszechświat próżny jest znany w nauce pod nazwą wszechświata de Sittera. 
(Przyp. tłumacza). 
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Obserwatorium na Mt Wilson 

Fig. 1. 

Mgławica spiralna M 81 w Wielkiej Niedźwiedzicy . 
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Obnrwatorjum na Mt Wilson 

Fig. 2. 

Mgławica spiralna N. G. C. 4563 w Warkoczu Bereniki. 
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regui'arne, są układami, porównywalneroi co do w:elkości i masy z naszym 
układem Drogi Mlecznej, może być uważana za dobrze ugruntowaną wo
bec pewnych wyznaczeń odległości kilku najbliższych tych układów, doko
nanych przez H u b b l e'a, S h a p l e y'a, L u n d m a r k a i innych. 
Zmierzono prędkość radjalną około pięćdziesięciu tych układów. Obser
watorom na Mount Wilson udało się w ciągu ostatnich paru lat pomie
rzyć widma wielu bardzo słabych i małych mgławic, znalezione przytern 
prędkości okazały się bardzo dużemi. Na początku 1929 r. największą zna
ną prędkością radjalną była 1800 km/sek. W ciągu tegoż roku opubliko
wano prędkości 4000, 7000 i 8000 km/sek, zmierzono nawet większe, lecz 
jeszcze nie opublikowano 3

). Wszystkie te prędkości są dodatnie, to jest 
wszystkie te układy odbiegają od nas. Odległości układów słabszych 

i mniej szych są jeszcze bardzo niedostatecznie znane, jednakże jest pe
wnem, że prędkość wzrasta z odległością, praktycznie, o ile sądzić może
my, w stosunku prostym do odległości. To właśnie powinno trafić się do
kładnie w "pustym" wszechświecie, możemy więc obliczyć promień wszech
świata, w założeniu, że jest on typu próżnego, ze współczynnika propor
cjonalności. Promień ten wypada równy 2 miljardom lat światła. 
Jednakże wszechświat nie jest próżny, lecz zawiera materję. Zachodzi 

pytanie, jak wiele materj i? Czy gęstość gdziekolwiek zbliża się do gęsto
ści, odpowiadającej wszechświatowi statycznemu, czy też jest tak mała, 
że próżny wszechświat uważany być może jako właściwe przybliżenie? 

Możemy ocenić, że w każdym sześcianie o krawędzi równej miljonowi lat 
światła znajduje się jeden układ galaktyczny. We wszechświecie o pro
mieniu równym 2 miljardom lat światła byłoby w ten sposób mniej więcej 
80 miljardów układów galaktycznych. - Zakładając, że każdy z nich mn. 
masę równą 10 miljardów mas Słońca, znaleźć możemy całkowitą masę 
wszechświata przez proste mnożenie. Gdyby wszystkie układy galaktycz
ne i gwiazdy, z których się one składają, rozpadły się na protony i elek
trony lub na atomy wodoru, te zaś rozłożyły się równomiernie po całym 
wszechświecie, wypadłaby zaledwie je dna z tych cząstek na każde trzy 
stopy sześcienne (27 dm'1). W naj dokładniej s z ej próżni, jaką możemy wy
tworzyć w naszych laboratoriach, bywa w tej objętości wiele biljonów 
(1 biljon = 1000000000000). Możemy więc powiedzieć, że wszechświat 

jest wiele biljonów razy barciziej pusty, niż najdokładniejsza na~ za pró
żnia, która z kolei jest niewiele biljonów razy bardz;ej pusta, niż zwykłe· 

powietrze naszej atmosfery. Lecz nie tą drogą musimy mierzyć pustoś ć. 

wszechświata . Jako wzorzec porównawczy służyć nar:1 musi nie nasze· 

3
) Prędko~ć 11500 km/sek została opublikowana przez Rurnasona potem, gdy już arty

kuł ten był napisany. (Przyp. autora). 
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ziemskie doświadczenie, lecz teoretyczna gęstość "statycznego" wszech
świata. Łatwo jest obliczyć całkowitą masę statycznego wszechświata 

o promieniu równym 2 miljardom lat światła; w wyniku otrzymamy masę 
zaledwie około dziesięciu razy większą, niż wyprowadzona wyżej z za
obserwowanej lub ocenionej gęstości. Rzeczywisty więc wszechświat jest 
daleki od pustego, przeciwnie, jest on prawie pełny. 

Znaleźliśmy się w ten sposób w kłopocie. Ruchy systematyczne oddala
nia się mgławic pozagalaktycznych zdają się wymagać od nas wniosku, że 
rzeczywisty wszechświat, istniejący w naturze, jest "pusty", lecz całko
wita masa tych samych mgławic jest właśnie taką, jaka prawie odpo
wiada wszechświatowi "statycznemu", w którym ruchy systematyczne 
nie są możliwe. 

III. 

Wyjście z tego trudnego położenia zostało wskazane przez dr. G. L e
m a i t r e'a z Louvain w artykule, opublikowanym przed trzema laty, 
któremu jednak nie udało się zwrócić na siebie ogólnej uwagi, aż do nie
dawna. Wszechświat statyczny i pusty są jedynemi możliwemi rozwiąza
niami dla wszechświata w równowadze. Żaden z tych dwóch nie zgadza 
się z zaobserwowaneroi faktami. Jedynym więc poprawnym wnioskiem 
jest, że wszechświat nie jest w równowadze. L e m a i t r e rozwiązał 

ogólne równania teorji E i n s t e i n a dla przypadku wszechświata nie
slatycznego. On jeszcze jest skończonym, i jako dobre przybliżenie, uwa
żany być może za jednorodny i izotropowy, tak, jak i statyczny, lecz pro
mień jego zmienia się wraz z czasem. Oczywiście, możliwy również jest 
wszechświat statyczny ze stałym promieniem, lecz równania L e m a itr e'a 
wskazują, że równowaga jest niestała, nie może trwać. Wszechświat musi 
albo się rozszerzać albo się kurczyć. Wzory matematyczne nie wyróżniają 
specjalnie jednego stanu od drugiego, lecz prędkości oddalania się mgła
wic spiralnych wskazują, że wszechświat w rzeczywistości się rozszerza. 
W naszej dwuwymiarowej analogji przyjąć musimy teraz piłkę gumową 
zamiast jajka. Jeżeli wyobrazimy sobie, że plamki kurzu lub inne przed
mioty, przylegające do powierzchni naszej gumowej piłki, wyobrażają 

układy galaktyczne, to jest oczywistem, że gdy piłka jest rozdymana, to 
odległości wzajemne tych przedmiotów wzrastają proporcjonalnie do 
promienia piłki, każdy zaś z tych obj ektów przypisywać będzie wszyst
kim pozostałym prędkość oddalania się, proporcjonalną do odległości. Sto
pień zwiększania się promienia wszechświata jest ten sam, jak i stopień 
zwiększania się wzajemnych odległości układów galaktycznych. 

Istnieje wszakże nieskończona rozmaitość rozszerzających się wszech· 
światów, które czynią zadość warunkom, narzuconym przez równania 

- ~-

Ił 
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teorji, nie mamy jednak obecnie sposobu wyboru z pośród tych wszech
światów. Jednakowoż, gdybyśmy dokonali wyboru, równania pozwoliłyby 
nam z dwuch danych astronomicznych, t. j. ze stopnia rozszerzania się 
(który jest stopniem wzrastania odległości, lub stosunkiem prędkości do 
odległości) i gęstości obliczyć całkowitą masę i obecny promień. Różne 
możliwe wszechświaty niewiele się różnią co do tych dwóch danych, 
a więc przyszły rozwój, praktycznie biorąc, jest ten sam dla wszystkich : 
wszystkie one rozszerzają się do nieskończoności, jedynie szybkość roz
szerzania nieco wzrasta wraz z czasem. Różnica zaś między różneroi mo
żliwościami zachodzi głównie co do przeszłości. Istotnie, to co wiemy 
o wszechświecie jest to jego stan obecny i stopień zmiany tego stanu, 
a nie stopień zmiany stopnia zmiany. Dopóki jednak nie próbujemy za
głębić się zbytnio w przeszłość, nie jest kwestją bardzo ważną, którą 
z wielu możliwości wybierzemy. 

Musimy jednak dokonać określonego wyboru, abyśmy wiedzieli, o czem 
traktujemy. Możemy założyć, jak to czyni L e m a i t r e, że wszechświat 

zaczął się w odległej przeszłości jako statyczny. Ponieważ równowaga 
była niestała, więc trwać nie mogła, i wcześniej czy później zaczął się roz
szerzać i będzie się rozszerzał aż do końca czasu. Promień początkowy 
i całkowita masa mogą być obliczone z danych obserwacyjnych z dosta
teczną dokładnością: promień ten wynosi około miljarda lat światła, masa 
zaś 1055 gramów. Według poprzedniej naszej oceny masy układu galak
tycznego wyniosłoby to około pół biljona układów galaktycznych, zauwa
żyć jednak należy. że całkowita masa wszechświata jest o wiele dokład · 
niej znana, niż ilość układów galaktycznych we wszechświecie. Obecny 
promień również może być obliczony z danych obserwacyjnych, choć 
z o wiele mniejszą dokładnością. Jest on, możliwie, około trzech razy 
większy od wartości początkowej, może jednak jest znacznie większy. 
W modelu tym stan początkowy równowagi jest odsunięty daleko do nie
skończenie odległej epoki, ewolucja jednak była nieskończenie powolna 
w ciągu nieskończonego czasu: rozszerzanie się, począwszy od promienia 
tylko nieco większego, niż początkowy, nie zajęło więcej czasu, niż kilka 
miljardów lat. Mówiąc astronomicznie, jest to samo jakby było wczoraj . 

Liczba ta jest tego samego rzędu, co wiek układu planetarnego, pod
czas gdy wiek Słońca i gwiazd oraz układów galaktycznych liczy się na 
biljony lat. Jeżeli, zamiast tego szczególnego wszechświata, wybierzemy 
z pośród nieskończonego szeregu możliwości inny, zmienią się tylko naj · 
wcześniejsze dzieje. Zamiast zakładania, że wszechświat w nieskończenie 
odległym czasie wkroczył na drogę rozszerzania się, możemy również za
łożyć, że on się kurczył w ciągu nieskończonego czasu od nieskończenie 
wielkiego promienia do wartości minimum tegoż promienia, nieco większe -
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go w tern minimum, niż wartość początkowa w pierwszym przypadku, na
stępnie zaś promień wzrastał; minimum promienia osiągnięte było przed 
kilku miljardami lat. Drugą możliwością teoretyczną, która jednak nie 
brzmi bardzo prawdopodobnie, jest ta, że ewolucja rozpoczęła się od nie
skończenie małego promienia, a obecne rozmiary wszechświata osiągnięte 
zostały po upływie odpowiedniego okresu czasu. We wszystkich przypad
kach skala czasu jest nader krótka. Jest to nieco niepokojące, musimy 

· jednak z tern się zgodzić i musimy nie zapominać, że ekstrapolacja jest 
zawsze niebezpieczna. Praktycznie wiemy tylko tyle, że nie możemy od
tworzyć wstecz historji wszechświata na dłuższy okres czasu, niż kilka 
miljardów lat. 

Pomimo jednak tego ograniczenia, które może w nas wzbudzić żal, lecz 
na to w obecnej chwili nic poradzić nie możemy, teorja rozszerzającego 
się wszechświata jest ważnym krokiem naprzód w kierunku lepszego po · 
znania natury. Przeświadczenie, że wszechświat nie może być statycznym, 
lecz musi być w stanie ciągłej ewolucji, być może nawiedzało niejednego 
nas w nieokreślony sposób, lecz fakt, że ewolucja okazała się konieczną 

i została opisana matematycznie, oraz inny fakt, że pozornie niezgodne 
dane obserwacyjne zostały przez tę nową teorję uzgodnione i wyjaśnio
ne, - sprawia, że nowa teorja jest jedną z najważniejszych w dobie obec
nego rozwoju nauki. 

IV. 

Opłaci się, być może, zatrzymać się nieco przy pewnych poglądach no
wej teorji. 

Wszechświat się rozszerza. Lecz czy gwiazdy i układy galaktyczne roz
szerzają się wraz z nim? Nie sądzę, abyśmy mogli dać teraz zupełnie s ta
n owczą odpowiedź na te pytania. Co się tyczy gwiazd i ciał mniej szych, 
to ich kształt i rozmiary są wyznaczone przez równowagę sił przylega
nia, grawitacji i ciśnienia, działających we wnętrzu tych ciał i wydaje się 
niezmiernie prawdopodobnem, że na siły te rozszerzanie się wszechświat/\ 
nie wpływa. Co się tyczy rozmiarów układów galaktycznych, to skłaniam 
się do odmiennego punktu widzenia. Rozmiary układu galaktycznego są , 

oczywiście, wyznaczone częściowo przez wzajemne przyciąganie należących 
do tego układu gwiazd, i przyciąganie zdaje się być niezależnem od chwi
lowego promienia w~zechświata. Lecz rozmiary te są również częściowo 
określone przez dążność do rozszerzania, spowodowaną przez /.., która 
przeciwdziała przyciąganiu grawitacyjnemu. Wydaje się prawd0podobnem, 
że w wyniku działania tych czynników, układy galaktyczne rozszerzają 

się wraz z wszechświatem. 
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Stosunek średnicy elektronu do główki od szpilki jest w przybliżeniu 

ten sam, co stosunek główki od szpilki do Słońca, a dalej, co stosunek 
Słońca do układu Drogi Mlecznej. Lecz stosunek profnienia układu gala
ktycznego do promienia wszechświata jest o wiele mniejszego rzędu. 

A więc rozmieszczenie elektronów i protonów wewnątrz zwykłych ciał, 

takich jak główka od szpilki lub Słońce, a również rozmieszczenie słońc 
lub gwiazd wewnątrz układu galaktycznego jest niezmiernie luźniejsze, niż 
rozmieszczenie układów galaktycznych we wszechświecie. Stosunek roz
miarów elektronu lub protonu do ich wzajemnych odległości jest rzędu 
dziesięciu lub stu tysięcy, stosunek średnic gwiazd do ich wzajemnych 
odległości jest rzędu kilku dziesiątków miljonów, natomiast wzajemne 
odległości układów galaktycznych przewyższają ich średnice nie więcej, 

niż czterdzieści lub pięćdziesiąt razy. Zakładając, że układy galaktyczne 
pozostają się tych samych rozmiarów poprzez całą historję wszechświata, 
musiałoby rozszerzanie wszechświata trwać jeszcze dwadzieścia lub trzy
dzieści miljar d ów lat, aby stosunek między odległościami i rozmiarami 
układów galaktycznych wypadł tego samego rzędu, jak analogiczny stosu· 
nek gwiazd w Łych układach lub protonów i elektronów w gwiazdach. Je
żeli jednak, co wydaje się bardziej prawdopodobnem, układy mzszerzają 
się wraz z wszechświatem, wtedy, oczywiście, stosunek ich średnic do wza
jemnych odległości, nie będzie się zmieniał, i wszechświat będzie pozo
stawał utworzonym według odmiennego planu, niż układy galaktyczne 
i gwiazdy. 

Zachodzi teraz pytanie, które oddawna niepokoiło astronomów i fizyków, 
co się dzieje z energją, stale przez gwiazdy wysyłaną w przestrzeń. Na 
to pytanie nowa teorja daje całkowitą odpowiedź. Energja ta jest zuży
wana lub zmniejszana przez rozszerzanie się wszechświata. Tak jak czło
wiek, biegnący za tramwajem, za autobusem, zadyszy się i traci energj ę, 
lub jak pocisk, rzucony w kierunku biegnącego pociągu, uderza go z siłą 
mniejszą, niżby uderzył przedmiot nieruchomy, - tak samo światło, do
chodzące do nas z bardzo odległego źródła, od którego odbiegamy z wiel
ką prędkością, traci energj ę, starając się nas osiągnąć. Jest to właśnie to 
osłabienie światła, znane technicznie pod nazwą przesunięcia ku czerwieni 
linij widmowych, co uświadamia nas o prędkościach oddalania się mgła
wic pozagalaktycznych. Można wykazać, że zmniejszenie całkowitej energjj 
promieniowania we wszechświecie, wywołane przez powyższe osłabienie, 
przewyższa wzrost energj i, spowodowany przez promieniowanie gwiazd. 
Nie byłby jednakże poprawnym wniosek, że r:ozszerzanie się jest sprawio
ne przez energję, utraconą w ten sposób przez promieniowanie, tak jak 
n:e byłoby poprawnem powiedzenie, że tramwaj jest popędzany przez 
energję, wydatkowaną przez człowieka, który biegnie za tramwajem. 
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A więc co wywołuje rozszerzanie? Kto rozdyma tę piłkę gumową? -
Jedyną możliwą odpowiedzią jest: czyni to A. Obecność A, "stałej kosmolo
gicznej" E i n s t e i n a, w równaniach nietylko zamyka wszechświat, czy
niąc go o rozmiarach skończonych zamiast nieskończonych, lecz także daje
mu możliwości zmiany rozmiarów. Dlaczego on się rozszerza, a nie kur · 
czy, tego nie wiemy. Jak już stwierdziliśmy, rozszerzanie nie jest wywo
łane przez ciśnienie promieniowania. Wszechświat rozszerzałby się tak sa
mo, gdyby nawet nie było wcale promieniowania. I również - a to jest 
szczególnie godne uwagi - gdyby nie było w niem materji, lecz tylko pro
mieniowanie. Rozszerzanie zależy tylko od A. Może to· kogoś nie zadowa
lać, że nie mo•żemy nakreślić mechanizmu, zapomocą którego A jest zdolna 
to czynić. Lecz tak już jest; nie możemy wyjść poza równania matema
tyczne i dlatego nie zdołaliśmy jeszcze wykryć związku między tą nie
oszczędną A i inneroi fundamentalneroi stałeroi natury. Pozatem wyobraża
nie sobie mechanizmów nie leżało w zwyczaju ubiegłej ćwierci bieżącego 
stulecia, zachowywanie się zaś A nie jest ani bardziej dziwne, ani bardziej 
tajemnicze, niż właściwości stałej grawitacji x, nie mówiąc już o stałej 

kwantów h lub prędkości światła c. 

J. PAGACZEWSKI i J. SŁAWSKI 
(Kraków) (Poznań) 

ILE GWIAZD WIDAĆ OKIEM NIEUZBROJONEM 
W PLEJADACH? 

BADAJĄC siłę optyczną refraktora Zeiss'a w Poznaniu (średnica ob
iektywu 200 mm., ogniskowa 3 m.) na Plejadach według mapy Graffa 

(Astr. Abh. d. Hamburger Sternwarte in Bergedorf, Bd. II. Nr. 3), poda
jącej gwiazdy do 14-ej wielkości, stwierdziliśmy z pewnem zdziwieniem, 
że granica widzialno·ści tego narzędzia sięga do 13.7 mg. 

Fakt ten tłumaczy się wyjątkowo dobremi. warunkami atmosferyczneroi 
I)Statnich dni sierpnia 1930 r. w Poznaniu. Normalnie bowiem granicę tę. 

stanowi, jak to już kilkakrotnie stwierdzono, 13.2 ± 0.1. Wobec tego za
ciekawiło nas pytanie, ile gwiazd gromady Plejad możnaby dostrzec bez 
żadnej pomocy optycznej. Wynik był zdumiewający. Każdy z · n a s. 
d o s t r z e g ł 13- 15 g w i a z d. Nie należy tego rozumieć w ten spo
sób, że są one stale widoczne; sześć najjaśniejszych widać zawsze, dwie
do trzech chwilami, resztę w pewnych tylko momentach boczną częścią. 
siatkówki. 
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Na załączonej mapce widnieją podstawowe gwiazdy 1-6 (Atlas, Alcjo
ne, Merope, Elektra, Maja i Taygeta); siódma widoczna gwiazda jest to 
Plejone, bezpośrednio nad Atlasem (5.37), ósmą jest Celaeno (5.77) mię

dzy 4 a 6, dziewiąta jest sumą blasku gwiazd Asterope I i Asterope II. 
Odpowiadające jasności są: 5.99 i 6.64. Suma ich blasku, obliczona pr.t.y 
pomocy tablicy w Harvard Annals, vol 53, pg. 287, daje wielkość 5.51. 

' . 
' . ' . 

Ptl 

PD 
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Aż dotąd obserwacja wizualna nie natrafia 
na większe trudności. Dalsze jednak gwiazdy 
(słabsze) wyłaniają się z czarnego tła nieba 
z powodu scyntylacji tylko chwilami, przy
czem okres maximum jasności jest bardzo 
nieregularny. Kolejność widzialności tychże 

gwiazd jest następująca: dziesiąta gwiazda 
znajduje się na południe od Atlasa, Alejone 
i Merope, tworząc z niemi charakterystyczną 
figurę, przypominającą spadochron (5.76). 
Jedenasta jest przedłużeniem 4 i 6 (6.06). 
Dwunasta gwiazda tworzy wierzchołek rów
noramiennego trójkąta: Atlas- 10-ta, 12-ta. 
Trzynasta gwiazda jest podwójną (6.90 i 7.80) 
i leży na przedłużeniu linji łączącej gwiazdy 
Merope- Alcjone, oraz na północ od Atlasa. 
Suma blasku wynosi 6.51. Największe tru-
dności zachodzą w dostrzeżeniu gwiazdek 

w okolicach, zakreślonych numerami 14 i 15; są one zbyt słabe, aby je 
widzieć oddzielnie, a z powodu większych odległości oko niezawsze do
strzega sumę blasku. Sumy te są dla okolicy Nr. 14 - 6.54 mg., dla oko
licy Nr. 15 - 6.25 mg. 

Czytając te wiersze, mógłby ktoś sądzić, że posiadamy "fenomenalne 
Qczy". Nic podobnego. Wzrok nasz jest tylko normalny, jednak zaprawio
ny do tego rodzaju czułych obserwacyj. Sedno sprawy leży prawdopodob
nie w tern, że ten i ów obserwator, widząc np. 9 gwiazd, zniechęcony dal
szem niepowodzeniem, poprzestaje na tymże wyniku. Jeszcze kilkanaście 
minut cierpliwości, a kilka gwiazd ukaże się z pewnością. Warunkiem ko
niecznym powodzenia jest przebywanie przez dłuższy czas przed obser
wacją w zupełnej ciemności; wszelkie refleksy, światła miejskie, nawet 
jasne gwiazdy (Jowisz, Aldebaran) muszą być starannie zakrywane. Nie
którzy astronomowie polecają do podobnych obserwacyj sporządzenie so
bie tuby z kartonu, którą przy pomocy gumki zakłada się na twarz. Pewne 
trudności dla niewprawionych stanowi dłuższe patrzenie boczneroi częścia
mi oka, powodujące zmęczenie gałki ocznej, jednakże warunek ten jest 
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nieodzowny. Ażeby obserwacja była obj ektywna, nie należy przed nią. 

studjować rozmieszczenia słabych gwiazd na mapie, dopiero rysunek, do
konany podczas obserwacji, można porównać z mapą. Mapę Plejad (do 
12 mg.), opartą na katalogu K. Gr a ff a, podaje J. G a d o m ski w ar
tykule "Pomiar siły rozpoznawczej przyrządów" (Rocznik Astronomiczny 
Obserwatorjum Krakowskiego na rok 1923, tom II) . 
Byłoby rzeczą wskazaną otworzyć na ten temat odpowiednią ankietę 

pod tytułem "Ile gwiazd widzisz w Plej a dach?", której wynik mógłby dać 
ciekawe dane odnośnie do przezroczystości atmosfery i t. p. Chętnym do 
obserwacji amatorom służymy za pośrednictwem Redakcji "Uranji" każ
dej chwili bliższemi wyjaśnieniami. 

Bibljografja prac naukowych astronomów polskich 
za rok 1930. (c. d.) 

Prof. dr. WŁ. DZIEWULSKI. Obserwatorjuro Astronomiczne Uniwersytetu Stefana 
Batorego w Wilnie. 

Occutations d'etoiles par la Lune observees a l'Observatoire de l'Universite de Wilno 
par MM. W'ł. D z i e w u l ski, Mile W. I w a n o w ska, M. Kowa l c z e w ski, 
B. P i a s e ck i, S. S z e l i g o w s k i, W. Z o n n. (Journ. des Observateurs, vol. XIII, 
Nr. S, pg. 92). Momenty 14 obserwacyj 7 zakryć gwiazd przez Księ.i:yc, zaobserwowanych 
w Obserwatorjuro Wileńskiem w czasie : 1928.I.3- 1929.II.18. 

On the Systematic Motions of Stars, Fourth paper. (Biuletyn Obserwatorjuro Astronom. 
w Wilnie, rok 1930, Nr. 11, str. 5-8). Badania statystyczne rozkładu szybkości ruchu 
gwiazd względem płaszczyzny Galaktyki, oparte na ruchach 1700 gwiazd-olbrzymów, o ru
chach własnych, nieprzekraczających 80 km/sek. 

On the Variable Star S Sagittae. (Biul. Obserw. Astr. w Wilnie, r. 1930, Nr. 11, 
str. 13-16). Opracowanie 68S obserwacyj tej krótkoperiodycznej gwiazdy zmiennej, do · 
konanych przez autora - częściowo w Krakowie, częściowo w Wilnie - metodą Arge
landera w latach 1919- 1930. Na podstawie dyskusji rezultatów własnych oraz uzyska
nych przez innych obserwatorów wyprowadzono nowe elementy zmian blasku. 

The Brightness of the Comet 1930c (Wilk) . (Biul. Obserw. Astr. w Wilnie, r . 1930, 
Nr. 11, str. 17 - 18) . Obserwcje jasności komety 1930c (Wilka) z okresu czasu 
193u.III.23-1930.V.17 r. Porównań dokonano w ognisku lunety metodą Argelandera 
(7 obserwacyj p. W . I w a n o w s ki e j. 13 obserw. prof. W . D z i e w u l ski e g o) 
oraz także poza ogniskiem lunety (14 obserwacyj W . I., 19 - prof. W . Dz.) . Kometa 
była tak jasna, że przez pewien czas miała jasność ponad sm. 

The Brightness of the Comet 1930d (Wilk). (Tamże, str. 19) . Pomiar jasności komety 
metodą Argelandera w dniu 1930.1.6. Otrzymano 7~ 33 w skali potsdamskiej . 

The Brighlness of the Comet 1930d (Schwassmann- Wachmann). (Tamże. str. 20-21). 
S obserwacyJ prof. Wł. D z i e w u l s k i e g o oraz dwie W . l w a n o w s k i e j, ce
lem wyznaczenia jasności komety 1930d. Nawiązanie metodą Argelandera do sąsiednich 
gwiazd z Bonner Durchmusterung. 

On t he Variable Star JA. Aquilae . (Tamże str. 22- 23). Opracowanie 120 obserwacy j 
własnych, dokonanych w Krakowie metodą Argelandera, z wykresem krzywej zmian 
blasku tej krótkoperjodycznej gwiazdy zmiennej. 

DR. J . GADOMSKI. Obserwa torjuro Ashonomiczne Uniwersytetu Warszawskiego. 

R Canis Majoris . (Astronomische Nachrichten, Nr. S718, 96) . Moment minimum bla
sku tej Algolidy na podstawie pomiarów fotometrem, dokonanych przez autora w Obser
watorjuro Uniwersytetu Wiedeńskiego w nocy 13/14 stycznia 1930 r . Wyprowadzenie 
z tych pomiarów stałej ekstynkcj i dla tej nocy. 

.. 
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Der Lichtwechsel von U Coronae Borealis in den Jahren 1922-29 (una' S CrB) 
(Acta Astronomica, ser. b, vol. I, pg. 51--62 oraz Publications of the Astron. Ol>serva
tory of the Warsaw University, vol. VI, pg. 1-12). Opracowanie własnych 98 obserwacyJ 
tej gwiazdy z czasu 1923.111-1929.VI oraz badanie zmian długości perjodu zaćmień. 
Autor wyprowadza ze swych obserwacyj krzywą zmian blasku oraz 20 momentów mini· 
mum blasku. Dyskusja dotychczasowych wszystkich obserwacyj tej gwiazdy prowadzi do 
wyniku, iż epoka normalna H e l l er i c h a j~st błędna o 30 minut, zaś l.'lementy per· 
jodyczne zmian blasku, przez tegoż obserwatora wyprowadzone, fałszywe. Pracę zamyk,, 
opracowanie 45 okolicznościowo dokonanych obserwacyj blasku długoperiodycznej gwia · 
zdy zmiennej S CrB, widocznej obok w lunecie. 

Die Form des kleinsten Lichfes von RZ Cassiopeiae. (Beobachtungs- Zirkular der 
Astron. Nachrichten, 1930, Nr. 3). Na podstawie własnych pomiarów fotometrem, doko
nanych w Obserwatorjuro Uniwersyteckiero w Wiedniu dn. 3.1.1930 r., autor wyznacz:1 
moment minimum blasku tej gwiazdy zaćmieniowej oraz stwierdza, że najmniejszy blask 
trwa 1/2 godziny, wbrew wywodom J. E l l s w o r t h'a, 

Die Helligkeit der Jupitermonde am Abend 1930 Febr. 14. (Okólnik Obserwatorium 
Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego Nr. 9). Pomiar fotometrem jasności czte
rech najjaśniejszych księżyców Jowisza w dniu 14.11.1930 r. w pobliżu ich naJWięk
szego blasku. 

~ Aurigae (tamże). Pomiar fotometrem jasności tej Algolidy podczas 6 wieczorów, 
odnoszących się do wzrostu blasku. 

RZ Cassiopeiae (tamże), 101 pomiarów fotometrem klinowym jasności tej !!Y. iazdy 
podczas zaćmienia w dniu 27.11.1930 r. Wyprowadzenie stąd momentu najmnieJszeg'l 
blasku oraz poprawki efemerydy. Perjod zmian blasku wzrasta. 

Helligkeit des Komelen Wilk {1930c) (tamże). Wyznaczenie ogólnej jasności komety 
w dniu 2.3.111.1930 r. 

Prof. dr. LUCJAN GRABOWSKI. Obserwatorjuro Politechniki we Lwowie. 
Beobacht:.mgen von Stern- und Planetenbedeckungen durch den Mond, 1923 Novembe.

bis 1929 Dezember. (Astronomische Nachrichten Nr. 5687, 395--400). 117 momentów 
56 zakryć gwiazd i planet przez Księżyc, zaobserwowanych w czasie: 1923.XI.12- 1929 
VIII.17 przez następujących obserwatorów: prof. L. Grabowski, W. Lichtenberg, dr . 
.J. Ryzner i W. Szpunar. 

Dr. LEON HUFNAGEL. Astronomisches Rechen- Institut zu Berlin- Dahlem. 
Uber den Einfluss zufiilliger und sysfemafischer Fehler auf das Geschwindigkeitsl!ilip 

soid. (Meddelande fran. Lunds Observatorium Nr. 123, pg. 1-9). Praca napisana w cza
sie pobytu w obserwatorjuro na Mt. Wilson, traktująca o wpływie błędów przypadko
wych oraz systematycznych na szybkość obrotu elipsoidy, jaką tworzy nasz układ ga
laktyczny. 

The Varialian of S Vulpeculae. (Bulletin of the Harvard College Observatory, Nr. 866, 
p g. 5-13, kwiecień 1929 r.). Opracowanie 730 obserwacyj fotograficznych tej gwtazdy 
zmiennej, dokonanych w Obserwatorjuro Harvardzkiero w latach 1898-1928. Wypro
wadzenie krzywej fotograficznej zmian blasku. Amplituda blasku fotograficzna wynosi 
1 "! 2 wizualna tylko O ~5 Autor stwiudza, iż gwiazdę tę należy zaliczyć do długookre
sowych cefeid. Na podstawie dyskusji wszystkich dotychczasowych obserwacyj wypro
wadza nowe elementy zmian blasku, tak dla maximów, jak i minimów jasności. 

The Variable Star RW Eridani. (Tamże, Nr. 873, pg. 9-11), Opracowanie 390 płyt 
fotograficznych, zdjętych w Obserwatorjuro Harvardzkiem. Wyprowadzenie krzywej fo
tograficznej zmian blasku, cechującej gwiazdy typu RV Tauri, oraz nowych elementów 
zmiany jasności. 

Note on RX and RW Virginis. (Tamże, Nr. 873, pg. 11- 12) Na podstawie ponad 
trzysta ocen jasności na płytach harvardzkich autor znajduje dla gwiazdy RX Virginis 

.amplitudę fotograficzną: 8"! 03 do 8"! 38. Ponad 300 płyt z lat 1905-1929, odnoszących 
się do gwiazdy RW Virginis, dało zmiany blasku od 7 ~n 4 do 8"! 3 oraz przypuszczalny 
perjod zmian blasku ponad 250 dni. Obie gwiazdy zdają się należeć do gwiazd zmien
nych nieregularnych. 

Note on Stellar Temperafures. (Tamże, Nr. 874, pg. 22-23). Wyznaczenie temperatur 
20 gwiazd na podstawie ich widma. 

WIŁHELMINA IWANOWSKA Obserwatorjuro Astronomiczne Uniw. St. Batorego 
w Wilnie (vide W. Dziewulski). 
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KSAWERY JANKOWSKI. Wydział Morski Państwowego Instytutu Meteorologiczne· 
~o w Gdyni. 

Sur la Surlace de Relerence Asymetrique. (Prace Geograficzne, Rok VI, zeszyt 1, 
str. 3--52, rok 1929). Obszerna praca z zakresu geodezji, traktująca o asymetryczneJ 
powierzchni odniesienia. 

JANINA JANTZEN. Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu St. Batorego 
w Wilnie. 

On the Motion ol Dwarl Stars. (Biuletyn Obserwatorium Astronomicznego w Wilnie. 
Nr. 11, str. 9-12). Badania statystyczne ruchów własnych gwiazd karłowatych na pod
stawie katalogu paralaks Schlesingera oraz katalogu szybkości radjalnych gwiazd, ze
stawionego w obserwatorium Licka. 

Prof. MICHAŁ KAMIEŃSKI. Obserwatorjuro Astronomiczne Uniwersytetu Warszaw
skiego. 

Dalekomierz lodowy o pionowej bazie. (Astronom. Observatory of the Warsaw Uni
versity, reprint Nr. 8, str. 1-35). Praca z zakresu hydrografji, w której autor opisuje 
przez siebie wynaleziony dalekomierz lodowy o pionowej bazie, przeznaczony do wyzna
czania kierunków widzialności i odległości lodów na morzu oraz do kreślenia synoptycz
nych map lodów. 

Der Komet Woli l in Jahren 1918-1919. Vergleichung der Theorie mit den Beobach
tungen. {Unter Mitarbeitung von E. Rybka). (Acta Astronomica, ser. a, vol. II, pg. 57-82) 
·Obszerna praca, w której autor opracowuje pojawienie się komety Wolfa I w latach 
1918--1919. Efemeryda pojawienia się komety została obliczona przez autora. Ukazanie 
się komety przypadło w pobliżu opozycji, to też ilość obserwacyj była dość znaczna 
i wyniosła 178. Pojawienie się komety nawiązano do jej poprzednich elementów, opar
tych na obserwacjach od r. 1884. Przy obliczeniu nowych elementów uwzględniono per
turbacje ze strony planet. Praca zawiera efemerydę komety co 4 dni w okresie od 
1918.VII.ld -1919.IV.11d, katalog pozycyj 153 gwiazd odniesienia oraz wszystkie obser
wacje w porządku chronologicznym, z których 12 musiało być odrzuconych. Z pozosta
łych 166 obserwacyj utworzono 13 miejsc normalnych oraz tyleż różnic normalnych, 
z których 9 pierwszych okazało się bardzo małemi. 4 ostatnie różnice wzrastają w spo
sób ciągły, co zostanie wyjaśnione w następnych pracach autora. Pracę kończą uwagi 
-o jasności komety. 

KAZIMIERZ KORDYLEWSKl. Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiel
lońskiego w Krakowie. 

TT Herculis. (Okólnik Obserwatorjuro Krakowskiego, Nr. 26, str. 3). Na podstawie 
222 obserwacyj własnych z lat 1926--28 autor stwierdza typ Algola u tej gwiazdy, którą 
dotychczas uważano za cefeidę, oraz podaje elemeny jej zmian blasku. 

AW Herculis (tamże). Na podstawie 143 obserwacyj własnych, dokonanych w r. 1928 
znajduje autor u tej gwiazdy typ gwiazdy zaćmieniowej oraz podaje elementy zmian 
blasku. 

RS Scuti Sobiesil (tamże). Na podstawie 101 własnych obserwacyj z lat 1925-28 
stwierdza autor, iż gwiazdę tę z grupy algolid nalezy przenieść do gwiazd typu ~ Lyrae 
.i perjod zmian blasku podwoić. 

Der Lichtwechsel des Bedeckungsveriinderlichen YY Sagittarii. (Acta Astronomica, 
ser. c, vol. I, pg. 95-96). Nowych 192 oszacowań blasku tej gwiazdy oraz dyskusJa po
przednio dokonanych 244 pozwalają autorowi stwierdzić, iż mamy tu do czynienia z al
golidą o bardzo ekscentrycznie położonem głębokiem minimum wtórnem. Nowe elementy 
zmian blasku zawierają z tego powodu perjod dwa razy dłuższy, niż dotychczas przyj
mowano. Praca zawiera szkic krzywej zmian blasku oraz 13 momentów najmniejszego 
blasku. 

JAN MERGENTALER. Obserwatorjum Astronomiczne Uniw. Jag. w Krakowte. 

Element provisoires de 64. 1929, Puppis. (Acta Astronomica, ser. c, vol. I, p g. 148--149). 
Wyznaczenie prowizorycznych elementów blasku na podstawie 126 obserwacyj, do
konanych na Stacji Astronomicznej na Górze Łysinie w czasie: 1929,XII -1930.IV. 
·Gwiazda należy do typu ~ Lyrae. Zmniejszenie blasku w minimum głównem wynosi 
·O'!' 6, w minimum wtórnem 0'!' 4. Autor wyprowadza 5 momentów najmniejszego blasku. 
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ST Aquari1 (tamże, pg. 154). Na podstawie ponownej redukcji swych obserwacyj z lat 
1927-28, autor znajduje u tej gwiazdy zmienność typu ~ Lyrae, oraz wyznacza 
3 momenty minimum. 

T. OLCZAK. Obserwatorjuro Astronom. Uniw. Jagieł. w Krakowie. 
Ehmeryda Plutona. (Bureau Central Astronom. de l'Union Astron. Intern., Circulaire 

Nr 295) co 4 dni za czas 1930.VIII.22d - XII.321. 

DR. LUCJAN ORKISZ. Obserwatorjuro Astronomiczne Uniw. Warsz. 
Occultations obserued at t he W arsaw Astronamical Obseruatory from J uly 1929 to 

January 1930. (Okólnik Obserwatorjuro Astronom. w Warszawie Nr. 9, str. 1-2). Obli
czenie 37 momentów 15 zakryć gwiazd przez Księżyc, zaobserwowanych w Obserwa
torjuro U niw. Warsz. w czasie: 1929.VII.1d - XII.20 1 przez następujących obserwa
torów: M. B i e l i c k i, J. G a d o m s k i, M. K a m i e ń s k i, L. O r k 1 s z, 
E. R y b k a, L. Z a j d l e r . 

Definitywna orbita komety 1925 I {Orkisza). (Sprawozdania Polskiej Akad. Umiej 
Tom XXXV, Nr. 9, str. 13-15). Praca przedstawiona przez prof. M. Kam i e il
s ki e s! o. Kometa została odkryta przez autora 3.IV.1925 r. jako objekt 8".' W maju 
os;ągnęła największą jasnść 6 ~ 9. Widziana była przez 13 miesięcy. Dokonano ogołem 
616 pomiarów pozycyj komety w 41 obserwacjach. Na podstawie tego materjału aulo! 
obliczył jej orbitę definitywną. Prowizorycznych orbit obliczono przedtem 11 (w tern 2 
w Polsce). Przy obliczaniu orbity definitywnej autor zastosował wyłącznie metodę prof. 
T. B a n a c h e w i c z a, opartą na rachunku krakowjanami. Przy dyskusji odrzucono 
54 obserwacyj, jako niedokładnych, z pozostałych 562 utworzono 18 miejsc normalnych. 
Metodą Enckego obliczono perturbacje 6 planet, za współrzędne zaś Słońca wzięto 
dane z obserwacyj współczesnych. Poprawki elementów otrzymano z 36 równań wa 
runkowych. Definitywna orbita jest hiperbolą, nachyloną pod kątem 100° do płaszczyzny 
ekliptyki, o mimośrodzie e 1:0006286. 

JANUSZ PAGACZEWSKI. Obserwatorjuro Astronom. Uniw. Jagieł. w Krakowie. 
Vorlćiufige Elemenie des neuen Algolsternes 40. 1929, Eridani. (Acta Astronomtca, 

ser. c, vol. I, p g. 149) . Opracowanie 86 obserwacyj K. K o r d y l e w s k i e g o i 52 
własnych z czasu 1929.IX- 1930.III oraz wyprowadzenie stąd pierwszych elementów 
zmian blasku. Gwiazda zmienia swój blask od 9 ~ 8 do 12 ·~ 6 i należy do gwiazd zmien
nych typu Algola. 

Lichtwechselelemente des neuen Algolsternes 43. 1929, Orionis (tamże, str. 1501 . Opra
cowanie 82 obserwacyj K. Kordylewskiego oraz 23 własnych z czasu 1929.IX-1930.III, 
na których podstawie wyprowadzono elementy zmian blasku, dotychczas jeszcze nie
znane. Amplituda zmian blasku o charakterze typu Algola jest bardzo znaczna, gdyz 
waha się w granicach od 10m do 13m . Okres tych zmian wynosi 1 ~ 74608. 

Neue Lichtwechselelemenle des Algolsiemes AB Cassiopeiae (tamże, str. 150) . Na 
podstawie definitywnego opracowania 181 obserwacyj własnych z czasu 1928.XI -
1930.VIII, autor obliczył dokładniejsze, niż dotychczas były znane, elementy zmian 
blasku, oraz podał ogólną charakterystykę krzywej, wskazującą na zmienność 
typu Algola. 

Eros - Lichtwechsel (tamże, str. 152- 153) . Opracowanie 34 obserwacyj własnych 
i 24 obserwacyj prof. T . B a n a c h i e w i c z a, dokonanych 4.XII.1930 r ., oraz wy
prowadzenie stąd momentów minimum i maximum blasku. Amplituda zmian jasnoś ci 
tego wieczoru wynosiła 1 ~3. Obserwacje z 8.Xll.1930 dały tylko moment największego 
blasku planety. 

RW Tauri (tamże, str. 154). Z 38 obserwacyj własnych, odnoszących się do 10 nocy, 
wyprowadza autor moment minimum blasku tej algolidy oraz poprawkę jej efemerydy. 

X Trianguli (tamże, str. 151) . Na podstawie 113 obserwacyj własnych z czasu 
1929.VIII- 1930.I obliczono moment normalnego minimum jasności oraz poprawkę efe
merydy. Zaćmienie trwa O<! 020, krzywa jP.st symetryczna. 

(C. d. n.). J. G. 

Redaktor: Dr E. Rybka Wydawca: "Maihesis" 

Drukarnia Krajowa w Warszawie, Chłodna 44. Telefon 788-70. 
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ROK X. N! 2 URAN JA III 

.MATHESIS POLSKA 
CZASOPIS!\10 POSWIĘCO.:\'F. 

NAUKOMśCISŁY M I ICH 
METODOLOGJI 

WYDAWANE PRZEZ 

STAN lSŁA\VA WARHAFTMANA 

PRZ\" WSPÓLUDZIALE 

E. STE:'iZA i K. ZARANKIEWICZA 

PLAN PRENUMERATY NA 1931 R. 

6-ty rok wydawnictwa 

I. MATIIESIS POLSKA na 1931 r. z dod "URANJA" Zł. 20.-

II. MATHESIS POLSKA na 1931 r. z' doda t. "URAN JA" oraz premja: 
J. H. JEANS. WSZECHŚWIAT WOKÓŁ NAS. Popularny prze~ląd 

metod i wyników aHtronomji w•półt'ze•nej . Tłumaezył Dr W. KapuŚ· 
ciń~ki 1931. Zł. 38.-

III. MATHESIS POLSKA na 1931 r. z dodat. ,.URANJA" oraz prerują: 
POHTRETY ZNAKOMITYCH FIZYK(>W. 2t plan•;r. form. 25 ><' 17,5 cm. 

na papierze kred. 1931. Zł. 40.-

IV. MATHESIS POLSKA na l 931 r. z doda t. "URANJA" oraz prcmje: 
O. D. CliWOLSON. FIZYKA WSP(>LCZESNA. Wykład przystępny 

nowyeh pojęć fizyki w•półezr•nej. Tłumacz~ł St. Warhaftman. 1931 
J. H. JEANS. WSZECHSWL\T WOKOŁ NAS. Popularny prze~tląd 

metolł i wyników aetronomji w•półczt>snej. Tłumaczył Dr Wł. Kapmi
ciński 1931. Zł. 56.-

v. MATHESIS POLSKA na 1931 r. z dodat. "URANJA" oraz prcmja: 
komplet wydawnictw Redakcji "Mathesis Pol!'.kiej": 

l 
O. D. CHWOLSON. Fizyka Wsp6łeze,;na . 
J. H. JEANS. Wszechświat wokół nas. 

a) Dzieje rozwoju fizyki. 2 tomy. 
G. H. HAHDY. Kurs analiz). 
Portrety znakomitych fizyków. 2 t plansze 

h) Za komplet opr. w płótno. 

Zł. 165.

Zł. 190.-

Nieodzownym warunkiem uzyskania premji je!lt przedpłata pełnej prenu
meraty rocznej odpowiedniej kategorji z góry, bądź w wypadku abonamentu 
V- conajwyżej w 3 równych ratach, płatnych w odstępach miesięcznych. 

Przedpłaty należy skierować do administracji "1\IATHESIS POLSKIEJ" 
Warszawa, Marszałkowska 81, na rachunek w P. K. O. Nr. 12628, zaznaczając na 
~dwrocie blankietu numer żądanego abonamentu. 
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Dr M. GROTOWSKI, M. SADZEWICZOWA, 
Dr W. W ER N ER i Dr S. Z I E M E C KI 

Rok X. N2 2 

DZIEJE ROZWOJU FIZYKI 
W ZARYSACH 

Wydanie nowe, całkowicie przerobione 

Tom I. Str. VIII, 430. Z 78 fig. i 10 portr. /931. Zł. 30; w opr. Zł. 35. 
Tom l/. Str. IV, 706. Z 214 fig,10 tabl. i 14 portr. 1931. Zł. 48; w opr. Zł. 53. 

Szczegałowy prospekt ilustrowany na żądanie gtalis 

O. D. C H W O L S O ... 

FIZYKA WSPOŁCZESNA 
WYKŁAD PRZYSTĘP:\Y 1\0WYCII POJĘC FIZYKI WSPóŁCZESNEJ 

Z 3-:;!0 (l (H l) zn:wznie uzHpt>łnione:;!•> w~ dania or~ ~inał11 tłumacz~ ł 

ST. WA~·L\FT\IAN 

Str. 360. Z 42 fig. 1931. Zł. 22.50; w opr. Zł. 25. 

Szczegółowy prospekt na żądanie gratis 

JAMES JEANS 

WSZECHŚWIAT W Ol ÓŁ NAS 
POPULARi\1' PRZEGLĄD METOD l WY:\IKOW 
ASTRO~OMJI WSPOŁCZESNEJ 

Z 2-go wyd. oryginału (1931) tłumaczył 

Dr. WL KAPUŚClNSKI 

Str. ca 300 Z 24 lip. i 25 tabl. 1931. (w druku) 

G. H. HARDY 

l( U R S ANALIZY 
HACIIU:\EK HOż . ICZKOWY l CAŁKOWY 

Wyd. 2-gie znal'znie uzupełniont> i poprawione 
według 5 -go w~ dania oryginału tłumacz)! 

WL WOJTOWICZ 

Str. VIII, 530. Z 74 fig. Zł. 35; w opr. Zł. 40. 
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POD REDAKCJĄ 

LUCJANA ORKI S ZA i EUGENJUSZA RYBKI 

Maj -czerwiec 1931 

TREŚĆ 

J. Gadomski. Opozycja Erosa (Z l fi~.). 

Str. 39- 41. 
M. Bialęcki. Obserwacje Jowisza i .Marsa 

w 1931 r. (Z 4 fig.). Str. 42-44. 
St. Lipiński. Całkowite zaćmienie księżyca 

2.IV.l93l (Z l tabl.). Str. 4 'J.. 
K r o n i k a a s t r o n o m i c z n a Str. 41 - 48. 
Materja międzygwiazdowa. - Temperatura 

plam słonecznych.-Gwiazda zmienna ~ Ly
rae.-Mgławice gazowe.- Pole mgławicowe 
w gwiazdozbiorachWarkocza Bereniki i Pan
ny.-Eros. 

B i b l j o gr a f j a prac astronomów polskich 
Str. 49-50. 

Z życia Polskiego Tow. Przyjaciół Astronomji 
Str. 51-52. 

NAKŁADEM REDAKCJI "MATHESIS POLSKIEJ" 

SKŁAD GŁÓWNY W KSIĄŻNICY • ATLAS T. N. S. W. 
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II URANJA Rok X. N2 3 

u R A N J A. 
ukazuje się w odstępach dwumiesięcznych (z wyjątkiem lipca i sierpnia) 

Adres Re d akcji: l+arszawa, Aleje Uiazdow•kle 6-8, Obserwatorium A•lronomicznt. Tele/on 877-70 
Adres Administracji: Warszawa, Marszalkow•ka 8/ m. 4. Tel. 690-14. Konto w P. K. O. 12628 

U w a g a : Członkom P. T. P. A. wysyłają "Uranię" zarządy oddziałów Towarzystwa 
Skład główny w Książnicy-Atlas 1'. N. S. W. 

------------------ A • 

SPROSTOWANIE 

W .. Uranii" Nr 3 (1931) na str. 49 zamiast 3 wiersza od góry: 

JANUSZ PAGACZEWSKI. Obserwatorium Astronom. Uniw. JagielL (c. d.) 

powinno być: 
Dr EUGENJUSZ RYBKA. Obserwatorium Astronom. Uniw. Warsz. 
Beobachtungen von U Sagittae (Acta Astronomica. Ser. A. vol. I. pg 43 - 47). 

Opracowanie 113 ocen wizualnych gwiazdy zaćmieniowej U Sagittae, dokonanych przez 
autora w czasie od 12.VI.1926 do 18.VI.1928. W pracy podano 23 normalne jasności 
obliczone z obserwacyj, krzywą zmian blasku i normalną epokę minimum jasności. 

(Wszystkie więc prace wymienione na str. 49, a przypisane wskutek omyłki dru
karskiej p. J. Pagaczewskiemu, należą do p. Dr E. Rybki). 

LI. uu~u~uuw;,n,, n . .L.Jt uuc:vw;,tu. u:r r. rr. 1nutuszR1ewzcz. l\.S. D. Metler (sekretarz), 
J. Schleicherowa (skarbnik), prof. S. Slobodzian, prof. S. Szostek, Zastępcy: dyr. Frost. 
F. Krajewski. S i e d z i b a: Częstochowa, ul. N. M. Panny 56, I Gimnazjum Pań-

stwowe im. H. Sienkiewicza. 

O d d z i a l L w o w s k i. 
Prezes: gen. A. Jasiński, (Batore~o 11). Vice-prezes: dr. E. Stenz, (Marszałkowska 1. 
Inst. Geof. U. J . K) Członkowie Zarządu: W. Szpunar, asyst. Polit. (Politechnika
skarbnik); M. Wojtowicz, asyst. U. J. K. (Długosza 8), (sekretarz). S i e d z i b a: 

Długosza 8, Zakład Astronomiczny U. J. K. Konto w P. K. O. 154.257. 

Oddział Warszawski 
Prezes: Dr. M. Łobanow. Vice-prez~si: inż. Z. Chełmoński, inż. B. Ralalski. 
Członkowie Zarządu: M. Bialęcki, P. Chomicz, K. Dembowski, prof. M. Dowgird, 
J. Grzymala-Pokrzywnicki, W. Opalski, dr. L. Orkisz, dr. E. Rybka, W. Sulikowski 

(sekretarz), inż. E. Szawdyn (skarbnik), J. Wasiutyński, L. Zajdler. 
S i e d z i b a: Warszawa, Chmielna 88, V piętro-mieści sekretariat, 
dostrzegalnię oraz bibliotekę. Konto czekowe w· P. K. O. 5885. 

S e k re t a r i a t czynny w poniedziałki od godz. 18 do 20.- sekretarz W. Sulikowski. 
D o s t r z e g a l n i a czynna w poniedziałki i środy w wieczory pogodne dla człon

ków P. T. P. A. i publiczności. - Kierownik dostrzegalni M. Bialęcki. 
B i b l i o t e k a czynna w poniedziałki od godz. 18 do 20.- Bibliotekarz W. Opalski. 

U w a g a: Składki członkowskie (12 zł. rocznie) należy wpłacać do właściwych 
Oddziałów przez P. K. 0., lub na ręce skarbników. 
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u R A N J A. 
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U w a g a: Członkom P. T. P. A. wysyłają "Uranię" zarządy oddziałów Towarzystwa 
Skład główny w Książnicy-Atlas 1'. N. S. W. 
Warszawa, Nowy Świat 59, Lwów, Czarnieckiego 12 

Rękopisy nie są zwracane. 

WARUNKI PRENUMERATY 
[Z przesul/cą) rocznie Zł. 10 Zeszyt pojedyńczy Zł. 2.50 

C E N Y O G Ł O S Z E Ń: 
Cala s1rona Zł. 120.- pól strony Zł 70.- ćwierć strony Zł. 40.-

Przy ogłoszeniach wielokrotnych - ustępstwa 

WŁADZE 

POLSKIEGO TOWARZYSIWA PRZYJACIÓŁ ASTRONOMJI 
ZARZĄD CENTRALNY 

Prezes: prof. M. Kamieński. Vice-prezesi: sen. R. Szereszowski, dr. E. Rybka. 
Członkowie Zarządu: M. Bialęcki, prof. dr. S. Dickstein, dr. M. Łobanow (skarbnik), 

dr. L. Orkisz (redaktor) W. Sulikowski (sekretarz). 
S i e d z i b a: Warszawa, Aleje Ujazdowskie 6/8, Obserwatorjuro Astronomiczne 

Telefon 877-70, Konto w P. K. O. 19857. 

W L A D Z E O D D Z I A L óW P. T. P A. 
Oddział Częstochowski. 

Prezes: dyr. W. Plodowski, Vice-prezes: prof. J. Augulewicz, Członkowie Zarządu: 
Z. Bogoslawski, A. Bratkowski. dyr. W. Matuszkiewicz, Ks. B. Metler (sekretarz), 
J. Schleicherowa (skarbnik), prof. S. Slobodzian, prof. S. Szostek, Zastępcy: dyr. Frost. 
F. Krajewski. S i e d z i b a: Częstochowa, ul. N. M. Panny 56, I Gimnazjum Pań-

stwowe im. H. Sienkiewicza. 

Oddział Lwowski. 
Prezes: gen . A. Jasiński, (Batorego 11). Vice-prezes: dr. E. Stenz, (Marszałkowska 1. 
Inst. Geof. U. J. K.) Członkowie Zarządu: W. Szpunar, asyst. Polit. (Politechnika
skarbnik); M. Wojtowicz, asyst. U. J. K. (Długosza 8), (sekretarz). S i e d z i b a: 

Długosza 8, Zakład Astronomiczny U. J. K. Konto w P. K. O. 154.257. 

Oddział Warszawski 
Prezes: Dr. M. Łobanow. Vice-prez~si: inż. Z. Chełmoński, inż. B. Rafalski. 
Członkowie Zarządu: M. Bialęcki, P. Chomicz, K. Dembowski, prof. M. Dowgird, 
J. Grzymala-Pokrzywnicki, W. Opalski, dr. L. Orkisz, dr. E. Rybka, W. Sulikowski 

(sekretarz), inż. E. Szawdyn (skarbnik), J. Wasiutyński, L. Zajdler. 
S i e d z i b a: Warszawa, Chmielna 88, V piętro-mieści sekretarjat, 
dostrzegalnię oraz bibljotekę. Konto czekowe w· P. K. O. 5885. 

S e k re t a r j a t czynny w poniedziałki od godz. 18 do 20.- sekretarz W. Sulikowski. 
D o s t r z e g a l n i a czynna w poniedziałki i środy w wieczory pogodne dla człon

ków P. T. P. A. i publiczności. - Kierownik dostrzegalni M. Bialęcki. 
B i b l j o t e k a czynna w poniedziałki od godz. 18 do 20.- Bibljotekarz W. Opalski. 

U w a g a: Składki członkowskie (12 zł. rocznie) należy wpłacać do właściwych 
Oddziałów przez P. K. 0., lub na ręce skarbników. 



URAN JA CZASOPISMO POLSKIEGO TOW. 
PRZYJACIÓŁ ASTRONOMJI 

NR 3 (35) Maj -czerwiec 1931 RoK lO 

JAN GADOMSKI 
(Warszawa ) 

O P O Z Y C J A E R O S A. 

N AJ AKTUALNIEJSZYM problemem astronomicznym od szeregu mie
sięcy jest planeta Eros. Jest ona pilnie obserwowana we wszystkich 

obserwatoriach świata. Przygotowania do tych obserwacyj pochłonęły pięć 
lat pracy astronomów. Przyczyną tak żywego obecnie· zainteresowania się 
planetą jest jej wyjątkowo korzystna opozycja, pozwalająca bardzo do
godnie wyznaczyć dokładną długość zasadniczej dla astronoma jednostki, 
j aką stanowi średnia odległość Ziemi od Słońca. Z wielkością tą w ten czy 
inny sposób związane są wszystkie nasze badania Wszechświata. 

Orbita Erosa, stosunkowo silnie spłaszczona (e = 0.223), jest tak w prze
strzeni położona, że periheljum jej znajduje się wpobliżu jej węzła zstę
pującego . Jeżeli zdarzy się, tak jak to właśnie miało miejsce obecnie, że 
Ziemia nasza znajdzie się właśnie w tych częściach swej drogi, do których 
podchodzi w swem per:heljum Eros (czyli jeżeli przejście Erosa przez 
punkt przysłoneczny przypada w pobliżu daty przeciwstawienia ze Słoń
cem), to zbliżenie obu ciał jest bardzo znaczne, znaczniejsze, niż u wszyst
kich innych planet i planetoid, co właśnie stanowi owe optymalne warunki 
pomiaru długości jednostki astronomicznej. 

Eros przeszedł przez periheljum 17 stycznia 1931 r., opozycja jego na
stąpiła 17 lutego. Największe zbliżenie planety do Ziemi miało miejsce 
30 stycznia. W dniu tym odległość obu ciał wynosiła tylko 26100000 km 
Eros przez kilka miesięcy był najbliższem dla nas po Księżycu ciałem nie
bieskiem. Znajdował się w korzystnem dla obserwacyj położeniu na pół
nocnem niebie. Był pilnie obserwowany we wszystkich niemal obserwa
torj ach, także i w dostrzegalniach polskich. 

Dla ułatwienia wyznaczenia dokładnych jego pozycyj zmierzono w cią

gu lat ubiegłych dokładnie na nowo, w 9-ciu różnych obserwatoriach świa
ta przy pomocy kół południkowych, współrzędne 877 jaśniej szych (do 9": 5) 
gwiazd odniesienia, położonych na szlaku, który miała przebiec planeta, 
ponadto dla pomiarów pozycji Erosa na zdjęciach fotograficznych, wyko-

Uranja . Rok X. 3' 



40 JAN GADOMSKI 

nywanych za pośrednictwem astrokamer o małem polu widzenia, wybrano 
3882 gwiazd słabszych o jasnościach od 9m do 13"'. 

Eros pojawił się latem 1930 r. na północnem niebie i należał przez sze
reg miesięcy do ciał niebieskich u nas niezachodzących. Pierwszy odszukał 
go G. S t r u v e w Babelsbergu dnia 26 sierpnia przy pomocy refraktora 
o średnicy 65 cm, jako słabą gwiazdę 11':' 8. Planeta jest jeszcze dotąd 
pilnie śledzona, obecnie głównie w obserwatoriach południowej półkuli. 

W ciągu października i listopada 1930 r. Eros wędrował wolno na tle 
gwiazd Woźnicy i Rysia, w grudniu przebywał w gwiazdozbiorze Lwa Ma-

~-_E~~---- Jl 

Schemat orbit Marsa, Ziemi i Erosa. Krótkie linje proste 
pn:erywane łączą współczesne pozycje Ziemi i Erosa. 

łego, poczem, nie zmiemaJąc prawie rektascensji, przebiegł szybko na po
łudniowe niebo poprzez Lwa Wielkiego (w styczniu), przekroczył gwia
zdozbiór Sekstansa, by w marcu na tle gwiazd Hydry nawrócić z powrotem 
ku północy, stając się już jednakże równocześnie, z powodu szybko wzra· 
stającej od Ziemi odległości, coraz trudniejszym do dostrzeże1i. 

Jeżeli obecnie dokonywane pomiary mają przynieść pewien postęp i ko
rzyść dla nauki, muszą być wykonywane z dokładnością większą, niż 

o':1 łuku. 
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Dłuższe szeregi pomiarów pozycyj Erosa w czasie obecnej opozycji, 
'Oprócz dokładnej wartości na jednostkę astronomiczną, mogą ponadto po
·służyć do obliczenia (na podstawie perturbacyj w ruchach Erosa) dokład
nej masy planety Wenus, która w listopadzie 1930 r. przeszła pomiędzy 
Słori.cem i Erosem, a także mogą być użyte do dokładnego wyznaczenia 
masy układu: Ziemia - Księżyc. 

Rezultaty pomiarów, dokonanych w czasie obecnej opozycji, nie są je
szcze znane. Wymagają one dłuższego czasu do opracowania. 

Obecna opozycja Erosa przyniosła dwie niespodzianki: planeta z niewy
tłumaczonych przyczyn przeszła nieco obok linji wskazanej efemerydą, - 
blask zaś jej okazał się 4-krotnie słabszy, niż przewidywano. 

Eros z pośród wszystkich planetoid wykazuje najsilniejsze zmiany bla .. 
sku, odbywające się w okresie S1 16m , odpowiadającym rotacji planety. 
Te zmiany blasku zmieniają systematycznie swą amplitudę, która stopnio 
wo prawie zupełnie zanika. Prof. K. G r a f f w Wiedniu w październiku 
1930 r. wymierzył u Erosa przy pomocy dużego refraktora o średnicy 
70 cm zmiany blasku, wynoszące 1 ':'3 (od 11":'3 do 12~6), w grudniu am
plituda blasku wynosiła 1 ~2 (od 9':'3 do 10~S), w styczniu 1931 r. tm (od 
g m do 9"), w drugiej połowie tegoż miesiąca spadła do O':' S, w lutym do 
0':'3. Krzywa zmian blasku wykazuje dwa minima nierównej głębokości. 

Liczny materj ał obserwacyjny zmian blasku oraz pozycyj Erosa zebrano 
w Obserwatorium Krakowskiem i Poznari.skiem. W Obserwatorium War
szawskiem zmiany jasności śledzono przy pomocy astrografu i mikrofoto
metru Schilta oraz fotometru klinowego. 

Zmiany blasku, dostrzegane u Erosa, tłumaczono nieregularnym, wydłu 
żonym kształtem planety, względnie szeregiem ciemnych plam, rozrzuco · 
nych na wirującej jego powierzchni. świeże jednak obserwacje, dokonane 
w lutym b. r. przez V a n d e n B o s a i W. F i n s e n a w obserwatorj urn 
w Johannesburgu (Afryka połudn.), zdają się raczej wskazywać na po · 
dwójną strukturę planety, która składa się z dwóch ciał, wzajemnie si(: 
przesłanających. Zmiana kąta, zawartego pomiędzy kierunkiem naszego 
widzenia a płaszczyzną obrotu ciał składowych, w miarę ruchu Erosa 
i Ziemi, tłumaczyłaby wahania amplitudy zmian blasku. Wymienieni oh· 
serwatorzy obserwowali przez szereg nocy, przy pomocy lunety o średni · 
cy 70 cm., powiększeniu 1070, Erosa w postaci nie punktu świetlnego, lecz 
jakby ósemki. Pomiar zorientowania na niebie wydłużonego obrazu pla · 
nety, dokonany przy pomocy mikrometru pozycyjnego, wykazał pełny 
<>brót o 360° w ciągu S1 16m , a więc w czasie, odpowiadającym zupełnie 
okresowi zmian blasku planety. Zatem Eros byłby planetą podwójną. 
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M. BIAŁĘCKI 
(Warszawa) 

OBSERWACJE JOWISZA i MARSA W . R. 1931. 

NAJLEPSZY dla obserwacyj miesiąc styczeń, kiedy planety znajdo
wały się blisko Ziemi, okazał się niepogodny, i wskutek tego nie udało 

się wykonać większej ilości obserwacyj, głównie planety Jowisza. W ogóle 
pogoda niedopisała w ciągu całej prawie zimy, gdyż niebo, prócz zaledwie 
kilku pogodnych wieczorów, stale było pokryte chmurami, tak, że dopiero 
w lutym rozpoczęto obserwacje, które jednak, ze względu na stan atmo
sfery, niezawsze dawały wyniki zadowalające. Zresztą niekażda pogodna 
noc nadaje s : ę do obserwacyj. Często, mimo ładnego nieba, obrazy planet 
w polu widzenia lunety ulegają tak znacznym zniekształceniom wskutek 
drgania powietrza, iż trudno dostrzec nawet naj łatwiej rzucające się w oczy 

szczegóły powierzchni planet. Z powyższych więc 
względów mogłem wykonać zaledwie kilka ry· 
sunków planety Jowisza, z których podaję dwa, 
jako najlepsze. 

Jednocześnie próbowałem obserwować i Mar
sa, lecz otrzymane wyniki są skromne, gdvż re
fraktor Obserwatorjuro P. T. P . A. jest za mały 
do obserwacyj tej planety. Pomimo to z łatwo
ścią mogłem zauważyć północną plamę bieguno

·wą w postaci białej plamki. 
Rysunki wykonałem zapomocą 108 mm re

fraktora Obserwatorjuro P. T. P. A. i okularu, 
powiększającego 205 razy. O samem Obserwa
torium pisałem już w Nr. 2 ,,Uranji" z r. 1929. 

Fig. 1. Tutaj podaję widok wnętrza Obserwatorium 
i znajdującego się w niem refraktora. Fotografia (fig. 1) została wykonana 
dzięki staraniom p. W. S u l i k o w s k -;e g o, członka Zarządu Oddziału 

Warszawskiego P. T. P. A. 
Jowisz, jak zwykle, miał wygląd tarczy, pokrytej ciernnemi i jasnemi 

pasmami. Chwilami, gdy powietrze stawało się spokojniejsze, widziałem 
nierówności brzegów tych pasm. Na uwagę zasługiwało pasmo zwrotniko
we S z wąziutkiem jasnem pasemkiem w środku (fig 2, a) oraz pasmo 
zwrotnikowe N z ciemnemi plamami (fig. 2, b), które atoli nie były tak wy
raźne, jak podczas poprzednich obserwacyj. Plamy te były długotrwaletni 
utworami na planecie w r. 1929j30. Wówczas w tern pasmie zachodziły 
znaczne zaburzenia. Okolice biegunowe N, jak zawsze, są ciemniejsze od 
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<>kolie biegunowych S. Chwilami, gdy atmosfera stawała się spokojniej
szą, na planecie ukazywało się mnóstwo delikatnych utworów, których 
jednak nie udało się narysować. 

Na Marsie, na półkuli północnej, z pomocą żółtego filtru, z łatwosdą 
dostrzegłem białą okrągłą plamkę biegunową. Biegun północny Marsa był 

Fig. 2. Jowisz w 1931 r. 

hl 9.JV. 20h-, 2osX 

'Zwrócony ku Ziemi. Plamę otaczała ciemna obwódka, wąska, ponieważ 
lato na półkuli północnej zaczęło się dopiero d. 24 maja. Od obwódki 
ciągnęła się szeroka smuga. U góry, na pćłkuli południowej, znajdowała się 
również plamka, ale mniej jasna, otoczona szeroką obwódką, od której 
<eią~nęły się dwie smugi, przyczem jedna była wąska. Więcej szczegółow 

Fig. 3. Mars w 1931 r. 7.1!. 19h40m. 205X Fig. 4. Mars w 1922 r. S.VIL 2lh3Gm, 205 

nie mogłem zaobserwować. Dla porównania zamieszczam rysunek Marsa, 
wykonany tym samym refraktorem, podczas opozycji planety w r. 1922. 
Widać na nim ciemne i jasne plamy, a zwłaszcza Syrtis Major w postaci 
ciemnego trójkąta, następnie "kanały' ' Thoth i Nepenthes oraz białą okrą
głą plamkę biegunową. 
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Tak znaczna ilość zaobserwowanych szczegółów tłumaczy się tern, że: 

Mars wówczas znajdował się bardzo blisko Ziemi i gdyby nie niskie po
łożenie planety, szczegółów tych można byłoby zauważyć więcej. 

Co się tyczy obserwacyj planety Jowisza, to mamy nadzieję, że nastę
pne, przypadające jeszcze w tym roku - zimą, odbędą się w lepszych. 
warunkach atmosferycznych, 

Całkowite zaćmienie Księżyca 2.IV.1931 r. 

Zaćmienie obserwowałem w Szadku (woj. Łódzkie). W ciągu całego dnia przeciągały 
pasma białych chmur, pod wieczór wypogodziło się zupełnie. Powietrze przejrzyste, le
kki mróz (-3°C). Godziny podane podług czasu środkowo- europejskiego, zegarek spra
wdzany przy pomocy radjowych sygnałów czasowych Obserwatorjuro Warszawskiego~ 
Wejście półcienia niedostrzeżone z powodu ~niskiego położenia Ksieżyca. Obserwacja 
golem okiem. 

Wejście cienia 
Początek całkowitego zaćm. 

Koniec 
Wyjście z cienia 

19h 24m.o. 
20h 22m.7. 
21h 53m.o. 
22h 54m,o. 

Cień po weJSCIU szaro-niebieski. Koło 21h, środkowa część tarczy Księżyca wyraźnie 
ciemniejsza od brzegów, kolor cienia czerwono-miedziany. 

21 1° Ciemny obszar cienia przesunął się w kierunku półn.-zach. 
212° Wschodni brzeg Księżyca rozjaśnia się. 
2153 Koniec całkowitego zaćmienia; wyraźnie widzialny szaro niebieskawy brzeg cienia .. 
Załączone zdjęcia (str. 45) zostały wykonane przy pomocy lunety ziemskiej P!Ossh 

o 40 mm otworu, z bezpośredniero powiększeniem przez okular (powiększenie około 5 ra-· 
zy). Ekspozycja około 0,5 sekundy. Klisze: S. S. S. Gevaerta, o czułości 850° H i D. 

St. Lipiński. 

Kronika astronomiczna . 

Materja międzygwiazdowa. 

Przed 25 laty H a r t m a n n zauważył po raz pierwszy, ż~ w widmie podwójnej' 
spektroskopowo gwiazdy, B Orionis, prążki H i K zjonizowanego wapnia nie biorą udzia
łu w wahaniach prążków helu i wodoru, lecz są względnie nieruchome. Znaleziono na
stępnie wiele gwiazd z 11 nieruchomemi" linjami wapnia. Początkowo przypuszczano, że 

prążki te są tylko u gwiazd podwójnych, dopiero następnie wykryto, że są one obecne 
również u innych gwiazd o wysokiej temperaturze. J. S. P l a s k e t t wykazał, że nie
ruchome linje wapnia, wyróżniające się swą wąskością i ostrością, znajdujemy w wi
dmach wszystkich gwiazd klasy O, a nawet u gwiazd typu W o l f a - R a y e t a, których 
widma poza temi linjami innych prążków absorbcyjnych nie zawierają 

Prędkości radjalne, wynikające z położeń prążków wapniowych, różnią się zazwyczaj 
wybitnie od prędkości radjalnych, obliczanych z położeń innych prążków. Różnice mię- · 

dzy temi prędkościami radjalnemi dochodzą do 60 km/sek. 
Ponieważ okazało się, że prędkości wapnia 11nieruchomego" różniły się nieznacznie· 

od prędkości, wynikających z ruchu Słońca, więc wywnioskowano, że gwiazdy o wyso
kiej temperaturze przebiegają szybko przez chmury zjonizowanego wapnia, którą są 

w porównaniu z lokalną naszą gromadą gwiazd nieruchome. Ponieważ nie wykryto prąż -
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ków ,.nieruchomego" wapnia u gwiazd późniejszego typu widmowego, niż B 3, więc przy
pu~zczano, że ta międzygwiazdowa materia pobudzana jest przez promieniowanie, po
chodzące z gwiazd o wysokiej temperaturze, przez co staje się możliwe powstawanie 
prążków H i K. 

E d d i n g t o n teoretycznie rozważał w 1926 r. warunki fizyczne, zachodzące w roz
proszonej materj i międzygwiazdowej. dochodząc do wniosku, że matHj a ta jest 1 oz
mieszczona równomiernie we wszechświecie, gęstość jej wynosi 10 - 24 gr /cm" tempera-

tura zaś, określona przez prędkości cząsteczek 10000° lub 12000° K. W tej temperaturze 
wapń byłby przeważnie zjonizowany podwójnie, sód - zjonizowany po)edyńczo. Ilość 

wapnia pojedyńczo zjonizowanego wynosiłaby ' /3ooo część ogólnej ilości wapnia, wystar
czającą jednak byłaby do wywołania wyraźnej absorbcji w odległości 100 parseków. 

Z teorji E d d i n g t o n a wynikałoby, że międzygwiazdowe prążki H i K powinny 
się znajdować w widmach wszystkich gwiazd i że powinny się wzmacniać wraz ze wzro
stem odległości gwiazdy. Byłoby rzeczą ważną stwierdzić obserwacyjnie te dwa wnioski 
hipotezy E d d i n g t o n a. 

Co się tyczy pierwszego wniosku, to nie wykryto międzygwiazdowego wapnia w gwia
zdach późniejszego typu niż B 3 (względnie B 5). Wykrycie tych prążków, jednak, 
w widmach gwiazd typu B 8, B 9 i A jest bardzo trudne ze względu na obecność ab
sorbcji Ca+ w atmosferach tych gwiazd, - w widmach zaś klasy F i późniejszych 
gwiazdowe prążki H i K są takie szerokie i takie wydatne, że oddzielenie prążków mię
dzygwiazdowych H i K jest niemożliwe. Aby można było przy małej dyspersji, jaka 
musi być stosowana przy badaniu widm słabych gwiazd, oddzielić prążki H i K gwia
zdowe od międzygwiazdowych, musi być zaobserwowane względne przesunięcie lych 
prążków, odpowiadające efektowi D o p p l er a 100 km/sek. Ilość zaś gwiazd typu 
B 8, B 9 lub A z prędkością własną 100 km/sek jest bardzo nieznaczna. 

Co się tyczy drugiego wniosku o jednorodnem rozmieszczeniu międzygwiazdowej ma
terji, pociągającego za sobą koniecznoEć wzrostu absorbcji i intensywności międzygwia

zdowych prążków wapnia wraz ze wzrostem odległości gwiazd, to sprawa przedstawia 
się nieco lepiej. Opublikował w tej sprawie S t r u v e 2 artykuły. Z pierwszego z nich 
wynika, że wydatność międzygwiazdowej linji K wzrasta, gdy gwiazda słabnie; wzrost 
tej intensywności jednak obserwuje się u gwiazd jaśniejszych, niż 7 71

, podczas gdy 
u gwiazd słabszych S t r u v e zauważył efekt odwrotny, co byłoby sprzeczne z teorją 

E d d i n g t o n a. Te wyniki jednak, oparte na niewielu słabych gwiazdach, są niepewne. 

W następnym artykule S t r u v e użył do b<1dań spektrogramów z Obserwatorjum 
Harvardzkiego, uzyskanych zapomocą pryzmatu obiektywowego, odnoszących się do 1718 
klas od O do B 3 do wielkości 10m5. Różnica we właściwościach prążków międzygwia
zdowego wapnia u gwiazd jaśniejszych i słabszych od 7"' znikn~ła; wszystkie gwiazdy 
wykazywały stopniowe wzmacnianie się tych prążków wraz ze zmniejszaniem się bia
sku gwiazd. W ten sposób badania S t r u v e g .:> potwierdziły hipotezę E d d i n g t o n a 
o jednorodnem rozmieszczeniu malerji międzygwiazdowej. Wnioski te jednak należy 
przyjmować ostrożnie, materjał bowiem, z którego korzystał S t r u v e, był niejedno
rodny, a więc i we wnioskach co do intensywności prążków mogą być znaczne błędy. 

J. S. P l a s k e t t i J. A. P e a r c e podjęli się określenia rozmieszczenia między
gwiazdowego wapnia zapomocą metody, opartej na analizie prędkości gwiazd i mateqi 
międzygwiazdowej w odniesieniu do ruchu obrotowego układu Drogi Mlecznej. Badania 
tych autorów potwierdzają hipotezę E d d i n g t o n a co do jednorodnego rozmieszcze
nia międzygwiazdowej materji w przestrzeni. Ponadto z badań prędkości ca+ między
dzygwiazdowego u 261 gwiazd wynika, że prędkość Słońca w stosunku do tej materii 
wynosi 19.9 km/sek, a więc nie różni się od ogólnie przyjętej prędkości Słońca, rów-
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nej 20 km/sek. Wyraz obrotowy materji międzygwiazdowej w~kazuje na jej ~redm<\ 

odległość, wynoszącą 400 parseków. 
Wyrazy obrotowe gwiazd, w widmie których obserwowano mocne linje międzygwia

zdowego wapnia, wskazują, że gwiazdy te leżą naogół dwa razy dalej, niż chmury 
wapniowe. 

(Monthly Notices, tom XC, str. 243- 268). E. R 

Temperatura plam słonecznych. 

E. P e t t i t i S. B. N i c h o l s o n dokonali termoelektrycznych badań nad foto
sferą i plamami słonecznemi. W wyniku otrzymali : 

Temperatura fotosfery w środku tarczy 
Temperatura cienia plamy według rozmieszczenia energji w widmie 
Temperatura cienia plamy według rozmieszczenia energji w widmie 

z uwzględnieniem rozpraszania światła 
Temperatura cienia plamy słonecznej według absorbcj i w celkach 

z wodą 

5955° K 
4860° 

4750° 

4720° 

Tej ostatniej temperaturze odpowiadałaby widmowa klasyfikacja 
na temp :raturę cienia plam słonecznych przyjąć możemy 4800° K 

(Astrophysical Journal , tom 71, str. 153--162) . 

plam dG 1. śre :l n io 

Gwiazda zmienna ~ Lyrae. 

~ Lyrae należy do gwiazd zaćmieniowych. Okres jej wynosi 12' 9. W grównem mini
mum wielkość gwiazdy wynosi 4':'4, we wtórnem zaś 3':"9; w obu maximach gwiazda ma 
jasność 3':'35. Jeden ze składników ma widmo typu B S; ten składnik jest zaćmiewany 
częściowo w głównem minimum. - Drugi skła;:lnik jest typu B 5; jego widmo jest wi
doczne w połowie okresu zmienności, następującej po wtórnem minimum blasku , gd y 
składnik typu B 8 oddala się. Ponadto u tej gwiazdy w innej połowie okresu dostrze
gamy nieokreślone bliżej widmo. zwane przez B a x a n d a l l'a zwyczajnie typu B, 
które jest nieco przesunięte w stronę czerwieni. W widmie P Lyrae znajdujemy niep rze
sunięte prążki H i K międzygwiazdowej materji, co jest niezwykłem u gwiazd typu B 5 
(patrz wyżeJ artykuł o Materji międzygwiazdowej), oraz jasnych pasm wodoru i helu 
o różnej strukturze. Badania te dokonane zostały w obserwatorjum astronomicznem 
w Cambridge (Anglja) . 

Widma gwiazdy ~ Lyrae nie można wytłun .aczyć w założeniu tylko, że P Lyrac 
jest tylko gwiazdą podwójną. S tra t t o n i H o g g przypuszczają, że P Lyrae skł a

da się z dwóch gwiazd, otoczonych rozległą P 'Jwłoką, częściowo przezroczystą. 

(Observatory, 1930, str. 133- 134). E. R. 

Mgławice gazowe. 

W związku z wy)asmeniem mechanizmu, rządzącego powstawaniem emisy jnych wo
dorowych linji w widmach mgławic gazowych, astronom angielski C a r r o l l dochodzi 
do następujących wniosków. 

Atomy wodoru w mgławicach gazowych są prawie całkowicie zjonizowane. Tempera
tura tych mgławic, obliczona na podstawie ruchu cząsteczek gazowych, wynosi około 
10000°. Prążki serji B a l m er a wytwarzane są przy chwytaniu elektronów przez zjonizo
wane atomy. Gęstoić mgławic gazowych jest rzędu 10 - 21 g/cm". Jonizacja wywołana 
jest przez efekt fotoelektryczny. 

(The Observatory, 1930, str. 140) . E. R. 
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Pole mgławicowe w gwiazdozbiorach Warkocza Bereniki i Panny. 

W środku trójkąta, utworzonego przez gwiazdy Arkturus, Spika i Regulus, leży pol\l' 
o obszarze około 120 stopni kwadratowych, które jest nadzwyczaj bogate w mgławice 
pozagalaktyczne. Płyty harvardzkie, zawierające gwiazdy do 18m, wykazują 2775 takich 
mgławic. Pole to zostało gruntownie zbadane przez H. S h a p l e y'a, dyrektora obser
watorjum Harvardzkiego, i astronomkę amerykańską A. A m e s. Dla wszystkich 2775 
mgławic wyznaczono jasność, koncentrację, średnicę i kształt. 

W wyniku otrzY.mano, że jasności powi~rzchniowe większości tych mgławic niewiele 
się różnią między sobą. Zależności jasności powierzchniowej od średnicy nie wy kryto. 
Dla mgławic o danej średnicy jasność powierzchniowa jest tern większa, im bardziej 
uwydatniona jest koncentracja i spłaszczenie. Natomiast pewien związek istnieje między 
całkowitą jasnością i jasnością powierzchniową . Mianowicie, jasność powierzchniowa 
przeciętnie zmniejsza się wraz z jasnością całkowitą. 

Najsłabsze, a więc najbardziej oddalone roje mgławic pozagalaktycznych wskazują 

na nieco większą jasność powierzchniową, niżby to wynikało z przeciętnej jasności po
wierzchniowej . Wskazywałoby to wyraźnie na brak absorbcji we wszechświecie. 

Najjaśniej s ze, pokrywające całe pole, mgławite tworzą "rój przedni" (A) , odległy 

o mniej więcej 10 miljonów lat światła. Dalej położone roje, oznaczone kolejno litera
mi B, C i D, leż4 w następujących odległościach: rój B - 40 miljonów lat światła, 

ró j C - 140 miljonów lat światła i rój D - 170 miljonów lat światła. Rozciągłość po
szczególnych rojów w kierunku prostopadłym do promienia widzenia wypada rzędu 

2 miljonów lat światła. Średnice dziesięciu największych i najjaśniejszych mgławic 

w grupie A wynoszą od 15000 do 24000 lat światła. 

Wydaje się usprawiedliwianem przypuszczenie, że gromady mgławic w różnych miej
scach nieba są podobne do siebie zarówno pod względem rozmiarów, jak i składu z od
dzielnych "wszechświatów- wysp". Np. B a a d e znajduje, że rój mgławic pozagalak
tycznych w Wielkiej Niedźwiedzicy 1ozciąga się na 700000 lat światła. H u b b l e zaś 

oblicza, że gromada mgławic pozagalaktycznych, odkryta przez W o l f a w sąsiedztwie 

bieguna galaktycznego, ma średnicę 1500000 lat światła . 

(Die Sterne, 1930, str. 183-186). E. R. 

E r o s. 

Podwójna struktura planety, wykryta w lutym 1930 r. przez V a n d e n B o s a 
F i n s e n a w Johannesburgu, została stwierdzona również przez obserwatorów ja

pońskich. K. N ak amur a 24, 25 i 27 lutego 1930 r. obserwował zmianę kąta pozy
cyjnego wydłużonego obrazu Erosa w okresie Sht6m, a więc odpowiadającym okresowi 
zmian blasku planety. Eros był podobny (obserwacji dokonano przy pomocy refraktora 
o średnicy 30 cm) do ciasnej gwiazdy podwójnej, przyczem jeden jego składnik był 

jaśniejszy, niż drugi. 

Według Ch. A n dr e g o, astronoma francuskiego, który w r. 1901 (A. N. 3698) na 
podstawie krzywej zmian blasku Erosa, wyznaczonej podczas ówczesnej korzystm' j opo
zycji, badał teoretycznie stosunki w układzie Erosa, uważanego za planetę podwójną, 

największa amplituda zmian blasku odpowiada chwili przejścia Ziemi przez płaszczyznę, 
po której biegną ciała składowe naokoło wspólnego im punktu ciężkości. W czasie obec
nej opozycji amplituda zmian blasku Erosa wynosiła : XI.1930-0m.7, lm; XII.1930-1m.2, 
1m.J; Il931-lm.O, Om .9, Om.S; II 193J-Om.4, Om.2. 

J. G. 
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JANUSZ PAGACZEWSKI. Obserwatorium Astronom. Uniw. Jagieł!. (c. d.). 
Beobachtungen von U Coronae Borealis (tamże, p~. 47--50). Opracowanie 71 obser

wacyj własnych gwiazdy zaćmieniowej U Coronae Borealis, dokonanych w czasie 
1926.III-1928.VI. W pracy podano 18 jasnoś ci normalnych, obliczonych z tych obser
wacyj, oraz krzywą zmian blasku, jak również i normalną epokę minimum jasności. 
Najmniejszy blask trwa 1 h.6, wahania jasności wynoszą : 7m.6-8m.8. 

Gwiazda zmienna RS Orionis. (Odbitka ze sprawozdań z posiedzeń Tow. Nauk. Warsz .. 
XX li, 1929, wydział III, str. 167- 168) . Opracowanie 205 obserwacyj wizualnych autora, 
odnoszących się do cefeidy RS Orionis; wyprowadzenie maximum normalnego jasnosci. 

Photographic Photometry ol SY Aurigae. (Bułletin of the Astronamical lnstittJtes of 
the Netherlands, vol. V, Nr. 191, pg. 201-205) . Opracowanie zdjęć fotograficznych, do · 
konanych w Obserwatorium w Leydzie, z których ostatnich 17 zostało wykonanych przez 
autora. Fotografje w ilości 106 odnoszą się do czasu 1928.11- 1930.111; zawierają 431 
ekspozycyj. Pomiarów na kliszach (w sumie 3204) dokonał autor na miejscu w Leydzie 
przy pomocy mikrofotometru Schilta. Jasności gwiazdy zmiennej nawiązano do sąsied 
niej gwiazdy o jasności 1 71 .P2. Uzyskane jasności zebrano w 22 grup po 20 ekspozycyj 
każda. Znaleziono zmiany blasku o amplitudzie Qm.96. Praca zawiera zestawienie krzy
wych zmian tej cefeidy (okres 10 dni). wyznaczonych przez 4 innych obserwatorów. 
Autor wyprowadza nowe elementy zmian blasku . 

Viwal estimates ol RZ Tauri (tamże, pg. 205- 206). Praca, wykonana w Obserwa 
torium w Leydzie przy pomocy 27 cm refraktora, obejmuje 163 ocen wizualnych zmiany 
blasku gwiazdy RZ Tauri (typ W Ursae Majoris) z czasu 1930.11.10-III.22. Utworzono 
18 grup po 9 ocen jasności; uzyskane jasności normalne zestawiono z krzywą zmian blasku, 
z której wyznaczono moment minimum blasku, zgodny z elementami O o s t e r h o f f a. 

Visua[ estimates of the variab/e star of W 'J Ma- type 44 i Boafis (tamże, Nr. 196, 
p g. 241 - 242). Autor zebrał 426 obserwacyj (1930.11.1 9 - Vl.17) przy pomocy re
fraktora o średnicy 27 cm., którego objektyw był zaopatrzony specjalną siatką celem 
umożliwienia ocen zmian blasku składnika B ciasnej pary gwiazd wizualnie podwój
nych 44 i Bootis. Z całości materjału utworzono 25 jasności normalnych, krzywą zmian 
blasku oraz wyznaczono moment minimum blasku. 

Photographic magnitudes from Potsdam plates ol 995 stars in or near the globufar 
eluster Messier 3 (tamże, Nr. 198, pg. 257-270). Obszerna praca, wykonana w Obserwa
torium w Leydzie, wypełniająca cały okólnik. Opracowanie 5 klisz gromady gwiazd 
Mes$ier 3, zdjętych przez E. H e r t z s p run g a przy pomocy 80-cm. refraklora 
w Potsdamie. (1 mm 17'' .0). Pomiarów na kliszach I, III i IV (w sumie 4350 pomiarów; 
dokonał autor za pomocą mikrofotometru H ar t m a n n' a, układając,katalog jasności foto 
graficznych 995 jaśniejszych gwiazd, tworzących lę gromadę. Są to gwiazdy od 13m do J6m 
średni błąd jednej jasności katalogowej wynosi ±Om .071 i jest mniejszy od takiegoż błędu, 
pomiarów tych samych gwiazd, dokonanych przez K ii s t ner a i S h a p l e y'a. Osobna 
tabela zawiera pomiary jasności 151 gwiazd zmiennych, zawartych w tej gromadzie. 
Autor znalazł, że połowa ogólnego blasku gromady pochodzi od gwiazd fotograficznie 
słabszych, niż 16m, a więc katalogiem przeważnie nieobi ętych. 

Visual estimates ol RS Orionis. (Acta Aslronomica, ser. c, vol. l, pg. 137-142). Opra
cowanie 205 własnych ocen wizualnych jasności cefeidy RS Orionis, obserwowanej w Ob
serwatorium U. W . w czasie: 1926.1X-1928.III. Na podstawie całego materjału obser
wacyjnego autor oblicza 26 jasności normalnych, wyznacza krzywą zmian blasku oraz 
znajduje epokę normalną największego blasku. Gwiazda zmienia jasność w granicach : 
Sm.91-Sm.26. Nawiązując do obserwacyj swych poprzedników, autor oblicza nowe, do 
kładniejsze, niż dotąd używano, elementy zmiany blasku (perjod 7d56). 

Beobachtungen von Kleinen Planeten und Komelen am 162 mm Merz-Refraktor der
Universitiits- Sternwarte in Warschau. (Okólnik Obserwatorjum Astronom. w Warsza· 
w i" . Nr. 9). 18 obserwacyj pozycyj 5 małych planet oraz komety Wilk a (1929 d) przy 
pomocy mikrometru. Pomiarów dokonano w czasie 1929.X-1930.I. 

Der Komet Woli/ in Jahren 1918-1919. (Acta Astronomica, ser. a vol. 2, pg. 57- 82) . 
Vide prace prof. M. K a m i e ń ski e g o. 
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JERZY SŁAWSKI. Obserwatorjum Astronomiczne U niw. Poznańskiego. 

Obseruations des cometes: Wilk (1929 d), Wilk (1930 c), Schwassmann- Wachmann 
{1930d) et de pelifes pianefes faifes d l'Obseruatoire de l'Uniuersite de poznań. (Acta 
Astro n., ser. b, vol. I, p g. 129- 131) . Vide prace St. A n d r u s z e w s k i e g o. 

Eros - Lichtwechsel. (Acta As tron., ser. c, vol. I, p g. 151-152). 60 obserwacyj me 
todą Argelandera zmian blasku Erosa dokonanych 26 i 29.XI.1930 r. 

Longitude Determinations made at Poznań and Riga by the Polish Section of the 
Ba!tic Geodetic Commitee August-Nouember 1929. Vide prace prof. J . W i t k o w
ski e g o. 

STEFAN SZCZYRBAK. Obserwatorjum Astronom. U niw. Jag. w Krakowie. 

Neue Lichtwechselelemente des Algosternes TX Herculis. (Acta A~tron., ser. c, vol. l. 
pg. 153). Opracowanie 31 obserwacyj) (192S.VII.--1929.X) J. P a g a c z e w s k 1 e g o 
z l<tórych autor wyprowadza 2 momenty minimum blasku, oraz, opierając się na obser 
wacjach innych obserwatorów, nowe elementy zmian blasku. 

S. SZELIGOWSKI. Obserwatorium Astronom. Uniw. Wileńskiego. 

Obseruations de la Comele Wilk (1930c). (Acta Astron., ser. b, vol. I, pg. 132). Vide 
prace M. Kowa l c z e w s k i e g o. 4 obserwacje pozyc..ji komety 1930c, dokonane 
22 i 23.III. 1930 przy pomocy mikrometru nitkowego, dostosowanego do refraktor:\ 
o średnicy 15 cm. 

WALENTY SZPUNAR. Obserwatorium Politcchniki we Lwowie 

Beobachtungen des Komelen 1929d (Wilk) auf dem Obseruatorium der Technzschen 
Hochschule in Lwów. (Acta As tron., ser. c, vol. l, p g. 125-126). 12 obserwacyj pozy c p 
komety 1929d, dokonanych w czasie 6-24.1.1930 przy pomocy lunety o otworze 12 cm, 
zaopatrzonej w mikrometr lamelkowy. 

JEREM! WASIUTYŃSKI. Zakład Astronomii praktycznej Politechniki Warszawskiej . 

O pomiarach folometrycznych z pomocą fotokomórki potasowo-koloidalne;, wypelmo
nei argonem. (Prace Matem.-Fizyczne, T. XXXVII, oraz Astonom. Observatory of lhe 
Warsaw University, Reprint Nr. 7) . Posługując się komórką fotoelektryczną potasowo 
koloidalną, wypełnioną at gonem, przy pomiarach fotometrycznych laboratoryjnych, autor 
stwierdził w granicach dokładności pomiarów (około 10fo) brak zmęczenia krótko- i dłu
goterminowego w tej komórce. Autor dochodzi stąd do innego, niż H. R o s e n b e r K 
wniosku, stwierdzając, iż zdolnść męczenia się nie jest cechą istotną fotokomórki. Wre
szcie praca zawiera metodę g1 aficzną, służącą do eliminowania wpływu bezwładności 
igły elektrometru oraz gaśnięcia jej drgań na wyniki pomiarów fotometrycznych, wyko 
nywanych metodą chronometryczną. 

Prof. JOZEF WITKOWSKI. Obserwatorjum Astronomiczne Uniwersytetu Poznań
skiego. 

Longitude Determinations made at Poznań and Riga by Polish Section of the Baltzc 
Geodetic Comile e August-Nouember 1929 wit h t he collaborafio n ol S. A n dr u· 
s z e w ski and J . S l a w ski. (Acta Astronom., ser. b, vol. l, pg. 63- 128). Obszerna 
praca z zakresu geodezji, mająca na celu wyznaczenie różnicy długości geograficzneJ 
pomiędzy Poznaniem a Rygą w związku z pracami Bałtyckiego Komitetu GeodezyJnego. 
Do obserwacyj używano pierwszorzędnego narzędzia przejściowego Bamberga o otwo
rze 70 mm, zaopatrzonego w mikrometr samopiszący. Rektascenzje użytych do obser
wacyj gwiazd są nanowo specjalnie wyznaczane w Obserwatorjum w Pułkowie. Drugim 
obserwatorem przy pomiarach długości był S. A n d r u s z e w s k i. Do prac tych uży
wano w Poznaniu precyzyjnego zegara typu "free pendulum" oraz drugiego narzędzia 
przejściowego pomocniczego. Prace wykonano w sierpniu 1929 naj pierw w Poznaniu 
potem w Rydze, oraz jesienią w Poznaniu. Redt~kcji obserwacyj dokonali S. A n dr u
s z e w s k i i J. S ław ski. Dla wyznaczenia tbżnicy długości przyjmowano "per ra · 
dio" dokładne sygnały czasu. Zaobserwowano przejścia ogółem 1361 gwiazd w ciągu 
41 nocy. Jako różnicę długości geograficznej pomiędzy Rygą a Poznaniem otrzymano · 
Oh2Bm56, 798 + 0 ')07. 

J. G. 
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Z życia Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Astronomji. 
Sprawozdanie 

Z działalności Zarządu Centralnego 
Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Astronomii za rok 1930. 

a zebraniu Delegatów Polskiego Towarzyslwa Przyjaciół Astronomii w dniu 
17 stycznia 1930 r. wybrany został Zarząd Centralny w składzie następującym: prezes -
prof. M. Kamieński, członkwie : prof. dr. S. Dickstein, dr. E. Rybka, dr. L. Otkisz, 
dr. M. Łobanow, senator R. Szereszowski, M. Białęcki, T . Neuman i VI.'. Sulikowski; 
Komisja Rewizyjna: dr. L. Breneisen, dr. E . Taraszkiewicz, dr. J Gadomski i K. Dem
bowski. 

Na pierwszem posiedzeniu Zarządu Centralnego w dn. 20 lutego 1Cl30 r. Zarząd 
ukonstytuował s ię, jak następuje: prezes - prof. M. Kamieński, vice-prezes - s ~<nator 
R. Szereszowski, sekretarz - W. Sulikowski, skat bnik - dr. M. Łobanow, redaktor -
dr. E. Rybka oraz zastępca redaktora - dr. L. Orkisz, administraor - T. Neuman. 

W roku sprawozdawczym Zarząd Centralny nie mógł rozwinąć nalzżycie swej dzia
łalności, a to z powodu nieotrzymania odpowiednich &ubsydjów, które były obiecane. 
Wstrzymanie, względnie znaczne zredukowanie subsydjów nastąpiło wskutek ogólnego 
kryzysu gospodarczego w Państwie. Brak funduszów odbił się ujemnie przedewszystkiem 
na wydawnictwie miesięcznika .,Uranja· ·, bowiem po wydaniu 2-ch podwójnych nume
r ć., w Nr. Nr. 1/2 i 3/4, Zarząd Centralny zmuszony był zawiesić zupełnie dalsze wy
dawnictwo. 

Zarząd Centralny poczynił wszystko, co było w jego mocy, w kierunku uzyskania od
powiednich funduszów na len cel, jednakże dotłd sprawa otrzymania subsydjów nie zo
stała definitywnie załatwiona. Są jednakże mocne podstawy do przypuszczenia, że 
w pierwszej połowie 1931 roku po otrzymaniu obiecanych znacznych zasiłków będzie 
wznowione wydawnictwo ,.Uranja". 

Pomimo tak cię7.kich warunków i przy długu, jaki Towarzystwo w dals.1:ym ciągu ma 
w drukarni, udało się jednak w grudniu oddać do druku .,Kalendarz Astronomiczny" 
na rok 1931, który w ten sposób ukaże się na początku 1931 r. Ukazanie się .,Kalen
darza" należy zawdzięczać również wydatnej pomocy finansowej, jaką okaz.ał vice-pre · 
zes Zarządu Centralnego, p. R. Szereszowski 

W roku sprawozdawczym P. T. P . A. pozostawało w dalszym ciągu w stosunkach 
z szeregiem pokrewnych Towarzystw Naukowych i naukowo - popularyzacyjnych, jak: 
1) Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2) Polskie Towarzystwo Fizyczne, 3) Czeskie T-wo 
Astronomiczne w Pradze, 4) T-wo Miłośników Przyrody (.,Mirowiedienje") w Lenin
gradzie, S) Kółko Niżegorodzkie Mtłośników Fizyki i Astronomii (Rosja), 6) Obserwa
torjum w Tacubaya (Meksyk) i t. d . 

Przechodząc do spraw organizacyjnych, pragniemy zaznaczyć, że Oddział Warszawski 
liczy obecnie 226 członków (o 12 więcej, niż w 1929 r .), Oddział Lwowski - 65 (o 7 wię
cej, niż w 1929 r .), Oddział Częstochowski zaś 47 członków (w r. 1929 - w organizacji). 

Nadmienić także należy, że Zarząd Centralny pertraktuje obecnie z działaczami o wia
towymi na terenie miasta Łodzi w sprawie założenia tam Oddziału Łódzkiego P . T. P. A., 
co prawdopodobnie dojdzie do skutku przy poparciu Obserwatorium Astronomicznego 
U. W., które wypożyczy temu Oddziałowi jedną z lunet. 

Na zakończenie uważamy za stosowne wspomnieć, że w roku sprawozdawczym Za
rząd Centralny w osobie prezesa prof. M. Kamieńskiego uczestniczył w uroczystości, 
urządzonej w Uniwersytecie Warszawskim ku uczczeniu setnej rocznicy zgonu J. Snia
deckiego. Uroczysto~ć ta odbyła się w dniu 14 grndnia 1930 r 

Sekretarz: 
(-) W. Sulikowski. 

Sprawozdanie 

Prezes: 
(-) M. Kamieński 

Z działalności Oddziału Częstochowskiego P. T. P. A. za okres 
od 5 marca do 31 grudnia 1930 r. przedłożone na Walnem 
Zebraniu Oddziału w dniu 10 marca 1931 r. w Częstochowie. 

Zarząd, wybrany na Walnem Zebraniu w dniu 5 marca roku 1930 w osobach: prezes - · 
dyr. Wacław Płodowski, vice-prezes - prof. Jarosław Augulewicz, sekretarz - ks. Bo
nawentura Metler, skrabnik - dyr. Wład. Matuszkiewicz; członkowie Zarządu : pro:[ 
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Stdan Walentoski, Zygmunt Bogusławski, w ciągu roku zaproszona do Zarządu - Ja
nina Schleicherowa, a po wyjeździe prof. Stefana Walentoskiego - prof. Stefan Sło
·bodzian, który zajął się najpierw uczynieniem Obserwatorjum Astronomicznego w parku 
Staszica dostępnem dla Przyjaciół Astronomji, uskuteczniając całkowite zabezpieczenie 
kopuły i ganku Obserwatorium od złych wpływów atmosferycznych przez gruntowną 
i.zolację części betonowych i parokrotne pomalowanie części; metalowych. Następnie 
.Zarząd przedsięwziął remont dolnej części Obserwatorjum, usuwając zgniłą podłogę 
i grunt błotnisty z pod Obserwatorjum. Dalsze prace z powodu zimy zostały przerwane. 

Dla możliwie sprawnego popularyzowania wiadomości astronomicznych na terenie 
·Oddziału Częstochowskiego Zarząd zbierał się w okresie sprawozdawczym jedenaście razy. 

Stale we środy i soboty, jak również po uprzedniem zgłoszeniu się w inne dni ty
godnia, urządzane były w Obserwatorjum obserwacje naukowe nieba gwiaździstego przy 
pomocy refraktora z doskonałym objektywem - Apochromatem Zeissa - o średnicy 
110 mm., darem mjr. Winc. Skrzywana. Obserwacje odbywały się pod kierownictwem 
dyrektora Obserwatorjum, ks. Metlera, podczas których wyjaśnień i praktycznych wska· 
zówek udzielał w pierwszej połowie r. 1930 prof. Walentoski, po jego zaś wyjeździe obec
nie to czyni z wielkiem zainteresowaniem i poświęceniem wolnych chwil prof. Słobodzian. 

Proponowane przez Zarząd dla szerszej publiczności odczy~ popularne w jednej z sal 
szkolnych, względnie miejskich, z powodów od Zarządu niezależnych nie mogły jeszcze 
ustalić się, natomiast podawane są w miejscowej prasie biuletyny obserwacji nieba na 
każdy nadchodzący miesiąc. 

Przy końcu roku 1930 Oddział Częstochowski P. T. P . A liczył członków 47, w tern : 
honorowych- 2, założycieli- 2, dożywotnich - 1. rzeczywistych - 33, zbiorowych - 9, 
razem - 47. 

Mało jednakże członków wniosło swe składki, tak że suma wpisów (zł. 12.- ) i skła · 
dek (zł. 231.-) wynosi za okres sprawozdawczy zaledwie - po odtrąceniu kosztu ska
sowania (zł. 13.60) - zł. 217 gr. 40. 

Statutowy procent (60° /o) od składek członkowskich w ilości zł. 125.- odesłany zo
stał przekazem pocztowym w dniu 5 marca r . b. do Zarządu Centralnego P. T. P. A . 

Sprawozdanie Zarządu za rok 1930 uzyskało absolutorjum Walnego Zebrania, poczem 
odbyły się wybory nowego Zarządu na r. 1931. 

Przy tajnem głosowaniu większością głosów obecnych członków wybrano na: preze · 
sa - dyr. Wacława Płodowskiego, vice-prezesa - prof. Jarosława Augulewicza, sekre
tarza - ks. Bonawenturę Metlera, skrbnika - Janinę Schleicherową; członków Zarządu: 
Aleksandra Bratkowskiego, kierown. Magistratu, Zygmunta Bogusławskiego, dyr. Wład. 
Matuszkiewicza, prof. Stefana Słobodziana, kierown. Stanisława Szostka; na zastępców . 
dyr. Frosta, kier. techn. Feliksa Krajewskiego; do Komisji Rewizyjnej wybrano : ławn 
Ludomira Nieprzeckiego, prof. Adolfa Nofera, Ojca Piusa Przeździeckiego. 

Sekretarz: Prezes: 
(- ) B. Metler. (-) W. Plodowski. 

Sprawozdanie 

z działalności Zarządu Oddziału Lwowskiego P. T. P. A. za r. 1930. 

Walne Zebranie członków Oddziału Lwowskiego P. T. P. A. w dniu 14 grudnia 1929 
roku wybrało na rok 1930 Zarząd Oddziału w osobach: gen. Jasińskiego, dr. Stenza, 
Wojłowicza i Szpunara. Do Komisji Rewizyjnej wybrano dyr. Barczaka i inż. Tylko. 
Z dezyderatów, wysuniętych przez Walne Zebranie, nie wypełniono organizacji pokazów 
nieba z powodów od Zarządu niezależnych . Obserwatorjum Zakładu Astronomicznego 
dostępne jest jedynie w lecie; późna pora czyni takie pokazy narazie niemożliwemi. 

Zarząd odbył w roku 1930 sześć posiedzeń, na których przyjął 9 nowych członków 
rzczywistych, a wykreślił z listy członków 2 osoby. Posiedzeń dyskusyjnych urządził 
Zarząd 8. Jest to liczba rekordowa, jeśli weźmiemy pod uwagę zupełny brak preleg~n
tów, co widać z poniższej tabelki. 

Dnia 25.I., prelegent M. Wojtowicz: Promieniowanie kosmiczne. - LIII ., prel. dr. 
Stenz: Działalność słońca a niektóre zjawiska społeczne. - LIII., prel. p. Łysakowski: 
Własności fizyczne gwiazd pewnego typu. - 29.III., prel. M. Wojtowicz : Budowa Drogi 
Mlecznej. - 26.1V., prel. gen. Wysocki: Legendy i nauka o Wszechświecie. - 10.V., 
prel. dr. Stenz: Odczyt o ś. p. prof. Birkenmajerze - LVI., prel. M. Wojtowi.cz: Jeansa 
teorja powstania układu słonecznego. - 2.XI., prel. dr. Stenz: Posiedzenie poświęcone 
.ś . p. prof. dr. Ernstowi. ·- 10.1., prel. M. Wojtowicz: Zycie we Wszechświecie. 
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Sekretarjat Zarządu, jak zwykle, zajmował się rozsyłaniem .. Uranji" i zaproszeń oraz 
korespondencją. Listów wpłynęło 4, wysłano 15. Liczba obecnych na zebraniach dysku
syjnych średnio 35 osób. 

Sekretarz: 
(-) M. Wojtowicz. 

Sprawozdanie 

Prezes: 
(-) A. Jasiński. 

z działalności Oddziału Warszawskiego P.T.P.A. za r. 1930. 

Jakkolwiek w r. 1930 P. T. P. A. znalazło się w trudnej sytuacji finansowej, co spo
wodowało wiadomą członkom T-wa przerwę w wydawnictwie .. Uranji" i opóźnienie 
wydania .. Kalendarza", jednakże Oddział Warszawski T-wa nie zawiesił swej działał· 
ności w żadnym z dotychczas przyjętych warunkć,w '). 

Stan liczebny członków Oddziału został w przybliżeniu zachowany, gdyż wobec liczby 
231 członków przy końcu roku 1929, liczba członków w chwili obecnej wynosi 226 osób 
Ruch członków w roku sprawozdawczym jest nasl<;pujący: przybyło 24 członków, 
zmarło - 4, wystąpił na własne żądanie - 1, skreślono za niepłacenie składek w myśl 
§ 69 Statutu - 24. 

Z liczby 226 członków jest: honorowych - 2, założycieli - 4, popierających 4, rze · 
czvwistych - 207, zbiorowych - 4, Koła Młodzieży - 5 

Należy jednak z żalem zaznaczyć, iż znaczna część wymienionych członków zalega 
z opłatą składek, co bynajmniej nie ułatwia sytuacji finansowej T-wa. 

Najbardziej ożywioną działalność rozwijał Oddział w kienmku propagandy odczy
towej. Odbyły się mianowicie 2 cykle pubiicznych odczytów astronomicznych w sali 
Muzeum Pedagogicznego, użyczonej T -wu niezmiernie życzliwie i zupełnie bezinbre
sownie przez dyrektora Muzeum, p. L. Paczóskiego. 

Przytaczamy tytuły, daty i prelegentów: 
Z cyklu I: dn. 17 marca: .. Od Ziemi ku krańcom widzialnego Wszechświata" - dr 

J. Gadomski; dn. 21 marca: "Gwiazdy, ich budowa i ewolucja" - Dr. M. Łobanow; 
dn. 24 marca: "Warunki życia na planetach" - inż. Z. Chełmoński; dn. 28 marca: .. Gro
mady kuliste gwiazd i wielki układ Drogi Mlecznej" - J. Wasiutyński; dn. 31 marca · 
"Gwiazdy spadające" - prof. M. Kamieński. 

Z cyklu II: dn. 28 listopada: .. Wielkie obserwatoria astronomiczne świata" - dr. 
E. Rybka; dn. 5 grudnia: .. Odkrycie Plutona - dziewiątej wielkiej planety sy~temu sło
necznego" - dr. J. Gadomski; dn. 9 grudnia: .. Gwiazdy - ich rodzaje, życie i społE' 
czeństwa" - mgr. J . Wasiutyński ; dn. 16 grudnia: "Rozmiary układu słonecznego 
i wszechświata" - prof. M. Kamieński; dn. 18 grudnia: .. Podróże międzyplanetarne · -
inż. Z. Chełmoński . 

Odczyty były płatne, ceny biletów dla członków T -w a młodzieży zredukowane 
do połowy. 

Pozatem inż . Z. Chełmoński wygłosił dwa odczyty popularno-astronomiczne w g . m :~a
zjach żeńskich. 

Odczyty dyskusyjne, utrzymane na nieco wyższym poziomie, odbywały się, jak zwy· 
kle, w audytorjuro botanicznem Uniw. Warsz. Brak prelegentów w roku sprawozdawczym 
dał się odczuć szczególnie dotkliwie, skutkiem czego odbyły się zaledwie trzy odczyly 
tego odzaju, a mianowicie : dn. 15 stycznia: .. 0 kulistości ziemi" - prof. P. Chomicz; 
dn. 20 lutego: "Realność kanałów Marsa" - dr. M. Łobanow i .. 0 istocie t. zw. kana· 
łów Marsa" - M. Białęcki; dn. 10 październiaka: .. Odkrycie planety transneptunoweJ, 
Plutona" - dr. J. Gadomski. 

Spadek liczby odczytów dyskusyjnych należy częściowo złożyć na karb pewnego prze
sunięcia środka ciężkości działalności odczytowej Oddziału w kierunku odczytów pu
blicznych, które pochłonęły wiele wysiłku ze strony organizatorów i prełegentó'l\. 

Obserwatorjuro Oddziału Warszawskiego P. T. P. A. rozwijało swą działalność w dwu 
kierunkach : obserwacyjno-naukowym i popularyzacyjnym. Rozpoczęte w roku 1927 przez 
kierownika Obserwatorjuro M. Białęckiego systematyczne obserwacje powierzchni pla· 

1) Nowy Zarząd Oddziału Warszawskiego P. T . P. A. na r . 1930 ukonstytuował się 
15.1.1930 r. (v. Nr. 3/4 Uranji, r. 1930). Red. 

• 
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nety Jowisza wykonywane były i podczas zimy roku 1929/30, a wyniki ich ogłoszono 
w "Uranji" Nr. 1/2 r. 1930. Nadzieja, że pod koniec roku znów będzie można obserwo
awć tę planetę, zawiodła zupełnie. Warunki atmosferyczne okazały się tak niesprzyja
jące, jak rzadko którego roku, nie udało się bowiem wykonać ani jednej obserwacji. 

Wycieczki, organizowane przez Wydział Kultury i Oświaty Magistratu m. Warszawy, 
rzadko wypadały szczęśliwie, bo niebo było wciąż zachmurzone. Ażeby choć w części 
powetować te niepowodzenia, kierownictwo Obserwatorjuro zwiększyło ilość dni obser
wacyj dla publiczności, tak, że obecnie pokazy odbywają się i w środy. W razie zupeł
nej niepogody urządzane są w Obserwatorjuro odczyty. W roku sprawozdawczym Obser
watorjuro zwiedziło i obserwowało 141 osób. 

Bibljoteka Oddziału, mieszcząca się przy Obserwatorium na ul. Chmielnej Nr. 88, 
dostępna była dla członków w każdy wieczór poniedziałkowy. Bibliotekarzem był in.i:. 
E. Szawdyn. 

Ogólna liczba książek treści astronomicznej, geofizycznej, matematycznej, przyrodni · 
czej lub technicznej, a także otrzymywanych czasopis astronomicznych wynosi 276. Wo
bec braku środków na zakup i małej ofiarności społeczeństwa, przybyło w roku ubie
głym tylko 19 tytułów w katalogu bibljotecznym. 

Na czytelników bibljoteki zapisane były 22 osoby, jednakże faktycznie korzystało 
z niej tylko 9 osób. 

Zwyczajem lat ubiegłych, P. T . P. A. wysyłało "Uranję" niektórym zagranicznym 
Stowarzyszeniom o tym samym charakterze i wzamian otrzymywało cd kilku z tych Sto
warzyszeń ich publikacje, jednak:i:e liczba nadsyłanych czasopism w roku sprawozdaw
czym zmalała, wobec żądania opłaty za wysyłkę. 

Oddział Warszawski posiada liczny komplet przezroczy, dotyczący planet, słońca, 
gwiazd, gromad, Drogi Mlecznej, mgławict meteorów i komet, obserwatorium astrono
micznych, ekspedycyj i t. p., w ogólnej liczbie około 280 przezroczy. W roku sprawo· 
zdawczym przybyło przeszło 30 egzemplarzy, dotyczących planety "Plutona", folome 
trów fotoelektrycznych, obserwatorjów astronomicznych, mgławic i t. p. 

Przezrocza były stale używane przez członków Zarządów T-wa do odczytów popular
nych, dyskusyjnych i naukowych, wygłaszanych w Warszawie, częściowo także do pro
pagandowych na prowirrej i. 

Koło Naukowe Oddziału Warszawskiego, utworzone przy końcu ubiegłego roku spra
wozdawczego pod protektoratem Obserwatorjum Warszawskiego, a mianowicie przy ła
skawem poparciu i niezmiernie życzliwej czujności nad jego pracami prof M. Kamień·· 
skiego, rozwijało się niemal wyłącznie w Dziale referatów naukowo-sprawozdawczych. 
Dział obserwacyjny pozostał dotychczas nieczynny, częściowo wobec małej ilości zgło
szeń, jednakże prawdopodobnie rozpocznie swą działalność w roku bieżącym. 

Zebrania Działu naukowo-sprawozdawczego (kierownik mgr. J. Wasiutyński) odby
wają się w Bibljotece Obserwatorjuro Astr. Uniw. Warsz., niestety, bardzo nieregular
nie, wobec nierównomiernego napływu zgłoszeń do referatów. Zawiadomienia o zebra
niach rozsyłane są tym członkom T-wa, którzy dokonają zgłoszenia u kierownika Działu. 

W roku sprawozdawczym wygłoszono referaty: Komórka fotoelektryczna i jej zasto
sowanie w astrofotometrii - J. Wasiutyński; Metody i wyntki astrofotometrii foto
elektrycznej - tenże; Poglądy Jeans'a na ewolucję gwiazd - dr. S. Szczeniowski; 
Mgławice pozagalaktyczne - W. Opalski; Źródła energji gwiazd - dr. M. Łobanow, 
Obserwatorjuro w Lejdzie - dr. E. Rybka. 

Jakkolwiek w ostatnich miesiącach aktywność działu referatów bardzo osłabła, kie
rownictwo ma nadzieję ożywienia działalności Koła w najbliższym czasie. Kierownictwo 
przypomina, iż zadaniem działu naukowo-sprawozdawczego jest zjednoczenie wszystkich 
tych, którzy śledzą za rozwojem nowoczesnej astronomji i szukają, tak pożądanej na 
tern polu, a tak dolkliwia brakującej u nas wymiany myśli naukowej. 

J. W. i L. Z. 

Uwaga. Z braku mieJSCa w niniejszym zeszycie Sprawozdanie Kasowe Zarządu 
Głównego P. T. P. A. za 1930 r. będzie umieszczone w Nr. 4 "Uranji". 

Redaktor: E. Rybka. Wydawca "Mathesis" 
Drukarnia Krajowa w Warszawie. Chłodna 44. Te lefon 788-70 . 

• 
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WYDAWNICTWA "MATH:ESlS POLSKIEJ" 

Dr M. GROTOWSKI, M. SADZEWIC.70W A, 
Dr W. W E R N E R i Dr S. Z I E M E C K I 

DZIEJE ROZWOJU FIZYKI 
W ZARYSACH 

Wydanie nowe, całkowicie przerobione 

Tom I. Str. VIII, 430. Z 78 fig. i 10 portr. /931. Zł. 30; w opr. Zł. 35._ 
Tom II. Str. IV, 706. Z 214 fig, 10 tabl. i 14 portr. 1931. Zł. 48; w opr. Zł. 53. 

Szczegałowy prospekt ilustrowany na żądanie gratis 

O. D. C H W O L S O N 

FIZYKA WSPÓŁCZESNA 
WYKŁAD PRZYSTĘPNY NOWYCH POJĘć FIZYKI WSPóŁCZESNEJ 

Z 3-go (1931) znacznie uzupełnionego wydania oryginału tłumaczył 

ST. WARHAFTMAN 

Str. 360. Z 42 fig. 1931. Zł. 22.50; w opr. Zł. 25. 

Szczegółowy prospekt na żądanie gratis 

JAMES JEANS 

WSZECHŚWIAT WOI(ÓŁ NAS 
POPULARNY PRZEGLĄD METOD I WYNIKóW 
ASTRONOMJI WSPóŁCZESNEJ 

Z 2-go wyd. oryginału (1931) tłumaczył 

Dr. WŁ. KAPUŚCIŃSKl 

Str. ca 300. Z 24 fig. i 25 tabl. 1931. (w druku) 

G. H. HARDY 

KURS ANALIZY 
RACHUNEK RóżNICZKOWY I CAŁKOWY 

' 
Wyd. 2-gie znacznie uzupełnione i poprawione 
według 5 - go wydania oryginału tłumaczył 

WŁ. WOJTOWlCZ 

Str. VIII, 530. Z 74 fig. Zł. 35; w opr. Zł. 40. 
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ESA 95 .,M I NER V l E N" 
Powiększenie 56-1300-krolne 

U R AN JA Rok X. N1 l 

STATYWY DO MIKROSKOPÓW 
W NOWEM WYKONANIU 

NOWE MIKROSKOPY ZEISSA SĄ SZCZĘŚLIWEM ROZ
WIĄZANIEM ZARÓWNO POD WZGLĘDEM PRAKTYCZ
NYM JAK I ESTETYCZNYM. PIĘKNO KSZTAŁTÓW NOSI 
PIĘTNO NOWOCZESNEGO SMAKU l IDZIE W PARZE 
ZE ZRĘCZNA l CELOWĄ BUDOWĄ. PODKREŚLIĆ NALE
ZY TRWAŁĄ BUDOWĘ PODSTAWY BEZ OSTRYCH 
KANTÓW ORAZ KRA WĘDZI, KTÓRE ZATRZY
MUJĄ KURZ; NIEZWYKLE MOCNE POŁĄCZENIE TU
BUSA l STOLIKA, ORAZ DOGODNE NACHYLENIE 
STATYWU DO POŁOŻENIA PIONOWEGO TUBUSA. 

Z EIS S 
MIKROSł\OPY 

DRUKI ł KOS Z TO RYS Y P RZESYŁA BEZ PŁATN IE 

JENERANLY REPREZENTANT 

J. SEGAŁOWICZ 
W A R S Z A W A, S Z P I T A L N A 3 

PRZYRZĄDY-li 
FIZYCZNE 
DO DEMONSTRACYJ 

ć w· 1 c z E Ń 
WŁASNEJ PRODUKCJI 

POLECA 

"POMOC SZKOLNA" 
= Sp, z ogr. odp. = 

l_ WAR S Z A W A, KRAK.-PRZEDM. 38. Tel. 217-16, 791-3_2. _ 
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URAN JA 
CZASOPISMO POLSKIEGO 

TOW AHZYSTW A PHZYJACIÓŁ ASTRONOMJI 

POD REpAKCJĄ 

LUCJANA ORKISZA i EUGENIUSZA RYBKI 

W rzesie6- październik 1931 

TRESć 

E. Rybka Zuady fotometrji fotograficznej. 
(Z 4fig.). Str. 55-63. 

L. Rzewnicki. Wyniki obserwacyj meteorów, 
dokoDaDych w lecie 1931 roku. Str.63-65. 

Obsel'Wacje Peneid. Str. 65. 
Kronika aatronomiczna. Str. 66-68. 

Układy eupergalaktyczne. - Temperatura 
bięiyca.-Towarzysz Syrjueza.-Ruch obro
towy gwiazd.-

R e c e n zje. Str. 68-70. 
Sprawozdanie Kaaowe Zarządu Głównego 

P. T. P. A. za 1930 r. 

NAKŁADEM REDAKCJI "MATHESIS POLSKIEJ" 
SICŁAD Gł.OWNY W DL\tNICY • ATLAS T. N. S. W. 

Hok X 
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u R A N J A 
ukazuje się w od8t«;pach dwumiesięcznych (z wyjątkiem lipca i sierpnia) 

Adres Re d akcji: Wa,.zawa, Aleje Uiazdow•kle 6-8, Ohserwalorjum A•lronomiczne. T•le/on 877-70 
Adres Administracji: Warszawa, Marualkow•ka 81 m. 4. Tel. 9-40-14. Konto w P. K. O. 12628 

U w a g a: Członkom P. T. P. A. wysyłają "Uranię" zarządy oddziałów Towarzyslwa 
Skład główny w Książnicy-Allas T. N. S. W. 
Warszawa, Nowy Świat 59, Lwów, Czarnieckiego 12 

Rękopisów redakcja nie zwraca. 

WARUNKI PRENUMERATY 
[Z przesłlfką) rocznie Zł. 10 Zeszyt pojedyńczy Zł. 2.50 

C E N Y O G Ł O S Z E Ń: 
Cała s~rona Zł. 120.- pół strony Zł 70.- ćwierć strony Zł. 40.-

Przy ogłoszeniach wielokrotnych - ustępstwa 

WŁADZE 

POLSKIEGO TUW ARZYSTW A PRZYJACIÓŁ ASTRONOMJI 
ZARZĄD CENTRALNY 

Prezes: prof. M. Kamieński. Vice-prezesi: sen. R. Szereszowski, dr. E. Rybka. 
Członkowie Zarządu: M. Białęcki, prof. dr. S. Dicksfein, dr. M. Łabanaw (skarbnik), 

dr. L. Orkisz (redaktor) W. Sulikowski (sekretarz). 
S i e d z i b a: Warszawa. Aleje Ujazdowskie 6/8, Obserwatorjuro Astronomiczne 

Telefon 877-70, Konto w P.K.O. 19857. 

W L A D Z E O D D Z I A L óW P. T. P. A. 

Oddział Częstochowski. 

Prezes: dyr. W. Płodowski, Vice-prezes: prof. J. Augulewicz, Członkowie Zarządu: 
Z. Bogusławski, A. Bratkow,ski. dyr. W. Matuszkiewicz, Ks. B. Met/er (sekretarz), 
J. Schleicherowa (skarbnik), prof. S. Słobodzian, prof. S. Szostek, Zastępcy: dyr. F rosi. 
F. Krajewski. S i e d z i b a: Częstochowa, ul. N. M. Panny 56, I Gimnazjum Pań-

stwowe im. H. Sienkiewicza. 

Oddział Lwowski. 
Prezes: gen. A. Jasiński, (Batorego 11). Vice-prezes: dr. E. Stenz, (Marszałkowska 1. 
Inst. Geof. U. J. K.) Członkowie Zarządu: W. Szpunar, asyst. Polit. (Politechnika -
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URAN JA CZASOPISMO POLSKIEGO TOW. 
PRZYJACIÓŁ ASTRONOMJI 

NR 4 (36) \V rzesień- październik 1931 RoK 10 

E. RYBKA 
(Warszawo) 

ZASADY FOTOMETRJI FOTOGRAFICZNEJ 

FOTOGRAFOWANIE gwiazd było 1ednem z pierwszych zastosowań 
fotografii do badań naukowych, bowiem już w 1850 r. G. P. B o n d 

w Ameryce otrzymał dagerotypy Wegi i Kastora. Zbyt mała jednak czu
łość dagerotypów i uciążliwe zabiegi przy ich stosowaniu stanowiły wielkie 
trudności przy używaniu ich do celów astronomicznych. Dalszy postęp 
w astrofotometrj i okazał się możliwym po wynalezieniu mokrych płyt ko
lodionowych, które B o n d zastosował do fotografii gwiazd w 1857 r. 
Badając otrzymane na kliszach obrazy gwiazd, B o n d uczynił następujące 
niezmiernie doniosłe spostrzeżenie: 

., Średnice i stopień zaczernienia krążków gwiazd zmieniają się zależnie 
od czasu ekspozycji. Pozatem średnice krążków przy tym samym czasie 
ekspozycji zależą od względnych jasności gwiazd i dlatego mogą służyć 
do pomiarów względnych wielkości". 

W tern spostrzeżeniu zawarte zostały najważniejsze zasady fotometrii 
fotograficznej, która obecnie stanowi bardzo wybitną gałąź astrofizyki, 
wypierając skutecznie metody fotometryczne wizualne. 

Podstawowe znaczenie w fotometrii fotograficznej odgrywa t. zw. prawo 
oczernienia, które wyraża związek między gęstością wydzielonego srebra 

t a kliszy z jednej strony, a natężeniem światła i długością czasu ekspo
zycji z drugiej strony. Najpierw przypuszczano, że gęstość zaczernienia (D) 
jest wprost proporcjonalna do iloczynu z natężenia (I) źródła światła 

i czasu ekspozycji (t) . Przy doborze odpowiednich jednostek prawo to 
wyrażałoby się wzorem: 

(l) D l. t. 

Jak wiadomo z określenia wielkości gwiazdowej, w przypadku rozntcy 
gwiazd o jedną wielkość (lm ), natężenie światła gwiazdy słabszej ma być 
2.512 razy mniejsze od natężenia światła gwiazdy jaśniejszej. O ile więc 
mamy dwie gwiazdy o wielkościach m i n, to między temi wielkościami 
i odpowiadająceroi im natężeniami i oraz i zachodzi związek: 

m n 
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(2) ~ = 2.512"- m czyli 
l n 

(3) log im - log in = 0.4000 (n-m) 

A więc, gdyby prawo zaczernienia (1) było słuszne, wówczas gwiazda 
wielkości m+ 1 dawałaby tę samą gęstość zaczernienia, co gwiazda wiel
kości m, jeżelibyśmy powiększyli czas ekspozycji 2.512 razy. 

Okazało się jednak, że gęstość zaczernienia obrazów gwiazd na kliszach 
jest bardziej skomplikowaną funkcją natężenia źródła światła i czasu 
ekspozycji. Astronom niemiecki, K. S c h war z s c h i l d, na podstawie 
licznych badań znalazł, że wzór (1) należałoby zastąpić wzorem: 

(4) D = l. tP, 

gdzie wykładnik p jest wielkością zależną od rodzaju klisz 1 sposobu wy
woływania. Niech gęstości zaczernienia (przy zdjęciach pozaogniskowych) 
dwóch obrazów gwiazd o natężeniach 11 i 12 , uzyskane w czasie ekspo
zycji t 1 i t~ , będą jednakowe: 

(5) 

(6) 

Biorąc pod uwagę wzór (2), możemy napisać 

(7) 2.512m,--m, ( 
t. ) p • -t- , a wtęc 

l 

p log ( +) 
(8) m. -m, = log 2.512 

Jeżeli wtęc zwiększymy czas ekspozycji 2.512 razy (.!J = 2.512), wów
t l 

czas ze wzoru (8) otrzymamy: 

(9) 

A więc wykładnik p oznacza, ile wielkości zyskuje obraz gwiazdy, jeżeli 
czas ekspozycji zwększymy 2.512 razy. Dla różnych gatunków klisz wy
kładnik ten bywa różny, lecz prawie zawsze jest mniejszy od jedności. 
Dla klisz, używanych przez S c h w a r z s c h i l d a, p przeciętnie 
równało się 0.8. O taki więc ułamek wielkości o·trzymujemy słabsze gwia
zdy na kliszy, gdy czas ekspozycji powiększymy 21

/ 2 razy. 
Przy dalszych badaniach okazało się jednak, że p zależy nietylko od 
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rodzaju klisz i sposobu wywoływania, lecz jest ponadto funkcją jasności 
gwiazd na kliszy. Wzór (4) jest więc tylko przybliżony. 

W 1913 r. E. K r o n zbadał w Obserwatorjuro Astrofizycznem w Pots
damie szereg klisz fotograficznych i znalazł nowy wzór na wyrażenie pra
wa zaczernienia, lecz później s ze badania nie potwierdziły tego wzoru 
A więc prawo zaczernienia nie zostało jeszcze ujęte w dokładny wzór 
matematyczny i z tego powodu trudno je stosować przy określeniu wiel
kości gwiazdowych na kliszach. Zmuszeni więc jesteśmy przy wyznaczaniu 
skali fotometrycznej na kliszach stosować takie metody, przy których 
znajomość wykładnika p nie jest potrzebna. Skalę fotometryczną uzyskać 
możemy najlepiej, gdy w ciągu tego samego czasu ekspozycji otrzymuje-

Fig. 1. 

21 kolejnych zdjęć Wegi, dokonanych w Obserwatorjum Warszawskiem 
przy użyciu siatki dyfrakcyjnej . Poszczególne zdjęcia wykonano przy 

nieco różniących się od siebie nastawieniach ogniska astrokamery. 

my na kliszy obrazy źródeł światła, których różnice natężeń są nam znane. 
Skalę fotometryczną uzyskać możemy bądź drogą laboratoryjną, bądź 

też bezpośrednio z obserwacyj astronomicznych. Ta druga droga bywa naj
częściej stosowana w badaniach astronomicznych. Wszystkie metody po
legają na tern, że osłabiamy światło gwiazd w znanym stosunku. Osiągamy 
to, np., przez diafragmowanie objektywu, lub też przez umieszczenie siatki 
dyfrakcyjnej bądź przed objektywem, bądź przed kliszą. Przeważnie po
stępujemy w ten sposób, że najpierw uzyskujemy zdjęcia gwiazd nieosła
bionych, następnie zaś obok na kliszy fotografujemy te same gwiazdy 
osłabione, stosując taki sam czas ekspozycji, jak przy pierwszem zdjęciu. 
Znany nam stosunek osłabienia natężenia gwiazd (np. z pomiarów średnicy 
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diafragmy lub z pomiarów grubości drutów i odstępów między niemi 
w siatce dyfrakcyj n ej) pozwoli nam na wyrażenie skali fotometrycznej 
w wielkościach gwiazdowych na podstawie wzoru (3). 

Z licznych metod, jakie bywają stosowane w absolutnej fotometrii foto 
graficznej, należy wymienić używanie grubej siatki dyfrakcyjnej, umie 
szczonej przed obj ektywem fotograficznym. Metoda zastosowania takiej 
siatki dyfrakcyjnej do fotometrii fotograficznej podana została przez 
E . H e r t z s p r u n g a w 191 O r., a następnie stosowana i opracowana 
dalej przez tegoż uczonego w szeregu prac, wydanych później . 

Zaletą tej metody jest możność uzyskania skali fotometrycznej przy 
jednej ekspozycji, w przeciwieństwie do innych metod, wymagających 
dwóch zdjęć. Siatka dyfrakcyjna składa się zazwyczaj z drutów metalo
wych o jednakowej grubości, umieszczonych równolegle w jednakowych 
od siebie odstępach. Na kliszy, uzyskanej z taką siatką przed objektywem, 
obraz każdej gwiazdy będzie się składał z centralnego obrazu i położo
nych z obydwu stron tego obrazu widm dyfrakcyjnych, słabnących w miarę 
odd:llania się od środka obrazu (fig. 1). 

Oznaczmy przez d grubość drutów w siatce, przez l zaś niezasłonięte 

odstępy między drutami. Dalej przez / 0 oznaczymy natężenie obrazu gwia
zdy, uzyskanego bez siatki przed objektywem, następnie przez i0 oraz in 
natężenia obrazu centralnego i w1dma stopnia n, uzyskanych przy użyciu 
siatki przed obiektywem; przy zdjęciu z siatką stosujemy ten sam czas 
ekspozycji, jaki był użyty przy zdjęciu bez siatki. Między wielkościami 
temi zachodzą następujące związki: 

( 10) 

. l 2 

(
sm 1 + d n:) 

n7t 

. d 2 

(sm~l +d nr:) 
nĄ 

111) 
I 

o 

Ze wzorów tych wynika : 

(12) . 

Zauważmy, że gdy l = d, t. j., gdy przerwy między drutami równają 
się ich grubości, otrzymujemy ze wzorów (10), (11) i (12): 

l 
(13) -· 4 

dalej zaś dla n parzystych (n = 2, 4, 6 ... ) 
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i 
(14) 

n o, 
i 
o 

dla n nieparzystych (n = 1, 3, S ... ) : 

in 1 
(15) 

lo 
2 2 , 

n '-

in 4 
(16) 

i n 2 .. 2 ,, o 
A więc w tym przypadku zanikają wszystkie widma parzystych stopni, 
zaś widma nieparzystych stopni osiągają maximum blasku. Dla widma 
1-go rzędu (n= 1), otrzymujemy z {15) i {16) : 

l o (17) ~:! 

i l 

i, 4 
(18) 

i .. o 

Podstawiając te wartości do wzoru (3), otrzymamy : 

(19) 0.4000 (m, - M) log 
lo 

log ..:z 
i, 

i 
., .. 

(20) 0.4000 (m , - m o) log o log -
i, 4 

gdzie Mo, m" i m, są wielkościami, odpowiadająceroi jasnościom 10 , i0 

oraz Ź1 • Po przeliczeniu ze wzorów tych otrzymamy: 

(21) 

(22) 

m - M 
l o 

m, m o 

2 ':'486 

0':'981. 

A więc, gdy mamy tylko jedno zdjęcie z opisaną siatką przed obiek
tywem, wówczas otrzymujemy na kliszy szereg obrazów dyfrakcyjnych 
gwiazd, złożonych z obrazu centralnego i widm nieparzystego stopnia, któ
rych ilość zależy od jasności gwiazdy. Mając kilka takich obrazów dy
frakcyjnych gwiazd różnej jasności, mamy możność wytworzenia dokład
nej skali fotometrycznej na podstawie zależności {10) i {11) . 

Opisany wyżej typ siatki dyfrakcyjnej, złożonej z równoległych dru
tów z wolnemi przerwami, równemi grubości drutów, najczęściej bywa 
stosowany w fotometrii fotograficznej gwiazd. Grubość drutów tak powin
na być dobrana, aby widmo 1-go stopnia miało kształt krążka obrazu 
gwiazdy i aby znajdowało się w dogodnej do pomiarów odległości od 
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obrazu centralnego. Im długość ogniskowa obj ektywu jest większa, tern 
grubość drutów sia:tki dyfrakcyjna powinna być większa. 

Fig. 2 jest fo,tografją siatki dyfrakcyjnej, stosowanej przez autora do 
fotometrii fotograficznej w Obserwatorjuro Astronomicznem Uniwersytetu 
Warszawskiego. Grubość drutów tej siatki wynosi 0.45 mm, tyleż wyno
szą przerwy między drutami. Siatka ta jest dostosowana do astrokamery 
Zeissa; średnica objektywu fotograficznego wynosi 12 cm, długość ogni
skowej - 60 cm. 

Aby móc z klisz ze skalą fotometryczną uzyskać wielkości gwiazd. mu·· 
simy pomierzyć obrazy gwiazd na kliszach. Najdawniejszą metodą, stoso· 

l 
l 

Fig 2. 

Siatka dyfrakcyjna do astrokamery Zeissa Obserwatorium Warszawskiego. 

waną w fotornetri i fotograficznej, były pomiary średnic gwiazd. Stosował 
już je B o n d w pierwszych swych pracach. Najczęściej stosujemy tu je
den z następujących wzorów: 

(23) 

(24) 

m=a +b log d 

m = a + b vd. 
gdzie m jest wielkością gwiazdową, d- zmierzoną średnicą, zaś a i b 
stałe zależne od instrumentu, rodzaju klisz, czasu ekspozycji i sposobu 
wywoływania. Metoda ta jest oparta na właściwości zwiększania się śre
dnic obrazów gwiazd na kliszach w miarę wzrostu natężenia gwiazd; sto
sowana bywa przy zdjęciach ogniskowych. 
Drugą właściwość obrazów gwiazd na kliszach, zwiększanie zaczernienia 

w miarę wzrostu jasności wyzyskujemy, stosując zdjęcia pozaogniskowe. 
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Instrument, używany do pomiarów zaczernień obrazów gwiazd nosi nazwę 
mikrofotometru. N aj dawniejszym mikrofotometrem, stosowanym w astro
fotometrii, jest mikrofotometr H ar t m a n n a, znany od 1899 r. W mikro
fotometrze tym porównywamy zaczernienie gwiazd z zaczernieniem od
powiedniego "klina fotograficznego", który wykonany bywa z paska kli
szy w ten sposób, że zaczernienie na nim wzrasta w sposób ciągły od je
dnego końca do drugiego. Przesuwalny ten klin zaopatrzony jest w skalę 
milimetrową, którą odczytujemy, gdy zaczernienie gwiazdy równa się 

zaczernieniu klina. 
Zaczernienie obrazów gwiazd nie jest jednostajne, wskutek czego po

równywanie obrazów pozaogniskowych z zaczernieniem klina bywa często 
utrudnione. Aby zwiększyć dokładność pomiarów, S c h w a r z s c h i l d 
zastosował specjalną metodę szrafowania; według tej metody zdjęcia 

odbywają się w ognisku, kaseta jednak tak jest poruszana, że obraz 
każdej gwiazdy pokrywa sobą jednakowe pole (najczęściej kwadracik), 
w którem zaczernienie jest jednostajne. 

Zarówno przy pomiarach średnic gwiazd, jak i przy pomiarach ich za
czernień wchodzą w grę tylko części obrazów gwiazd; w pierwszym przy
padku uwzględniamy tylko ich części zewnętrzne, w drugim zaś - we
wnętrzne. Natomiast w najnowszych typach mikrofotometrów, w których 
główną częścią składową jest termoelement lub fotocelka, uwzględniana 
bywa całkowita ilość srebra, wydzielonego na kliszy przez światło, badanej 
gwiazdy. 

Mikrofotometr termoelektryczny został zastosowany po raz pierwszy do 
badań astronomicznych przez H. T. S t e t s o n a w 1916 r . w Ameryce. 
Mikrofotometr ten ulepszony został następnie przez astronoma holender
skiego S c h i l t a ( 1924 r.) i w tej formie bywa obecnie stosowany. 

Fig. 3 wyobraża nam schemat mikrofotometru S c h i l t a. światło 
lampy L, zasilanej z akumulatora, przechodzi przez soczewkę a, dalej 
przez czerwony filtr b, poczem zostaje skupione zapomocą objektywu 0 1 

na kliszy R. Emulsja kliszy znajduje się w ognisku drugiego objektywu 
o" , który skupia cieplne promieniowanie lampy L na czułym termoele
mencie T, połączonym z galwanometrem. Drobna część promieni, zebra
nych przez objektyw o" odbita zostaje od płytki szklanej q, ustawionej pod 
kątem 45° do osi optycznej objektywu o" . Oko obserwatora, umieszczone 
przed okularem u, widzi część kliszy fotograficznej z obrazami gwiazd, 
pośrodku zaś ślad promieni lampy L w kształcie czerwonego krążka.; po
zatem w górnej części pola widzenia widoczna jest skala galwanometru. 
Cieplne promieniowanie, skupione na termoelemencie, wywołuje prąd 
elektryczny, który powoduje skręcenie lusterka galwanometru o pewien 
kąt. Kąt ten odczytujemy na skali galwanometru. Jeżeli promieniowanie 
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lampy przechodzi przez niezaczernioną część kliszy, to do termoelementu 
dociera maximum energji cieplnej, wskutek czego skręcenie lusterka galwa
nometru jest najsilniejsze; gdy zaś światło lampki skupimy na obrazie 
gwiazdy, to wydzielone srebro obrazu gwiazdy pochłonie część promie
niowania lampki, wskutek tego mniej energj i cieplnej dotrze do termo
elementu, i odchylenie lusterka galwanometru od położenia równowagi 
będzie mniejsze. A więc słabe gwiazdy, których obrazy zawierają mało 

i 
L\ w 

c 

~ l 

Fig. 3. 

Schemat mikrofotometru S c h i l t a . 

ziarenek srebra, pochłorną niewielką częsc promieniowania lampy, wsku
tek czego wychylenie galwanometru nieznacznie będzie się różniło od wy
chylenia, jakie otrzymujemy przy przejściu promieniowania lampy przez 
niezaczernione części kliszy. Obrazy zaś jasnych gwiazd, zawierające bar
dzo dużo wydzielonych ziarenek srebra, silniej pochłaniają promienio
wanie lampy, a więc zmniejszenie wychylenia galwanometru hędzie 

znaczne. Różnice w wychyleniach galwanometru, jakie otrzymujemy, wpro-
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wadzając do wiązki promieniowania la'mpy obrazy różnych gwiazd, po
zwalają nam, mając na kliszy skalę fotometryczną, obliczyć wielkości 
gwiazdowe mierzonych gwiazd. 

Fig. 4 jest fotografj ą mikrofotometru, należącego do Obserwator i urn 
Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. W przedniej części widzi
my obsadę lampy, dalej ramę, w której umieszczamy kliszę, z tyłu zaś --,--

Fig. 4. 

Mikrofotom~tr S c h i l t a Obserwatorium Astronomicznego Uniw. Warsz. 

termoelement. Z boku, z lewej strony, widoczny jest galwanometr, usta
wiony na kamiennym stoliku. Mikrofotometr S c h i l t a został nabyty 
przez Obserwatorjuro Warszawskie w 1930 r. i używany jest przez autora 
niniejszego artykułu do pomiarów klisz, uzyskanych zapomocą wspomnia
nej wyżej astrokamerv Zeissa. 

L. RZEWNlCKI 
(Warszawa) 

WYNIKI OBSERWACYJ METEORÓW, DOKONANYCH 
\V L:ECIE 1931 ROKU 

SPRZYJAJĄCA pogoda pozwoliła mi podczas minionego lata obserwo
wać systematycznie meteory. Obserwowałem je od 26 czerwca do 

26 sierpnia. Z obserwacyj wyciągnąłem częściowo już pewne wnioski, 
które poniżej przytoczę. 
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Spostrzeżenia prowadziłem podozas 30 nocy (w sumie przez 66 godzin) . 
W tym czasie zaobserwowałem 725 meteorów (wzrok mam normalny). 
Na tę liczbę przypada 722 "gwiazd spadających" i 3 bolidy. Jeden był 

9 wielk., drugi - 8-ej (po jego przebiegu pozostał ślad świetlisty, ga
snący zwolna w ciągu 71

/" sek.; meteor ten należał najprawdopodobniej 
do Perseid), wreszcie trzeci dorównywał jasnością Wenerze (mimo sto
sunkowo małej jasnoś ci zaliczam zjawisko to do kategorji bolidów ze 
względu na jego skomplikowany przebieg). 

Co się tyczy okazalszych "gwiazd spadających", nadmienię, że nocą 
12 13 sierpnia zaobserwowałem dwie - 6.5 wielk., promieniujące z Per
seusza; po przebiegu jednej z nich pozostał ślad świetlisty, który trwał 
blisko 15 sek. ślad tego rodzaju składa się z luźno skupionych rozżarzo
nych cząstek meteoru, oderwanych odeń skutkiem tarcia o atmosferę. 
Tejże samej nocy dostrzegłem kilka meteorów -5.5 wielk. (jak się zdaje, 
również promieniowały z Perseusza). Następnie w nocy 4!5 sierpnia zauwa
żyłem meteor prawie - 5.0 wielk., barwy białej; po jego przebiegu pozo
stał długi ślad świetlny. W początkach lipca dostrzegłem obj ekt -2.5 wiei k., 
który zakreślił na niebie silnie wężowatą drogę, co się rzadko zdarza. Droga 
ta wskazuje na istnienie jakiegoś lokalnego silniejszego oporu w atmosferze. 

Wogóle pod względem blasku zbadałem 315 objektów. Na tę liczbę przy
pada dorównywających jasnością Wenerze 16, zaś jaśniejszych od niej -6. 

Pod względem ilości meteorów danych wielkości gwiezdnych statystyka 
przedstawia się, jak następuj e: 

Ilość meteorów. 

Wie lkość l Konie c cze rwc a i lipiec l Sierpie ń 

-9 
- 8 
- 7 2 
- 6 
- 5 2 
- 4 4 12 

3 7 17 
- 2 13 12 
- 1 6 9 

o 19 19 
+ t 27 20 
+ 2 19 24 
+ 3 24 16 
+ 4 22 12 
+ s 17 6 
+ 6 2 2 
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Wypada stąd dla końca czerwca i lipca przeciętna jasność meteoru 
+ 1.6, dla sierpnia + 0.2. 

Pod względem barwy zbadałem 306 objektów. Procentowo dla końca 
czerwca i lipca przypada 95"/o białych, 3°/0 żółtych oraz po 1°/ 0 błękitnawo

białych i zielonkawych. Dla sierpnia - 80.8°/11 białych, 18.5°/ 0 żółtych 
i 0.7°/0 zielonkawych. Czysto czerwonych i fioletowych, jakie się niekiedy 
pojawiają, wcale nie zauważyłem, co więcej . zielonkawe były tylko 2 na 
wszystkie 725!. Jeden z nich zauważyłem 46 czerwca. Przedstawiał się 
okazale: był tak jasny, jak Wenus, trwał zaś blisko 2 sek., zakreśliwszy 
na niebie łuk długi na około 80 pozornych średnic księżycowych. 

Obrót dzienny Ziemi powoduje, że nad ranem dostrzegamy więcej me
teorów, niż w innych godzinach nocy. Moje obserwacje potwierdzają tę 

regułę: nocą 14/15 sierpnia nad ranem zauważyłem o 15°/0 więcej objek
tów, niż o północy; nocą 19/20 nad ranem dostrzegłem o 50°/0 więcej, niż 
wieczorem. 

Nakoniec pragnę przytoczyć wyniki badań poszczególnych rojów. Otóż 
Pons- Winneckidy (27-30 czerwca) prawie wcale się nie pojawiły; to 
samo sądzę o Cefeidach (15-20 sierpnia). Coprawda, dokładniejszemu 
badaniu Cefeid przeszkodziła niepogoda. Perseidy pojawiły się już w koń
cu lipca, spadały aż prawie do 20 sierpnia. Najliczniej spadały nocą 12/13. 
sierpnia (około 70 na godzinę). Niemal wszystkie były jasne i pozostawiały 
ślady. Dużo było barwy pomarańczowej. 

Wszystkich tych obserwacyj dokonałem w miejscowości Urle (50 km. 
na płn.- wschód od Warszawy; cp = + 52"17', f.. = 21 "36' na wschód od 
Greenwich). 

Obserwacje Perseid 

W ciągu lata b. r. uczenice Państwowego Gimnazjum Zeńskiego im. J. Slowack1ego 
w Warszawie, zrzeszone w Sekcji Astronomicznej Koła przyrodniczego tegoż gimna
zjum, dokonały szeregu obserwacyj Perseid. Zaznaczyć należy, iż wymieniona Sekcja 
Astronomiczna jest członkiem zbiorowym Oddziału Warszawskiego P. T . P . A., z którym 
pracuje w stałym kontakcie. 

Między innemi na wyróżnienie zasługuje praca p. Eugenji E r d m a nów n y, która 
w wyniku swych obserwacyj, dokonanych w czasie od 11-14 sierpnia b. r ., w miejsco
wości Fronotów nad Bugiem, uzyskała 3 wykresy, obrazujące przebieg 29 meteorów. 
W ciągu 2-ch nocy obserwacje musiały być przerwane z powodu zachmurzenia. Do wy
kreślania dróg poszczególnych meteorów używała p. E. E r d m a n ó w n a map C e
r a s k i e g o, specjalnie dostosowanych do badania meteorów. 

Nie trzeba dodawać, iż tego rodzaju obserwacje amatorskie, wykonane starannie, cho
ciażby nieliczne, stanowią zawsze poważną wartość naukową. 

L. o. 
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Układy supergalaktyczne. 

Olbrzymie rozmiary układu Drogi Mlecznej, której średnica oceniana jest obecnie 
jako rzędu 200 000 lat światła, skłoniły H. S h a p l e y'a do postawienia hipotezy, że 
układ ten składa się z chmur gwiazdowych i drugorzędnych układów gwiazdowych. 
Rozmiary tych układów mogą być porównywalne z mgławicami spiralneroi i Obłokami 
Magellana. Zbiorowiska takich układów gwiazdowych obserwujemy w skupieniach mgła
wic pozagalaktycznych. Z rozważań S h a p l e y'a wynika, że wszystkie pojedyńcze 
układy gwiazdowe, a więc nasz System Lokalny, do którego należy Słońce, Obłoki Ma
gellana, chmury gwiazd w Drodze Mlecznej oraz pojedyńcze mgławice pozagalaktyczne, 
tworzą jeden ciąg form, przytern rozmiary śr<:dnie wahają się od 1000 do 40 000 lat światła. 

W ciągu ostatnich lat wykryto wiele gromad mgławic pozagalaktycznych. Fotografje 
Harvardzkie wykazują około 40 takich grup, zupełnie wyraźnie zaznaczonych. Gromady 
takie liczą od sześciu mgławic pozagalaktycznych aż do kilku tysięcy tych zbiorowisk 
gwiazd. Odległości gromad mgławic pozagalaktycznych wahają się od miljena do 
200 miljonów lat światła, średnice zaś tych gromad - od kilkuset tysięcy do kilku 
miljonów lat światła. Jedna z tych gromad, położona w gwiazdozbiorze Centaura, wy
kazuje kształt wydłużony; zapewne posiada ona kształt dysku, kształt zaś elipsoidalny 
jest wynikiem małego nachylenia płaszczyzny równikowej układu do kierunku promi:?nia 
widzenia. Odległość tej gromady oceniana jest na 150 miljonów lat światła. za~ jej 
średnice na 7 miljonów, względnie na 2 miljony lat światła. Zapewne ten "supersyskm" 
gwiazdowy jest bardziej rozrzedzonym, niż analogiczna gromada mgławic Drogi 
Mlecznej. 

S h a p l e y sądzi, że gęste chmury gwiazd, jakie obserwujemy w gwiazdozbiorze 
Strzelca, tworzą oddzielną galaktykę tych samych rozmiarów, a zapewne i tej samej 
budowy, co Wielka Mgławica Andromedy. Opierając się na swej wielkiej hipotezie że 
układ Drogi Mlecznej jest takim supersystemem galaktyk, S h a p l e y stara się wy
jaśnić zaobserwowane prędkości radjalne gromad kulistych i ruch obrotowy Drogi 
Mlecznej, jako wyniki ruchu naszego lokalnego układu, w skład którego wchodzi rów
nież nasze Słońce. 

(The Journal of the British Astronomical Association, Vol. 40, pg. 349). 

E. R. 

Temperatura księżyca. 

E. P e t t i t S. B. N i c h o l s o n dokonali szeregu pomiarów promieniowania 
Księżyca zapomocą termoelementu, dostosowanego do 21 / 2 - metrowego reflektora na 
Mount Wilson. W wyniku pomiarów badacze ci znaleźli, że punkt podsłoneczny na 
tarczy Księżyca podczas pełni posiada temperaturę + 134°C. Ten sam punkt, znajdu
jący się na brzegu tarczy (t. j. gdy pomiary wykonywane były pociczas kwadr), w)ka· 
zywał temperaturę tylko + 81 PC, warto~ć ta jednak jest za mała; różnica z wartością, 
otrzymaną podczas pełni, jest zapewne wywołana przez fakt, że podczas kwadr mniej 
ciepła dochodzi do nas z punktu podsłonecznego na Księżycu ze względu na górzystość 
powierzchni naszego satelity. 

Pomiary, wykonane na ciemnej stronie Księżyca, w punkcie, położonym w odwrotnym 
kierunku, niż Słońce, wykazały temperaturę zaledwie - 1530C, w ciągu więc 14 dni . od 
południa do północy Księżycowej, temperatura ulega zmianie blisko o 290°C. 
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E. P e t t i t i S. B. N i c h c l s o n znajdują, że radjometryczna wielkość Księżyca 
wynosi -t3m.3 w świetle odtitem i - J4m.8 w całkowitern promieniowaniu. 

(The Journal of the British Astronomical Association, Vol. 40, pg. 352-353). 
E. R. 

Towarzysz Syrjusza. 

W ubiegłym roku Aleksander Wy s o ck i opublikował wyniki ostatnich zdjęć to
'' arzysza Syrjusza, uzy&kanych za pomocą 26-calowego refraktora w Me Cormick Obser
vatory. Znajduje on, że masa towarzysza Syriusza wynosi n3jprawdopodobniej 0.97 masy 
Słońca. Jasność fotowizualna tego .,białego karła", według zdjęć, uzyskanych zapomocą 
wspomnianego refraktora, wynosi 7"? l. a więc jasność bezwzględna tej gwiazdy równa 
j ~ st 9~'}. Przyjmując teraz, że temperatura powierzchni towarzysza Syrjusza wyno~i 
8000°, stosownie do typu widmowego, położonego między A i F, otrzymujemy: 

Promień gwiazdy 0.056 promienia Słońca. 

Średnia gęstość = 550 razy większa od gęstości Słońca 
(8000 razy większa od gęstości wody) 

W porównaniu z wielkościami, uzyskaneroi dawniej, promień towarzysza Syrjusza. 
obliczony przez W y s o c k i e g o, jest dwa razy więks:oy, gęstość zaś sześc razy 
mniejsza. Stąd wynika, że albo przesunięcie prążków w widmie towarzysza Syrjusza, 
wynikające z teorji względności, jest o połowę mniejsze, niż przesunięcie, zaobserwo
wane przez A d a m s a, lub też efektywna temperatura gwiazdy jest znacznie wyższa 
od 80oon. w Y s o ck i stwierdza, że według jego badań widmo białego karła ~ 2 Eridani B 
jest o wiele bogatsze w krótkofalowe promieniowanie, niż normalna gwiazda typu A 
z temperaturą efektywną około 10 00011 • Mcżliwem jest więc, że temperatura efektywna 
towarzysza Syrjusza wyn0si około 13 000". W tym wypadku wartość promienia gwiazdy 
i jej gęstości byłyby takie, jak to dotychczas przyjmowano. 

W y s o ck i zaznacza, że jakkolwiek wyjątkowo wielka gęstość towarzysza Syrjusza 
zdaje się nie ulegać wątpliwości, jednakże na przesunięcie prążków w widmie tej gwia
zdy wpływać może jeszcze obecność przypuszczalnego trzeciego ciała w układzie Syrju
sza. Perturbacje, wywołane przez to trzecie ciało, mogłyby wywołać zmiany w prędkości 
radjalnej, a więc i prążki widmowe zostałyby odpowiednio przesunięte. Na istnienie 
takiego zakłócającego ciała wskazują jeszcze wyniki, uzyskane przez J o n c k h e e r e'a 

M e y e r m a n n a przy obliczaniu orbity towarzysza Syrjusza. 
(The Journal of the British Astronomical Association, Vol. 40, pg. 357-358). 

E. R. 

Ruch obrotowy gwiazd. 

Dokładna analiza kształtu i natężenia prążków absorbcyjnych w widmach gwiazd 
pozwala na wyciąganie ważnych wniosków co do budowy zewnętrznych warstw globów 
gwiazdowych i ruchów materji na gwiazdach. Badania widm gwiazd pozwoliłv ostatnio 
astronomowi amerykańskiemu O. S t ru v e m u, rozważyć kwestję ruchu obrotowego gwiazd. 

Widma gwiazd wykazują często szerokie prążki absorbcyjne; O. S t r u v e znalazł, 

że stopień rozszerzania się prążka zależy od długości fali, jak to wynika z zasady 
Dopplera - Fizeau, a więc zjawisko to wskazuje na ruch obrotowy gwiazdy. Wniosek 
ter: znalazł potwierdzenie w badaniach widm gwiazd spektroskopowo - podwójnych; 
w tych ciasnych układach okres obiegu składników dokoła środka ciężkości jest równy, 
zapewne, okresowi obrotu dokoła osi obu gwiazd, wskutek silnego działania sił przypły

wowych. Otóż obserwacja wykazuje, że zachodzi wyraźny związek między szerokościq 
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prążków w widmach gwiazd oraz okresami i amplitudami obiegu składników gwiazd 
spektroskopowo-podwójnych. 

S t r u v e znajduje, że najgorętsze !lwiazdy typu O, B i A posiadają najszybszy ruch 
obrotowy, podczas gdy pojedyńcze gwiazdy typów F, G, K i M nie wykazują zupełnie 

szybkiego ruchu obrotowego. Badania S t r u v e g o tyczą się głównie gwiazd olbrzymich. 
Wyniki, uzyskane przez S t r u v e g o, wskazują, że istnieje przejście od szybko 

obracających się gorących gwiazd do ciasnych układów gwiazd spektroskopowe-podwói · 
nych, obserwacje jednakże nie ustaliły dotychczas, czy gorące pojedyńcze gwiazdy roz· 
padają się na dwa składniki, czy też dwie szybko obracające się gwiazdy zlewają się 

w jedną gwiazdę. 
Niektóre pojedyńcze gwiazdy i podwójne z krótkim okresem wykazują bardzo wiiO'I· 

kie prędkości obrotowe, przewyższające 200 km/sek, a nawet 250 km/sek. Np. w gwieździe 
spektroskopowo · podwójnej, a Virginis, jaśniejszy składnik obraca się z pr<;dkościa 

równikową 200 km/sek, słabszy zaś - z prędkością 50 km/sek. Predkości le odpowia· 
dają, prawdopodobnie, temu samemu okresowi obrotu; wobec tego średnica jaśniejszego 
składnika byłaby 4 razy większa od średnicy słabszego składnika. 

Dla gwiazdy pojedyńczej 11 Ursae Maioris (typ B 3) S l r u v e znajduje, iż równi· 
kowa prędkość obrotu wynosi około 200 km/sek; wydaje się prawdopodobnem, że gwia· 
zda jest niedaleko krytycznego stanu, w którym może rozpocząć się podział na dwie 
gwiazdy. Jeżeli gwiazda ta posiada normalne rozmiary (t. j., gdy średnica jest 5 do 6 
razy większa od średnicy Słońca), lo okres obrotu jej dokoła osi wynosić powinien 
około P /2 dnia. 

(The Journal of the British Aslronomical Association, Vol. 41, pg. 102-103). 
E. R. 

S p r o s t o w a n i e. 

W "Uranji" Nr 3 (1931) na str. 49 zamiast 3 wiersza od góry: 
JANUSZ PAGACZEWSKI. Obserwatorium Astronom. Uniw. JagielL (c. d.) 

powinno być: 
Dr EUGENJUSZ RYBKA. Obserwatorium Astronom. Uniw. Warsz. 
Beobachtungen von U Sagittae (Acta Astronomica, Ser. A, vol. L pg 43 - 47). 

Opracowanie 113 ocen wizualnych gwiazdy zaćmieniowej U Sagittae, dokonanych przez 
autora w czasie od 12.VI.1926 do 18.VI.1928. W pracy podano 23 normalne jasności 
obliczone z obserwacyj, krzywą zmian blasku i normalną epokę minimum jasności 

(Wszystkie więc prace wymienione na str. 49, a przypisane wskutek omyłki dru
karskiej p. J Pagaczewskiemu, należą do p. Dr E. Rybki). 

Recenzje 
Dr. JAN GADOMSKI i dr. EUGENJUSZ RYBKA. Kosmografja. Podr~cznik dla 

szkół średnich. Str. 226 z 93 rycinami. Wydawnictwo M. Arcta w Warszawie. Cena zł. 9.60. 

Pojawienie się tej książki jest w naszej ubogiej literaturze naukowo-popularyzacyjnej 
wydarzeniem o wielkiem znaczeniu. Używane dotąd, bardzo nieliczne zresztą, podręcz
niki kosmografii już dawno utraciły cechę aktualności i w świetle nowych zdobyczy na 
polu astronomji okazały się zgoła niewystarczające. Jest to zupełnie wytłumaczone, gdyż 
dawne podręczniki kosmografii nie mogły obejmować całokształtu dzisiejszej wiedzy 
astronomicznej, wzbogaconej odniedawna dopiero potężną gałęzią - astrofizyką. Nowe 
kierunki i metody badań, jak fotografja, fotometrja, spektroskopia nie mogły być w sta· 
rych podręcznikach uwzględniane. Nawet wprowadzanie uzupełnień i zmian w później· 
szych ich wydaniach nie rozwiązywało kwestji całkowicie, ani z punktu widzenia nauko-
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wego, ani dydaktycznego. Należało przedmiot ująć na nowo i bardziej wszechstronnie 
Zadania tego podjęli się właśnie dr-owie J. G a d o m ski i E. Rybka, astronomo
wie Obserwatorjuro Uniwersytetu Warszawskiego, i ułożony przez nich podręcznik pod 
każdym względem odpowiada potrzebom nowoczesnego nauczania kosmografji w szko 
łach średnich . 

Wybitną zaletą tego podręcznika - i to z naciskiem podkreślić należy - jest zu 
pełnie nowy, inny niż dotychczasowy, sposób ujęcia przedmiotu, mianowicie z punktu 
widzenia f i z y c z n e g o o p is u w s z e c h ś w i a t a. Szerokie rozprowadzanie 
w dawnych podręcznikach części matematycznej zostało tu, bez przeszkody dla jasności . 
zredukowane do niewielu koniecznych wzorów i opisów geometrycznych, potrzebnych 
adeptowi do zrozumienia zjawisk. Natomiast część fizyczną, opisową, potraktowali auto
rowie możliwie rozlegle i miejscami nawet bardzo szczegółowo, więcej może, aniżeli to 
dla podręcznika szkolnego jest konieczne. Ale zato uczeń i wogóle czytelnik znajdzi~ 
tu opis nietylko samych zjawisk, lecz także i ważniejszych metod badawczych, stoso
wanych w astronomji przez nowoczesnych astronomów. Tutaj czytelnik i uczeń znaJ · 
dzie wśród bogatego materjału ogólnego, także niejedno ciekawsze, specjalnie jego sa
mego interesujące zagadnienie. 

Wiele walorów dydaktycznych daje tej książce szczęśliwie wprowadzony zbiór ćwi
czeń, zamykających poszczególne rozdziały; takie ćwiczenia doskonale dopomagają do 
utrwalenia przeczytanej treści i pozwalają uczniowi samodzielnie zaznajomić się ze zja
wiskami i wykonywać niektóre łatwiejsze - a mimo to cenne naukowo - obserwacje. 

Myśl przewodnia autorów, stworzenia podręcznika możliwie wszechstronnego, będą
cego nietylko drogowskazem i pomocą dla uczącego się, czy też miłośnika astronomji , 
lecz również popularną książką dla polskiej inteligencji - tak słabo orjentującej się 
w dziedzinie "Królowej Nauk" - została całkowicie urzeczywistniona w sposób jak naj 
bardziej dla nich zaszczytny. Zresztą autorowie sami, jako fachowcy i znani popula ry
zatorowie, dają pełną rękojmię prawdziwej wartości wydanej książki. Dane źródłowe 
czerpali z prac oryginalnych najwybitniejszych nowoczesnych astronomów, dość wspom 
nieć N e w c o m b a, G r a f f a, R u s s e ll'a. Lekkie i barwne pióro autorów znajduj e 
swój odpowiednik w bogatym materjale ilustracyjnym, który czerpany jest przeważnie 
z przepięknych fotografij nieba, otrzymanych przy pomocy najpotężniejszych obecnie 
r.arzędzi astronomicznych. 

Może ktoś zarzucić, iż książka, jako podręcznik, jest za obszerna (226 stronic, wiele 
rozdziałów drukowanych petitem), lecz fakt ten raczej podnosi bogactwo materjału , 
który i tak zacieśniony został przez autorów do granic, których zmniejszenie dałoby 
obraz przedstawianego przedmiotu zaledwie w konturach, niewyraźny, żeby się wyra
zić - niedoeksponowany. Wreszcie taka różnorodność tematu pozwala nauczycielowi 
kosmografii na bardziej metodyczne opracowanie lekcji, co w połączeniu z głębokiem 
a jednak przystępnem ujęciem problemów astronomicznych, jest dla nauczyciela znacz
nem ułatwieniem, której to okoliczności - bardzo ważnej ze względu na obecny system 
nauczania - pominąć nie można. 

Reasumując powyższe uwagi, życzyć tylko wypada, aby książka tak wartościowa 
przyczyniła się do szybkiego spopularyzowania przepięknej wiedzy astronomicznej nie
tylko wśród miłośników nieba - lecz również wśród szerokiego społeczeństwa polskiego. 

Nakoniec nie od rzeczy będzie, dla orjentacji czytelników, podanie spisu rozdziałów, 
które w 122 ustępach zamykają treść książki. 

Przedmowa (pióra prof. M. Karnieńskiego, Dyrektora Obserwatorjuro Warszawskiego). 
Od autorów. Wstęp . - Część pierwsza: Ogólne wiadomości z astronomii matematycznej . 
Rozdział I. Sfera niebieska, II. Ruch planet, III. Ziemia, IV. Czas, V. Rozmiary układu 
planetarnego. - Część druga: Opis ciał układu planetarnego. Rozdział VI. Księżyc, 
VII. Słońce, VIII. Zaćmienia, IX. Planety, X. Komety i meteory. - Część trzecia: Gwia
zdy i budowa wszechświata. Rozdział XI. Ogólne wiadomości z astronomji gwiazd sta
łych, XII. Jasność gwiazd, gwiazdy zmienne, XIII. Widma i temperatury gwiazd, 
XIV. Budowa fizyczna gwiazd. XV. Budowa wszechświata. - Skorowidz nazwisk. Skoro
..,ndz ogólny. 

Lucjan Orkisz. 

K. SCHUTTE. Wann gebt die Sonne auł und unter? S. IX + 37 Taf. F . Diimmlers 
Verlag, Berlin und Bonn, 1930. 

Momenty wschodu i zachodu Słońca, podawane w kalendarzach astronomicznych. 
odnoszą się zwykle tylko do głównego miasta danego kraju. I tak np. kalendarz naszego 
T-wa podaje je tylko dla Warszawy. Tymczasem wiadomo, że w różnych częściach kraju 
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wschody i zachody Słońca są rozne, a także długość dnia ulega zmianom, zależnie od 
położenia geograficznego. Tak np. 20 czerwca Słońce wschodzi: w Wilnie o g. 240

, a w Kra
kowie dopiero o g. 3"0 • Podobnie różnią się zachody Słońca, np. dn. 27 grudnia: w Wił· 
nie o g. 14°7 , a w Krakowie - o g. 15 14 • 

Ponieważ dokładniejsza znajomość momentów wschodu, a zwłaszcza zachodu Słońca, 
jest ważna także w niektórych dziedzinach życia praktycznego (terminy oświetlenia 
ulic, aut i t. p.), wil(c jeden z astronomów niemieckich, dr. K. Schiitte z Monachjum, 
opracował i wydał książeczkę, która właśnie pozwala wyznaczyć owe momenty z do
kładnością 2- 3 minut dla dowolnego punktu Europy środkowej. 

Na książeczkę tę zwracamy uwagę naszych czytelników, gdyż mapki wschodów i za
chodów Słońca, które podaje w liczbie 37 dla każdego 10-go dnia w roku (w czasie śr. · 
europ.), obejmują również znaczną część Polski z wyjątkiem kresów wschodnich pll 
linję Wilno-Stanisławów. Pozatem mapki podają zmi:my dzienne wschodów i zachodów 
Słońca, a także czas trwania zmroku cywilnego. Książeczka jest poprzedzona wstępem 
objaśniającym i zawiera nadto kalendarz wieczysty za okres 1700-2099, daty W . Nocy 
dla lat 1901- 1950 oraz tabelę długości dnia dla 37 dni w roku w funkcji szerokości 
geograficznej. 

Cena książeczki wynosi 4.80 mk. niem. Jeżeli jednak członkowie naszego T-wa spro
wa dziliby odrazu kilka egzemplarzy bezpośrednio od autora (Miinchen, Sternwarle), to 
otrzymają ją po cenie zniżonej, 3.60 rok. plus porlo. Ponieważ w kraju nie mamy wy· 
dawnietwa tego rodzaju, więc polecamy broszurkę d-ra Schiittego, która i astronomom 
miłośnikom oddać może cenne usługi. 

E. Stenz 

Wpływy 

Sprawozdanie Kasowe Zarządu Centralnego Polskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Astronomii za r . 1930, zatwierdzone na Zebraniu Dele· 

gatów P. T. P. A. w dniu 12.111. 1931 r. 
Wydatki 

l 
Suma 

zł . ~r. 
Pozycja 

l 
Suma 

zł gr 
Pozycja 

Z Oddziału Warszawskiego 
Z Oddziału Lwowskiego 
Z Oddziału Warszawsk. składki 

dobrowolne na wydawnictwa 
Subsydjum Magistratu m. st. 

Warszawy 
Subsydjum Kasy im. J. Mia
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Składki członkowskie, wpła
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268.20 

26.-

1000.-

1000-
850.-

108.80 

39.-

41.60 l 
0.34 

4 596.49 
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"Uranji" 

Administracja 
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6 855.06 

Powstały deficyt w sumie zł. 2.258.57 (zł. dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt osiem 
gr. 57) przeniesiony został na r. 1931. 

Redaktor: E. Rybka. 

Prezes: (-) prof. M . Kamieński. 
Shrbnik: (-) M. Łobanow. 
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B l b l Jotek a ~ "M a t h e s l s P o l skleJ" 
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Z PRZEDMOWY AUTORA 

W ciągu bieżącego stulecia, ściś lej zaś mówiąc, począwszy od 1895 r., fizyka do
znała, jak wiadomo, zasadniczego przeobrażenia, ulegając ogromnej ewolucji. W odstępie 
kilku zaledwie lat (1895 - 1900) wykryto promienie Ront g e n a, ciała promienio 
twórcze, zjawisko Z e e m a n a, po raz pierwszy też powstało podstawowe w chwili 
obecnej pojęcie wszystkich działów fizyki, - pojęcie kwantów. W tym czasie poło

żono jednak tylko podwaliny nowej nauki, która dopiero w bieżąccm stuleciu rozwi
nęła się w sposób niebywały. 

Rozwój ten polega przedewszystkiem na wykryciu licznych zupełnie nowych zja
wisk oraz wspólnego źródła takich zjawisk, które wydawały się przedtem niczem ze 
sobą niezwiązane. Powstały nowe tcorje, tłumaczące duże grupy zjawisk i pozwalające 
sięgnąć głęboko w owe dla obserwacyj bezpośrednich niedostępne dziedziny, będące 

źródłem przemian, które możemy obserwować, badać oraz stosować do celów technicz
nych; wystarczy podać jeden tylko przykład: teorję budowy atomu. 

Rozwój ten wzbogacił oo.ukę licznemi nowemi pojęciami i odpowiadającemi im 
nowemi terminami. Pojęcia te i terminy przenikają stopniowo do szerokich warstw 
laików. Spotyka się je w artykułach, które choć nie są przeznaczone dla specjalistów, 
lecz niezawsze są napisane w sposób przystępny dla ogółu; są one prócz tego rozrzu
cone w wielu czasopismach. 

Nie ulega jednak wątpliwości, że bardzo wiele osób nietylko słyszało o nowych 
postępach fizyki i interesuje się temi postępami, lecz pracnętoby się z niemi zapoznać. 
Dzieła specjalne są dla tej kategorii czytelników prawie zupełnie niedostępnc, przede
wszystkiem ze względu na to, że czytelnicy ci nietylko nie są obznajmieni z wyższą 
matematyką, ale zdążyli nawet gruntownie zapomnieć wiele rozdziałów szkolnej algebry 
i geometrji, np. trygonometrję. Celem niniejszej książki jest zaspokoić wymagania tych 
właśnie czytelników. Aby ten cel osiągnąć, książka nie może mieć charakteru podręcz
nika, który wymaga kolejnego studjowania wszystkich rozdziałów od początku do koń

ca. Czytełnik winien mieć możność łatwego odszukania dowolnego interesującego go 
zagadnienia, nie czytając szeregu rozdziałów poprzedzających. W tym też celu podano 
w kilku miejscach krótkie powtórzenia tematów, które już poprzednio były szczegó
łowo omawiane, oraz liczne odsyłacze do ustępów poprzedzających. Bardzo szczegółowy 
skorowidz ułatwia odnalezienie każdego specjalnego zagadnienia lub terminu, które 
czytelnik pragnie poznać. 

Co się tyczy matematyki, to udało mi się w tej książce prawie zupełnie uniknąć 
jej stosowania. Przytoczono tylko najprostsze równania, które nic sprawią trudności 

nikomu, kto wie, że wielkości można oznaczać literami. 

Z PRZEDMOWY TŁUMACZA 

Względy, które sk łoniły autora tego dzieła do popularnego opracowania przeglądu 
nowych zdobyczy fizyki, pozostają w całej pełni słuszne również dla czytelników pol
skich. To właśnie jest powodem ukazania się polskiej edycji tej książki, tembardzicj, 
że niema w języku polskim dzieła o podobnie szerokim zakresie oraz o tak przystępnem 
opracowaniu. Z dzieł zaś popularnych w obcych językach książka prof. O. C h w o l
s o n a jest, zdaniem tłumacza, najbardziej dostępna dla polskiej publiczności. Zresztą, 

zalety dydaktyczne dzieł prof. O. C h w o l s o n a są powszechnie znane, a przyswojenie 
ich przez bogate literatury naukowe Zachodu jest najlepszym tego dowodem. 

\ l 
fj 
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Tekst próbny z Chwolsona "Fizyki Współczesnej". 

Budowa atomu i powstawanie widm [IV 

Zanim przejdziemy do dalszego wykładu teorji B o h r a, musimy zwró
cić uwagę na następujące dwie okoliczności. Nauka XIX w. uważała pier
wiastki za substancje różne co do swej istoty. Przypuszczano, że w przy
rodz"e istnieje duża liczba zasadniczych elementów (mówilibyśmy obecnie 
o 92), jakgdyby zupełnie samodzielnych, niczem ze sobą nie związanych, 
które oczywiście w żadnym razie nie mog1 ulegać przemianom. Istotnie, 
idea przemian pierwiastków wydawała się nieziszczalnem marzeniem Śred
niowiecznych alchemików. Atomy wydawały się 'tern: ostatniemi cząstecz
kami ciał, które w żadnym razie nie mogły dalej się rozpaść na jeszcze 
mniejsze składniki. Atom miedzi składa się z miedzi, atom siarki z siarki; 
są to maleńkie, różne co do swej istoty ziarenka tej lub innej substancji. 
Dzisiaj atoli obraz uległ radykalnej zmianie. Atomy wszystkich pierwiast
ków są mianowicie zbudowane według jedne~o i tego samego planu z elek
tronów i protonów. Idea przemiany jednego pierwiastka w drugi, teorc· 
tycznie rzecz biorąc, przestaje być absurdem. Weźmy np. rtęć i złoto, znaj
dujące się obok siebie w tablicy M e n d e lej e w a pod numerami 8o 
i 79· Z liczb tablicy 3 wi dać, że atom rt((ci ulegnie przemianie w atom 
złota, jeżeli rO odjąć od elektronów zewnętrznych jeden elektron, co bar
dzo łatwo da się uskutecznić drogą jonizacji pary rtęci; 2 ° wyrwać z ją
dra atomu rtęci 5 protonów i 4 elektrony; 3° dokonać wewnątrz jądra ato· 
mu rtęci przestawienia części składowych, co prawdopodobnie okaże siC( 
koniecznem. Ostatnich dwu zmian dokonać jeszcze nie umiemy, lecz praw
dopodobnie i to z biegiem czasu stanie się możliwe. Rozpatrzymy później 
próby sztucznego rozbicia jąder atomowych pewnych pierwiastków wy
konane z dodatnim wynikiem, co się zaś tyczy samej idei przemiany 
iednego pierwiastka w drugi, to przywykliśmy już do niej oddawna dzię
ki badaniom zjawisk promieniotwórczych. 

Musimy jeszcze zwrócić uwagę na inną nową ideę następującą. 
Dawna nauka, uważając 92 pierwiastki za różne co do swej istoty 
substancje, wprowadzała tern samem pojęcie 92 różnych zasadniczych 
elementów wszechświata. Jeśli dodać jeszcze dwa rodzaje elektrycz
ności i wypełniający przestrzenie międzyplanetarne eter kosmiczny, wów
czas otrzymujemy skomplikowany system, w którym wszechświat zawie
ra conajmniej 95 różnych elementów podstawowych. Teraz jednak 92 
pierwiastki odpadły całkowicie; pozostają tylko dwa gatunki elektrycz
ności, oraz conajwyżej dwa elementy o dotychczas bliżej nieustalonym 
charakterze, będące nośnikami zjawisk energji promienistej. Tak więc 

zamiast 95 mamy tylko 4 różne elementy, które przeplatając się i współ
działając wzajemnie, tworzą całą nieuorganizowaną przyrodę martwą i są 
źródłem barwnej, nieskończonej różnorodności otaczającego nas świata. 
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Kwantowa teorja ~wiatła 1 77 

Zasady teorji, kt6ra nosi obecnie nazwę kwantowej teorji światła, sfor
mułował A. E i n s t e i n w 1905 r. Rozumowania jego są w istocie bardzo 
proste. Niech będzie ciało A, wysyłające strumień energji promien:stej, oraz 
ciało B, kt6re pochłania trafiającą nań część tego strum:enia. Ciała A i B 
mogą się znajdować w dowolnej od siebie odległości, w najbliższem są

siedztwie, czy też w odległości biljon6w mil (odległość mgławicy od Ziemi). 
Ciało A wysyła energję promienistą oddzielnemi kwantami; ciało B po
chłania tę samą energję r6wnież oddzielnemi kwantami tej samej wielkości. 
Zachodzi pytanie: co się dzieje z tą energją w drodze pomiędzy A i B? ł 

E i n s t e i n wypowiada tu następujący śmiały pogląd: strumień energji 
promienistej między A ti. B składa się z oddzielnych niezwiązanych ze sobą 
kwantów, pędzących z prędkością światła. Są one czemś w rodzaju atomów 
energji promienistej i noszą dla kr6tkości nazwę kwantów światla1 ); bę

dziemy bardzo często m6wili poprostu o kwantach. Mamy tu wyraźny 
nawr6t do N e w t o n 'owskiej teorji emisyjnej światła. R6żnią się one jed
nak m. inn. tern, że według teorji emisyjnej masa cząsteczki świetlnej pro
mienia czerwonego jest największa, zaś fiołkowego - najmniejsza, nato-
miast teorja E i n s t e i n a prowadzi do wniosku przeciwnego, jak to wy-
nika z r6wn. (r), gdzie dla promienia fiołkowego częstość v jest większa, 
niż dla promienia czerwonego. 

Wiemy jednak, że olbrzymia liczba najrozmaitszych zjawisk, wywo
ływanych na swej drodze przez promienie widzialne i niewidzialne, kt6-
re są gł6wnym przedmiotem najobszerniejszego działu fizyki, optyki, 
znalazły świetne wytłumaczenie oparte całkowic i e na pojęciu falo
wego charakteru energji promienistej. Teorja falowa zakłada rozcho
dzenie się ruchu drgającego, kt6ry charakteryzują wielkości takie, jak 
częstość drgań, ich amplituda, długość fali, jak r6wnież f.orma drgań 

i t. d. Teorja falowa tłumaczy odbicie i załamanie, interferencję i dy
frakcję, polaryzację wszystkich typ6w, załamanie podw6jne, skręcenie 

płaszczyzny polaryzacji oraz inne czasami bardzo skomplikowane zja-
wiska, kt6re zachodzą w kryształach. Wszystkie te zjawiska tłu
maczy teorja falowa w spos6b stosunkowo prosty, są one jej logiczną 
konsekwencją. Nie wydaje się natomiast, aby teorja kwant6w światła 
zdołała w spos6b prosty i dogodny wytłumaczyć kt6rekolwiek ze wspo
mnianych zjawisk, za wyjątkiem może tylko odbicia. Najbardziej typo
wem z tych zjawisk jest interferencja promieni, powstanie kt6rej bardzo 
trudno sobie wyobrazić w inny spos6b, jak tylko przez składanie kilku 
ruch6w drgających. Według teorji kwantowej światła, strzępki energji pro-

1 ) Nazywają je też częito f o t o n a m i. (Przyp. tłum.) 
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i mikroskopijnych. Była to makrofizyka. Budowana na określonych przez 
wieki opracowanych podstawach i metodach myślenia, była przeznaczona 
do celów jasno sformułowanych. Po I 9 I 3 r. fizyka rozpoczęła badanie 
świata wewnątrzatomowego, powstała mikrofizyka. Nie dziw przeto, że 
w tym zupełnie nowym świecie, nauka napotkała na zupełnie niespodzie
wane trudności, na zupełnie nowe fakty, które dowiodły, że ni,e można tu 
stosować praw makrofizyki Ze szczególną wyrazistością wyszło to na 
jaw przedewszystkiem w stworzonej przez N e w t o n a a przekształconej 
przez E i n s t e i n a mechanice. Zastosowanie jej do świata wewnątrz
atomowego prowadzilo do fałszywych rezultatów. Należało więc zbudo
wać nową mechanikę, a przytern gruntownie zmienić wiele z zasad dawnej 
nauki. W ten sposób powstała nowa nauka - mikromechanika. 

Nasuwa się tu jednak pewna doniosła uwaga, która pociąga za 
sobą liczne konsekwencje. Jeżeli mianowicie pewne określone zasady, lub, 
co jest jeszcze istotniejszem, pewne formy myślenia naukowego nie mogą 
być stosowane w mikrofizyce, to wątpić należy, czy mamy prawo uważać 
je za bezwzględnie ścisłe i stosowalne w makrofizyce, choć mogą się one 
wogóle przyczynić do rozwoju nauki, w szczególności zaś mogą prowadzić 
do wn iosków zgodnych z doświadczeniem. Przecież wydaje się nam ciągle, 
że w dwu spotykających się pociągach płynie ten sam czas, czas światowy, 
i nie mamy możności przekonać się doświadczalnie, że jest to tylko złu
dzeniem, że każdy z poc iągów ma swój czas, przyczem "dwa czasy", róż
nią się między sobą bardzo swoiście. Inny jeszcze przykład: w rozdz. II, 
§ 5 widzieliśmy, że masa ciała zależy od jego prędkości. Doświadczenie 
potwierdziło to dla ciał (elektronów), poruszających się z olbrzymią pręd
kością. Jest to jednak niewątpliwie słuszne również dla małych prędkości, 
chociaż nie można tego dowieść doświadczalnie. Jest więc rzeczą jasną, że 
powstanie mikrofizyki musiało spowodować przewrót również w makro· 
fizyce, że zaczęto wątpić w słuszność wielu z jej podstaw. 

Dla charakterystyki współczesnego stanu fizyki, zwrócimy uwagę na 

trzy okol:czności, uwydatniające się wyraźnie przy badaniu wielu nowych 
idei, które mikrofizyka usiłuje wprowadzić do makrofizyki. 

1. Daje się czasami zauważyć bardzo jaskrawa różnica zdań między 
nierzadko najwybitniejszymi uczonymi. \Vystąpi to szczególnie wyraźnie 
w § 6, który poświęcimy głębokiemu przewrotowi podstaw naukowe~) 
myślenia, związanego z mikromechaniką. 

2. Uderzające niedomówienia, niekompletność, i z tego względu 
zupełna niejasność pewnych założeń, na których jednak oparta jest znacz
na część mikromechaniki. Bodaj najdziwniejszem jest to, że wnioski, które 
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wielkość, mogącą być zmierzoną z dowolną dokładnością, wszelkie po
woływanie się na ruch elektronu w czaste jest pozbawione naukowego 
sensu. 

§ 6. Zasada przyczynowości. 

Przechodzimy do zagadnienia, odgrywającego ogromną rolę we współ
czesnym stanie rozwoju mikromechaniki. Można je w krótkości sformuło
wać w ten sposób: czy przyczynowość wogóle istnieje i czy zasada przy· 
czynowości daje się wogóle stosować do zjawisk otaczającego nas świata, 
jeżeli ograniczymy się dla prostoty jedynie do martwej przyrody? Ucze
ni, - a jest ich bardzo wiele, należą do nich najwyb:tniejsi, - którzy od
powiadają na to pytanie przecząco, nietylko wyrażają powątpiewanie, lecz 
poprostu obalają fundamentalną zasadę, na którą spoczywała dotychczas 
nietylko fizyka, lecz i wszystkie inne nauki, zajmujące się przyrodą mar
twą. Jest tu przygotowywany, a zdaniem wielu - już nastąpił, naj
głębszy przewrót podstaw myślenia naukowego. Zagadnienie przyczyno
wości zostało wyraźnie postawione w 1927 r. przez wyżej(§ 5) już wspom
nianego młodego uczonego H e i s e n b er g a. Walka o takie lub inne 
rozstrzygnięcie tej zasadniczej sprawy jest jeszcze daleka od zakończenia. 
Należy zauważyć, że przeciwnikami obalenia zasady przyczynowości są 

niektórzy najwybitniejsi uczeni współcześni starszej generacji. Tak np. 
doskonałe poświęcone mikromechanice dzieło A. S o m m e r f e l d a, które 
ukazało się w 1929 r., ani jednem słowem nie wspomina o zasadzie przy
czynowości! Jest rzeczą nie mniej interesującą, że zwolennicy nowego prze
wrotu naukowego zaczęli popularyzować sprawę obalenia zasady przy
czynowości. Zarówno w licznych czasopismach popularnych, jak również 
w szeregu pism codziennych ukazują się artykuły, w których dowodzi się, 

że zasady przyczynowości wogóle niema i być nie może. 

Przypomnijmy zasadniczy moment, który kierował dotychczas uczo
nymi przy budowie nauki. .Nas-a zmysły bezustannie przyjmują niezli
czoną ilość wrażeń, z których składa się obraz świata zewnętrznego. Ow 
świat wrażeń jest w wysokim stopniu nieuporządkowany, panuje w nim 
ogromny chaos. Człowiek usiłuje ten świat uporządkować, konstruując so
bie inny świat, który odpowiada poziomowi rozwoju człowieka w danej 
chwili; konstrukcja ta zawiera to, co się nazywa jego światopoglądem. 
W świecie tym odgrywają rolę bóstwa, różne obrazy mitologiczne, dobre 
i złe duchy i t. p. Nauka stopniowo je pousuwała w tern przekonaniu, że 
nie mają one miejsca w owym trzecim faktycznie istniejącym świecie, do 
poznania którego nauka wciąż dąży i który został przez nią prowizoryC':{· 

Tłoczono w Drukarni Krajowej w Warszawie 
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URAN JA CZASOPISMO POLSKIEGO TOW. 
PRZYJACIÓŁ ASTRONOMJl 

Dodatek do "MATHESIS POLSKIEJ" 

NR 5 (37) Listopad - grudzień 1931 RoK 10 

L. ORKISZ 
(Warszawa) 

ZJAWISKA ASTRONOMICZNE W H. 1932 ') 

Słoń c e. 

W DNIU 2 stycznia o 5h 2
) Ziemia znajdzie się w p er i h e l i u m, t. j. 

w tym punkcie swej eliptycznej orbity, który leży najbliżej Słońca, 
znajdującego się w jednem z ognisk orbity Ziemi. Odległość wówczas Ziemi 
od naszej Gwiazdy Dziennej wyniesie 0.98326 jedn. astr. (jednostka astro
nomiczna = 149 450 000 km), średnica zaś kątowa Słońca, w odniesieniu 
do środka Ziemi, osiągnie swą największą w ciągu roku wartość 32'35':7. 
Natomiast w najdalszym od Słońca punkcie swej orbity, czyli w a p h e-
1 i urn, znajdzie się Ziemia w dniu 3 lipca o 21h, w odległości 1.01674 
jedn. astr.; geometryczna średnica tarczy słonecznej wyniesie 31'31':3. 

Początki a~tronomicznych pór rok u, wynikających z ruchu Ziemi do
koła Słońca oraz nachylenia osi obrotu Ziemi do jej orbity, przypadają na 
dni następujące: dla półkuli północnej Wiosna 20 marca o 20~9 (Słońce 
przechodzi z półkuli południowej nieba na północną w punkcie równonocy 
wiosennej. Dla wszystkich miejscowości dzień równy jest nocy). - Lato 
21 czerwca o 16~4 (Słońce osiąga najwyższą deklinację północną, wyno
szącą + 23°26'53'.'3. Dzień na półkuli północnej najdłuższy, na południo
wej - naj krótszy). - Jesień 23 września o 7~3 (Słońce przechodzi przez 
równik niebieski. Dzień równy nocy).- Zima 22 grudnia o 2h2 (Deklinacja 
Słońca osiąga najniższą wartość południową, t. i. -23°26'53':3. Dzień naj
krótszy; na półkuli południowej najdłuższy). 

Poniżej podane są momenty w s c h o d ó w i z a c h o d ó w S ł o ń c a 
w War s z a w i e, w odstępach 10-ciodniowych. Aby otrzymać chwile 
wschodów i zachodów dla innych miejscowości w Polsce, stosujemy 2 po-

1 ) W związku z trudnemi warunkami wydawniczemi, Redakcja "Uranji" zmuszona jest 
odstąpić w tym roku od wydania Kalendarza Astr. P. T. P. A. w postaci oddzielnego 
tomu, jak to miało miejsce w ciągu ostatnich 5 lat. Również i projektu wydania Kalen
darza (v.· dawnym układzie) w ramach całego numeru "Uranji" - z tych samych przy
czyn - zmuszeni jesteśmy zaniechać. 

2 ) Wszystkie zjawiska wyrażone są w czasie środkowo - e u rop e j ski m. 
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prawki, zależne od daty oraz od rozmcy długości i szerokości geograficz
nej danej miejscowości względem Warszawy. Tabelkę, zawierającą te po
prawki, znajdą Czytelnicy w poprzednich Kalendarzach P. T. P. A. (np. 
z r. 1931 na str. 26). 
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29 3 52 19 33 .. 26 7 14 15 31 
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l 
Wszystkie inne dane, dotyczące Słońca, jak jego wznoszenie proste, de

klinacja, równanie czasu, oraz czas gwiazdowy - musimy pominąć, gdyż 
odnośne tablice przekroczyłyby ramy tego artykułu. Jednakowoż Czytel
nicy, posiadający nasz Kalendarz na r. 1928, mogą wykorzystać zamie
szczone tamże tablice Słońca również i dla r. 1932. Należy jednak wów
czas pamiętać, że podane tam wartości na wznoszenie proste i deklinację 
Słońca, oraz równanie czasu będą się odnosiły w r. 1932 do chwili 12h1Sm 
czasu śr.-europ., a nie do 13", jak to miało miejsce w r. 1928. Natomiast 
wartości na czas gwiazdowy odnosić się będą do 13" czasu śr.-europ., lecz 
należy je wszędzie zwiększyć o 8~5. Naturalnie, wielkości te, w ten sposób 
uzyskane, nie będą zupełnie ścisłe; odpowiadać one będą rzeczywistym 
wielkościom w r. 1932 z dokładnością do 1' dla wznoszenia prostego Sło1ica 
i równania czasu, a do kilku sekund łuku dla deklinaci i. Dla czasu gwiazdo
wego dokładność będzie rzędu kilku dziesiątych części sekundy. Czas 
gwiazdowy, którego znajomość w wielu wypadkach jest potrzebna, mo
żemy obliczyć z dokładnością do o: 1 ze wzoru 

S = 7h1 m53~89 +T+ 3ms6:566 t, 
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gdzie S jest to czas gwiazdowy w Warszawie, T jest momentem obser
wacji w czasie śr . -europ., a t oznacza ilość dni, jaka upłynęła od chwili 1932 
styczeń 1 d 1 h( czas śr.-europ . ), do chwili, dla której obliczamy czas gwia
zdowy. Dla miejscowości poza Warszawą stosujemy jeszcze poprawkę, 

równą różnicy długości geograficznej danego miejsca względem Warsza
wy, przyczem poprawka jest dodatnia, jeżeli miejscowość leży na wschód, 
a ujemna, jeżeli na zachód od Warszawy. 

Księży c. 

O ile zmiany położenia Słońca na sklepieniu niebieskiem, spowodowa
ne ruchem Ziemi, maią przebieg bardzo prawidłowy i powtarzają się , 

z niewielkiemi wahaniami, po upływie 1 roku, lub jeszcze ściślej po 4 la
tach, do tego stopnia, że miłośnik, obserwujący pozycje Słońca w danym 
roku, może korzystać z efemeryd Słońca, obliczonych dla poprzednich 
lat - z drobnemi modyfikacjami, o tyle zawilej przedstawia się rzecz 
z Księżycem. Jest on najbliższem Ziemi ciałem niebieskiem, a więc wszel
kie zmiany jego położenia bardzo znacznie się uwidoczniają, tern bardziej, 
że i same zmiany są duże wskutek silnych zakłóceń ze strony Słmica 
i planet. Dlatego to niemożliwem jest uło·żenie takich tablic Księżyca dla 
jakiegoś okresu, aby z nich dla innego okresu czasu praktycznie można 
było korzystać. Wogóle teorja ruchu Księżyca jest jedną z najzawilszych 
w mechanice niebieskiej. 

Jeżeli chodzi /o całkiem ogólne scharakteryzowanie biegu Księżyca 

wśród gwiazd na sklepieniu niebieskiem w r. 1932, to warto zaznaczyć, iż 
droga Księżyca, podobnie jak i w r. 1931, wykazuie największe nachylenie 
do płaszczyzny równika niebieskiego - jakie wogóle teraz może mieć 
miejsce. Jest to wynikiem tego, że w końcu r. 1931 węzeł wstępujący drogi 
Księżyca znajdował się w punkcie równonocy wiosennej, a zatem kąt, za
warty między płaszczyznami orbity Księżyca i równika niebieskiego, wy
niósł 23G26:9 + 5°8:7 czyli 28°35:6. 

W związku z tern maksymalnem nachyleniem drogi Księżyca do róvmi
ka deklinacja jego zmienia się w r. 1932 w znacznych granicach, średnio 
od + 28°35:6 do -28°35~6 w ciągu połowy okresu obiegu, czyli połowy 
miesiąca gwiazdowego, wynoszącego 27~3. Ponieważ fazy Księżyca nastę
pują w okresie miesiąca synodycznego {29~5) przeto, z powodu niejedna
kowej długości obu tych okresów, poszczególne fazy przypadają w coraz 
to innych punktach drogi pozornej Księżyca, a więc i przy różnych i ego 
deklinacjach. Tern tłumaczymy fakt, iż poszczególne fazy Księżyca obser
wujemy w ciągu roku w różnych wysokościach względem horyzontu (dla da
nego kąta godz.). W r . 1932 różnice te przybiorą największą rozpiętość wła-
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śnie dzięki tak wielkim zmianom deklinajci Księżyca. I tak np. pełnie, któr~ 
w porze letniej zawsze przypadają w pobliżu dolnych części ekliptyki, po
wodując to, iż Księżyc świeci niżej, niż w okresie pełni zimowych, tego lata 
przypadną niezwykle nisko nad horyzontem. Będziemy podziwiali, jak tar
cza Księżyca w czerwcu, lipcu i sierpniu w czasie pełni zaledwie się wzniesie 
nad horyzont, świecąc nieopodal poziomu. Efektownie zjawisko to wystąpi 
zwłaszcza w północnych okolicach naszego kraju, gdzie Księżyc ledwi~ 
na wysokość kilku swych tarcz podnosić się będzie nad po:T.iom. Analo
giczne zjawisko występować będzie w miesiącach wiosennych odnośnie do 
ostatnich kwadr, a jesienią w odniesieniu do pierwszych kwadr. 

Z kolei podamy zestawienie f a z Księżyca w r. 1932. 

Styczeń 1d 2h 23m Ost. kw. 

8 O 29 Nów 

15 21 55 I kw. 

23 14 44 Pełnia 

30 10 32 Ost. kw. 

Luty 6 15 45 Nów 

14 19 16 I kw. 

22 3 7 Pełnia 

28 19 3 Ost. kw 

Marzec 7 8 44 Nów 

15 13 41 I kw. 

22 13 37 Pełnia 

29 4 44 Ost, kw. 

Kwiecień 6 2 21 Nów 

14 4 16 I kw. 

20 22 27 Pełnia 

27 17 14 Ost. kw. 

Mai 5J 19h 12mNów 

13 15 2 I kw. 

20 6 9 Pełnia 

27 5 54 Ost. kw. 

Czerwiec 4 10 16 Nów 

11 22 40 I kw. 

18 13 38 Pełnia 

25 21 36 Ost. kw. 

Lipiec 3 23 20 N ów 

11 4 7 I kw. 

17 22 6 Pełnia 

25 14 42 Ost, kw. 

Sierpień 2 10 42 Nów 

9 8 40 I kw. 

16 8 42 Pełnia 

24 8 21 Ost. kw. 

31 20 55 Nów 

Wrzesień 7d 13h 49m I kw . 

14 22 6 Pełnia 

23 47 Ost. kw. 

30 6 30 Nów 

Paźdz. 6 21 5 I kw. 

14 14 18 Pełnia 

22 18 14 Ost. kw. 

29 15 56 Nów 

Listopad 5 7 50 I kw. 

13 8 28 Pełnia 

21 8580st.kw. 

~8 43 Nów 

Grudzień 4 22 45 I kw. 

13 3 21 Pełnia 

20 2l 22 Ost. kw. 

27 12 22 Nów 

Następująca tablica zawiera momenty wschodów i zachodów Księżyca 
w Warszawie. Dla innych miejscowości znajdziemy te momenty po 
uwzględnieniu 2-ch poprawek, z których jedna jest dla danei miejscowości 
stała i równa różnicy długości geograficznej względem Warszawy, a druga 
zależy od szerokości geograficznej i od różnicy czasu między górowaniem 
a wschodem, względnie zachodem Księżyca. Ponieważ poniższa tablica 
nie zawiera chwil górowania Księżyca (z braku miejsca), przeto poprzestać 
musimy na połowie różnicy między wschodem a zachodem, poczem stosu
jemy tabelkę z poprzednich Kalendarzy (np. z r. 1931 na str. 26, obok ta
belki dla Słońca). Otrzymane w ten sposób chwile wschodów i zachodów 
Księżyca będą jednak przeciętnie tylko do kilku minut ścisłe. 
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Zaćmienia. 

W r. 1932 nastąpią 2 zaćmienia Słońca i 2 zaćmienia Księżyca, z posród 
których w Polsce widoczne będzie tylko drugie zaćmienie Księżyca. 
1. Obrączkowe zaćmienie Słońca dnia 7 marca, widoczne na Płdn. oceanie 

Lodowatym, oraz jako częściowe, w Australii i na wyspach Archipe
lagu Indyjskiego. 

2. Częściowe zaćmienie Księżyca dnia 22 marca, widoczne w Azji, 
Australji i Ameryce. 

3. Całkowite zaćmienie Słońca dnia 31 sierpnia, widoczne we wschodniej 
części Azji, na Półn. oceanie Lodowatym, na Grenlandji, w Północnej 

Ameryce oraz w półn. części Ameryki Południowej. 
4. Częściowe zaćmienie Księżyca dnia 14 września, widoczne w Polsce, 

jak o też na znacznym obszarze Ziemi. 

Wejście Księżyca w półcień, wrzesień 14 19" 5:" 2 czasu śr .-eur. 
Wejście Księżyca w cień 20 18. 2 " " 
Środek zaćmienia 22 O. 5 

" " 
Wyjście Księżyca z cienia 23 42. 8 " " 
Wyjście Księżyca z półcienia 24 55. 7 " " 

Wielkość zaćmienia = O. 982 średnicy Księżyca. 

Zakrycia gwiazd przez Księżyc. 

Zjawiskiem analogicznem do zaćmień są zakrycia gwiazd lub planet pr.z<n Księi.yc. 

Satelita nasz, przesuwając się po sferze niebieskiej, przesłania swą tarczą gwiazdy 1 in
ne ciała niebieskie, znajdujące sit: w danej chwili w tym samym kierunku na niebie co 
Księżyc. Najbardziej interesujące będą w r. 1932 zakrycia Plejad, znanej gromady gwiazd 
w konstelacji Byka, złożonej z kilkuset gwiazd, z których 6-7 najiaśniejsz vch w zwy
kłych warunkach zawsze dostrzec można golem okiem 1

). W styczniu, dnia 18, p01nię

dzy godz. 17 a 19 zakryciu ulegną kolejno: Merope (4~•3), Alejone (najjaśni~j~za z Ple
jad, 2'!'9). Atlas (3'!'7), Plejone (5'!'2). W kwietniu, dnia 9, o 19h, lecz tylko w półn.

wschodniej części Polski, widoczne będzie zakrycie gw. Plejone. Dla pozostałej części 

naszego kraju Księżyc przesunie się tylko tuż obok całej gromadki Plejad; zjawisko 
będzie tern efektowniej s ze, iż Księżyc będzie wówczas w postaci wąskiego sierpa 
(w 4-ym dniu po nowiu) i blask jego nie przytłumi światła Plejad w tym stCipniu, jak 
podczas innych zakryć w tym roku. Następnie w sierpniu, dnia 24, nad ranem, w czasie 
ostatniej kwadry, Księżyc zasłoni gwiazdę Tajgete (4'!'3) i Celeno (5'!'4). Potem w paź
dzierniku, dnia 17, między 18h a 20 h w 3 dni po pełni, zakryte będą Alejono (2'!'9( 
i Plejone (5m2). Wreszcie po raz ostatni w tym roku, 14 listopada o północy, zakryciu 
ulegną: Elektra (3'!'8), Celeno (5'!'4), Tajgete (4'!'3) i Maja (4'!'0 . Nawiasy zawie rają 
wie lko ść gw. 

1 ) Porówn. artykuł J. P a g a c z e w ski e g o 
"Uranji" z r. 1931. 

J. S ławski e g o w Nr. 2 



78 L. ORKISZ 

P l a n e ty. 

Merkury. Planeta ta, z pośród wszystkich najbliżej okrążająca Sło1ice, 
jest z tego powodu trudna do obserwacji. Przeważnie znajduje się w bez
pośredniero sąsiedztwie naszej Gwiazdy Dziennej, ginąc dla oka w jej 
blaskach. Rzadko tylko oddala się od Słońca o tyle, że może być do
strzeganą dogodnie; ale i w tych wypadkach, zdarzających się w okre
sach największej elongacji planety, świeci Merkury zazwyczaj na tle 
zorzy wieczornej lub porannej, i zawsze blisko horyzontu, gdzie przej
rzystość powietrza jest najmniejsza. 

W r. 1932 dostrzec się daj e Merkury w pierwszej połowie stycznia, 
rankiem, nisko nad poludn.-wschodnim horyzontem, jako gwiazda żółtawo 
zabarwiona, o kilkanaście stopni na lewo, od czerwonego Antaresa. Jasność 
gwiazdowa Merkurego wynosi wówczas om, przyczem i ednak uwzględnić 
należy wpływ ekstynkcji, która w pobliżu horyzontu przygasza gwiazdy 
bardzo znacznie, bo o kilka wielkości gw. W dniu 11 stycznia osiąga Mer
kury największą elongację zachodnią (odchylenie od Słońca) 23°. W pierw
szej dekadzie stycznia wschód Merkurego przypada ok. 6", t. j. P /4 h przed 
Słońcem (p. wykres). Później planeta zbliża się coraz więcej do Słońca 
i ginie w jego promieniach. W dniu 26 lutego następuj e górne złączenie 
ze Słońcem (konjunkcja). Dopiero w połowie marca Merkury daje się 

znów obserwować na niebie wieczornem jak o jasna gwiazda, ok. -1m ; 
blask jego jednak w tym okresie szybko blednie wskutek malejącj fazy 
planety. Po osiągnięciu najw. elongacji wschodniej 19° w dniu 23 marca, 
zbliża się Merkury do Słońca, z którym złączenie do,lne następuje 
10 kwietnia. Następnie znów będzie można dostrzec Merkurego, jednak 
z trudem, przy końcu czerwca i w pierwszej połowie lipca, nisko na za
chodzie wśród zorzy wieczornej. Zachodzi on wówczas l h po Sł01icu. 

20 lipca osiąga najw. wschodnią elongację 27°. Później, w początku wrze
śnia, przy najw. elongacji zach. 18° w dniu 31im tego miesiąca. znajduje 
się Merkury o świcie na wschodzie, 13

/ 4 h przed Słońcem. Wreszcie w grud
niu, w okresie najw. odchylenia zach. 22°, które będzie miało miejsce 23-go 
tego miesiąca, odszukamy Merkurego na płdn . -wschodzie o świcie . Wscho
dzić będzie wtedy ok. 6" . 

Wenus. Początek roku zastaje tę planetę jako gwiazdę Wieczorną, 

błyszczącą jasno na niebie zachodniem, niebawem po zachodzie Słonca. 
świeci ona jako najjaśniejsza na calem niebie gwiazda -3.m4, wyróznia
jąc się swem lśniącem, spokojnem, białem światłem od innych. Odtąd 
z dnia na dzień coraz dłużej pozostaje Wenus nad horyzontem, przyczem 
blask jej stopniowo wzrasta. (Pozorne jej oddalanie się od Słońca i coraz 
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to pozmeJsze zachody w ciągu pierwszych czterech miesięcy roku i na
stępnie zbliżanie się ku Słońcu, doskonale ilustruj e załączony wyh.res). 
W tych warunkach Wenus może być dostrzegana golem okiem nawet 
w dzień, o ile znane jest jej położenie na sferze niebieskiej. W lunecie 
przedstawia Wenus fazy, podobnie jak Księżyc, mianowicie w styczniu 
dostrzegamy niemal pełną tarczę, w kwietniu kwadrę , potem coraz to v;ęż
szy sierp. W dniu 19 kwietnia osiąga Wenus największe odchylenie wschod
nie, wynoszące 46°; ten więc okres jest najbardziej sprzyjający obserwa
cjom. W maju zaczyna się zbliżać do Słońca; blask jej jeszcze wzrasta, 
osiągając 22-go tegoż miesiąca największą jasność -4.m 2. W początkach 
czerwca świeci już tylko 2h po zachodzie Słońca na tle zorzy, a 29 czerwca 
następuje konjunkcja (dolna), będąca kresem widzialności Wenus, jako 
gwiazdy Wieczornej. Niedługo atoli potem, bo już w połowi~:! lipca odnaj
dujemy ją znów, ale jako Jutrzenkę , na rannem niebie. Wenus błyszczy 
odtąd przed wschodem Słońca aż do końca roku. W dniu 3 sierpnia csią
ga największy blask -4.m2. W lunecie widoczny jest wtedy wąski, duży 
sierp, który przechodzi w kwadrę w czasie najw. elongacji planety 8 wrze
śnia (46" na zachód). W następnych miesiącach czas jej widzialności staje 
się coraz to krótszy, gdyż Wenus zbliża się pozornie do Słońca. W dniu 20 
października ma miejsce bardzo ciekawa konjunkcja Wenus z Jowiszem. 
Rankiem tegoż dnia o 4h Wenus zbliży się do Jowisza na odległość 0.') l. 
Ponieważ wielkości gwiazdowe obu planet wyniosą -3.m6 (Wenus) i -1.m4 
(Jowisz) przeto Wenus blaskiem przewyższy S-krotnie Jowisza. W ostat
nich dniach grudnia Wenus świecić będzie nieopodal Merkurego na 2h przed 
wschodem Słońca. 

Mars. W ciągu pierwszych S miesięcy jest Mars niewidoczny, gdyż 

przebywa w pobliżu Słońca i przeto ginie dla oka w jego promieniach. 
W dniu 1 lutego przypada konjunkcja Marsa ze Słońcem. Dopiero z po
czątkiem czerwca zaczynają się warunki widzialności tej planety polepszać 
Dostrzec można wtedy Marsa na tle zorzy porannej na wschodzie, Jako 
słabą, czerwoną gwiazdę. Zwolna oddalając się na sferze od Słońca, wscho· 
dzi Mars coraz to wcześniej i jednocześnie przybiera na jasności, wskutek 
zmniejszania się jego odległości od Ziemi. W pierwszych dniach lipca 
przesuwa się przez gwiazdozbiór Byka, mijając niżej świecącego Alde
barana, od którego jest trochę bledszy. W sierpniu wschodzi Mars wkrótce 
po północy, przemierzając gwiazdozbiór Bliźniąt. W połowie września od
naleźć go można o północy nad poldn.-wschodnim horyzontem na przedłu
żeniu prostej, przechodzącej przez Kastora i Polluksa; ten ostatni jest 
nieco jaśniejszy od Marsa. W październiku świeci w gwiazdozbiorze Raka, 
potem przechodzi do Lwa. 10 listopada mija Mars Regulusa, &wiecącego 
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od niego na południe w odległości 3 tarcz księżycowych. Interesujący bę
dzie kontrast barw obu tych ciał niebieskich, blaskiem podówczas prawie 
sobie równych (Mars+ t.m2, Regulus + Lm3). W grudniu widoczny jest 
Mars od 22h do rana wśród gwiazd Lwa, pomiędzy Regulusem a Jowi· 
szem, przyczem ten ostatni przewyższa S-krotnie swym blaskiem planetę 
boga wojny. 

Jowisz. Styczeń i luty są najdogodniejszemi miesiącami w ciągu całego 
roku 1932 do obserwacyj Jowisza, który wtedy świeci naj pierw od 19 
a potem od zmierzchu przez całą noc. 7 lutego znajdzie się w opozycji 
względem Słońca. Blaskiem swym (-2.m1) przewyższa wszystkie gwiazdy, 
ustępując tylko planecie Wenus, błyszczącej wieczorami na zachodzie. 
Drogę swą wśród gwiazd przemierza Jowisz ruchem wstecznym, przesu
wając się od Regulusa, w którego sąsiedztwie zastajemy go w początkach 
stycznia, w kierunku Raka. To cofanie się Jowisza jest zjawiskiem wyni
kającem z kombinacji ruchów względnych Jowisza i Ziemi po ich orbitach; 
występuj e ono zresztą u wszystkich planet przy pewnem położeniu ich 
względem Ziemi. W następnych miesiącach widzimy już Jowisza wysoko 
na niebie z nastaniem zmroku, gdyż planeta wschodzi jeszcze za dnia,. 
zachodząc jednak coraz to wcześniej; w kwietniu i maju Jowisz znika nie
długo po północy. W czerwcu widoczny jest krótko wieczorami na niebie 
zachodniem, a w lipcu zanurza się w blaski zorzy. Następuje okres niewi
dzialności; 26 sierpnia ma miejsce złączenie (koniunkcja) planety ze Słoń
cem. Dopiero w połowie września pojawia się Jowisz wśród zorzy po
rannej, na wschodzie; w dniu 13 września świecić będzie w pobliżu Mer
kurego (nieco na południe od niego). Dalsze miesiące pozwalają coraz to 
wcześniej obserwować planetę, która szybko oddala się od Słońca. W paź
dzierniku Jowisz upiększać będzie poranki wraz z Wenus, z którą w dniu 
20-ym utworzy przykuwającą uwagę widza konfigurację; obie planety 
jaśnieć będą tuż obok siebie. W ciągu tego okresu swej widzialności Jowisz 
posuwa się wśród gwiazd ruchem prostym, zdążając ku sąsiedniemu gwia
zdozbiorowi Panny. Blask planety zwolna wzrasta, wskutek zbliżania się 
do Ziemi. W listopadzie i grudniu warunki widzialności jeszcze się po
lepszą; Jowisz świecić będzie wówczas od północy, a potem wkońcu roku, 
od 22h do rana. Wielkość gw. w grudniu wyniesie -o. m 7. 

Saturn. W dniu 16 stycznia Saturn jest w koniunkcji ze Słońcem i do
piero w drugiej po.łowie lutego może być dostrzegany krótko przed wscho
dem Słońca na płdn.-wschodzie wśród zorzy. Odtąd planeta pojawia się 

coraz to wcześniej, odsuwając się zwolna od blasków świtu. W kwietniu 
wschodzi na 2h przed Słońcem, w maju już około północy, a w czerwcu 
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o zmierzchu. Najlepszym dla obserwacji okresem w ciągu roku jest lipiec; 
w dniu 24-ym Saturn znajdzie się w przeciwstawieniu (opozycji) wzglę

dem Słońca, a zatem świecić będzie przez całą noc. Przemierza on w tym 
roku niskie części ekliptyki, wobec czego nawet podczas górowania bzy
mać się będzie w pobliżu horyzontu. W pierwszej połowie roku przesuwa 
się pomiędzy gwiazdami Koziorożca ruchem prostym, jasnością przewyż

szając nieco gwiazdy 1. wielkości. W dalszych miesiącach świec1 coraz to 
krócej, zachodząc we wrześniu już o północy, w październiku ok. 22h 
a w ostatnich miesiącach roku - wieczór. Kierunek ruchu planety w ciągu 
lata wsteczny, od października staje się znów prosty. 

Niezmiernie interesujące są pierścienie, otaczające planetę, które w tym 
roku są jeszcze szeroko rozwarte. Natomiast w następnych latach warunki 
pod tym względem zaczną się pogarszać, aż do r. 1936, kiedy pierścienie, 
ustawione brzegiem, znikną zupełnie dla oczu, gdyż Ziemia wówczas znaj
dzie się w ich płaszczyźnie. Ponieważ grubość pierścieni wynosi ok. 20 km, 
przeto zarys ich brzegu jest z naszej odległości niedostrz.egalny, nawet za
pomocą dużych lunet. Po wyjściu jednak Ziemi z płaszczyzny pierścieni, 
poczynają się one znów otwierać; zjawisko to powtarza się okresowo 
co 14 lat. 

Uran. W dogodnych warunkach planetę tę można dostrzegać nawet 
golem okiem, ponieważ świeci ona jak gwiazda S.n·9. W tym roku znajduje 
się Uran w gwiazdozbiorze Ryb, przesuwając się wśród gwiazd przez 
pierwszych 7 miesięcy ruchem prostym, potem, do końca roku - wstecz
nym. W styczniu i lutym widoczny jest Uran wieczorami. W dniu 9 kwiet
nia jest w złączeniu ze Słońcem, więc niewidzialny przez szereg ty
godni. W czerwcu wyłania się nad horyzont rankiem, w następnych mie
siącach wschodzi coraz to wcześniej. N aj lepiej daj e się obserwować j esie
nią, świecąc wtedy przez całą noc. 14 października osiąga opozycję wzglę
dem Słońca; pozycja jego w tym dniu, o północy, jest nast.: rektascensja 
1h20':'2, deklinacja + 7°46'. 

Neptun. Do niedawna jeszcze najdalsza z planet, Neptun, przebywa 
w ciągu roku 1932 w gwiazdozbiorze Lwa, na wchód od Regulusa, o kilka 
stopni od niego odległy. Dostrzeżony być może zapomocą lornetki, gdyż 
świeci jako gwiazda 8 ?'0. Najkorzystniejszym okresem do obserwacji 
Neptuna są pierwsze miesiące roku. 26 lutego znajdzie się on w opozycji 
względem Słońca, a 31 sierpnia w konjunkcji. W końcu roku pojawia się 
dopiero w drugiej połowie nocy, na wschodzie. Pozycja Neptuna o północy 
26 lutego wynosi: rektascensja lOh 34.m7, deklinacja + 9°49'. 
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Pluton. Ta, obecnie od r. 1930, naj dalsza ze znanych planet naszego 
układu, dostrzegalna być może jedynie za pomocą wielkich narzędzi astro
nomicznych. Jasność Plutona wynosi bowiem ok. 15m. Znajduje się on 
w gwiazdozbiorze Bliźniąt, nieopodal tego miejsca, w którem został od
kryty. Na sferze niebieskiej porusza się bardzo powoli, w ciągu roku 
o łuk ok. 2°. 

Planetoidy. Z pośród jaśniejszych planetoid obserwować możemy w ro
ku 1932 trzy: Ceres, J uno i Westę. Osiągają one w czasie swych opozycyj 
jasności odpowiednio: 7.m7, 7.ms i 7.mo, a więc są dostępne lornetkom. Dla 
orjentacji podamy pozycje tych 3-ch planetoid o północy dla dat ich opo
zycyj: Ceres, lipiec 13, rektascencja 19h 28.m3, deklinacja - 29°55' ; Juno, 
styczeń 7, rekt. 7h9."'2, dekl. + 1°9'; Westa, listopad 22, rekt. 3h57."'7, 
dekl. + 12°14'. 

Wykres wschodów i zachodów Słońca i planet w 1932 r. 
dla Warszawy, w czasie środk.-europ. 

Załączony do niniejszego artykułu wykres daje możność poglądowego oqentowani..t 
się w przebiegu zjawisk, dotyczących widzialności planet w r. 1932. Wykres podaje 
chwile wschodów i zachodów Słońca i S jasnych planet. Pominięto tu Urana i Neptuna, 
gdyż planet tych jako słabszych i tak bez pomocy mapy nieba bezpośrednio odszukać 
nie możemy i włączenie ich do wykresu uczyniłoby go mniej przejrzystym. Ponadto dla 
Marsa, Jowisza i Saturna podano wykresy ich wschodów i zachodów tylko wówczas , 
gdv następują one w nocy, natomiast dla Merkurego i Wenus wry~owan.> również 
i dzienne wschody i zachody, ozna<:zając je linjami cieńszemi . Pionowe hnje siatki 
oznaczają daty w odstąpach 5-cio dniowych dla poszczególnych miesięcy, linj~. poziome 
zaś oddzielają odstępy godzinowe (od 13h do 10h następnego dnia). W ten rposob ja
kiemukolwiek punktowi wykresu odpowiada pewna oznaczona data (odczytujemy ją we
dług dolnej podziałki dla zjawisk, występujących przed północą, względnie według 
podziałki górnej dla zjawisk po północy), oraz pewna oznaczona pora doby, wyrażona 
w godzinach i ich częściach (które odczytujemy z prawej lub lewej strony wykresu). 

Dwie grubsze linje ciągłe, biegnące łukiem wzdłuż wykresu, przedslawiah\ wschody 
i zachody Słońca, którego symbol 0 umieszczony jest w 3-ch miejscach na tJbu linJach. 
Pozostałe linje przerywane odnoszą się do planet, przyczem każdą z planet charaktery
zuje inny rodzaj linji, mianowicie: ······ .. ····Merkury, - --Wenus, . Mars, 

. Jowisz i Saturn. 
A teraz na przykładzie objaśnimy praktyczny sposób korzystania z wykresu. Jakie 

będą warunki widzialności planet w nocy z dnia 26 na 27 marca 1932 r .? Odszukawszy 
na dolnej podziałce datę 26 marca, posuwamy się wzdłuż pionowej linji w górę . Naj
pierw natrafiamy linję zachodu Słońca; punkt przecięcia się tych dwóch linij odpowiada 
na podziałce bocznej godzinie 18.0 (dziesiąte części godziny oceniamy na oko). W po· 
dobny sposób znajdujemy dalej, iż zachód Merkurego przypada o 19. l> S, czyli blisko 
w 2h po Słońcu, a więc może on być jeszcze na tle zorzy wieczornej dostrzeżony. Posu
wając się wyżej trafiamy linję zachodu Wenus, która znika pod haryzentern tego dnia 
o 22.h4, a zatem świeci długo na wieczarnem niebie. W dalszym ciągu dowiadujemy s1ę, 
że wschód Saturna następuje nad ranem 27 marca o 3.h4, a zachód Jowisza o 4.h1; ten 
ostatni świeci przeto prawie całą noc, podczas gdy Saturn o świcie dopiero t.kazuje się 
nad horyzontem. Jeszcze dalsze posunięcie wskazuje nam wschód Marsa, przypadający 
tuż przed Słońcem, o S.h2 - i wreszcie wschód Słońca o S.h4. W końcu, za dnia już, 
przypadają wschody obu planet, stale sąsiadujących z naszą Gwiazdą Dzienną, Merku
rego o S.h 6 i Wenus o 6.h6. 

Wszystkie momenty wyrażone są w czasie środk.-europejskim i odnoszą się do War
szawy, stosują się jednak w przybliżeniu do wszystkich miejscowości w Polsce. Parnięlać 
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przytern należy, że zjawiska te zdarzają się w miejscowościach na wschód od Warszawy 
wcześniej, - na zachód zaś - później, niż w Warszawie; poprawka czasu równa się 
mianowicie różnicy długości geograficznej danej miejscowości względem Warszawy. Dru
gą poprawką, wynikającą z różnicy szerokości geograficznych, jako naogół niedużą, 
możemy pominąć. 

Komety i meteory. 

Rok 1932 u waz a c można za szczególnie obfitujący w komety, spodzie
wany jest bowiem powrót do Słońca 9 komet perjodycznych. Otóż w stycz
niu przejdzie przez perihelium kometa Schorra (1918 III); według obli
czeń F. R. C r i p s a przebiegać będzie w ciągu 3-ch pierwszych miesięcy 
gwiazdozbiory Wieloryba, Ryb i Byka.-· Następną kometą perjodyczną 
będzie kometa Grigg- Skj ellerupa, którą 5 lat temu (r. 1927) mieliśmy 

sposobno-ść obserwować. Rev. M. D a v i d s o n podaje czas jej najw. zbli
żenia do Słońca na dzień 18 maja. Kometa przesuwać się będzie od marca 
do lipca poprzez gwiazdozbiory Orjona, Bliźniąt, Raka, Lwa, W. Niedźwie
dzicy, Psów Gończych, Wolarza, Korony Półn. i Herkulesa. - W drugiej 
połowie czerwca przejdzie przez punkt przysłoneczny kometa Neumina II. 
Według efemerydy A. C r o m m e l i n a, poruszać się ona będzie pomiędzy 
gwiazdami Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa i Panny, w czasie od kwietnia do 
połowy września. - Na lipiec przypada perihelium komety WaHa II, 
znajdować się ona będzie w I półroczu r. 1932 w Rybach, potem w Bara
nie. - Na drugą połowę sierpnia spodziewane jest przejście przez peri
heliurn komety Kopffa. W ciągu marca do listopada pozorna droga tej 
komety prowadzić będzie przez gwiazdozbiory Niedźwiadka, Wężownika 
i Strzelca. Najbliżej Ziemi (w odl. nieco mniejszej od jedn. astr.) znaj
dzie się kometa na początku czerwca. Teorją biegu komety Kopffa zaj
muje się polski astronom, prof. dr. F. Kęp i ń ski. - Przy końcu sierp
nia zbliży się do Słońca kometa Borelly'ego. W ciągu drugiej połowy 

roku posuwać się będzie między gwiazdami Wieloryba, Byka, Orjona, Bli
źniąt, Raka, Lwa i Psów Gończych. - W I połowie października osiągnie 
perihelium i jednocześnie znajdzie się w opozycji kometa Brooksa II; 
poruszać się będzie w obrębie Ryb. - Najbardziej jednak interesującą 

będzie kometa Tempel'a (1866 I), ze względu na związek jej ze zjawiskiem 
roju listopadowego meteorów, ogólnie znanych Leonid. Miejsce pojawie
nia się komety Tempel'a i jej bieg wśród gwiazd nie są jeszcze z całą 

ścisłością znane, z powodu zbyt długiego okresu niewidzialności komety 
i wynikłych w tym czasie perturbacyj ze strony planet, które mogły spowo
dować znaczne zmiany elementów jej orbity. Prawdopodobny czas przej
ścia przez perihelium wyznacza dr. A. C r o m m e l i n na 1 listopada. 
Okres obiegu komety Tempel'a wynosi 33.3 lata. - Wreszcie ostatnią 
z przewidywanych w tym roku perj odycznych komet będzie kometa 

Biblioteka Główna UMK 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
300044999547 



ZJAWISKA ASTRONOMICZNE W R. 1932 85 

Faye'a. Jej największe zbliżenie do Słońca przypadnie w początkowych 
.dniach grudnia. Przebywać będzie od sierpnia do stycznia 1933 r. w gwia
zdozbiorze Ryb, gdzie również w tym czasie znajdować s1ę będzie ko
meta Brooksa II. 
Występujące w związku z niektórerui kometami zjawiska pojawiania 

się meteorów, w r. 1932 naogół nie będą się różnić od corocznych tego ro
dzaju zjawisk, których zestawienie czytelnik znajdzie w stałej części Ka
lendarza P. T. P. A. na str. 9, gdzie podane są główniejsze roje meteorów. 
ich radjanty i data ich występowania. 

Gwiazdy zmienne 1), 

Momenty najsłabszego blasku (minima) A l g o l a (~ Persei) w r. 1932. 

Styczeń 2d 2.h9 Luty 19d20h7 Maj 1Sd21h2 Wrzes. 19d l.hO Listop. 18d 6h 
4 23. 6 Marzec 8 l. s Czerwiec 2 2. o 21 21. 9 21 2. 9 
7 20. 4 10 22. 4 2S o. s 24 18. 8 23 23. 8 

10 17. l 13 19. 2 Lipiec 15 2.2 Paźdz. 9 2. 7 26 20. 7 
22 4. 6 28 3, 11 17 23. l 11 23. 6 29 17. l, 

2S l. 3 31 o. o Sierpień 7 o. 8 111 20. 4 Grud z. 11 4. 6 
27 22. l Kwiecień 2 20. 9 9 21. 6 17 17. 3 l l! l. 5 
30 19. o 20 2. o 27 2. l, 29 4. 4 16 22. 4 

Luty 11 6. 3 22 22. 6 29 23. 3 Listopad l 1.2 l g 19. 2 
14 3. 2 2S 19. 5 Wrzesień 1 20. 2 3 22. 1 31 6. 5 
16 23. 8 Maj lO 3. 6 16 l;, 2 6 19. o 

~ L i r a e. Pierwsze mmtmum w r. 1932: styczeń Jd22h Okres 12d9080 l 
Gwiazdy zmienne dług o okres o w e : o C e t i (Mira), przewid. ma

ximum: 1932 kwiecień 23. Okres 3JJ.d Jasność w max. 2,mo. 
w min 6.m9. 
R Hydr a e, przewid. maximum: 
1932 marzec 16. Okres 420d Jasność w max. 3m0. w min. 1Om 1. 
X. Cygni, przewid. maximum: 
1932listopad 24. Okres 412d. Jasność w max. 4.m2, w min. 13m4. 

1
) Porównaj również Kalendarze P. T. P. A, z ubie~łych lat. 
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56 DltlLJUGKAFJA 

Uzupełnienie Bihljografji prac Astronomów Polskich za r. 1930 

W bibljografji za rok 1930 (Uranja, 1931, Nr. 1, 2, 3) przez przeoczenie nie uwzględ-
niono następujących prac, zawartych w Acta Astronornica c, I, 91-94: 

JAN MERGENTALER. Obserwatorjuro Astronom. Uniw. JagielL w Krakowie. 
Z Herculis. (A. A. c, l, 93). Minimurn normalne jasności z 45 obserwacyj (1929.V--IXJ. 
UX Herculis (tamże). Minimum jasności uzyskane z 42 obserwacyj (1927.IV-1929.IX). 
W Ursae Minoris (tamże). Trzy normalne minima jasności na podstawie 118 obser-

wacyj (1927.X-1929.IX). 

TADEUSZ OLCZAK. Obserwatorjuro Astronom. Uniw. JagielL w Krakowie 
RZ Cassiopeiae. (A. A. c, l. 92). Na podstawie 125 obserwacyj własnych z c~ asu 

(1928.X-1929.1V) otrzyma no minimum normalne blasku oraz poprawkę efemerydy. 
X Trianguli. (A. A. c, l, 93). Na podstawie 35 obserwacyj własnych (1928.X-1929.lj 

znaleziono normalne minimum jasności oraz jego odskok <.d efemerydy. 

JANUSZ PAGACZEWSKI. Obserwatorjuro Astronom. Uniw. Jagiellońskiego w Kra
kowie. 

The provisional light elements of a new variable star of Algot type, 439.1Q28 Cephei. 
(A. A c, I, 91). Na podstawie 131 obserwacyj (1929.IV- IX), pochodzących z 45 nocy, 
wyznaczono dotychczas nieznane elementy zmian bla>ku. znajdując perjod ponad 5 dni 
oraz wyraźne minimum wtórne. 

The provisional light elements of a new variable star of Algot type, 259.1928 = AB 
Cassiopeiae. (A. A . c, I, 91-92). Wyznaczenie prowizorycznych, dotychczas nieznanych 
elementów zmian blasku z 118 obserwacyj własnych (1928.XI-1929.V). Amplituda blasku 
wynosi 1~6. Obserwacje następnych miesięcy potwierdzają w całej pełni wyznaczone ele
menty. Dołączono mapkę gwiazd porównania. 

XX Cassiopeiae. (A. A. c, I, 93-94). Wyznaczenie momentów 4-ch minimów blasku 
z 101 obserwacyj (1925.1-1929.Vtii), oraz poprawienie długości perjodu zaćmień. Stały 
najmniejszy blask trwa 1 ~ 8. 

UX Herculis (tamże). Moment minimum jasnośd na podstawie 43 obserwacyJ 
(1929.VI-IX). 

RV Ophiuchi (tamże). Momenl najmniejszego blasku, wyznaczony z 16 obserwacyj 
(1928.III-1929.1X), oraz nowe elementy zmian jasności. 

SW Ophiuchi (tamże) . 3 momenty normalnych minimów z 64 obserwacyj (1926.IV-
1929.VI) oraz nowe elementy zmian blasku. Amplituda zmian jasności wynosi l~ 2 
zaćmienie trwa o~ 285, najmniejszy brask o~ 070. 

J _ G. 

SPROSTOWANIE. 

W Nr. 4 na str. 70 w 1-ym wierszu "Sprawozdania Kasowego" po stronie wydatków 
zamiast 2072.05 powinno być 5072.05 

Redaktor: L. Orkisz. Wydawca "Mathesis" 
Drukarnia Krajowa w Warszawie. Chłodna 44. Telefon 788-70 . 




