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URANIA CZASOPISMO 
POLSKIEGO TOWARZYSTW A 
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ROK XIV GRUDZIEŃ 1936 R. Nr. 5 (52) 

Dr JAN MEROENTALER (Lwów) . 

Gwiazda Nowa w Herkulesie. 

W zeszycie "U rani i" z grudnia 1934 roku dr Ja n 
O a d o m ski podał parę wiadomości o Nowej w pierw
szych tygodniach po jej odkryciu. Od tego czasu przeszła ona 
cały szereg ciekawych zmian. Jak wiadomo, w chwili 
jej odkrycia w d. 13 grudnia 1934 •r. przez] . P. M. P r ·en t i ce'a 
miała ona jasność, równą 3-ej wielkości. W końcu grudnia poja
śniała jeszcze dość znacznie, osiągając wielkość 1m· 3 i aż 
do końca marca jasność jej podlegała ni•eznacznym stosunkowo 
wahaniom, ze stałą jednak tendencją do zmniejszania się. 

W ten sposób, w końcu marca ub. r. Nowa spadła do 4-ej wiel
kości, by następnie w sposób gwałtowny, słabnąc nieraz o 1/ 2 

wiell~ości i więcej dziennj.e spaść w maju aż do 14-ej wiei-' 
kości. Do tego czasu, przebieg zmian blasku Nowej nie przed
stawiał k'ipecjalrnie oryginalnych .cech, z tym jednym zastrzeże
niem, że zwykle największa jasność trwa krótej, a spadek do 
minimum odbywa się wolniej. W czerwcu ub.r. jednak Nowa 
sprawiła astronomom niespodziankę, wzpalając się znowu dość 
szybko, aby w końcu tego miesiąca osiągnąć jasność 7m i pozostać 
na tym poziomie do ostatnich dni. W tym drugim okresi·e j·ej 
historii dały się przy tym zauważyć jedynie nieznaczne wahania 
jasności. 

Niemniej ciekawą była inna przemiana jakiej podległa 

Nowa. Oto 4-go lipca ub. r. w obserwatorium Lick'a w Kali
fornii zaobserwowano, że stała się ona gwiazdą podwójną ze 
składnikami odległymi od siebie o 0".2 i różniącymi się w ja
sności o prawie pół wielkości gwiazdowej. Obserwację tę 

potwierdzono . w Meudon, otrzymując na kątową odległość 
obu składników 0".25. Godnym uwagi jest fakt, że ni•e za
obserwowano najmniejszych śladów mgławicy dookoła Nowej, 
jak to się często zdarza u tych gwiazd. Nasuwa się przypu
szczenie, że w katastrofie, jakiej Nowa podległa, większa część 
masy gazu, która normalnie bywa wyrzucana w różnych kierun-
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kach, została wyrzucona w jednym kierunku, stając się w ten spo
sób czymś w rodzaju drugiej gwiazdy. Fakt rozpadnięcia 
się gwiazdy Nowej nie jest zresztą czymś nieznanym. Podob
na przygoda spotkała Nową w Malarzu (Nova Pictoris) z 1925 
c., która po 3 latach od czasu wybuchu podwoiła się, a po
r~:m nawet się potroiła. W rezultade "odrzucone" części 
gwiazdy zanikły po pewnym czasie. 

Obserwacja prędkości wybuchających gazów, na podsta
wie pomiarów Dopplerowskiego przesunięcia prążków wid
mowych, oraz ten fakt, że Nowa noz,dwoiła się, pozwalają 
ocenić jej odległość. jeżeli mianowicie po 7-u blisk·o mie
siącach od wybuchu Nowej odległość jej od "potomka" wy
nosiła 0''.25 i jeżeli prędkość uciekających gazów wynosiła 

około 900 km/sek., to odległość Nowej od nas wyniesie okó.Io 
1600 lat światła. 

Można jeszcze w inny sposób ocenić odległość Nowej. 
Dzięki znacznym prędkościom, z jakimi są wyrzucane gazy 
z gwiazdy, prążki emisyjne w jej widmie są znacznie przesu
nięte, a wskutek tego widoczne są stale prążki absorpcyjne 
międzygwiazdowego wapnia. Otóż istnieje dość dobrze znana 
zależność pomiędzy natężeniem owych prążków absorpcyjnych 
a odległością gwiazdy. W i l ·l i a m s sprawdził tę zależność 

raz jeszcze dla 60 gwiazd wczesnych typów widmowych i, po 
zastosowaniu jej do Nowej, znalazł dla niej odległość 1200 
lat światła. Możnaby wreszcie obliczyć odl·egłość, posługując 
się średnią jasnością absolutną Nowych o znanych paralaksach. 
Odległ,ość tak otrzymana będzie zbliżona do wyżej podanych. 
Na podstawie tych, i innych ocen odległości, zdaje się nie 
ulegać wątpliwości, że Nowa w Herkulesie jest od nas odległa 
o jakieś 400 parseków (1300 lat światła) oraz że dzięki temu 
należy do lokalnego układu gwiazdowego. 

Niemniej ciekawe od zmian całkowitej jasności gwiazdy 
były zmiany, jakie zachodziły w jej widmie. Najprostszą hi
potezą, starającą się wytłumaczyć powstawanie gwiazd No
wych, jest założenie, że normalna gwiazda zbliża się w swoim 
rozwoju do stanu równowagi nietrwałej, następuje wtedy na
głe i gwałtowne odrzucenie zewnętrznych powłok gazowych · 
i towarzyszące temu powiększenie jasności oraz wzrost tem
peratury i gęstości jądra, które staje się białym karłem. O od
rzuceniu · powłoki ga:zJowej świadczyłyby znaczw prędkości 
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radialne, obserwowane u Nowych. W danym przypadku pręd
kości te wynosiły w dniu odkrycia- 500 km/sek., t. zn. gazy 
uciekające od gwiazdy zbliżały się do nas z taką prędkością. 
Prędkości te, podlegając sporym wahaniom aż do maja 1935 r., 
utrzymały się przy wartości około - 400 km/sek., by na
stępnie dosyć szybko zmniejszać się. W styczniu 1936 roku 
spadły już do - 50 km/sek. DoWiodziłoby to, że już w styczniu 
proces rozpadania się gwiazdy był bliski końca i że równowaga 
wstała już prawie osiągnięta. Oczywiście prędkości radialne, 
które przytoczyłem, są to pewne wa'rtości średnie. Przede 
wszystkim prążki widmowe wykazywały dość złożoną struk
turę, a wogóle były znacznie rozszerwne, oo łatwo można 

zrozumieć, jeżeli uprzytomnimy sobie, że gazy świecące ucie
kały od gwiazdy we wszystkich kierunkach, choć nie jedna
kowo silnie, że średnica jądra w porównaniu z uciekającymi 
powłokami gazow~mi była znikoma i że zatem do Ziemi do
chodziło p110mieniowanie zarówno od warstw, położonych przed 
gwiazdą jak i poza nią, a więc od warstw gazu oddalających 
się 'od nas i zbliżających się ku nam. Prócz tego prążki różnych 
pierwiastków wykazywały różne prędkości. Dowodziłoby to, 
że różne pierwiastki były pobudzane do świecenia w różnych 
odległościach od jądra, i że prędkości, z jakimi powłoka ga
zowa wstała odrzuoona, były różne w różnych częściach tej 
powłoki. Ten fakt, że warunki w jakich znajdowały się różne 
warstwy gazu były niejednakowe, że gęstości ich, skład che
miczny i optimum promieniowania różnych pierwiastków były 
różne w różnych odległościach od środka, spodowal to, że 
oceny temperatur Nowej, zwłaszcza oparte na teorii joniza
cyjnej, nie były zbyt pewne. Temperatura ta w pierwszych 
dniach po wybuchu dawał,a się wyznaczyć stosunkowo dość 
łatwo, czy to ze wskaźników barwnych, czy z 110zkładu na
tężeń w widmie ciągłym. W pierwszych dniach w widmie No
wej występowało bardw silne widmo ciągłe oraz silne prąż

ki emisyjne. Temperatura sięgała wtedy 60000 i wzrosła 

od połowy grudnia 1934 r. do połowy marca 1935 r. blisko 
do 20000°. W miarę słabnięcia blasku gwiazdy, widmo 
ciągłe stale słabło, by wreszcie po drugim pojaśnieniu ustąpić 
typowemu emisyjnemu widmu mgławicy planetarnej. Wyzna
czenie temperatur mgławic planetarnych opiera się na teorii 
Z a n s t r a'y, rozwiniętej w dwu kierunkach przez S to y'a 
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i A m b a r z u m i a n a. Teorie te niestety dają w zastos·owaniu 
do Nowej bardzo rozbieżne wartości. Przy zastosowaniu teorii 
S t o y'a uczony niemiecki O e h l er otrzymał stały wzrost tem
peratury od czerwca do września 1935 r. w granicach od 
3TOOOO do 125000°. Ten sam materiał obserwacyjny, użyty jako 
podstawa do obliczeń według teorii A m b ar z u m i a n'a, dał 
dla tego samego okresu czasu prawie stałą temperaturę około 
680000. Trudno dziś jeszcze rozstrzygnąć, które wartości są 

bliższe prawdy. Teorie, pozwalające obliczać temperatury mgła
wic planetarnych, dopiero niedawno zostały rozwinięte i z pew
nością wymagają licznych ulepszeń. W każdym razie nie ulega 
wątpliwości, że ·obecnie Nowa jest gwiazdą o bardzo wy
sokiej temperaturze, nie mniejszej od temperatury jąder mgła
wic planetarnych. 

W dniach 23-28 grudnia 1934 r. w widmie Nowej wy
stąpiła pewna osobliwość nie spotykana dotychczas u innych 
gwiazd tego typu. Wystąpiły mianowicie bardZJo silne pasma 
emisyjne cyjanu. Pasma te wystąpiły nagle i równie nagle 
zniknęły. Jak wiadomo są one charakterystyczną cechą pro
mieniowania komet. Niektórzy autorzy wysunęli przypuszcze
nie, że rozszerzająca się powłoka Nowej natrafiła po drodze 
na wielką kometę albo rój meteorytów i rozpaliła je, oo spo
wodowało wystąpienie linii cyjanu. Byłaby to pierwsza obser
wacja komety poza układem słonecznym i to w dodatku w są
siedztwie Nowej gwiazdy. 

Warto wreszcie wspomnieć o próbach obliczenia masy od
rzuconej przez Nową materii. Ciekawe rozważania na ten 
temat podali m. i. F. L. W h i p p I e i C. P a y n e- O a po s z
ki n w okólnikach obserwatorium Harwardzkiego. Według tych 
autorów należy odróżnić dwie katastrofy. Wyrzucenie olbrzy
mich mas materii w jednym kierunku, co spowodowało ob
serwowane rozdwojenie się Nowej, oraz stały, ciągły wypływ 

gazu, stałe prawie jednostajne we wszystkich kierunkach ucie
kanie zewnętrznych warstw gwiazdy. Strata masy w tym pierw
szym przypadku wyniosła znacznie więcej niż wielokmtność 

masy Ziemi. Strata na skute'k stałej ucieczki gazów, która 
zapewne około czerwca 1935 r. była już bliska końca, :wstała 
oceniona na około 1 0-o krotną masę Ziemi. Rozważania au
torów są oparte na zmianach w widmie Nowej i zdają się być 
w lepszej zgodzie z obserwacjami, niż przypuszczenie, że po-
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jaśnienie Nowej zostało spowodowane jednora:wwym od
rzuceniem powloki gawwej, która następnie szybko uciekała 

od gwiazdy we wszystkich kierunkach, zwiększając tym sa
mym objętość. 

Jeżeli chodzi o przyczyny wybuchu - zapewne decydującą 
rolę odegrało ciśnienie światła, zwłaszcza w nadaniu odrzuoo
nym gazom znacznych prędkości przekraczających normalne 
pn;dkości atomów danych gazów. Najnowsza teoria M i l n e'a 
tłumaczy powstawanie Nowych t. zw. "oklapnięciem jądra" 

t. j. nagłym wzrostem gęstości jądra gwiazdy. Nowa w Her
kulesie, jak również 4 Nowe z bieżącego roku zapewne po
zwolą w niedalekiej przyszłości porównać tę teorię z obser
wacjami i sprawdzić jej słuszność. 

W. MAŃKOWSKI (Poznań). 

Światło zodiakalne. 
(Dokończenie). 

W ubiegłym wieku zastęp uczonych, pracujących nad 
zagadnieniem światła zodiakalnego znacznie się powiększył, 

a miejsca, w których dokonywano obserwacyj, wybiegły da
leiw poza granice Europy. W miarę postępu wiedzy zastot
sowano nowe metody i środki badania. Poza polaryskopem 
i spektroskopem doniosłe znaczenie miało użycie fotografii, 
która, jak i w innych dziedzinach astronomii, oddała tu ważne 
usługi, utrwalając na kliszach dokładne położenie i przebieg 
zjawiska oraz jego cechy, często nieuchwytne dla oka obser
watora, lub nie dające się ściśle ustalić przy wizualnych spo
strzeżeniach. To też poznanie opisywanego zjawiska znacznie 
posunęło się naprzód. Obserwacje, dokonywane głównie 

w strefach podzwrotnikowych, doprowadziły do odkrycia, jak 
już wyżej zaznaczono, łączności światła wdiakalnego ze zja
\~v·iskiem przeciwblasku i ustalenia, że te dwa maksima wy
stępującej jasności połącZJOne są jakby mostem świetlnym 

przez całe niebo, mającym znowu dwa minima jasności, oo 
miało duże znaczenie przy konstruowaniu hipotez o przyro
dzie zjawiska. Szereg badaczy zajął się wyjaśnieniem natury 
światła, którego słabość stawia duże trudności dla prac w tym 
przedmiocie. Oprócz wyżej wymienionych, następujący astro-
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nomowie oddawali się badaniom światła wdiakalnego: H e i s s, 
J. S c h m i d t, S c h i a p ar e II i, Ar m s t r o m, H o u z e a u d e 
la Haye, Piazzi-Smyth, Proctor, A. W. Wright, 
M a x W o l f, A. E. D o u g l a s s, A. S e ar l e i inni . 

M a x W o l f ustalił za pomocą zdjęć fotograficznych 
miejsce pojawiania się światła zodiakalnego i znalazł, że jego 
oś, to jest linia największej jasności, nie leży ściśle .w pła
szczyźnie eklip~yki, lecz jest do niej nieco nachylona i znajduje 
się w płaszczyźnie równika Słońca. Jak wiemy, dwie te pła
szczyzn,y tworzą między sobą kąt 7 stopni. Fotografowaniu 
światła zodiakalnego oddawał się też astronom D o u g l a s s. 

żmudne prace P i a z z i- S my t h a i A. W. W r i g h t a 
przy badaniach światła zodiakalnego za pomocą przyrządów 
polaryzacyjnych i spektroskopu, specjalnie do badania sła

bego światła przystosowanych, ustaliły zgodnie, że promienie 
tego światła dają widmo ciągłe, jak promienie słoneczne, 

i są tej samej natury, różniąc ~ię od tych ostatnich tylko stop
niem natężenia, co potwierdziło dawniejsze przypuszczenie, 
że pochodzą one z odbitego światła słonecznego. 

Atoli zarówno te jak i późniejsze prace nie zdołały je
szcze dać całkowitego wyjaśnienia genezy :wdiakalnego ~wia
tła. I obecnie istnieją różne co do tego hipotezy. Jedni, idąc 
za poglądami, wypowiedzianymi przez Jon e s a i H e i s s a, 
daj~-1 następujące wyjaśnienie. Przypuszcza się, że Ziemię ota
cza w płaszczyźnie jej orbity pierścień drobnych ciałek materii, 
pochodzącej ze Słońca. Proces gromadzenia się tej materii 
przedstawia się w następujący sposób. Wiemy, że na Słońcu 
ustawicznie odbywają się gwałtowne ruchy materii. Chłod

niejsze dolne warstwy fotosfery spadają wewnątrz ku jądru 

Słońca, skąd znowu wyrzucane są rozżar~one i świecące masy 
gazowe, rozpościerające się z niezmierną szybkością i ogar
niające obszary, w porównaniu z którymi rozmiary Ziemi są 
bardzo nieznaczne. Te masy gazów ukazują się nam j:1ko 
ogniste języki, zwane wyskokami lub protuberancjami, wyta
niające się z chromosfery i wznoszące się daleko ponad nią. 

Część tej materii może być wyrzucona na taką odległość, 

gdzie siła przyciągania nie jest w stanie przeciwdziałać ciśnie

niu światła, które je oddala coraz bardziej od Słońca. Nie
które cząstki mogą przedostać się w okolice Ziemi, gdzie pod 
wpływem grawitacji naszego globu zaczynają krążyć dookoła 
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niego, tworząc wspomniany wyzeJ pierścień materii. Odbite 
od cząstek tej materii światło słoneczne daje nam zjawisko 
zodiakalnego światła. Część zaś pierścienia, znajdująca się 

z przeciwnej strony Ziemi, wywołuje przeciwblask. 
Niektórzy jednak sadzą, że nie same tylko odbite pro

mienie Słońca poWlodują to zjawisko, i przypuszczają, że pod 
wpływem otaczającego pierścienia w najwyższych warstwach 
atmosfery ziemskiej zachodzą zjawiska elektryczne, objawia
jące się nam jako światło :wdiakalne. Pogląd ten znajduje 
zwolenników przeważnie wśród fizyków. Na poparcie przy
toczionej hipotezy zwolennicy jej powołują się na zgodność 

obserwacyj z okresami ukazywania się plam na Słońcu. Te
oria ta nie daje nam jednak wyjaśnienia, dlaczego materia 
słoneczna gromadzi się wzdłuż orbity Ziemi, ia nie w pł.a
szczyźnie równika Słońca, co raczej powinno mieć miejsce. 

W tym właśnie kierunku idzie druga z hipotez, tłuma
cząca powstawanie światła zodiakalnego przez odbicie pro
mieni słonecznych od niezlicwnej ilości meteorycznych ciałek, 

rozciągających się w płaskim pierścieniu dokoła Słońca w pła
szczyźnie jego równika aż poza orbitę Ziemi. Forma stol-ka, 
w jakiej ukazuje się światło zodiakalne dla widza na Ziemi, 
zda się potwierdzać to przypuszczenie, jeśli wziąć pod uwagę, 
że im bliżej Słońca, tym większe powinno być nagromadzenie 
tych ciałek, im zaś dalej - gęstość ich musiałaby maleć; na 
zewnątrz przeto całość przedstawiać się będzie jako szeroka 
jasna podstawa stożka i bledniejący zwężający się wierzcho
łek. Ciałka te, jak wykazał P r o c t o r, muszą krążyć po 
orbitach z dużym mimoś!iodem. Teoria ta zdolna jest dać za
dowalające objaśnienie wszystkim zjawiskom, dostrzeżonym 
przy badaniu światła zodiakalnego, jest przeto głównie przyj
mowana. 

Warto zatrzymać jeszcze na krótko uwagę nad rozpa
trzeniem procesów, zachodzących w naszym układzie słonecz

nym, i zastanowić się nad możliwością istnienia innego je
szcze źródła, z którego pochodzić może materia, jaka posłu
żyła do utworzenia pierścienia, otaczającego Słońce, i przez 
odbicie promieni słonecznych powodującego ukazywanie się 

światła zodiakalnego ocwm widza na Ziemi. Dr John s t o n e 
S to n e y rozwinął tę hipotezę, rozpatrując rzecz z punktu 
widzenia kinetycznej teorii gazów. W jej świetle materia uka-
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zuje się nam jako składająca się z oddzielnych drobin, znaj,
dujących się w ustawianym ruchu. Jak wiemy, w stanie i~azu 
spójność cząsteczek materii zatraca się całkowicie, ruchy ich 
stają się niezależnymi i prz·echodzą w prostolinijne. Prędkość 

ruchu zależy od temperatury, ciśnienia i atomowego ciężaru 

gazu . T.ak naprz. cząsteczki powietrza przy 0° C. i przy ciśnie 

niu jednej atmosfery mają prędkość 485 metrów na sekundę. 
Ponieważ w każdym punkcie przestrzeni dokoła każdego ciała 
niebieski·ego istnieje stała określona wielkość siły przyciągania, 
wyznacwna przez masę jego i odległość tego punktu od środ~ 
ka ciała, przeto na krańcach atmosfery jakiejś planety, gdy 
prędkość cząsteczek gazu przejdzie pewną granicę w kierunku 
odśrodkowym, przyciąganie planety nie będzie już wystar
czało do utrzymania takich cząsteczek gazu przy niej i te, ""Y
zwalając się z więzów grawitacyjnych, odlecą w przestrzeń 

jako niezależne ciałka kosmiczne, które dalej, ulegając przy
ciągającej sile Słońca, zbliżą się do niego i krążyć będą do
kola Słońca po swych własnych orbitach. Stąd dr J o h n s t o
n e S to n e y przyszedł do konkluzji, że materia, wytwarzająca 
światło wdiakalne, może być nagromadzeniem drobin gazu, 
krążących dokola Słońca i pochodzących z atmosfery niektó
rych ciał naszego układu. Na tej drodze można znaleźć wytłu· 
maczenie obecności bardw nieznacznej atmosfery na Merkurym, 
tudzież jej nieobecności na Księży.cu i innych satelitach oraz 
planetoidach. Co do tej hipotezy istnieją jednak pewne za
strzeżenia. 

Niezależnie od powyższych hipotez, powstawanie prze
ciwblasku próbowano wytłumaczyć przez przypuszczeni·:: , ż e 

Ziemia, jako też i inne planety, posiada warkocz, m kształt 
warkocza komet z bardZJo rozrzedwnej materii, która daje 
jasność przez odbicie światła słonecznego. Ogony te przy in
nych planetach nie są dostrzegalne, towarzyszący zaś ogon na
szej Ziemi widzialny ma być dlatego, że patrzymy nań wzdłuż 
i że zarysowuje się on na ciemnym tle nieba. Hipoteza ta, jak
kolwiek całkowicie nie odrzucana., ma atoli małe prawdopo
dobieństwo. 

świeżo poczyniono nowe próby zbadania natury wdiakal
nego światła. Niemiecki astronom C. H o f f m e i ster w eks
pedycji do tropikalnych okolic oceanu Atlantyckiego i morza 
Karaibskiego w 1930 roku przepnowadził serię fotometrycz-
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nych obserwacyj oraz ścisłych wyznaczeń osi światła. Dane 
tych badań tudzież wnioski, do jakich doszedł, ogłoszone zo
stały w 1930 i 1932 roku w niemieckich czasopismach, a w mie
sięczniku ,,Popular Astronomy" podane wstało streszczenie 
tych prac. Trochę wcześniej podjęte były podobne prace, zor
gani:wwane przez Harvardzkie Obserwatorium Astronomiczne, 
z których główne dokonane wstały w miejsoowoś ·:i Arequipa 
w Peru przez astronoma D o u g I a s s a. Materiały te opraco
wał amerykański uczony A. S e a r I e. 

Główne wnioski, do jakich doszdł dr H o f f m e i s t e r, 
są następujące. Przede wszystkim stwierdził on, że obserw-o
wany rozkład światła, szczególnie w okolicy przeciwblasku, 
oraz nieobecność znacznej paralaksy nie mogą być •wytłuma
c:wne przez żadną z hipotez, przypisujących powstawanie świa
tła zodiakalnego jakimś źródłom, stojącym w bliskiej stycz
ności z Ziemią. PoZiostawała przeto do sprawdzenia tak zwa
na teoria ,,astronomiczna", poszukująca tego źródła w dale
kich od Ziemi przestworzach. 

Dalej przyszedł dr Hoffmeister do przeświadczenia, że 

materia międzyplanetarna, która, odbijając promienie słonecz
ne, daje widzowi na Ziemi wrażenie zodiakalne~o światła, 

nie jest rozłożona w postaci elipsoidy, jak to mniemał v. S e e
I i g er, gdyż jakkolwiek takie rozmieszczenie odpowiadało 

danym jego fotometrycznych obserwacyj wzdłuż osi światła, 

to jednak nie zgadzało się z jego spostrzeżeniami dla dal
szych szerokości ekliptyki. Ponadto hipoteza ta nie była w sta
nie wytłumaczyć istnienia wstęgi światła w elongacja~h około 
100° i 160°. Przeto dr Hoffmeister doszedł do hipotezy cał
kiem innego rozmieszczenia tej materii. Mianowicie przypu
szcza on istnienie pierścienia pyłu kosmiczne~o, otaczającego 
Słońce i położonego poza orbitą Ziemi, w płaszczyźnie or· 
bity Jowisza. Pierścień ten wywołuje dla widza na Ziemi zja
wisko przeciwblasku. Według obliczeń H o f f m e i ster a ów 
pierścień znajduje się prawdopodobnie w odległości 2 · 4 jed
nostek astronomicznych od Słońca, tak, że można przyjąć, iż 
jest położony między orbitami Marsa i Jowisza. 

Drugie zbiorowisko materii międzyplanetarnej, powodu
jące zjawisko zodiakalnego światła, posiada prawdopodobnie 
kształt elipsoidalny z maksimum gęstości w pobliżu orbity 
Wenus i rozciąga się dokoła Słońca wewnątrz orbity Ziemi. 
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Gęstość wewnętrznego i zewnętrznego piersctenia jest tego 
samego rzędu, a większa od przeciwblasku intensywność świa
tła rodiakalnego, wiecz;ornego i rannego, tłumaczy się mniej
szą odiegłością od Słońca, tudzież tym, że z Ziemi linia wi
dzenia jest styczna do wewnętrznego pierścienia, podczas gdy 
w stosunku do zewnętrzneg10 pierścienia linia ta biegnie w kie
runku zbliżonym do pnomienia. 

Co do określenia położ·enia zewnętrznego pierścienia 

H o f f m e i ster uważa zagadni·enie za rozwiązane, ponieważ 

rezultaty jego badań są zupełnie zgodne z wni,oskami S e
ar I .e'a. 

Natomiast co do położenia pierścienia wewnętrznego nie 
uważa on sprawy za rozstrzygniętą, gdyż zebrane dotychczas 
dane nie wystarćzają i konieczne są dalsze obserwacje osi 
światła, rozciągające się na cały rok i na wszystkie ·elongacje. 

Reasumując wszystko powyżej powiedziane, widzimy, że 

mimo wysiłków, czynionych w dągu kilku wieków przez każ
dą kolejną generację badaczy, nie mamy j.eszcze zupełnego 

wyjaśnienia zjawiska światła zodiakalnego. Wszystkie wnioski, 
które w sposób definitywny mogłyby być stwierdZJone, są tylko 
ogólnikowe. Przytoczyć tu można słowa prof. S. N e w com ba, 
który stwierdza, że nie ma może żadnego innego niebieskiego 
zjawiska, któreby bardziej wymagało obserwacyj, niż z;odia
kalne światło. 

W ciągu ostatnich dwudziestu lat nauka astronomii uczy
niła zdumiewające postępy i nasze poznanie świata powięk

szyło się ognomnie. Człowiek potrafił przeniknąć w bezmierne 
głębie Wszechświata i poznać nieznane dotąd układy i mi~ 
Hony nowych ciał niebieskich. Umysł ludzki zdołał wykryć 

chemiczny skład gwiazd, z;mierzyć ich odległości i rozmiary, 
zbadać ich temperatury, a nawet zbliżyć się do poznania ich 
życia i rozwoju. Miejmy przeto nadzieję, że zdobyte doświad
czenie i wiadomości w poszukiwaniach daleko poza krańcami 
naszego ograniewoego świata, ulepswne metody badania oraz 
udoskonalenia w pomysłach konstrukcyjny.ch i technicznym 
wykonaniu przyrządów astronomicznych dopnowadzą do do
kładniejszego poznania i głębszego zrozumienia także bliżej 
nas objawiających się zjawisk. Spodziewać się przeto należy, 
że i tajemnicza zagadka :wdiakalnego światła wstanie też 

ostatecznie rozwiązana. 
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Sprawozdanie z obserwacji zaćmienia Słońca 
dnia 19 czerwca 1936. 

91 

Dnia 18 czerwca br. o godzinie . 20- tej wygłosiłem w 5wietlicy 
kopalnianej pogadankę pt. Zaćmienie Słońca, podczas której starałem się 

wyjaśnić istotę zaćmienia. Podczas pogadanki i dyskusji - trwającej 1 
godzinę - omówiliśmy również znaczenie obserwacji zaćmienia Słońca 
dla nauki, oraz narzędzia, jakimi posługują się ekspedycje naukowe, przy 
czym szczególną uwagę zwróciłem na chronokint>matogrofy, konstrukcji 
prof. Banachiewicza i wykonania krajowego. 

Dnia 19-tego czerwca br. o godzinie 4-tej zajęliśmy wybrany punkt 
obserwacyjny (28 osób). 

Ułożyłem następujący program obserwacji: 
1. Obserwacja zaćmienia przez lunetę. (Merz 0= 75 mm, F= 1140 mm) . 

2. Fotografowanie Słońca podczas zaćmienia. 3. Mierzenie temperatury 
podczas zaćmienia (Term. max-min. firmy J. Wyk, Katowice). 4. Mie
rzenie natężenia światła zapomocą justophotu. 5. Obserwacja zachowania 
się igły magnetycznej podczas zaćmienia. (Kompas kopalniany firmy 
Rost, Wien). 

Wynik obserwacji: 
ad. 1. Dokładnie o 4h 15m 5()• stwierdziłem pierwszy kontakt. Na

stępnie obserwowaliśmy kolejno przesuwanie się Księżyca przez tarczę 
Słońca. Spostrzegliśmy liczne plamy na Słońcu, rozmieszczenie których 
ilustruje poniższy szkic. 

Fotogr. Sł·oi1ca 19. VI. 1936 r. 5h 12m. 

ad. 2. Pierwsze zdjęcie o 4h 32m . Drugie zdjęcie a 4b 4l.Sm 
Trzecie zdjęcie o 5h 12m 

Zdjęcia 1 i 2 nieudane z powodu przesunięcia się aparatu :z osi 
optycznej . 

ad. 3. Plodczas zaćmienia stwierdziłem następujące zmiany tem-
peratury. 

4 h 4 m 120 C 4 h 38 lU 14° C S h 2 m 12.2 C 
4 " 16 " 130 c 4 .. 45 " 13.5 c s " 12 " 12° c 
4 " 23 ,, 13.5 c . 4 " 59 " 130 c 5 ,. 19 " 130 c 
Początkowo niebo czyste oprócz chmurek na północnej stronie nieba. 

O 5h 5m chmura zakryła Słońce, tak, że największej fazy zaćmienia nie 
obserwowaliśmy. Trzecie zdjęcie zrobiłem przez nadeszle wolne miejsce 
w chmurze. Dalsza obserwacja zaćmienia z powodu chmur niemożliwa . 
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ad. 4. Ustalenie zmian w natężeniu światla za pomocą Justophotu nie 
udała się z powodu przemęczenia oczu. 

ad. 5. Zaclnych zmian poJo?enia igły magnetycznej podczas zaćmie

nia nie stwierdziłem. 

Dla tut. 7- klasowej szkoły powszechnej, kilka dni przed zaćmie
neim doręczyłem szkic i opis zaćmienia Słońca, i jak się dowiaduj<;, po
mimo wczesnej godziny, duża il:Jść dzieci szkolnych obsnwowała prze
bieg zaćmienia. 

Brzeszcze, dnia 21 czerwca 1936. 
Rudolf Pccenik. 

WALERIAN OSTROWLEW (Kalisz). 

Optyczne zaburzenia tła niebieskiego. 

Studiując zakłócenia tła nieba, znajdujemy się stale na pograniem 
dwóch nauk astronomii i meteoro],ogii. Są ło :zjawiska nikłe, ledwie 
dostrzegalne. Trzeba mieć dużo doświadczenia i wprawy, aby w naszych 
klimatycznych warunkach podjąć się z powodzeniem tego rodzaju badań. 
Zawdzięczając dłuższemu pobytowi w zapadłej prowincji, mogłem w swoim 
czasie porobić odpowiednie spastrzeżenia i opracować wyniki, być może 

zbyt powierzchowne i jednostronne. 
Rozróżniamy trzy zasadnicze typy jasnościowych zakłóceń tła nie-< 

bieskiego i kilka odmian w poszczególnych typach. Słabsze zakłócenie 

polega tylko na nieco odmiennej tonacji tła, silniejsze występują jaku 
wyraźne poświaty na pewnych obszarach lub jako całkowite rozwidnienie 
nieba. 

W pierwszym rzędzie nierówności tła powstają wskutek niejedno
litości warstw powietrznych w różnych częściach nieba. Wraz ze zmianą 
układu i gęstości poszczególnych warstw zmienia się również ich przeźro

czystość i zdolność rozpraszania światła, co pociąga za sobą powsta
wanie zjawisk optycznych głównie wskutek kontrastu. Układ i gęstość 

warstw powietrznych zależą w głównej mierze od ciśnienia atmosferycz
~~ego i tym samym od związanych z nim czynników pośrednich: za- . 
wartości w powietrzu p:uy wodnej z domieszk:tmi oraz ruchu powietrza. 
Dlatego też dwie pierwsze kategorie zaklóce1'1 są ściśle związane z wil
gotnością powietrza jak również z kierunkiem i sili! wiatru. 

MeteoPologiczne zaburzenia tła są czasem bardzo intensywne (mleczne 
tło); zdarzają się one również w noce pochmurne_, kiedy nie ma mowy 
o rozpraszaniu światła gwiazd lub o odblasku świateł sztucznych. Nigdy 
nie zapomnę efektownego zjawiska w nocy z 18 na 19 września 1923 r. 
Pomiędzy Kępnem i Wieluniem, w szczerym polu podczas deszczu, roz
w:idniło się nagle niebo, powleczone całkowicie chmurami deszczowymi. 
Zjawisko wystąpiło w momencie zwiększenia się deszczu i trwało przez 
czas dłuższy. Naświetlenie nieba było jednostajne, nieco intensywniejsze, 
zdaje się, ku zenitowi. Przyczyny tego zjawiska należy szukać w proce
sach elektrycznych w atmosferze. 

Druga grupa zakłóceń występuje podczas silnych. wiatrów. Wtedy 
szczególnie w czasie wiatrów wyżowych , ekstynkcja atmosferyczna zosbje 
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zmmeJszona, powietrze staje się przejrzyste, ale obrazy teleskop:Jwc w tych' 
warunkach są niespokojne i nic,.)stre, a nawet zmącone wskutek tworzą

cych się mglistych podkładów i aureoli. Zakłócone są często również 

barwy. 
Przechodząc do ostatniego typu 7abur7cń Ha, do zjawisk przy

puszczalnie o podłożu kosmicznym, musze zwrócić uwagę najpierw na 
światło Zwierzyńcowe, które w warunkach wyjątkowych można: czasem na
wet w naszych szerokościach geograficznych obserwmvać pÓŹn(} w 111ocy Dla 
rozciągłości całego Zodiaka, przy tym wschodnie zakończenie uogólni -
nego Swiatla Zodiakalnego, t.. j. "lejek" w ascendencie ekliptyki, wydaje 
się zawsze jaśniejsze od zakończenia zachodniego. Na te właściwości 

Swiatła Zwierzyńcowego należy zwrócić uwagę przede wszystkim w czasie 
pogody bezwietrznej; podczas suchych wi:ttrów zdarzają się one również, 

wskutek jednak komplikacyj ze zjawisk:uni drugiej kategorii zatracają 
wtedy częściowo istotne swe cechy. atomiast w czasie suchych bez
wietrznych nocy występują uderzające analogie ostatniej grupy zakłóceń 

ze zjawiskami podczas wyżowych wiatrów. Różnica uwyd:~tnia się tylko 
pod względem kierunków: luminescencje wyżowe zjawiają się w różnych 
stronach nieba w zależności od kierunku wiatrów, lumine cencjc zaś osbt
niej kategorii obserwujemy stale na wschodzie. Tymczasem nic nie wska
zuje na wiatr, nCJwet górny. W pierwszym rzędzie obrazy teleskopowe 
świadczą o równowadze suchego powietrn, naokoło b0wiem ostro zary
sowanych tarcz gwiazdowych, nic m.1 żadnych zbędnych szczegółów, .ład
nych migotliwych odblasków, aureoli lub iryzacji, prócz prawie nie
ruchomych dyfrakcyjnych pierścieni. Niezmącone właściwie są również 

barwy. Samo zjawisko nie jest też podobne do niespokojnej fosfore
scencji lub mglistego naświetleni:!. Niebo wyd:tje się bardzo jasne, jakby 
podczas zmierzchu, być może wskutek świecących jaskrawo jaśniejszych 

gwiazd i ogromnej ilości gwiazd słabych, przebłyskujących na granicy 
widzialności. Jednocześnic na wschodniej stronie nieba, od czołowLgo 

obszaru ekliptyki ku północy (rzadziej ku południowi) tkwi wielka nieco 
jaśniejsza plama, niby jakaś nikła kosmiczna łuna. Podobnie jak w zja
wiskach poprzedniej grupy - poświata od strony wiatru. Rozpatrywane 
zjawisko uwydatniało się szczególnie w latach 1905 i 1920/ 21, ostatnio 
zaś w 1934 r.; może być zreszt:1 widzialne w każdą suchą i wybitnie 
pogodną noc. Najwybitniej zjawisko to występowało w jesieni (paździer

nik -,listopad) i na wiosnę (luty - marzec) z wyjątkiem roku 1934. 

Kronika naukowa. 
N o w a kom e t a. Trzecia kometa z r. b. ( 1936 c) została oakryta 

przez dwóch obserwatorów niczależnic od siebie. Pierwszym z nich był 

a tronom ] a ck s o n z Johanne burga (Poludniowa Afryka), t drugim 
zaś - astronom rosyjski N e u j m i n z obserwatorium w Symeizie na 
Krymie. W chwili odkrycia przez ] a ck s o n a, 20 września 1936 r., 
kometa przebywała w gwiazdozbi· rze Wodnika (Aqu1rius) i miała jasność 
mgiełki 12m. Słaba b kometa posiada orbitę eliptyczną. Okres oukgu 
wynosi 8·06 lat. E. R. 
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Cztery g w i a z d y N o w e z 1936 r. Rok bieżący niezwykle się 

zaznaczył przez pojawienie się aż czterech gwiazd Nowych. O pierwszej. 
z nich, Nowej w Jaszczurce (Nova Lacertae 1936) była już wzmianka 
w Nr. 4 Uranii z r. b. ,(str. 72- 73). Gwiazda ta stopniowo słabnie: 

Jasność jej 12 listopada była równa 9~ 5, czyli że gwiazda była jeszcze 
dobrze dostrzegalna w małych lunetach. 18 września 1936 r. astronom 
szwedzki N. Tam m (Kv.istaberg w Szwecji) (Jdkrył w Orle gwiazdę 
Nową 8-ej wielkości w rmi,ejscu o współrzędnych IX = 19h Hm ·O 
a· = + 10 36' (1936). Na kliszach z lat 1928-1934, zawierających 
gwiazdy z okolicy Nowej słabsze od 16m, gwiazdy tej nie widać., 

a więc należy przypuszczać, że przed wybuchem jasności Nowa miała 
jasność słabszą od 16m·5. Gwiazda otrzymała nazwę Nova Aquilae 1936 l; 
dodanie cyfry I okazało się konieczne ,wobec odkrycia wkrótce drugiej' 
gwiazdy Nowej w Orle. Pierwsza Nowa .Orła odkryta została już po 
osiągnięciu przez nią maximum jasności. Jak wykazuje przegląd klisz, 
na których Nowa była przypadkowo sfotografowana przed odkryciem, 
wybuch jasności nastąpił w drugiej połowie lipca. Dość powolny wzrost 
jasności trwał aż do 11 sierpnia, kiedy to gwiazda osiągnęła jasność 

7m·8, potem gwiazda zaczęła słabnąć, w październiku jednak znów po
jaśniała, oscylując około 8m. Gwiazda wykazała w ten sposób analogię 

z gwiazdą Nową w Herkulesie, była tylko od niej o 6 wielkości słabsza. 

Analogie wystąpiły . również w •widmie gwiazdy, które w czasie od 
20 września do 7 października r. b. bardzo przypominało widmo Nowej 
w Herkulesie w marcu 1935 r. Gdybyśmy założyli, że jasności absolutne 
obu gwiazd w maximum były jednakowe, to z różnicy ich pozornej jasności 
możnaby wnioskować, że Nova Aquilae 1936 l jest 16 razy bardziej 
odJegła, niż Nova Herculis 1934, czyli że jest oddalona od nas o 20000 
lat światła. Wybuch jasności, który obserwowaliśmy, nastąpił więc około 

20000 lat temu, w czasach przedhistorycznych na Ziemi. W końcu 

września astronom F i n s e n z Johannesburga zauważył, że Nowa jest 
gwiazdą podwójną. . 

Następną z kolei gwiazdą N<>wą, odkrytą w jesieni, była ,Vou•a 
w Strzelcu (Nova. Sagitiarii 1936) . Współrzędne jej, odniesione do 1936 r., 
są następujące: IX = 18 h 4m ·6, (l = - 340 21', a więc gwiazda w Polsce 
świeci tak nisko nad hory:wntem, że obserwacje jej są niemożliwe. 

W obserwacjach jej biorą udzi.1ł głównie astronomowie południowej pół
kuli Ziemi. Nowa w Strzelcu odkryta została przez japońskiego. obser
watora Ok a b a y a s i (Kobe w Japonii) 4 października 1936 r. W chwili 
odkrycia posiadała jasność 4m·5, a więc bez trudu była widoczna gołym 
okiem. Gwiazda szybk·o słabła po odkryciu; 21 października miała już 

jasność 8m·4. O jasn·ości Nowej przed pojaśnieniem nie ma dokładnych 

dlanych. Również nie możemy jeszcze stwierdzić, czy jasność 4m ·5 była 
maksymalną jasnością gwiazdy. Należy poczekać na wyniki przeglądu 

klisz z czasu, poprzedzającego odkrycie gwiazdy. Obecnie można tylko 
stwierdzić, że Nowa w Strzelcu przed pojaśnieniem była słabsza od 12m . 

Czwarta gwiazda Nowa z roku bieżącego odkryta została w gwiaz
dozbiorze Orła przez T a m m a, tego samego obserwatora, który odkryl 
we wrześniu pierwszą gwiazdę Nową w Orle. W odróżnieniu od pierw-
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szej gwiazdy nazywac Ją będziemy drugą Nową w Orle z 1936 r. (Nova 
Aquilae 1936 /1 ). Odkrycie nastąpiło 7 października 1936 r., Nowa 
miała wtedy jasność 7m. Według klisz z obserwatmium Harwardzkiego 
z czasu, poprzedzającego odkrycie, druga Nowa w Orle przed 20 wrze
śnia była słabsza od 13m. 20 ,,nześnia miała jasność 11m·s, a 22 wrze~ 
śnia już 6m·6. MaX!~mum jasności wypadło około 24 września (5m·4), 
gwiazda więc mogła byłaby wtedy być dostrzeżona gołym okiem. Od 
tej daty gwiazda stopniowo słabła, dochodząc w połowie listopada do 
jaśności 9 m. Widmo gwiazdy jest podobne do widma Nowej w Jaszczurce, 
przebieg zmian jasności również nieco przypomina w swej regularności 

analogiczny przebieg w Nowej w Jaszczurce. 

Wszystkie cztery Nowe są obecnie (listopad 1936 r.) d;)stępne do 
obserwacyj za pomocą małych lunet. Do nich dochodzi. jeszcze Nowa 
w Herkulesie, która świeci prawie niezmienną jasnością około 7m ·6. 

E. R. 

Z n a c z n y wzrost ja s n oś c i y C a s s i o p e i a e. Astronom 
francuski T. B a i z e zauważył w lipcu r. b., że gwiazda y Cassiopeiae, 
której normalna jasność była 2m·25, pojaśniała o om·4. Jest to gwiazda 
biała klasy BO z jasnymi prążkami emisy~nymi wodorowymi. Oddawna 
jest wiadomo, że widmo tej gwiazdy jest zmienne, przy tym zmienia się 

natężenie prążków emisyjnych, na których pojawiają się węższe linie 
abs·orpcyjne. Dotychczas gwiazda była uważana za gwiazdę o jasności 

stałej. Zmiana jasności wywołana została wybitnymi zmianami w widmie. 
- Pojaśnienie gwiazdy y Cassiopeiae zostało zauważone niezależnie od 
B a i z e' a przez p. W. O s t r o w l e w a z Kal'isza. E. R. 

Polskie zdjęcia filmowe zaćmienia Słońca 19 czerwca 1936 r. 

Zostały wywołane zdjęcia chronokinematograficzne, dokonane przez 
polskie tegoroczne ekspedycje zaćmieniowe do Grecji, Syberii i Japon~i. 
Jak się okazało, główny cel wypraw, mianowicie zdjęcia wąskich sier
pów Słońca, poprzecinanych przez góry księżycowe, w chwilach bezpo
średnio sąsiadujących z ca~kowi!tym zaćmieniem, wraz •z sygnalizacją 

czasu, wstał całkowicie osiągnięty przez trzy wyprawy: w Keratei pod! 
Atenami, na wyspie Cl~os i w Omsku na Syberii; natomiast w Mombetsu 
w Japonii, jak już podała "Urani•a", chmury nie pozwoliły na dokona"' 
nie tych zdjęć. Poza tym wykonane zostały nadprogramowo, w różnym 

stopniu udane, zdjęcia korony oraz częścilawego zaćmienia, te ostatnie 
również w Japonii, gdzie Słońce wyszło bardzo malowniczo poza prze
suwającymi się przed nim chmurami. 

Całość zdjęć, poza swą wartością naukową, ttworzy interesujący 

film, który był już demonstrowany (w kopii pozytywowej) na Zebraniu 
naukowym Obserwatorium Krakowskiego w d. 6 listopada, i na posie-. 
dzeniu Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego Polskiej Akademii Umie
jętności w d. 10 listopada r. b. 

Wywołanie filmów doznało było pewnej zwłoki, spowodowanej do
datkowymi zdjęciami na ekspedycyjnych taśmach filmowych, w miejscach 
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powstałych niewyświetlonymi podczas wypraw. Zdejmowano mianowicie, 
już w Krakowie, Słońce niezaćmione, z różnymi przesłonami przed objek
tywem, przy czym chodziło o uzyskanie mater~ału fotometrycznego np. 
dla ewentualnych badań z dziedziny astrofizyki nad prawem spadku ja
sności na brzegach Sł·ollca. Ale na : odpowiednią pogodę długo trzeba 
był·o czekać. 

Uzyskane obserwacje zaćmienia 

z 1932 r., stanowią ogromny, cenny 
nigdzie poza Polską), który może 

z różnych punktów widzenia. 

Słollca, wnz z zaćmieniem Słońca 

materiał - (podobnego jemu niema 
być · .. opracowany w różny sposób 

T. B. 

Badania astronomiczno-geodezyjne a drugie Zagłębie naftowe w Polsce. 

P.osiłkując się pomiarami natężenia siły ciężkości, dokonanymi w Wiel
kopolsce i na Pomorzu pod kierunkiem T. B a n a c h i e w i c z a, prof. 
J. N o w~ k wykreślił linie tamtejszych antyklin, czyli wypiętrzeń 

pokładów geologicznych, oraz synkLin, czyli niecek. Jak wiadomo olej 
ziemny występuje z reguły w ~ntyklinach. Jakoż cały szereg punktów, 
w których stwierdzono wystąpienia 'na powierzchnię gruntu oleistej 
cieczy naftowej (Kcynia, Sielce, Inowrocław, Brzezie, Brzyszyn) znajduje 
się w pobliżu wyznaczonej w ten sposób antykliny, że zaś obfituje ona 
również w zł·oża soli, towarzyszące często nafcie, bliższe zbadanie tych 
terenów staje się w ten sposób ważnym nakazem państwowym. Bliższe 

szczegóły o tym doniosłym problemie czytelnik znaleźć może w książce 

dra A. Paszki e w i c z a "Zagadnienie Wielkopolsko- Pomorsko- Ku_
jawskiego Zagłębia Naft.owego" (księgarniJ N. Girryna w Bydgoszczy). 
Na tym miejscu pragniemy tylko zwrócić \uwagę, że nauki na pozór 
"niepraktyczne" okazują się często bardzo a bardzo "praktycznymi". 

T. B. 

Astronomia w Polsce. 
LUBO MIR. 

Z Obserwatorium Nar. Inst. Astronomicznego na Lubomirze. 

Na konkurs, ogłoszony w Nr. 3 Uranii w r. b. zgłosiły .się 3 osoby. 
Obserwatorem wstał p. Władysław Tęcza, kollezący studia na Uniwer
sytecie Jagiellońskim. P.od kierownictwem p. Tęczy przystąpiono odrazu 
do budowy nowego pawilonu obserwacyjneg-o, przeznaczonego pod nową 
lunetę "ekspedycyjną" Nar. Inst. Astr. o obiektywie średnicy 203 mm, 
~montowanej azymutalnie, a odznaczającej się, jak już pisaliśmy w Nr. 3 
Uranii świetną optyką. Projekt pawilonu opracowany wstał przez inż. 

J. ~odkiewicza z udziałem głównie dra . K. Kordy lewskiego i p. Wł. 
Tęczy, przy czym wzięto pod uwagę zarówno dingoletnie doświadczeni:J. 

z tego rodzaju pawilonami u nas górze Lubomir i w Krakowie, a za 
granicą w Neubabelsberg pod Berlinem, jak też i obserwacje za pomocą 
tejże lunety na wyspie Cllios w Grec)f. Części metai<Owych konstrukcji 
powilonu dostarczył z Warszawy Zakład Aparatów Naukowych Instytutu, 
zaś roboty stolarskie pawilonu, który będzie drewniany, wvkona miejscowy 
cieśl~ P. Gaweł. Słup pod lunetą jest betonowy. N. l. A. 
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Przegląd wydawnictw. 

Dr. Edward S t e n z: ,.Ziemia. Fizykc? globu, mórz i atmosfc' y", 
Warszawa. Nakładem "Mathesis polskiej" 1936. str. XIV + 303 i 68 rys .. 

XXV tablic. 

Książka dra E. S t e n z a jest pierwszą bodaj oryginalną próbą 

\\" języku rolskim ujęcia w popularnym wykładzie wiadomości o budo
wie globu ziemskiego. Książka jest, jeżeli chodzi o układ treści, ww
rowana na licznych podobnych opracowaniach w innych językach. Jest 
opraoowana dedukcyjnie. Autor zaczyna od opisu ziemi jako ciała ko
smiczneg;o i od hipotez kosmogonicznych, by następnie przejść do opisu 
fizycznych własności Ziemi takiej, jaką znamy dziś. (P.odobny układ ma 
n. p. książka E. H a w k s'a wydana w tłumaczeniu F. Rutko w ski e g o 
u Trzaski). Być może bardziej w zg·odzie z charakterem geofizyki jako 
nauki indukcyjnej byłby odwrotny układ wykładu. Oczywiście wartości 

książki układ taki nie obniża. Recenzent musi jednak krytykować, wska
zując na różne błędy i braki. ,Do ni(h zaliczam np. brak specjalnego 
rozdziału o denudacji. Rozdział o potopie zyskałby przez uzupełnienie 

opisem ostatnich wykopalisk na "potopowym" terenie, które odsłoniły 

namacalne ślady tej kahstrofy. Sądzę, że zlokalizowanie potopu pozwo
liłoby geofizykowi na bardziej konkretne próby wytłumaczenia tego 
zdarzenia. Dlatego nie podzielam zdania autora, że taka lokalizacja jest 
rzeczą obojętną. Określe,nie siły magnetycznej Ziemi (str. 159) prza 
pomieszczenie w każdym metrze sześciennym jej , wnętrzo. 4-·o kilogramo
wego magnesu jest bardzo niejasne i łatwo może spl'owadzić czytelnika 
na manowce. Sporo zastrzeżeń budzą wnioski na temat zależności różnych 

zjawisk na Ziemi i poza Ziemią od ilości plam na Słońcu. Wreszcie 
styl książki w niektórych miejscach wymagałby wygładzeu1ia ("z pośród 
wszystkich ludzi pierwszy lord Rayleigh", ,,opadają ,na padóf ziemski", 
ludzie chodzą po Ziemi "jak muchy w smole" i t. p.). 

Zalety książki są jednak znacznie większe od wspomnianych wad. 
Do najciekawszych należą rozdziały, omawiające głośną hipotezę W e g c
n er a o wędrówkach lądów, teorię M i l ankowic z a o epoce lodowej, 
budowę stratosfery, "Kratery" meteorów na Ziemi i t. p. Książka dra 
E. S t e n z a posiada tę zaletę, że .nie jest tłumaczeniem, .ale oryginalną 

nawskmś pracą polskiego uczonego, który w ,opisywanych badaniach 
sam nieraz brał udział. Jest to poza tym książka żywa, bo pisana przez 
człowfteka, który umie nie tylko obl<iczać i mierzyć, ale i podziwijać 

piękno opisywanych zjawisk, a w dodatku - poza kilku usterkami -
naJ; isana i opradowana sumiennie. Dlatego warto, by ci wszyscy, którzy 
potrafią odczuć piękno chmur, g.5r czy morza oraz ci wszyscy, którzy py
tają się, dlaczego i jak przebiega ·olbrzymie życie Ziemi, którego jeste
śmy najczęściej zupełnie ślepymi uczestnikami - z~p::JZnali ~ię z tą książk<!· 

J. A1. 
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Kalendarz astronomiczny na styczeń i luty 1937 r. 

K s i ę t y c. 
Styczeń 1937 

l 
:! ~ l l~ l l ~ l li 

~ 

l 
•C 
~ . 

c -=.-.. c ... ·- .. g ... N» 
a~ o o~ 

N 

l 
l h m l m 

h m m 

l p t 21 14 +0·7 9 37 -1·0 l p n 
sb 22 25 -0·5 9 54 o·o 2 w t 

l 
n d 23 34 -1·7 10 10 +0·8 3 śr 
p n - - 10 27 +2·0 4 c z 

l w t o 43 - 2"7 10 45 +2•8 5 p t 

Śr 1 51 -3·7 11 7 +3·8 6 sb 
c z 2 57 -4'7 11 32 +4•8 7 n d 
p t 4 2 -5·7 12 6 +5·7 8 p n 
sb 5 2 -6'2 12 47 +6•2 9 w t 
n d 5 55 -6·2 13 39 +6·2 lO śr 

p n 6 41 -5·7 14 40 +5·7 11 c z 
l wt 7 17 - 5·0 15 49 +4•7 12 p t 

śr 7 47 -3·8 17 4 + 3-5 13 sb 
c z 811 -2·7 18 20 +2·3 14 n d 
p t 8 32 -1·1 t9 37 +l·o 15 p n 

sb 8 51 -0·5 120 56 1 +0·2 16 w t 
n d 9 10 +O·S 22 15 -1·2 17 Śr 
p n 9 29 +t·7 23 36 - 2·3 18 c z 
w t 9 51 t2·7 - - 19 p t 
śr lO 18 4•0 o 58 - 3·7 20 sb 

c z lO 53 +5·o 2 18 -4·8 21 n d 
p t 11 36 +5•8 3 35 -5·8 n p n 
sb 12 33 +6•2 4 43 - 6·2 23 w t 
n d 13 41 +5·5 5 38 -5·8 24 Śr 
p n 14 58 +4·7 6 21 -4·8 25 c z 

w t 16 18 +3·5 6 54 - 3·8 26 p t 
Śr 17 36 +2'3 7 1':1 - 2·5 27 sb 
c z 18 51 +1·2 7 40 -1·7 28 n d 
p t 20 5 

-~&l 
7 59 - o·5 

sb 21 15 8 16 + o·5 

l n d 22 25 -2·0 8 33 +1·3 l 
l) W Warszawie czas Środkowo-europejski. 

Ostatnia kwadra • 
Nów •.... 
Pierwsza kwadra • 
Pełnia . . . . • 

Fazy Księżyca. 

Styczeń 

" 

h m 

4 15 22 
12 17 47 
19 21 2 
26 18 15 

Luty 1937 

l !~ l c l l~ l c 

h m m b m m 

23 34 -3·2 8 50 +2·5 
- - 911 +3·5 
o 41 - 4·2 9 34 +4•3 
l 46 -5'2 lO 5 +5·3 
2 48 - 6·0 10 42 +6·0 

3 44 -6·2 11 29 +6•2 
4 33 -6·0 l~ 25 +5·8 
s 14 -5·3 13 31 +5•2 
s 46 -4·2 14 43 +4·0 
6 13 -3·3 16 o +2·8 

6 36 -2·2 17 19 + t·7 
6 57 -1·0 18 38 +0·5 
7 16 +02 19 59 - 0·7 
7 36 1•3 21 22 - 2·0 
7 58 +2•3 22 44 -3·2 

l 8 24 1+ 3·5 ! - ; -
8 55 +4·7 1 o 6 1·- 4'5 
9 36 + 5•7 l 24 -5·5 

10 28 + 6•0 2 34 - 6·0 
11 31 + 5•8 3 33 1- 6·0 

12 43 +S·O 4 18 1-5·2 
13 58 +3·8 4 54 1-4•2 
15 16 +2·8 s 22 -3·0 l 
16 31 + 1·7 5 44 -1·8 
17 44 + o·s 1 6 3 -0·8 

18 56 -0·5 6 21 1 00 
20 7 -1·5 6 38 + 1·2 
21 16 - 2"7 6 56 +2·o 

' l 

l l 
l 

b m 

Luty 3 13 4 
11 8 34 
19 4 50 
25 8 43 

U w a g a. Wschody i zachody Słońca i Księżyca i planet obliczone zostały w Ob
serwatorium Astronomicznym U. J. P. w Warszawie przez dra J. Ga· 
domskiego i dra L. Orkisza. 
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S l o ń c e. 

Styczeń 1937 Luty 1937 

.. l Równa· ~~ l ~ l 
c 11 

! l Równa-~~ l~ l ':f nie eza· ~~ ..g~ .. nie cza-1~ ~;l c o su 
1) ~ t:l o su J) ~ N l) O północy czasu uni-

m t m h mJ m l m a h m1 h mi m wersałnego (1h cz. Śr.- eu-
1 + 3 21 745 15 34 +5·4 5 +14 5 712 16 29 +3·2 rop.); czas Średni mniej 
6 + 539 7 45 15 391 5•3 10 +14 22j? 316 39 2'8 prawdziwy. 

11 + 7 47 7 42 1s 47 s·o 15 t-1419 6 531ti 48 2'5 
16 + 940 7 38 JS 54 4"8 20 +13S716431658 2·0 2) W Warszawie, czas 
21 +1116 7 33 16 2 4'4 25 +131963217 8 1'8 

Środkowo-europejski. 
26 ,+12 32 7 2711611 4•0 

l l l l 31 +13 29 7 20 16 20 3'7 

Czas gwiazdowy w Greenwich 

o północy czasu uniwersalnego (lh cz. śr. - europ.). 

h m 1 h m 1 

Styczeń l. 6 40 54'34. Luty l. 8 43 7•61. 

Zmiana czasu gwiazdowego na l dobę: 3m 56•'556 

P l a n e t y. 

Merkury. Wenus. Mars. 

Data l l l ~ l ~ 

l l 
~ l -o 

l l l~ l l o ~ l j o l ·o •o a a. a. .c .c a. 
~ ~ 

1937 h m o h h h mi o l h h h m/ o l h l h 
l. 1 20 7 -21•0 8·9 17•1 21 48 - 15·1 JO·o 19·4 B 44 - 9·1 1-4 11·9 

11 20 3 -18•3 7·8 !6•6 22 31 -10'6 9'6 19•9 14 4 - 11-0 l 'l. 11"4 
21 19 14 -18'9 6·5 15•1 23 12 - 5'7 9·2 20•4 

14 "1-12•7 1•1 10·9 
31 19 1 t -20·4 6'0 14'3 23 50 - o-7 , 8·8,20·8 14 44 14·3 0'91 10'4 

II. 10 19 49 -20·9 6•0 14•2 o 26 \+ 4"3 8·3 '1.1'2 15 3 -15·7 o·7 to·o 
20 20 42 -19'4 6•1 14·6 o 58 + 9'1 1-7 21·5 15 21 - 16•9 0·4 9•5 

Jowiaz. Saturn. Uran. Neptun. 

Data l l l 
-o 

l 
-o 

l l 
l~ l ~l l 

l l u l •o ·o 
a. a -" .c (1. o ~ ] Data l a. a a " " ;i .. 

N 

1937 1937 1 l l l h m o h h h m o 
h l h 

h m o h m o 

I. 1 18 29 -23•2 7'6 15·2 23 17 - 6·9 10 7 21·6 I. l 214 1+13·0 1121 +5·4 
11 18 39 -23·1 7·0 14·8 23 20 -6·6 tu·l 21·0 31 1 214 +13·0111201+5·5 
211 18 49 -22·91 6'5 14•3 23 23 -6'2 9·4 20·5 U w a g a : Współrzędne planet 
31 18 59 -22'7 6·0 13·8 23 '1.7 - 5·8 8•8 19•9 podano Jla Oh czasu uniweraal· 

II. 10, 19 8 -22'5 5·5 13•3 23 31 - 5"4 8"2 19'4 nego; wschody i zachody dla 

20 19 17 -22'3 1 s·o 12'8 23 35 - 4·9 7•6 18·8 Warszawy w czaaie środkowo· 
europejskim . 
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Zakrycia gwiazd przez Księżyc *) 
(czas Środkowo-europejski) ·Minima Algola 

Kraków 
Lwów 
Poznań 
Warszawa 
Wilno 

Styczeń 22 Luty 18 
T T au (4m"3) ><. Tau (4m•4) 

zniknit:cie zniknit:cie 

h m 
19 22"4 

28•0 
20•5 
25•7 l 
33•7 

h m 
18 59·8 
19 6•4 
18 50'2 
18 56·7 
18 58•2 

~) Według obliczeń Obserwatorium 
na Lubomirze. 

1937 
d h 

Styczeń 10 4•8 
13 1'7 
15 22'4 
18 19'2 
21 16·1 
30 6•5 

Sl!JCZe1! }d 15h Ziemia w perihelium (najbliżej Słońca). 

Niebo w styczniu i lutym 1937 r. 

1937 
d h 

Luty 2 3·4 
5 0·3 

' 7 20'9 
10 17•6 
22 5·1 
25 2•0 
27 22•6 

Główną ozdobą nieba zimowego jest piękny gwiazdozbiór Orion a, 
w pobliżu które~o znajduje się \Y/ i e I ki P i e s z najjaśniejszą gwiazd<! 
nieba - S y r i u s z e m. \Y/ połowie stycznia gwiazdozbi·ory te świecą nie
daleko południka. \Y/ pierwszej połowie nocy znikają na zachodzie gwia
zdozbi·ory jesienne, w drugiej zaś połowie nocy podnoszą się na wschodzie 
wiosenne konstelacje . \Y/ polowie lutego o pólnocy Orion wraz z Wielkim 
Psem świecą już nisko na zachodzie, do południka podchodzi L e w 
z jasną gwiazdą Re g u I u s e m, na wschodzie zaś widoczny jest gwia
zdozbiór Panny z jasną gwiazdą, zwaną Spica (Kłos). Obraz nieba 
gwiaździstego o dowolnej ~odzinie nocy czytel111icy Uranii mogą odtworzyć 
na podstawie ruchomej mapy nieba, wydanej przez Poznański Oddział 
P.T.P.A. 

Na tle gwiazd przesuwają się planety. Z nich najświetniej błyszczy 

W e n u s, która w styczniu i lutym 1937 r. ozdabiać będzie niebo 1Wie
c:ool1owe, coraz to później zachodząc , jak to czytelnicy stwkrdzić mogą 
na podstawie przytocwnej wyżej tabelki kalendarn. M ar s świeci w dru
giej polowie nocy, prze'suwając się z gwiazdozbioru Panny do Wagi. 
Jowisz w styczniu bęcłz~e się znajdował na niebie blisko Słońca 

i będzie niewidoczny. \Y/ lutym ukazywać się będzie nad fa'nem, świecąc 

nisko w gwiazdozbiorze Strzelca. S a t urn jeszcze będzie widoczny wie
czorem, świecąc ooraz krócej z powodu zbliżania się do Sf.ońca . \Y/ końcu 
lutego znika na tle wrzy wiecwrowej. Plancta przebywać będzie w gwia• 
zdozbiorze Wodnika, pierścienie jej stawać się będą wraz lepiej widocz
nymi. E. R. 
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