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URANIA CZASOPISMO 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA 
PRZYJACIÓŁ ASTRONOMII 

ROK XVI LUTY 1938 R. Nr l (58) 

Dr JAN GADOMSKI (Warszawa). 

Budowa pierwszego w Połsce wysokogórskiego 
Obserwatorium im. Marszałka J. Piłsudskiego 

w Czarnohorze 

Już pod koniec XIX•go wieku zaznaczyła się wśród astro
nomów iWJYraźna dążność do umieszczania placówek obserwa" 
cyjnych na szczytach wysokich gór, :z.dala od ~wiateł. pyłu 
i zgiełku ·w~elkich miast. Szło tu przede wszystkim o zmniej" 
szenie ujemnego na obserwacje wpływu atmosfery ziemskiej, 
zwłaszcza jej dolnych gęstych warstw, częściej iWypełnionych 

mgłą i niskimi chmurami, od warstiWI górnych. Dlatego to naj" 
większy dotychczasowy, o 2 i pół metrowym zwierciadle, tele
skop pracuje już od ćwierć wieku z tak dużą korzyścią dla 
uauk;i na wysokości 174:2 m, a jego godny następca, 5-me" 
trawy olbrzym, ustawiony zostanie niebawem na szczycie 
Mount Palomar, wzniesionym przeszło 2000 metrów nad po" 
ZJ.om morza. 

T o też z pralWdziwym uznaniem należy podnieść inicja.. 
tywę Prezesa Zarządu Głównego Ligi Obrony Powietrznej 
i Przeciwgazowej, w osobie- Q,"enerała inż. L. Berbeckiego, pod" 

· jętej jeszcze w r. 1935, wzniesienia w Polsce pierwszego wy~ 
sakogórskiego Obserwatorium MeteorologicznO<Astronomi.: 
cznego do usług naszego lotnictwa i nauki. Na jednym z naj
wyższych szczytów pasma Czarnohory, o wysokości 2022 me:o 
'trów (cp = + 48° 3', L= 19 3sm·5 na wschód od Gr.), w naj
bardziej ku południowi wysuniętym punkcie Polski, latem 
1936 r. począł szybko róść obszerny gmach Obserwatorium. 
o 4:3 pomieszczeniach i 57 oknach, budowany monumentalnie: 
z miejscowego piaskowca. Wobf'c krótkiego na tej wysokości 
okresu budowlanego, trwającego przeciętnie zaledwie prze~ 

4-5 miesięcy letnich roku, dopiero późną jesieJllią 1937 roku. 
uwtolniony z rusztowań budynek stanął pod dachem. 
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Trudy budowy tego zupełn.ie nowocześnie pomyślanego 
przybytku nauki · były niemałe. Około 800 ton różnych mate~ 
riałów budowlanych trzeba było dostarczyć na szczyt z odle~ 
glej o 70 km stacji kolejowej w 'li~orochcie, pokonywując 
ostatnie etapy górskich bezdroży Karpat W schodni ch przy 
pomocy drobnych koni huculskich, lub zgoła siłą barków 
ludzkich. Tą drogą również wędrowało 33 ciężkich skrzyń 
' ( najcięższa ważyła 950 kg), zawierających części składowe ru• 

'Rys. 1. Ogólny widok Obserwatorium od Rys. 2. Przy okularze astrografu. Na pier-
strony zachodniej -w paidzierniku 1937 r . wszym planie widoczna oś biegunowa na -

(Fot. dr. J . Gadomski). rzędzia. (Fot. dr. J. Gadomski). 

chomej kopuły oraz instrumentów, przeznacz10nych do obset"• 
wacyj astronomicznych. Latem 1937 r. firma ang~ielska, Sir 
Howard Grubb, Parsons et Co., zaopatrująca w duże narzę

dzia wielkie obserwatoria zagraniczne, zmontowała na szczycie 
astrograf, o potrójnym obiektywie średnicy 33 cm, ogniskowej 
200 cm, połączony w jedną bryłę z lunetą Wliz.ualną o O'hekty• 
w~e średnicy 25 cm, ogniskowej 300 cm, oraz. z. szukacze~ 
o średnicy 7 cm, ogniskowej 90 cm· Astrograf został wyposa
żony w montaż systemu angielskiego, w którym oś bif'guno• 
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wa narzędzia wsparta jest na obu końcach na dwóch kamien• 
nych słupach, co daje większą, niiż w jednofilarowym systemie 
niemieckim, stałość narzędzia w czasie obserwacyj oraz przede 
wszystkim swobodny dostęp do okolic nieba bliskiitch zenitu. 
Astrograf_ posiada części mechaniczne wykonane przewazme 
-z nierdzewnej stali 1 jest wyposażony we wszystkie nowocze• 
sne urządzenia i adaptacje. Należy tu wymienić przede wszy~ 
stkim precyzyjny przyrząd zegarowy, służący do obrotu na, 
rzędzia za pozomym ruchem sklepienia lliiebieskiego, popę
dzany elektrycznością, regulowany! automatycznie przez oso• 

Rys. 3. Górny pułap chmur układa si~ cz~sto poniżej Obserwatorium. 
{Fotografia dokonana przez mg. M. Bielkkiego, naświetlona przy 

świetle księżycowym 90 sekund). 

bny chronometr astronomiczny z kontaktami sekundowymi. 
Poszczególne częsc1 przyrządu zegarOIWego, ze względu na 
ujemny wpływ dużych wahań temperatury, jakie z natury rze
czy zachodzą pod kopułą, zostały rozmieszczone częsc101Wo 

rw dolnych kondygnacjach w1ezy astronomicznej. We wnę .. 
trzu grubych: na 2 metry murów Wlezy prowadzą wąskie 

schody · pod powleczoną z zewnątrz miedzią, kopułę. Kopuła 
ma średnicy 6 metrów; zapatrzona jest w rozsuwalną szczelinę 
o szerokości 1.8 m. u podstawy. T ak astrograf, jak i kopuła, 
są przystosowane do poruszania przy pomocy prądu elektry• 
·cznego. Specjalnie pożytecznym rw czasie obserwacyj, zwłaszcza 
podczas fotografowania nieba, jest osobny regulator elektry~ 



4 URANIA 

czny, który, za naciśnięciem odpowtiednich guzików, pozwala 
regulować precyzyjnie w rektasc-ensji ustawienie astrograf~. 

Organizacja Oddziału Astronomicznego tego Obserwato"
rium została polwierzona przez władze L. o. 'P. P. prof. M. 
Kamieńskiemu, dyrektoro'wti obserwatorium stołecznego. 
W pracach organizacyjnych Oddziału brał stały udział pod
pisany. 

Astrograf wraz z kopułą, już w końcowym stadium kon,._ 
strukcji, został przejęty od firmy na rzecz L. O. P. P. w fabryce 
w Newcastle on Tyne, przez specjalną komisję, :wt którei sk-b.d 
wchodził prof. M. Kamieński. Drugi z kolei odbiór narzędzia 
i kopuły, z ramienia L. O. P. P. i Uniwersytetu J. Piłsndskiego,. 
pdbył się na szczycie góry w październiku 1937 r. Po kilku,._ 
dniowych wstępnych badaniach, za dnia i podczas kilku zu" 
pełnie pogodnych nocy, narzędzie w stanie kompletnie zmon~ 
towanym, zostało od firmy przejęte. Prace tej drugiej komisji 
były bardzo utrudnione wobec niewykończenia wnętrz gma" 
clhu, nieuruchom~onej jeszcze ciemni fotograficznej oraz prze 
de wszystkim z powodu braku prądu w sieci miejscowej eleh 
trowni, której instalacja zostanie ukończona dopiero latem 
1938 r. Do popędzania narzędzia za ruchem gw,iazd musiano 
posługiwać się specjalnie w tym celu skonstruowanym napę~ 

dem ręcznym z przekładnią. Podczas badań narzędzia zostały 
dokonane pierwsze obserwacje naukowe na szczycie, które 
niebawem ukażą się w druku. 

Latem, względnie jesienią 1938 r., po zupełnym wykończe
niu wnętrza gmachu, wyposażeniu go w potrzebne meble i po
moce naukowe, po uruchomieniu własnej elektrowni i central"' 
nego ogrzewania, placówka ta, wzniesiona z funduszów społe" 
czeństwa polskiego, zrzeszonego w L. O. P. P., zostan.ie ofi,._ 
cjalnie oddana do użytku nauce-

Oddział Astronomiczny zostanie przekazany Uniwersyte"' 
towi J. Piłsudskiego w \V arszawie, Oddział zaś Meteorolo,._ 
giczny - PaństWiowemu Instytutowi Meteorologicznemu. Ob~ 
serwatorium w Czarnohorze, po Pic du MieLi de Bigorre w Pi.
renejach (pozostającym w remoncie od r. 1923), będzie naj
wyżej położoną placówką astronomiczną w Europie. 
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Dr JAN MERGENTALER (Lwów) 

Obłoki Magellana 
Niedaleko południowego bieguna! nieba, w gwiazdo~ho

rach Dorado" Mensa i T ucana znajdują się dwa nieduże śmie" 
cące kłaczki, wyglądające jakby odpryski Drogi Mlecznej. 
~,Odkryte'' one zostały przez M a g e 11 a n a w czasie jego 
:ieglarskiej wędrówki dokoła Z~emi w latach 1519-1522, ale 
przez 300 conajmniej lat nie wiele więcej o nich wiedziano, 
poza tym, że istnieją. Odkrycie więc Magellana miało nieduże 
znaczenie, tym bardziej, że o istnieniu Obłoków wiedział rów" 
nie dobrze już przed tysiącami lat pierwszy lepszy Chińczyk, 
·czy Hindus. Dopiero wiek ubiegły przyniósł pewien postęp, 
gdyż już l H er s c h e l wiedział , Że oba te utwory składają 
:się z bardzo licznych gwiazd i mgławic. Prawdziwy postęp 
datuje się jednak od chwili założenia paru większych obser• 
watoriów na południowej półkuli Ziemi. 

Główną zasługę mają tu zwłaszcza stacje astronomiczne, 
·zakładane przez Obserwatorium Harvardzkiie. Stacje takie są 

z reguły wyposażone w bardzo dobre narzędzia, przede wszy• 
stkim w astrografy albo duże reflektory, pozwalające na sze• 
roki i poważny program obserwacji. Pierwszy poważny plon 
.badań Obłoków Magellana ukazał się w 1908 r. i od tego 
czasu poznanie ich wzrasta w szybkim tempie. O znaczeniu 
studiów nad Obłokami może świadczyć fakt, że cały szereg 
zagadnień, dotyczących budorwy Drogi Mlecznej może być 
-rozstrzygnięty dopiero na podstawie uprzednich badań Obło• 
K.ów. Są one więc jakby doświadczalnym polem astronomów, 
a jednocześnie dzięki niedużej stosunkowo odległości są naj
Jatwiej dostępnym dla obserwacji zbiorowiskiem g;wiazd 
i mgławic, leżącym poza granicami Drogi Mlecznej. 

Ową pierwszą powazmeJszą pracą na temat Obłoków 
.:Magellana był opublikowany przez miss L e a v i t t katalog 
1777 gwiazd zmiennych, odkrytych w obu Obłokach. Była to 
olbrzymia ilość i rzadko który z astronomów może się po
·szczycić tak obfitym plonem. L e a v ,i t t nie opracowała natu• 
ralnie wszystkich zmiennych· Zbadała specjalnie dokładnie 
25 gwiazd pulsujących z małego Obłoku, wyznaczając dla 
nich amplitudy i okresy zmian blasku. Okazało się przy tym, 
:Ze istnieje dość prosty związek pomiędzy długością okresu 
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zmian blasku a po~orną jasnością gwiazdy. Gw.iazdy jaśniej"' 
sze zużyvvają mianowicie więcej czasu na dokonywanie jednej 
pulsacji od gwiazd słabszych. Zależność ta posłużyła w 1913 r. 
H e r t z s p r u n g o w i po raz pierwszy do obliczenia odle,._ 
głości Obłoku - i rok ten otwiera epokę w coraz dokładniej..
szych i coraz dalej idących sondowaniach odległych zakątków 
świata z pomocą badania gwiazd zmiennych. 

Odkrycie Le a v i t t miało dlatego tak duże znaczenie, Że

dla Małego Obłoku, na skutek jego dość znacznej odległości: 
w stosunku do jego wymiarów, można założyć bez wielkiego
błędu, że zawarte w nim gwiazdy są jednakowo odległe. Dzięki 
temu zależność jasności pozornej od okresu pulsacji łatwo 
zamienić na podobną zależność dla jasności absolutnych i t~ 
drogą w dalszym ciągu zdobyć podstawę do obliczania odle~ 
głości każdej z gwiazd pulsujących, dla której udało się obli~ 
czyć okres zmian blasku. Trzeba tylko tę zależność skalibro ... 
wać z pomocą takich zmiennych pulsujących, . których odle

. głości są dobrze znane Pierwsza taka kalibracja, dokonana 
1przez S h a p l e y'a opierała się na 11-tu gwiazdach. 

Innym zagadnieniem, które zyskało niestety negatywne 
rozwiązanie dzięki Obłokom Magellana, jest badanie odle~ 
głości gromad gwiazd. Zdawało się, że w Drodze Mlecznej 
można oprzeć określanie ich odległości na jasności absolutnej 
kilku n. p· pięciu najjaśniejszych gwiazd gromady i Że w każ~ 
dej z gromad jasności absolutne gwiazd świecących naisilniej,. 
pow[nny być jednakowe. Pomiary z przed paru lat wykazały 
jednak, że jasności absolutne najjaśniejszych gwiazd gromad 
otwartych w Obłokach Magellana wahają się od- 5M·o do 
OM·o, i że metoda stosowana w Galaktyce zawodzi w Obło,. 
kac.h. Ponieważ jednak gromady gwiazd w Obłokach niczym 
się nie różnią od galaktycznych, trudno stosować do nich ta"" 
kic metody wyznaczania ich odległości, które nie spra;wdzają 
się w Obłokach. Podobne rezultaty przyniosło zbadanie śre'
dnic gromad otwartych gwiazd. Parę tych faktów pozwala się 
zorientować w tym, jak bardzo wazne i owocne w skutki s~ 
dokładniejsze studia nad Obłokami - specjalnie wtedy, kied; 
chodzi o sprawdzenie metod mierzenia przestrzeni. 

Nie mniej ciekawe jednak są badania Obłoków .i dla niclb 
samych. A więc przede wszystkim ich wielkość. Na zdjęciach 
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fotograficznych Większy Obłok zajmuje pole o średnicy 7°, 
mn!iejszy około 4°. Sądzono, Że takie też są rzeczywiście kątowe 
średnice tych utworów. W ostatnich latach M o h r zbadał 
gromady kuliste gwiazd, należące do Obłoków i stwierdził, że 
leżą one daleko poza wyżej wspomnianymi granicami. Pomiary 
średnic Obłoków na kliszach z pomocą densytometru dopro
wadziły do podobnych wniosk6w, które zostały w 1935 roku 
całkowicie potwierdzone przez. zliczenia gwiazd robione przez 
M c C u s k e y'a. T ak więc dziś ocenia się średnicę Większego 
Obłoku na 12°, Mniejszego na około 86

• Przy odległości Więk-

Rys. 1. Mgławica gazowa 30 Dorado 
w Wielkim Obłoku Magellena. (Fotogra 
fował J. S. Paraskevopoulos na Stacji 
f\stronom icznej Obserwatorium Har
wardzkiego w Boyden, z pomocą 11 2 

metrowego reflektora). 

Rys. 2. Wielki Obłok Magellana. 
(Fotografia z Harward Obserwatorillln). 

szego Obłoku równej 86 000 lat światła, średnica jego rzeczy
wista wyniesie 18 000 lat światła. Odległość Mniejszego Obło" 
ku wynosi 95 000 lat światła i średnica 13 000 lat światła. 

Jak widać z wymiarów, Obłoki są zupełnie dużymi samo? 
dzielnymi utworami, bardzo przypominającymi dwie mgła" 
wice, towarzyszące spiralnej mgławicy w Andromedzie. By" 
lyby to więc być może prawdziwe odpryski Drogi Mlecznej, 
a w każdym razie satelity z,wiązane z nią fizycznie. 

Ciekawą właściwością Obłok6w - zwłaszcza Większego 

jest to, że zawierają one bardzo dużo jasnych i gorących 
gwiazd t. zn. nadolbrzymów. Tedna z nich - nieregularna 
zmienna S Doradus posiada jasność absolutną - SM·g i jest 
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najpotężniejszym z dotychczas znanych źródeł promieniowa" 
nia, wysyłanego przez jedno słońce. Ilość światła wysyłanego 
przez tę g.wliazdę jest blisko 600 000 razy większa od tej. jaką 
produkuje Słońce. 

Specjalnie obfite skupienie jasnych gwiazd występuje 

w obrębie mgławicy gazowej 30 Doradus, należącej również 

do Większego Obłoku. Gwiazdy te pobudzają mgławicę do 
świecenia, i jest to znowuż największa ze znanych mgławic ga~ 
zowych. Srednica jej wynosi 130 lat światła i zgórą dziesięcio
krotnie przewyższa średnicę mgławicy w Orionie. Umieszczona 
na miejscu tej ostatniej świeciłaby 230 razy silniej niż Syriusz. 

Mniej efektowną, ale niemniej godną uwagi cechą Obło
ków jest rozkład gwiazd zmiennych. Już w Drodze Mlecznej 
uderza bardzo rozmaity rozkład różnego typu gwiazd zmien• 
nych. Są okolice, w których jest mało zmiennych, są takie, 

\W których jest ich bardzo dużo . W jednych przeważają gwia• 
zdy zaćmieniowe, w innych pulsujące i t. p. T o samo zjawisko 
\występuje i w Większym Obłoku. W okolicach bardzo gęsto 
zaludnionych przez gwiazdy blisko 4 proc., to gwiazdy pulsu• 
jące. W okolicach tak,ich, gdzie w ogóle gwiazd jest mało, 
zaledwie 0.5 proc. to zmienne pulsujące. Badania tego rodzaju 
nie wykroczyły jeszcze poza studium prymitywnej topografii, 
ale zdaje się, że ~ tutaj sprawdzian takich, czy innych teorii 
znajdzie się w Obłokach, i kto wie, czy nie tutaj uda się zna~ 
leźć zależności, ustalające warunki, w jakich może powstać 
gwiazda zmienna. Zależności, stwierdzające wpływ środowi• 

ska, alb01 conajmniej charakter środowiska w z,wiązku z zalu• 
dniającymi daną okolicę takimi, czy innymi gwiazdami. 

Obłoki leżą na południowej półkuli nieba i jedynie współ• 
praca z którymś z zagranicznych Obserwatoriów pozwoliłaby 
polskim astronomom wziąć udział w ich badaniu- Albo zało
żenie własnej stacji astronomicznej po tamtej stronie równika. 
Stacja taka jednak - odrazu musiałaby być wyposażona 
w nowoczesne i duże narzędzia. 

Astronomia w szkole średniej 
Pod nazwą , podaną w nagłówku, otwarty został w Uranii 

stały dział, poświęcony potrzebom nauczania astronomii w szkołach 
średnich. W dziale tym będą drukowane artykuły, dotyczące dy. 
daktyki astronomii, wiadomości z prac astronomicznych w szko. 
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łach, recenzje z wydawnictw, .poświęconych nauczaniu astronomil 
i t. p. Celem należytej realizacji zamierzeń zorganizowany został 

miejscowy komitet redakcyjny działu szkolnego, złożony z redab 
tora Uranii jako przewodniczącego oraz pp. prof. gimn. M. Ha• 
launbrennera, W. Lichtenberga, A. Stachy'ego i M. Wojtowicza. 
Wszystkich pp. nauczycieli astronomii w liceach redakcja Uranłl 

zaprasza do uczestniczenia w dziale szkolnym przez nadsyłanie 

artykułów, dotyczących spraw nauczania astronomii w szkołach. 

Redakcja Uranii. 

ALFRED STACHY (Lwów, państwowe gimnazjum l). 

Pornoce do nauki astronomii w liceum 
Zgodnie z programem państwowych liceów ogólnokształ

cących astronomia jest przedmiotem nauczania w klasie I•szej 
liceum wydziału klasycznego i w klasach drugich liceów wy
działów humanistycznego, przyrodniczego i matematyczno• 
fizycznego, przy czym w tym ostatnim wydziale astronomia 
wraz z fizyką należy do t. zw. podstawy dydaktycznej czyli 
stanowi przedmiot nauczania głębszego, mającego stworzyć 
należyte przygotowanie do pracy w szkole akademickiej. Pa~ 
trząc przez wiele lat na sposoby i wyniki realizacji programu 
kosmografii w dotychczasowych gimnazjach dawnego ustrodu, 
musimy przyznać, że absolwenci gimnazjów albo nie wynosili 
żadnych wiadomości z astronomii albo też wiadomości ich 
były bardzo szczupłe, chaotyczne i nieugruntowane. Na taki 
stan rzeczy składało się kilka przyczyn. N a kosmografię prze• 
znaczono w klasie ósmej zazwyczaj ostatni okres nauki, który 
z powodu egzaminów dojrzałości albo był bardzo krótki albo 
w całości odpadał. trudno zresztą było spodziewać się pozy• 
tywnych wyników nauczania nowego zupełnie przedmiotu, 
rozpoczynając jego naukę w okresie gorączkowego przygoto" 
'.wywania się uczniów do egzaminu dojrzałości i wobec prz.e
znaczenia na ten przedmiot zaledwie kilku lekcji. Prócz tego 
musimy podnieść, że większość szkół nie miała żadnych' po
mocy naukowych, niezbędnych do nauczania kosmografii. 
W tych warunkach ewentualne lekcje astronomii nie były 
prawie nigdy poparte doświadczeniem i obserwacją, nie było 
bezpośredniego kontaktu uczniów ze zja:wliskami astronomicz~ 
nymi, a w następstwie tego nie było możliwe stopniowe ura• 
bianie trudnych pojęć i ich gruntowne przyswojenie. Nau• 
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czyciel, pomt)ając całkowicie spostrzeżenia nad pozomymi 
zjawiskami astronomicznymi i zapoznanie się uczniów z meto• 
darni pracy doświadczalnej w astronomii oraz przechodząc 
bezpośrednio do omawiania rzeczywistego przebiegu zjawisk 
astronomicznych, musiał się oczywiście spotykać z brakiem 
zrozumienia i trudnościami przyswajania wiedzy przez uczniów. 
Wreszcie może najczęstszą przyczyną niewystarcz<l!j .ącego 

i nieodpowiedniego nauc:z.ania astronomii był brak doświad• 
czenia metodycznego i dostatecznego przygotowania z astro• 
nomii u znacznego odsetka nauczycieli fizyki, którym naucza• 
nie kosmografii powierzano, oraz zupełny brak ognisk meto
dycznych z astronomii i geografii matematycznej, gdzie by mo
żna było z pomocą fachowego i dośw,iadczonego kierwnika 
zasięgać rad Wl sprawie prowadzenia lekcji i ćwiczeń z astro• 
nomii. 

Redakcja "Uranii", chcąc nauczycielowi fizyki pomóc 
w reali:z.owaniu programu astronomii zgodnie z postulatami, 
zawartymi w "Uwagach wstępnych'' do programów, jakoteż 
w programach liceów poszczególnych wydziałów, rozpoczyna 
niniejszym systematyczne publikacje z metodyki astronomii 
w liceum; odnośne artykuły będą u1względniały zarówno te• 
maty obowiązkowe jak i te, których wybór jest pozostawiony 
nauczycielowi. Aby ułatwić przygotowanie niezbędnych po• 
mocy naukowych, które, jeżeLi chodzi d przyrządy podsta• 
'wdWe, można wykonać w szkolnej prac01wni zajęć praktycz• 
nych, podajemy w tym artykule zestawienie przyrządów, po• 
trzebnych przy nauczaniu astronomii. Omówienia ćwiczeń 

i pokazów, które tymi przyrządami można przeprowadzać, 

pojawiać się będą w najbliższych zeszytach "Uranii" w1 kolej• 
ności zgodnej z programem i w takim czasie, ażeby nauczyciel 
dysponował, o ile to będzie możliwe, całością potrzebnego 
materiału rw najbliższym roku szkolnym. 

Najpierwotniejszym, a zarazem najprostszym i najtań

szym przyrządem astronomicznym, niezbędnym przy naucza
:niu astronomii, jest gnomon. Przyrządy te znali staro-żytni 

na kilkanaście wieków przed Chr., przy czym były one dość 
rozpowszechnione, służyły bowiem nie tylko dla celów astro• 
nomicznych, ale i religijnych. Egipcjanie budowali je Wl po• 
staci wysokich kamiennych obelisków, z których wiele zacho. 

l l 
V 
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wało się w całości do naszych czasów, najstarsze z nich były 
wznoszone przez: Faraona Thothmesa III (XV wiek przed 
Chr.) ; jeden z nich, zwany niewiadomo dlaczego "Igłą Kleo• 
patry'', zdobi dzisiaj wybrzeże Tamizy w Londynie, drugi 
ró:wnież wzniesiony przez Thothmesa III, stoi obecnie w parku 
centralnym w N owym Jorku. Gnomonami posługiwali się 
Chińczycy ~ Babilończycy, od których, według świadectw He• 
rodota, przyrząd ten przejęli Grecy; był on również w użyciu 
Arabów. 

Gnomon · jest to prosty pręt, który wbija się pionowo 
w ziemię lub lepiej ustaw.ia prostopadle na odpowiedniej po• 
ziomej podstawie. Obserwacje gnomonem polegają na spo• 
strzeżeniach nad zachowaniem się jego· cienia, dlatego też 

gnomon musi być ustawiony na otwartej przestrzeni z dostę
pem światła słonecznego. Gnomon służy do pomiaru wyso
kości Słońca, a nadto azymutu Słońca, o ile kierunek linii po• 
ludnikowej jest znany. Oznaczmy przez "w" wysokość gno• 
,monu, przez "c" długość jego cienia, a! przez "d'' odległość 
końca cienia od kierunku linii południkowej ; wówczas współ• 
rzędne poziomowe Słońca (wysokość "h(( i azymut ,,a<<) dane 
są równaniami (rys. l) 

w 
tg h =

c 

. d 
sm a= +- c 

w czym znak dodatni stosujemy wtedy, gdy Słońce znajduje 
się na zachód od płaszczyzny południka miejsca spostrzeżeń, 

znak ujemny zaś wtedy, gdy Słońce znajduje się po wscho• 
dniej stronie tej płaszczyzny. 

Dokładność pomiarów, wykonywanych gnomonem jest 
naogół niewielka, ale w. dużym stopniu zależy ona od dodat• 
kowych urządzeń przyrządu. W handlu znajdują s~ę gnomony 
o konstrukcJach różnych, zapewniających różny stopień do• 
kładuości pomiarów. Celem uzyskania ostrego rysowania się 

końca cienia, umieszcza się na końcu gnomonu kulkę lub 
lepiej tarczę z otworkiem, przez który prowadzi promień sło• 
neczny i rzuca jasną plamkę na podstawę gnomonu· Tarcza 
taka powinna być zaopatrzona w urządzenie, które pozwala 
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ustawiać ją prostopadle do kierunku padania promieni sło

necznych, a nadto zbliżać lub oddalać ją od podsta!wy gno
monu, co jest konieczne ze względu na wielkie zmiany wyso" 
kości Słońca w różnych porach dnia i roku. N ad to słup gno~< 
monu winien posiadać pion dla sprawdzenia czy środek 
otworka tarczy leży na kierunku pionowym, przechodzącym 
przez punkt ustawienia gnomonu na podstawie. Wreszcie pod-

Ryc. l. Ryc. 2. 

stawa gnomonu powinna być zaopatrzona w śruby dla ko~< 
rekty ustawienia gnomonu w pionie, nadto w dokładną bu" 
solę i w szereg kół współśrodkoiwych, W' których wspólnym 
środku ustawiony jest gnomon. Jest rzeczą oczywistą, że kie" 
runek ustawienia gnomonu musi być dokładnie prostopadły 
do płaszczyzny podstawy. 

Jeżeli podstawa gnomonu jest tak urządzona, że można 
ją ustawić równolegle do płaszczyzny równika, wówczas kie::: 
runek gnomonu jest równoległy do osi świata, tworząc z pła:::. 



URANIA 13 

szczyzną poziomą kąt, równy szerokości geograficznej cp mxep 
sca obserwacji; tak ustawiony pręt nazywamy polosem, a cały 
przyrząd przekształca się na równikowy zegar słoneczny. Po• 
-z~wala on nam mierzyć współrzędne s;odzinne Słońca czyli zbo$ 
<:zenie "(5" i kąt godzinny "t" z równań (rys. 2): 

w 
tg 15 = 

c 

d 
sin t= +- c 

w czym "w" oznacza długość polosa, "c<< długość jego cxema 

na podstawie, pochylonej pod kątem (90- cp) do płaszczyzny 
poziomu, a wreszcie "d" oznacza odległość punktu końco

wego cienia polo su od kierunku linii południkowej, nakre
ślonej na podstawie. Jeżeli znamy z takiego pomiaru kąt go$ 
dzinny Słońca t, to możemy określić czas słoneczny praw• 
dziwy lokalny &=12h +t i porównać go z czasem ustawowym 
i czasem lokalnym średnim słonecznym. 

Gnomon jest bardzo obfitym źródłem ć.wiczeń, z których 
możemy wybierać najciekawsze i najcenniejsze dla rozwiąza• 

nia szeregu zasadniczych zagadnień· Z pomocą gnomonu mo• 
żerny obserwować krzyiWą cienia gnomonu w ciągu dnia, 
zmiany tej krzywej w ciągu roku, wyznaczyć kierunek linii 
południkowej, zboczenie magnetyczne miejsca spostrzeżeń, 

mierzyć współrzędne poziomowe Słońca w różnych porach dnia 
i opisytwać pozorny ruch dzienny Słońca na sklepieniu nie• 
bieskim, możemy mierzyć wysokość górowania Słońca, a na 
podstawie otrzymanej liczby obliczać szerokość geograficzną, 

gdy zboczenie Słońca jest znane z kalendarza astronomicznego, 
lub przeciwnie obliczać zboczenie Słońca, o ile szerokość geo• 
graficzna jest znana, możemy dalej oznaczać czas pra'Wdziwego 
miejscowego południa, poprawkę zegara, równanie czasu, mie• 
rzyć współrzędne równikowe Słońca i badać ich zachowanie &ię 
w ciągu roku, ~ więc wyznaczyć "trasę'' ekliptyki, mierzyć 
pochyłość ekliptyki, czas gwiazdowy lokalny, długość geo
graficzną i t, d. 

Z powyższego wypływa, Że niezbędną pomocą w tych 
ćwiczeniach będzie kalendarz astronomiczny o odpowiedniej 
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treści. Kalendarz taki będzie drukowany w zeszytach "Uranii'~ 
i będzie zawierał wszelkie dane potrzebne do ĆWiiczeń. 

Zagadnienia związane z czasem najdo-godniej jest wyko
nywać przy pomocy zegarów słonecznych odpowiedniej bu~ 
dowy. Ze względu na ustawienie tarczy zegara słonecznego· 
rozróżniamy zegary słoneczne równikoiWe, poziome i pionoWie,. 
przy czym te ostatnie mogą mieć tarcze ustawione w azymucie
± 900lub w azymucte mnym. Najprost~7.ą jest budowa zegara 

N 

Rys. 3. Rys. 4. 

równikowego . w którym odstępy podtziałkr, odpowiadające\ 

równym odstępom czasu są sobie równe; wr zegarach słonecz,. 
nych pionowych i poziomych odstępy kresek na skali czasu 
nie są sobie równe, jakkolwiek odpowiadają równym odstę:< 
p om czasu; utrudnia to oczywiście odczytywanie ułamków 
odstępów podziałki 1). 

Tarcza zegara równikowego podzielona jest na 24 rów,. 
nych częsc1, które odpowiadają poszczególnym godzinom 
doby; na obwodzie koła wypisujemy liczby godzin od IV•tej 
do XX•tej, pomijając godziny nocne. Kierunek godziny XII 
winien schodzić się z kierunkiem linii południkowej, zegar zaś 
musi być tak ustawiony, ażeby w chwili prawdziwego polu~ 

1) Zasady budowy zegarów słonecznych zostały objaśnione w dziele: 

J. }ędrzejewicz. Kosmografia, 1907. (Opracowanie M. Ernsta) . 



URANIA 15-

dnia lokalnego wskazywał god'Zinę XII. Każdy zegar równi
kowy winien być zaopatrzony w urządzenie, które służy do 
ustawienia płaszczyzny jego tarczy pod kątem (90° - cp) 
względem płaszczyzny poziomej. 

Chcąc sporządzić :zegar pionowy lub poziomy, musimy 
obliczyć kąty x i y (rys. 3) , jakie tworzy z płaszczyzną połu
dnika NZBCA cień poJosa AB, widziany na płaszczyżnie pio• 
nowej n jako kierunek AD. Płasz.czyzny n 1 i n 2 przecinają 

~ię wzdłuż prostej EW, która przechodzi przez wschodni i za~ 
chodni punkt horyzontu. Kąt CAB równy jest oczywiście 
szerokości geograficznej cp, a kąt CBA = (90° - q;). Kierunek 
AB trafia sklepienie nieba w punkcie N, które jest północnym 
biegunem świata, a kierunek CB przecina sklepienie niebieskie 
...,., zenicie Z, łuk NZ jest zatem częścią południka astrono• 
micznego miejsca spostrzeżeń. Niechaj S oznacza Słońce, łuk 
NS kolo godzinne Słońca, t zaś kąt godzinny Słońca; nakre~ 
ślmy jeszcze łuk ZS', leżący w płaszczyżnie n i, wówczas otrzy:r 
many prostokątny trójkąt sferyczny NZS', z którego wypływa 

tg X = tg t . COS cp. 

Podobnie, kreśląc prostokątny trójkąt sferyczny, który· 
odpowiada narożu ABCD, otrzymamy 

tg y = tg t . sin cp. 

Z równań tych możemy obliczyć kąty x i y , dla dowol:r 
uych kątów godzinnych t i dla danej szerokości geograficz
nej cp. Kąty x wzgl. Y obliczamy przede wszystkim dla kątów 
s;odzinnych t = Oh, ± l h' ± 2\ ± 3h, ... lub w mierze stopniowej 
t= 0°, + )5°, ± 30°, ± 45°, ... Zamiast kątów możemy obliczać od
powiednie odcinki CD, leżące na krawędzi EW; przyjmując, 
że miara odcinka BC wynosi m , odcinka AC zaś wynosi n ,. 
mamy dla zegara pionowego 

(CD) 1 = m. tg x = m. tg t. cos q; 

a dla zegara vc::iomcgo 

(CDL = m tg y = n. tg t . sin q;. 

Dla Lwcwa (r = 49° 50' 1 l ") możemy obliczyć następującą ta,.. 
belkę: 
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l o o 

l 
+ 15°= + 30°= + 45~ + 600= + 75°= ± 900= t -- ± 1h - ± 2h - ± 3h - ± 4h ± 5h =±6h 

l 
9°48:3 20°25.'4 32~49:2 67°26:2 X o o 48°10' go o 

Y o o 11°34:4 23°48:5 37°23.'2 l 52°55.'7 
, 

l 70°41'7 go o 

(CD)1 o 8•64 18'62 32'25 55'86 120'35 00 

l (CD h 
l 

o 10'38 22'06 38'21 8661 186.6 ex:> 

l 

Z liczh tabelki widać, :i:e odstępy skali, odpowiadające 

równym odstępom czam nie są sobie równe· 

Jeżeli zegar pionowy ma być n2kreślony na płaszczyźnie 
.ns (rys. 4), leżącej w azymucie "a ((, wówczas musimy określić 
kąt x', dany równaniem 

BC 
et g X

I 

- CD' 

Z trójkąta ACD' wypływa 

CD' siny siny 
AC - sin [180v - (a + y)] sin (a + y) 

siny 
sin a cos y + cos a sin y cos a + sin a. ctg y 

- cos a + sin a . ctg t. cosec qy' 

A zatem 

·CD' = AC = AB. cos tp 
co s a + sin a . ctg t. cosec tp co s a + sin a. ctg t . cosec q;· 

Mamy więc 

d x' = BC = AB . s!!.!__tp = AB . sin tp 
g CD' CD' AB . cos tp 

(cos a + sin a. ctg t. cosec tp) 

ctg x' = tg tp. (cos a + sin a. ctg t . cosec tp). 

Ostatnie równanie umożliwia budorwę zegara słonecznego 
pionowego na każdej rozporządzalnej ścianie pionowej, ustcv 
wionej w dowolnym azymucie. 

(Dokończenie nastąpi.) 
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Kronika naukowa 
Wspaniała zorza polarna. Wieczorem 25 stycznia w całej prawie: 

Polsce oglądano zjawisko zorzy polarnej o niezwykłym u nas natężeniu. 

Poniewa:i: zjawisko to zdarzyło się już po zamknięciu Nr. l Uranii, więc· 

bardziej szczegółowe wiadomości odkładamy do następnego numeru,. 
który ukaże sę w kwietniu. 

Szkolne Obserwatorium astronomiczne O. O. Jezuitów w Chyrowie .. 
Notujemy bardzo miłą wiadomość o zorganizowaniu szkolnego obserwa"' 
torium astronomicznego przy zakładzie naukowo-wychowawczym O. O. 
)tzuitów w Bąkewieach pod Chyrowem. W następnym kwietniowym nu .. 
merze UJmesctmy specjalny artykuł, poświęcony temu obserwatorium~ 
pióra Dr. 1. Pagaczewskiego. 

Planetoida Hermes. Planetoida 1937 UB (obiekt Re i n m u t h a 1)), 
która przebiegła 30 października 1937 r. niezwykle blisko Ziemi, gdyż

w odległości niespełna 600 000 km, o.trzymała obecnie za zgodą odkrywcy 
nazwę Hermes. Jest to jedna z tych drobnych planetoid, które w swym 
biegu mogą znacznie się zbliżać do - Ziemi. Przykładem takich bliskich 
planetoid może być 1932 H. A., która zbliżyła się do Ziemi na odległość
lO milionów km, oraz Adonis. który w 1936 r. przebiegł w odległości 

2 milionów km. Rekord ·zbliżenia się do Ziemi pobity jednak został przez;. 
Hermesa. Jest rzeczą bardzo prawdopodobną, że w przyszłości będą od"
krywane dalsze planetoidy, które może przebiegać będą jeszcze bliżet 
Ziemi, niż Hermes. E. R. 

Planetoidy. Liczba planetoid, dla których znamy elementy orbitalne~ 

wynosi już 1417. Wydawnictwo Kleine Planeten na rok 1938 (wydawano.; 
przez Rechen•lnstitut w Berlinie) zawiera d<Un.e cLla wszys,ttkich .pJ.a,n,e,. 
toid, to znaczy elementy i efemerydy dla sąsiedztwa przeciwstawień 

ze słońcem. Przyrost numerowanych planetoid w porównaniu z wyka •. 
zem na rok 1937 wynosi 37. E. R. 

Gwiazdy zmienne. Katalog gwiazd zmiennych, wydawany co rok 
pr:::.ez cbserwatorium w Babelsbergu pod Berlinem, zawiera na rok 193~ 

wykaz 7762 tych gwiazd, których zmienność została sprawdzona. W po• 
równaniu z katalogiem na rok 1'937 mamy tu przyrost w ilości 795 
p.wiazd. Wśród skatalogowanych gwiazd 25% stanowią gwiazdy dłu .. 
gookresowe, 4% - gwiazdy typu (l· Cephei, 10"/o - typu RRLyrae, 
13% - gwiazdy zaćmieniowe, 6°/0 - nieregularne. Pozostałe 42°/o są to
bądź gwiazdy, których rodzaj zmienności nie jest znany, bądź. ter 
gwiazdy o znanym rodzaju zmienności z niewiadomymi jednak danymi 
liczbowymi. E. R. 

1) Urania Nr. 5 z 1937 r. str. 96-97. 
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"Odkrycie" gwiazdy s Aurigae 
W wielu dzirnnikach polskich ukazała się następująca telegraficzna 

·wiadomość, pcdana przez P. A. T.: 
Nowy Jork:, 13 stycznia (P. A. T.). Dr. Struve, dyrektor obser• 

watodum astronomicznego przy uniwersytecie w Chicago, ogłasza . 

i:t odkrył olbrzmią gwiazdę, 3 tysiące razy większą od Słońca, 

którą nazwał "Epsilon Auriga.". 
Jak na telegram, wiadomość, dotycząca odkrycia gwiazdy i nazwa• 

nic jej E Aurigae (nie Auriga, jak podano w telegramie), jest ,,nieco'' 
spóŹirui/ona, gwiazda ta bowiem, jako jedna :z. bardzo jasnych (3m. l) . 
.znana jest ludziom c.onajmniej od kilku tysięcy lat, nazwę zaś E Aurigae 
otrzymała przeszło 300 iat temt!. Oczywiście, ani odkrycie ani nadante 
nazwy nie zostało uskutecznione ptzez żyjącego obcenie astronoma ame• 
,rykańskiego, S t e u v ~g o. 

Przytoczona bałamutna wiadomość spowodowana została podanymi 
.do prasy ameryhńskiej y,ynikami badań S t r u v e g o nad gwiazdą pod• 
wójną zaćmieniową e Aurigae, której większy składnik według obliczeń 

S t r u v e g o , zdaje się posiadać średnicę 3000 razy większą od średnicy 
Słońca. Byłaby to największa z. dotychczas zbadanych gwiazd, o średnicy 
większej, nit średnica orbity Saturna. Ciekawej tej gwieździe poświęcimy 

w jednym z najbliższych numerów "Uranii" specjalny artykuł. E. R. 

Kalendarz astronomiczny na marzec i kwiecień 1938 r. 
SLOŃCE 

Marzec 1938 Kwiecień 

.,~ ;;;' ;;;- .~ ~ ;;;' ;;;' ·- ~ 
c~ ." ." .e c~ ." ." 

a 1) (P) .. - '() '() a 1) (P) .. 
" 

'() '() 

c " ..c ..c c .. c "' ..c ..c " "' V V o " .. V V 

"' "' '() .. 
~ "' '() N 

~ 
.. 

~ ::: N Q< V N 

h m s o m s h m h m m h m s o m s h m h m 

c 

m 
2 224858 -7 32:1 +1228 622 17 16 +1'3 l o 39 l + 4 12:1 t 414 513 18· 8 +1·0 
7 23 7 37 - 5 36•8 +1123 610 17 25 +t·o 6 057 15 + 6 7•2 2 45 5 2 1817 ±1'3 

12 
17 
22 
27 

2326 4 -3J9•7 +10 ~ 559 17 34 +0•7 11 1 15 33 ± 759'5 + 121 450 1825 + 1'7 
234423 -141'5 845 548 17 43 +0'2 16 13358 9485 o 3 439 1834 +2'2 
o 237 +o 11·1 + 716 536 17 51 ±0'3 21 15232 l 133'4 - l 6 427 1843 ±:2·5 
02049 +215"2 + 545 5 24 18 o ±0'7 2621117 +t3 13•7 - 2 4 4 17 18 52 ±2'8 

l l 
U w a g a: Współczynnik .C" w tej l poprzedniej tablicy jest to zmiana momen

tów wschodu i zachodu na to różnicv szerokości geograficznej danej miejscowości 
w porównaniu z szerokością geogr. Warszawy. Na poludnie stosujemy znak pud.sny 
w tablicy, na pólno~ - znak odwrotny. W tablicy dla Slońca znjlk górny odnosi się 
do wschodu. dolny do zachodu Słońca. 

') O pólnocyczasu uniw•rsalnego{lh.cz. śr.-europ.); •)Czas średni mniej prawdliwy. 
•) W Warszawie, czas środkowo-europejski. 

Marzec 21 d 8h pocżątek wiosny astronomicznej. 

Czas gwiazdowy w Greenwich 
o północy czasu uniwersalnego (l h cz. śr.-europ.). 

Marzec 1. l Q h 32m 33s· 7 4. Kwiecień l. 12h 34m 45s· 85 
Zmiana czasu gwiazdowego na 1 dobę: 3m56s'556. 
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Merkury 

"' "' .!!:! 
'() '() 

a ~ .t: .t: .. u u o <ll " ~ N 

1938 h m o h h 
III. 2 2231 -11'5 6'5 16'6 

12 2340 - 3'5 6'2 17'8 
22 050 + 5'7 6'0 19'1 

IV. l l 46 + 13'4 5'5 20'0 
11 2 9 + t6'3 5'0 20'0 

URANIA 

PLANETY 
Wenus 

"' '() 

a ~ .t: 
u 
<ll 

~ 

h m o h 
2315 - 6'4 6'7 
o o - 1'4 6'5 
046 + 3'7 6'0 
l 31 + 8'7 5'7 
218 + t3'3 5'4 

19 

Mars 

"' "' "' '() '() '() 

.t: a ~ .t: .t: 
u u V .. 

~ " N N 

h h m o h h 
17'8 1 23 + 8·8 7•6 21'2 
18'3 151 + 11'5 7'1 21'2 
18'6 218 +14'1 6'6 21'3 
19'4 246 + t6'4 6'2 21'3 
19'9 5'8 21'3 

21 l 56 + t3•7 4'3 18'8 3 6 + 17'5 5'2 20'5 
314 + 18'5 
343 20'3 5'4 21'4 

Jowisz 

.!!:! a .5 " o 

1938 h m o 
III. 2 2117 -16'4 

12 21 26 -15'7 
22 2134 -15'1 

IV. l 21 43 -14'4 
11 2150 -13'8 
21 21 57 -13'3 

Saturn Uran Neptun 

"' "' "' "' •O •O '() '() "' .5 .t: .t: a .5 .t: .t: -:;; a ~ a V V V V 
<ll " <ll .. o 
~ N :s: N 

h h h m o h h 19381h mi o h mi o 5'7 14•8 020 -0'2 7'3 19'3 III. 2 2 33 + 14'6 li 25 +5·~ 
5'1 14'4 025 +0·3 6'6 18'8 IV. l 238 15il II 22 5"1 4'5 13'9 029 + o·8 6'0 18'3 U w a g a: Współrzędne planet 
4'0 13'5 034 1•3 5'4 17'7 podano dla pOinocv czasu 
3'4 13'0 039 + t·8 4'8 17'2 uniwersalnego; wschody i za-

chody dla Warszawy w czasie 
2'8 12'5 043 + 2'2 4'2 16'6 środkowo-europejskim. 

Minima Algola 
d h 

Marzec l 23·1 
4 20'0 

22 08 
24 21'6 

d h 
Kwiecień 13 23'8 

16 20'2 

Niebo w marcu i kwietniu 1938 r. 
W końcu marca i w pierwszej połowie kwietnia można będzie obser

wować Merkurego na zachodnim niebie jeszcze w godzinę po nastaniu 
zmroku. W marcu będzie on świecił prawie tak jasno jak Syriusz, blask 
jego szybko jednak będzie słabnąć i w końcu kwietnia ledwie dorówna 
jasności gwiazdy Polarnej. Jednocześnie z Merkurym pojawi się także 
Wenus, w postaci gwiazdy znacznie od niego jaśniejszej. Począwszy od marca 
-odległość jej od Słońca będzie wzrastała przez cały kwiecień. Mars -
również na zachodzie świeci coraz słabiej i coraz krócej, w końcu kwietnia 
już tylko 2 godziny po zachodzie Słońca, a więc nie wiele dłużej, niż 
Wenus i Merkury. Na wschodnim niebie w kwietniu zaczyna świecić Jo
wisz, oddalając się stale od Słońca. Saturn w czerwcu osiąga złączenie 
ze Słońcem i z tego powodu już w kwietniu nie będzie widoczny. W dniach 
19-22 kwietnia warto obserwować gwiazdy spadające - Lirydy. Nie 
należy się co prawda w bieżącym roku spodziewać specjalnie obfitego 
ich spadku, -ale rój ten co roku jest jednym z bogatszych i obfitujących 
w piękniejsze meteory. 
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Marzec 

KSIĘŻYC 

1938 Kwiecień' 

!t~ l d') j l c l i l c 

\

hm o / hm mhm m 

2
12141- 8'6 535 -1'51646 + 1"2 

22 29- 4'2 5 56 - 0'5 17 58 o o 
3 2315 + o·3 616 + o·s t9t2 - t·o 
4 o 7 + 5.3 638 + 1"32027 - 2"0 
5 o 58+ 9'9 7 2 + 2"3 21 42 -3'2 

6 tst + t4·t 730 + 3"22258 - 4•0 
7 247 + n·s ~ 4 + 4·2 - -
8 3 45 + 2o·o 8 47 + s·o o 12 - 4·8 

1
90 445 + 21"2 940 + 5"3 t 19 - 5'3 

s 45 + 2t·t to 44 + s·o 2 11 - s·o 

11 6 46 + t9.7 l t 57 + 4'3 3 4 - 4'3 
12 7 45 + 17'0 13 14 + 3"3 3 42 - 3'5 
t3 8 42 + t3'4 14 33 + 2'2 4 13 - 2'5 
14 937 + 9"01552 + 1"2 439 -1'5 
t5 to3o + 4·11710 o·o s 3 -o·s 

161121- o·91827 - t·o 524 + o·s 
17 12 t 2 - 5"7 19 41 - 2'0 5 46 + l '3 
18 13 2 - 10'2 20 53 - 3'0 6 lO + 2"5 
19 13 53 -14'4 22 2 - 3'8 6 36 + 3"3 
20 1443 - 17'223 6 - 4"8 7 6 + 4•0 

21 15 34 - 19"5 
22 16 26-20 8 
23 17 17 - 21'2 
24 t8 7 -- 20'6 
25 18 57 -19'1 

26 1\:147 -16'8 
27 20 35 - 13'7 
28 21 23- 10'0 
29 22 11 ·- 5'7 
30 23 o- l'l 

3t 23 so\+ 3·7 

- - 741 + s·2 
o 5 - 5·2 8 23 + 5•2 
o 56 - 5'2 9 12 + 5"3 
1 39 - s·o 10 1 + 4·8 
217 - 4"3 11 6 + 4"2 

2 47 --3'7 12 11 + 3•5 
314 - 2"51317 + 2·5 
337 .:_ 1.81427 + 1·s 
359 - 1·0 1539 + o·s 
4 20 o·o\16 s2 - o.s 

441 + t o 18 8 -1'5 

"' ';;j al) dl) 
o 

h m o 
l o 41 + 8.4 
2 l 35 t l2'8 
3 2 31 16.5 
4 330 + 19.2 
5 4 31 + 20"8 

6 5 32 + 21"1 
7 632 + 1!1"9 
8 7 31 + 17"5 
9 828 + 14'2 

tO 922 + IO·o 

11 10 14 + 5'4 
12 11 5 + 0'6 
13 11 55 - 4'2 
14 12 45 - 8"7 
15 13 35 - 12"7 

16 1425 - 16"1 
17 1517 - t8·7 
18 16 8 -20·3 
19 1659 -21'0 
20 17 50 -20"7 

21 18 41 -19"6 
221930-17 5 
23 20 18 -14'7 
2421 6-11"3 
25 2153- 7"3 

262241- 28 
27 2330 + 1'8 
28 020 + 6"6 
29 l 13 + 11•1 
30 210 + 15'1 

I ł "" c •c c 
~ 
~ 

h m m h m m 
5 5 + 1·8 1925 - 2'7 
533 t 3'3 2043 ~3·7 
6 5 3"8 2159 - 4'5 
646 + 4•7 2310 - s ·o 
7 37 + 5·2 - -

838 + s·o 011 -5·2 
948 + 4"5 l 2-4'8 

11 3 t 3·5 142 -3·8 
12 21 2'5 2 tS - 2·8 
1337 + 1·s 243 - 1'8 

1453 + o· s 3 7 -o·8 
16 9 -o·s 329 + 0'2 
17 22 - 1'7 350 + 1•2 
1834 -3'2 412 + 2•0 
1944 - 3'8 438 +3'0 

2051 - 4'3 5 6 + 3•8 
2t 52 --s·o 539 t 4•5 
2247 -5'2 618 s·o 
2334 -s·o 7 4 + 5"2 

- - 7 57 + s·o 

o 14 - 4'7 8 55 + 4•5 
o 46 -4'0 9 57 + 3•7 
l 14 -3'2 11 2 + 3·0 
l 38 - 2'312 9 + 2•0 
2 o - 1·3 13 19 + o·8 

222 - 0·31430 o·o 
243 + 0"51544 - 1'0 
3 5 + 1"317 1 - 2'3 
3 31 + 2·5 18 20 - 3·2 
4 l + 3·3 19 39 - 4.2 

1) O północy (Oh) czasu środkowo-europejskiedo. 
2) W Warszawie czas środkowo-europejski. 

FAZY KSIĘŻYCA 

d h m 
Nów Marzec 2 5 40 d h m 
Pierwsza kwadra 9 8 35 Kwiecień 7 15 10 
Pełnia. 

" 
16' 5 15 

" 
14 18 21 

Ostatnia kwadra . 
" 

24 1 6 
" 

22 20 14 
Nów 

" 
31 18 52 

" 
30 5 28 

U w a g a. Wschody i zachody Słońca, Księżyca i planet zostały obli
czone w Obserwatorium U. J. P. w Warszawie, przez dr. J. Ga
domskiego, dr. L. Orkisza i p. S. Leoniakównę. 
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URANIA CZASOPISMO 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA 
PRZYJACIÓŁ ASTRONOMII 

ROK XVI KWIECIEŃ 1938 R. Nr 2 (59) 

Dr EDWARD STENZ (Kasprowy Wierch). 

Zorza Polarna z dn. 25-26 stycznia 1938 

Obecna wzmożona działalność Słońca, będąca wstępem do 
zbliżającego się maksimum plam słonecznych (przewidywa" 
':1ego w r. 1939), zaznaczyła się już na globie ziemskim poja
wieniem się kilkakrotnym zórz polarnych oraz burz magne .. 
tycznych. Zorzę z dn. 30 września 1937 opisał w Nrze 5 z 1937 r. 
,,Uranii'' prof. dr. Wł. D z i e w u l ski na podstawie obser" 
wacyj, dokonanych 'WI Wilnie i okolicy. Mniej więcej 4 miesiące 
później pojawiła się nad Polską nowa zorza polarna, przewyż,. 
szająca pod względem jasności i obszaru widzialności wszysb 
kie zorze, jakie były widziane u nas w ciągu ostatnich kilku .. 
dziesięciu lat. Zorzy tej pragniemy poświęcić meco więcej 

uwagi. 
Po mglistym i wietrznym dniu 25 stycznia 1938 nastał na 

Kasprowym Wierchu względnie pogodny wieczór. Ptierwszej 
fazy zorzy w Obserwatorium nie obserwowano; obecność jej 
stwierdzono dopiero o godz. 2030

, gdy zjawisko było już 
mocno zaawansowane. Niebo po stronie północnej miało WÓW<~' 
czas zabarwienie wybitnie purpurowe, przechodzące stopniowo 
w granat z odcieniem fioletowym i zielonkawym. Jednocześnie 
zorza zmieniała się nieustannie, przybierając początkowo 

kształty nieregularnych plam, potem zaś, szczególnie w okresie 
od 20•• do 2P0

, postać całego pęku promieni świetlistych 
i słupów ze śladami barw, przypomin;1jących tęczowe. Naj<~' 

w1ększa jasność zorzy pr~ypadła na godz. 21: było wówczas 
tak widno. że swobodnie można było odczytać na zegarku 
godzinę. Potem zjawisko poczęło słabnąć. Świecenie widziano 
jeszcze o godz. 23. 

Szczególną cechą zorzy z 25/26 stycznia była jej purpurowa 
barwa oraz znaczne natężenie świetlne, to też w pierwszej fazie 
zjawiska · ludność Podhala przypuszczała, Że jest to łuna po .. 
żaru. W związku z tym Obserwatorium na Kasprowym Wier .. 
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che. było wielokrotnie zapytywane telefonicznie o przyczynę 
łuny, podohnie jak Obserwatorium Krakowskie było interpe• 
lowane wielokrotnie, czy nie jest to łuna pożarowa. W Wie• 
dniu krwista barwa zorzy miała wywołać powszechną trwogę 
w mieście. 

Poza wielką jasnością zorzy drugą jej cechą była niezwykła 
rozległość jej wystąpienia. Widziano ją nie tylko w Plolsce, ale 
rcwnież w Austrii, na W ęgrzech,a nawet we Włoszech, w Bo
lor.ii, gdzie obserwowano ją w ciągu pół godziny od 2040 do 
2l1c cz. uniw., również w postaci czerwonych smug i plam, roz~ 
ciągających się aż do 65° wysokośc-i nad horyzontem. Widziano 
ją nawet na południu Grecji, w Gibraltarze (szer. geogr. 36°), 
gdzie obserwował ją marynarz polski kpt. Przysiecki i dalej 
j~szcze na południu u wybrzeży Rio de Oro na szer. geogr. 
+ 28°. Z drugiej strony mamy wiadomość, że tegoż dnia po• 
jawiła się zorza polarna w Ameryce Płn. Zasięg zorzy był więc 
niezwykle wielki. 

Jaka jest przyczyna tak wielkiego zasięgu, dokładnie nie 
w!adomo. Ponieważ jednak zorzom, występującym w niższych 
!'<:erokościach geograficznych, towarzyszą zazwyczaj silne burze 
n1agnetyczne, więc możliwą jest rzeczą, że przesunięCie- się ZO!rzy 
ze strefy polarnej ku południowi jest właśnie wywołane przez 
zakłócenie magnetyzmu ziemsk,iego, również prawdopodobnie 
pochodzenia słonecznego. Jeżeli chodzi o dzień 25 stycznia 
J938, to pole magnetyczne ziemskie w tym dniu było istotnie 
harJzo silnie zakłócone. Według danych Obserwatorium Ma• 
gnPtyczno•Meteorologicznego na Helu, zakomunikowanych 
nam przez Dra B. C y n k a , zarejestrowano na wybrzeżu nie• 
zwykle silną burzę magnetyczną w czasie od g. 11 m. 52 dn. 
25 ::tycznia do godz. 2 dnia następnego, przy czym największe 
jej natężenie wypadło między godz. 18 i 24. W tym czasie 
magnetograf kilkakrotnie wyszedł poza zakres skali. Warto 
zaznaczyć, że zmiany składowej poziomej przekraczały 150 
gamma 1) na minutę, a obszerność zmian w ciągu godziny wy~ 
nosiła 800 gamma i więcej, w deklinacji zaś l 0 10'. 

Również bardzo silna burza magnetyczna wystąpiła na po~ 
łudniu kraju. W e dług danych Obserwatorium Magnetycznego 
w Mikołowie na Sląsku niepokój magnetyczny rozpoczął się 

1
) l gamma = 10-s gaussa. 
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dn. 25. I. o godz. 1230
, który o godz. 19 przeszedł w prawdziwą 

burzę magnetyczną tak silną, że krzywa kilkakrotnie wyszła 
poza zakres diagramu. Dopiero około godz. 2 w nocy pole 
..nagnetyczne ziemskie nieco się uspokoiło. 

Zarówno pojawienie się zorzy, jak i wystąpienie burzy 
magnetycznej, znajduje się iWI śoisłym związku ze stanem po• 
wierzchni Słońca, na której w tym czasie obserwowano bardzo 
znaczną ilość plam z dużą plamą w okolicy centralnego po• 
łudnika. W chwili obecnej nie posiadamy jednak jeszcze do
kładnej statystyki tych utworów, ogłaszanej w odstępach za .. 
ledwie kwartalnych. 

Powracając jeszcze do barwy ś,wiatła zorzy z dn. 25 stycz~ 

nia należy przypuścić, że składało się ono głólwnie z promie~ 
niowania w obrębie dwóch prążków widmowych o długości 

fali 0,632 i 0,657 mikrona, przy czym pierwszy z nich prawdo~ 
podobnie grał rolę. dominującą; natomiast znany prążek żółto
zielony zorzy polarnej o dł. fali 0,5577 mikrona musiał być 
bardzo słaby. Niestety ani Obserwatorium na Kasprowym Wier~ 
c:hu, ani inne obserwatoria, które ogłosiły komunikaty o zorzy, 
nie wykonały spostrzeżeń spektroskopowych ani zdjęć spektro~ 
graficznych, widocznie z powodu braku odpowiedniej apar~ 
tury widmowej. Należy mieć nadzieję, że widmo tej niezwykłe} 
zorzy zostało zbadane przez badaczy norweskich, którzy pro
wadzą specjalne i systematyczne obserwacje nad tymi pięknymi 
utworami optycznymi. 

Na zakończenie warto jeszcze dodać, że w czasie trwanta 
tej zorzy stwierdzono również bardzo silne żakłócenie w ko
munikacji radiowej. M. in. Obserwatorium Sonneberg (Tu
tyngia) podaje, że na wołania tamtejszej stacji krótkofalowej 
w zakresie 3500-3600 kc/s odpowiedziało zaledwie kilka stacyj, 
przy czym odbiór był bardzo słaby i zakłócony przez fading 
i trzaski. Sygnały na fali 3572 kc/s przy mocy 40 watów pozo~ 
stały wogóle bez odpowiedzi. Prawdopodobnie również i ko~ 
munikacja radiotelegraficzna oraz kablowa poprzez ocean ule
gła zakłóceniu (pod wpływem burzy magnetycznej, jaka towa;: 
rzyszyła zorzy), na razie nie mamy jednak komunikatów odpo~ 
wiednich czynników. 

Ponieważ okres maksimum działalności słonecznej zapewne 
jeszcze nie nastąpił, jest rzeczą możliwą, że zjawisko zorzy po$ 
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larnej jeszcze się pojawi na ziemiach polskich. Dowodem teg<> 
jest choćby zorza, którą zaobserwowało Obserwatońum War
szawskie w nocy 17/18 lutego, a więc mniej więcej w 4 tygodnie 
po zorzy styczniowej. Tegoż dnia (17. 11.) stwierdzono zakł&.o 
cenia w odbiorze radiowym oraz w komunikacji telefonicznej 
i telegraficznej. Byłoby rzeczą bardzo pożądaną, aby amatorzy 
Astronomii, którzy obserwują niebo w późnych godzinach 
no·cy wówczas, gdy stacje meteorologiczne już nie pełnią swej 
służby, zechcieli zwracać pilniejszą uwagę na zjawisko zorzy 
polarnej i komunikowali następnie swe spostrzeżenia redakcji 
"Uranii" celem ich ogłoszenia. W ten sposób mogą nieraz 
przysporzyć nauce polskiej sporo cennego materiału obserwa.,_ 
cyjnego, zwłaszcza, jeżeli będzie uzupełniony pomiarami wyso .. 
kości zorzy nad horyzontem lub zdjęciem fotograficznym. Pa .. 
miętajmy, że rok bieżący może szczególnie obfitować w te 

piękne, a tak jeszcze tajemnicze zjawiska. 

UWAGA. W artykule niniejszym ograniczyłem się do opisu zorzy 
z 25. J. 1938, nie podając ogólnej teorii zjawiska. Czytel11fk, któryby ży• 
czył zapoznać się z teorią zorzy polarnej, znajdzie odpowiedni materiał 
w podręcznikach Geofizyki. Pewne szczegóły zawiera również mój artykuł 
p. t. ,,Zorze polarne" (Przyr. i Techn., zesz. 5, maj 1929) oraz książk.l 
,,Ziemia'• (Warszawa, 1936). 

Dr JAN GADOMSKI (Warszawa) 

Zmiany blasku planety Erosa 

Problemat zmian blasku małych planet, niezależnych od 
ich odległości od Słońca i Ziemi, był wielokrotnie studiowany 
przez wielu różnych obserwatorów. Już w r. 1802 O l b er s 
zwrócił uwagę na zmiany jasności Cerery (l) 1

) i Pallas (2), 
a w pięć lat potem także luno (3) i Westy (4). W r. 1851 
F er g u s o n stwierdził podobne zachowanie się planetoidy 
Klio (84). Do listy obiektów, wykazujących zmienną jasnoś~, 
przybyły, dzięki T i e t je n o w i, w r. 1861: Melete (56) 
·i·Niobe (71), w r.1868: Frigga (77) (C. Peters), orazwresz" 
cie, w latach 1883-9, osiem dalszych planetoid na skutek ob" 

1) Liczby w nawiasach obok nazwy planetoid oznaczają numery 
porządkowe tych ciał, odpowiadające kolejności ich odkrycia. 
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serwacyj P i ck er i n g a·, S e a rl e'a i W e n d e ll'a. Ogółem 
do r. 1924 na 900 planetoid, podówczas znanych, stwierdzono 
zmiany blasku w sumie u 73 obiektów. 

O ile idzie o genezę tych zmian, to należy się jej doszuki~ 
wać w rotacji tych ciał, wskutek której zwracają one ku nam. 
kolejno coraz to inną część swych powierzchni o niejednakowej 
zdolności odbijania promieni słonecznych oraz o niejednako
wym p11ofilu (planetoidy posiadają prawdopodobnie nieregtv 
łamy kształt). Z reguły mamy tu do czynienia z amplitudami 
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niewielkimi, \Vynoszącymi parę dziesiętnych wielkości gwia• 
zdowej. WyjątkoWio (u 13 obiektów) wahania blasku prze
kraczają 1/2 wielkości gwiazdowej. Prym wiodą tu: Interarimia 
(704) z amplitudą 1.0 oraz Eros (433) o amplitudzie 1.5 wiel• 
kości gwiazdowej. 

Eros jest systematycznie badany przez "fortometrystów'' 
podczas każdej korzystniejszej opozycji już od r. 1893. Stosun" 
kowo duży materiał obserwacyjny (zebrany głQwnie przez prof. 
K. G r a f f a na Mallorce), przyniosło ostatnio bardzo ko~ 
rzystne przeciwstawienie względem Słońca na przełomie lat 
1930/31. Wyniki dotychczasowych obserwacyj, poddane skru
pulatnej dyskusji w obserwatorium harvadzkim. przez F. W a t
s o n a oraz, w obserwatorium wiedeńskim, przez R o s e n h a• 
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g e ·n a , K r u g a i S c h r u t k a • R e c h t e n s t a m mj a, po .. 
zwoliły n:ieco głębiej wniknąć w budow~ fizyczną tej osobliweJ 
p[anety. 

Według W a t s o n a Eros posiada kształt podłużnej iglicy 
skalnej o długości około 35 km, o grubości ok. 11 km, o po· 
wierzchni odbijającej 15% światła słonecznego. Iglica ta obraca 
się ruchem wstecznym (przeciwnym kierunkowi obiegu planet 
dokoła Słońca) raz na 5 godzinJ 17 minut dorkoła osi, skierowa .. 
nej ku północnej części gwiazdozbioru Łabędzia. Indeks barwy 
planety wynosi ok. 0.8 wielkości gwiazdowej. Zmiany jasności, 
powtarzające się z wielką regularnością w okresie odpowiada• 
iącym rotacji planety, zmieniają amplitudę, od 0.0 do 1.5 wiel• 
kości gwiazdowej, z przyczyn natury perspektywistycznej, 
w zależności od kąta i, jaki zawiera promień naszego widzenia 
%. płaszczyzną równika planety. Amplituda ta stopniowo . wzra .. 
sta w miarę zmniejszania się wartości tego kąta, osiąga makst~ 
mum, 1.5 wielkości gwiazdowej, dla i= 0°, po czym stopniowo 
zanika wraz z narastającą z powrotem wartością i. Taka inter
pretacja przyczyn zmian blasku planety została potwierdzona 
w lutym 1931 r. przez Van den B o s a i F i n s e n a w obser• 
watorium w Johannesburgu, w południowej Afryce. Obserwa• 
torzy ci, po zupełnym zaniknięciu zmian blasku planety, obser~ 
wrowali ją przez tamtejszy wielki refraktor i zauważyli bezpo .. 
średnio jej wydłużony kształt. Obróciła się ona dokoła raz na 
5 godz. 17 minut •W zupełnej zgodzie z wynikami uzyskanymi 
na drodze fotometrycznej. W tym czasie Eros był zwrócony 
ku nam niemal swą osią obrotu. 

Podczas obecnej opozycji, na przełomie r. ·1937/8, której 
towarzyszy znaczne zbliżenie się planety do orbity ziemi, Eros 
wyjątkowo głęboko, jak nigdy przedtem, "wtargnął" na pób 
kulę północną nieba, osiągając, w końcu listopada i na początku 
grudnia 1937 r., deklinację +62°. Wskutek tego znalazł si,_ 
w wyjątkowo korzystnym położeniu dla obserwatoróW! pół
nocnej półkuli globu. Zmiany jego jasności miały wzmagać si,_
aż do połowy lutego 1938 r., by potem stopniowo zanikać. 

\V c•bserwat•.uium uniwersyteckim w Warszawie zmiany 
ja!;ności Erosa były śledzone przy pomocy fotometru klino• 
w ego G raf f a , dostosowanego do refraktora Grub ba o śre• 

dbicy 21 cm. Podczas każdej z trzech nocy: 31 stycznia, 16 i 27 
lutego 1938 udało się pokryć pomiarami . każdorazowo cal<! 
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krzywą zmian blasku planety, dokonywując w sumie 500 od" 
czytów na klinie jej jasności. Podczas wymienionych nocy Eros 
wykazał oscylacje blasku odpowiednio: od 8.7 do 10.2, od 
od 9.6 do 10.7 oraz od 9.7 d 11.1 wielkości gwiazdowej, czyli 
amplitudy odpowiednio: 1.5, 1.1 i 1.4-. Dla przebiegu krzywej 
zmian blasku charakterystyczne były dW1a ostre minima, prawie 
jednakowej głębokości, oraz dwa połogie maksima różnego 
wzmes1ema. 

Dołączony wykres ilustruje przebieg jasności Erosa we" 
dług pomiarów w nocy z dnia 31 stycznia na l lutego 1938 r. 
Punkty, przez które poprowadzono krzywą, przedstawiają po
szczególne jasności planety, z których każda polega na 5•ciu 
bezpośrednio po sobie następujących odczytach na klinie foto" 
metru jasności Erosa. U dołu rysunku zaznaczono odnośne 

momenty obserwacyj, wyrażone w ułamkach dni juliańskich. 

NADESŁANE OBSERWACJE. 

Zorza północna 
Ostatnia jesień i bieżąca zima odznaczają się niezwykłą obfitością 

pięknością zaobserwowanych zórz północnych. 

W moich młodych latach bardzo lubiłem obserwować zjawiska nie~ 
bieskic i wiele nocy spędziłem na przyglądaniu się gwiaździstemu niebu. 
Z tamtych t~ czasów, a mianowicie z r. 1908 przytaczam poniżej dwie 
1~otatki, jakie wówczas zapisałem w dużym "Kalendarzu Domowym", który 
dotychczas przechował się w dobrym stanie. 

l. Zorza północna świeciła bardzo jasno we wtorek d. 29 b. m. 
(29. IX. 1908 r.) od godz. 7 ;Y:; wieczorem przez całą noc. Na początku 
ukazały się na północy białe słupy świetlne, które posuwały się ku zacho• 
dowi. Później zaś przez całą noc światłość biała rozlała się równomiernie 
po całej północnej części nieba. Noc była bardzo chłodna. 

2. Wieczorem 17 listop. r. b. (1908) w czasie, kiedy tylne koła 

Wozu były blisko najniższego punktu w swojej drodze niebieskiej, wy" 
trysnął prawie nagle biały świetlny słup na północy. Przesunąwszy się 

powoli nieco ku zachodowi, zniknął. Za nim ukazał się drugi i trzeci. 
Stało się z nimi to samo, co) z pierwszym. Jeden znowu wytrysnął nie na 
samej północy, a nieco na zachód od niej. Ukazało się ich i więcej. Na 
północnym zachodzie zjawiła się także pozioma biała smuga światła 

na kształt białego obłoczka, gdy jednocześnie słupy na północy poczęły 
się mienić kolorami: od spodu bielsze, w górze zaś rozłożone na kolory 
na kształt widma słonecznego. Jedne słupy były wyższe, inne niższe. 
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Wszystko to równomiernie posuwało się wciąż ku zachodowi, zmieniając 
przy tym kształty. Zjawisko trwało z kwadrans. 

W owym 1908 r. obserwowałem zorzę północną jeszcze poza opi• 
sanymi wypadkami. Raz wracałem wieczorem furmanką z Siedlec do domu 
(t. j. do Krzeska w pow. siedleckim, 28 km na wschód od Siedlec), kiedy 
również z ~cem oglądaliśmy piękną grę barw na północy. Zawsze prze• 
ważały barwy czerwone lub do nich zbliżone. 

Krzesk, 29. I. 1938 r . 

Aleksander Pasiak, członek P. T. P . A . 

Obserwacje Zorzy Północnej 
dokonane dnia 25 I. 1938, na Stacji Narodowego Instytutu 

Astronomicznego, na Lubomirze 

Godz. 1840
• W północnej części nieba widać półkolistą łunę świa• 

tła blado•zielonego, rozciągającą się na horyzoncie od 
kierunku NE do NW, około 80° długości oraz 300 
wysokości. 

Godz. 1930
• Na tle jasno.zielonego światła łuny, ukazują się 

plamy koloru czerwonego. 
Godz. 1950

• Pojawiają się pierwsze słupy świetlne koloru ciemno• 
pomarańczowego. Słupy ułożone są wachlarzowato, 
wyraźnych jest trzy, każdy około 50 szerokości i so·· 
wysokości nad horyzont. 

Godz. 2Q'l5 do 215°. Słupy pojawiają się i znikają, w coraz krótszym cza• 
sie. Zmieniają one barwy, poczynając od jasnej pra• 
wie białej, przechodzą dalej w żółtą, pomarańczowo!. 
wreszcie purpurową a następnie bledną i znikają. 

Całe takie zjawisko trwa początkowo okolo 8 minut, 
później czas ten stopniowo zmniejsza się , by w okre• 
sie największego nasilenia zorzy, to jest około 2P0 

do 2150, dojść do około 30 sekund. Najjaśniejszy 
słup pojawiał się stale prawie w środku pomiędzy 
gwiazdami a U Ma a a U Mi , szerokość tego słupa 
wynosiła około 8° a wysokość 70°- 80° nad horyzont. 
W tym czasie tło nieba jest tak jasne, że nie widać 
zupełnie gwiazd; ~U Ma, (J U Ma, e Cas. 

Do godz. 0 30 pojawiają się dalej z chwilowymi przerwami barwne 
słupy, lecz słabsze niż poprzednio. 

Godz. 1°5 • W północno.zachodniej części nieba zjawia się efek• 
towna draperia, zajmująca obszar od Plcjad po Ka• 
sjopeję, wznoszącą się do 60° nad horyzont. Draperi~ 
tę tworzą zlewające się równolegle słupy,, świecące 

purpurowym światłem. Zjawisko to trwa prawie do 
godz. P 0

, później stopniowo znika, a półkole jasno• 
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ści w północnej części nieba zmniejsza się. Dalsze 
obserwacje niemożliwe. gdyż chmurzy się. Za naj• 
bardziej charakterystyczne momenty przebiegu całego 
zjawiska, uważam następujące szczegóły: 

l. Słupy świetlne stale pojawiały się i znikały kolejno 
od wschodu ku zachodowi. 

2. Słupy nie sięgały samego horyzontu, lecz urywały się 
100-15° nad nim. 

3. Punkt przecięcia się przedłużeń słupów, przesuwał 
się po horyzoncie od wschodu ku zachodowi z szyb. 
kością około 10°-150 na godzinę. 

4. Granica słupów od strony W była stale bardzle1 
ostra i zbliżona do linii prostej, niż od strony E. 

Lubomir, 28. III. 1938. 

Tęcza Władysław, 

Obserwator Stacji N. I. A. na Lubomirze. 

Przegląd wydawnictw 
Kalendarz Ilustrowanego Kuriera Codziennego na rok 1938. Rocz• 

nik XI. Je dno z najlepszych polskich wydawnictw kalendarzowych -
Kalendarz IKC zawiera co roku obszerny wstęp astronomiczny pióra 
Dra J. G a d o m ski e g o. Wstęp tegoroczny (str. 3-18}, poza stałymi 

działami, dotyczącymi rachuby czasu, zaćmień Słońca i Księżyca, wf• 
dzialności planet i t. p. zawiera parę ogólniejszych rozdziałów. A więc 

dowiadujemy się, że w latach 1935-37 odbyło się kilka polskich ,,wy• 
praw'' astronomicznych do Jugosławii i Grecji. Celem tych wypraw 
było zebranie obfitego materiału obserwacyjnego, którego zdobycie 
w Polsce, dzięki znacznemu zachmurzeniu naszego nieba , natrafia nieraz. 
na duże trudności. 

Ciekawym rozdziałem artykułu jest krótkie zreferowanie kosmolo• 
gicznych hipotez E d d i n g t o n a , będących zresztą tylko w drobneJ 
części jego własnymi pomysłami. Chodzi tu raczej o ogólne popularne 
ujęcie teorii kosmologicznych z przed kilku lat, tak jak je rozumiał Ed• 
dington. Zapewne w następnym Roczniku znajdzie się miejsce także na 
ostatnie badania w tej dziedzinie. z których niektóre, a przede wszystkim 
obserwacje H u b b l e' a zdają się podważać poglądy E d d i n g t o n a. 
Mimo jednak nieaktualności pewnych części teorii, poglądy jego zasługi• 

wały w pełni na krótkie popularne ujęcie, tak jak to zrobił autor astro .. 
nomicznego wstępu kalendarza IKC., przede wszystkim dlatego, że sta• 
nowią jedną z najciekawszych prób ujęcia w jedną całość wielu obser• 
wowanych zjawisk w świecie gwiazd. 

Pewnym niedopatrzeniem jest podanie na str. 10 w tekście innej 
wartości na okres obrotu Słońca dokoła osi nii w tabelarycznym zesta• 
wieniu na tejże stronie. j. m-r. 
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Kronika astronomiczna 
Wielka plama słoneczna. 18 stycznia 1938 r . przez centralny po• 

łudnik Słońca przeszła ogromna plama, łatwo widoczna gołym oki"em. 
Plama pokrywała obszar około 1 /aooo półkuli słonecznej i była jedną 

z największych plam, jakie w liczbie około pół tuzina Qbserwuwano 
w Greenwich od roku 1875. Plama ta była w ścisłym związku z zabu• 
rzeniami magnetycznymi, które w Anglii rozpoczęły się już 16 stycznia, 
największe zaś nasilenie osiągnęły 25 stycznia, na drugi dzień po 
zniknięciu plamy na zachodnim brzegu Słońca. Tegoż samego dnia po• 
jawiła się świetna zorza polarna, widoczna w całej Europie . Opis teJ 
zorzy podany został wyżej w "Uranii" na str. 21 i 28. E. R. 

Smierć G. E. H a l e'a. 22 lutego 1938 r. zmarł w wieku 79 lat 
George Ellery H a l e , wybitl\y astronom amerykański , znany głównie 

ze swych badań nad Słońcem, założyciel największego obserwatoriutn 
amerykańskiego na górze Mount Wilson. Wielkiemu temu astronomowi 
poświęcimy specjalny artykuł w jednym z najbliższych numerów .,Uranii". 

E. R. 
Smierć dwóch znanych astronomów amerykańskich. Notujemy wia. 

domość o śmierci w d. 21 stycznia 1938 r. W. H . P i ck er i n g a 
(1858- 1938), emerytowanego profesora astronomii w uniwersytecie Har• 
wardzkim. Astronom ten był znany jako odkrywca dziewiątego księżyca 

Saturna (Phoebe), wyróżniającego się spośród pozostałych księżyców 

ruchem wstecznym. Był on zwolennikiem idei istnienia kanałów na Marsie 
i zajmował się rachunkami, mającymi za cel odkrycie planety poza• 
neptunowej, co nastąpiło w 1930 r . (odkrycie Plutona). 

7 lutego 1938 r. zmarł w wieku 57 lat F. G . P e a s e, astronom 
z obserwatorium na Mount Wilson, znany z pomiarów interferometrem 
średnic kątowych gwiazd. E. R. 

Osobliwa gwiazda zaćmieniowa. W 1933 r. astronom rosyjski S. 
B i e l a w s k i , odkrył słabą gwiazdę zmienną, która otrzymała następnic 
nazwę U X Ursae Maioris. Gwiazdą tą zajęli się następnie astronomowie 
rosyjscy, M . Z v c re V i B. Kuk ark i n , którzy stwierdzili, że jest to 
gwiazda zaćmieniowa o niezwykle krótkim okresie, wynoszącym tylko 
4 godz . 37 min. Samo zaćmienie trwa zaledwie 39 min. , w którego r;zasie 
gwiazda zmniejsza szybko swą jasność o jedną wielkość (od 12 m·7 do 
13m·7 wizualnie) i równie szybko powraca do swej jasności maksyma!• 
nej. Zmiany jasności są takie szybkie, że przy ich obserwacjach konieczna 
jest pomoc drugiej osoby, która zapisywałaby oceny jasności, podczas 
gdy obserwator wpatrywać się musi w gwiazdę słabnącą lub jaśnie• 
jącą prawie w oczach. 

Z obserwacyj fetometrycznych udało się obliczyć system elemen• 
tów orbitalnych. Okazało się, że gwiazda podwójna U X Ursae Maioris 
składa się z dwóch gwiazd prawie jednakowych rozmiarów, które krążą 

po orbicie nachylonej o 83°.5 do płaszczyzny, prostopadłej do kierunku 
widzenia gwiazdy. W chwili minimum głównego gwiazda jaśniejsza, 
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która jest nieco większa od słabszej, jest częściowo przez tę ostatnią 

zasłaniana. Gwiazda jaśniejsza świeci blisko 10 razy silniej od gwiazdy 
słabszej i posiada od tej ostatniej 2-5 razy większą masę. Paralaksa 
układu U X Ursae Maioris nie jest znana, nie możemy więc obliczyć 

rozmiarów i mas obu gwiazd w stosunku do Słońca. Również rozmiary 
orbity w km są nieznane z powodu braku obserwacyj spektroskopo• 
wych. Bardzo mała jasność pozorna gwiazdy U X Ursae Maioris każe 

nam przypuszczać, że mamy tu do czynienia z gwiazdami, znacznie mniej• 
szymi od Słońca. E. R. 

Temperatura planety Wenus. Z rozkładu natężenia w prążkacn 

absorpcyjnych dwutlenku węgla w widmie planety Wenus A. A d e l 
z obserwatorium we Flagstaff (Arizona) znajduje, że temperatura po• 
wierzchni planety winna być wyższa od +50° C. E. R. 

ASTRONOMIA W SZKOLE ŚREDNIEJ 

Dr JANUSZ PAGACZEWSKI (Warszawa} 

W Chyrowie powstaje Obserwatorium szkolne!*) 

Zakład naukowo•wychowawczy 00. Jezuitów w Bąkowi• 
cach pod Chyrowem istnieje już pół stulecia. Od początku 
roku szk. 1937/38 Zakład prowadzi 4:-klasowe gimnazjum no
wego ustroju oraz liceum ogólnokształcące z wydziałami hu~a· 
nistycznym i matematyczno•fizycz.nym. Kierownicy Zakładu, 

doceniając wartość · moralno•wychowawczą nauki o niebie 
gwiaździstym, zaopatrzyli gabinet fizyczny w mnóstwo narzę• 
dzi astronomicznych, z których wymienić należy przede wszyst
kim zakupiony jeszcze przed wojną, o ile mi wiadomo, piękny 
ekwatoriał Z eis sa o średnicy obiektyWru 11 cm. Jednakże do• 
tychczas narzędzia te nie posiadały odpowiedniego pomieszcze• 
nia, skutkiem czego nie mogły być należycie wyzyskane. 

T o też . z ogromnym uznaniem powitać należy fakt założe• 
nia obserwatorium. T ak piękne narzędzia nie mogły stać nie• 
użytecznie; wiadomo bowiem, że najpiękniejsza luneta źle 
ustawiona, lub gdy zachodzi potrzeba wynoszenia jej za kaŻ• 
dym razem na miejsce obserwacji, albo wcale nie bywa uży
wana albo w każdym razie nie oddaje ani części tych korzyści, 
jakie ze względu na swe zalety oddawać by mogła. T a ze 

*) Szczegółowy opis obserwatorium" jego instrumentarium oraz 
zdjęcia fotograficzne zawdzięczam uprzejmości ks. prof. Jana D ordy T. T. 
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wszech miar godna uznania inicjatywa wyszła od kierownika 
gabinetu fizycznego ks. prof. Jana Dardy T. J. 

Rzut oka na lotnicze zdjęcie Zakładu, położonego w ol~ 
brzymim parku, wśród pól ornych, przekonuje nas, iż warunki 
dla pracy obserwacyjnej powinny być doskonałe. Ryc. 2. 
przedstawia obserwatorium w stanie jeszcze niewykończonym. 
W lipcu 1937 r. nadbudowano mury mało używanej klatki 

Ryc. 1. Zakład Naukowo-Wychowawczy 00. Jezuitów w Bąkewieach pod Chyrowem 

schodowej, której środkiem biegnie mur fundamentalny, do 
wysokości dachu Zakładu. Nadbudówkę pokryto płytą żel~ 
betową 6X12 m, a na niej, u zbiegu trzech ścian fundamental~ 
nych, ustawiono wieżyczkę obserwacyjną, pokrytą ruchomą 
kopułą o średnicy 4 m. Resztę powierzchni płyty stanowi taras 
obserwacyjny. W jego narożnikach zbudoWiano cztery słupki 
zaopatrzone betonowymi słupkami i przeznaczone do usta~ 
wiania na nich mniejszych narzędzi przenośnych. Pod tarasem 
znajduje się znacznych rozmiarów sala, w której urządzona 
będzie pracownia i znajdą swe pomieszczenie mniejsze narzę~ 
dzia oraz biblioteka. 

Kopuła posiada konstrukcję drewnianą i jest obita blachą 
cynkową. Rozsuwana, 40 cm szeroka szczelina, dozwala na oh=-
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serwacje w zemc1e. Kopułę zaprojektowano i całkowicie wy~ 
konano w warsztatach Zakładu kosztem około 600 zł. 

Zaopatrzenie obserwatorium w narzędzia jest - rzec 
można - bogate, aczkolwiek dotychczas niezupełnie· kompletne. 

Głównym instrumentem jest wspomniany powyżej refrak
tor Zeissa o średnicy obiektywu 110 mm i długości ogniskowej 
172 cm (ryc. 3 i 4). Luneta wyposażona iest obficie w narzę~ 
dzia dodatkowe, jak mechanizm zegarowy, komplet okularów 

Ryc. 2. Obserwatori um po dcza s bu dow y 

powiększających od 43 do 344 razy, spektrometr z okularem 
mikrometrycznym, rewolwer do szybkiej zamiany okularów itp. 

Obserwatorium posiada poza tym dwie identycznych roz~ 
roiarów lunety Dollonda. (średn. obiektywów 55 mm, ogni• 
skowa 70 cm), jedną lunetę szkolną (0=7 cm, F=lOO cm), 
teodolit f•y Hildebrand, sekstans f-y Hicks, oraz tachimetr. 

Biblioteka Zakładu zaopatrzona jest w szereg poważnych 
dzieł astronomicznych, podręczników oraz atlasów i map nieba. 

Instrumentarium, jak i biblioteka wykazuje jeszcze pewne 
braki, które jednakże maj~ być w najbliższym czasie uzupeł~ 



34 URANIA 

nione. Zamierzony jest mianow1c1e m. i. zakup chronometru 
oraz przystawki fotograficznej do refraktora. 

Program pracy obserwratorium przewiduje na raz1e wy~ 
łącznie zajęcia o charakterze dydaktycznym. Należałoby jed.
nak sobie życzyć, aby z czasem podjęto też i systematyczne 

Ryc. 3. Luneta - f. = 172 cm. śred nica 
obiektywu ll cm, oKular pryzmatyczny 

do obserwacyj zenitalnych 

\ 

Ryc. 4. Spektrometr do obserwacji pro
tuberancyj w linii C 

obserwacje, które można by wykorzystać dla celów czysto nau-
kowych. Refraktor nadawałby się znakomicie (po ewentual• 
nym wyposażeniu go w fotometr) do obserwacyj gwiazd 
:miennych lub innych dostrzeżeń o charakterze systematycz.
nym. 

Nowej placówce astronomicznej w Polsce 
"Szczęść Boże". 

ALFRED STACHY (Lwów, pat1stwowe gimnazjum l). 

Pornoce do nauki astronomii w liceum 
(Dokończenie) 

Szkolna dostrzegalnia astronomiczna powinna obok ze• 
gara słonecznego posiadać jeszcze trzy zwyczajne zegary, 
z których jeden wskazywałby czas ustawowy (środkowo•euro .. 

, 
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pejski), drugi zegar mieJscowy czas średni słoneczny, a trzect 
zegar czas gwiazdowy mieJscowy. Takie wyposażenie zega. 
rowe pracowni astronomicznej jest niezwykle pouczające dla 
młodzieży i umożliwia rozwiązywanie licznych zagadnień 

i ćwiczeń. Niezbędnym uzupełnieniem powyższych przyrzą
dów, jest dokładna busola magnetyczna, która umożliwia szyb,.. 
kie oznaczanie kierunku południka, o ile zboczenie magnetyczne 
miejsca spostrzeżeń jest znane, lub przeciwnie pozwala wyzna
czyć zboczenie magnetyczne, o ile kierunek linii południkowej 
został inną drogą wyznaczony. Dla Plolski zboczenia magne~ 
tyczne podane są w "Mapie zboczeń magnetycznych" prof. St. 
Kalinowskiego. 

Z wielką korzyścią dla poglądowego nauczania astronomii 
i dla zapoznania się chociażby częściowo z jej dziejami byłoby 
zach~cenic uczniów do sporządzenia w pracowni zajęć prah 
tycznych kopii dawnych narzędzi astronomicznych oraz. do 
wykonywan1a praktycznych ćwiczeń przy ich użyciu. Latwyroi 
do wykonania są trójpręt czyli lineał paralaktyczny Ptolemeu• 
sza (lub typu arabskiego), zaznajamiający uczniów poglądowo 
z zagaanienicm pomiaru paralaksy i odległości ciał niebieskich, 
dalej kwadrant Ptolemeusza i tegoż koło południkowe, słu" 
żące Jo pomiaru wysokości Słońca lub Księ-życa; wreszcie 
n;oŻnaby z trudniejszych narzędzi wykonać astrolabium Pto• 
lemeusza, bardzo pomysłowy przyrząd do pomiaru obu współ.
rzędnych sferycznych Słońca w układzie ekliptycznym lub 
mnym. Szczegóły budowy tych narzędzi i ich zastosowania 
będą opisane w następnych zeszytach "Uranii''. 

Dobierając odpowiednio wymienione wyżej ćwiczenia, 

wykonywane gnomonem i zegarami, możemy wyczerpująco 

rozważyć pozorne ruchy Słońca w ciągu dnia i w ciągu roku 
1 wszystkie zagadnienia z tymi zjawiskami związane. Pozorne 
ruchy księżyca i planet możemy badać w pracowni, kreśląc 
na papierze milimetrowym położenia Księżyca względnie 

planet na podstawie współrzędnych równikowych, odczy~ 
tywanych dla rożnych dat z kalendarza astronomiczne~. T a 
<l10gą zdobyty materiał jest punktem wyjścia dla lekc;j, wy~ 
jaśmających rzeczywiste ruchy Księżyca i planet oraz do omó• 
wiema poglądów na budowę układu planetarnego w teoriach 
Ptolemeusza, Kopernika i Keplera. 
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W m1ędzyczasie mogą uczniowie uczyć s1ę orientacji na 
n~ebie, posługując się mapamt nieba: atlasem lub ruchomą 
mapą nieba prof. Ernsta lub mapką, wydaną przez Oddział 
Poznański P. T. P. A. Dobrym i tanim atlasem nieba jest 
R. Schuriga "Himmelsatlas enthaltend alle mit biossen Augen 
sichtbaren Sterne beider Hemispharen" (Leipzig, Verlag: Ed. 
Gaeblers Geographisches Institut). Ruchoma mapa nieba zapo
znaje uczniów ze współrzędnymi gwiazd i Słońca, poda im 
w każdej chwili przybliżony obraz nieba, przybliżone czasy 
wschodu, zachodu i górowania gwiazd i Słońca, a wreszcie po-
7JWoli określić początek doby gwiazdowej oraz czas gwiazdowy 
w dowolnej chwili· 

Cennymi przyrządami do nauki o współrzędnych sferycz$ 
nych, używanych w astronomii oraz do demonstracji ruchu 
dziennego sklepienia niebieskiego i ruchu rocznego Słońca są 
globusy: czarny do kreśle-nia na nim kół, globus ziemi 1 globus 
nieba. Globus ziemski powinien być zaopatrzony w koło hary~ 
zontu, w koło południka, w tarczę czasową i w kwadrant wy
sokości. Zestawienie ćwicze-ń, które- można wykonać z globu·· 
sem ziemskim znajduje się w broszurce prof. dra E. Rybki 
( wtydawn. Zakładu N a rodowe-go im. Ossolińskich, 1928). 
Globus nieba winien mieć urządzenie, które pozwala pochylac 
go dla okazania zależności widoku nieba od szerokości geo. 
graficznej. 

Do nauki astrofizyki nale:~y zaopatrzyć się w fotografie 
ciał niebieskich O'raz w tablice widm Słońca i gwiazd. 

W każdym wielkim mieście, w którym znajduje się większa 
ilość średnich zakładów naukowych, winna być urządzona 
wspólna szkolna dostrzegalnia astronomiczna przy jednym 
z liceów, odpowiednio położonych, w miejscu korzystnym dla 
wykonywania spostrzeżeń astronomicz.nvch. Taka dostrzegalnia 
winna dysponować lunetą astronomiczną, narzędziem uniwer$ 
salnym, sekstansem, kwadrantem libelowym i innymi urządze$ 
niami, których zakupienie dla każdego poszczególnego zakładu 

mie jest możliwe ze względu na cenę. Ponadto winna dostrze-
galnia szkolna posiadać wyżej omówione wyposażenie szkolne.i 
pracowni astronomicznej. 

Czytelnika, który pragnąłby szerzej zapoznać się z oma~ 
wianym w niniejszym artykule temacie, odsyłamy do bogatei 
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literatury, której wystarczające zestawienie znajduje s1ę na 
str. 16 broszury p. Aleksandra T arnawskiego p. t. "Najważ~ 
niejsze pomoce przy nauce geografii matematycznej" (Książ• 

nica•Atlas, 1930). Wyczerpujące zestawienie literatury znajd'U- • 
jemy w klasycznym podręczniku prof. dra A. Hoflera: "Di,.. 
daktik der Himmelskunde und der astronomischen Geogra:~ 
phie" (Leipzig, V erlag von B. G. T eubner). 

Kalendarz astronomiczny na maj, czerwiec i lipiec 
1938 r. 
SLOŃCE 

Maj 1938 Czerwiec 

-~ -;"" -;:;-- -;:;-- -~ '""' -;:;-- -;:;--
"~ ." "~ ." 
"' - -o ." !! "' - -o ." 

a 1) ~ 1) a 1) ~ 1) 
" :l .s::: -o c "' " :l .s::: -o c 
~ "' u .s::: o ~ "' u .s::: 
-o "' "' 

u 
-o "' ~ 

u 

"' 
., 

0:: t: ~ N 0:: t: N 

h m s o m s h m h m m h m s o m s h m h m m 
l 2 30 14 + 1448:6 + 250 4 7 19 o ±.3"3 544912 + 2226:9 + 151 318 1946 ±.5"8 
6 2 4924 + 1617•2 +322 357 19 9 ±.3"7 10 5 9 4Y + 2256"7 + 0 57 315 1955 ±.6"0 

11 3 848 + 17 39"1 +341 349 19 17 ±.4"2 15 530 32 +2316"4 -0 4 313 1958 ±.6"2 
16 328 26 + 1853"6 +3 46 3 41 19 25 ±4"5 20 551 19 + 2325"9 -l 8313 20 o ±.6"2 
21 34818 +20 0"2 + 337 334 1932 ± 48 25 612 7 + 2325"0 - 213 314 20 1 +6•2 
26 4 8 24 + 20 58"2 + 3143 27 19 .19 ±5"3 30 63~ 53 +2313•8 
3142842+2147•3 + 2383221945 ±.5"51 

-3 16 3 17 20 l ±6·2 

Lipiec 1938 

-~ ';;"' -;:;--

!! "~ ." 

al) ~l) "' - -o 
"' " :l .s::: 
o ~ "' u ·o ., 

~ 0:: t: 

h m s o m s h m 
56 53 33 + 2252:5 -4 14 321 

10 714 5 +2? 21"2 5 3 326 
15 73426 +21 40"3 -541 332 
20 7 5436 + 2050"2 -6 8 338 

~ 
." 
-o 
.s::: 
u 

"' N 

h m 
1959 
19 55 
19 51 
1946 

c 

m 
±.6"0 
+5"8 
± 5·5 
± 5"2 

U w a g a: Współczynnik ,.C" w tabEcy odno
szącej się do Słońca i Księżyca jest to zmiana 
momentów wschodu i zachodu na l• różnicy 
szerokości geograficznej danej miejscowości 
w porównaniu z szerokością geogr. Warszawy. 
Na poludnie stosujemy znak podany w tablicy, 
na pólnoc - znak odwrotny. W tablicy dla 
Słońca znak górny odnosi się do wschodu, 
dolny do zachodu Słońca. 

') O pólnocy czasu uniwersalnego {lh. cz. 
śr.-europ.). 

•) Czas prawdziwy mniej średni. 
125 H 1432 + 1951"3 -6 21 3 45 193\-1 ±.4"81 

30 8 34 13 + 18 44"0 -6 20 3 52 19 32 ± 4"5 
') W Warszawie, czas środkowo-europejski. 

Czas gwiazdowy w Greenwich 

o północy czasu uniwersalnego (t h cz. śr.-europ.). 

Maj l. 14!;33m 3s· 44. Czerwiec l. 16h 35m 15s· 68. Lipiec l. J8h 33m 33s· 40. 

Zmiana czasu gwiazdowego na 1 dobę: 3m 55s· 556. 
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Maj 

KSIĘŻYC 

1938 

a1) l 
~ 

l l 

~ 

l 
~ l a1) 

!! = = b') •o c •o c " ':'l ~ o ; N 

1 
h m o h m m h m m l h m 311 + 18'4 440 +4·3 2054 - 5·0 1 658 

2 413 + 20'4 528 + 5·o 22 1 - 5·2 2 7 59 
3 516 21 '0 627 + 5·o 2257 - 4'8 3 857 
4 619 + 20'2 7 37 + 4'7 2342 - 4'2 4 951 
5 719 18·o 853 + 3•3 5 1043 

6 817 + 14'8 1011 + 2·8 o 17 - 3·2 6 li 33 
7 912 + 10•7 li 28 + 1·8 047 - 2'2 7 1222 
8 10 5 + 6'2 1243 + 0'8 111 - 1'2 8 1311 
9 1055 + 1·s 1357 - 0'3 133 - 0'2 9 14 l 

10 1145 - 3'3 15 10 - 1'3 1 54 + o·8 10 14 50 

11 1234 - 7'8 16 21 - 2'3 217 + 1·7 11 15 41 
12 13 23 -11"9 17 31 - 3'2 240 + 2•7 12 16 32 
13 14 13 -15'3 1839 -4'2 3 7 t 3'5 131723 

l 14 15 3 -18'1 19 41 - 4'7 338 4'2 14 18 14 
15 1554 -20"0 2039 - 5'2 4 15 + 4•8 1519 4 

16 16 46 -20'9 21 29 - 5·o 458 + 5•2 161952 
17 17 37 -20'9 2210 - 4·8 5 49 + 5'2 17 2040 
18 18 28 -19'9 2247 - 4'2 645 + 4•7 18 2126 

. 19 19 17 -18'1 2216 - 3'5 7 45 t 4'0 19 2212 
20 20 5 -15'5 2341 -2'7 849 3'2 20 2259 

21 2053 -12'2 - - 954 t 2'3 21 2346 
22 2139 -84 o 3 - 1'7 11 2 1'3 22 035 
23 '2226 - 4'2 024 - 0'8 12 11 + 0·2 23 l 26 
24 2313 + 0•3 045 + 0·2 13 21 - 0'7 24 2 21 
25 o 2 + 4'9 l 5 + 1·o 1435 - 1'7 25 320 

26 053 + 9"5 129 + 2•0 1552 - 2'7 26 422 
27 l 48 + 13'7 158 + 3•0 1710 -3'7 27 526 
28 2 45 +17'2 2 31 + 3"818 28 - 4'7 28 6 31 
29 3 47 + 19'7 3 14 + 4·8 19 42 -5·o 29 7 34 
30 4 50 20'9 4 9 + 5'2 20 44 - 5'0 30 8 35 

31 5 5sl+2o·6 5 11 + 5 o/21 36 - 4·5 

Czerwiec 

b1) l ! c 

o h m i m 
! 13·9 632 + 4•3 

15'9 7 53 + 3·2 
11 '9 913 + 2'0 

+ 7'4 10 31 + 1·0 
+ 2'6 11 47 o·o 

- 2'2 13 l -1·0 
- 6'8 14 12 -2'0 
- 10'9 1522 -2'8 
- 14'5 1630 -3·8 
- 17'5 17 34 -4•7 

- 19'6 1833 -5·o 
-20'7 1925 -5'2 
- 21'0 2010 - 4'8 
-20'3 2048 -4'5 
- 18'7 21 19 -3·8 

- 16'3 2145 - 2·8 
- 13'2 22 9 - 2·0 
- 9"6 2230 -1·o 
- 5"6 2250 -0'3 
- 1•2 2310 + o·5 

t 3'3 2331 + 1"5 
7"8 2356 2'5 

+ 12"0 
+ 15•8 026 + 3•5 

18•7 l 4 + 4'5 

+ 20'6 1 52 t 5·o 
+ 21 ·0 253 4'8 

19'9 4 6 + 4•7 
17"3 526 + 3•7 

+ 13'6 649 + 2•7 

1) O północy czasu uniwersalnego (lh cz. śr.-europ.). 
2) W Warszawie czas środkowo-europejski. 

FAZY KSIĘŻYCA (cz. śr.-eur.) 

d h m 
Pierwsza kwadra Maj 6 22 24 
Pełnia . . . . " 14 9 39 
Ostatnia kwadra " 22 13 36 
Nów . . " 29 15 O 

Czerwiec 

" 
" 

d h m 
5 5 32 

13 o 47 
21 2 52 
27 22 10 

Lipiec 

" 
" 
" 

"' •o c .c 
~ 

.::3 

h m m 
2216 - 3·5 
2248 -2'5 
23 15 - 1'5 
2339 - 0·5 

- -

o l + o·5 
022 + 1·5 
046 + 2•3 
111 + 3'2 
140 + 4•0 

215 + 4•7 
255 + 5•2 
343 + 5•2 
437 + 4'8 
536 + 4•2 

639 + 3·5 
744 t 2•7 
850 1'7 
957 + 0•7 

11 5 -0'3 

12 16 -1·0 
1329 -2'2 
1444 -3'2 
16 l -4'3 
17 16 -4'8 

1825 - 5·2 
1923 -4·8 
20 lO -4'0 
2047 - 2·8 
21 17 - 2'0 

d h m 
4 14 47 

12 16 4 
20 13 19 
27 4 54 

U w a g a. Wschody i zachody Słońca, Księżvca i planet zostały obli
czone w Obserwatorium U. J. P. w Warszawie, przez dra J. Ga
domskiego, dra L. Orkisza i p. S. Leoniakównę. 
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h m o h m 
1 933 + g·t 811 
2 1027 43 9 31 
3 1119 - o·1 1048 
4 1210 - 5·5 12 t 
5 1259 - 9'8 1312 

6 1349 - 136 1420 
7 1439 - 167 1526 
8 15 29 - 19'0 1627 
9 1620 -20'5 17 21 

10 17 11 -21'0 18 8 

11 18 l -20'5 1848 

r 
18 51 -19'2 1922 

13 1940 -17'0 19 51 
. 14 2028 -141 2015 

15 2115 -10•7 2036 

Merkury 

!l a l ~ "' Cl 

c 

m 
+ t ·g 
+ 0·3 
-07 
- 1'7 
- 2·7 

-3·5 
- 43 
- 4'8 
-5'2 
- 5·o 

-4·7 
- 40 
- 32 
- 23 
- 15 
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Lipiec 1938 

l ) 
h m 

21 43 
22 6 
2228 
2251 
2316 

2344 
-
o 16 
055 
140 

232 
329 
430 
5 35 
6 41 

l "' c ;;; a ~ 
Cl 

,, 
m h m o 

- OB 16 22 l - 6·7 
- 00 17 2247 - 2'5 
+ t ·o 18 2334 + 20 
+ 2"0 19 021 + 6'4 

2'8 20 111 + 10'6 

+ 3·8 21 2 3 + 14'5 
- 22 259 + 17'6 

+ 4·5 23 357 + 19'9 
+ 5·o 24 459 + 209 

52 25 6 3 + 20'5 

t 5·o 26 7 7 + 186 
4'5 27 8 9 + 15'4 

+ 3·8 28 g 8 + tt·2 
+ 28 29 10 5 + 6"4 
+ 20 30 11 O+ t ·4 

l 31 1152 - 3"6 

PLANETY 
Wenus 

l J l ) a 

l 
~ l J l ) 

39 

"O 

l l 
"O 

l 
'O 'O .c c .c c V V 

"' ~ "' N 

h m m h m m 
2057 - 05 7 47 + t·2 
21 17 +o·z 855 + 0'2 
21 37 + l '2 10 3 -OB 
22 o + 2•2 11 14 - 1·7 
2227 + 3'0 12 26 - 28 

22 59 + 38 13 41 - 38 
23 40 + 4•7 1455 -45 

- - 16 4 -5·0 
034 + 5·o 17 6 - 5·o 
139 + 5•0 17 59 -45 

255 + 4'2 18 41 -3·7 
418 + 3•2 1915 - 2'7 
5 42 + 2•2 19 43 -1 '3 
7 5 + t o 20 8 - 0·3 
825 - 0·2 20 32 + o·5 

943 - 1'3 2055 + 15 

Mars 

a l ~ IJI) 
1938 h m o h h h m o h h h m o h h 

V 1 138 + 9'1 3'8 11'4 356 + 20'8 5·o 21'0 412 + 21'8 5'1 21'4 
11 1 42 + 7•5 3'4 16'8 448 + 23'3 4'9 21'5 4 41 + 22•9 4'8 21 '3 
21 211 + 97 30 16'8 5 41 + 24'6 4'9 21 '9 510 + 23'7 4•5 21'3 
31 3 o + 14'3 2'7 17'4 634 + 248 5'2 22 '1 539 + 24•2 4'3 21'2 

VI 10 4 8 + 19•8 2•6 18'5 726 + 23'8 55 222 6 9 + 24'3 4"1 21 '0 
20 536 + 24'0 3'0 19'8 817 + 21 '6 6•0 22'2 638 + 24'1 4'0 20'8 
30 710 + 24'3 3'9 20'7 9 6 + 18'6 6'4 22•0 7 6 + 23'6 3'9 20'5 

VII 10 832 + 20'6 5·o 21 '0 952 + 14'7 1'0 21 '7 734 + 22'7 3'8 20•2 
20 934 + 15'7 60 20'8 1035 + 10•3 7•5 21'3 8 2 + 21 '6 3'7 19 9 
30 1020 + 9'3 6•6 20'3 11 17 + 5'4 79 20'9 829 + 20'2 37 19'5 

Jowisz Saturn Uran Neptun 

!l 

l l! l ł a l l! "O 

"' 
a l ~ ~ 

'O 
~ "' a .c ;;; a ~ 

Cl V Cl "' N -
1938 h m o h h h m o h h 1938 h m o h m o 

V l 22 3 -12'8 2'2 12'0 047 + 2'7 3'5 16"1 V l 245 + 15'5 11 20 + 5•6 
11 22 8 -12'4 1'5 11'5 052 + 3'1 2'9 15·6 31 251 + 16•0 1119 + 5•6 
21 2212 -12'0 o·g 10'9 056 + 3'5 2'3 15'0 VI 30 257 + 16'5 11 20 + 5•5 
31 2215 -11'8 0'3 10'3 059 + 3•8 1'7 14'4 VII 30 3 l + 16'7 1122 + 5•3 

VI 10 2217 -11'6 23'6 9'7 l 2 + 4'1 1'0 13'8 
20 2218 - 11'6 23'0 9'1 l 5 + 4'4 0'4 13'2 U w a g a: Współrzędne planet 
30 2218 -11'7 22'3 8'4 l 7 + 4"6 23'7 12'7 podano dl a północy czasu un i-

VII 10 2216 -11'9 21'6 7'7 1 9 + 4'7 23'1 12'01 
wersalnego; wschody i za chody 
dla ' Warszawy w czasie ś rod-

20 2214 -12'2 21'0 7'0 110 + i·7 22'4 11'6 kowa-euro pejs kim. 
30 2210 - 12"5 20'3 6'2 110 + 4'7 21•8 10'8 
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Zjawiska astronomiczne (cz. śr-eur.) 
d h 

Maj 8 l - Złączenie Marsa i Wenus. Planety będą odległe 
od siebie zaledwie o 2 minuty łuku a więc o 1/ 15• 

średnicy tarczy księżyca. 

Maj 14 - - Całkowite zaćmienie Księżyca. Niewidoczne 

Maj 

Czerwiec 
Lipiec 
Lipiec 

w Polsce. 
6 44 Wejście w półcień 
7 57 Wejście w cień 
9 18 Początek całkowitego zaćmienia 

10 9 Koniec całkowitego zaćmienia 
11 31 Wyjście z cienia 
12 43 Wyjście z półcienia. 

Zaćmienie będzie widoczne w Ameryce, Australii w części 
Azji i na oceanach Atlantyckim i Spokojnym. 

29 - - CałkowitezaćmienieSłońca.NiewidocznewPolsce. 
12 46 Początek zaćmienia 

14 22 Początek fazy całkowitości 
15 18 Koniec fazy całkowitośd 
16 54 Koniec zaćmienia. 

Zaćmienie będzie widoczne w południowych częściach 
Afryki, oceanu Atlantyckiego i Południowej Ameryki. 
22 2 4 Początek lata astronomicznego 

3 4 - Ziemia w aphelium 
7 - - Gwiazda x Cygni w maksimum (około 4-tej 

wielkości). 

Minima Algola 
d h 

Czerwiec 16 1·2 
d h 

Lipiec 6 2·9 
8 23•8 

29 1'5 

Niebo w maju, czerwcu i lipcu. 
Pod koniec lipca będzie dobrze widoczny Merkury na zachodnim 

niebie. Wenus będzie świeciła również jako gwiazda wieczorna. Mars za
chodzi coraz wcześniej, by pod koniec lipca zniknąć całkowicie w promie
niach Słońca. Jowisz będzie widoczny w lipcu już w godzinę po zachodzie 
Słuńca. Saturn - niewidoczny w maju ukaże się o świcie w czerwcu, 
a w lipcu będzie wschodził już około 23-ej godziny. 

W maju będzie można obserwować, zapewne zresztą niezbyt obfity 
rój meteorów, promieniujący z gwiazdozbioru Aquarius (Wodnik). Są to 
resztki komety Halłey'a. Ciekawe powinny być obserwacje Słońca, ze 
względu na zbliżające się maksimum plam słonecznych . By móc obserwo
wać Słońce przez lunetę albo lornetkę najlepiej rzucać obraz Słońca na 
ekran (kartka białego papieru). Przy obserwacji wprost trzeba posługiwać 
się bardzo silnie okopconym szkłem . 

Redaktor: prof. dr EUGENIUSZ RYBKI\ Wydawca : Pol. Tow. Przyjaciół 1\stronomii 
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URANIA CZASOPISMO 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA 
PRZYJACIÓŁ ASTRONOMII 

ROK XVI CZERWIEC 1938 R. Nr 3 (60) 

Dr WŁODZIMIERZ ZONN (Wilno) 

Epsilon Aurigae 

Gwiazdy podwójne stanowią dzisiaj jedną z najważniejszych 
dziedzin badań astronomicznych 1

). Dzieje się to nie dlatego, że 
składniki gwiazd podwójnych są jakimiś wyjątkowymi pod 
względem swej budowy obiektami. Przeciwnie, wiele danych 
wskazuje na to, że mamy tu najczęściej do czynienia z gwiaz
dami, niczym się nie różniącymi od wszystkich innych gwiazd. 
Chodzi jednak o to, że przez obserwację gwiazd podwójnych 
możemy określić podstawowe wielkości, charakteryzujące stan 
fizyczny gwiazd, przede wszystkim ich masy, w gwiazdach zaś 
podwójnych spektroskopowych ponadto jeszcze ich rozmiary. 

Mamy tutaj ścisłą analogię do wyznaczenia mas planet 2). 

jak wiemy, masę planety możemy wyznaczyć: l-o gdy planeta 
jest "podwójną", to znaczy, gdy posiada księźyc (lub kilka księ
życów); 2-o gdy rozpatrujemy działania pertl)rbacyjne jednej pla
nety na drugą, a więc znowu traktując dwie planety jako stano
wiące, chwilowo przynajmniej, układ dwóch ciał. 

Natomiast w wypadku zarówno pojedyńczej planety jak 
i pojedyńczej gwiazdy wyznaczenie jej masy może być urzeczy
wistnione tylko przy wprowadzeniu dodatkowych hipotetycznych 
założeń; wyniki uzyskane na tej drodze będą, rzecz jasna, mniej 
pewne. 

Znając masę gwiazdy i jej rozmiary, możemy określić jej 
średnią gęstość, następnie temperaturę, jasność absolutną i t. d. 
Innymi słowy, możemy poznać, przynajmniej zgrubsza, jej budowę. 

jak stąd widzimy, badania gwiazd podwójnych stanowią 

jakgdyby bazę operacyjną dla dalszych dociekań nad budową 

gwiazd. Tak np. słynna zależność eddingtonowska pomiędzy 

') Szereg podstawowych wiadomości o gwiazdach podwójnych znaj
dziemy w artykule J. W a s i u ty ń ski e g o : "Gwiazdy podwójne", Ura
nia, Rok XI, str. l. 

2) Por. M. Er n s t: "Kosmografia", str. 84, Wydanie IV, 1925 lub 
J. Jędrzej e w i c z: "Kosmografija", str. 209, 1886. 



42 URANIA 

masą gwiazd a ich jasnością absolutną (Mass-luminosity relation) 
jest oparta na danych, uzyskanych wyłącznie z badań gwiazd 
podwójnych. Również odkrycie pierwszego białego karła - Sy
riusza B - i zbadanie jego nader ciekawych właściwości stało 
się możliwe dzięki temu, że tworzy on wraz z bardzo jasną 

gwiazdą Syriuszem A układ podwójny 1). Wreszcie zupełnie nie
dawno mieliśmy okazję poznać bliżej budowę czerwonego nad
olbrzyma - jednego ze składników systemu !; Aurigae, również 

zawdzięczając tej okoliczności, że jest to układ podwójny 2). 

A więc zarówno główne dane o budowie normalnych gwiazd 
jak i gwiazd-fenomenów w rodzaju !; Aurigae i Syriusza B czer
piemy głównie z badań gwiazd podwójnych. Najprawdopodob-

• • 

• 

• 

~ niej podobne fenomeny istnieją 

t: 
o 

't. ·~ 

również wśród gwiazd pojedyń-

czych, lecz prawie nigdy nie ma
my możności stwierdzenia tego 
bezpośrednio. 

jednym z najciekawszych sy
stemów podwójnych jest gwiazda 
e Aurigae. jest to dość jasna gwia
zda (trzeciej wielkości), którą z ła

/ • twością znajdziemy na niebie 
w pobliżu a Aurigae · (patrz 
ryc. 1). W jej sąsiedztwie znaj
dują się słabsze gwiazdy: 'YJ Au-

Ryc. l. Gwiazdozbiór Woinicy (1\uriga) rigae i !; Aurigae; tę ostatnią wy
mieniliśmy przed chwilą jako 

również bardzo ~iekawy fenomen wśród gwiazd podwójnych. 
Po raz · pierwszy w 1821 r. zauważono, że e Aurigae jest 

gwiazdą zmienną, nie zwrócono jednak wówczas na to większej 
uwagi. W roku 1841 zmienność jej odkrył na nowo S c h m i d t 
i od tego czazu stała się ona przedmiotem mniej lub więcej sy
stematycznych obserwacyj. Mimo to w ciągu 0koło 60 lat nie ' 
zdołono ustalić charakteru jej zmienności; dopiero w 1903 r. L u
d e n d o rff, zestawiając wszystkie dostępne obserwacje z lat ubie
głych, przekonywa się, że jest to gwiazda podwójna zaćmieniowa 
typu Algola. 

jest więc ona układem dwóch gwiazd. Każdej z nich osobno 
nie możemy zobaczyć, gdyż dzieli je od siebie zbyt mała odle-

1
) Por. M. Ł o b a n o w: "Układ Syrjusza", Urania, Rok XI, str. 17· 

2
) Por. Wł. Z o n n: "Dzeta Aurigae, Urania, Rok XV, str. 7, 1937. 

• 
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głość kątowa, jednak powtarzające się w równych odstępach 

czasu zaćmienia przekonywają nas, że mamy tutaj do czynienia 
istotnie z gwiazdą podwójną. 

c Aurigae jest algolidą o niezwykle dużym okresie obiegu 
swych składników. Okres ten, wynoszący 27 lat, jest największym 
ze wszystkich znanych okresów gwiazd zaćmieniowych. 

Warto mimochodem tutaj wspomnieć, że jeśli chodzi np. 
o gwiazdy podwójne wizualne, a więc te, przy których widzimy 
każdy składnik osobno, okresy obiegów ich są na ogół większe, 
niż okres obiegu c Aurigae; sięgają one nieraz wartości 200 
i więcej lat. 

Krzywa jasności (ryc. 2) wskazuje, że mamy tutaj zaćmienia 
-całkowite. Czas trwania zaćmienia wynosi łącznie około 2-ch lat. 
Spadek jasności (zaćmienie częściowe) trwa około 200 dni i ty
leż czasu trwa wzrost jasności, zaćmienie zaś całkowite trwa 
około 300 dni. Amplituda jasności wynosi 0.75 wielkości gwia-

m t 
.. ' - ' ~~ 3 , .. ,'l ... ... ~~ .. ~~'-'._ .. .: 

1: 41:4?00 .... 
· ·~ 

.. ~ " .. ,,.. , ... .... .,.. ., .. 
Ryc. 2. Krzywa ja~ności e flurigae, c) obserwacje fotoelektryczne 1928- 30; M . GOssow 

(czarne punkty) Stebbins i Huffer (kółka) 

zdowej i jest taka sama zarówno przy obserwacjach w części 

fioletowej widma jak i w części żółtej. 

Ostatnie zaćmienie E Aurigae w latach 1928 - 301
) obserwo

wano jednocześnie w wielu obserwatoriach. Chodziło przede 
wszystkim o zaobserwowanie zmian jasności tej gwiazdy. Stoso
wano tutaj zarówno fotometry wizualne jak również i komórkę 
fotoelektryczną. Te ostatnie nadzwyczaj dokładne pomiary wyka
zały, że poza czystym efektem zaćmieniowym, c Aurigae posiada 
krótkookresowe wahania jasności o amplitudzie około om. 15 
(ryc. 2). Te wahania, występują zarówno w czasie zaćmienia 

jak i poza zaćmieniem i mają charakter nieregularny. 
Równolegle z badaniami fotometrycznymi prowadzono bada

nia spektroskopowe. Ze względu na to, że c Aurigae jest gwiazdą 
jasną, przy badaniach spektroskopowych stosowano dość duże 

' ) Pierwsze zaobserwowane zaćmienie było w latach 1846 - 49. Po 
nim następowały 1874-76, 1901 - 1903 i 1928 - 30. Najblitsze zaćmienie 
w przyszłości ma być około 1956 roku. 
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o 
dypersje rzędu l O A na milimetr (w części niebieskiej). Obserwa-
cje te, prowadzone głównie przez obserwatorium Yerkes'a w Ame
ryce, wykazały, że widmo tego układu tak w czasie zaćmienia 
jak i poza zaćmieniem posiada typ cF5. Indeks "c" stojący przed 
właściwym oznaczeniem typu wsk::lzuje na to, że w widmie tej 
gwiazdy występują bardzo intensywne linie wodorowe i linie 
piektórych zjonizowanych pierwiastków - cecha właściwa t. zw. 
nadolbrzymom (gwiazdom o bardzo dużej jasności absolutnej). 
W czasie zaćmienia widmo e Aurigae ulega jedynie niewielkim 
zmianom. Charakter cF5 zostaje przez cały czas zachowany ty)k(} 
linie absorpcyjne stają się mocniejsze i szersze. 

Pomiar prędkości radialnych tego układu potwierdził w zu
pełności hipotezę co do podwójności e Aurigae. Linie absorpcyjne 
w widmie e Aurigae wykazują periodyczne przesunięcia w lewo 

i w prawo o okresie również 
.m,... 27 letnim. Na ryc. 3 jest podana 

-. 

Ryc. 3. Krzywa prędkośc i radialnych e f\uri 

gae. Proste równolegle do osi rzędnych 

oznaczają początek i koniec zaćmienia. 

krzywa prędkości radialnych 
w okresie od 1904 do 1932 r. 
W żadnym wypadku nie dało się· 

zaobserwować linij drugiego skła
dnika, mamy więc tu wykres 
prędkości radialnych tylko jedne-· 
go składnika o typie cF5. Krzywa 

·na ryc. 3 świadczy o tym, że 

orbita tego składnika jest elipsą 
i to o dość znacznym mimośro

dzie, w wypadku bowiem orbity kołowej, lub bliskiej kołu, krzywa 
prędkości radialnych musiałaby być sinusoidą. Tymczasem krzywa 
na ryc. 3 różni się znacznie od sinusoidy. Zauważymy przy tej 
okazji, że ten składnik, którego prędkości radialne ilustruje wykres 
na ryc. 3, czyli składnik o typie cF5, w czasie zaćmienia zostaje 
zakryty przez drugi składnik, ponieważ przed zaćmieniem jego 
prędkość radialna jest dodatnia (gwiazda oddala się od nas) zaś 
po zaćmieniu - ujemna (gwiazda zbliża się do nas). Wnioskujemy 
stąd, że składnik o typie cF5, jest składnikiem o mniejszych roz
miarach, inaczej nie mielibyśmy zaćmienia całkowitego. 

Stajemy w tym miejscu wobec sprzeczności: składnik o ty
pie cF5 w czasie zaćmienia jest całkowicie zasłonięty, tymczasem 
widmo całego układu pozostaje nadal typu cF5. Możnaby jedynie 
przypuścić . drugi - większy - składnik posiada również typ wi
dmowy cF5 lub bliski do cF5, jednak przypuszczenie to, jak zaraz. 
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zobaczymy, również musi odpaść. Weźmy pod uwagę tę okolicz
ność, że amplituda zmian jasności E Aurigae wynosi om. 75, a więc 

mmin - mmax = om. 75 (1). 

_jeżeli oznaczymy przez h i h natężenia większego i mme]szego 
składnika, wówczas ze wzoru m = -2,5 log I otrzymamy: 

m min = -2,5 log h; mmax •= -2,5 log (h + b) 

{gdyż w czasie zaćmienia świeci tylko składnik większy, w czasie 
zaś poza zaćmieniem oba składniki jednocześnie). Podstawiając 

te wartości do (l) otrzymamy - 2.5 [log h - log (h + h)] = 0.75 

l h O 30 h 1 l' I I og h + h = - .. ; h + b = 2 czy t 1 = 2 

.a więc całkowite natężenia światła obu składników są sobie równe 
Większy składnik posiada, rzecz jasna, również znacznie większą 
powierzchnię niż skła-

d n i k m n i ej szy, a więc ~> ,---.--,----.----.--,-,.---,--~---,---,-~--.--, 

jego jasność powierz- 0 -4 

chniowa (czyli jasność o 2 

o b liczona na jednostkę o.o f---+------+---t---t-----$----J 

powierzchni) musi być 0 . 2 

znacznie mniejszą od 
0 -4 

jasności powierzchnio-
wej składnika mniej- 1.4 1 .2 1 .0 o.8 o.6 0-4 0.2 o.o 0.2 0. 4 o.6 o .8 a 

Szego, a CO za tym Ryc. 4. Ukł ad E Rurigae. 
idzie, składnik większy 
posiada temperaturę znacznie niższą od temperatury składnika 

mniejszego. Niema więc mowy o tym, aby obie te gwiazdy miały 
jednakowy typ widmowy. 

Wobec tego nie pozostaje nic innego jak przypuścić, że 

w czasie zaćmienia światło mniejszego, zasłoniętego, składnika 

·dochodzi do nas, ulegając jedynie częściowemu osłabieniu . Możliwe 

to jest tylko wówczas, gdy zaćmienie nie jest centralne; wtedy 
tylko bardziej rozrzedzone i częściowo przeźroczyste warstwy 
zewnętrzne gwiazdy zasłaniającej (w tym wypadku gwiazdy wię
kszej) biorą udział w zaćmieniu. Istotnie z krzywej jasności wy
nika, że kąt nachylenia płaszczyzny orbity tego układu do skle
pienia nieba jest około 70l, przebieg więc zaćmienia ma charakter 
.taki jak widzimy na ryc. 4. 

Powstaje jednak tutaj nowa trudność; gdybyśmy nawet zało
żyli, że gęstość gwiazdy większej jest wszędzie jednakowa, otrzy-
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mana krzywa jasności nie powinna posiadać płaskiego dna (odci
nek ACB na ryc. 5 a) gdyż w miarę posuwania się składnika 

mniejszego (ryc. 5 b) światło jego będzie przechodziło, przez coraz 
to grubszą warstwę w atmosferze składnika większego, będzie 

więc ulegało coraz to większemu osłabieniu aż do środkowego 
momentu zaćmienia. Od tej chwili natężenie światła składnika 

mniejszego powinno znowu stopniowo wzrastać. Krzywa jasności 
nie powinna wobec tego posiadać wartości stałej w minimum 

r 

lecz mieć kształt przedstawiony schematycznie jak linia ADB na 
ryc. 5 a. Tym bardziej to zakrzywienie w minimum powinno wy

b 

stąpić, jeżeli odrzucimy to nasze 
pierwotne założenie, że gęstość 

gwiazdy jest wszędzie jednakowa, 
a przyjmiemy, (zgodnie z rzeczy
wistością) że gęstość wzrasta ku 
środkowi gwiazdy. 

Wytłumaczenie tej ostatniej 
sprzeczności znajdujemy w ob
szernej pracy trzech astronomów 
z obserwatorium Yerk€s'a: Ku i
per a, S t r u v e g o i S t r o m
gr e n a p. t. "The interpretation 
of e Aurigae" 1

). Wysunęli oni 
następująca hipotezę co do przy
czyny tego rodzaju przebiegu ja
sności e Aurigae. 

Ryc. 5. 

Gwiazda mniejsza o typie wi
dmowym cF5 posiada dość wy
soką temperaturę (gwiazdom 

o typie F5 odpowiada temperatura około 7000°). Wobec tego jej 
promieniowanie w części nadfioletowej jest dostatecznie intensy
wne, aby spowodować jonizację w górnych warstwach atmosfery 
gwiazdy większej. Tworzy się tam więc warstwa obfitująca w jony 
i wolne elektrony. Warstwa ta tworzy się zawsze z tej strony, 
w której znajduje się składnik mniejszy tego systemu, czyli zawsze 
jest bliska linii łączącej środki tych dwóch gwiazd, (ryc. 6). 
W okresie poza zaćmieniem (ryc. 6 a) obecność tej warstwy ni
czym się nie przejawi, natomiast w chwili, gdy mniejsza gwiazda 
zajdzie za większą (ryc. 6 b), światło jej będzie przechodziło przez 
tę zjonizowaną warstwę i będzie wskutek tego ulegało osłabieniu. 

1) Astrophy~ical Journal vol. 86 p. 570 1937. 
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To osłabienie jest spowodowane najprawdopodobniej przez roz
proszenie w wolnych elektronach. Ponieważ rozmiary elektronów 
są bardzo małe w porównaniu z długością fali światła, mamy tu 
do czynienia z rozproszeniem nieselektywnym, czyli jednakowym 
dla wszystkich długości fali światła widzialnego1

). jak już wspo
minaliśmy, istotnie amplituda zmian jasności e Aurigae jest jedna
kowa dla światła o różnej długości fali. Zauważymy tu, że gru
bość tej warstwy zjonizowanej, przez którą przechodzi światło 
gwiazdy mniejszej, jest zawsze jednakowa, przez cały więc czas 
zaćmienia to osłabienie światła będzie jednakowe, a co za tym 
idzie, jasność całego układu będzie przez cały czas trwania za
ćmienia jednakowa. W ten sposób staje się zrozumiałe występo
wanie "płaskiego dna" w krzywej 

jasności e Aurigae. 8 
do Zi~mi Atmosfera gwiazdy większej ~(-_;;.._;_-+-----iftł--0 

tego układu, poza tą warstwą · zjo-
nizowaną, o której mówiliśmy przed 
chwilą, nie absorbuje światła w spo-
sób · ciągły, lecz, podobnie jak 
i wszystkie gazy w stanie rozrze
dzonym, wywołuje absorpcję linio
wą. Tym się tłumaczy stopniowy 
wzrost intensywności linij absor
pcyjnych e Aurigae w czasie zaćmie
nia i następnie spadek intensywności 
w miarę zbliżania się zaćmienia ku 
kol'\cowi. Skład chemiczny atmosfery 
gwiazdy większej jest najprawdo

b 

do Zipmi 

c1 

+-"d""o-=Z:.:.:i ":..:..m:.:.:; __ 0 

Ryc. 6. 

podobniej bardzo podobny do składu atmosfery mniejszej gwia
zdy, gdyż z wyjątktem linij Mg II, wszystkie inne linie wyka
zują początkowo wzrost intensywności a następnie jej spadek. 

Przyjmując, że zaćmienia mniejszego składnika odbywają się 
w sposób przewidywany przez omówioną przed chwilą hipotezę, 
można obliczyć elementy orbity tego układu. Rachunek nasz bę
dzie zupełnie analogiczny do tego, jaki robimy przy zwykłych 
gwiazdach podwójnych, jedynie wartość amplitudy musi być ttr 

' potraktowana inaczej, niż robimy to przy zwykłych gwiazdach za-
ćmieniowych, poza tym jako promie!'\ gwiazdy większej otrzy-

1) Podobnie rzecz się ma gdy cŁąstki rozpraszające są znacznie wię

ksze od długości fali światła np. gdy rozproszenie światła zachodzi we 
mgle lub obłokach. Mamy wówl:zas również rozpraszanie nieselektywne. 
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mamy wartość, odpowiadającą odległości warstwy zjonizowanej 
od środka gwiazdy. Tak więc z krzywej fotometrycznej znajdziemy 
względne rozmiary obu składników i kąt nachylenia orbity do 
płaszczyzny sklepienia nieba, z krzywej zaś prędkości radialnych 
stosunek mas i bezwzględne rozmiary orbity. Dla znalezienia masy 
poszczególnej gwiazdy wspomniani wyżej autorowie wprowadzają 
pewne dodatkowe założenia, które wszystkie opierają się na zale
żności pomiędzy masą gwiazdy a jej jasnością absolutną (mass -
lurninosity relation) i otrzymują następujące elementy układu: 

Oś wielka orbity a 8000 promieni Słońca 
Kąt nachylenia orbity i 70° 
Promień gwiazdy większej R1 3100 promieni Słońca 
Promień gwiazdy mniejszej R2 200 promieni Słońca 
Masa gwiazdy większej m1 25 mas Słońca 
Masa gwiazdy mniejszej m2 40 mas Słot'lca 
Temperatura gw. większej T 1 1200° - 1400° K. 
Na ryc. 4 mamy układ ten przedstawiony w zmniejszonej 

skali. Zarówno gwiazda mniejsza jak i gwiazda większa stanowią 
wyjątkowo duże co do swych rozmiarów obiekty. jeśli chodzi je
dnak o gwiazdę większą posiada ona rozmiary dotychczas nie
spotykane. Największe ze znanych nadolbrzymów mają promień 
przeszło l O razy mniejszy od promienia większego składnika 

e Aurigae1
). Gdybyśmy go umieścili w miejscu naszego Słot'lca, 

orbity wszystkich planet aż do Saturna włącznie znalazły by się 
wewnątrz tej gwiazdy. 

W porównaniu z rozmiarami tej gwiazdy, masa jej jest bar
dzo mała, stąd też jej średnia gęstość jest chyba najmniejsza ze 
wszystkich znanych dotychczas gęstości gwiazd. Wynosi ona 
5.10- 11 gęstości Słońca. Przyjmując na gęstość Słońca wartość 
1·41 gr/ cm 3 otrzymujemy ·na średnią gęstość większego składnika 
e Aurigae wartość około 7.10-11 czyli 0.00000000007 gr/cm 3

• 

Temperatura gwiazdy większej systemu c Aurigae jest rów
nież jedną z najmniejszych, dotychczas bowiem mieliśmy do czy
nienia z gwiazdami o temperaturze efektywnej powyzeJ 3000° (typ 
widmowy M). Możnaby ją śmiało nazwać gwiazdą "ciemną", 

1) Pomijam tutaj czerwonego ulbrLyma w układzie VV Cephei, któ
rego przypuszczalny promień byłby tylko 3 razy mniejszy od promienia 
większego składnika e Aurigae; dane jednak co do VV Cephei, ogłoszone 
przez G a p o s z ki n a wydają się być prowizorycznymi (patrz Urania 
Rok XV str. 76), gdyż poza krótką wt.mianką, żadnych prac o tym dotych
czas nie opublikowano. 
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gdyż w dziedzinie widzialnej promieniowanie jej. jest znikomo 
małe, całe natomiast promieniowanie przypada na część podczer
woną. Na ryc. 7 mamy podane krzywe, reprezentujące rozkłady 
natężeń w widmie obu składników, obliczone teoretycznie na pod
stawie prawa P l a n ck a, z uwzględnieniem stosunku powierzchni 
obu składników. Skala pionowa jest tu zupełnie dowolną. Część 
widzialną widma ujęto tu w dwie proste równoległe do osi rzę
dnych. Widzimy tu, że w części widzialnej promieniowanie wię
kszego składnika stanowi znikomo mały ułamek promieniowania 
składnika mniejszego. jeśli chodzi jednak o całkowitą wartość 
energii promienistej, wysyłanej przez oba składniki (z uwzględnie
niem oczywiście zarówno widzialnej jak i niewidzialnej części 
widma), przekonamy się łatwo, że te wartości są prawie równe 

' 
l 

' 

"", ... "' 
' 

J.. ~ 4ooo 

---
Sooo 9ooo '\'l.ooo j. 

Ryc. 7. Rozkład energii w widmie większego (linia ciągła) i mniejszego (linia prze
rywana) składników e flurigae. 

sobie. Wiemy mianowicie, że całkowite promieniowanie, wysyłane 
przez jednostkę powierzchni, jest proporcjonalne do czwartej po
tęgi jej temperatury (Prawo S t e f a n a dla ciał doskonale chłoną
cych). W takim razie ciało o powierzchni S i temperaturze T wy
syła promieniowanie o energii 

E= aST\ 

gdzie a jest współczynnikiem proporcjonalności. Dodając indeks 
l do wartości odnoszących się do gwiazdy większej, 2 do gwia
zdy mniejszej, możemy napisać: 

E1 = aS1Tt E2 = aS2Ti; §. = .§_(Ji)4 

= R!(T
1 )~ 

E2 S2 Tz R2 T2 
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Podstawiając tutaj odpowiednie wartości podane na str. 48 otrzy

mamy na §_ wartość bardzo bliską l. 
E2 

Do niedawna wydawaćby się mogło, że gwiazda o tak niskiej 
temperaturze efektywnej jak większy składnik e Aurigae jest wy
jątkowym fenomenem wśród gwiazd. Ostatnie jednak badania 
w obserwatorium Yerkes'a1

) wykryły znacznie więcej takich obie
któw. Badania te, zupełnie niedawno zapoczątkowane, polegają na 
fotografowaniu nieba na kliszach uczulonych na podczerwie[l. 
Odpowiedni filtr zatrzymuje wszystkie promienie prócz podczer
wonych, tak że otrzymujemy obrazy gwiazd w świetle o długości 

o 
fali 8500 do 9300 A. Zdjęcia fe są następnie porównywane ze 
zdjęciami robionymi na zwykłych kliszach, czułych tylko na pro
mienie widzialne i nadfiolet. Gwiazdy o wyjątkowo niskiej tem
peraturze mają prawie całe promieniowanie w podczerwieni, wo
bec tego na kliszach uczulonych na podczerwień będą one zna
cznie jaśniejsze, niż na kliszach zwykłych. W ten sposób dało się 
wykryć przeszło 200 gwiazd o temperaturze efektywnej bliskiej 
temperaturze większego składnika e Aurigae a nawet o tempera
turze jeszcze niższej . Są to najprawdopodobniej również olbrzymy 
lub nadolbrzymy, gdyż karły ze względu na swoją małą jasność 
absolutną nie dadzą się tak łatwo sfotografować, są bowiem na 
to za słabe. 

Badania gwiazd "ciemnych" (albo "podczerwonych", jak je 
nazywają obecnie ze względu na to, że prawie całe ich promie
niowanie leży w podczerwieni) będą stanowiły niewątpliwie bar
dzo ciekawą i ważną dziedzinę astrofizyki przyszłości. Być może 
odegrają one decydującą rolę w rozwoju pojęć o budowie gwiazd 
i ich ewolucji; może zmienią nawet nasz pogląd na budowę Ga
laktyki, gdyż obecność gwiazd podczerwonych w naszym ukła
dzie galaktycznym nie była dotychczas brana pod uwagę w rozważa
niach o jego budowie. Rozwiązanie jednak tego zagadnienia jest 
kwestią bardzo odległej przyszłości, ogromne bowiem trudności 
techniczne, związane ze wszelkimi pracami astronomicznymi w pod
czerwieni, będą stanowiły chyba wielką przeszkodę w realizacji 
wszelkich badat'l nad gwiazdami podczerwonymi. 

Wilno, Obserwatorium Astronomiczne. 
1938. III. 19 

1) Patrz C. H e t z l er: "Infrared Steli ar Surveys and Ind ex Sequences" 
Astrophysical Journal vol. 86, p. 509, 1937. 
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Kronika naukowa 

Przeniesienie obserwatorium. Znane angielskie obserwatorium astro• 
nomiczne z Oxfordu (Radcliffe Observatory) zostało przeniesione do Pre• 
iorii w Południowej Afryce, gdzie w pięknym klimacie południowo.afry• 
kańskim będzie mogło rozwinąć żywszą działalność, niż w mglistej Anglii. · 
Obserwatorium wybudowano na wzgórzu, wzniesionym około 200 m nad 
miastem na wysokości 1500 m nad poziomem morza. Obecnie dla tego ob. 
serwatorium budowany jest wielki teleskop zwierciadlany o średnicy 

zwierciadła 190 cm. E. R. 

Gromady mgławic. Astronom amerykański , F. Z w i ck y , zajął się 
zagadnieniem roz1.Jadu mgławic w poszczególnych gromadach. Najpierw 
w Obserwatorium na Mount Palomar, gdzie ma hyć w najbliższych latach 
ustawiony olbrzymi s-metrowy teleskop żwierciadlany, została sfotogra• 
fowana gromada mgławic pozagalaktycznych w gwiazdozbiorze Warkocza 
Be.reniki (Coma), odległa .o 45 milionów lat ś.wiatła i licząca (według 

Hubble'a i Humasona) około 800 mgławic , rozsianych na obszarze nieba 
o średnicy l 0 .7. Fotograficzne wielkości mgławic wahają się w granicach 
od 14m.l do 19m.5, przy tym maksimum częstości przypada około 17m. 
Każda ;: tych mgł9ic jest zbiorowiskiem gwiazd, podobnym do układu 
Drogi Mlecznej. Przeciętna masa mgławicy w gromadzie W ar kocza Bere• 
niki wynosi według rachunków Z w i ck y'e g o 4- SXlOiO mas Słońca . 

Z w i ck y . zliczał na swych zdjęciach mgławice do 16.7 wielkości 
fotograficznej. W wyniku tych zliczań doszedł do wniosku, że rozkład 
przestrzenny mgławic w gromadzie Warkocza Bereniki jest podobny do 
rozkładu natężenia światła w · mgławicach eliptycznych i kulistych, co 
zgadza się z rozkładem materii w kulach gazowych izotermicznych 
(o równej temperaturze) . Z badań Z w i ck y'e g o wynika bardzo duże 
centralne zagęszczenie mgławic i ogromne rozmiary gromady, jeszcze 
bowiem w odległości przeszło 2° od środka gromady Z w i ck y znaj• 
dowal mgławice , które trzeba zaliczyć do badanej gromady, Z w i ck y 
wyraża przypuszczenie , że praktycznie biorąc wszystkie galaktyki gru• 
pują się w groma ly. E. R. 

Kometa Gale'a 1927 VI. Pierwszą kometą, która zjawiła się na niebie 
w r: 193.S, }e;;t kometa Ga,!.e'a z 1927 r. Zjawienie jej zostało dostrzeżone 

przez L. E. C u n n i n g h a m a w Obserwatorium Harvardzkim w Ameryce 
5 maja r. b. Kometa miała wtedy jasność 10m i ;::najdowała się w gwiazdo. 
·zbiorze Węża (Serpens). Przejście przez perihelium spodziewane jest 17 czer• 
wca r. b. , największe zaś zbliżenie do Ziemi na odległość 0,26 jednostek 
astronomicznych około 7 czerwca r . b. Jasność komety będzie wzrastała, 
ponieważ jednak kometa posuwa się w kierunku południowo.wschodnim 
na niebie . w czasie spodz:iewanego maksimum jasności w czerwcu nie będzie 
w Polsce widoczna. 

Kometa Gale'a krąży dokoła Słońca po spłaszczonej elipsie z mimo~ 
środem 0.761. Okres okręgu wynosi 11.0 lat. E. R. 
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ASTRONOMIA W SZKOLE ŚREDNIEJ 

ALFRED STACHY (Lwów, państwowe gimnazjum 1). 

Uwagi o programach astronomii w liceach 
l ich realizacji 

Nie można zaprzeczyć, że astronomia w programach liceów 
zyskała pewien awans na stano;w.isko ważniejsze w porÓiwnaniu 
z tym, jakie zajmowała w programach gimnazjów dawnego astro ~ 

ju. Awans ten wyraża się tym , że na nauczanie astronomii po• 
święcać się będzie odtąd na ogół więcej godzin, niż dawniej, i że 
astronomia będzie przedmiotem nauczania w zasadzie równo" 
miernego przez cały rok szkolny; trzeba jeszcze zaznaczyć, że 
programy astronomii wymagają gruntownego opracowywania 
roważanych zagadnień i osiągnięcia szerszych celów, jak do~ 

tychczas. Młodzież bowiem winna poznać dokładnie najważ,. 
niejsze zjawiska astronomiczne, zdobyć podstawowe wiadomo
ści z astronomii, zapraw~ć się do krytycznego spostrzegania zja• 
wisk, zrozumieć znaczenie matematyki w opisywaniu i poiZlla-. 
waniu zjawisk astronomicznych, uświadomić sobie rolę astro ~ 
nomii dla rozwoju kultury, a w zetknięciu z wielkimi i pod 
względem wychowawczym ważnymi zagadnieniami współcze" 
snej nauki, w które szczególnie astronomia obfituje, ffiłodzież 
winna przyswoić sobie pewien zasób dóbr kulturalnych, bez~ 
cennych dla wszechstronnego kształtowania osobowości. Ta 
rozległość celów nauczania astronomii a równocześnie w~ględna 
szczupłość czasu, przeznaczonego na realizacj~ programu astro::: 
nomii w liceach poszczególnych wydziałów, wymagają szczegó::: 
łowego rozważenia programu i czasu jego realizacji. 

Roczna ilość lekcyj , przeznaczonych na naukę astronomii 
w liceach wydziału humanistycznego i klasycznego, wynosi 15 
a w liceach wydziału matematyczno1-fizycznego i przyrodnicze• 
go przeznacza się na astronomię l lekcję tygodnio1wo przez cały 
rok szkolny; licząc, że w ciągu roku szkolnego mamy co naj
mniej 205, a przeciętnie 210 dni pracy, stwierdzamy, że lekcyj 
astronomii winno być w roku 34 do 35, a przy stratach z powo::~ 
du przedwczesnego terminu egzaminu dojrzałości co najmniej 
30. Czasu jest zatem tak mało, że nie można poświęcić ani jednej 
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lekcji mniej waznym zagadr.ieniom. w tych warunkach tylko 
dokładne opracowanie planów poszczególnych lekcyj umożliwi 
zrealizowanie programu. Dla zaoszczędzenia czasu należy petwne 
zagadnienia, zawarte w programie astronomii klasy II, prze·
.rabiać przy fizyce w kl. I wydziałów matematyczno•fizycznego, 
przyrodniczego i humanistycznego, a nadto zalecać młodzieży 

korzystanie z podręcznika, któll"y w liceach wszystkich wydzia• 
łów, a szczególnie wydziałów humanistycznego i klasycznego, 
jest w nauczaniu pomocą niezbędną i stanowi poza pracą nau• 
czyciela w szkole główne źródło tych wiadomości, których 
.z braku czasu nie można przerobić na lekcjach szkolnych; nale' 
ży więc zadawać młodzieży do czytania w domu pewne ustępy, 
które zawiera ją mniej ważne zagadnienia. T ak że na stosowante 
matematyki do rozwiązywania różnych zagadnień nie należy po . 
.święcać zbyt wiele czasu. Zestawienie poróiwnawcze programów 
astronomii w liceach poszczególnych wydziałów z uwidocznie
niem różnic i z podaniem przykładowej ilości lekcyj, które na• 
leżałoby przeznaczyć na poszczególne działy, zawiera załączona 
-tabela (str. 5·4-57) . 

W niżej podanych programach znajdujemy tematy oba~ 
wiązujące oraz tematy do wyboru, ujęte w nawiasy graniast~. 

T e drugie wybiera nauczyciel według swego uznania (zasada 
elastyczności programu): mogą one być zaczerpnięte z jednego 
-tylko działu lub dotyczyć pewnego zagadnienia, mogą być wre• 
szcie czerpane z różnych dziedzin i nie poiZostawać między sobą 
w związku. Przy ich wyborze uczący może kierować się własny• 
mi . zamiłowaniami i wyposażeniem zbioró•w pomocy nauko~ 
wych, ale nie powinien w żadnym wypadku poprzestać na te: 
matach obowiązujących. W wyjątkowych wypadkach UCZ<!CV 

moie przerobić niektóre tematy nie zawarte w programie, o ile 
możr uzasadnić, że w danych warunkach spełnią one lepiej rolt; 
kształcącą czy też wvchowarwczą, niż wymienione w programie; 
w żadnyrrt razie jednak nie może się to odbyć kosztem materiału 
·obowiązującego. Zależnie od osoby uczącego, może być szc:·zej 
rozwinięty bądź dział matematyc:.ny bądź astrofizyczny ·). Lą-

1) Z dwóch używanych podręczników Kosmografia Dra Gadomskieg•, 

i prof. Dra E. Rybki ma szerzej rozbudowany dział astrofizyczny, w Ko. 
~mografii zaś prof. Ernsta ~ zerzej potraktowany jest dział matematyczny. 
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c:ząca się z. tym sprawa wyboru podręcznika i pomocy nauko
wych należy do uczącego. 

W realizacji programu uczący będzie mógł jeszcze -..vyko" 
rzystać SIWobodne przestawianie partii materiału (z . ty~n jecinak 
zastrzeżeniem, że układ materiału musi pozostać systematycz~ 

nym), odpowiednie kumulowanie nauczania astronomii (za• 
miast 1ównomiernego ·przerabiania przez cały rok) w pe~nych 
okresach roku szkolnego, zależnie od przerabianego współcze• 
śnie działu fizyki lub matematyki, od możliwości -..vykorzystania 
pewnego okresu na obserwacje i t. p. Dalej pozostawiono uczą .. 
cemu swobodny wybór metody lwiprowadzania zagadnień i po.s 
jęć z zastrzeżeniem kładzenia głównego nacisku na podstawowe 

Wydział 

matematyczno-fizyczny 

Ogólny widok nieba. Konstelacje 
(gwi~zdozbiory). - 1 godz.' 

Ruch dzienny sklepienia nieba 
Oś świata. Współrzędne horyzon
talne, współrzędne godzinne. Do
ba gwiazdowa. - 6 godz. 

Kształt ziemi. Długość i szero
kość geograficzna. Widok nieba 
z różnych punktów powierzchni 
Ziemi. - 2 godziny. 

Ruch roczny Słońca po sklepie
niu nieba. Zodiak. Rok. Współrzę
dne równikowe. [Wzmianka o in
nych współrzędnych] . Doba śre

dnia słoneczna i jej związek z do
bą gwiazdową. Wzmianka o do
bie prawdziwej słonecznej . 

6 godzin. 

Kalendarz. - 1 godz. 

Obieg Księżyca dokoła Ziemi. 
Fazy. Ruch Księżyca. Miesiąc gwia
zdowy i synodyczny. - 2 godz. 

Wydział 

przyrodniczy 

Ogólny widok nieba. Konstelacje 
(gwiazdozbiory). - l godz. 

Ruch dzienny sklepienia nieba. 
Oś świata . Współrzędne horyzon
talne. Współrzędne godzinne. Do
ba gwiazdowa. - 6 godzin. 

Kształt Ziemi. Długość i szero
kość geograficzna. Widok nieba 
z różnych punktów powierzchni 
Ziemi. - 2 godziny. 

Ruch roczny Słońca po sklepie
niu nieba. Zodiak. Rok. Współrzę
dne równikowe. Doba średnia sło
neczna i jej związek z dobą gwia
zdową. Wzmianka o dobie prawdzi
wej słonecznej. - 6 godzin. 

Kalendarz . - l godzina. 

Obieg Księżyca dokoła Ziemi. 
Fazy. Ruch K> iężyca.Miesiącgwiaz

dowy i synodyczny. - 2 godziny. 
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pojęcia i zachowanie ogólnie przyjętego słownictwa i symboli 
(terminów i oznaczeń). 

Należy wreszcie zauważyć, że w pewnych rzadkich wypad,... 
kach trzeba będzie w nauczaniu astronomii wyjść z zajęciami 
praktycznymi poza lekcje szkolne, jak np. przy ćwiczeniach 

w orientowaniu się na niebie (co wymaga obserwacji wieczor
nych) lub przy spostrzeżeniach, wykonywanych gnomonem lub
polosem (które często wymagają większej liczby pomiarów 
w większych odstępach czasu). 

Uzupełnieniem. nauczania będą wycieczki, zadania, dysku~ 
sje i lektura wartościowych książek popularno•naukowych, ułM 
twieniem nauczania będą tablice, rysunki, fotografie, filmy, oraz 
zajęcia w międzyszkolnym obserwatorium astronomicznym. 

Wydział 

humanistyczny 

Konstelacje. - l godzina. 

Widok nieba z róźnych punktów 
powierzchni Ziemi. - 1 godzina. 

Ruch dzienny sklepienia niebie
skiego. Doba gwiazdowa. - l go
dzina. 

Kształt Ziemi. Szerokość i dłu
gość geograficzna. - l godzina. 

Ruch rcczny Słońca na sklepie
niu nieba. Doba słoneczna. Doba 
średnia Rok. - 3 godziny. 

(Kalendarz]. 

[Ruch Księźyca]. 

Wydział 

klasyczny 

Konstelacje. - 1 godzina. 

Ruch dzienny sklepienia nieba. 
Doba gwiazdowa. - 3 godziny. 

Ruch roczny Słońca na sklepie
niu nieba. Doba średnia słone

czna. Rok. - 3 godziny. 

[Ruch Księźyca]. 

[Kalendarz]. 
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Wydział 

matematyczno-fizyczny 

Warunki zaćmienia Słońca i Księ
źyca. - 2 godz. 

[Ruch planet w ujęciu astrono
mów starożytnych. Układ Ptole
meusza] . Układ heliocentryczny 
Kopernika. [Obserwacje Tychona 
de Brahe]. Prawa Keplera . [Prawo 
ciążenia powszechnego Newtona]. 
Ruch planet i komet. Perturbacje. 
Odkrycie Neptuna, Plutona . Plane
toidy. [Precesja i nutacja]. Przy
pływy i odpływy. - 4 godziny. 

[Nietrudne zadania rachunkowe 
z uwzględnieniem wzoru cosinu
sów trygonometrii sferycznej]. 

Metody badań astronomicznych: 
fotometria i spektroskopia. - l 
godz . 

Elementarne wiadomości o bu
dowie Słońca . - 1 godz. 

O Księźycu , planetach, kome
tach i meteorach. - 2 godziny. 

Gwiazdy. ich jasność, typy wid
mowe i temperatury. Paralaksy 
gwiazd, jasności absolutne, masy.-
2 godz. 

[Ewolucja gwiazd] . 

Doga mleczna. Mgłdwice. 

godzina. 

Gwiazdy podwójne, zmienne 
nowe. Ruchy gwiazd i Słońca 

w przestrzeni. [Gromady gwiazd. 
Prądy gwiazd). - 1 godz. 

[Współczesne poglądy na budo
wę wszechświata]. - 1 godzina . 

Wydział 

przyrodniczy 

Warunki zaćmienia Słońca i Księ
życa. - 2 godziny. 

· [Ruch planet w ujęciu astrono
mów starożytnych. Układ Ptole
meusza] . Układ heliocentryczny 
Kopernika. Prawa Keplera. [Prawo 
ciężenia powszechnego Newtona]. 
Ruch planet i komet. Perturbacje. 
Odkrycie Neptuna, Plutona. Plane
toidy. [Precesja i nutacja]. Przy
pływy i odpływy. - 4 godziny. 

Metody badań astrofizycznych: 
fotometria i spektroskropia.- 1 go
dzina. 

Elementarne wiadomości o bu
dowie Słońca. - 1 godz. 

O Księżycu , planetach, kome
tach i meteorach. - 2 godziny. 

Gwiazdy: ich jasność, typy wi
dmowe i temperatury. Paralaksy 
gwiazd , jasności absolutne, ma
sy. - 2 godziny. 

[Ewolucja gwiazd]. 

Droga mleczna . Mgławice.- 1 go
dzina. 

Gwiazdy podwójne, zmienne i 
nowe. Ruch gwiazd i Sło11ca w prze
strzeni. [Gromady gwiazd. Prądy 

gwiazd] . - 1 g .' dzina. 

[Współczesne poglądy na budo
wę wszechświata]. - l godzina. 
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Wydział 

humanistyczny 

Zaćmienia Sło11ca i Księżyca. 
godzina . 

Ruch planet. Kopernik: układ 

heliocentryczny; wytłumaczenie ru
chu planet, obserwowanych z Zie
mi. Prawa Keplera. Prawo ciąże
nia powszechnego Newtona. [Per
turbacje w ruchu planet. Wzmian
ka o odkryciu Neptona i Plutona] . 
Komety. [Przypływy i odpływy]. -
3 godziny. 

Słońce jako najbliższa gwiazda; 
odlrgłości i rozmiary gwiazd. -

1
2 godziny. 

Ruchy gwiazd i Słońca . Gwiazdy 
podwójne, zmienne i nowe. - 1 
godzina. 

Wydział 

klasyczny 

[Zaćmienia Słońca i Księżyca]. 

. Ruch planet. Kopernik: układ 

heliocentryczny; wytłumaczenie ru
chu planet, obse1wowanych z Zie
mi. Prawa Keplera. Prawo ciąże
nia powszechnego. [Perturbacje 
w ruchu planet; wzmianka o od
kryciu Neptuna i Plutona]. [Ko
mety]. [Przypływy i odpływy]. 
4 godziny. 

Słońce jako najbliższa gwiazda -
godzina. 

Odległość rozmiary gwiazd. 
Ruchy gwiazd. [Gwiazdy podwój
ne, zmienne i nowe]. - 2 godziny. 

Układ Drogi Mlecznej. Mgławi- ~ Układ Drogi mlecznej. Mgławi-
ce pozagalaktyczne. - t godzina. ce pozagalaktyczne. - 1 godzina. 
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Kalendarz astronomiczny na sierpień, wrzesień 
i październik 1938 r. 

KSIĘŻYC 

Sierpień 1938 Wrzesień 

l 
." 

l 
." 

l l ] 
." ., -o -o .e -o ., a b .<: c .<: a b c .<: c u u c "' u Cl ~ 

., Cl ., 
N N 

l h m o h m\ m h m m h m o h mi m h m m 
1 12 44 - 8'3 1057 - 2'2 2120 + 2'5 l 15 51 - 19'3 13 5 - 4·8 2134 + 5'2 
2 1334 -12'3 12 8 -3'2 2148 + 3•3 21643 -- 20'4 1359 - 5'0 2222 + 5·2 
3 1425 -15'7 1316 -4'0 2218 + 4'2 317 34 - 20'5 14 44 - 4'8 2316 + 4'7 
4 1516 - 18'3 14 19 - 4'7 2255 + 4'8 418 24 - 19'7 1523 - 4·5 - -

l 
5 16 7 - 20'0 1516 -5'0 2337 + s ·o 5 1914 - 18'1 15 55 - 3'7 o 14 + 4·3 

l 

6 1658 -20•8 16 5 - 5'2 - - · 620 2 - 15'7 1623 -2'8 1 16 + 3•5 
7 17 48 - 20•6 16 48 -4'8 027 +5·o 7 2050 - 12'6 16 47 -2'2 2 20 + 2'5 
8 1839 -19'5 17 24 - 4'2 123 + 4•7 82137 - s·9 17 9 -1'2 327 + 1'7 
9 1928 - 17'6 17 54 - 3'5 223 t 3'8 92224 - 4•8 17 30 -0'5 434 + o· s 

10 2016 - 14'9 18 20 - 2'7 336 3'2 102311 - o·5 17 51 + o·5 5 43 -0'2 

11 21 4 - 11'6 18 43 - 1'7 431 + 2·3 11 23 59 + 4'0 1813 t 1'3 653 - 1'7 
: 12 2150 - 7'8 19 4 - t ·o 537 t l '5 12 048 + 8'3 1838 2'3 8 5 -2·0 
l 13 2235 - 3'6 1925 o·o 646 o·5 13 l 39 + 12'3 19 6 + 3•3 917 - 3'0 
l 14 2323 + o·8 1944 + o· s 7 54 - 0'5 14 232 + 15'7 19 41 t 4'2 1030 - 4'0 
l 15 010 + 5•2 20 7 + 1·s 9 4 - 1'5 15 327 + 18'4 2024 4'7 1140 - 4'5 

16 059 + 9'4 2032 + 2•7 1015 - 2'3 16 425 + 20'0 21 17 + 5·o 12 44 -5·0 
17 l 50 + 13'3 21 l + 3•7 11 27 - 3'3 17 5 25 r· 2220 + 4'7 1341 -4'7 
18 244 + 16'6 2139 + 4•3 1240 - 4·2 18 625 19'6 2332 + 4'0 14 28 -4·2 
19 340 + t9'1 22 25 -\-4'8 13 49 - 4'8 19 724 17'5 15 7 - 3'3 
20 439 + 20'5 2323 + 5'0 1452 - 5'2 20 823 14'3 050 + 3'0 15 40 - 2'5 

21 540 + 20'6 - 15 48 - 4'8 21 920 + 10·2 210 t 2·o 16 9 -1'5 
22 642 + 19'3 032 + 4•5 1633 - 4'0 22 1015 + 5'6 330 1'0 1634 - 0·3 
23 7 43 + t6'8 150 + 3'7 1710 - 3'0 23 11 9 + 0'6 449 - 0'2 16 58 + 0•7 
24 843 + 13'1 312 + 2'8 17 41 - 1·s 24 12 2 - 4'3 6 8 - 1'2 17 23 t 1'7 
25 941 + 86 435 + 1•5 18 8 - 1'0 25 1255 - s·9 724 -2'3 17 49 2'7 

26 1037 + 3•6 556 + o·5 1833 o· o 26 13 47 - 12•9 838 -3'2 18 18 + 3'3 
27 1131 - 1'4 716 - 0'7 1857 + 1·o 27 14 40 - 16'1 948 - 4'0 1852 + 4·2 
28 1224 - 6'3 834 - 1'7 1922 + 2•0 28 1532 -18'5 1051 -4'7 19 31 + 4•8 
29 13 16 -10'7 948 - 2'7 1949 t 3'0 29 16 25 -20'0 1148 - 5·o 2016 + 5'0 
30 14 81-14'4 1059 - 3'7 2019 3'8 30 17 17 -20'4 1237 - 4'8 21 7 + 4'8 

31 1459J- 17'312 5 -4'3 2054 + 4'5 

FAZY KSIĘŻYCA (cz. śr.-eur.) 

d h m d h m d h m 
Pierws~a kwadra Sierpień 3 3 o Wrzesień 11828 Październik 1 12 45 
Pełnia .' " 

11 657 
" 

9 21 8 
" 

91037 
{)statnia kwadra 

" 
1820 30 

" 
17 4 12 1610 24 

Nów. 251117 23 21 34 
" 

23 942 
Pierwsza kwadra 31 845 
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KSIĘŻYC 

Październik 1938 

""' -o .::! .L: c "' a u 

"' Cl 
N 

h m m h m 
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l ! l l 
""' 

l 
(j 

-o 
c .L: c u 

"' N 

o h m m h m m 
l 18 8 -19'9 13 19 -4·7 22 3 +4'5 16 711 +17•9 2238 +3·3 13 7 -3'5 
2 1858 -1R'5 1354 -4'0 23 4 3'8 17 8 8 +15'1 2355 t 2'3 13 41 -2'7 
3 1946 -16'3 1423 -3'2 - - 18 9 4 +ll'3 - - 1410 -1'7 
4 2034 -135 1449 -23 o 8 +3·0 }g 95g + 6'9 l 13 +1'3 1436 -0'7 
5 21 21 -10'0 15 12 -1'5 1 13 +2'0 20 10 51 +2'2 230 +0·3 15 o +0'2 

6 22 8 - 6'1 1533 -0'7 219 +t·2 21 11 44 - 2'6 348 -o·8 1524 +1'2 
7 2255 - t·9 1554 +o·2 328 +02 22 1235 -7'3 5 3 -1'8 1549 + 2·2 
8 2343 + 2'6 1616 +t·o 438 -08 23 1328 -11'4 617 2'7 16 17 +30 
g 032 7'0 1641 +2'2 5 50 -1'7 24 1420 -15•0 728 -3·7 16 48 +38 

lO 123 +tt·l 17 9 -j-2'8 7 3 -2'7 25 1513 -17'6 835 -4'3 1726 +43 

1l 217 f' 17 42 +3·8 8 17 -3·7 26 16 l -19•4 935 -4'8 18 8 +4•8 
12 313 17'7 1824 + 45 g3o -4'3 27 1658 -20'2 1029 -5·0 1858 +4·8 
13 411 19'6 }g14 + 50 1037 -4'8 28 1750 -20'0 11 14 -4·7 }g 53 +4•7 
14 511 203 2014 + 47 ll36 -4·8 2g 18 41 -190 1151 -4·0 2052 +4'0 
15 6 11 +19'7 2123 +4'3 1226 -4'3 30 1930 -17'0 1223 -3·5 21 541+3·3 

31 2018 -14'4 1250 -2'8 2258+25 
l 

SLOŃCE 

Sierpień Wrzesień 

.~-;;- ~ ~ .~-;:-- ~ ~ 
"~ ""' ""' .::! "~ ""' ""' a 1) (j l) "' ~ •O a 1) (j 1) "' ~ -o c: :l .L: -o c "' c: :l .L: -o c ;;: "' u .L: Cl ;;: "' u .L: 

u u 
-o "' "' "' •O "' "' "' "' ::: ~ N "' ::: ~ N 

h m s o m s h m h m m h m s o m s h m h m m 
85340 +17 29;1 -6 4 4 o 1923 ±4'2 3 tO 45 32 + 7 53;0 +021 449 18 21 + 1'7 
9 12 51 +16 7'2 -532 4 8 lgl4 +3'7 8 11 3 35 + 6 2'0 +2 l 458 18 9 ±t·~ 
93147 +1438•7 -445 416 19 5 :±:3'2 13 11 21 34 + 4 8'5 + 345 5 6 17 58 ±0'8 

1g 9 5030 +13 4'4 -345 4241855 +2'8 18113g3o + 213'1 +531 51417 46 +0'5 
24 w g 1 +1124·9 -233 432 1844 :±:2·5 2311 57 21 + o t6·6 +717 5 221734 ±:o·~ 

129 tO 27 21 + g 40'9 -: 11 4 41 18 32 ±2'2,28 12 15 27- l 40•4 +9 o 5 30 17 22 +0'2 

"' o; al) 
Cl 

h m s 

l~! 
12 33 32 
12 51 44 
1310 6 

18 13 28 41 

l~ 13 47 32 
14 640 

Październik 

--
.~-;;-- ~ ~ 
"~ ""' ""' CJI) "' ~ -o •O c: :l .L: 
;;: "' u .L: 

u 
-o "' "' "' "' ::: ~ N 

o m s h m h m 
- 33iO +1038 5 39 1711 
- 532'6 +12 8 5 47 17 o 
- 726'4 +132g 556 16 41l 
- 917'7 +1.436 6 4 1637 
-11 5'7 +1528 613 16 26 
-1249'5 +16 4 623 16 16 

c 

m 
+0'5 
+0'7 
+1'3 
+1'8 
+2'2 
+2'5 

U w a g a: Współczynnik .,C'' w tablicy odno
szącej się do Słońca i Księżyca jest to zmiana 
momentów wschodu i zachodu na }o różnicy 
szerokości geograficznej danej miejscowości 
w porównaniu z szerokością geogr. Warszawy. 
Na południe stosujemy znak podany w tablicy, 
na północ - znak odwrotny. W tablicy dla 
Słońca znak górny odnosi się do wschodu, 
dolny do zachodu Słońca. 

') O północy czasu uniwersalnego (lh. cz. 
śr.-europ.). 

•) Czas prawdziwy mniej średni. 
•) W Warszawie, czas środkowo-europejski. 
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C z a s g w i a z d o wy w Gr e e n w i c h. 

o północy czasu uniwersalnego (l h cz. śr . -europ.). 

Sierpień I . 2Qh 35m 45s· 64. Wrzesień I. 22h 37m 59s· 18. 

1938 
VIII 9 

19 
29 

IX 8 
18 
28 

X 8 

l 18 
28 

1938 

Październik l. Qh 36m 15s· 38. 

Zmiana czasu gwiazdowego na 1 dobę: 3m 565 . 556. 

Merkury 

h m o h h 
10 45 + 4'7 6'8 19•6 
1045 + 3•1 6'2 188 
1011 + 64 4'8 18·o 
10 3 + 107 3'5 17"5 
1039 + 99 3'6 17'4 
11 42 + 4 o 4'6 17'3 
1247- 36 5·5 n ·o 
13 49 -10·9 6•6 16•8 
14 49 -17'2 7•6 16'5 

Jowisz 

PLANETY 

Wenus 

a l J l ~ l J 
h m 

11 57 
1236 
13 14 
1352 
1428 
15 2 
1532 
15 55 
16 6 

o h h 
+ 0•4 8•4 205 
- 46 8·8 20·1 
- 9'5 9'2 19•6 
- 14'1 9'6 192 
- 18•2 9'9 18'7 
- 21·7 10·2 182 
- 24•5 10'4 177 
- 26•3 to·3 17•2 
-27'0 10 o 16'6 

h m 
855 
9 21 
946 

1010 
1035 
1058 
11 22 
11 45 
12 8 

Saturn Uran 

h m o h h h m o h h 1938 h m 

Mars 

o h h 
+ 18'6 3'619'2 
+ 16'7 3"6 18 7 
+ 14•7 3618'3 
+ 125 3"517"8 
+ 10'2 3•5 17"4 
+ 79 3416'9 
+ 5'4 3"4164 
+ 2·9 3·3 15·9 r 
+ 0•4 3'3154 

Neptun 

o h m o 
VIII 922 6 - 13"0 19•6 5·5 1 10 + 4·7 21·1 10·1 VIII29 3 2 + 16·8 11 26 + 4'9 

IX 

X 

19 22 l -13'5 18•9 4"8 l 9 + 4'5 20'4 9•4 IX 283 0 + 166 11 30 + 4'4 
29 21 55 -13"9 18"2 3'9 l 8 + 4"3 19'8 8'7 X 28 2 55 + 16'3 11 34 + 4•0 
8 2151 - 14"3 17'5 3'2 1 6 + 4•] 19'1 8·o 

18 2147 - 14'7 16'8 2'4 l 4 + 3'8 18'5 7•3 U w a g a: Współrzędne planet 
28 21 44 -14'9 16"2 1'6 t l + 3•6 17'8 6•6 pod ano dl a północy czasu uni -

8 21 41 -15'1 15"5 o·9 058 + 3'2 17'1 5•8 we rs alnego; wschody i zachody 
dla Warszawy w czasie środ -

18 21 41 -15"214•8 0'2 055 + 2•9 16'4 5'11 kawo-europejskim. 
28 21 41 - 15"1 14•2 23'6 053 + 2"7 15•8 4"4 

Zjawiska astronomiczne (cz. śr-eur.) 
d h 

Sierpleń 31 - - Gwiazda zmienna o Ceti w maksimum. 
Wrzesień 23 18 O początek jesieni astronomicznej. 

Minima Algola 
d h d h 

SierJJitń 21 0.0 
d h 

Wrzesień 11 1.7 Pai dziernik 3 0.3 
23 20.9 12 22.6 5 21.2 

23 2.0 
25 228 
28 19'5 

Redaktor : prof. dr EUGENIUSZ RY BKR Wydawca : Po l. Tow. Przyjaciół Rstronomii 

/!t 
~------------~~~----~--~--~---------------------------------·~ 
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URANIA CZASOPISMO 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA 
PRZYJACIÓŁ ASTRONOMII 

ROK XVI PAŹDZIERNIK 1938 R. Nr 4 (61) 

Prof. dr EUGENIUSZ RYBKA (Lwów) 

Kongres Międzynarodowej Unii Astronomicznej 
w Sztokholmie 3-10 sierpnia 1938 r. 

Mało jest nauk, w których ścisła współpraca badaczy by
łaby w równym stopniu konieczna, jak to jest w astronomii. 
Celem ułatwienia współpracy naukowej astronomowie, zrz.e,. 
~zeni w Międzynarodowej Unii Astronomicznej, zjeżdżają si~ 

co kilka lat, by przedyskutować aktualne zagadnienia astrono
miczne omow1c sposoby tej współpracy. Międzynaro"' 
dowa Unia Astronomiczna powstała w 1919 r., gdy po ukoń~ 
czeniu Wielkiej Wojny zwycięskie państwa przystąpiły do ści"' 

ślejszej współpracy naukowej w wielu dziedzinach nauk ści

słych. Zorganizowano wówczas Międzynarodową Radę BadaJ. 
wc:z:ą (International Research Council), która zorganizowała 

kilka unij naukowych, między innymi i astronomiczną. Celem 
Unii, według statutu było: l) ułatwianie łączności między 
astronomami różnych krajów tam, gdzie współpraca między .. 
11arodowa byłaby konieczna lub użyteczna; 2) przyczynianie 
~ię do rozwoju astronomii we wszystkich jej dziedzinach. 

Aby ułatwić współpracę utworzono 32 komisje naukowe, 
-:: których każda obejmowała pewną dziedzinę badań astrono" 
micznych. Najlepszym sposobem porozumienia między nauko~ 
wcami jest osobiste zetknięcie i przedyskutowanie zagadnień, 
z tego więc powodu, Unia organizuje co trzy lata kongresy dla 
~ wtych cz.łonkaw. Pierwszy taki kongres Międzyr arudowej 
Unii Astronomicznej odbył się w Rzymie w 1922 r. "\V zjeździe 
tym wzięli udział delegaci 18 państw. Następny kongres odbył 
się w 1925 r. w Cambridge (Anglia), później 1928 r. w Lejcizie 
(Holandia), w 1932 r. w Cambridge (Ameryka), w 1935 r. 
w Paryżu i wreszcie szósty z kolei w roku bieżącym w Sztok" 
holmie. ·Piolska była jednym z pierwszych państw, które przy,. 
stąpiły do Unii i astronomowie polscy brali żywy udział we 
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wszystkich zjazdach Unii. Prof. dr T. B a n a c h i e w i c z 
z Krakowa w 1932 r. był wybrany jednym z wiceprezesów Unii 
i godność tę pia,stował do roku bieżącego. Prezesami Unii byli 
kolejno: B. Baillaud (Francja), W. W. Campbell 
(St. Zjedn. Am. Półn.), W. d e S i t t er (Holandia), F. W. 
D y s o n (Anglia), F. S c h l e s i n g er (St. Zjedn. Am. Półn.) 
i E. E s c l a n g o n (Francja). Pod przewodnictwem tego ostat
niego odbył się w roku bieżącym Kongres Unii w Sztokholmie. 

Już 2 sierpnia przybyli prawie wszyscy uczestnicy kongre
su do Sztokholmu. Z Polski przybyli następujący astronoma• 
wie: prof. T. B a n a c h i e w i c z, dr J. G a d o m s k i, doc. 
W. I w a n o w ska, prof. M. Kam i e ń ski, prof. F. K ę • 

piński, dr F. Koebcke, dr M. Kowalczewski, dr 
J. Krassowski, dr S. Piotrowski i prof. E. Rybka. 
Poza tymi astronomami, przybyłymi bezpośrednio z P'olski, 
brał udział w kongresie mgr J. W a s i u ty ń ski, przebywają~ 
cy obecnie na studiach w Norwegii. Kongres zgromadził około 
280 astronomów z 27 krajów Europy, Ameryki, Azji i Afryki . . 
Liczni uczestnicy. przybyli na kongres z rodzinatp.i, tak, że ogó• 
łem w uroczystościach kongresowych brało udział ponad 
4:00 osób. Był to najliczniejszy i najbardziej reprezentatywny 
kongres ze wszystkich dotychczasowych kongresów Unii. Or• 
ganizacj-a kongresu była świetnie przygotowana przez szwedzki 
Narodowy Komitet Astronomiczny pod kierownictwiem prof. 
B. L i n d b l a d a i prof. H. von Z e i p e l a. Niestrudzony 
sekretarz tego komitetu, dr. Y. O e h m a n, był wszędzie obecny 
i czuwał nad tym, aby różnorodne życzenia uczestników kon,... 
gresu były szybko i sprawnie załatwiane. W szystklm uczestni• 
kom zawczasu przydzielono pokoje w hotelach, położonych 
niedaleko Parlamentu, gdzie odbywały się posiedzenia nauko• 
we. Nikt nie był zmuszony szukać pomieszczenia w hotelu, co 
przy dużym zjeździe turystów nie należałoby do zadań ła• 
twych \V szyscy byli najzupełnięj zadowoleni, do czego jeszcze 
przyczyniała się piękna , ciepła , słoneczna pogoda, jaka trwah 
przez cały czas zjazdu. 

3 sierpnia z rana nastąpiło uroczyste otwarcie kongresu 
w Pałacu Koncertowym. Imieniem rządu szwedzkiego witaŁ 
kongres minister sprawiedliwości, następnie przemawiali pre• 
zes Szwedzkiego Narodowego Komitetu Astronomicznego, 
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H. von Z e i p e l i prezes szwedzkiej Akademii Umiejętności, 
astronom- prof. B. L i n d b l a d. Odpo,wiadał na powitania 
prezes Unii - prof. E. E s c l a n g o n. Tegoż samego dnia po 
południu odbyło się pierwsze ogólne zebranie, na któ.rym wy• 
brar.o komitet finan~owy i 2ałatwiono pewne sprawy formalne. 
Wieczorem zaś, w pięknym ratuszu sztokholmskim odbył się 
.bankiet dla wszystkich uczestników zjazdu i ich rodzin. Krót• 
ka letnia noc oółnocna minęła szybko w miłej atmosferze od, 
swieżania dawnych znajomości i zawierania nowy.:h. Zabaw:. 
taneczna zatrzymała nas w ratuszu długo po oficjalnej częś:1 

bankietu. 

N a drugi dzień rozpoczęła się normalna praca w korni•· 
sjach, które w liczbie 31 przygotowały sprawozdania z trzech·· 
letniej pracy od czasu ostatniego kongresu. Sprawozdania te, 
wydrukowane uprzednio, zajęły 283 stron druku normalnej 
książki. Posiedzenia odbywały się 4•go, 5•go, 6-go i 9•go sierp• 
,'nia. N a posiedzeniach komisyj omawiano postępy w rozmai• 
tych dziedzinach astronomii i te zagadnienia, które wymagają 
obecnie współpracy między rozmaitymi ośrodkami naukowymi. 

Powszechne zainteresowanie wywołały dwa posiedzenia 
z odczytami kilku najwybitniejszych badaczy z najnowszych 
dziedzin astronomii. Pierwsze takie "symposium'' odbyło się 
na temat linij emisyjnych w widmach Słońca i gwiazd. Prze• 
wodniczyi na tym po~siedzeniu wybitny astronom angielski Sir 
Arthur E d d i n g t o n, przemawiali zaś H. N. R u s s e 11 
(Ogólne zagajenie dyskusji), D. H. M e n z e l (Chromo• 
sfera i korona), P. \V. M er r i 11 (Linie emisyjne w widmach 
gwiazd) i H. Z a n s tra (Linie emisyjne w mgławicach i gwia
zdach N owych). N a tym samym posiedzeniu dr M. B. L y o t 
z. Obserwatorium na Pic du Midi pokazał fotografie i film 
z protuberancjami. Zarówno zdjęcia korony jak i protuberan• 
cyj były uskutecznione bezpośrednio bez użycia spektrografu. 
Metody stosowane przez L y o t' a stanowią ogromny postęp 
w dziedzinie poznawania hudowy zewnętrznych warstw Słoń, 
ta. Podczas gdy do niedawna koronę słoneczną można było 
badać tylko podczas całkowitvch zacm1en Słońca, L y o t 
w. 1930 r. zdołał po raz pierwszy zaobserwować koronę rów• 
oież i poza zaćmieniem. \Viadomo z obserwacyj, wykonywa• 
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ny~.h po;h.zas zacmten, że korona słonec:na JJje światła tylk~ 
dwa razv mniej, niż Księżyc w pełni, obserwować jej jednak 
w norm.~lnvch okoliczn<.,ściach nie możemy wskutek rozprasza,. 
n1<> świ2.tła. w atmosferze ziemskiej. Najszkodliwiej w tym kie" 
runku działa pył atmosferyczny; gdy jednakże ustawimy spe·
cjal.r~y instrument do fotografii korony w czystej atmosferze 
wysokogórskiej, to efekt osłabiania światła przez rozpraszanie 
w atmosferze na tyle może być osłabiony, że da się fotografa>< 
wać bezpośrednio nie tylko koronę, lecz i protuberancje. U czy>< 
nil tak właśnie L y o t na Pic d u Midi (2900 m nad poziomem 
morza) i w Sztokholmie zademonstrował film z protuberancja
mi, pokazujący przebieg zmian 600 razy przyspieszony w sto~ 

sunku do rzeczywistego przehiegu. \Y/iclzowie z wielkim zain>< 
teresowaniem śledzili te niezwykłe fontanny materii, wypływa~ 
jąceJ z chromosfery i op<1dającej z powrotem ku Słońcu, przy 
<.zym wypływy te miewały często charakter gwałtownych wy
huchów. Film wywołał zrczumiały entuzjazm, tak. że powtó>< 
rzono go raz jeszcze dla tych uczestników kongresu, którzy nie 
mogli go widzieć na pierwszym pokazie. 

Drugie "symposium" zawierało referaty na temat budowy 
świata g'l\'iazdowego. Bardzo ważne zagadnienie absorvcji ko>< 
smicznej, wpływającej na pozorne rozmieszczenie mgławic 

pozagalaktycznych, bvło referowane przez prof. H. S h a p l e y'a 
z Ameryki. Ciekawe referaty na temat rozkładu gwi:1zd w prze
strzeni wygłosili dr B. J. I3 ok z Ameryki, pwf. L i n d b l a d 
z Szwecji i prof. O o r t z Holandii. Dr B a a d e z Ameryki za<~ 
zn,,jorrd uczestników po~iedzenia z niezwykłymi postt:pami, 
iakich dokonano w Obserwatorium na Mi: \Vilson w dziedzi>< 
n•t: ktografii czerwonej gwiazd lto znaczy fotografii ~a kli .. 
szach czułych specjalnie na czerwień). Na kliszach tych może~ 
mv uzyskać więcej gwia:d, niż na zwykłych zdjęciach foto,. 
graficznych. 

W piątek, 5 sierpnia specjalny pociąg zawiózł uczestników 
kongresu do oddalonej o 16 km od Sztokholmu miejscowości 
Saltsjobaden, gdzie mieści się najważniejsze szwedzkie obser,. 
watrium astronomiczne. Położone malowniczo na skalistym 
cyplu, oblanym wodą, z przepięknym widokiem na liczne wy,. 
spy•szkiery, zostało wspaniale wyekwipowane i pomimo me .. 
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~przyja.jącego, klimatu dalekiej północy należy do przodujących 
obserwatoriów> Europy. Obserwatorium to należy do Akade
mii Umiejętności i zostało wybudowane w obecnym miejscu 
w r. 1931. Głównym instrumentem jest reflektor ze zwiercia" 
dłem o średnicy l metra, służący głównie do badań widmo" 
wych gwiazd. Poza tym obserwatorium posiada wielki po• 
dwójny refraktor z obiektywami: fotograficznym o średnicy 

61 cm i wizualnym 50 cm, astrograf z obiektywem o średnicy 
40 cm z pryzmatem obiektywowym, reflektor 25 cm ze spektro" 
grafem, refraktor z obiektywem 19 cm i wiele instrumentów 
pomocniczych. ~r obserwatorium tym astronomowie, wolni od 

Ryc. l. Ogólny widok sztokholmskiego Obserwatorium astronomicznego w Saltsjobaden 

zajęć dydaktycznych, pracują wydajnie naukowo pod kierow~ 
nictwem prof. B. L i n d b l a d a. 

8 sierpnia uczestnicy zwiedzili uniwersyteckie Obserwato
rium w Upsali, pozostające pod kierownictwem prof. B er g
s tra n d a. Położone w cichym, starym mieście uniwersyteo 
kim obserwatorium to jest znacznie mniejsze od nowoczesnego 
obserwatorium w Saltsjobaden. Tymczasowe c.bserwatorium 
uniwersyteckie założone było w Upsali już około 1\.l58 r. Obec:s 
ne zaś obserwatorium założono w 1739 r. pd kierownictwem 
C e l s i u s a. Początk01wo było ono umieszczone w środku mia 
sta, dopiero w 1853 r. przeniesiono je na obecne miejsce na za:s 



66 URANIA 

chadnie peryferie Upsali. Obserwatorium posiada podwójny 
refraktor z obiektywami fotograficznym o średnicy 33 cm 
i wizualnym - 36 cm, dwa mniejsze ekwatoriały, dwa astro:s 
grafy i wiele instrumentów pomocniczych. Wykonywane są 

tam prace z zakresu astrofizyki i astronomii gwiazdowej o du• 
żej ·wartolści naukowej. 

Nadmienić trzeba, że licząca zaledwie 6 milionów mie
szkańców Szwecja posiada jeszcze trzecie wybitne obserwato·
rium astronomiczne w mieście L u n d w południowej części 

państwa. Obserwatorium 
to jest słynne głównie 

swymi pracami z zakresu 
statystyki gwiazdowej. 

Pobyt 'Wi Upsali pozo:s 
stawił na uczestnikach 
bardzo miłe wrazeme. 
U czuwaliśmy powagę wie
ków, wiejącą ze starych 
muró\w zamku królew• 
skiego, w którym nas t'o
dejmowano obiadem, du" 
Że również wrażenie wy• 
warły na nas stare rękopi
sy biblioteki uniwersytec
kiej. Niestety, licznych pa• 
miątek kopernikańskich 

znajdujących się w Upsali 
wśród wystawionych z.a:s 

Ryc. 2. Teleskop zwierciadlany w Saltsjobaden bytków prawie nie do
Fot. J . Gadomski 

strzegaliśmy. Natomiast 
w katedrze upsalskiej widzieliśmy pclską, pamiątkę narodową 

- grobowiec Katarzyny T agiellonki - matki i babki polskich 
królów z dynastii Wazów. 

Czas zajęć kongresowych upłynął szybko. Liczne atrakcjt> 
~prawiałv, że uczestnicv kongn•su nie odczuwali żadnego znu• 
Żt>nia c bradami. Z atrakcyj tych do najmilszych należy zaliczyć 
całodniową przejażdżkę statkiem 'W\ d. 7 sierpnia po bardzo ma
lrwniczym archipelagu sztokholmskim. Ciekawe również były 
demonstracje w planetarium. 
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10 sierpnia odbyły się końcowe ogólne zgromadzenia, na 
których uchwalono wiele wnioskórw, wśród nich również 

udzielenie zasiłków rozmaitym instytucjom na prace o charakte• 
rze międzynarodowym. Największy zasiłek otrzymało Między• 
narodowe Biuro Czasu w Paryżu, następnie komisja, zajmująca 
się zagadnieniami zjawisk chromosferycznych na Słońcu. 

Z nadzwyczajnych dotacyj najważniejszy był zasiłek na pu• 
blikowanie fotograficznej mapy nieba (Carte du Ciel). Po• 
dobnie, jak w latach ubiegłych udzielono zasiłku prof. T. B a• 
'l a c h i e w i c z o w i z Krakowa na dalsze wydawanie efeme• 
ryd gwiazd zmiennych zaćmieniowych. N a tym samym posie
dzeniu poczyniono zmiany w składzie komisyj, dzieląc kilka 
dawno istniejących na podkomisje i dobierając nowych człon'
k.ów. Ze względu na aktualność zagadnień z absorpcji kosmicz• 
nej promieniowania gwiazd, utworzono nową specjalną korni>• 
sję materii międzygwiazdowej pod przewodnictwem prof. 
~ t e b b i n s a z Ameryki. Ogólna liczba czynnych komisyj wy• 
nosi obecnie 32. Nastąpiły również liczne zmiany na stanowi• 
skach przewodniczących komisyj bądź wskutek ustąpienia do• 
tychczasowych przewodniczących, bądź też wskutek ich śmier
ci. Tak np. przewodniczącym komisji Księżyca został prof. T. 
B a n a c h i e w i c z na miejsce zmarłego w lipcu r. b. E. B r Ol

w n a, wybitnego specjalisty w dziedzinie badań skomplikowa• 
nego ruchu Księżyca. 

Powzięto również wiele uchwał w zakresie współpracy 

międzynarodowej w astronomii. Uchwalono przyjęcie jednoli
tych symboli na oznaczanie rozmaitych wielkości astronomicz• 
nych, podjęcie kroków celem szybszego ukończenia wielkiej 
fotograficznej mapy nieba (Carte du Ciel), konieczność wyko• 
nania w wielu miejscach na niebie sekwencyj fotometrycznych, 
zawierających dokładne wielkości fotograficzne i wizualne sła• 
bych gwiazd oraz wiele innych bardziej specjalnych wniosków. 

Na ostatnim plenarnym posiedzeniu przyjęto zaproszenie 
rządu szwajcarskiego do urządzenia w 1941 r. kongresu Unii 
w Szwajcarii i wybrano władze Unii w następującym składzie ~ 

prezes - Sir Arthur E d d i n g t o n (Anglia); wiceprezesi: 
prof. G. Abetti ('Y/lochy), dr \"X'. S. A.d:1ms (St L.jedn. 
1\m. Pdn.), prof. O. B er g s tra n d (Szwecja), prof. \V. 
Bru n n er (Szwajcc:iria) i prof. Ch. F a bry (Francja). Se-
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kretarzem Unii wybrano j;>0nownH' prof. J. O ort a (Ho. 
landia). 

'Po zamknięciu kongresu uczestnicy opuścili Sz~okholm, 

wywożąc miłe wspomnienia gościnności szwedzkiej i duże we• 
wnętrzne zadowolenie z powodu dobrze zorganizowanej har• 
monijnej współpracy badaczy nieba gwiaździstego. 

Dr E. STENZ (Kasprowy Wierch) 

G. E. Hale 

Astronomia poniosła ostatnio ciężką stratę. Dnia 21 lute• 
go 1938 r. ubył jeden z jej czołowych przedstawicieli, długo• 
letni dyrektor Obserwatorium na Mount Wilson, George Ellery 
H ale. 

Hale urodził się w Chicago 29 VI 1868 r. W r. 1890 uzy, 
skuje bakalaureat nauk w Bostonie. Z wykształcenia fizyk, in
teresował się szczególnie zagadnieniami astronomicznymi, do 
których też począł z powodzeniem stosować fizyk~lne metody 
badania. \V szczególności zorientował się w wielkich możliwo
ściach, jakie otwiera przed astronomem zastoso1wanie analizy 
widmowej do poznania budowy fizycznej Słońca i gwiazd. 
Odtąd badania astronomiczne H a l e' a wype-łniają mu całe je• 
go zyoe. 

Pierwszy wynalazek, który zwrócił oczy całego świata astro• 
nomicznego na młodego H a l e' a, to był jego spektroheliograf, 
któ'ry zbudował w r 1891 współcześnie z astronomem francu• 
skim D e s l a n dr e s' e m. Dzięki temu przyrządowi młody 

uczony mógł wykonywać zdjęcia powierzchni Słońca w Ś\vie

tle jednego tylko do•v.rlolnego prążka widmowego, co pozwoliło 
m. in. na oznaczenie rozmieszczenia przestrzennego obłoków 

par wapnia w atmosferze słonecznej. 
W r. 1892 udaje się Hale'owi, łącznie z Harperem, 

otrzymać wielki fundusz, który zużytkowali na wzniesienie 
sławnego Obserwatorium Y erkes'a. H a l e staje się wówczas 
pierwszym dyrektorem tej instytucji i przeprowadza w niej 
b. wiele obserwacyj astronomicznych, zwłaszcza Słońca, za po• 
mocą tamtejszego 40•calowego refraktora. \X! r. 1903 zintere• 
sował się warunkami atmosferycznymi połudn. Kalifornii, 
szczególnie dogodnymi do obserwacyj astronomicznych. Dzię• 
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ki jego wpływom Instytucja Carnegie wysyła tam ekspedycję, 
która starannie bada miejscowe niebo . Ukoronowaniem tych 
poczynań było wzniesienie pierwszorzędnego obserwatorium 
na Mount Wilson. I tutaj wychodzi na jaw wielki talent orga
nizacyjny H a l e' a. Uważając, że wyniki obserwacyj są w wy
bitnym stopniu uzależnione od środków, jakimi dysponuje 
obserWiator, nie żałował wysiłków na zbudowanie odpowie·d::r 
nich narzędzi. Rozporządzając funduszem, jaki ofiarował mu 
jego ojciec na zakupienie 60~calowej płyty szklanej, buduje 
wielki teleskop dla tego Obserwatorium. Niezwykłe ·wyniki, 
jakie otrzymał dzięki temu potężnemu narzędziu, skłaniają go 
do zbudowania jeszcze większego, 21/2 -metrowego teleskopu. 

O kres 1904-1923, w którym H a l e był dyrektorem O b-
serwatorium na Górze "\'X1ilsona, był najpłodniejszym · pod 
względem twórczości naukowej okresem jego życia. Nie kto 
inny, tylko właśnie H a l e przeprowadził szereg epokowych 
badań nad widmem plam słonecznych. On to wykazał wrływ 
temperatury na natężenie prążków widmowych, on to wyka" 
zał istnienie ruchu wirowego plam, a prz.ede wszystkim on 
to odkrył magnetyzm plam słonecznych, a pó7.uiej nawet 
stwierdził istnienie pola magnetycznego całego Słońca. Wresz" 
cic H a l e wykrył biegunowość magnetyczną plam, która zmie .. 
nia się wraz z cyklem 11-letnim działalności słonecznej, tak, że 
okresowość magnetyczna plam :łonecznych wynosi w!aściwie 
22 lata, a nie 11. Wyliczone tu fakty, odkryte przez H a l e'a, 
stanowią podstawę naszej współczesnej w:edzy o stanie fizycz::: 
nym Słońca. 

Choroba nie pozwoliła H a l e'o w i pozostawać długo na 
stanowisku kierowniczym. \V wieku 55 lat skłacia dvrekcję 
Obserwatorium na Mount Wilson, nie przestając jednak pra• 
cować naukowo w zorganizowanym przez siebie laboratorium 
słonecznym, które przekazał Instytucji Carnegie. 

H a l e ogłosił cały szereg prac naukowych, głównie w pu
blikacjach T •w a Astronomicznego Pacyfiku, w AstrDphysical 
Journal, w Proceedings Akademii Nauk i w w. in. Jego epo .. 
kowa praca o polu magnetycznym plam słonecznych nosi 
skromny tytuł : "The probabie exist of a .magnetic field in sun 
spots" (Astrophys, J o urn. 28, 1908). Zajmował się też bardzo 
wie•le popularyzacją wiedzy astronomicznej, pisywał książki 



70 URANIA 

i liczne artykuły nie tylko zresztą na tematy astronomiczne, ale 
również z dziedziny filozofii. Jeden zwłaszcza artykuł, ogło• 

sony w r. 1919 w czasupiświe Science "0 odpowied·:::ialności 

naukowca", wartoby na\vct przvswoić naszej literaturzr, jako 
szczególnie interesuiący i aktualny. Drogą swej działalności 

popularyzacyjnej osiągnął H a l e m. in. wielki suk.:cs organi' 
zacyjny: oto udało się mu pobudzić dra R o s e g o , prezydenta 
Generał Education Board, do akcji na rzecz zbudowania 5•me~ 

trowego teleskopu. Stanął też na czele Komitetu instalacji tego 
teleskopu na Mount Palomar. Nie doczekał si~ już jednak wy
kończenia dzieła, które bvło treścią jego ostatnich dni. Choro• 
ba serca przerwała jego pasmo dni w wieku lat 69, okrywając 
żałobą cały świat kulturalny. Dzieło, które po sobie pozosta~ 
-w~a, przez długie lata przypominać będzie potomności jego 
niespożyte zasługi, j<~kie pc.łożył dla kultury luchkiei, a w szcze. 
gólnści dla umiłowanej przez niego Nauki o Niebie gwiaź
dzistym. 

Obserwacje 

Światło zwierzyńcowe 

Dnia 17 II 1938 było widoczne niezwykłej jasności światło zwierzyń• 
cowe, którego przebieg wedle moich obserwacyj, dokonanych na Stacji 
N . I. A . na Lubomirze, przedstawia się następująco: 

O godz. 18.55 zauważyłem na zachodniej części nieba, jasny słup 

światła, kształtem przypominający trójkąt równoboczny o podstawie na 
linii horyzontu. Wierzchołek tego trójkąta sięgał prawie do gwiazdy 
r Arietis, a wysokością jego była prosta, przechodząca przez Saturna 
i Marsa. Swiatło było tak silne, że żadnych gwiazd wewnątrz słupa nie 
byo widać, a np . gwia.zdę 1' Pegasi , chociaż znajdywała się na skraju słupa, 
gdzie światło było słabsze, widać było bardzo słabo . Ogólnie określić 

można, że światło było dużo jaśniejsze od najjaśniejszych miejsc Drogi 
Mlecznej. 

Godz. 19.25. Swiatło utrzymuje się nadal słabsze jednak, niż poprzed• 
nio, później słabnie, a o godz . 20 .45 widać jedynie ślad nad samym hory• 
z.ontem. T o samo zjawisko powtórzyło się jeszcze 23 II 1938, lecz z.nacz.nie 
słabsze niż poprzednie, a obserwować go nie było można z powodu ty. 
chłego zachmurzenia. 

Lubomir, 28 III 1938. 
Tęcza Władysław 

Obserwator Stacji N. I . A. na Lubomirze. 
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Astronomia w Polsce 
Otwarcie Obserwatorium L. O. P. P. im. Marszałka J. Pilsudskiego 

na Czarnohorze. W dniu 29 lipca 1938 r. odbyło się na szczycie P :1 p 
Iwana (2022 m) poświęcenie 

i uroczyste otwarcie nowo• 
zbudowanego Obserwatorium 
ASitronorniczno • Meteorologi• 
cznego, ufundowanego przez 
Zarząd Główny Ligi Obrony 
Powietrznej i Prze . iwgazowej 
(vide : Urania, rok XVI str. 
1- 4) . W uroczystości wzięli 
liczny udział przedstawiciele 
Rządu 'i władz państwowych 

oraz astronomowie: prof. M . 
K a m i e ń ski, prof. E. 
R y b k a, dr J. G a d o m s k i 
i mgr M. B i e l i c k i. W gma. 
chu Obserwatorium urucho• 
roiono już własną elektrownię , 

pędzoną ropą, oraz krótkofa• 
lową radiostację nadawttą 

umożliwiającą połączenie tele• 
łoniczne z siecią telefoniczną 
w Polsce. Astrograf Oddziału 
Astronomicznego został osła• 

tecznie ustawiony i dostoso• 
wany do obserwacyj . J. G. 

Ryc. 3. Wieża astronomiczna Obserwatorium 
na Pop lwanie 

Fot . J . Gadomski 

Przegląd wydawnictw 

Dr J. Pagaczewski: ,,Poznaj g\\o!ndy nad Polską" Skarbczyk d omo• 
wy ksi,ęgaxni Sw. Wojciecha Nr 16. Poznań 1938, str. X + 2 nlb. + 85 
+ 3 nlb. 2S rys . w tekście, l przed tekstem i osobno za tekstem mapa 
nieba północnego. 

Doskonale napisana popularna książeczka stanowi nieomal wyda• 
rzenie na polskim księgarskim rynku astronomicznym. Dobrze się stało, 

że autor sam zabrał się do pisania, nie idąc po linii najłatwiejszej i nie 
szukając obcych książeczek do tłumaczenia. Książka dra P a g a c z e W• 

s k r g o. zreszt:& i na terenie zagranicznym nie byłaby gorszą od rekla. 
mowanych nieraz bardzo utworów autorów amerykaiJskich, an.tielskich . 
francuskich. Dużą zaletą książeczki Pagaczewskiego jlst jasność stylu 
~ przystępność opisu. Autor rozbił treść na 2 działy. W pierwszej części 

podał najogólniejsze wiadomości o współrzędnych niebieskich, o różnych 
miarach używanych w astronomii. (Na str. 15 lepiej byłoby zamJiast 
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o , , prze~trz.eni' przebieganej przez światło napisać o ,,odległości'' - bo 
przestrzeń nasuwa przypuszczenie o co najmniej 2 wymiarach, gdy rok 
świetlny jest miarą jednowymiarową.) o czasie słonecznym i gwiazdowym, 
następnie o Księżycu, planetach, meteorach, kometach, nawet o gwiazdach 
Nowych i zmiennych. Autor omawiał w ogóle takie zjawiska, które moż~ 
aa obserwować prz,ede "'szy; tkim gołym okiem, albo które trzeba z.nać, 

żeby móc obserwować. 
Druga część zawiera rysunki i zwięzłe opisy poszczególnych 

konstelacji, z podziałem na konstelacje wiosenne, letnie, jesienne i zimo• 
we . Na zakończenie krótki rozdział o budowie Drogi Mlecznej. Całość na 
85 stroniczkach małej ósemki budzi naprawdę podziw, że autor umiał 

w jasny sposób po.wiedzieć o wszystk'm, a jednoc: eśnie nie przeciążyć 

książeczki materiałem. 

Niemałą też zaletą dziełka stanowią doskonałe ilustracje, dobrane 
w ten sposób, że ułatwiają w znacznym stopniu zrozumienie przystęp• 

nego tekstu. 

Warto, by książeczka dra Pagaczewskiego znalazła się w każdej 

szkolnej bibliotece i w rękach każdego miłośnika nieba, tym bardziej, że 
kosztuje mniej, niż paczka trochę lepszych papierosów. j, m=r. 

Kronika naukowa 

Całkowite zaćmienie Księżyca w nocy z. 7~go na 8~my listopada r. b. 
będzie widoczne w Polsce w razie sprzyjającej pogody w bardzo dobrych 
warunkach. Momenty poszczególnych faz. z.osrt:ały podane w kalendarZ/U 
astronomicznym na str. 80 niniejszego numeru. 

Dwa nowe księżyce Jowisza. S e t h B. N i c h o l s o n w ubserwa• 
torium na Mount Wilson (Kalifornia) odkr<ył w lipcu r. b. na z.djęciach 

fotograficznych, wykonanych za pośrednictwem 2'/2 metrowego reflekto~ 

ra, dwa księżyce ] owisza. Księżyce posiadają jasność zaledwie 19~ej wie!• 
kości. Wskutek tego odkrycia liczba znanych księżyców ] owisz.a wzrosła 
do jedenastu. Orbity księżyców n'e :wstały jesz.c:e obliczone. Średnice 
ich wynoszą, przypuszczalnie, około 20 km. E. R. 

Smierć dwóch wybitnych astronomów amerykańskich. Rok hieżący 
okazał się niepomyślnym dla astronomii amerykańskiej. Donosiliśmy już. 

w Uranii (Nr. 2 z. r. b. str. 30) o sm1erci H a l e' a, P i ck er i n g a 
i P e a s e'a. Pierwszemu z tych zmarłych poświęcamy specjalne wspom• 
nienie w niniejszym numerze. Do tej listy należy dodać jeszcze dwa na .. 
zwiska bardzo wybitnych badaczy, którz,y zmarli w lecie r. b. 14 czerwca 
r. b. odebrał sobie życie W. W. C a m p b e 11 (ur. w 1862 r.), były dy. 
rektor Obserwatorium Licka na Mount Hamilton (1901-1930), były pre• 
zcs Międzynarodowej Unii Astronomicznej, znany ze swych badań nad 
rrędkościami radialnymi gwiazd oraz licznych •.datnych ekspedycyj, urz.ą• 
dzanych celem obserwowania całkowitych zaćmień Słońca. W lipcu zaś 
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zmarł prof. E. W. Brown (ur. w 1866), największy światowy autorytet 
w dziedzinie badań skomplikowanego ruchu naszego Księżyca. E. R. 

Odkrycie bliskiej gwiazdy. Prof. Otto S t r u v e, dyrektor obserwato• 
rium Yerkes'a (Williams Bay w pobliżu Chicago) donosi, że gwiazda Wolf 
424, dwunastej wielkości (wizualnie) jest jedną z najbliższych gwiazd 
względem naszego Słońca . Jest to gwiazda czerwona klasy M. Widmo tej 
gwiazdy zostało poddane badaniom, mai:)cym na celu obliczenie wielkości 
absolutnej gwiazdy. Jak wiadomo, odległości gwiazd obliczamy nie tylko 
z pomiarów trygonometrycznych, lecz również z widma gwiazdy. Ta ostał• 
nia metoda, dająca t. zw. paralaksy spektroskopowe, polega na ocenach na. 
tężeń pewnych prążków absorpcyjnych w widmie gwiazdy. Natężenie to 
u gwiazd jednego i tego samego typu widmowego zależy od absolutnej ja. 
sności gwiazdy w szczególności zaś przvbiP.ra różne wartości w widmach 
olbrzymów i k~rłów. Gwiazda Wolf 424 okazała się karłem o bardzo małej 
jasności absolutnej i na podstawie porównania obliczonej z widma jasności 
absolutnej z zaobserwowaną jasnością pozorną S t r u v e oblicza, że odle. 
głość tej gwiazdy może być mniejsza od cdległości a Centauri. Ponieważ 

taka duża paralaksa z łatwością będzie mogła być zmierzona na drodze try• 
gonometrycznej, na co potrzeba około pół roku czasu, więc z ostatecznymi 
wnioskami co do odległości gwiazdv Wolf 424 należy zaczekać do ogło• 
szenia wyników badań trygonometrycznych. 

(Nature Nr 3577, 1938). E. R. 

Plama słoneczna i zorza polarna 11 maja 1938 r. 10 maja 1938 r. (około 
lO h T. U .) przez centralny południk słoneczny przeszła duża plama. Po• 
wstała ona na niewidocznej półkuli Słońca, ukazała się na brzegu 4 maja 
i zniknęła 17 maja. Na drugi dzień po przejściu plamy przez centralny po• 
ludnik (11 maja około 16h T. U.) zanotowano zaburzenia magnetyczne, 
które wkrótce przeszły w wielką burzę magnetyczną. Zaburzenia magnety• 
czne osiągnęły maksimum około północy z 11 na 12 maja, wtedy też wystą• 
piła zorza polarna, którą widziano również w Polsce, w szczególności 
w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Poznańskiego. 

E. R. 

Bardzo odległa gromada gwiazd. Prof. H ar l o w S h a p l e y ogłosił 

o odkryciu wielkiej gromady gwiazd w gwiazdozbiorze Rzeźbiarza (Sculp. 
tor). Odkrycie było przypadkowe, ponieważ zdję:ie fotograficzne było wy• 
konane podczas wyjątkowej przejrzystości powietrza, na wyjątkowo czułej 
kliszy. Obserwacja został<t wvkonana w filii obserwatorium Harvardzkiego 
w Mazelspoort niedaleko Bloemfontein (Południowa Afryka). Srednie fo, 
tograficzne jasności najjaśniejszych gwiazd okazały się równymi + 18m. 
Zakładając, że ich absolutna jasność jest równa - l M·5, obliczamy odległoś.: 
gromady na 250000 lat światła. Jest to odległość przeszło dwukrotnie więk. 
sza od odległości Obłoków Magellana. Kątowa średnica odkrytej gromady 
wynosi 1°, co odpowiada liniowej średnicy 6500 lat światła. Gromada ma 
kształt owalny w przeciwieństwie do gromad kulistych, należących do na• 
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szej Wielkiej Galaktyki. Jeżeli przyszłe badania gromady doprowadzą do 
odkrycia w niej gwiazd zmiennych typu c'l C ephci, wówczas odległość jej 
da się obliczyć dokładniej. 

(Nature Nr 3571, 1938). E. R. 

ASTRONOMIA W SZKOLE ŚREDNIEJ 

Mgr ANTONI OPOLSKI (Lwów) 

Ćwiczenia astronomiczne w liceum 

Rozpoczynający się rok szkolny przynosi nowość w pO'~ 

st<'ci drugiej klasy licealnej. Nowa ta klasa, pierwszy raz sta~ 
jąca do pracy szkolnej, ma pracować według programu, który 
pod wieloma względami odbiega od programu dawnej 8•ej kla~ 
sy gimn. Jedną z zasadniczych zmian, jest wprowadzenie astro~ 
nomii, jako przedmiotu, który należy przerabiać równolegle 
z fizyką. Oczywiście, zmiana ta wymaga od uczących odpo
wiedniego przygotowania naukowego i metodycznego, by nau
kę astronomii poprowadzić na odpowiednim poziomie. Dla~ 

tego też Min. \Y.l. R. i O. P . zorganizowało kurs wakacyjny 
z astronomii dla nauczycieli matematyki i fizyki, który pod 
kierunkiem prof. dra E. Rybki odbył się we Lwowie od 
4 VII do 16 VII b. r. Kurs obejmowal wykłady naukowe i me. 
todyczne, oraz ćwiczenia i obserwacje astronomiczne. Częśe 

tych ćwiczeń prowadzona była w ten sposób, w jaki można je 
przerabiać w liceum i właśnie w związku z nimi pragnę podać 
kilka praktycznych uwag na podstawie . doświadczeń zrobio• 
nych przy przygotowywaniu ćwiczeń na wyżej wspomniany 
kurs. 

Nauczanie astronomii bez ćwiczeń i pokazó,w nieba zmie• 
niloby astronomię w naukę martwą. A przecież wprowadzenie 
astronomii do liceów ma na celu zwrócenie uwagi uczniów na 
podstawowe zjawiska astronomiczne i budowę świata planet 
i gwiazd a nie ograniczanie się wyłącznie do zjawisk, odbywa• 
jących się na Ziemi. Takie zaś stanowisko wymaga w astrono
mii, podobnie jak w innych naukach, stosowania ćwiczeń, któ
re uczniowie mogliby sami wykonywać i jakie w szkolnych 
warunkach dałyby się przeprowadzić. Do takich podstawo• 
wych ćwiczeń należy zaliczyć ćwiczenia z gnomonem i zegarem 
słonecznym. Opis tych przvrząclów i ich teoretyczne objaśnie~ 

.. 
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me znajduje się w artykułach prof. A. S t a c h y'e g o (Urania 
Nr l i 2. 1938). 

Zasada gmomonu jest zupełnie prosta: określamy kieru• 
nek i długość cienia, jaki rzuca pionowy pręt n<l poziomą pod• 
stawę. Z kierunku cienia określić możemy azymut Słońca, co 
pozwala na wyznaczenie południka, zaś dłu~ość cienia wy' 
znacza wysokość Słońca. Pewuą trudność stanowi takie skon
struowanie gnomonu, by cień r:<ucany na podstawę, był dosta
tecznie wyraźny, !lawet przy niskich położeniach Słońca. Na 
podstawie prób okazało się, że najwygodniej używać jako za~ 
kończenia gnomonu krzyża rozpiętego na ruchomym kol<'. 
Krzyż zrobiony został z dn1tu około 0.5 mm grubości, pokry• 

Ryc. l. Gnomon i zegar słoneczny na podstawie. 

tego czarnym, matowym lakierem 1 wraz z kołem da Wlał się 
obracać na gnomonie tak, ~e ramię poziome krzyża można było 
ustawić prostopadle do kierunku padania promieni słonecznych. 
Do gnomonu przymocowana została ruchoma wskazówka, na 
której znajdowala się skala milimetrowa. Przy pomocy skali 
odczytać można długość cienia, zaś sama wskazówka wskazuje 
azymut na podziałce kątowej, którą umieszczono na podstawie 
gnomonu. Podziałka ta w postaci półkola, w którego środku 
znajdował się gnomon, pozwalała na określenie azymutu z do• 
kładuością do 0°.1. \V czasie ćwicze!lia należy naprowadzić 
wskazówkę na cień środka krzyża i na wskazówce odczytać 

długość cienia zaś na podziałce azymut. ćwiczenie trzeba prze• 
prowadzać w czasie prawdziwego południa słonecznego i tak 
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ustawić podstawę, by w chwili kulminacji Słońca, a więc, gdy 
cień jest najkrótszy, kierunek jego wskazywał 0° na podziałce 
azymutów. Ponieważ jednak długość cienia około poludnia 
zmienia się bardzo powoli, dlatego dokładniej można ustawić 
gnomon w południku, jeżeli posługując się zegarkiem, reguło• 

Ryc. 2. Model astronomicznych układów 
współrzędnych. 

wanym sygnałami radio"' 
wymi, poprzednio obli
czymy, kiedy nastąpi pral" 
wdziwe nołudnie s~one" 
czne i tak ustawimy pod• 
stawę, by w chwili polu• 
dnia cień Słońca wskazy• 
wał 0°. Długość Clema 
wy:z.nacza wysokość Słoń,.. 

ca h: 

w 
tgh =

d 

(w = wysokość gnomo• 
nu, d = długość cienia), 
zaś z wysokości oraz z 
deklinacji Słońca na dany 
dzień (według kale n da"' 
rza astronomicznego) mo• 
ina obliczyć sz,erok ość 

geograficzną miejsca oh:::. 
serwaq ~ 

cp = 90 + b - h. 

Podstawa gnomonu służyła równocześnie jako podstawa do 
zegara słonecznego. Należy wykręcić gnomon i w jego miejsce 
ustawia się zegar słoneczny, zrobiony w kształcie trójkąta pro~ 
stokątnego, którego przeciwprostokątna nachylona jest do 
p_odstawy pod k'!tem równym szerokości geograficznej. Trój
kąt ten ustawia się przy pornocy odpowiednich śrub w ten 
sposób, Że przedłużenie krawęchi pochyłej przebija podstawę 

w miejscu, gdzie poprzednio ustawiony był - gnomon. (Ryc. 1). 
Czas słoneczny wskazuje cień tej krawędzi na podziałce czaso; 
wei, którą należy obliczyć według wzom podanego 'W artykule 
prof. A. S t a c h y'e g o (Urania Nr l, 1938). Podziałka ta w for-

.. 
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mie półkola umieszczona jest obok podziałki az;mmtalnei, słu.

Żącei do ćwiczenia z gnomonem, w ten sposób, Że kreska ozna.
czona J2h (dla kąta godzinnego = Oh) zgadzała się z kreską Ot) 
na skali azymutalnej. Dla przeprowadzenia ćwiczenia należy 

ustawić podstawę w południku przy pomorcy gnomonu i odczy• 
tywać czas prawdziwy słoneczny. Równocześnie należy notować 
czas śr.-europ. Je żeli czas ten zamienimy na czas prawciZiiwy 
w Greenwich, to różnica tego czasu z czasem odczytanym na 
zegarze słonecznym daje długość geogr. miejsca obserwacji. 

W ten sposób moiŻ.na otrzymać w wyniku dwóch ćwiczeń 
współrzędne geograficzne, co zwróci uwagę uczniów na prak" 
tyczne znaczenie pomiarów astronomicznych. R&wnocz'eśnie, 

przy pomocy busoli, która znajduje się na podstawie, można 
ustalić zboczenie magnetyczne, gdy podstawa została ustawio
na w południku. 

Przyrządem o charakterze dydaktycznym jest model astro
nomicznych układów współrzędnych, podobny do dawno zna~ 
nych sfer armillarnych. (Ryc. 2). Celem tego przyrządu jerst 
w pierwszym rzędzie ułatwienie uczniowi zrozumienia i wyobra
żenia sobie układólw, stosowanych w astronomii. Układy te sta• 
nowią niejako podstawę do dalszej nauki astronomii i dlatego 
należy je możliwie dokładnie utrwalić. ~' tym celu, w czasie 
pokazów nieba trzeba zwracać uwagę na odnajdywanie położe• 
nia bieguna, zenitu, równika, ekliptyki i t. d., zaś w czasie lek< 
cji na modelu wskazać odpowiednie koła i łuki oraz wyjaśnić 
ich przestrzenne rozmieszczenie. Dzięki ruchomym częściom. 

można na modelu pokazać zmiany współrzędnych, spowodo
wane obrotem dziennym sfery niebieskiej, oraz zależność ich 
od szerokości geograficznej. Dla lepszego odróżnienia układów. 
wykonano model w dwóch kolorach. Dalszym celem modelu 
jest liczbowe rozwiązywanie różnych zagadnień. Do tego służą. 
podziałki na kołach oraz ruchome łuki, przy pomocy których 
można mierzyć współrzędne dowolnego kierunku w różnych 

\!kładach. Dzięki temu, na modelu można rozwiązać cały sze. 
reg zadań z zakresu układów współrzędnych i czasów słonecz<

nego i gwiazdowego. 
Modele przyrządów wy:.ej opisanych dostarczyła na kurs 

firma Inż. E. Rom er, Zakład Pornocy Naukowych, Lwów. 
która obecnie pr:?!ystąpiła do wyrobu tych przyrządów. 
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Kale ndarz a stronomiczny na listopad l grudzień 1938 r. 

KSIĘŻYC 

Listopa d 1938 Grudzień 

-;:;--
'"O 'O 2 "' 'O 2 al) .51) •O '() al) .51) •O '() 

"' .c c .c c "' -;; c .c c o u u o u "' ~ ;;: "' "' N N 

h m o h m m h m m l h m o h mi m h m\ m l 21 5 -11·2 13 14 - 1'8 - - l 23 7 - 07 12 21 1+0·3 
2 2151 - 7"5 1336 -1·0 o 3 + 1•7 2 2354 + 3•6 t242 + 1•2 l 7 -0·7 
3 2237 - 3•4 t357 - 0·2 l g + o·7 3 o 42 t- 7"8 13 6 + 2"2 2 17 -1'7 
4 2325 + o·g 14 18 + 0·7 218 -0·3 4 t 34 + 11•9 13 35 +n 3 30 - n 
5 o 13 + 53 14 41 + t•7 328 -1"3 5 228 + 15'4 t4 g + 3•8 445 -37 

6 1 4 + 9•6 15 8 + 2•5 442 -2'2 6 326 + 18'2 14 52 + 4•5 6 o -4'2 
7 1 57 + 13·5 1539 +3•3 5 55 -3·2 7 427 + t9'9 15 47 + 4•8 7 g - 4·8 
8 253 + 16•7 1618 + 4'3 711 - 4·0 8 531 + 20•2 16 53 + 4•7 811 - 4'8 
g 352 +t9·1 17 6 + 4•5 823 - 4'8 g 6 34 + t9'2 t8 8 H·O 9 2 -4·2 

10 453 + 20•2 18 4 + 4'8 g 28 -4'8 lO 7 36 + t6·8 19 28 + 3•0 g 43 -3·3 

11 5 55 + 2o·o 19 13 + 4•5 1023 - 4·5 11 836 + t3·3 20 48 + 2·0 10 17 - 2·3 
12 656 + 18"4 2027 3'7 11 8 - 3·8 12 932 + 9•1 22 7 + t·o 1046 -1'3 
13 7 55 + 15"8 21 45 + 2'7 11 44 -3"0 13 10 27 + 4•5 23 24 o·o 11 10 - 0·5 
14 852 + 12'1 23 2 + 1'7 12 15 - 2'0 14 11 19 -- 0'3 - - 11 34 + o·5 
15 g 46 + 7"9 - -- 12 41 - 1·2 t5 t210 - 5·o 040 - 1'0 t l 58 + t·3 

16 10 39 + 3•3 Ot9 + o·7 13 4 - 0·2 16 t3 o - 9•3 l 52 - 2·2 12 23 + 2•3 
17 1130 - 1'5 l 35 -0'5 1328 + 0'8 17 13 51 - 13·0 3 3 - 3·0 125t + 3•3 
18 12 21 - 60 249 - 1'3 13 52 + 1•7 18 14 42 -16·t 411 -3·7 13 22 + 4·0 
19 13 12 - 10'3 4 2 - 2·3 14 18 +n 19 t534 - 18"4 515 -4·5 14 o + 4•5 
20 14 4 -13'9 5 13 -3'2 1447 + 3•5 20 16 26 -j9'8 6 14 -4'8 14 43 + 5'0 

21 1455 - 16•9 621 - 4'0 1522 + 4'2 21 17 18 -20"3 7 5 -48 15 34 + 5·2 
22 15 48 -18•9 7 24 - 4•7 16 2 + 4'7 22 18 g - 198 7 48 -4'5 1630 + 4'5 
23 16 41 -20'1 820 -4·8 1648 + 5·o 23 19 o -18'4 8 25 - 4'2 17 29 + 3'8 
'24 17 33 - 20'2 g g - 4·8 17 42 + 4•7 24 1948 -16'2 R 55 3•3 18 31 + n 
25 1824 -19"4 950 - 4·5 1840 + 4•2 25 2036 -13"4 g 21 -25 1936 + 2•3 

26 19 14 - 17"8 10 24 - 3'7 19 41 + 3'5 26 21 22 - IO·O 944 -1'7 2040 + 1·5 
27 20 2 - 15"4 1052 - 3'0 2044 + 2'8 27 22 8 - 6'3 10 5 - 0'8 21 45 + 0·7 
28 2049 - 12'3 11 17 - 2'2 2148 + 1'7 28 2253 - 2'2 1026 -0·2 2251 -0'3 
29 21 35 - 8•8 11 39 1'5 2253 + 1'2 29 2338 + 201046 + o·8 23 58 - 1·2 
30 2221 1- 4·9:12 o - 0'512359 + 0'2 30 o 25 + 63 11 8 + 1•7 - -

31 l 14 + 10'2 11 33 + 25 l 8 - 2"2 

FAZY KSIĘŻYCA (cz. śr.-eur.) 
d h m 

Pełnia Listopad 7 23 23 
Ostatnia kwadra 

" 
14 17 20 

Nów. 22 1 5 
Pierwsza kwadra 30 4 59 

') O północy czasu uniwersalnego (lh cz. śr.-europ. ) . 

") W Warszawie czas środkowo-europejs ki. 

d h m 

Grudzień 7 11 22 
14 2 17 
21 19 7 
29 23 53 

• 
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Grudzień 

.~ ~ -;:;" -;:;" 
"~ " " a l) Jl) "' - ·o c: ;J .c: -o c 
~ "' u .c 

•O <O "' 
u 

"' a< ij 

"" 
N 

rn s o m s h m h m m 

1

2 14 26 5-1428:3 +1621 632 16 6 +2'9 2162949 -2149:7 +1053 7 23 15 27 +5·o 
7 14 45 5 

12 15 55 
1715262 

l -16 1'3 
7-17 27'5 
4 - - 18 46'3 
3-19 56'8 

1
22 15 47 l 
27 16 8 2 2 -2058'1 

+1618 6 41 15 58 
+1555 650 1549 
+1510 659 1542 
+ 14 4 7 7 1536 
+ 1238715 15 31 

+3·3 7 1651 32 -2230'8 + 854 7 30 15 25 +5'3 
+3•7 12 17 13 27 -23 o·9 + 641 7 35 15 23 +5•3 
+4'0 17 17 35 33 -2319'7 + 418 7 40 1524 +5'5 
+4'5122 17 57 44 -23 26'6 + 150 7 43 1526 +5•7 
+47 27 18 19 57 -23 22•0 - 040 7 45 15 29 +5'7 

U w a g a: Współczynnik "C" w tablicy odnoszącej się do Słońca i Księżyca jest to 
zmiana momentów wschodu i zachodu na to różnicy szerokości geograficznej danej miej
scowości w porównaniu z szerokością geogr. Warszawy. Na południe stosujemy znak po
dany w tablicy, na północ - znak odwrotny. W tablicy dla Słońca znak górny odnosi się 
do wschodu, dolny do zachodu Słońca. 

1l O północy czasu uniwersalnego (!h. cz. śr.-europ . ). 
2 Czas prawdziwy mniej średni. 
") W Warszawie, czas środkowo-europejski. 

C z a s g w i a z d o w y w G re e n w i c h. 

o północy czasu uniwersalnego (l h cz. śr.-europ.). 

Listopad l . 2h 38m 29s· 529. Grudzień 1. 4h 35m 45s· 1 84 

l 

Zmiana czasu gwiazdowego na 1 dobę: 3m 55s· 556. 

PLANETY 

Merkury W e nus Mars 

2 

l l l! l " l l ! l " l l !lł <l 
·o 

(~ 
·O 

<l "' a .c: a .c a 
Cl u u 

"' "' N N 

1938 h m o h h h m o 
XI 7 1550 -220 H·5 16•4 16 3 -26'2 

17 1650 - 25•0 9•1 16'4 15 45 - 236 
27 17 41 - 257 9•4 16'4 1523 -198 

XII 7 17 57 -240 8•7 16•2 1511 -16'6 
17 17 10 - 205 69 152 115 15 -15'1 
27 1652 - 197 5•9 14'4 15 32 - 15'2 

Jowisz Saturn 

1938 h m o h h h m o h h 

h 
9·1 
7'8 
6•3 
5'2 
4•5 
4'1 

h h m 
160 12 31 
15'4 1254 
14•8 1318 
14'3 13 41 
13'9 1 14 5 
135 14 29 

2 
"' Cl 

Ur a n 

o h h 
- 2'1 3'2 14•9 
- 4•6 3•2 144 
- 7·0 3'1 14•0 
- 94 3'0 13•5 
- 11•6 3•0 13'0 1 
-137 29 126 

Neptun 

XI 7 2143 - 14'913'5 22·9 050 + 2'415'1 3·6 
17 21 46 -14'6 12'9 22'4 o 48 + 2'2 14'4 3·0 
27 2150 -14'312'2 2 1'8 o 46 + 2'1 13'7 2'3 

XII 72155 - 13'811'621'3046 + 2' 1 13'11·6 
11 22 1 -13'2 u·o 20·8l o 45 + 2·1 12·4 o·9 
27 22 8 -12'6 10'4 20'3 o 45 +2'2 11'8 0'3 

l 938 l h mi o h mi o 
XI 712 541+ 16·2 11 35 + 3·9 
XII 7 2 49 + 15·9 11 371+3·7 

U w a g a: Współrzędne planet 
podano dla północy czasu uni
wersalnego; wschody i zachody 
dla Warszawy w czasie środ-

kowo-europejskim. 

l 
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Zjawiska astronomiczne (cz. śr-eur.) 
d h m 

Grudzień 22 12 14 Słońce wchodzi w zn; k Koziorożca. Początek 

zimy astronomicznej. 
26 7 - Wenus osiąga maksymalną jasność. 

Minima Algola 

d h 

Listooad 12 3·5 
15 o·5 
17 21"4 
20 18'0 

d h 

Grudzień 5 2·2 
7 23'1 

10 19'7 
13 16'6 
25 3'9 
28 o·8 
30 21 '6 

Zaćmienia 

Całkowite zaćmienie Księżyca dnia 7- 8 listopada 
(W i d o c z n e w P o l s c e) 

d h m 

Wejście w półcień 7 20 39·0 cz. śr.-europ. 
Wejście w cień 21 40·8 " 
Początek całkowitego zaćmienia 22 45'0 " 
Koniec całkowitego zaćmienia 8 O 7'5 " 
Wyjście z cienia 1 11·9 
Wyjście z półcienia 2 13'9 " 

Średnica cienia będzie wynosić 1.359 razy tyle co średnica Księżyca, 
dzięki temu zaćmienie całkowite będzie trwało dość długo. 

Części o w e z a ćmi e n i e Słoń c a 21 - 22 l i s t o p a d a 

Zaćmienie to nie będzie widoczne w Europie. Widać je będzie we 
wschodnich okolicach Syberii, w części Japonii i w północno-zachodnich 
okolicach Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. 

Niebo w listopadzie i grudniu 1938 
Wenus będzie widoczna nad ranem w grudniu osiągając ood koniec 

tego miesiąca największą jasność . Mars wschodzi wcześnie około 3-ej go
dziny rano. Jowisz zachodzi coraz wcześni ej, ale jeszczt! w końcu grudnia 
będzie widoczny przez 4 godziny po wschodzie Słońca. Saturn widzialny 
całą prawie noc w początku listopada, w końcu grudnia zachodzi już 

w 1/ 2 godziny po północy. Pierścień Saturna coraz lepiej widoczny. 
Z gwiazdozbiorów zimowych najwyb 'tniejszy to 01 i on i Pies Wielki z Sy
riuszem na południowej stronie nieba. Do zenitu zbliża się Perseusz 
i Woźnica z Capellą. Wega corat. n żej świeci wieczorami na zachodzie. 

Redaktor : pr.of. dr EUGENIU SZ RYBKI\ Wydawca : Pol. Tow. Przyjaciół /\strono mil 
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SPIS RZECZY 

G a d o m ski J. dr: Budowa pierwszego w Polsce wysoko gór' 
skiego Obserwatorium im. Marszałka J. Pilusudskiego 
w Czarnohortze r· 

str. 
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Sprostowanie błędów z N2 5 Uranii z 1938 r. 
Str. 96 w. 17 od góry po wyrazie wynosi dodać -

s s 
Str. 96 w. 26 od góry zamiast 4·91 powinno być 4•09. 
Str. 97 w. 12 od góry zamiast "odjąć" powinno być "dodać". 
Na str. 99 w kalendarzu opuszczono współrzędne równikowe Słońca. 

Poniżej podajemy te opuszczone wartosci: 
a (l 

h m s o • 
l. 1 18 42 ti -23 5•4 

6 19 4 7 -22 37•6 
11 19 25 58 - 21 58•5 
16 19 47 35 - 21 8•7 
21 20 8 56 - 20 8•7 
26 20 29 58 - 18 59•3 
31 20 50 40 - 17 41•2 

Odnośnik-i w nagłówkach należy 

w numerze l z 1939 r. na str. 19. 

a 
h m 

II. 5 21 11 
10 21 31 1 
15 21 50 43 
202210 6 
25 22 29 13 

o • 
-16 15"3 
-14 42"4 
- 13 3•6 
-11 18"9 
- 9 30•0 

umieścić tak, jak to uskuteczniono 

Str. 100 Tabelka zakryć gwiazd 
e Tauri (3m·6) 

zniknięcie 

przez Księżyc powinna być: 
a Virginis (1 m·2) 

Kraków 
Lwów 
Poznań 

Warszawa 
Wilno 

d h m 
Styczeń 30 21 10 

15 
4 
9 

14 

zniknięcie ukazanie się 
d h m h m 

Luty 8 23 6 23 47 
8 48 

10 
12 

45 
45 
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Dr J. MERGENTALER (Lwów) 

Materia międzygwiazdowa 

Do niedawna układ Słoneczny był w pojęciach astrono
mów oddzielony od innych g;wiazd całkowicie pustą przestrze~ 
nią, w której w najlepszym razie mógł się czasem trafić jakiś 
bolid i przez którą przebiegały ;łabe promienie odległych słońc. 
Mniej więcej od 10 lat przestrzeń międzygwiazdowa zaczęła się 
jednak coraz bardziej zapełniać i zdaje się, że dziś osiągnęła 
nieomal maksimum nasycenia. Ostatnio daje się znowu zauwa~ 
żyć pewien proces odwrotny, polegający na tym, że nie w każ• 
dej ciemnej luce w1 gwiazdach widzi się chmurę pyłu kosmicz
nego i że poddaje się w wątpliwość istnienie ogólnej chmury 
pyłu otaczającej całą naszą galaktykę. W każdym razie materia 
międZJygwiazdowa stała się czymś zupełnie realnym i badania 
jej zajmują bardzo znaczną część programów prac różnych ob~ 
serwatoriów. 

Materia międzygwiazdowa j·est bardzo rozmaitą i dziś już 
znamy conajmniej trzy jej postacie - o ile nie mówić o IWiol• 
nych elektronach i kwantach promieniowania. T e i:rzy rodzaje 
będą to: atomy, cząsteczki i bryłki większe, będące ziarnami 
pyłu kosmicznego. Atomy dają o sobie znać, powodując po
wstawanie prążków absorpcyjnych w widmie gwiazd. W po• 
dobny sposób dowiadujemy się o cz.ąsteczkach. Jeżeli bowiem 
promieniowanie jakiejś gwiazdy przechodzi przez grubszą war> 
stwę choćby bardzo rozrzedzonego gazu -w widmie tej gwia~ 
zdy powstanie zawsze prążek absorpcyjny o długości fali cha• 
rakterystycznej dla danego gazu. Ponieważ gwiazda posiada 
zwykle ruch o innej prędkości, niż ruch gazu w przestrzeni -
(prążek absorpcyjny chmury gazowej leżącej między Ziemią 
a gwiazdą daje przesunięcie odpowiadające ;redniej z pręd• 
koso gazu przy Słońcu i koło gwiazdy) prążek ów 
będzie przesunięty na skutek efektu Dopplera wzglę• 
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demprążków po•wstających w atmosferze gwiazdy, i w ten spo"' 
sób będzie go można odró~nić od tych ostatnich. Odkryto tak 
istnienie wapnia międzygwiazdowego, sodu a nawet dwutlen
ku węgla. Chmury gazu, powodujące powstawanie prążków 
absorpcyjnych muszą być jednak bardzo przeźroczyste, gdyż 
dotychczas nie stwierdzono, by w tych miejscach nieba, gdzie 
gwiazdy wykazują istnienie prążków absorpcyjnych o pocho~ 
dzeniu międzygwiazdowym, ujawniało się w sposób jednozna• 
czny jakieś osłabienie, czy zmiana barwy blasku gwiazd. 

Atomy i cząsteczki gazu dają znać o swojej obecności 
także w jasnych mgławicach gazowych, gdzie są pobudzane do 
świecenia przez sąsiednie gorące gwiazdy. Mogą to być albo 

Rys. l. Ciemna mgławica Barnarda w gwia
zdozbiorze Byka. Jedna z licznych ciem
nych chmur w niedużej odległości od 

Słońca 

Ryc. 2. Pas ciemnych chmur zasłaniający 

równikowe okolice odległej mgławicy spi
ralnej 

olbrzymie mgławice nieregularne, albo nieduże stosunkowo po~ 
włoki gazowe w mgławicach planetarnych. 

Najbardziej jednak rzucające się w oczy zjawiska powo• 
dują bryłki pyłu kosmicznego przede wszystkim w zajmują~ 
cych zn'lczne obszary nieba mgławicach ciemnych. Mgławice 
te w •Wyraźny sposób przygaszają światło gwiazd, leżących 

poza nimi, długo jednak 'Orak było debrego pomysłu, jak je 
należy badać, i dopiero prace W o l f a, P a n n e k o e k'a, 
S c h a l e n'a utorowały drvgę badaniom. Studia nad ciemnymi 
mgławicami rozpoczęto od prób wyznaczania ich odległości 

i rozmiarów, gdyż te elementy najłatwiej dawały się obliczyć. 
Robiono to w ten sposób, że liczono gwiazdy w okolicy nie za~ 
sł0niętej przez mgławicę i w okolicy, w której światło gwiazd 
zostało przygaszone, i wyznaczano w ten sposótb, dla jakich 
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średnich jasności pozornych zaczyna być mniej gwiazd w oko~ 
licy zaciemnionej, niż w jasnej. Średnia odległość gwiazd o ta· 
kiej jasności dawała odrazu przybliżoną odległość początku 

~hmury. Grulbo·ść jej otrzymywano ze średni,ej jasności gwiazd, 
dla których różnica ilości ich w jasnej i zaciemnionej okolicy 
przestała rwlzrastać. Metoda ta pozwoliła zorientować się w tym, 
że ciemne mgławice leżą nieraz już w odległościach paruset par" 
seków od nas, ale okazało się niestety, że odległości tak obli~ 
~zone są tylko orientacyjne i to w bardzo gntbym przybliżeniu. 
Wystarczy bowiem, by w okolicy zaciemnionej było trochę 
więcej gwiazd karłów, niż w jasnej lub odwrotnie, albo by sto" 
sunek ilości gwiazd gorą::ych do chłodnych był różny tu i tam, 
a już rezultat rachunków zmienia się całkorw~cie i odległośĆ\ 

chmury oblic.zona ze zlic::eli gwiazd wzrasta, lub maleje kilka~ 
krotnie. Na razie sytuacja jest więc dosyć trudna, gdyż brak 
jest metody pozwalającej dokładnie oznaczać przestrzenne sto~ 
sunki w ciemnych mgławicach. A raczej metoda taka istnieje, 
ale wymaga niesłychanie Żmudnych i długotrwałych badań 

osobno każdej z gwiazd z.1słoniętych przez ciemną chmurę. Cał· 
kow'if;:ie po~ytywnym rezultatem jest ;w każdym razie stwier-' 
(henie faktu, że w niedalekim sąsiedztwie Słońca istnieje bar~ 
dzo wiele ciemnych chmur, i że często chmury te są tak ułożo• 
ne, jak kulisy - a więc w dużych odległościach j.edna poza 
drugą. Zdaje się przy tym, Że częstszy jest typ chmury zbliżony 
do' chmur warstwowych w ziemskiej atmosferze, ni:: do chmur 
'typu kłębiastego. Być może ciemna mgławica t. zm. Worek W ę~ 
gla jest jedną z nielicznych chmur tego ostatniego typu. 

Ciemne obłoki nie tylko osłabiają światło gwiazd, ale 
w niektórych wypadkach także je zabarwiają na skutek tego, 
że tym więcej światła pochłaniają, im krótszą jest długość fali 
tego światła. :Pbniewa± zależność a.bsorpcji od długości fali 
jest liniowa, chmury te nie mogą bvć gazowe (:wtedy absorpcja 
byłaby proporcjonalna do },-4 a ni·~ do },-I, jak się obserwu" 
je). Zapewne składają się one w przeważającej części z bryłek 
ielaza. Nie każda chmura jednak zabarwia światło gwiazd i nie 
wszystkie to robią jednakowo. \V'iększość zdaje się być w każ• 
dym razie chmurami pyłu a nie atom6w, lub cząsteczek. 

Chmury ciemne nastręczają bardzo dużo problemów, poza 
ich wzmiarami i tym, z czego się składają. Nie wiemy nic prM 
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wie o ich dynamice. Równie mało wiemy o~ pnyczynach kon
densacji wolnych atomó:W w bryłki pyłu. Wydaje się praw
dopodobną teoria C orli n'a, według której promienie ko" 
smiczne powodują jonizację i następnie kundensację na skutek 
sił elektrostatycznych. Ale to są jeszcze otwlarte zagadnienia. 
W każdymi razie dziś coraz vvięcej poświęca się im uwagi, bo 
stanowią one równie ciekawy element dalekiego świata jak 
glwiaz:dy. Zdaje się zresztą, że są one nawet bliższe nas od 
gwiazd, gdyż Słońce jest zanurzone zapewne w jednej takiej 
chmurze i być moŻ•e, że stąd biorą się liczne komety i metwry. 

Poza specjalnymi miejscami Dwgi Mlecznej, gdzie chmu"' 
ry ciemne występują jako w:yraźne plamy, wysunięto przy• 
ruszczenie, Że cała galaktyka osnuta jest ogólną powłoką pyłu 
kosmicznego i Że światło wszystkich gwiazd jest 01słabione tym 
bardziej, im są one dalej od nas. O ile tak jest, w takim razile 
wszelkie rozważania na temat rozmiarów Drogi Mlecznej trze: 
baby zrewidować, gdyż absorpcja ogólna powoduje silniejsze- . 
osłabianie blasku gwiazd ruiż to, jakie wynikałoby tylko z odr
ległości. \V ostah1ich kilku latach rzeczywiście zaczęto poważ
nie liczyć się z absorpcją ogólną i zredukowano }:krotnie wy: 
miary Drogi Mlecznej, dzięki cumu okazało się , Że nie jest ona 
wiele większa 9d innych mgławic sp~ralnych. Niestety j·ednak 
i tutaj ostateczne liczbowi:! wartości są bardzo niepewne. Co 
prawda rezultaty jednej z niedawnych prac dla pozagalaktycz,.. 
nych mgła1wic spiralnych dały takie same liczby, jak te, które 
otrzymywano dla Drogi Mlecznej, ale i te rozważania nie były 
wolne od dość licznych hipotez, więc i one nie mogą świadczyć
()1 realności wyników, jakie otrzymano dla naszej galaktyki. 
Przed astronomami stanął więc trudny problem do rozwiąza: 
nia. \Xl iemy, że w przestrzeni międzygwiazdowej rozsiana jest 
subtelna materia, osłabiająca światło g1Wiazd. Dopóki nie uda 
się poznać tej materii i zmierzyć, w jakim stopniu osłabi,a ona 
światło gwiazd, oraz dopóki nie uda się wykreślić dokładn~i 
mapy rozkładu specjalnie gęstych jej skupień w przestrzeni 
w postaci ciemnych chmur, trudno mówić o prawdziwym 
kształcie Drogi :Mlecznej. Materia międzygwiazdowa daje więc 
diwa kapitalne problemy do rozstrzygnięcia. Jeden - to po" 
znanie jej dokładne jako obiektu kosmicznego, drugi - to po,.. 
znanie jej wpływu na obserwowany wzkład gwiazd w prze"" 
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strzeni i fizyczne cechy tych gwiazd po to, by wpływ ten móc 
z rachunków wyeliminować. Oba te zagadnien.ia są bardzo 
trudne. W każdym razie początek już został zrobiony. 

Dr JAN GADOMSKI (Warszawa) 

Układ Jowisza 

Planeta-olbrzym Jowisz, o masie 21/2 razy większej od su" 
my mas planet pozostałych, odgryw,l w systemie słonecznym 
dominującą, po Słońcu, rolę. Ostatnio układ tej planety był te< 
n•nem nowych odkryć, które wzbogaciły ten i tak już bogaty 
świat. Mamy tu na myśli meldunki, jakie nadeszły z obserwa• 
to•rium na Mount Wilson, dotyczące wykrycia dwóch nowych 
satelitów planety (vide "Urania" XVI, 72). Obecnie astrono• 
mowie amerykańscy, P. Hcrgct oraz. R. H. Wilson, obli• 
czyli już prowizoryczne orbity obu nowych członków naszego 
układu otrzymując ciekawe wyniki. Według przyjętego zwy• 
czaju nowi satelici Jowisz:,. otrzymali oznaczenia liczbowe: X 
i XI, stosownie dOl chronologicznej kolejności ich odkrycia. 

S~telita X"y okrąża planetę ·-- jz.k wynika ze wspomnia
nych obliczeń - ruchem prostym raz na 261 dni, >V średniej 
odległości 11 750 000 kilometrów, po dość silnie spłasz." 
-czonej elipsie. Księżyc XI•y natomiast na jeden obieg Jowis::a 
zużywa 693 dni, przebywając średnio w odległości 22 550 000 
kilomc:'.:rów. Bicznie po silnie spłaszczonej elipsie ruchem wste
cznym, tj. pr::eciwnym co do kierunku ruchowi ogółu ciał w sy• 
sternie ~~onecznym. -

Je żeli przyjrzymy się bliżej dołą.:zonemu tabelaryc::nemu 
zestawieniu danych liczbowych, doty~~zących satelitów ]owisza, 
zauważymy odrazu, że ciała t•el można podzielić na 3 wyraźne 
oddzielne grupy. Grupę pierwszą stanO\".'i 5 najbliższych we
\Wnętrznych księżyców planety: V, I, II, III, IV. Okrążają one 
ciaJło centralne w krótkim czasie (od 1/2 do 16.7 dni), w stosun• 
kowo niewielkiej odległości (od 0,2 do ] ,9 milionów km), nie; 
mal dokładnie po kołach i to ułożonych w płaszczyźnie równi• 
ka jowis:wwego. Zą rwtyjątkiem księżyca V•go, są to ciała po:< 
zornie jasne i duże. Dwa z nich przewyższają nawet ro.zmiarami 
Me,rkurego, nie wiele ustępując pod tym względem Marsowi. 
Wszystko wskazuje na to, że są to ksu;życe "normalne•', po• 
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wstałe ongiś z łona planety macierzystej przez oderwa,nie się 
od niej. Ruch ich jet zgodny co do kierunku z obrotem globu 
Jowisza. 

Następną grupę stanowią trzy dalsze księżyce planety: VI, 
VII i X, zajmujące położenie pośredni,e pomiędzy grupą pievw
szą a trzecią. Obiegają one planetę ruchem prostym, w czasie 
stosunkowo długim, niemal jednakowym (od 251 do 261 dni) 
oraz w jednakowej niemal odległości średniej (od 11,5 do 11,8 
milionów km), po elipsach wyraźnie odchylonych od płaszczy~ 

zny równika Jowisza. Są to ciała drobne, trudno dostrzegalne. 
Oddziela je od księżyców wewnętrznych obszerna pusta lt,tka 
o szerokości około 10 milionów km. Niez,wykła pod każdym 
prawie względem analogia tych trzech ciał nasuwa przypuszcze~ 
nie, Że mamy tu do czynienia z trzema frz.gmentami jednego 
większego księżyca normalnego. 

Rys. 3. Ta rcza Jowisza , według rysunku flnto 
niadiego, dokonanego przy pomocy dużej lu 

nety Obserwatorium w Me udon 

Najosobliwszą jednak jest trzecia i ostatnia grupa sateli• 
tów, w której skład wchodz.1 3 księżyce zewn~trzne: XI, VIII 
i IX. Obiegają one planetę w czasie stosunkowo długim (od 
700 do 800 dni), w znacznej od niej odległości od 22,6 do 24.0 
milionóW! km), po silnie sp}aszczonych ch psach. Są to ciała 

bardzo drobne, dostępne z trudem jedynie przy pomocy naj ~ 

większych teleskopów. Krążą wszystkie mchem wstecznym, 
przeciwnym co do kierunku ruchowi rotacyjnemu Jowisza. Od 
księżyców grupy poprzed11iej przedziela je rówr,ież obszerna 
pusta przestrzeń o szerokości 11 milionów km. Wiele wska~ 
zuje na to, że są to księżyce "anormalne", ongiś małe planety, 
okrążające samodzielnie Sł:ońce, "złowione' ' przez przyciąganie 
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grawitacyjne wielkiej masy Jowisza, obecnie jego satelici. Co 
pewien czas, mniej więcej co d>w'a lata, docierają one w pobliże 
tego pasa przestrzeni, w którym przyciąganie Słońca i Jowisza 
się równoważy, skutkiem czego tory ich ulegają wówczas każ~ 
dorazowo znacznym zniekształceniom. W rezultacie biegną one 
w rzeczywistości po limach nieeliptycznvch, niepłaskich i nie~ 

zamkniętych. Wymagają ustawicznego pilnowania przez obser~ 
IWa torów., T ak np. VIII -y księżyc zaginął na czas od r. 1922 do 
r. 1931 i jedynie po długich Żmudnych obliczeniach został z po" 
wrotem odszukany i utrwalony dla nauki. 

Na tym licznym, jakby dworze planety, złożonym z 11 sa~ 

telitów, nie kończy się jeszcze układ Jowisza, w ogólnym tego 
słowa znaczeniu. Należy bowiem zaliczyć do niego również 
11-.u "trabantów". Są to właściwie pewne osobliwe planetoidy, 
obiegające wprawdzie bezpośrednio Słońce, lecz prowadzone 
stale jakby "na pasku'' potężnych sił grawitacyjnych Jowisza. 
Biegną dokoła gwiazdy dziennej wszystkie w tym samym cza~ 
sie (ok. 12 lat) i tej samej odległości (ok. 780 milionów km) 
co i JolWlisz, oscylując jednak dodatkowo koło dwóch wierz< 
chołków trójkątów równobocznych, położonych w płaszczyź~ 

nie orbity Jo·w~sza, zbudowanych na jednej wspólnej podstawie, 
którą stanowi każdorazowe położenie odcinka prostej Słońce
J owi s z. Istnienie ich przewidział teoretycznie Lagrange jeszcze 
w końcu XVIII .wieku, jako jeden ze szczególnych przypad~ 

ków rozwiązania "problemu trzech ciał". Dla planetoid tego 
typu zarezerwowano nazwiska bohaterów wo1jny trojańskiej. 

I tak w awangardzie przed Jowiszem biegną Grecy: Achilles. 
Agamemnor,, Hektor, Odysseusz, Ajaks i 1937 PB, w a!·ier< 
gardzie natomiast postępują Trojańczycy: Anchizes, Eneasz, 
Patroklus, Priam i. T roilus. 

Do układu Jmvisza nah:żałoby jeszcze zaliczyć także "ro~ 
dzinę" jego komet, którą stano>wi 2') komet periodycznych 
spośród 38 dotychczas znanych. Zostały one złowione przez 
siły grawitacyjn~ wielkiej masy planety i zmuszone do wyclat< 
nego zacieśnienia swych pierwotnie hardz.o rozległvch orbit. 
W aphelium podchodzą one do orbity Jowisza. Jeżeli w tych 
częściacih orbity znajdzie się właśnie planeta, to w dalszym cią~ 
gu przekształca ona i urabia ich. tory vv nowe formy. 

.. 
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Tak więc układ Jowi<:za liczy obecnie w sumie 47 różnych 
ciał, których ruchy są od niego całkowicie lub częściowo 

zależne. 

\\'ŁADYSŁA W TĘCZA (Lubomir) 

O obliczaniu zakryć gwiazd przez Księżyc 

Od dziewięciu lat obliczane są na Stacji Astronomicznej Na
rodowego Instytutu Astronomicznego na Lubomirze momenty 
i kąty pozycyjne zakryć gwiazd przez Księżyc dla pięciu miast 
uniwersyteckich w Polsce. Zakrycia te obliczane są wedle metody 
analitycznej opracowanej przez prof. dra T. B a n a c h i e w i c z a. 
Metoda ta została ostatnio ogłoszona i polecana do stosowania 
jako najlepsza z analitycznych w pracy M. A. F er re r o "II Pro
b Iema Dei Calcolo Di Previsione Delie Occultazioni Lunari" bę
dącej publikacją obserwatorium w Turynie. Tablice pomocnicze 
do tej metody zostały przedrukowane z pisma "Acta Astronomi
ca", wydawanego w Krakowie, a będącego jedynym polskim cza
sopismem astronomicznym ściśle fachowym, wydawanym w trzech 
językach: angielskim, francuskim i niemieckim. Dane odnośne do 
zakryć drukowane są corocznie w "Dodatku Międzynarodowym" 
do Rocznika Obserwatorium Krakowskiego. 

Obserwacje tych zjawisk posiadają wielkie znaczenie dla do
kładnego wyznaczenia ruchu Księżyca i dlatego są bardzo pożą
dane. Obecnie dzięki sygnałom czasu nadawanym przez radio 
każdy amator-astronom może mieć dostatecznie dokładny czas 
i przy użyciu stopera czy nawet. zegarka, mając do dyspozycji 
lunetę ewentualnie lornetkę, może z pożytkiem dla nauki obser
wować zakrycia. Amatorów-astronomqw obserwujących zakrycia 
w miejscowościach odległych od miast, dla których podawane są 
momenty zakryć, mogą niecierpliwić a nawet czasem przeszko
dzić im w obserwacji różnice momentów rzeczywistego od po
danego dla najbliższego miasta, sięgające nieraz kilkunastu minut. 
Opóźnienia te ewentualnie przyśpieszenia pochodzą z różnic dłu

gości i szerokości geograf. miejsca obserwacji i miejsca, dla któ
rego obliczono moment zakrycia Zaradzić temu można obliczając 
bardziej przybliżony moment przy użyciu wzorów "zależniko

wych" korzystając z obliczonych momentów dla trzech sąsiednich 
miast, starając się możliwie dobierać miasta tak, by miejscowość, 
dla której obliczamy moment leżała wewnątrz lub jak najbliżej 
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zewnątrz trójkąta, wyznaczonego na mapie przez te trzy miasta. 
Oznaczając szukamy moment przez x a za punkty wyjścia biorąc 
np. momenty dla miast Poznania, Wilna i Lwowa i oznaczając te 
momenty przez Po, Wl i Lw stosujemy wzór: 

(l) x = Po. D0 -t- Wl. D1 -t- Lw. D2• 

Figurujące w tym wzorze wielkości D0 , D1 i D2, zwane "zależni

karni", są funkcjami wspomnianych różnic położenia geograficz
nego miejsca obserwacji i miast odniesienia. Dla obliczenia zależ
ników stosujemy następujące wzory: 

(2) D - Al • Llcp2- "m • Lf},2. D LIJ. Lltpl + Llm . LIA.l. 
l - LłA b Lł-r b ' 2 =- ' • T ,. b ' 

Do = l - (D1 -t- D2). 

Lub to samo w postaci krakowianowej 1
): 

We wzorach tych przyjęto następujące oznaczenia. 
4A.2 = różnica długości geograf. Lwowa i Poznania 2

); 

4p2 = różnica szerokości geograf. Lwowa i Poznania 2
); 

L1A. 1 = różnica długości geogr. Wilna i Poznania 3
); 

L1cp1 = różnica szerokości geogr. Wilna i Poznania 3
); 

Ll~ = różnica długości geogr. miejsce obserwacji M Poz-
nania 4

); 

Dcp = rozmca szerokości geogr. miejsce obserwacji M Poz
nania 4

). Wszystkie te różnice wyrażamy w stopniach. 

b = L1A.l L1cp2 - LU2 Llcpl. 

Współrzędne geograficzne odczytać można w dokładnej mapy. 
Wartości zależników można obliczyć przy zastosowaniu inter

pretacji geometrycznej (ryc. 4). Obliczmy np. zakrycie dla War-

l) Przy rachunku krakowianowym celem znalezienia D1 mnożymy we 
wzorze (3) wyrazy stojące w pierwszej klamrze po prawej stronie znaku 
równości przez pierwszą kolumnę wyrazów drugiej klamry i dodajemy, 
zaś celem otrzymania D 2 - też same wyrazy pierwszej klamry, przez dru• 
gą 'kolumnę drugiej klamry i dodajemy, jak to w wyniku pokazują 

w.z..ory (2). 2) Lwów minus Po1nan. •) Wilno minus Poznań. 4) M minus 
Poznań. 

] 



szawy (Wr), gdy za wyj
ściowe miasta przyjmuje
my Poznań, Wilno i Lwów. 
Niech na rycinie P, Wl 
i Lw. oznaczają Poznań, 
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Wilno i Lwów. Niech da- P. ""::=----f~~~==-/ 
lej a, e i c oznaczają odle
głości wierzchołków Wl, L 
i P od przeciwległych im 
boków trójkąta PWlL, zaś b, 
f i d odległości punktu Wr 
od boków PL, L Wl i PWI. Rys. 4. 

b 63 Do = .E_ = 124 Dl =a = 254 = o·25; c 268 = o·46; 

D2 = l - · (0'25 + 0'46) = 0'29. 

Dla kontroli można obliczyć również bezpośrednio 

D - f - 71 - 029 
2 - e- 239 - · · 

Długości a, b . .. f odmierzamy na mapie w milimetrach. 
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W L. 

Dla ilustracji podaję przykład obliczenia dla Warszawy mo
mentu zakrycia gwiazdy v Geminorum, zachodzącego dnia 14 l l 938, 
przy czym momentami wyjściowymi są, dla Poznania 22h 37m·3, 
dla Wilna 22h 5 t m·O, dla Lwowa 221:! 47m·8. Oznaczając moment 
szukany przez Wr. i stosując obliczone poprzednio zależniki otrzy
mamy: 

h m m m 

Wr = 22 + 0·46 . 37·3 + 0·25. st ·O + 0'29. 47·8 
h m h m 

= 2~ 43'77 : 22 43'8. 

Ten sam moment obliczony metodą prof. B a n a c h i e w i c z a ma 
wartość 22h 43m·7. W podanym wypadku różnica jest specjalnie 
mała, na ogół jednak zgodność jest wystarczająca dla obserwacji. 

Niewątpliwie otrzymanie bardziej dokładnego momentu za
krycia ułatwi obserwację, zaś satysfakcja z uzyskania na drodze 
obserwacyjnej potwierdzenia pewnych samodzielnych obliczeń 

doda bodźca do pilniejszego obserwowania tych tak bardzo waż
nych dla nauki zjawisk. 
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Przegląd wydawnictw 

Kalendarz Ilustrowanego Kuryera Codziennego na rok 1939. 
Wydany wzorem lat ubiegłych Kalendarz zawiera dość obszerny 

wstęp astronomiczny pióra dra J. Gadomskiego, będący zestawieniem naj, 
ważniejszych wiadomości o gwiazdach i układzie Słonecznym. Po liczbo, 
wych danych, dotyczących różnych kalendarzy i jednostek cz<1su, nastę, 

pujc opis zaćmień Ksi<;życa i Slmica, krótkie charakterystyki dróg pianet 
na niebie, nieco danych o Słońcu , Ksi<;życu, meteorach, długość dma i no' 
cy w Polscc i wreszcie ważniejsze dane liczbowe, dotyczące wsz:cchświati\ . 

Na zakończenie krótka notatka o nowym Obserwatorium na Czarnohorze. 
Ciekawą inowacią jest rysunek schematyczny ilustrujący rozkład prze; 
strzenny najbliższych mgławic spiralnych. Sądzę jednak, że rysunek po' 
dobny byłby bardziej przejrzysty, gdyby napisy zr0bić znacznic mniejsze , 
albo usunąć zupełnie, tak, by wyrysowane galaktyki rzucały się w oczy. 
W każdym razie ilustracja taka jest bardzo pożyteczną, gdyż daje pojęcie 
o stosunkach przestrzennych nicdalekiej okolicy Drogi Mlecznej. W c a' 
łości wstęp astronomiczny może być cenną pomocą przy nauczaniu astro' 
nomii w liceach, a i nicfachowemu czytelnikowi daje dużo ciekawych i po, 
żytecznych wiadomości. j. m•r. 

Kronika naukowa 

Fotograficzne obserwacje zorzy polarnej. Wielka zorza polarni\ 
z 25- 26 stycznia 1938 r . była fotografowana w południowej Norwegii 
w dziewięciu specjalnych stacjach, założonych dla obserwacyj zórz po• 
larnych i kierowanych przez prof. C. S t i:i r m c r a. Zebrano 21 gt•up 

jednoczesnych zdjęć tej pi<;knej zorzy. Zdj<;cia te dały możność obliczyć, 

że łuk zielony był na wysokości 95 km nad ziemią, podstawa promieni 
od 150 do 2CO km, ich wierzchołki - na wy<okości 500-600 km. Pro, 
mienie zorzy były położone nad Danią, zaś łuk zidony rozciągał się od 
wyspy Oesel przez Danię do północnej Irlandii. Zjawisko zorzy było 
połączone z efektami akustycznymi, które były słyszane przez dwóch róż, 
nych obserwatorów niezależnic od siebie. Jeden z tych obserwatorów o b, 
serwował zjawisko z góry 733 m nad poziomem morza w absolutnej ej, 

szy, bez jakiegokolwiek hałasu, pochodzącego z wiatru, wodospadów, linii 
telegraficznych lub samochodów. Według doniesienia tego obserwatora 
dżwi<;k trwał około 10 sek., wzmacniając się i slabnąc \\raz ze wzTPacnia, 
niem i słabnięciem zorzy. Dźwięk był podobny do szmeru palącej się 

tr<t·~·-ry. Osobliwością zorzy było jej czerwone zabarwienie, występujące 

bądź jako czerwonawe tło bądź też jako c;:erwone jarzenie wierzchołków 
promieni zorzy. 

(Nature Nr 3758, 1938) . E. R. 

Popularyzacja astronomii w Ametycc. \Vidkic obserwatoria amerv• 
kaliskie nie tylko przyczyniają się wybitnie do rozwoju wicd~y o niebie 

( 
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gwiaździstym, lecz również wiedzę tę urniejętnie popularyzują. Np. obser• 
watorium na Mount Wilson przez jeden wieczór w tygodniu jest dostępne 
dla zwiedzających, którzy mogą · obserwować ciała niebieskie l tj 2 metro. 
wym reflektorem. Również 2L/2 metrowy reflektor b)·Wa dostępny dla 
zwiedzających. W 1936 r. zwiedziło to obserwatorium 100 000 osób. Dla 
użytku zwiedzających wybudowano specjalny budynek, zawierający m. i. 

modele astronomiczne i fotografie ciał niebieskich. W budynku tym znai • 
duje się sala wykładowa, zdolna pomieścić 270 osób. Wykłady w t,ej sali 
są wygłaszane przez wybitnych astronomów, pracujących w obserwatO• 
rium na Mount Wilson. E. R. 

Narodziny (?) nowej gwiazdy pulsującej. Odkryta w r . 1935 jedna 
z gwiazd zmiennych w gwiazdozbiorze Strzelca znajduje się na zdjęciach 
fotograficznych od r. 1897, dzięki czemu można było dość dokładnie zb .l• 
dać zmiany jej blasku. (Zrobiła to Miss S, w o p e w Obserwatorium Har• 
wa:rda w U . S. A.). Okazało się . że aż do r . 1926 jasność jej podlegał.\ 

tylko słabym, nieregularnym wahaniom. Pomiędzy r . 1926 i 1928' wahania 
nieregularne zamieniły się w duże i zupełnie prawidłowe zmiany blasku 
powtarzające się w 14•dniowym okresie czasu. 'V'/ ten sposób udało się 

zaobserwować jedyny do~ychczas wypadek zamiany gwiazdy nieregular• 
nej w typową gwiazdę pulsującą. Okazało się jednak, że pulsacje nie 
vstaliły się w pierwotnym charaktlerze,, ale okres ich sta~~ wzrastał i do 
r. 1935 powiększył się do dni 21. Jednocześnie zmi enił się nieco kszta!t 
krzywej zmian blasku. O ile regularne pulsacje utrzymają się nadal, bę• 
dzie to miało b~ rdzo duże znaczenie dla wszelkich teoretycznych rozwa• 
żań nad gwiazdami pulsującymi . Najtrudniejszym zagadnieniem jest natu< 
rainie wytłumaczenie impulsu, który tak radykalnie zmienił charakter 
gwiazdy oraz odnalezienie źródeł zewnętrznych, czy też wewnętrznych 

tego impulsu. j. m•r. 

Gwiazda podwójna z orbitą paraboliczną. Astronom angielski R. v. d . 
R. W o o 11 e y opracował ostatnio obserwacje gwiazdy podV~ójnej ~, 1639 
w Warkoczu Bcreniki, stosując nową prostą metodę rachunków w zało. 

żeniu, że orbita jest nie elipsą, ale parabeL:J. Zgodność rachunków z ob• 
serwacią jest zupełnie dobra nasuwa się zatem przypuszczenie, że za:chod::i 
tu rzeczywiście rzadki wypadek ruchu dwu słońc po orbitach paraboli• 
-cznych (a może nawet hiperbolicznych) jedno względem drugiego. Drugi 
taki wypadek to gwiazda a2 w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy, 

dla której orbitę paraboliczną obliczył w 1932 roku J. L. H a l p e r n 
w Obserwatorium Yerkesa w St. Zjedn. Ameryki Pólnocnej. Obie te 
gwiazdy byłyby zatem przykłade~ spotkania się przypadkowego słońc, 

bez zamiany na stałą gwiazdę podwójną. Z rozkładu i ilości gwiazd 
w przestrzeni, zwłaszcza w okolicach uboższych w gwiazdy, w jakk11 
omawiane pary znajdują się, łatwo obliczyć, że takie przypadkowe spotka• 
nia gwiazd są niezmiernie mało . prawdopodobnym wydarzeniem. Tyn 
więcej zaciekawienia budzą :S 1639 i a2 Ursae Maioris. j. m•r, 
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Zmiany w przejrzystości atmosfery na Marsie. E. C. S l i p h e r 
w obserwatorium Lewella (Flagstaff, Arizona U. S. A.), zaobserwował 
w 1937 r. bardzo ciekawe przejaśnienia w atmosferze Marsa. Obserwacje 
były wykonywane na drodze fotograficznej w niebieskiej dziedzinie pro~ 
mkniowania. Zazwyczaj takie niebieskic i fioletowe zdjęcia nie wykazy$ 
wały prawie żadnych szczegółów na powierzchni planety, fotografie nato~ 
miast z 210-21 maja 1937 wykazały bogactwo szczegółów, jakie może być 
tylko dostrzegane wizualnie lub na zdjęciach w dziedzinie żółto.czerwonej 
promieniowania. W szczególności na tych zdjęciachi widziano Syrtis Maior 
w całości,, cz,ęść Sabaeus Sinus i części systemu kanałowego Nilo•Syrtis. 
Zdjęcia w niebieskiej barwie dlatego dają tak mało szczegółów na foto• 
grafiach planet, posiadających atmosfery, że niebieskie promi..:::tie rozpra,.
szane są przez atmosfery silniej, niż czerwone, wskutek czego na niebie• 
s.kich fotografiach MarEa nie otrzymujemy prawie światła, odbitego od 
powierzchni planety . Analogiczne zjawisko obserwujemy przy zwykłej 

ziemskiej fotografii, gdzie dla uzyskania szczegółów oddalonych obiek• 
tów stosujemy fotografie w czerwieni a nawet w podcz.erwieni. 

Atmosfera Marsa normalnie na tyle rozprasza promienie niebieskie, 
że rozpraszanie to nie pozwala dostrzegać szczegółów powierzchni planety 
w dziedzinie niebieskiej. 20- 21 maja 1937 r. z niewiadomych prz:yczyn 
atmosfera ta była specjalnie przezroczysta dla światła niebieskiego. Po• 
dobne zmiany przezroczystości atmosfery Marsa znane są również obser.
watolfom, obserwującym tę planetę wizualnie . a więc w świetle żółto,zie• 

!onym. E. R. 

Spadek wielkiego meteorytu w Rosji. 13 września 1937 r. w pobliżu 

miejscowości Kainsaz (Republika Tatarska, szerok. geogr. +55" 26', 
długość wschodnia od Greenwich 53° 15') spadł duży kamienny meteoryt. 
Meteoryt ten uległ rozerwaniu w atmosferze na wiele części; detor.ację sły• 
szano do odległości J30 km. Odłamki meteorytu rozsypały się na eliptycu 
nym obszarze na Ziemi z wielką o~ią 40 km w kierunku północno•zachod• 
nim i małą osią 7 km, czyli blisko na 900 km2 • Największ-y odłamek wagi 
102.5 kg upadł w Kainsaz w skrajnym północno-zachodnim miejscu elipsy, 
najmniejsze zaś odłamki znaleziono w pzeciwlcgłym miejscu eliptycznego 
obszaru, objętego spadkiem meteorvtu. Znaleziono jeszcze trzy duże bryły 
ważące kolejno po 53 kg, 27.5 kg i 22 kg. 

13 maja 1937 r. spadł w stepach Kirgi~kich drugi meteory.t kamienny. 
ważący jednak tylko 3.5 kg. 

(Nature Nr 3596). E. R. 

Nowy rodzai systemów gwiazdowych. 'W' poprzednim numerze "Ura• 
nii!~' (Nr 4 z 1938 r., str. 73 - 4) infounowaliśmy czytelników o odkryciu 
bardzo odległej gromady gwiazd w gwiazdozbiorze Rzeźbiarza (Sculptor). 
W obserwatorium Harwadzkim odkryto drugą gromadę w gwiazdozbiorze 
Pieca Chemicznego (fo,rnax), podobną do opisanej poprzednio. Prof. 
S h a p l e y uwata obie te gromady za nowe dotychczas nieznane syste• 
my gwiazdowe. W obu gromadach nie obserwujemy ani mgławic, ani na• 
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gromadz.eń lokalnych gwiazd, lecz gwiazdy są symetrycznie i dość jedno• 
stajnie rozmieszczone dokoła środka. Przcstrzetl:, objfi!ta tymi gromadami, 
jest prawdopodobnie pozbawiona prawie materii międzygwiazdowej, gdyż 
przez nie widoczne są liczne słabe mgławice pozagalaktycZ\Ile. Dokładne 
odległości obu mgławic zostaną obliczone po odkryciu w nich gwiazd 
zmiennych typu b Cephei. Odkryte zbiorowiska gwiazd są podobne swym 
kształtem do gromad kulistych, różnią się jednak od tych ostatnich tym, 
iŻe nie posiadają w środku wybitnej koncentracji gwiazd, wskutek cz,ego 
we wszystkich częściach dają się rozszczepiać na poszczególne gwiazdy. 
Prof. S h a p l e y przypuszcza na podstawie danych obserwacyjnych, że 

gromady typu Sculptor.Fornax znajdują się w znanym zbiorowisku mgła• 
wic pozagalaktycznych gwiazdozbioru Panny, odległym o 8 milionów lat 
.świattła. 

(Nature Nr 3598). E. R. 

OBSERWACJE 

Zorza północna w dniu 28 września br. 
W nocy z. 27 na 28 września b. r., bawiąc w Siedlcach pod \Varszawą, 

zauważyłem o godz .. 3 min. 20 efektowną zorzę północną. Obserwowałem 
ją do godz. 4 min. 00, gdy świt uniemożliwił dalsze dostrzeżeńia. Obser• 
wacji dostępna była tylko część północnego horyzontu od N ku E, resztę 

zasłaniały budynki. 

Zjawisko miało postać słupów świetlnych, równoległych do siebie, 
prawie prostopadłych do horyzontu. Słnpy te składały się z. cienkich 
pasm świetlnych zlewających się ze sobą. 

Jasność pasm, a .co za tym id:z.ic i całej zorzy, była bardzo zmienna; 
w pewnych chwilach przewyższała ona blaskiem światło zodiakalne wi• 
doczne równocześnie na wschodzie, niekiedy natomiast zjawisko nieomal 
znikało, aby za chwilę ukazać się w całej pełni. Charakterystyczne było 
np. prawie nagłe zniknięcie zol'Zy w przeciągu kilku minut, w chwili ro~ 
poczęcia się świtu. 

Słupy świetlne posiadały powolny, lecz zupełnie wyraźny ru·ch od 
zachodu ku wschodowi. 

Przebieg z.jawiska był następujący: 
O 3 g. 20 min. widać wyraźne 3 słupy świetlne. Jeden grubszy, roz.• 

lany biegnie od a CVn ku J' i fl U?-1.a , drugi cienki na wschód od Ca• 
put Draconis, trzeci rozlany między tymi dwoma. Wszystkie słupy połą• 
cz.one są poświatą. O 3 g. 31 min. widać wyrażnie tylko pierwszy słup, 

przesunięty ku wschodowi, przy czym zorza jest jaśniejsza od widocznego 
równocześnie światła zodiakalnego. O 3 g. 35 min. natężenie zorzy znacz• 
nie się zmniejsza. jedynie pierwszy słup jest dobrz.e widoczny. W czasie 
od 3 g. 42 min. do 3 g. 46 min. natęienie wzrasta, od zachodu pojawiają 
s'ę nowe słupy i przesuwają się ku wschodowi. O 3 g. 48 min. natężenie 
ponownie maleje. W czasie od 3 g. 50 min. do 3 g. 52 min. dostrz.ega<,m 
dwa nowe słupy. O 3 g. 57 min. nic nie widać. $wita. Dr J Pagaczewski 
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ASTRONOMIA W SZKOLE ŚREDNIEJ 

Mgr ANTONI OPOLSKI (Lwów) 

Zamiany czasów 
Przy nauczaniu astronomii często może zajść potrzeba zamiany czasów 

przy przygotowywaniu ćwiczeń lub obserwacji. Zamiany takie wymagają 
całkiem prostych obliczeń, szczególnie gdy nie trzeba zbyt dużej dokładności 
i wynikają wprost z określenia danych czasów. Ponieważ jednak w podręcz
nikach astronomii, używanych zwykle w liceach, zagadnienia te potrakto
wane są pobieżnie, więc może pożytecznym będzie dokładniejsze omówienie 
sposobów zamiany czasów. Posługujemy się przy tym kilkoma regułami: 

l. Różnica między czasem środk.-europejskim, obowiązującym w Pol
sce, a czasem średnim słonecznym w Greenwich czyli czasem uniwersal
nym wynosi }h Qm Qs . 

2. Różnica między czasami miejscowymi w dwóch miejscowościach 

równa się różnicy w długości geograficznej i m1ejscowość wschodnia ma 
czas większy niż zachodnia, np. długość geogr. Lwowa (Obserwatorium 
Astronomiczne Uniwersytetu) mierzona od Greenwi~h wynosi }h 35m 7 s, 
więc gdy w Greenwich jest J3h 3m J8s czasu prawdziwego słonecznego, 

to we Lwowie jest 14h 39m 25s czasu prawdz. słonecznego. 
3. Różnica między czasem prawdziwym słonecznym a średnim nazywa 

się równaniem czasu. jest to wartość zmienna, podawana dla różnych 
dat w kalendarzu astronomicznym "Uranii" obok wartości odnoszących się 
do Słońca. 

4. Między czasem średnim a czase :n gwiazdowym istnieje zależność: 

24h Qm Qs czasu średn. = 24h 3m 56s'56 czasu gwiazd. 
24h Qm Qs czasu gwiazd. = 23h 56m 4s'91 czasu średn. 

W przybliżeniu można przyjąć, że różnica między 24h czasu średn. 
a 24h czasu gwiazd. wynosi 3m 56s czyli 4m-4s. Dla innych odstępów 
czasu wartość ta zmienia się proporcjonalnie i poprawkę, którą należy 

dodać do czasu średniego przy zamianie na czas gwiazdowy, lub odjąć 
od cz. gwiazdowego, przy zamianie odwrotnej można łatwo obliczyć na
stępująco: Gdyby na 24h poprawka wynosiła 4m to 

na 1 h poprawka wynosiłaby 4m : 24 = 24Qs : 24 = 1Qs 

" 6m " " 1 Qs : l O 1 s 

Aby uwzględnić, że na 24h poprawka 
każdej minuty uzyskanej poprawki odjąć l s. 

średn. poprawka wynosi: 

dla 16h - 1Qs • 16 = 16Qs 
" 35m- }s. 6 

razem poprawka wynosi 

wynosi 4m - 4 s, należy od 
N. p. dla 16h 35m 20s czasu 

czyli blisko 3m, więc trzeba zdjąć 3s i jako wynik otrzymamy 2m 43 s, co 
dodane do czasu średniego daje 16h 38m 3s czasu gwiazdowego. 

5. Czas gwiazdowy przesuwa się stale w stosunku do czasu śred
niego i w kalendarzu Uranii podawany jest czas gwiazdowy o północy 
l-go każdego miesiąca. Wartość ta wzrasta o 3m 56s"56 na 1 dzień i aby 
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obliczyć czas gwiazdowy o północy na dowolną datę, należy pomnożyć 

3m 56s' 56 przez ilość dni jaka upłynęła od l-go danego miesiąca i dodać 
do wartości podanej w kalendarzu. 

Na podstawie tych reguł można dokonywać dowolnych przeliczeń 
czasów. Niżej poetaję dwa przykłady i przy każdym działaniu umieszczam 
numer tej reguły, na której podstawie dane działanie należy wykonać. 

Przy ćwiczeniu z gnomonem należy obliczyć, kiedy nastąpi prawdzi
we południe słoneczne według czasu środkowo-europejskiego, czyli należy 
zamienić 12h Qm . Os na czas śr.-europ. n. p. dla Lwowa na dzień 15 stycz
nia 1939 r.: 

czas prawdziwy we Lwowie 
odjąć dług. geogr. Lwowa (reg. 2) 
czas prawdziwy w Greenwich 
odjąć równanie czasu1) (reg. 3) 
czas średni w Greenwich 
dodać l h Om Os (reg. 1) 

czas środkowo-europejski 

12h Qm Os 
-]h 36m 7s 
10h 23m 53s 
( - gm J4s) 

10 33 7 
o o 

llh 33m 7s 

Gwiazda Polarna wskazuje dokładnie kierunek północny tylko wtedy, 
gdy znajduje się w południku. Obliczyć, kiedy gw. Polarna będzie w dol
nej . kulminacji dla Lwowa dn. 15 stycznia 1939 r. Rektascensja Polarnej 
wynosi 1 h 42m 38 s, w chwili dolnej kulminacji kąt godzinny wynosi 
12h Q m O s, zaś czas gwiazdowy równa się sumie tych wartości czyli 
l3h 42m 38 s. Czas ten należy zamienić na czas środ. europ. Odejmujemy 
długość geogr. Lwowa (reg. 2) i otrzymamy czas gwiazdowy w Greenwich 
12h firn 31 s. Obliczamy czas gwiazdowy w Greenwich o północy dnia 
15 stycznia 1939 r. (reg. q) 7h 34m 11 s. Dalsze postępowanie może wyja
śnić następująca analogia: znamy odległości punktów CB i CA wyrażone 

c A B kroki 

l 
o X metry 

Oh Qm Os 7h34m }ts 12hfim3Js cz. gwiazd. 

L---·----------------~·------------l 
Qh Om Qs 4h 31m 36s CZ. średni. 

Rys. 5 

w krokach chcemy zaś obliczyć odległość AB w metrach (rys. 5). Oblicza
my odległość AB w krokach : AB = CB- CA i uzyskaną wartość zamie
niamy na metry. Podobnie postępujemy z czasami: odejmujemy 12h firn 31-
- 7h 34m JJs = 4h 32m 20s wyrażone w czasie gwiazdowym i zamieniamy 
tę wartość na czas średni (reg. 4). Poprawka, którą należy odjąć wynosi 
44s, więc czas średni równa się 4h 31m 36s. Jest to czas średni w Gre
enwich. Po dodaniu l h Q m Os (re g. 1) otrzymujemy czas środ. europ. 
5h 31m 36s. 

W podobny sposób dokonywamy innych przeliczeń. Jeżeli w wyniku 
działań otrzymujemy wartości ujemne lub większe od 24h, należy 24h dodać 
lub odjąć, oodobnie jak przy działaniach na funkcjach trygonometrycznych 
można dodawać lub odejmować 360°. 

') Dla 15. I. 1Qh•4 czasu uniw. 
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Kalendarz astronomiczny na styczeń i luty 1939 r. 

KSIĘŻYC 

Styczeń 1939 Luty 

~ -;;;-- :; ' !l "' !l ""' al) t51) •O '() al) t51) '() 

c •O c "' .c c .c c "' .c .c o u u o u u 
(; "' "' ~ "' N N 

h m o h m m h m m h m o h mi m h mi m 
l 2 5 + 13"9 12 2 + 3"3 219 - 3·2 l 536 + 20'0 1310 + 4•7 430 -4'8 
2 3 o + 170 1240 + 4"3 333 - 4'0 2 638 + 19'0 1425 + 4'0 ·5 22 -4'3 
3 359 +19'2 1327 + 4•7 444 - 4'7 3 7 41 + 16'6 15 46 + 3'2 6 5 - 3'3 
4 5 l +20'2 1427 + 4·8 5 51 -50 4 842 + 13'1 17 11 + 2'0 641 - 2'3 
5 6 4 +199 15 38 + 4'5 648 -4'5 5 942 + 8'6 18 36 + o·s 712 -1 '2 

6 7 8 +18'1 1658 + 3•5 7 36 -4'0 61040 + 3'7 1958 - 0'2 7 40 -0'2 
7 8 11 + 15'0 18 21 +2•7 815 -2'8 7 11 35 - 1•4 21 17 -1"2 8 5 +0•7 
8 g 11 + 11'0 1945 +1'5 847 - 2'0 8 1229 - 6'2 2235 -2'2 8 31 + 1•5 
g 10 8 + 6'3 21 6 + 0'5 913 -0'8 g1323 - 10·5 2348 -3"2 859 + 2•7 

10 11 3 + 1'4 2225 - 0'7 g39 + o·2 10 14 16 - 14'1 - - 9 29 +3"5 

11 li 56 - 3'5 2340 -1'8 10 3 + 1·0 11 15 8 -17'0 057 -4'0 10 3 + 4'2 
12 12 48 - 80 - -- 1028 + 2'0 12 16 o -18'9 1 59 -4'7 1042 + 4•7 
13 13 39 -12'0 054 - 2"7 ](j 55 + 28 13 1652 - 19'9 256 - 4'8 11 28 +5•3 
14 14 31 -15'3 2 3 -3'7 11 26 +3'7 14 17 44 -19'9 344 - 4"7 12 19 + 4•7 
15 15 22 -17·8 3 8 - 4'3 12 l + 4•3 15 18 34 -190 426 -4'3 13 15 + 4•2 

16 16 14 - 1g•5 4 8 - 4•7 12 42 + 5•3 1619 23 - 17"4 5 o -3'8 14 16 + 3•5 
17 17 5 - 20'2 5 l - 4'8 1329 +s·o 17 2012 - 15'0 530 -3'0 15 18 + 2'8 
18 17 56 - 19'9 5 47 - 4'7 1423 + 4•7 18 20 59 - 11'9 555 -2'3 16 22 + 2'0 
19 18 47 -18'8 6 26 - 4'0 15 21 + 4'0 }g 21 45 -~l'4 618 -1'5 17 26 + 1·o 
20 19 :i6 -16'9 658 -3'5 16 24 + 3"5 20 2230 -Hl 639 -0'7 1832 + 0'3 

21 2024 - 14'3 7 26 - 2'8 17 27 + 2·5 21 2316 - o·s 7 o + o·2 1937 - 0'7 
22 21 10 - 11 ·1 7 50 - 2'0 1830 + 1•8 22 o l + 36 7 21 + 1·0 2044 -1'3 
23 21 56 -7'4 812 -1'2 1935 + 0·7 23 049 + 7•6 7 44 + 1'8 21 52 -2'3 
24 2241 - 3"5 833 -0'3 2041 o·o 24 l 37 + 11'4 8 9 + 2'7 23 o - 3'3 
25 23 27 + 0'6 8 53 +o·5 21 46 -0·5 25 2 28 + 147 839 + 3•3 - -

26 o 12 + 4'8 914 + 1'3 2253 - 1'8 26 3 21 + 17'4 915 + 4•2 o 9 - 4'0 
27 l o + 8'8 937 + 2'2 ---- - 27 417 + 19'1 10 l + 4'7 l 15 -4·5 
28 1 49 + 12"5 10 ,'} +3"0 o 2 - 2'7 28 515 + 19'8 1056 + 4•7 217 -4'7 
29 241 + 15'7 1037 +3·8 1 13 - 3·7 
30 336 + 18'21117 + 4'5 2 22 - 4'2 

31 435,+19'7112 8 + 4'81 3 291 -5'2 

FAZY KSIĘŻYCA (cz. śr.-eur.) 
d h m 

Pełnia Styczeń 5 22 30 Luty 
d h m 

4 8 55 
I I 5 12 
19 9 28 
27 4 26 

Ostatnia kwadra 
" 

12 14 10 
Nów. 

" 
20 14 27 

Pierws1.a kwadra 28 16 o 

' ) O pólnocy czasu un iwersal nego (Jh cz . śr.-e urop.). 
' ) W Warszawie czas środk0wo-europejski. 

" 
" 



l 
Styczeń 

"' ~ 

!l 
·c- "Cl "Cl "' - '() '() 

"' " " .<= .<= o 
" U) 

u u 
'() "' ~ "' C>: t; N 

m s h m h m 
l - 3 6 7 45 15 33 
6 - 525 7 44 15 39 

11 - 733 7 42 1546 
16 -927 7 38 15 54 
21 -11 5 7 33 16 1 
26 - 1225 7 27 16 11 
31 -1323 7 20 16 19 

URANIA 

SLOŃCE 

1939 

!l c "' o 

m 
T 5'5 5 
+ 5·3 10 
T 5·1 15 
+ 4·8 20 
T 4'5 25 
+ 4·2 

l + 3·7 

"' ·c-
"' -" " 
" U) 
'() "' C>: t; 

m s 
-14 2 
-1419 
-1418 
-1359 
-1323 

99 

Luty 

.. ~ 
"Cl "Cl •O '() .<= .<= c 
u u U) 

"' ;;: N 

h m h m m 

713 16 28 T 3'2 
7 4 1638 + 2·8 
654 16 48 + 2•5 
644 1657 +2·0 
633 17 6 + 1•7 

U w a g a: Współczynnik ., C" w tablicy odnoszącej się do Słońca i Księżyca jest to 
zmiana momentów wschodu i zachodu na )o różnicy szerokości geograficznej danej miej
scowości w porównaniu z szerokością geogr. Warszawy. Na poludnie stosujemy znak po
dany w tablicy, na pólnoc - znak odwrotny. W tablicy dla Słońca znak górny odnosi się 
<lo wschodu, dolny do zachodu Słońc a . 

') O północy czasu uniwersalnego (!h. cz. śr.-europ.). 
2) Czas prawdziwy mniej średni. 
') W Warszawie, czas ś rodkowo -europejski. 

C z a s g w i a z d o wy w Gr e e n w i c h. 

o północy czasu uniwersalnego (1 h cz. śr.-europ.) . 

Styczeń 1. 6h3Smsgs·450. Luty l. 8h41m 12s'714. 

Zmiana czasu gwiazdowego na 1 dobę: 3m 55s· 556. 

PLANETY 

Merkury . Wenus Mars 

1939 
l 1 

11 
21 
31 

III 10 
20 

hm ohmhm 
17 5 - 20•7 5 55 14 9 
17 52 - 22'7 6 17 14 5 
18 53 - 23 56 44 14 20 
19 58 -22'3 7 3 14 55 
21 7 - 1877 71547 
22 16 - 12 8 7 2 16 52 

h m 
15 44 
16 14 
16 51 
17 32 
1816 
19 3 

ohmhmhm ohmhm 
-15'6 4 11319 1441 - 1472541222 
- 16'9 4 113 315 6-16'62501156 
- 18'44 712511531 - 18·22451131 
- 19 7 4 17 12 45 15 56 - 19'7 2 40 11 8 
- 20'4 4 27 12 45 16 24 - 20'9 2 3410 461 
- 20 4 4 34 12 52 16 49 -21'9 2 27 10 25 

Jowisz Saturn Uran Neptun 

l l l l l 
"Cl 

l l 
"Cl 

l ) a l l 
"' '() 

'() !l -:o a o .<= a o .<= o a o u :;: "' o "' ;;: o 
N 

1939 h m o h m h m h m o h m h m 19391h m i o -::-1 o I l 2211 - 12'3 10 8 20 4 046 + 2•2 11 26 2354 l 11247 + 15•7 11 37 + 3•7 
11 22.19 -11'5 933 19 37 048 + 2•4 1047 2317 31246 + 15'7 11 36 + 3•9 
21 2227 -10·8 858 19 10 050 + 2'7 10 8 2242 U w a g a : Współrzędne planet 
312236 - 9'9 8 22 18 44 O 52 + 3•0 9 3 22 6 podano dla pólnocy czasu uni -

II lO 22 44 - 9'1 7 46 1818 O 55 + 3·4 8 52 21 32

1 

wersalnego ; wschody 1zachody 
dla Warszawy w czas1e środ-

20 22 53- 8·t 7111753 0591+ 3'8 8142058 kowa-europejskim. 
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Zakrycia gwiazd przez Księżyc 
(Czas środkowo-europejski) 

e Tauri (3m'6) zniknięcie. Kraków 
d h m 

Styczeń 30 21 7 
Lwów 
Poznań 

Warszawa 
Wilno 

Zjawiska astronomiczne (cz. śr-eur.) 
d h 

Styczeń 3 23 Ziemia w perihelium 

Minima Algola 
d h 

Styczeń 2 18'3 
17 2'4 
19 23•3 
22 20'0 
25 16'8 

d h 
Luty 9 0'8 

11 21'6 
14 18'5 

Niebo w styczniu l lutym 1939 r. 

2 
12 
6 
2 

·w połowie stycznia wieczorem w zenicie świeci jasno Capella 
w gwiazdozbiorze Woźnicy niewiele tylko, dzięki wysokiej pozycji na 
niebie, ustępując w jasności najjaśniejszej z gwiazd - Syriuszowi, który 
błyszczy na południo-wschód od pięknego gwiazdozbioru Oriona, prze
chodzącego o tej porze przez południk. W lutym Orion skłania się ku za
chodowi, Woźnica się obniża, a jego miejsce zajmują słabsze gwiazdy 
Rysia, gdy na wschodzie coraz wyżej podnosi się Lew. 

O świcie przed wschodem Słońca w pierwszych dniach stycznia można 
będzie obserwować Merkurego. Wenus nad ranem coraz krócej widoczna 
jako jutrzenka. Mars również rezyduje na wschodnim niebie wschodząc 
w styczniu i lutym między 2-ą a 3-ą godziną rano. Jowisz w styczniu jest 
jeszcze długo widoczny po zachodzie Słońca, w końcu lutego zbliża się 
bardzo do Słońca i przestaje być widoczny. Saturn podąża za Jowiszem. 
choć nieco wolniej i będzie widoczny wieczorami w styczniu i lutym. 

Redaktor : prof. dr EUGENIUSZ RYBKI\ Wydawca: Pol. Tow. Przyjaciól /\stronom i i 
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Oddziałów przez P. K. o. lub na ręce skarbników. 

Drukarnia .. Słowa t'olsklego". Lw6w. Zimorawicza 15. 
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