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F0SF 0R E SC E N C Y 1 *).

Doświadczenia, wykonane przez bada- 
czów takich, jak  Wiedemann, Lenard, Ni- 
chols, Merritt i inni, wykazują z coraz to 
większą pewnością, że różnica pomiędzy 
fosforescencyą a fluorescencyą jest tylko 
pozorna i raczej natury  ilościowej niż j a 
kościowej.

W przedstawieniu teoryi poniższej sta
rałem się powiązać dwa te  zjawiska 
i oprzeć wytłumaczenie obu na jednej 
i tej samej podstawie.

Obecnie mam zamiar przedstawić ogól
ne tylko idee tej teoryi, oraz wykazać 
Jej użyteczność w sprawie wytłumaczenia 
podstawowych faktów z tej dziedziny. 
Pozostawię natomiast na uboczu wszyst
kie szczegóły, ponieważ zamierzam zbadać 
je osobno.

Zakładam wraz z profesorem J .  J. 
I homsonem, że układ ciałek, należących

') Philosophical Magazine. Maj 1907.

do atomu, zaczyna wytwarzać światło, 
skoro tylko jego energia wewnętrzna 
przekroczy pewne minimum, które prof. 
J . J .  Thomson nazywa wartością k ry ty 
czną. Wartość ta może być osiągnięta 
bądź przez podniesienie temperatury (spo
sób niebardzo skuteczny), bądź też przez 
zwiększenie liczby elektronów w układzie 
ciałek.

Jeżeli świecenie układu ciałek wyw o
łane jest przez zwiększenie liczby elek
tronów, to układ ten pozostaje świecą
cym dopóty, dopóki energia jego nie spa
dnie poniżej wartości krytycznej. Zmniej
szenie to pochodzić może z przyczyn n a 
stępujących: 1° zmniejszenie energii przez 
promieniowanie; 2° wyrzucenie elektro
nów z układu; 3° utworzenie nowej kon- 
figuracyi elektronów we wnętrzu układu.

Przypuszczam w każdem ciele fosfory- 
zującem lub fluoryzującem istnienie dwo
jakiego rodzaju układów ciałek, układów, 
obdarzonych różnemi własnościami, lecz 
ściśle z sobą zjednoczonych. Dla oznacza
nia tych układów używać będę terminów: 
układ elektronogeniczny i układ lumino
fory czny.

Układ elektronogeniczny posiada moc 
wystrzeliwania elektronów, skoro podda
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ny zostanie działaniu światła. Prawie 
wszystkie ciała zaw ierają  w sobie układy 
elektronogeniczne, jak  tego dowodzą do
świadczenia nad promieniami wtórnemi, 
wytwarzanemi na powierzchni ciał. Prócz 
tego doświadczenia Lenarda, Elstera. 
i Geitela, Ram saya i Spencera, Sagnaca 
i innych wykazują, że ilość elektronów, 
wysyłanych pod działaniem światła, zmie
nia się Z rodzajem substancyi i z ga tun 
kiem użytego światła. Podobnież zmie
nia się i prędkość wystrzeliwanych elek
tronów. Wobec tego musimy przyjąć, że 
układy ciałek są elektronogeniczne w sto
pniu niejednakowym.

Układ luminoforyczny jest to układ ciał 
taki, w którym energia wewnętrzna jest 
bardzo bliska wartości kry tycznej. Sku t
kiem tego pochłonięcie naw et małej 
względnie ilości elektronów wystarcza do 
uczynienia takiego układu świecącym. 
W  pewnych razach będzie on zdolny po
chłonąć taką  ilość elektronów, że jego 
energia wewnętrzna znacznie przekroczy 
wartość kry tyczną prof. Thomsona. Pew 
ne jest, że układ luminoforyczny pochło
nie elektrony, które przezeń przechodzą, 
w takim tylko razie, jeżeli prędkość tych 
ostatnich znajduje się w pewnym stosun
ku do własnej jego energii wewnętrznej 
i budowy.

Każdy układ luminoforyczny może w pe
wnej mierze być także układem elektro- 
nogenicznym.

Każdy atom może zawierać jeden lub 
kilka układów luminoforycznych, lecz 
każdy układ luminoforyczny wytwarza je
den tylko rodzaj światła, posiadający 
własne charakterystyczne widmo.

Zgodnie z tą hypotezą zjawiska fosfo- 
rescencyi i fluorescencyi dają się w ytłu
maczyć w' sposób następujący: W  ukła
dach ściśle elektronogenicznycli światło 
wywołuje wyrzucanie elektronów w zna
cznych ilościach. Otóż, ponieważ te uk ła 
dy elektronogeniczne są ściśle związane 
z układami luminoforycznemi, przeto pro
mienie wtórne zdolne są przenikać do 
wnętrza tych ostatnich pod warunkiem, 
że prędkość ich ma odpowiednią wartość. 
W artość krytyczna energii wewnętrznej 
układu luminoforycznego zostanie w krót

ce przekroczona, a wynikiem tego będzie 
światło ').

W przypadku ciał fluoryzujących elek
trony te pochłaniane są tylko czasowo. 
Układ luminoforyczny staje się świecą
cym na czas, gdy przezeń przebiegają 
elektrony. W  przypadku ciał fosforyzują
cych elektrony są pochłaniane przez 
układ luminoforyczny, i układ ten pozo
staje świecącym, dopóki nie wystrzeli 
elektronów i nie wypromieniuje energii 
w ilości takiej, k tóra sprowadzi spadek 
jego energii wewnętrznej poniżej warto
ści krytycznej.

Podstaw owa zasada mojej teoryi, mia
nowicie współistnienie dwojakiego rodza
ju  układów- ciałek ciałach; fosforyzują
cych i fluoryzujących, w szerokiej mie
rze znajduje potwierdzenie w faktach do
świadczalnych.

łł. W ' przedmiocie fosforesceneyi mamy 
dzieła Lenarda, Klatta, Urbaina, de ATis- 
sera i W aentinga, które dowodzą, że, aby 
wywołać fosforescencyę, dwa ciała, na
zwane p rzez■ nich rozpuszczalnikiem--i/me
talem cz} nnym, muszą być wprowadzone 
w zetknięcie. Metal czynny gra rolę ukła
du luminoforycznego. Otóż, ponieważ 
siarczki, k tórych się do tego używa, po
siadają w wysokim stopniu zdolność wy
twarzania promieni wtórnych pod wpły
wem ..światła, przeto jest rzeczą wielce 
prawdopodobną, że zawierają one układy 
elektronogeniczne.

Co dotyczę ciał fluoryzujących, to 
ciekawe dzieło Kaufmanna o budowie 
ciał organicznych fluoryzujących potwier
dza również mój sposób widzenia rzeczy. 
Ugrupowania cząsteczkowe, które badacz 
ten nazywa fluorogenicznemi oraz lumi- 
noforycznemi, odpowiadają moim układom 
elektronogenicznym i luminoforycznym.

111. Teorya moja pozwala mi ustanowić 
zależność, w szerokim zakresie potwier
dzoną przez doświadczenie, pomiędzy n a 
tężeniem fosforescencyi a czasem.

Niech E 0 będzie energią początkowy 
układu luminoforycznego, zanim zaczną

') Świeżo prof. Lenard zwrócił uwagę na waż
ność promieni wtórnych dla fosforescencyi, w spo
sób atoli całkiem odmienny od tego, w jak i ja  to 
czynię tntaj. (Przyp, autora").
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nań działać promienie wtórne. Pod dzia
łaniem światła układ elektronogeniczny, 
okalający układ luminoforyczny, sprawi 
to, że ten ostatni otrzyma i pochłonie 
pewną liczbę elektronów, jeżeli tylko po
zwala na to ich prędkość.

Ponieważ układ luminoforyczny jest do 
pewnego stopnia elektronogeniczny, prze
to pod działaniem światła będzie on wy
syłał napowrót elektrony w otaczającą 
przestrzeń. Jeżeli ilość elektronów po
chłoniętych jes t  większa od ilości wysła
nych, to wartość Em, czyli wartość kry
tyczna układu huninoforycznego zostanie 
osiągnięta po pewnym czasie, i układ lu- 
minoforyęzny wytwarzać będzie własne 
swoje światło.

Układ luminoforyczny niezdolny jest 
do pochłaniania elektronów nieogranicze- 
nie. Gd^ warunek równowagi z;>stanie 
naruszony, układ wysyłać będzie z po
wrotem elektrony, k tórych liczba zależy 
od energii układu, otrzymanej od elek
tronów, które do niego przyszły. Tą dro
gę ustala się stan stacyonarny. Energia 
wewnętrzna, odpowiadająca stanowi >sta- 
eyonarnemu, wyrazi się liczbą E 0 -j- 0. 
W artość . stałej 0  zależy od jakości i ilo- 

' śei promieni wtórnych, przechodzących 
przez układ luminoforyczny, jak  również 
od otaczającego ośrodka oraz od tempe
ratury.

Rozpatrzmy chwilę, w której wytwa
rzanie promieni wtórnych ustaje i dla 
chwili tej załóżmy t =  0.

Począwszy od tej chwili, energia we
wnętrzna E układu luminoforycznego bę
dzie malała, i możemy przypuścić w pier- 
wszem przybliżeniu, że ubytek energii 
w jednostce czasu wynosi a E  — E 0 *).

Stąd wynika zależność

— at

E =  E ,  +  Cxe

w której wartości Cx i a są funkcyami: 
własności układu luminoforycznego, ota- 
czającego ośrodka i temperatury.

Natężenie fosforescencyi może być w y
rażone w pierwszem przybliżeniu jako 

I — c (E — Em), 
skąd otrzymujemy

— ftt
I =  Ae — B, 

gdzie A =  0^C[
B =  c (Em — E #)

Wzór ten, który daje nam zależność 
pomiędzy natężeniem fosforescencyi a cza
sem, zgadza się z najnowszemi doświad
czeniami Nicholsa i Merritta nad blendą.

IV. Jak  powiedziałem, stałe A i B są 
funkcyami temperatury; zmniejszają się 
one z jej wzrostem. W ynika stąd, że znaj
dzie się jedna temperatura taka, w któ
rej natężenie początkowe fosforescencyi 
będzie największe, oraz druga tem peratu
ra, która niekoniecznie musi być ta  sa
ma, co pierwsza, a w której zmniejszanie 
się natężenia będzie najpowolniejsze. 
Wnioski te znajdują potwierdzenie w do
świadczeniach Lenarda i Klatta.

Górna granica temperatury dla zjawi
ska fosforescencyi podobnież może być 
wytłumaczona na podstawie analogicz
nych rozważań. Nagłe podniesienie tem
peratury ciała fosforyzującego, pobudzo
nego w temperaturze niskiej, zmniejszy 
stałą B, skutkiem czego natężenie świa
tła  powinno wzrosnąć; i ten fakt doświad
czenie potwierdza.

Widmo wygasania, odkryte przez Ed
munda Becąuerela, a zbadane przez Hen
ryka Becąuerela, w teoryi mojej daje się 
wytłumaczyć w sposób następujący: Do
świadczenia nad jonizacyą, wytwarzaną 
przez ciała, wystawione na światło, wy
kazują, że pewne okolice widma posiada
ją moc wzbudzania promieni wtórnych, 
w stopniu wyższym, aniżeli inne okolice. 
Jeżeli więc układ luminoforyczny ciała 
fosforyzującego potęguje jego własności 
elektronogeniczne w okolicy pozaczerwo- 
nej widma, to pobudzenie ciała fosfory
zującego przez widmo przyspieszy emi- 
syę elektronów układu luminoforycznego. 
Tym sposobem energia jego spadnie szyb
ko poniżej wartości krytycznej.

V. W edług mojej teoryi fosforescencya, 
j wytwarzana przez promienie katodowe, 
| odkryte przez Williama Crookesa, była
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by zjawiskiem wielce złożonem. Należa
łoby j ą  przypisać w części elektronom, 
pochodzącym wprost z promieni katodo
wych i przebiegającym przez układ lumi- 
noforyczny, w części zaś elektronom, wy
syłanym przez promienie wtórne. Rozumo
wanie analogiczne z tem, którego używa 
prof. J .  J .  Thomson do wytłumaczenia 
dwu widm argonu, pozwala mi również 
wytłumaczyć niektóre właściwości do
świadczeń, a w szczególności różnice 
w fosforyzujących widmach europu, gdy 
ciało to je s t  rozcieńczone związkami w a
pnia lub też pierwiastków, wchodzących 
w skład gadolinitu *).

J e s t  rzeczą oczywistą, że atom, który 
może zawierać w sobie kilka rozmaitych 
układów luminoforycznych, może dawać 
różne widma, gdy go potrak tu jem y tym 
samym rozpuszczalnikiem.

Niepodobna wymienić w tej krótkiej 
notatce wszystkich zjawisk tosforescencyi 
i fluorescencyi, które potwierdzają moję 
teoryę. Nie sądzę, by teorya  ta  była zu
pełna; niemniej przeto uważam ją  za do
godną hypotezę roboczą, k tóra może stać 
się bodźcem dla poszukiwań w tym  kie
runku i służyć za przewodnika w no
wych badaniach doświadczalnych.

tłum. S. B.

ORGANIZM ŻY W Y  
JA K O  CZYNNIK CHEMICZNY; RZUT 

OKA NA NIEK TÓRE ZAGADNIENIA 
FO T O SY N T E Z Y  W ROŚLINACH. 2)

W  rozwoju chemii zarówno jak i wszyst
kich innych nauk przyrodniczych i fizycz
nych  rzuca się w oczy fakt, że znaczne 
postępy, stanowiące epoki w historyi na
uk, dokonane zostały w następstwie za
stosowania w danej dziedzinie metod, 
przynależnych innym dziedzinom wiedzy. 
F a k t  ten opiera się na zasadzie filozoficz-

J) Szczegółowy opis niezmiernie ciekawych do
świadczeń, popierających teoryę fosforescencyi 
naszego rodaka, ogłoszony został w zeszycie Com- 
ptes rendus z dnia 22 kwietnia r. b. p. t. Sur la 
phosphorescence des terres rares. Note de MM. 
J. de Kowalski et C. Garnier. (Trzyp. tłumacza).

2) W edług II. Meldoli, Journ. Cliem. Soc. 89,749 
1906)

nej — jedności przyrody: na istnieniu
w rzeczywistości tylko jednej wiedzy, 
której podział na poszczególne części wy
nika z niedoskonałości naszych zdolności 
poznawczych.

Uważałbym za rzecz ryzykowną zagłę
bianie się w dziedzinie abstrakcyi filo
zoficznej w stosunku do wyżej zaznaczo
nego faktu. Zaznaczę tylko, że chemia 
posunęła się znacznie naprzód z chwilą, 
gdy w badaniach zaczęto posługiwać się 
wagami, termometrem, kalorymetrem, po
larymetrem i prądem elektrycznym. Me
tody lizyczne W sprawie poznania budo
wy chemicznej nabywają coraz większego 
znaczenia,— prawdopodobnie uzyskają one 
jeszcze większe znaczenie w chemii przy
szłości; wystarczy przypomnieć, w stosun
ku do budowy cząsteczki, jaki udział 
przypadł pryzmatowi w oznaczeniu zdol
ności przełamującej lub pochłaniającej, lub 
też o zastosowaniu w tym też celu pola- 
ryzatora w badaniu związków czynnych 
optycznie lub chwilowo zdolnych do te
go w polu elektromagnetycznem. Zasto
sowanie udoskonalonego termometru db 
oznaczenia obniżenia punktu zamarzania, 
wywołanego w roztworze skutkiem obec-^ 
ności rozmaitych związków chemicznych 
doprowadziło do kryoskopowej i ebulio- 
skopowej metody oznaczania ciężarów 
cząsteczkowych. Prąd  .elektryczny uży
wany początkowo wyłącznie w znaczeniu 
czynnika rozkładu, w ostatnich czasach 
eksploatowany jest z dobreini wynikami 
w syntezie organicznej; przewodnictwo 
elektryczne jako metoda rozpoznawania 
budowy elektrolitów w roztworze, może 
również być uważane za zdobycz naj
nowszą naszej nauki dzięki zastosowaniu 
metod fizycznych. Czy ziści pokładane 
w niem nadzieje ciche wyładowanie—„efflu- 
ve electriąue" — autorów francuskich, — 
nadzieje tych, którzy zalecali zastosowa
nie go do syntezy, to pytanie rozstrzygną 
badania eksperymentalne.

Dzisiejsza teorya budowy materyi, j a k 
kolwiek nie ma obecnie praktycznego 
wpływu na nasze czysto chemiczne me
tody, może jednak w przyszłości wyświe
tlić takie zasadnicze pytanie, jak budowa 

| atomu chemicznego i istota wartości a to 
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mowej. Niezależnie od tego, jaki los cze
ka teoryę elektronów atomowych w rę
kach fizyków, warto zaznaczyć, że prace 
te zapoczątkowały badania nad prze
chodzeniem prądu elektrycznego przez 
gazy w celu przedewszystkiem obser
wowania ich widma. Od starej rur
ki Geisslera ze slabem rozrzedzeniem 
przeszliśmy do wysokiego rozrzedze
nia i ultragazowej postaci materyi, od
krytej przez Crookesa, której łączność 
z ostatniemi modyfikacyami koncepcyi 
atomu jes t  zdobyczą najnowszej historyi 
tego zagadnienia. Przykład ten z nasze
go punktu widzenia nad wyraz jask ra 
wo wyświetla łączność wzajemną fizyki 
i chemii.

Odkrycie gazów z gromady helu, któ
rego to odkrycia początek datuje się od 
zaobserwowanej różnicy w gęstości azotu 
z atmosfery i azotu ze związków chemicz
nych i od wydzielonego następnie przez 
Ilamsaya argonu, może być rozpatrywane 
jako rezultat mistrzowskiego korzystania 
z wagi. Kie można nie wspomnieć
0 płytkach fotograficznych, których za
stosowanie w badaniach chemicznych dało 
znakomite wyniki. Nie przesadzimy, je 
żeli dodamy, że cała nowa dziedzina ciał 
radyoaktywnych, zaczynając od odkryte
go przez Becąuerela promieniowania ura
nu, była poznana skutkiem własności dzia
łania tych  ciał na błonkę bromożelatyno- 
wą. Odkrycie przez p. Curie-Skłodowską 
radu również było ułatwione a, być mo
że, nawet i spowodowane przez zastoso
wanie przyrządu fizycznego — elektrosko
pu z listkami złotemi, który odkrywa i mie
rzy silę promieniowania na zasadzie jon i
zującego działania radyacyi na powietrze
1 następującego stąd wyładowania nae- 
lektryzowanych blaszek elektroskopu.

Przykładów tego rodzaju można przy
toczyć z każdej dziedziny wiedzy bez li
ku. Przypominając te ogólnie znane fa
zy w historyi współczesnej chemii, mam 
na celu postawić na pierwszym planie dla 
wyświetlenia na przyszłość niezbadanych 
dotąd dziedzin naszej nauki zasadę sko- | 
■'zystania z innych gałęzi nauki.

•Jeżeli istnieje w przyrodzie jakikolwiek j 

czynnik, którego zbadanie nie jest jeszcze !

dostatecznie gruntowne, sądzę, że tylko 
w jego kierunku spodziewać się możemy 
przyszłych wielkich zdobyczy. Czynnik 
taki istnieje; jest to nasz żywy organizm. 
Jeszcze w bardzo dawnych okresach hi
storyi ziemi rozwiązywał on chemiczne 
i,—niech mi wolno będzie dodać—fizycz
ne zagadnienia zapomocą metod, których 
nie jesteśm y w stanie jeszcze odtworzyć 
w naszych pracowniach; kierując się nie
mi, winniśmy dotrzeć do zupełnie nowych 
dziedzin badania.

Fizycy i fizyologowie dość dobrze wie
dzą, do jakiej doskonałości doszedł orga
nizm żywy w rozwoju swych wzroko
wych i słuchowych aparatów, w two
rzeniu ładunku elektrycznego, w prze
mianie energii chemicznej w świetlną; 
w zużytkowaniu energii potencyalnej (ma
jącej pierwotne źródło w promieniowaniu 
słońca) organicznych substancyj pokarmo
wych z wykładnikiem działania korzyst
nego, nie dającym się otrzymać zapoino 
cą żadnych mechanizmów; w rozwoju or
ganów dla wydobycia korzyści z dyfuzyi 
gazów i cieczy, ciśnienia osmotycznego, 
włoskowatości lub dla wywołania uwarun
kowanych objawami dyfrakcyi i iuterfe- 
rencyi przecudnych efektów barwnych. 
Nie ulega wątpliwości, że pewne niższe 
zwierzęta posiadają organy oddziaływają
ce (reagujące) na podrażnienia eterowe 
w wyższym stopniu niż człowiek i zwie
rzęta wyższe. Nie do mnie należy zada
wanie pytania, czy fizycy wyczerpali 
wszystkie możliwe dla nich lekcye fizyki 
życiowej. W  dziedzinie tej mogę być 
tylko zainteresowanym obserwatorem, 
lecz jestem pewny, że znaleźć można tu, 
robiąc przegląd dzisiejszego stanu fizyki 
życia, mnóstwo jeszcze zjawisk niewyja
śnionych. Nie mniej podziwu godną i za
gadkową jes t  chemiczna strona życia or
ganizmu. Zagadnienia chemii organicznej 
podług mnie mogą w najbliższych cza
sach znałeść w pewnym stopniu rozwią
zanie w następstwie wyjaśnienia procesów 
chemicznych, przebiegających w żywych 
roślinach i zwierzętach, jako przyczyn 
i skutku działania ich funkcyj życiowych.

Dostatecznie znane są przemiany che
miczne dokonywane przez organizm żywy
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jak w dziedzinie syntezy tak  i rozkładu 
związków organicznych. Nie umiej usta
lony jes t  fakt, że jakkolwiek zmiany ana
logiczne w wielu wypadkach mogą hyc 
odtworzone w laboratoryach, metod prak
tyki laboratoryjnej nie podobna jed 
nak utożsamić z metodami życia. Przez 
to chcę powiedzieć, że jeżeliby można 
było iść śladem krok za krokiem w kie
runku tworzenia się jakiegokolwiek związ
ku  organicznego w ciągli jego syntezy 
w organizmie żywym — jeżeliby nawet 
cykl życiowy miał za punkt wyjścia tak 
proste związki jak  woda i dwutlenek wę
gla — okazałoby się, że stopnie przejścio
we, w większości wypadków, a może 
i we wszystkich, są inne w laboratoryach 
niż w organizmie żywym. Przemiany 
chemiczne związków organicznych w or
ganizmie żywym są przedmiotem badań, 
połączonych ze znacznemi trudnościami 
praktycznemi, częściowo wskutek krótko- 
trwałości stopni przejściowych, częściowo 
wskutek niedoskonałości używanych do 
dyagnozy metod chemicznych i mikroche1- 
micznych. Te nici stosunków genetycz
nych, jak ie  zostały dotychczas uchwyco
ne, przeważnie zawdzięczamy fizyologii. 
Realizacya chemiczna tych  przemian, zu
pełnie niezależnie od zagadnień metody, 
w większości przypadków nie przypadła 
w udziale chemikom. F a k t  ten nawet 
sam przez się skłania do poważnego przy
puszczenia, że z chwilą dalszego zgłębie
nia tajników procesów życiowych, orga
nizm żywy wzbogaci naukę naszę nowym 
wielkim zasobem danych chemicznych. 
Fizyologowie zwrócili należną uwagę na 
coraz bardziej wzrastającą doniosłość tej 
strony ich nauki. Metody ich dorówny
wać zaczynają naszym czysto chemicz
nym i dzisiejsza szkoła liczy w swem 
gronie pracowników z gruntowną znajo
mością chemii. Zarówno chemia jak  i fi- 
zyologia powinny uzupełniać się wzajem
nie. P rzeg ląd  literatury fizyologicznej 
przekona chemików, że stopnie przejścio
we w ewolucyi związków organicznych 
w roślinach i zwierzętach albo są nam | 
nieznane albo zapełnione równaniami by- i 
p^tetycznemi, więcej lub mniej prawdo- i 
podobnemi spekulacyami raczej fizyoło- )

I gicznemi niż ściśle chemicznemi. Taka 
spekulacya wobec braku istotnych wia
domości, jest oczywiście uprawniona; mo
że być nawet korzystną, jeżeli jest  nale
życie traktowana, lecz staje się niebez
pieczną, jeżeli zechcemy ją  uważać bez 
potwierdzających j ą  dowodów za istotny 
przebieg procesów biochemicznych. P rze
gląd tych hypotez biochemicznych połą- 
czonemi siłami fizyologów i chemików 
będzie zadaniem wielkiej wagi.

Wtargnięcie chemika w dziedzinę fizyo
logii dało wspaniałe wyniki w pracach 
E. Fischera, którego rozprawy o związ
kach cukrowych, zasadach purynowych 
zawsze będą uważane za klasyczne; w śla
dy jego dążą zarówno fizyologowie jak  
i chemicy po drodze ku tajnikom synte
zy białka. Pomimo wiekopomnych za
sług tego wielkiego uczonego, do dnia 
dzisiejszego nie znamy jednak jeszcze 
pochodzema i etapów syntezy w organiz
mie żywym optycznie czynnego cukru 
lub zasad grupy purynowej i proteidów.

Jako  ilustracyę tego, jak  mało pogłę
biliśmy dotąd istotę procesów bioche
micznych, przypomnę krótką liistoryę 
i stan obecny tak  zasadniczej dla w szyst
kich syntez biochemicznych dziedziny 
wiedzy, jaką  jest fotosynteza w zielonych 
liściach roślin.

Godnym uwagi jest fakt, że rozwiąza
nie zadania tak  doniosłej wagi tak długo 
nie zostało spełnione przez chemików. 
Strona fizyczna asymilacyi fotochemicznej 
w liściu zielonym była poddawana wy
czerpującym badaniom przez Timiriazie- 
wa, Brauna i innych. Historya chemicz
nej strony badania procesu zajmowała 
wielu autorów. W  sumie historycznego 
zestawienia dorobku naukowego znajduje
my, że podczas gdy otrzymano pewne 
pomyślne rezulta ty  co do fizyki procesu, 
główne fakty charakteru chemicznego, 
które mogły być rozpatrywane jako  osta
tecznie i ściśle ustalone, były następują
ce: rośliny zielone pobierają węgiel
z dwutlenku węgla; objętość wydzielane
go tlenu prawie równoważy objętość po
chłanianego bezwodnika węglowego; 
w procesie odwrotnym oddychania też 
stosunki pomiędzy objętością dwutlenku
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węgla i tlenu nie są, ściśle zachowane; 
pierwszy widoczny produkt procesu — 
krochmal; pierwszy cukier, który można 
otrzymać chemicznie — cukier trzcinowy. 
Do tych danych możemy dołączyć bada
nia Ushera i Pristleya, zakomunikowane 
w styczniu roku ubiegłego i zasadzające 
się na tem, że pierwszym rozpoznanym 
związkiem o charakterze aldehydowym 
jest aldehyd mrówkowy. Zaczynając od 
tych związków, następnie, jeżeli zechce
my badać ciała, otrzymywane w procesie 
fotolizy, wstępujemy w dziedzinę mniej 
lub więcej hypotetyczną. Minęło z górą 
trzydzieści pięć lat od czasu, gdy Baeyer 
podał swe przypuszczenie, że pierwszym 
produktem asymilacyi jest aldehyd mrów
kowy, tworzący się podczas fotolizy 
z bezwodnika węglowego w obecności 
wody z wydzieleniem tlenu wolnego; 
powstały wr ten sposób aldehyd podlega 
polimeryzacyi. Zgodnie z wynikami ostat
nich badań za normalne produkty fotoli
zy należy uważać aldehyd mrówkowy 
i dwutlenek wodoru; pierwszy z nich 
szybko utrwala się (ulega kondensacji) 
przez prótoplazmę' żywą; drugi rozkłada 
się przez swoisty enzym z wydzieleniem 
tlenu. O istnieniu aldehydu w procesie 
fotosyntezy wnioskujemy na podstawie 
tworzenia się metylenoaniliny na czę
ściach liści zwilżonych wodą anilinową. 
Lecz najważniejszym wydaje mi się fakt, 
że stadyum początkowe — fotoliza bezwo
dnika węglowego, zgodnie z temi doświad
czeniami zupełnie nie stanowi procesu ży
ciowego.

Liście zielone Elodea, Ulva i Entero- 
morpha, w których zarówno protoplazma 
jak i enzymy zostały zabite przez pogrą
żenie w wodzie wrącej, zdolne są również 
na świetle aldehyd mrówkowy tworzyć 
z dwutlenku węgla. Innemi słowy funkeya 
aparatu chlorofilowego, zgodnie z tem 
twierdzeniem, nie ulega zmianie przez 
ustanie funkcyj życiowych, lecz groma
dzący się w rezultacie fotolizy dwutlenek 
wodoru zabija chlorofil i wówczas reak
cya się odwraca.

A zatem możemy mieć nadzieję, że 
dalszy ciąg pracy w zaczętym kierunku 
da nam możność określić z pewną dokła

dnością, w jakim stopniu proces fotosyn- 
tetyczny związany jest z funkcyą proto- 
plazmy i enzymów i w jakim  stopniu 
jest 011 nawskroś mechaniczny. Należy 
zaznaczyć, że teorya protoplazmatyczna 
procesu życiowego, przedstawiająca połą
czenie dwutlenku węgla z żywą proto- 
plazu ą jako konieczną fazę poprzedzającą 
fotosyntezę, otrzyma śmiertelną porażkę, 
jeżeli zostanie ostatecznie ustalone stwier
dzenie, że liść nawet martwy, lecz zawie
rający chlorofil może utworzyć aldehyd 
mrówkowy z bezwodnika węglowego. Dla 
tego też w szczególności najnowsze bada
nia wymagają takiego ścisłego potwier
dzenia. Winny być również określone 
funkcye chlorofilu, jako barwnika orga
nicznego.

Hypoteza, zapożyczona z chemii przez 
biologię więcej niż przed trzydziestu laty, 
podtrzymana została w ten sposób przez 
fizjologię. Z badań Ushera i Pristleya 
zaczyna wyjaśniać się przyczyna, dla któ
rej poprzedni badacze nie mogli otrzy
mać namacalnych dowodów obecności al
dehydu mrówkowego w zielonych czę- 
ściaeli roślin;-nie usuwali oni od ekspo
zyc ji  na światło czynnej kondensującej 
substancji—protoplazmy żywej. Ciż au- 
torowie utrzymują, że zapomocą destyla- 
cyi z parą wodną (po ekspozycyi na świa
tło) z liści, które były „zabite”, otrzyma
li ilości aldehydu mrówkowego wystar
czające do ustalenia charakteru tego 
związku, (próba na metylenoanilinę 
i czterobromoheksametyleuotetramin ) . 
Z tego wynika, że reakcyę podaną przez 
Baeyera można uważać za proces odwra
calny: .

HX'O8+2H20!;CHaO:f2H2tl

W ywołane przez chlorofil pochłanianie 
energii warunkuje kierunek reakcyi z le
wej strony na prawą :— objaw, zupełnie 
niezależny od wszelkich wpływów życio
wych. Równowaga szybko powraca i bez 
nich wskutek reakcyi odwrotnej. Funk- 
cya protoplazmy i enzymów—są to funk
cye substancyj katalitycznych, usuwają
cych obadwa produkty fotolizy i zabez
pieczających ciągły przebieg reakcyi z le
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wej strony ku prawej, dopokąd zzewnątrz 
energia je s t  dostarczana. (c. d. n.)

Kazimierz Szolcalski.

FIZY K A  W  SZKOLE ŚREDNIEJ.
(Zarazem kilka uw ag ogó lnych  o nauczaniu  na

uk przyrodniczych).

(Ciąg dalszy).

A. Treść f izy k i szkolnej.

Odrzucając używanie pojęć matema
tycznych, o ile ich pochodzenie nie jes t  
całkiem zrozumiałe, powinnibyśmy jed 
nak stanowczo zapoznać uczniów z tem, 
co stanowi podwaliny rachunków wyż
szych. J e s t  rzeczą w wysokim stopniu 
nienaturalną, że młodzieniec, kończący 
szkołę średnią i mający pretensyę do 
ogólnego wykształcenia, nic nie wie o tych 
pojęciach, które są podstawą współczes
nego przy rodoznaw stw a4), bez których 
to pojęć nie istniałaby cała cywilizacya 
współczesna i które należą zarazem do 
najgłębszych, jakie ludzkość wytworzyła. 
Czy można się zgodzić na to, aby przy
szły m edyk lub prawnik nie miał wy
obrażenia o tein, co to je s t  funkcya, co po
chodna; żeby nie mógł sobie zdawać 
sprawy z graficznego przedstawienia zja
wisk? Czyż je s t  rzeczą naturalną, że po
jęcia mechaniki ukazują się uczniom na
szym, jak b y  za mgłą jaką? I oto, sądził
bym, że nauczyciel fizyki, korzystając 
z wykładów mechaniki, powinien zapoz
nać uczniów nasamprzód z pierwszemi 
zasadami geoiuetryi analitycznej, a póź
niej, graficznie przedstawiając zjawiska 
ruchu, — wyjaśnić pojęcie pochodnej, róż
niczki i całki. (Oczywiście, o ile go nie 
uprzedzi kolega jego matematyk).

Rozumie się też samo przez się, że 
wszystkie subtelne i zawiłe kwestye, któ
re się z tem  wiążą, musiałyby być pomi
nięte. W ykład  powinien być bardziej po
glądowy; nauczyciel powinien stać na 
punkcie widzenia tych, co rachunki te 
stworzyli; będzie to tem naturalniejsze,

V Mam na myśli nauki fizyczno-chemiczne

' że rachunek różniczkowy właśnie powstał 
na gruncie rozważania zjawisk ruchu. 
Czuję dobrze, że projekt taki będzie nie
popularny; co innego, gdyby chodziło 
np. o dokładne zapoznanie z urządzeniem 
tramwajów elektrycznych lub motorów 
gazowych; tu ogół widzi bezpośrednią ko
rzyść w monecie brzęczącej. Ale jakieś 
tam idee, a w dodatku matematyczne... 
Sy tuacya zmieni się nieco, jeżeli się po
wołamy w tym względzie na przykład 
zagranicy. Podług reformy z 1902 roku 
we Francyi nawet, w tym oddziale gim- 
nazyum, który jest poświęcony specyalnie 
nauce łaciny i greckiego, uczniów zazna
jam ia się z podstawowemi pojęciami, 
t. zw. matematyki wyższej. Nie będzie 
chyba zbytecznem powiedzieć w kilku 
słowach, na czem polegała reforma szko
ły świeckiej we Francyi. W edług no
wych przepisów, dzieci z „classes enfan- 
tines” (ogródków dziecięcych), przecho
dzą do szkoły właściwej, gdzie dwa lata 
spędzają w „dm sion preparatoire”, a na
stępne dwa — znów w „division ćleinen- 
taire”. Dopiero po tych czterech latach 
szkoły przygotowawczej zaczyna się wła
ściwe wykształcenie średnie. Tu naucza
nie rozpada się na dwa cykle *).■ W  pierw
szym mamy dwa oddziały: jeden bez ła
ciny ze szczególnem uwzględnieniem nauk 
przyr. i matematyki, drugi — z łaciną 
i greckim (nieobowiązującym). Pierwszy 
cykl trwa 4 lata, w diugim zaś, obliczo
nym na lat 3, są już cztery oddziały: — 
A z greckim i łaciną, — B, w którym 
wykładana jest łacina, grecki zaś zastę
puje nauka języków nowożytnych, — C 
z łaciną i ze szczególnem uwzględnieniem 
nauk przyr. i mat., i wreszcie w oddziele 
D, znika też i łacina, główne zaś przed
mioty stanowńą matematyka, przyroda 
i języki nowe. Trzeba przyznać, że po
dział trochę skomplikowany, ale przysto- 
wany do potrzeb młodzieży. Powracając 
teraz do kwestyi matematyki, oto wyją

*) Pierwszy cykl, odpowiadający naszym czte
rem klasom, stanowi całość sam w sobie; ma to 
ogromną wartość, gdyż młodzieniec nie mogący 
się dalej kształcić, wychodzi z jakiem takiem wy
obrażeniem o świecie, gdy dawniej umiał on tro
chę składni łacińskiej i deklinacye greckie.
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tek z programu dla oddziału klasyczne

go *)•
Określenie zapomocą liczby dodatniej 

lub odjemnej punktu na osi, odwrotnie — 
przedstawienie liczby zapomocą punktu 
na osi.

Określenie zapomocą dwu liczb do
datnich lub odjemnych punktu na płasz
czyźnie; odwrotnie — przedstawienie dwu 
liczb zapomocą punktu na płaszczyźnie.

Rozszerzenie pojęcia spółrzędnych; dłu
gość i szerokość punktu na kuli.

Przedstawienie graficzne zmian zjawis
ka, zależnego od jednej zmiennej; krzy
we temperatur, ciężarów; zastosowanie 
do statystyki.

Pojęcie o funkcyi; graficzne przedsta
wienie bardzo prostych funkcyj:

y =  ax; y  =  ax-j-b; y = x 2; y = x :l; y = —

Wykreślenie prostej, określonej przez 
równości liczbowe pierwszego rzędu po
między x a y; współczynnik kątowy; 
rzędne na początku osi. Współczynnik 
kątowy prostej łączącej dwa punkty.

Sposób używania papieru kratkowane
go. Rozwiązanie dwu równań liczbowych 
pierwszego stopnia o dwu niewiadomych 
zapomocą przecięcia dwu prostych; roz
wiązanie równań liczbowych takiego 
kształtu:

x3 Ą- px -j- q =  0; x3 -(- px -)- q — 0 
zapomocą przecięcia krzywych (w tym 
celu wykreślonych) mających za równa
nie

y = x 2; y =  x3 
z prostą, której równaniem jest 

y +  px - f  q =  0.
Grafika dróg żelaznych. Krzywe do

starczane przez przyrządy samopiszące.
Równania kilku krzywych geometrycz

nie określonych: koła, mającego środek 
na początku osi, paraboli, cyssoidy Dio- 
klesa.

Pojęcie o stycznej i pochodnej. P rz y 
kłady pochodnych, otrzymanych geome
trycznie, jako granica siecznej (koło, pa
rabola). Współczynnik kątowy stycznej:

') Plan d’etudes et programmes d’enseigneinent 
dans les lycees et eolleges de garęons (Arrótós 
du 31 mai, 1902) Paryż, bracia Delalain, str. 163.

zastosowanie do kilku prostych wypad

ków (y =  x2; y =  x3; y  = — ). Pojęcie o

używaniu pochodnych do rozpoznania cha
rakteru zmienności funkcyi.

Przybliżone oznaczenie powierzchni 
krzywej, wykreślonej na papierze kratko
wanym, przez obliczenie kwadracików, za
wartych w jej środku; granica błędu, do
starczona przez liczbę kwadracików, przez 
krzywą przeciętych; błąd ten można u- 
czynić bardzo nieznacznym przez użycie 
nader drobnych kratek.

Powierzchnia trójkąta otrzymanego, ja
ko granica wspólna dwu sum prostoką
tów, z których jedna jest mniejsza, dru
ga zaś większa od powierzchni poszuki
wanej. Powierzchnia paraboli.

Zagadnienie odwrotne poszukiwaniu po
chodnej. Powierzchnia trójkąta lub para
boli, otrzymana przez poszukiwanie funk
cyi, której pochodną względem x, jest 
ax lub ax2.

Pojęcie o rachunku nieskończonościo- 
wym; przykłady nieskończenie małych 
różnych rzędów, granice stosunków lub 
sum, otrzymywanych przez pominięcie 
ilości nieskończenie małych w porówna
niu z temi, które się zachowuje.

Zastosowanie do oznaczenia objętości 
lub powierzchni ciał rozpatrywanych przez 
Geometryę elementarną.

Program ten nie ma stanowić normy 
obowiązującej: zadaniem jego — tylko 
wskazać w ogólnych zarysach, o czem 
można mówić. W arto też zauważyć, że 
wprowadzenie do szkół tych zasad ra
chunku wyższego nie utrudniłoby uczniom 
ich zadania. Przeciwnie, są to pojęcia, 
których się nabywa bardzo łatwo, które 
jednak wiele rzeczy uprzystępniają. Nie
jeden uczeń, niechętny do m atematyki, 
takby zainteresował się temi nowemi punk
tami widzenia, że wziąłby się z nową 
energią do pracy i pokonałby te trud
ności, które mu stały na drodze.

B. Podręczniki.

Ktoby z podręczników szkolnych fizy
ki chciał brać miarę o wielkości tej na
uki, bardzoby zbłądził. Każdy wie, jak  
wielkich, jak genialnych fizyków wydali
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Niemoy. Wiek X IX  nieśmiertelny jest 
imionami Gaussa, Meyera, Helmholtza, 
Hertza, i wielu innych, a jednak  przegląd 
niemieckich podręczników fizyki, prze
znaczonych dla szkół średnich, nikomu 
przyjemności nie sprawi. J e s t  ich za to 
moc nieprzebrana. Rozporządzałem ko- 
lekcyą, gdzie były  zebrane najcelniejsze, 
i trudno byłoby tam znaleść coś napraw
dę przydatnego dla ucznia. Z tych wszyst
kich wydały mi się najlepsze: książka.
P o sk e g o ') i podręczniki Hofflera2).

Pierwsza obmyślona jes t  doskonale tak 
w całości, jako też w szczegółach. W a
dę jej stanowi to, że tych  szczegółów 
jest zawiele, jak  na stopień niższy, że 
podzielona je s t  na zbyt wiele paragra
fów, z k tórych  każdy znów podzielony 
jest cyframi rzymskiemi na części. P i 
sana jes t  krótkiemi urywanemi zdaniami; 
niema tu ciągłości wątku. Jednem  sło
wem, jest to książka nieoceniona w rę
kach bardzo dobrego nauczyciela, obok 
ciągłych pokazów i wyjaśnień. Bez 
pomocy nauczyciela, lub ze słabą po
mocą (jak to często bywa), uczeń nie 
zdoła tam  uczynić ani kroku. Nie jes t  to 
też podręcznik, który  chłopiec chętnie 
będzie brał do ręki w chwilach wolnych; 
sama książka nie natchnie go zamiłowa
niem do wiedzy. To samo powiedzieć 
można o podręczniku Hoflera. F iz y k a  ta  
składa się z trzech części. Z nich naj
lepszą właściwie jest część A, przezna
czona dla nauczyciela; stanowi ona swo
jego rodzaju encyklopedyę nauczyciela 
fizyki. Znajdzie on tu  wszystko: — i nie
co wiadomości z psychologii i fizyologii, 
i geografię fizyczną, i trochę astronomii, 
i e lektrotechnikę i t. d., a zarazem — su
mienny system atyczny wykład całokształ
tu  nauki, gdzie, co prawda, znać nieco 
rękę ludzi mających więcej do czynienia 
z nauczaniem, niż z nauką. Również su
miennie ułożona jest część, przeznaczona 
dla ucznia; można jej jednak uczynić ten 
sam zarzut, co i książce Poskego. Jes t

') F. 1’oske. „Unterslufe der Naturlehre“ Brun- 
świk, Vieweg 190ó.

„Physik“ von A. Hiifler unter Mitwirkung j 
v on E. Maiss und Fr. Poske.

ona też mniej oryginalna, mniej jednolita 
od tamtej i przeraża mnogością okre
śleń, wydrukowanych specyalnie grubęmi 
czcionkami. To przerażenie jes t  całkiem 
usprawiedliwione, jeżeli się pomyśli, jaką  
trudność stanowią te określenia dla młod
szych uczniów i jak  niemiłosiernie będzie 
żądał nauczenia się ich na pamięć mniej 
rozwinięty nauczyciel, wiedząc, że są one 
wydrukowane tak  wielkiemi literami. 
Część C podręcznika jes t  skrótem egza
minowym. Z pomiędzy innych książek 
tego rodzaju żadna roi się nie wydała 
bardziej uwagi godną; niektóre zaś — 
wprost okropne. Aby się to nie zdawa
ło zbyt ogółnikowem, przytoczę wyjątek 
z podręcznika Kornera-Richtera *). Czy
tamy o materyi: „materya nazywa się
na zasadzie swych własności to, co w y
pełnia przestrzeń, przez masę zaś rozu
miemy ilość materyi...” a nieco dalej: 
„...w ostatniej instancyi każde ciało skła
da się z najmniejszych cząstek, zwanych 
molekułami, które zapomocą środków 
fizycznych nie mogą być podzielone; jed 
nak każda cząstka, a również cząstki pier
wiastków chemicznych, składają się co naj
mniej z dwu atomów (za wyjątkiem rtęci 
i kadmu, które zawierają w każdej 
cząstce tylko po jednym  atomie); atomy 
te mogą być oddzielone tylko na drodze 
chemicznej” 2). Co za pożytek wyniesie 
uczeń z tego ciężkiego, niezgrabnego 
i niepotrzebnego określenia materyi? Dla
czego podawać mu określenie masy, któ
re nie wytrzymuje krytyki? Co znaczy 
wreszcie ten dogmatyczny wykład ato
mistyki? Byłoby rzeczą całkiem natural
ną, gdyby uczeń po przeczytaniu tego 
wstępu, doszedł do przekonania, że che-

') Korner-kichter: „Lehrbuch d. l'hysik“. Lipsk
i Wiedeń, 1900.

2) Materie htisst das ftaumausfiiilende der 
Qualitat nach, wahrbnd mann unter Masse die 
Menge der Materie versteht (str. 2).. In letzter 
Rcihe besteht jeder Korper aus kleiusten durch 
physikalisehe Mittel niclit melir teilliaren Toiiclien, 
Molekule oder Molekel genannt; jedoe.h bestelit ein 
Molekuł, auch das eines chemisclien Eleinentes 
(mit Ausnahme des Quecksilbers und Cadmiums, 

I welche beide nur je 1 Atom im Molekuł enthaltenj 
I noeh aus mindestens 2 Atomen, die nur auf che- 
1 mischcn Wege getrennt werden konnen.
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raicy w probówkach operują atomami. 
A przecież niema nic bardziej sprzecznego 
z prawdziwym duchem wiedzy, jak  taka 
właśnie bezkrytyczność i dogmatyzm- 
Mógłby ktoś zauważyć, że jes t  rzeczą na

uczycie la  wytłumaczyć to wszystko 
uczniom i wykazać błędy w podręczniku 
zawarte; zapytam y jednak w takim razie, 
czem ma być rola podręcznika. Nauczy
ciel ma w klasie wiele ważniejszych rze
czy do roboty, niż dyktować komentarze 
do owych ciemnych dzieł. Dodać należy, 
że gdyby nawet podręcznik Kornera był 
napisany bez zarzutu po 1 względem treści, 
to i tak trudnoby go było polecić uczą
cym się. Cała książka naszpikowana 
jest tylko określeniami, wzorami, rysunka
mi przyrządów i imionami wielkich ludzi. 
Niema tam ani jednego wiersza, z które
go byłoby widać, że to pisze żywy czło
wiek, którego nauka interesuje. Jedna
kowym tonem mówi się o śrubce kateto- 
metru i o pierwszejzasadzie termodynamiki.

Nie trzeba być bystrym psychologiem, 
aby się domyślić, skąd się bierze taki 
sposób pisania podręczników elementar
nych. J e s t  to bezwiedne naśladownictwo 
oryginalnych rozpraw naukowych, jakie 
bywają umieszczane w poważnych pismach 
fizycznych. Autor podręcznika szkolnego, 
zamiast szukać wzorów xi Tyndalla i F a 
radaya, próbuj* naśladować Gaussa i La- 
placea. Lecz panowie, ci zapominają, że 
Gauss i Laplace zwracali się do ogółu 
uczonych, do ludzi dojrzałych o umyśle 
wyrobionym; zapominają też, że tamci 
mieli do oznajmienia światu prawdy wiel
kie, prawdy nowe i, że dlatego im spo
kojniejszy i równiejszy był ich styl, tem 
potężniejsze wrażenie czyniła rzecz oznaj
miana; wreszcie, że spokojny, równy styl 
nie jes t  jeszcze równoważny z oschłością. 
Ciekawą jes t  i ta  okoliczność, że między 
podręcznikami uniwersyteckiemi nigdy nie 
spotkamy rzeczy tak piekielnie nudnych, 
jak  między g im nazyalnem i: student ma
jąc  wolność wyboru nie kupi lichoty, pod
ręcznik szkolny znowu jest zalecony 
przez władze, więc biedny uczeń cierpieć 
musi za cudze winy.

Oprócz doskonałych gimnazyalnych pod
ręczników mechaniki Appella, nie miałem

I

i

możności zapoznać się bliżej z francuską 
literaturą podręcznikową. J e ż e l i1 jednak 
wolno sądzić na zasadzie podręczników 
uniwersyteckich, to francuskie są daleko 
lepsze. Któryś z wybitnych ekonomistów 
niemieckich miał się wyrazić, że Francuz 
z rzeczy najtrudniejszej potrafi zrobić 
łatwą, Niemiec zaś z łatwej rzeczy czy
ni trudną. To zdanie, pomimo swej pa- 
radoksalności, jest do pewnego stopnia 
słuszne. I język i myśl Francuza są 
jasne i proste. Mówi on o rzeczy dopie
ro wtedy, kiedy ją sobie zupełnie jasno 
wyobraża. Tak język, jak  i myśl Niemca, 
choć czasem głębsze, są jednak ciężkie 
i mgliste. Zdaje się więc, że‘ gdyby ko
niecznie trzeba było szukać wzorów u 
obcych, to raczej do francuskich dzieł 
zwracaćby się należało. (Oczywiście, że 
wszelkie względy polityczne są wyłączone, 
gdyż nauka jes t  międzynarodowa). Żało
wałem też niezmiernie, są oprócz kilku 
monografij i podręcznika Manna i Twissa, 
nie miałem w swom rozporządzeniu in
nych książek szkolnych używanych w 
Anglii i w Am eryce , W każdym razie 
podręcznik Manna i Twissa ‘) należy do 
najnowszych i najlepszych. Zazdrość bie
rze, kiedy się widzi, ile jest w języku an
gielskim doskonale opracow anych elemen
tarnych monografij, dotyczących poszcze
gólnych działów fizyki. Byłoby pożytecz- 
nem i u nas stworzyć coś podobnego.

(Dalszy ciąg nastąpi).

St. Lnndau,

SPRAW OZDANIE.

Ernst  Schwalbe-  D ie  M o r p h o l o g i e  
j d e r  M i s z b i l d u n g e n  d e s  M e n s  cli e n  
i u n d  d e r  T i e r e .  Ein Lehrbuch fiirMor- 
j  phologen, Physiologen, praktische Aerzte 

und Studierende. II. Teil. Die Doppelbin- 
dungen. Jena, Fischer, 1907. Str. XX-j-4l0. 
393 rysunki.

Jest to tom drugi dużego podręcznika 
teratologii prof. Schwalbego z Heidelbergu; 
o tomie pierwszym, zawierającym - zasady 
teratoiogii ogólnej, podaliśmy sprawozdania

') Patrz *9-ty numer „Wszechświata" z r. b.
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w tem miejscu w roku zeszłym. Obecnie 
cały tom duży, nader obficie ilustrowany, 
poświęcony jest wyłącznie embryologii, 
morfologii i systematyce potworów złożo 
nych. W siedmiu pierwszych rozdziałach 
autor zestawia dotychczasowe dane embry- 
ologiczne, dotyczące potworów podwójnych, 
zarówno zdobyte drogami doświadczałnemi, 
jak i w drodze badań nad materyałem przy
padkowo odkrytym. Następnie-—w rozdzia
łach 7 — 20 — zastanawia się nad różnemi 
postaciami potworności złożonych, opierając 
się przedewszystkiein na materyale „wy
kończonym” (potworności, które ukończyły 
swój cykl rozwojowy), przyczem do po
tworności złożonych zalicza i teratomaty. 
Rozdziiił o potworach potrójnych, oraz ze
stawienie porównawcze nomenklatury sta
nowią zakończenie tomu.

Całość przedstawia niewątpliwie nader 
cenny nabytek dla literatury teratologicz- 
nej, szczególniej ze względu na bardzo su
mienne zgrupowanie materyału, rozproszo
nego po licznych wydawnictwach książko
wych i peryodycznych, materyału bardzo ob
fitego, szczególniej wzrastającego w cza
sach ostatnich. Możnaby tylko zarzucić 
nieco powierzchowne traktowanie danych 
teratogenctycznych, które autor zestawił 
w postaci materyału surowego, nie kusząc 
się o przeprowadzenie chociażby w zary
sach ogólnych—schematu rozwojowego po
tworów wielozaczątkowych. A przecież — 
szczególniej wobec prac dziesięciolecia 
ostatniego — możnaby już teraz nawet po
myśleć o schematach takich. Natomiast 
podawane w rozważaniach nad genezą po- I 
szczególny cli „typów” potworów — „retro- 
konstrukeye” autora wydają mi się niekiedy 
nieco dowolne i niezawszo zupełnie uspra
wiedliwione. Ale przecież już sama natu
ra przedmiotu, tak zawiłego i wciąż mają
cego zbyt mało materyału, usprawiedliwiać 
musi podobne niedokładności.

Jan Jur.

KRONIKA N M JK OW A.

Plamy na  s ł o ń c u ,  a  m a g n e t y z m  z i e m s k i .
W dniu 10 lutego r. b. francuskie Towa
rzystwo Astronomiczne otrzymało zewsząd 
zawiadomienia, że bardzo silne zaburzenia 
magnetyczne poruszały busole wszystkich 
obserwatoryów we Francyi, Anglii, Belgii, 
Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i t. d., o- 
raz potrosze wszędzie, zarówno w Nowym 
Świecie, w Stanach Zjednoczonych, jak na 
naszym lądzie. W obserwatoryum ina- 
gnetycznem w Parku Saint-Maur, igła zbo
czeń, której ^rednie wahania dzienne wy
noszą zaledwie kilka minut, szalała w cią

gu dwudziestu czterech godzin tak dalece, 
że przebiegała amplitudę do półtora sto
pnia. Telegram z przylądka Południowego 
donosił, że i tam zaburzenie przewyższało 
cały stopień. W obserwatoryum w Kew, 
w Anglii, w dniu 9 lutego, o g. 8 m. 19 
wieczorem, igła magnesowa zboczyła na 
zachód, aż do 577, co nastąpiło o g. 8 m. 
34, poczem powróciła ku wschodowi, prze
biegłszy kąt 73', którego dosięgła o g. 8 
m. 45. Podobnego rodzaju stan gorączko
wy magnetyzmu ziemskiego nie dawał się 
zauważyć w tak wysokim stopniu od 31 
października 1903 r., kiedy to koinunika- 
cye telegraficzne na całej kuli ziemskiej 
przerwane były w ciągu całych godzin.

Przez cały czas trwania opisanych po
wyżej zabuizeń, tarcza słoneczna zdradza
ła objawy ożywionej działalności: olbrzy
mie plamy rozsiane były na jej powierzch
ni; a dwie z pośród nich były tak wielkie, 
że dawały się dostrzedz nawet golem o- 
kiem. Podobne zjawisko jest rzeczą nie
zmiernie rzadką, a w danym przepadku tem 
więcej zasługuje na naszę uwagę, że ma- 
ksymum fluktuacyi słonecznej upłynęło 
już więcej niż przed rokiem.

Główna grupa plam słonecznych, którą 
przeszła przez południk środkowy 9 lutego, 
wynosiła b' łuku długości, a wielka plama 
na prawo 1' 6” .

P. Salet w obserwatoryum paryskiein, 
oraz komendant Raboul w Royen zazna
czyli tę plamę równocześnie z obserwa
toryum w Juyisy.

R. g. d, Sc. W. B.

D z i s i e j s z e  za g a d n i e n i a  m a g n e t y z m u  z i em
S k i e g O .  w kilku rozprawach, drukowa
nych w różnych czasopismach amerykań
skich w różnych czasopismach L. A. Bau
er, który od pewnego czasu oddał się nie
podzielnie kiei ownictwu Waszyngtońskiego 
Instytutu Carnegiego, podnosi cały szereg 
zagadnień z dziedziny magnetyzmu ziem
skiego. W pierwszej z tych rozpraw au
tor zakreśla ściśle granice dla przyszłych 
badań w zakresie dzisiejszego pokolenia. 
Należy, zdaniem jego, zbierać wszystkie 
wielkie fakty, mające jakikolwiek związek 
z magnetyzmem ziemskim, i wyszukać dla 
nich jasne sformułowanie, gdy tymczasem 
teeretyczne oświetlenie zgromadzonego ma
teryału doświadczalnego trzeba pozostawić 
tym, którzy przyjdą po nas. Jako przy
kład, dowodzący, że przedewszystkietn na
leży upewnić się co do danych empirycz
nych, Bauer podaje owo daleko sięgające 
zaburzenie magnetyczne, które wystąpiło 

| jednocześnie z katastrofą na wyspie Mar
tynice i zostało zaregestrowane przez wie- 

J lc obserwatoryów. Otóż tylko wtedy, gdy 
1 się wie, jak rzeczy po sobie następują,
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można wykryć z czasem związek przyczyno
wy, jeżeli związek taki rzeczywiście zachodzi.

Na drugiem miejscu autor stawia tę go
dną uwagi okoliczność, że seismografy nie 
dawały znać o wstrząśnieniu następczem, 
gdy tymczasem przyrządy magnetyczne re
agowały na uderzenie. Z tego powodu po
stanowiono stacyę magnetyczne zaopatry
wać wedle możności i w przyrządy seis- 
mograficzne. Z drugiej strony trzęsienie 
ziemi w San Francisco zaregestrowały naj
rozmaitsze miejscowości w Ameryce Pół
nocne), jakoteż Manilla i Honolulu na dia- 
grainatach swych seismometrów; uczyniły 
lo również i magnetografy. To skłania au
tora do rozpatrzenia często poruszanego 
pytania, jak to właściwie rozumieć należy 
wpływ wstrząśnień ziemi na igły zboczeń 
i igły nachyleń. Zgodnie z wieloma inny
mi badaczami, Bauer przychyla się do po
glądu, że w wielu razach przyjąć można 
oddziaływanie czysto mechaniczne, że je
dnak zachodzą i takie przypadki, w których 
tłumaczenie takie nie wystarcza.

Z kolei, jako zadania najważniejsze, au
tor wymienia i prowadzenie w dalszym 
cią:u badań nad zmianą wiekową; krytycz
ne sprawdzenie wszystkich spostrzeżeń, do
tyczących nieprawidłowości magnetycz
nych, jakie zaszły jednocześnie z wybu
chem wulkanu Mont-Pelć; ustalenie praw 
wnhań dziennych, bliższe zbadanie burz 
magnetycznych, oraz zależności pomiędzy 
zaburzeniami seismicznemi a magnetyczne- 
mi. Dalej umieścić należy zbadanie pół
nocnej części oceanu Spokojnego, do cze
go przygotowany został bryg „Galileusz“; 
nadto obserwatorowie amerykańscy wyko
nali znaczną liczbę pomiarów w Stanach 
Zjednoczonych, na morzu' Antylskiem, wy
spach Fidżi, w Chinach i w Brytańskiej 
Ameryce północnej. Włączono także do 
programu systematyczną regesfracyę ele
ktrycznego napięcia atmosfery, którem już 
obecnie zajmuje się wielu badaczów.

Sprawą zbadania północnej części ocea- 
anu Spokojnego pod względem geomagne
tycznym Bauer zajmuje się w rozprawie, 
poświęconej specyalnie temu przedmiotowi. 
Koszty samej wyprawy, mówiąc ściślej, 
wielu wy^praw, oraz sprawienia potrzeb
nych narzędzi, pokrył Instytut Carnegiego. 
Dotąd „Galileusz“ odbył kilka podróży' po
między wybrzeżem Kalifornii a wschodnie- 
mi wyspami Oceanii.

We wspomnianej rozprawie Bauer opi
suje szczegółowo zarówno sam statek, jak 
1 przyrządy, w jakie został on zaopatrzony7, 
^a  podstawie dotąd zebranego materyału, 
można już wnioskować o poprawkach, ja 
kie wprowadzić wypadnie do map izogo- 
mcznych zarówno brytańskich, jak niemie
ckich. Naturw. R. 8. B.

—  Prawo P a s c h e n a .  w licznych swych 
doświadczeniach nad wyładowaniom iskro- 
wem zarówno na wolnem powietrzu iak 
i w przestrzeniach zamkniętych Pa^Chen 
badał zależność pomiędzy potoneyałem wy
ładowania, ciśnieniem gazu i długością 
iskry w różnych gazach i, jak wiadomo, 
z pomiarów tych wyprowadził wniosek, 
że dla danego gazu poteneyał wyładowania 
w polu jednostajnem zależy wyłącznie od 
iloczynu z gęstości gazu przez odległość 
między elektrodami. Prawo to, stwierdzo
ne przez Paschena dla ciśnień atmosferycz
nego i niższych, sprawdził potem Carr dla 
ciśnień wyższych do 5 atmosfer włącznie 
Wobec wielkiej wagi, jaką zależność ta po
siada dla gruntownego zbadania wyładowań 
iskrowych, L. Cassuto i A. Occhialini 
postanowili rozciągnąć zakres doświadczeń 
Carra na ciśnienia bardzo wysokie.

W tym celu zbudowali oni mocny zbior
nik żelazny, w którym przez okienko kwar
cowe mogli wygodnie obserwować przeska
kiwanie iskier pomiędzy parą płaskich elek
trod. Z tych elektrod jedna, dająca się po
ruszać zapomocą śruby, połączona była ze 
zbiornikiem, druga zaś, ustawiona prosto
padle nawprost pierwszej, była nieruchoma 
i odosobniona. Ciśnienie zapomocą pompy 
można było podnosić do 200 atmosfer 
i mierzyć zwykłym manometrem metalo
wym. Odległość pomiędzy elektrodami 
można było oznaczać z dokładnością do 0,01 
milimetra a potency^ał wyładowania mierzyć 
elektrometrem Righiego. W doświadcze
niach t)ch elektrodę, zespoloną ze zbiorni
kiem, łączono z ziemią, drugą zaś elektro
dę z jednym z biegunów maszyny elek
trycznej, której drugi biegun połączony był 
z ziemią a następnie poddaw.mo powietrze 
ciśnieniu 100 atmosfer i tak regulowano 
odstęp pomiędzy elektrodami, by zaczęły 
przeskakiwać iskry. Wtedy odczytywano 
poteneyał, wypuszczano część powietrza 
celem zmniejszenia ciśnienia i oddalano 
elektrody dopóki poteneyał nie przybrał 
wartości, odczytanej poprzednio. Tak po
stępowano i w ciągu dalszego zmniejszania 
się ciśnień, regulując odległość w taki spo
sób, że poteneyał iskrowy pozostawał sta
łym.

Autorowie podają dwa szeregi pomiarów, 
których oddzielne wartości nie różnią się 
od siebie więcej niż o iO^/o * wyoiągają 

i stąd wniosek, że w przedziale pomiędzy 
ciśnieniem normalnem a ciśnieniem 100 
atmosfer prawo Paschena iści się w grani
cach błędów doświadczenia.

Naturw. R. S. B.

Ciśnienie  o s n i o t y cz n e ,  a n a p i ę c i e  p o w i e r z 
c h n i o we .  W dalszym ciągu swych badań 
nad zależnością pomiędzy ciśnieniem osino-
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tycznem, a napięciem po wierzchniowem1)
A. Battelłi i A. Stefanini, pozyskali no
we dowody na poparcie przedtem już wy
powiedzianego twierdzenia, że roztwory 
izoosmotyczne posiadają, jednakowe napięcia 
powierzchniowe i vice yersa. Następnie 
zbadali oni stosunek prężności pary do ci
śnienia osmotycznego, oraz do napięcia po
wierzchniowego roztworów i rozpuszczalni
ków względem przedzielających je półprze- 
puszczalnych przegród porowatych i doszli 
w końcu do wniosków następujących: l-o 
roztwory rozcieńczone o jednakowem na
pięciu powierzchniowem posiadają tę sarnę 
prężność pary; naogół nie muszą one być 
ekwimolekularne dlatego, że są izotońiczne. 
2-o Przejście rozpuszczalnika przez błonę 
pólprzepuszczalną można sobie wyobrazić 
jako wynik zamiany na parę, a następnie 
zgęszczenie tej pary w pęcherzykach, z któ
rych składają się prawdopodobnie te błony. 
Na wniosku pierwszym oprzeć można no
wą, dość łatwą metodę stwierdzenia izolonii 
dwu cieczy; metoda ta, która znaleść 
może zastosowanie w poszukiwaniach fizyo- 
logicznyćh, zasadza się na porównaniu dwu 
napięć powierzchniowych sposobem Jagera.

S. B.
Natur w R.
—  Wah an i a  rz ą d u  w y ż s z e g o  ( h a r m o n i c z 

ne)  W i s k r z e  e l e k t r y c z n e j ,  w teoryi wyła
dowania kondensatora Kirchhoff podał wzór, 
który przewiduje szereg wahań o okresach 
malejących. Wielu fizyków, jak Lecher, Ru- 
bens, Lamotte i Drude, usiłowało, posłu
gując się metodami pośrednieini, zbadać 
doświadczalnie te wahania rzędu wyższego, 
lecz dotąd nie zdołano wykazać ich istnie
nia w iskrze elektrycznej, przeskakującej 
w obwodzie wyładowania kondensatora.
G. A. Hemsaleeh w ostatnim zeszycie „Comp- 
tes rendus” podaje kilka wyników nowych 
w tym przedmiocie; otrzymał on je, uży
wając tej samej metody, którą stosował już 
przed kilku laty w badaniach, prowadzo
nych wspólnie z Schustrein.

Metoda ta zasadza się na rzucaniu obra
zu iskry na szparę kolimatora, przy czem 
kierunek iskry jest równoległy do szpary. 
Następnie obraz szpary rzuca się na błon
icę fotograficzną, przytwierdzoną do obwo
du bloka, wirującego z szybkością dostate
cznie wielką, by można było oddzielać je
dne od drugich wahania w wyładowaniu. 
Iskra pochodziła z wyładowania kondensa
tora o pojemności zmiennej od 0,0037 do 
0,023 mikrofarada, poprzez samoindukcyę, 
zmienną od 0,0029 do 0,036 henry, i prze-

J) Z których „W szechświat" zdaw ał spraw ę 
w końcu ubiegłego roku.

skakiwała pomiędzy kulkami z magnezu o 
średnicy S do 10 mm. Meta iskrowa zmie
niła się od 3 do 5 mm. Badanie fotografij, 
tą drogą otrzymanych, wykazało obecność 
wyraźnych pręg równoodległych w każdein 
z pomiędzy wahnięć jednego i tego same
go wyładowania. Pręgi bi są szczególnie 
dobrze rozwinięte w pierwszem i w dru- 
giem wahnięciu. Zmiana w pojemności 
elektrod nie wpływała ani na wygląd, ani 
na odległość pomiędzy temi pręgami. A za
tem pręgi te nie pochodzą z przerw, które 
mogłyby powstać skutkiem pojemności elek
trod. Wobec tego nasuwało się przypusz
czenie, że w rzeczywistości pręgi te odpo
wiadają wahaniom rzędu wyższego albo na
wet są wahaniami harmonicznomi wahania 
zasadniczego. Pomiary fotografij potwier
dziły to przypuszczenie, przedziały pomię
dzy pręgami odpowiadają częstościom, bę
dącym wielokrotnościami częstości wahań 
zasadniczych.

Pierwsze wahanie każdego wyładowania 
zawiera wahanie harmoniczne najniższe, 
gdy tymczasem wahania harmoniczne rzę
du wyższego występują w wahaniach na
stępnych. W tabliczce poniższej zestawio
ne są niektóre wyniki liczebne, otrzymane 
przez Heinsalecha.

Pojemność Samoindu- jJumpr po- .2? H "5 2  5

w  mikrofa- keya w je- rządkowy l l l g l l ,
radach dnostkach wahania =" n , j  ZA

“ 1  g.! I■•a -o
henry zasadni

czego
0 , 0 1 1 6  0 , 0 1 2 5  1 f,,or

4,01
3,04\ w Jed-0,0073 0,0125 l i .  3 04,

0,0037 0,0125 1 n em  i 
t e m  sam em0,0037 0,0125 3

0,0037 0,036 1
0,0037 0,036 1

Łatwo zauważyć, że liczby, wyrażające 
stosunek pomiędzy wahaniem harmoniczneni 
a wahaniem zasadniczem są wszystkie od
robinę tylko większe od liczby całkowitej.

Na fotografiach pręgi harmoniczne są naj
wyraźniejsze w pierwszem wahnięciu. Otóż 
Htmsalech stwierdził już poprzednio, że 
pierwsze wahnięcie iskry jest bardzo boga
te w parę metaliczną, której ilość zmniej
sza się w wahnięciach następnych. Wobec 
tego jest rzeczą oczywistą, że wahania har
moniczne są, jeśli nie jedynie, to w każ
dym razie w znacznej mierze przyczyną 
świecenia pary metalicznej w iskrze. Prócz 
tego podział wahań harmonicznych na prę
gi niezależne jest dowodem, że para świeci 
tylko podczas przechodzenia prądu, będą 
cego wynikiem danego wahnięcia harmo
nicznego. W innych wahaniach, w których 
pary metalicznej jest mniej, wahania har
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moniczne obierają drogę przez powietrze 
zjonizowane, a ponieważ nie zdołano od
dzielić ich w razie tej samej prędkości błon- 
ki fotograficznej, przeto należy przypuścić, 
że powietrze pozostaje świecącem nawet po 
przejściu prądu elektrycznego. O istnieniu 
wahnięć harmonicznych w tych wahaniach 
świadczy w każdym razie obecność pręg 
krótkich w bezpośredniem sąsiedztwie elek
trody. Wygląd tych pręg powiada Hemsa- 
lech przypomina nam wygląd linij krótkich 
w widmie, aczkolwiek niepodobna obecnie 
stwierdzić jakiejkolwiek zależności pomię
dzy temi dwoma zjawiskami.

Hemsal ch otrzymywał także wahania har
moniczne pomiędzy elektrodami Żelaznem i, 
kadmowi mi i miedzianemi. Czyni on je bez
pośrednio dostęp nem i dla oka przez zasto
sowanie silnego prądu powietrza; z chwi
lą, gdy prędkość tego „przeciągu” dojdzie 
do 100 metrów na sekundę, spostrzegamy 
wyraźnie, jak pierwszo z wahań zasadni
czych rozpada się na drgania harmoniczne, 
które je składają.

Z doświadczeń tych autor wyprowa
dza wniosek, że zjawisko iskry elektrycz
nej jest zjawiskiem, daleko bardziej złożo- 
nem, aniżeli przypuszczano dotychczas.

8. B.
Comptes rendus

—  B e z w z g l ę d n e  pomiary  n a t ęż en i a  g ł o s u .
Metody,, służące do bezwzlędnego pomiaru 
natężenia głosu, istnieją od dość dawna; 
mimo to zastosowanie ich nie przekroczyło 
dotąd pewnego bardzo ograniczonego za
kresu, tak dalece, że dotychczas nie 
otrzymano jasnej odpowiedzi na pytanie, 
w jakich granicach poszczególne metody 
mogą dać wyniki zgodne. Celem rozstrzy
gnięcia tej kwest\ i W. Ziernow wykonał 
szereg doświadczeń, w których porównał 
wyniki, otrzymane zapomocą manometru 
wibracyjnego Wiena, z wynikami, jakie da
je bezpośredni pomiar ciśnienia.

Silne drgania głosowo, wychodzące z pu
dla rezonansowego kamertonu, pobudzane
go elektrycznie, wytwarzają potężne fale 
stojące w pionowej rurze rezonansowej. J e 
żeli górny koniec rury jest zamknięty, to 
fale te przy ścianie odbijającej wytwarzają 
nadmiar ciśnienia, o którym można założyć, 
że jest wprost proporcyonalny do „gęsto
ści” energii a skutkiem tego i do natęże
nia fali nadbiegającej. Celem zmierzenia te
go ciśnienia, wybito przy ścianie otwór, 
w który wprawiono płytkę metalową, sze
roką na 5 cm z pozostawieniem niewiel
kiej przestrzeni dokoła. Płytka ta wisi na 
ramieniu bardzo czułej wagi, która pozwa
la zmierzyć ciśnienie działające na powierz
chnię płytki w jednostkach ciężarowych, 
a następnie i w bezwzględnych.

Oprócz tego stałego nadmiaru ciśnienia, 
przy ścianie odbijającej występują peryo
dyczne wahania ciśnienia, które, jako pro- 
porcyonalne do amplitudy di gania powietrz
nego, mogą również służyć do pomiaru gę
stości energii, jak to wykazał Wien, zapo
mocą swego manometru wibracyjnego, zbu
dowanego do pomiarów amplitudy maksy
malnej. Aby módz porównać bezpośrednio 
dane, dostarczone przez ten przyrząd, 
z wynikami pomiaru ciśnienia, Ziernow wy
bił na dnie swojej rury rezenansowej dru
gi otwór i przykrył go szklaną błonką od 
gramofonu grubą na 0,24 mm, szeroką na 
4 cm, o drganiu własnem, znacznie wyż- 
szem od tego drgania, które miało być 
zmier one. Największa amplituda tej bło
ny daje się dokładnie odczytać z pomocą 
mikroskopu i wyrazić w jednostkach bez
względnych, gdy się oznaczy zapomocą ma
nometru wodnego wielkość ciśnienia, jaka 
odpowiada pewnemu określonemu przecięciu 
błony.

Okazało się, że, odczytując jednocześnie 
wskazania obu przyrządów, otrzymuje się 
bardzo zadawalającą zgodność wyników po
szczególnych, tak, żo obie metody uznać 
należy za zupełnie równorzędne co do war
tości. Udawanie się doświadczeń jest ściśle 
związane z wielką stałością i dostateczną 
siłą źródła głosu. W wyżej przyczonym wy
padku kamertonu, pobudzanego elektrycz
nie, znaleziono na gęstość, energii liczbę 
0,44 ergów na centy me; r szościonny, co 
odpowiadało ciśnieniu 0,54 miligramów na 
centymetr kwadratowy,

S. B.
Naturw II.

—  Oznaczanie  t.  zw .  punktów p r z e o b r a 
ża n i a  SiĘ- K. Beck i K. Ebbinghaus wyna
leźli niezmiernie prosty sposób oznaczania 
punktów przeobrażania się. Metoda ich po
zwala uchwycić z łatwością w ciałach, któ
re mogą występować w dwu postaciach, 
tę chwilę, w której jedna modyfikacya prze
obraża się w drugą. Punktem oparcia jest 
fakt, że każda z dwu postaci ma budo
wę odmienną. Gdy przeto substancyę taką 
roztopimy w probówce i pozwolimy jej za
krzepnąć, to z początku masa krystaliczna 
przylega ściśle do szkła. Jeżeli jednak przez 
zanurzenie w odpowiednią kąpiel oziębiają
cą zaczniemy stopniowo obniżać tempera
turę to w pewr.ej określonej chwili nastąpi 
oddzielenie substancyi od szkła, wywołane 
przez zmianę temperatury. Zapisawszy da
ną tempeiaturę, otrzymamy tem samem 
dany punkt przeobrażania się. W ten spo
sób oznaczono między innemi punkt prze
obrażania się siarki rombowej na skośno- 
osiową i otrzymano dlań liczbę 95,5°, co 
zgadza się w zupełności z wynikami, osią-
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gniętemi na innej drodze; w doświadcze
niu tem masę zakrzepłą ogrzewano powoli 
a prawidłowo, pilnie obserwując tempera
turę, dopóki nie zaczął tworzyć się nalot. 
W dalszym ciągu tjcli badań oznaczono 
nową metodą punkty przeobrażania się 
dla ciał następujących: dla benzofenonu
28"—28°,5; j?-dwu bromobenzolu 8°,5; p-dwu 
chlorobenzolu 39°,5; p - toluidyny 22°, 
a. - naftolu 48,49°; a • naftylaminu 13°,5. 
Lód posiada, o ile się zdaje, dwa punkty 
przeobrażania się, które ujawniają się z tem 
większą wyrazistością, że za każdą zmianą 
struktury daje się słyszeć wyraźny trzask. 
Do bardzo ciekawego wyniku doprowadzi
ło badanie różnych punktów przeobrażania 
się, które występują wtedy, gdy z p  - dwu 
bromobenzolu i p-dwu-chlorobenzolu wj twa 
rzamy kryształy mieszane o składzie roz
maitym. Okazało się, że punkty przeobra
żania się, wynikające z kombinacyi tych 
dwu substancyj, leżą na jednej prostej 
podobnie jak tego dowiedziono dla punktów 
topienia się. S. B.

(Naturw. R.).
—  Grzybki  p i e ś n i o w e  a  ś w i e c e n i e  b ak '

teryj .  Wpływ pomyślny, jaki wywierają

grzybki'pleśniowe na natężenie światła, wy
syłanego na bakterye świeoące, stwierdził
Molisch jeszcze w 
czeń, wykonanych

Z doświad-

E. Friedberga i II. 
przede wszy stkiem,

roku 1904.
ostatniemi czasy przez 
Doepnera, okazało się 
że grzybki pozbawione 

życia nie wzmacniają natężenia światła 
lecz raczej je obniżają, skąd wypływał wnio
sek, że wzrost natężenia świetlanego jest 
wynikiem jakichś spraw życiowych owych 
grzybków. Dalsze poszukiwania wykazały, 
że gra tu pewną rolę zmiana reakcyi po
żywki, że jednak oprócz tego, i to w sto
pniu znacznie wyższym, muszą (u wpł>wać 
inne procesy życiowe grzybków pleśnio
wych. Stosunki te wystąpiły bardzo wy
raźnie, gdy wymienieni badacze dokonali 
porównania siły światła metodą objektyw- 
ną; wynik tych doświadczeń potwierdził 
w zupełności dawniejsze spostrzeżenia sub- 
jektywne, stwierdzające wpływ pomyślny 
kultur pleśniowych na siłę świetlną bak
teryj.

Zeit. fiir. Bakter.
F. D.

B U L E T Y N  M E T E O R O L O G I C Z N Y  
za miesiąc kwiecień 1907 r.

(Ze spostrzeżeń na Stacyi Meteorologicznej przy Muzeum Przem yślu i Rolnictwa w W arszawie).

Dekada i 
śr

ed
ni

 
•o

in
et

ru
 

mm
 

-f- W artości średnie tem 
peratur w st. Cels.

Średnie wilg. 
bezwzględn. 

w mm

Średnie wilg. 
względnej 

w %

W arto śc i  ś redn ie  
z achm urzen ia  

(0 -10)

3 —s £ -d5 £3 bo N 3S ®

bu
in

a
op

ad
u Liczba dni 

z opadem

ot
ai ba

r
70

0

7 r. Lp. 9 w. Środ.
dz ień . 7 r. 1P 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. s i

3 " mm > , i
mm

> 1
mm

i ( i —10; 749,7 2,5 6,8 4,7 4,7 4,3 4,7 4,8 79 64 74 7,4 7,6 6,8 0,6 3 0

ll (11—20) 745,6 4,1 8,3 5,4 5,8 4,9 4,7 5,0 80 56 73 7,6 8,8 6,6 1,9 2 1

III (21—30) 747,0 5,4 9,3 6,3 6,8 4,8 4,7 5,2 72 55 74 7,2 8,9 7,1 37,9 7 4

Średnie 
za miesiąc 747,4 4°0 8°1 5,5 5,8 4,7 4,7 5,0 77 58 74 7,4 8,4 6,8 -- — —

Suma — — — — - - — — — — — — — — — 40,4 12 5

i Stan najw yższy barometru 758,9 mm dn. 21
< „ najn iższy  „ 736,7 mm dn. 18
( W artość najwyższa tem peratury +16°/) Cels. dn. 22 

„ najn iższa „ — 0°,6 Cels. dn. 21

Średnia dziesięcioletnia (1891—1900) barom etru =  749,5 mm 
„ * „ tem peratury  =  -j- 7°,1 Cels.

W ysokość średnia opadu z okresu (1891— 1900 — 41,3 mm

T R E Ś C: Józef Kowalski. N iektóre zastosowania teoryi elektronów do teoryi fosforescencyi. 
tłum. S. B.—Organizm żywy, jako czynnik chemiczny; rzut oka na niektóre zagadnienia fotosyntezy 
w  roślinach, przez K azim ierza Szokalskiego (dals/.y ciąg).—Fizyka w szkole średniej, przez St. Lan- 
dau ("dalszy ciąg).—Sprawozdanie, przez Ja n a  Tura.—Kronika naukow a.—Buletyn meteorologiczny.

Wydawca W. WRÓBLEWSKI. Redaktor BR. ZNATOWICZ.
D r u k a r n ia  „ R E F O R M Y " ,  N o w j - ń w i a t  34. Tele fonu . 74*50




