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que o lugar geométrico dos pontos do plano cujas
distâncias a dois pontos fixos estão numa razão constante é precisamente a circunferência de centro 0 cujo
diâmetro AB divide harmonicamente o segmento Q'Q
dos dois pontos fixos (circunferência de Apolonio).
E de (AB Q'
— 1 resulta ainda, como se sabe
do estudo das pontuais harmónicas,
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e, por conseguinte, Q' ™— Qr/d.
Obtém-se assim o valor e a posição da carga Q'
que, juntamente com Q, permite calcular o eampo e
o potencial em todos os pontos do dieléctrico exteriores ã esfera condutora.

ASTRONOMIA
O PRETENSO PROBLEMA DA HORA NA ACTUALIDADE
O a s t r ó n o m o não teré possibilidade, por muito tempo ainda, de r e c o n h e c e r sequer
esse milésimo do segundo que dizem ter-lhe o f e r e c i d o a Radiotécnica
por A . Baptiste dos Santos (Astrónomo de I." ciasse do Observatório Astronómico de Lisboa)
Inicia-se entre nós, segundo parece, a propaganda
entusiástica da obtenção radio-astronómiea do milésimo do segundo. Diz-se, e escreve-se mesmo, mercê
provavelmente de influências estrangeiras mais animosas e por isso menos reflectidas, ou, talvez melhor,
por errada interpretação do que se tem dito e escrito
lá por fora, que em matéria de determinação e conservação da hora en trámos na era do milésimo do segundo —
tal qual se disse da bomba atómica.
K isto se afirma porque possuímos, também se diz,
um guarda-tempo, o relógio de quartzo, que nos
garante esse milésimo na sua preciosa marcha e porque
os astrónomos melhoraram consideravelmente os seus
instrumentos de observação e estão boje de posse de
um novo registador do tempo de extraordinária precisão e
velocidade porque nele o segundo tem meio
metro de comprimento.
Com estas razões se procura, em conferências, nos
jornais e cm revistas técnicas, interessar professos e
entusiasmar leigos, prometendo a estes o milésimo do
segundo — àqueles seria menos fácil — como se da sua
posso pudesse resultar-lhes uma melhoria certa das
condições de vida.
Não podemos concordar com a afirmação e dizêmo-lo com mágoa porque a aquisição real do milésimo
do segundo seria certamente de incalculável valor na
investigação astronómica c, segundo parece, na Física
Electrónica moderna.
E não podemos concordar porque as razões apresentadas não bastam para nela crermos e é até à afirmação
contrária — estamos longe, ainda, de atingir artronbmicamente o milésimo do segundo— que nos conduz
a análise fria do conjunto de tudo quanto possa influir
na determinação exacta da hora ; além do que se nos

afigura bem discutível, por enquanto, que os astrónomos tenham melhorado consideravelmente os instrumentos de observação.
Em poucas e por outras palavras poderíamos
apresentar as razões da nossa discordância se nos
dirigíssemos apenas aos da especialidade, mas, porque
o assunto é já do domínio piiblieo nacional e nos parece
fácil expo-lo de modo que todos o entendaiu, para todos
escrevemos na esperança do que seremos compreendidos.

Coube sempre ao astrónomo, em todos os tempos,
a determinação exacta da hora porque só ele sabe e
pode ler o padrão clássico de medida do tempo, esse
gigantesco relógio natural que é a Terra animada do
seu movimento de rotação.
A Mecânica ensinou-lhe que este movimento seria
rigorosamente uniforme — condição indispensável a
um padrão de medida do tempo — se a Terra fosse um
sólido perfeitamente livre e invariável; e se ele sabe,
por considerações também de ordem mecânica, que
esta ultima condição se não pode realizar rigorosamente, a verdade é que determinados os defeitos de
uniformidade, por comparação com outros relógios
naturais — os movimentos dos planetas em torno do
Sol — , os valores obtidos não justificam o abandono
do padrão.
A condição de uniformidade não tem sido coisa que
possa estabelecer-se por absoluto no laboratório e,
deste modo, qualquer relógio construído pelo homem
só tem sido considerado uniforme se, em relação ao
padrão natural, ele se atrazar ou adiantar sempre da
mesma quantidade em intervalos de tempo iguais.
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Por bom ou mau que seja es?e relógio, garanta ele
ou não o desejado milésimo do segundo, o único meio
de o reconhecer astronòmicamente, isto é, de conhecer
o seu esta<lo em vários instantes e dele deduzir a sua
marcha — respectivamente a correcção que é necessário
fazer à leitura do seu mostrador para obter a hora
exacta e a quantidade de que ele se adianta ou atraza
diàriamemente —tem sido sempre o da sua comparação
com o padrão natural.
Nessa indispensável comparação o astrónomo terá
de fazer a leitura deste padrão cujo mostrador é a
esfera celeste e em que o ponteiro em qualquer lugar
da Terra é o seu próprio meridiano. As zero horas
são por convenção indicadas no mostrador por um
ponto notável da esfera celeste, o equinócio vernal, que
não é absolutamente fixo mas de que o astrónomo
conhece as leis do movimento, podendo, assim, determinar a sua posição em qualquer instante.
Quando em qualquer lugar da Terra o seu meridiano
coincidir com o equinócio vernal serão zero horas nessse
lugar j em qualquer outro momento a hora do lugar
será o ângulo horário do equinócio vernal, isto é, a
sua distância angular ao meridiano, exactamente como
no mostrador do nosso relógio da sala de jantar se ele
só tivesse o ponteiro das horas — distância angular
do ponteiro às zero horas í 1 ).
Mas porque é incómodo um mostrador com uma só
hora marcada e porque o equinócio vernal, não tendo
existência real, não é um ponto visível que possa
observar-se directamente, o astrónomo adoptou outros
bem visíveis que a natureza se encarregou de distribuir profusamente por toda a esfera celeste, as estrelas,
cujas distâncias a esse ponto notável das zero horas
— distâncias angulares na direcção do movimento da
Terra — ele mediu com o rigor que poude o vem acertando dia a dia. A esta distância chamou aocceiujk)
recta* e ela será a hora dum lugar quando a estrela
respectiva coincidir com o seu meridiano, porque, evidentemente, nesse momento a ascensão recta da estrela
será igual ao ângulo horário do equinócio vernal.
Cada estrela indicará, assim, no mostrador a hora «•,
designando por esta letra grega a sua ascensão recta.
O meridiano não ó, igualmente, urna linha real e j á
por isto já porque o observador tem fraca sensibilidade
visual para determinar com perfeita exactidão, à vista
desarmada, o momento da coincidência, ele serve-se,
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na observação, dum instrumento provido dum óculo
cujo eixo óptico deveria descrever rigorosamente o
meridiano. Este absoluto rigor não é, porem, possível
na prática e, assim, o instrumento mantém sempre uma
certa distância ao meridiano quo é uso designar por
o ângulo horário do instrumento* e que o astrónomo
procura conhecer com a mais perfeita exactidão.
A hora do lugar de observação, em dado momento,
será, portanto, igual à ascensão recta da estrela que
nesse momento cruza o meridiano do instrumento
somada com o ângulo horário deste meridiano ou dele
subtraída conforme o instrumento estiver a oeste ou
a leste do meridiano verdadeiro, visto que a 'ferra
gira de oeste para leste em torno do seu eixo.
Assim se lê o relógio padrão. E para o comparar
com outro cujo estado queiramos conhecer basta ler esto
ao mesmo tempo, o quo se consegue com o rigor necessário registando o momento em que sa faz a leitura
do padrão num aparelho cronográfico quo marque os
segundos do relógio a comparar.
s
Vejamos que rigor poderemos esperar nesta comparação.
A exactidão da hora lida no padrão depende, como
se vê, da exactidão com que são conhecidos o ângulo
horário do instrumento c a ascensão recta da estrela;
e ainda, evidentemente, do rigor com que o observador
apreciou o momento da coincidência na leitura do
padrão.
Os astrónomos têm procurado desde sempe melhorar
o instrumento e os métodos de observação de modo a
obterem com o mais perfeito rigor o ângulo horário
daquele e o momento exacto da coincidência.
Muito se tinha já conseguido neste ponto mas a
ânsia de atingir a perfeição fez-nos aparecer na América, liá uns dez anos, um novo instrumento — ou melhor, uma adaptação ao serviço da hora de um instrumento destinado até então SÓ à determinação da
latitude, o Tubo ííenital( s ) — que de novidade só tem
o registo fotográfico da imagem da estrela utilizando
um processo engenhoso, mas de eficiência prática
ainda duvidosa, que dispensa a intervenção do astrónomo na observação, eliminando, assim, o seu erro
pessoal. Procede-so cora e!e de modo a eliminar também o efeito do seu ângulo horário, mas os processos
usados são os clássicas, um dos quais, o da inversão
do instrumento nas observações ineridianas, se deve
aumportug-uês, o falecido almirante Frederico Augusto
Oom, primeiro director do Observatório da Tapada.

i4> Liá corça dum nno aüo havia ainda na Europa uro úuico
dostes Luslrumoutos.

