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ILE WAŻY KALORYA?

Ten, kto poza obrębem 
matematyki czystej wyma
wia wyraz: „niemożliwe*,
popełnia nieostrożność.

Arago.

Nic może nie maluje lepiej danego 
okresu wiedzy, jak rodzaj pytań zasad
niczych, które mogą być wtedy zada
wane. W  pytaniach bowiem, które na
suwają się umysłom samą silą rzeczy, 
a więc niejako automatycznie, istota pa
nujących poglądów odzwierciedla się da
leko dokładniej, aniżeli w otrzymywa
nych na te pytania odpowiedziach, które, 
jako pochodzące od wielu oddzielnych 
jednostek, dają obraz zawsze niejednolity, 
często zamąconjr przez rozmaite w pływ y 
postronne — obraz, w  którym z pośród 
śladów przeszłości i zarodków przyszło
ści trudno bywa wyodrębnić właściwe 
oblicze epoki. T ak  np. w teoryi pier
wiastków chemicznych cechą charakte
rystyczną dla naszych czasów nie jest 
ani to, że niektórzy fizycy z Williamem 
Ramsayem na czele dokonywają zamiany 
jednych pierwiastków na drugie, ani też

to, że inni (do ich liczby należał zmarły 
niedawno lord Kelwin) uważają te fakty 
za niedostatecznie stwierdzone, lecz ra
czej to, że wogóle mamy dzisiaj prawo, 
nie schodząc z gruntu wiedzy ścisłej, 
zapytać, czy pierwiastek chemiczny ulega 
ewolucyi. Zapewne, w dziedzinie spe- 
kulacyi przyrodniczo-filozoficznej wolno 
było zawsze wierzyć w niezmienność 
pierwiastków lub o niej powątpiewać, 
ale jeszcze przed laty 10-ciu pytanie to 
leżało poza granicami fizyki umiejętnej, 
nie znano bowiem żadnych faktów, któ- 
reby wskazyw ały drogę, mogącą dopro
wadzić do otrzymania odpowiedzi.

Sto lat temu pytanie, ile waży kalo- 
rya — pomijając naturalnie kwestyę ter
minologii — mieściło się doskonale w ra
mach badania naukowego. Dla kalory- 
stów, który uważali ciepło za substan
c ją  materyalną, kwestya ciężaru tej śub- 
stancyi musiała mieć znaczenie pierwszo
rzędne, a jeżeli w końcu zdecydowano 
się uznać cieplik za płyn nieważki, za 
corpus imponderabile, to stało się to nie 
dlatego, by taka musiała być logiczna 
konsekwencya samej teoryi, lecz popro- 
stu dlatego, że z całego szeregu staran
nie wykonanych doświadczeń wypadała 
na ciężar cieplika wartość zero. Zresztą,
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bynajmniej nie wszystkie próby oznacze
nia tego ciężaru kończyły się niepowo
dzeniem; wielu dzielnych eksperymen
tatorów—w ich liczbie Boyle— w yprow a
dzało z doświadczeń swych wrniosek, że 
ciepło ma ciężar, tylko bardzo mały, a 
niektórzy dochodzili do przekonania, że 
ciężar ten jest odjemny, co już mniej do
brze kwadrowało z całokształtem teoryi 
materyalnej, a nawet w ytw arzało sytua- 
cyę dość kłopotliwą.

Bądź jak  bądź, dopóki w poglądach na 
istotę ciepła przeważała hypoteza o jego 
materyalności, dopóty zagadnienie o jego 
ciężarze albo znajdowało się na porządku 
dziennym, albo, nawet już rozstrzygnięte 
w znaczeniu negatywnem, mogło każdej 
chwili wyłonić się na nowo. Straciło 
ono grunt pod nogami dopiero w poło
wie wieku X IX , t. j. wtedy, gdy miejsce 
teoryi kalorycznej zajęła hypoteza, we
dług której ciepło jest postacią energii.

Atoli błędne byłoby mniemanie, że to 
nowe wyobrażenie o cieple, jako o pew 
nym swoistym równoważniku ruchu czą
steczek, już samo przez się wykluczało 
wszelką możliwość zapytania, czy ciepło 
ma ciężar. W  samej rzeczy, a priori nie
ma nic nielogicznego w przypuszczeniu, 
że pewien określony układ elementów 
wtedy, gdy elementy te poruszają się 
wolniej, jest przyciągany przez ziemię 
inaczej, t. j. ma inny ciężar, aniżeli wte
dy, gdy elementy te poruszają się prę
dzej, innemi słow y, że w różnych tem
peraturach w aga jednego i tego samego 
ciała może być różna. Jeżeli zaś rów 
nocześnie z upowszechnieniem się teoryi 
energetycznej ciepła kw estya jego cię
żaru znika zupełnie z widowni badania 
naukowego na cale lat 50, to przyczyny 
tego- zniknięcia szukać należy poza obrę
bem właściwego zagadnienia termiczne
go, mianowicie w  ustalonych już wtedy 
zasadach mechaniki klasycznej.

W  dyscyplinie tej, na której twierdze
niach opierały się do bardzo niedawna 
wszystkie nasze wyobrażenia o zjaw i
skach ruchu, masa ciała (a podobnież i 
najmniejszej jego cząstki) jest czemś ta- 
kiem, co tkwi niejako wr samem ciele, 
co jest z niem i tylko z niem związane,

a nie zależy wcale od otoczenia—w każ- 
djmi razie czemś dla danego ciała bez
względnie stałem. A ponieważ ciężar 
ciała w danem miejscu, czyli siła, z jaką 
jest ono przyciągane przez ziemię, jest 
funkcyą masj7 i tylko masy, przeto rzecz 
jasna, że wobec bezwzględnej niezmien
ności masy i ciężar ciała jest absolutnie 
niezmienny: ciężar pewnego układu ele
mentów, będących w ruchu, nie może 
zależeć od rodzaju tego ruchu - w tem
peraturach różnjrch jedno i to samo ciało 
musi mieć wagę jednakową, ergo ciepło 
nie może mieć ciężaru.

Dopóki więc panowało przeświadcze
nie o bezwzględnej niezmienności masy, 
pytanie, ile waży kalorya, nie miało żad
nego sensu. A liści w czasach najnow
szych przyszły epokowe doświadczenia 
Kaufmanna, które wykazały, że ruch elek
tronów nie daje się wytłumaczyć na pod
stawie takiego pojęcia o masie, i że, 
chcąc sobie zdać sprawę z tego zjawi
ska, trzeba koniecznie przyjąć, że masa 
elektronu zależy od prędkości jego ru 
chu, a w dalszej konsekwencyi od stanu 
eteru, w  którym ten ruch się odbywa. 
T a nowa wielkość, która, pełniąc tę sa
rnę funkcyę we wzorach, niema w łaści
wie nic wspólnego z masą mechaniki 
klasycznej, otrzymała miano masy elek
tromagnetycznej. Jest rzeczą wielce praw 
dopodobną, że w wypadku pojedyńczego 
elektronu cała jego masa jest taką w łaś
nie masą elektromagnetyczną, że więc 
nie jest wielkością stałą, lecz zmienia się 
w miarę tego, jak  elektron biegnie prę
dzej lub wolniej.

Jeżeli teraz przypuścimy, jak  to czyni 
fizyka nowoczesna, że atomy ciał mate- 
ryalnych składają się z elektronów, to 
trudno nam będzie obronić się od myśli, 
że masa tych ciał jest przynajmniej 
w pewnej części pochodzeniu elektro
magnetycznego. Pewna liczba badaczów 
uważa dziś za wielce prawdopodobne, 
że w szystka masa brył materyalnych jest 
pochodzenia elektromagnetycznego, ale 
jeżeli nawet zatrzymamy się w połowie 
drogi, t. j. uznamy „elektromagnetycz- 
ność“ pewnej tylko części ogólnej masy 
ciał, to i tak dojść musimy do wniosku,
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że masa ciała zwykłego może zależeć od 
stanu ruchu jego cząsteczek, a to w dal
szej konsekwencyi prowadzi oczywiście 
do wskrzeszenia pogrzebanego zdawało
by się zagadnienia o ciężarze ciepła.

Rzecz jasna, że sama możność wysnu
cia, chociażby w formie najbardziej ogól
nikowej, takiego wniosku, godzącego 
w  ustalony od lat wielu całokształt po
jęć, ma olbrzymie znaczenie negatywne; 
realną atoli siłę hypotezie powyżs-ej 
(w braku poparcia doświadczalnego) mo
że nadać tylko opracowanie matema
tyczne. Bardzo ciekawy rachunek tego 
rodzaju przeprowadza Daniel Comstock, 
profesor fizjdd teoretycznej w  Bostonie, 
w rozprawie „O stosunku masy do ener
gii", ogłoszonej w Philosophicał Maga- 
zine w zeszycie za styczeń roku bieżą
cego.

Comstock jest stanowczym zwolenni
kiem poglądu, że wszystka masa ciał ma- 
teryalnych jest masą elektromagnetyczną. 
Zdaniem jego, jest to najprostsze i naj
logiczniejsze przj^puszczenie, które wprost 
narzuca się fizyce dzisiejszej, i tylko dłu- 
goletniem przyzwyczajeniem wytłuma
czyć można opór, jaki hypoteza ta na
potyka dotąd u wielu badaczów. W y
chodząc z tej hypotezy, która, uzależnia
jąc wszystko od własności eteru, prze
rzuca tym sposobem środek ciężkości 
badań z wnętrza ciał na zewnątrz, Com
stock u kresu swych obliczeń dochodzi 
do wzoru, w którym masa ciała fizycz
nego, uważanego jako odosobniony układ 
natury czysto elektrycznej, okazuje się 
zależną od trzech wielkości następują
cych: l-o od własnej prędkości v układu, 
t. j. od prędkości, z jaką porusza się 
ten układ, wzięty jako całość; 2 o od 
własnej energii wewnętrznej W układu 
i 3-o od prędkości światła V, Wzór ten, 
naogół dość skomplikowany, upraszcza 
się niezmiernie w przypadku szczegól
nym, gdy prędkość własna uważanego 
układu jest nieznaczna w porównaniu 
z prędkością światła V. Ponieważ w na
turze nie znamy ciał materyalnych (elek
tron nie jest ciałem materyalnem!), poru
szających się o tyle prędko, by nie moż
na było przejść do porządku nad kwa-

V
dratem ułamka —, a we wzorze dokład

nym pierwsza potęga tego ułamka nie 
występuje wcale, przeto w  praktyce mo
żemy zawsze zastosować ów wzór upro
szczony, który orzeka, że 

4 WI = I T
gdzie M jest masą danego układu, V  pręd
kością światła, a W energią wewnętrzną 
układu. Lecz ponieważ prędkość św ia
tła jest wielkością stałą, przeto masa 
ciała jest proporcyonalna do ilości ener
gii, w niem zawTartej.

Powróćmy na chwilg do konsekwencyj 
ogólnych, wypływających z nowego po
jęcia masy w obrębie zagadnienia spe- 
cyalnego, które nas zajmuje.

Z punktu widzenia fizycznego niezmien
na masa mechaniki klasycznej daje się 
ująć jako tak zwana „ilość m ateryi11: je 
żeli wyobrazimy sobie, że wszystkie ciała 
złożone są z absolutnie identycznych ele
mentów jakiejś wspólnej pramateryi, to 
masę każdego ciała możemy uznać za 
wielkość, proporcyonalną do liczby za
wartych w  niem elementów. Dopóki licz
ba tych elementów nie ulegnie zmianie, 
dopóki żadnego z nich nie uronimy i ża
dnemu obcemu przyłączyć się nie po
zwolimy, dopóty masa ciała zmienić się 
nie może.

Zasadniczo inaczej rzecz się ma z masą 
elektromagnetyczną; jest ona proporcyo
nalna do energii wewnętrznej ciała, a 
energia ta zależy oczywiście nie tylko 
od liczby elementów ciała, lecz także i 
od stanu ich ruchu: dwa ciała o tej sa
mej liczbie elementów, a więc o masach 
„klasycznych" równych, mogą oczywiś
cie posiadać różne zasoby energii, a więc 
i masy ich elektromagnetyczne mogą być 
różne.

Jeżeli więc chociaż drobna część masy 
ciał materyalnych jest pochodzenia elek
tromagnetycznego, to przyciąganie gra
witacyjne, czynne pomiędzy każdą parą 
ciał, nie jest proporcyonalne do ich mas, 
rozumianych w znaczeniu klasycznem, 
t. j. do „ilości materyi", w nich zaw ar
tych, lecz zależeć musi w pewnej przy
najmniej mierze od energii wewnętrznej
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ciał przyciągających się. Tym  sposobem 
ciężar ciała okazuje się zależnym od ilo
ści ciepła, w niem zawartego. Innemi 
słow y, jeżeli weźmiemy np. sztabkę pla
tynową i, rozpiłowawszy ją na dwoje, 
jedną część pozostawimy w  temperatu
rze pokojowej, drugą zaś ogrzejemy (ba
cząc, by nie zaszła w niej żadna inna 
zmiana prócz termicznej), a następnie 
umieścimy te połowy na dwu talerzykach 
wagi, to talerzyk, obciążony platyną cie
plejszą, pójdzie na dół i dla przywróce
nia belce wagi położenia poziomego trze
ba będzie na talerzyku z platyną chłod
niejszą dołożyć odpowiedni ciężarek.

Opierając się na wyżej przytoczonym 
wzorze (wyprowadzonym w założeniu, 
że wszystka masa ciał jest masą elek
tromagnetyczną), Comstock obliczył, że 
ciężar kaloryi, t. j. ilości ciepła, potrzeb
nej do ogrzania grama wody o stopień 
Celsiusza, wynosi ICH1 dyn, czyli około 
jednej stumiliardowej części miligrama. 
Następujący przykład konkretny może 
nam uzmysłowić małość liczebną tego 
ciężaru. W yobraźm y sobie ilość wody, 
jaka potrzebna jest do wypełnienia sali 
Filharmonii warszawskiej; podzielmy tę 
ilość na połowy; jednę połowę pozostaw
my w temperaturze pokojowej, np. 15°, 
a drugą ogrzejmy do 3 5°, to jest o 20°. 
Gdybyśm y te ilości w ody umieścić mo
gli na dwu talerzykach wagi, otrzyma
libyśmy po stronie w ody cieplejszej prze- 
wyżkę ciężaru w ilości jednego miligra
ma. Gdybyśm y wodę cieplejszą dopro
wadzili do 55°, to trzebaby dla utrzyma
nia równowagi dołożyć do w ody chłod
niejszej dwa miligramy; w  razie tempe
ratury 75" — trzy miligramy i t. d.

Niezmierna drobność tych ciężarów nie 
zmniejsza oczywiście teoretycznej donio
słości kwestyi, ale utrudnia ogromnie 
badanie, które wtedy dopiero posuwać 
się może krokiem pewnym, gdy znajduje 
poparcie w  doświadczeniu. Czy znaczy 
to, że ze sprawdzeniem wniosku o cię
żarze kaloryi czekać będziemy musieli 
aż się dokona odpowiedni postęp w me
todach ważenia? Przypomnijmy sobie do
świadczenia Fresnela albo sposób obli
zania wahań w w yładow aniach elek

trycznych: tam liczba prążków dosko
nale widocznych, tu odległość między
węzłowa, którą zmierzyć można zwykłym 
łokciem, pozwalają pooznaczać ze znacz
ną dokładnością wielkości, których bez
pośrednio nigdybyśm y uchwycić nie zdo
łali. Trudno wątpić, że i w kwestyi, 
która w tej chwili nas zajmuje, otworzą 
się wcześniej czy później podobne drogi 
pośrednie. Jednę z nich wskazuje już 
sam Comstock w swojej rozprawie: je 
żeli, powiada-on, słońce stygnie, to masa 
jego maleje, a zatem słabnąć musi przy
ciąganie, wyw ierane przez nie na plane
ty, i przeto zwiększać się muszą ich od
ległości od słońca; w  ciągu milionów lat 
zmiana ta powinna być dość zaaczna. 
Niestety droga ta praktycznego znacze
nia mieć nie może, z powodu, że znajo
mość nasza układu słonecznego jest zbyt 
świeżej daty. A le mamy tu dobrą ilu- 
stracyę tego, jak daleko od źródła moż
na z dobrym skutkiem poszukiwać kon- 
sekwencyj nowej teoryi. Zresztą jakie
kolwiek piętrzyłyby się trudności, bę
dziemy z pewnością świadkami uporczy
wych usiłowań, zmierzających do ich po
konania, albowiem, jak powiedział lord 
Kelvin, odwieczne prawa honoru naka
zują wiedzy śmiało i bez trwogi stawić 
czoło każdemu zagadnieniu, jakie się jej 
nasunie.

St. Bouffałł.

SILVANUS P. THOMPSON.

L O R D  K E L Y I N .

Dnia 7-go września 1876 r. ukazał się 
w „Naturę" w dziale „Scientific W orthies“ 
artykuł z portretem Jeana o lordzie Kel- 
vinie, wtedy jeszcze „sir“ Wilhelmie 
(Williamie) Thomsonie i naukowej dzia
łalności, która w sław iła imię jego wśród 
fizyków, a już wówczas trwała przeszło 
lat trzydzieści. Od czasu ukazania się 
tego artykułu upłynęło trzydzieści jeden 
lat i obecnie życie pełne tak nadzwy
czajnej działalności dobiegło do swego 
naturalnego końca, Lord Kelvin zmarł
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w wieku lat osiemdziesięciu trzech, po 
życiu równie pełnem chwały, jak lat.' 
Twierdzenie, że oko jego było nie zam
glone i siły  życiowe nie uległy osłabie
niu, niezupełnie byłoby zgodne z prawdą, 
w każdym jednak razie aż do ostatnich 
chwil życia lord Kelvin zachował pełnię 
swych władz umysłowych. S iła  i ży
wość, z jaką podejmował dyskusyę na 
posiedzeniu British Association w Lei- 
cesterze w sierpniu r. u. były w jego 
wieku wprost zadziwiające. Zaziębienie, 
którego nabawił się podczas czynienia 
doświadczeń w  korytarzu domu swego 
w Notherhall, doprowadziło do smutne- 
do końca.

Artykuł z roku 1876 podaje szczegóły 
tych odkryć naukowych, które wtedy już 
uczyniły imię Thomsona sławnem. Rzut 
oka na ten artykuł wskaże nam pokrótce 
na czem ta działalność polegała.

Jeszcze jako student uniwersytetu 
w Cambridge lord Kelvin dokonał od
kryć matematycznych, będących w związ
ku z teoryą Fouriera i jej zastosowaniem 
do zjawisk cieplnych i hydrodynamicz
nych.

Wspomniane dochodzenia matema
tyczne były podstawą odkrycia tych me
tod oznaczania, dat geologicznych z tem
peratur podziemnych, na których opie
rając się, lord Kelvin podał następnie 
swe słynne wnioski co do wieku ziemi. 
W  latach następnych, zajmując w mło
dym wieku katedrę filozofii naturalnej 
w  uniwersytecie w Glasgowie, lord Kel- 
vin w stałej współce z Joulem oddawał 
się rozwijaniu zasad termodynamiki i 
jako niemały przyczynek do tej dzie
dziny stw orzył teoryę rozpraszania się 
energii. W  dalszym ciągu następowały 
badania i odkrycia z dziedziny elektro- 
statyki, teoryi magnetyzmu, termoelek- 
tryczności, energii mechanicznej układu 
słonecznego, obliczenia wielkości atomo
wej i ruchów wirowych. Tem jednak, 
co skierowało ogólną uwagę na zdolno
ści naukowe lorda Kelvina, były  nie tyle 
jego głębokie odkrycia, jak bardziej prak
tycznej natury udział w rozwiązaniu spra
w y telegrafu podmorskiego. Możliwość 
ułożenia kabla telegraficznego poprzez

ocean Atlantycki była przedmiotem oży. 
wionej dyskusyi w początkach szóstego 
dziesiątka lat wieku X IX . Obliczenia 
matematyczne, którym lord Kelvin pod
dał warunki rządzące rozprzestrzenie
niem się sygnałów  elektrycznych w dłu
gich kablach podmorskich były najważ
niejszym etapem na drodze praktycznego 
rozwiązania sprawy. Lord Kelvin w y
kazał, że opóźnienie rozprzestrzeniania 
się elektryczności w kablach jest propor- 
cyonalne do ich długości i następnie, za
stosowawszy teoryę Fouriera, obliczył sto
pień osłabienia impulsów elektrycznych 
w chwili dojścia ich do końca kabla.

Za badaniami teoretycznemi nastąpiły 
wynalazki galwanometru zwierciadłowe- 
go i przyrządu do zapisywania telegra
mów, zwanego syfon-rekorderem; z temi 
przyrządami imię lorda Kelvina zostało 
związane nazawsze. Powodzenie, które 
uwieńczyło sprawy założenia kabla trans
atlantyckiego w r. 1863 i 1866, było nie 
mniejszym tryumfem dla zdolności w y 
nalazczych lorda Kelvina, jak dla jego 
wiedzy matematycznej. W  podobny spo
sób lord Kelvin zapoznał się gruntownie 
ze sprawami dotyczącemi żeglugi i ogło
sił tablice, ułatwiające zastosowanie me
tody Sumnera na morzu. S ław a lorda 
Kelvina jeszcze bardziej wzrosła, gdy 
przerobił kompas morski i wprowadził 
radykalne zmiany, które wkrótce w y 
kazały wyższość nowego kompasu nad 
wszystkiemi poprzedniemi typami. Czy
ny wymienione w ystarczyłyby do zali
czenia lorda Kelvina do pierwszorzęd
nych fizyków, nawet gdyby niczego w ię
cej nie dokonał.

W  owym czasie Helmholtz, mówiąc o 
intelektualnych zdolnościach lorda Kel- 
vina i jego sposobach traktowania za
gadnień z fizyki teoretycznej, wspomina 
o usilnem jego dążeniu do oczyszczenia 
teoryj matematycznych od wniosków hy- 
potetycznych, które nie wypływ ają z fak
tów, stwierdzonych na drodze doświad
czalnej. Helmholtz twierdzi, że dar w y
rażania prawdziwych faktów zapomocą 
równań matematycznych i odwrotnie, 
jest daleko rzadszy od umiejętności roz
w iązyw ania danych zagadnień matema
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tycznych i dodaje, „że pod tym wzglę
dem Thomson jest uczonym niezwykle 
wybitnym i oryginalnym ." Na szczęście 
dla nauki tę umiejętność, posiadaną przez 
Thomsona dane mu było zastosowyw ać 
przez ciąg trzydziestu lat od czasu w y
powiedzenia tego zdania przez Heim 
holtza. Lata m ijały a lord K elvin z za
dziwiającą żywotnością ducha i ciała nie 
przestawał zwiększać długiej listy swych 
zasług naukowych.

Już w r. 1842 lord Kelvin ogłosił wnio
ski ze swej teoryi o wieku ziemi. Uka
zały się one w artykule, rozpatrującym 
ruch linijny ciepła i pomieszczonym 
w czasopiśmie „Cambridge and Dublin 
Mathematical Journal." Ten sam przed
miot był tematem wykładu wstępnego 
podczas objęcia profesury w G lasgow ie 
w r. 1846 i do niego również Thomson 
powrócił w roku 1876 w liście otwartym 
do przewodniczącego sekcyi fizyczno- 
matematycznej British Association w G las
gowie. Geologom, żądającym przyznania 
nieograniczonego czasu działania dla tych 
twórczych sił przyrody, którym, po za
rzuceniu teoryi katastrof, przypisywano 
stałe działanie na proces tworzenia się 
ziemi, lord Kelvin z nadzwyczajną pewno
ścią siebie odpowiedział, że muszą przy
śpieszyć następowanie przyjętych przez 
siebie zjawisk, gdyż, jego zdaniem, wiek 
ziemi, jako planety zamieszkałej, nie tylko 
nie jest nieograniczony, lecz nawet nie 
może się rozciągać na przeciąg czterystu 
milionów lat, z większem daleko praw 
dopodobieństwem zbliżając się do cyfry 
dwudziestu milionów. Twierdzenie to 
było poparte wielu dowodami. Tem pe
ratura na powierzchni ziemi nie m ogłaby 
być taka jak  jest, biorąc pod uwagę śred
nie przewodnictwo cieplne skał i stopień 
(gradyent) podwyższania się temperatu
ry, znajdowany w  miarę zapuszczania 
się w głąb ziemi, gdyby proces ochła
dzania się ziemi trw ał od nieograniczo
nego czasu. Nawet ciepło samego słońca 
ciągle podlega rozpraszaniu i tempera
tura jego się obniża, a wraz z oziębie
niem się słońca oziębia się i ziemia. 
Kształt jej, ze względu na działanie sił 
odśrodkowych, nie daje się pogodzić

z hypotezą o nieograniczenie długim cza
sie, dzielącjmi nas od okresu, gdy ziemia 
znajdowała się w stanie ciekłym Spór, 
który powstał gdy biologowie i geolo
gowie zaczęli zwalczać argumenty lorda 
Kelvina, trwa już ćwierć wieku i jeszcze 
się nie zakończył.

Hydrodynamika, wykładana w uniwer
sytecie kembrydzkim przez Stokesa, stała 
tam bardzo wysoko, a Thomson, jako 
słuchacz i przyjaciel Stokesa, oddawał 
się jej z zapałem. Hydrodynamika całko
wicie opanowała jego myśli. Jego  świet
na teorya wirujących atomów pozosta
nie — jeżeli pominiemy najnowsze teorye 
elektryczne—pierwszą i jedyną-hypotezą, 
dotyczącą ostatecznej budowy materyi, 
która była zdolna oprzeć się burzącym 
poglądom krytyki. Nie dowiedziono, aby 
hypoteza Kelvina bjda wogóle niemożli
wa lub sprzeczna w szczegółach.

W  dalszym ciągu lord Kelvin badał 
warunki stałości ruchów cieczy w licz
nych przypadkach, z których pewne 
posiadały wysoką wartość praktyczną. 
W  ciągu ostatnich dwu lat przedstawił 
Towarzystwu królewskiemu w Edynbur
gu liczne rozprawy, dotyczące ruchów 
fal na głębokim oceanie. W  rozprawach 
tych znajduje się wiele charakterystycz
nych zastosowań teoryi Fouriera i widać 
niezmniejszoną energię w dążeniu do roz
winięcia zawiłej analizy.

W  nauce o sprężystości i pokrewnych 
zagadnieniach dynamiki w pływ  mistrza 
jest również widoczny. A rtykuł 6 sprę
żystości, napisany przez Kelvina dla Pm- 
cyklopedyi angielskiej, pozostanie kla
sycznym przez długie lata. Kto jest obez 
nany z działalnością lorda Kelvina w o
góle, ten z łatwością dostrzeże, jak w ie
le rzeczy w tym artykule ma związek 
z jego innemi pracami. Ciągłe uciekanie 
się do analogii między zjawiskami mag
netyzmu i elektryczności a zjawiskami 
sprężystości w ciałach stałych, wskazuje 
bieg myśli Kelvina. Jego  podstawowe 
poglądy na istotę sprężystości nadają kie
runek myśli i w wykładach z roku 1884 
(Baltimore) i w pracach nad fizyką mo
lekularną z lat ostatnich.

Lord Kelvin położył wielkie zasługi i
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w nauce o elektryczności. Przejęty po
dziwem dla badań doświadczalnych F a 
radaya, wcześnie wziął się do zbadania, 
czyby zjawiska elektromagnetyczne nie 
dały się wytłumaczyć zapomocą teoryi 
sprężystości ciał stałych. Aczkolwiek 
rozwiązanie tego zagadnienia przypadło 
w udziale Maxwellowi, w każdym razie 
zasługą Kelvina jest to, że pierwszy pod
dał analizie matematycznej fakty zdo
byte przez Faradaya.

W r. 1847 lord Kelvin poraź pierw
szy wpadł na myśl mechanicznego przed
stawienia siły magnetycznej, a w r. 1890 
powrócił do tegoż przedmiotu w arty
kule, pomieszczonym w tomie trzecim 
wydania zbiorowego rozpraw matema- 
tyczno-fizycznych.

Kelvin zbadał również warunki w yła
dowywania butelek lejdejskich w obwo
dach z samoindukcyą, wyprowadziwszy 
matematycznie fakt, że w pewnych wa
runkach wyładow ania te przyjmą formę 
wyładowań oscylacyjnych. Odkrycie to 
ogłoszone zostało w r. 1853. Pedderson 
i inni zbadali następnie te wyładowania 
doświadczalnie.

W dziewiątym dziesiątku wieku prze
szłego te abstrakcyjne wywody lorda 
Kehnna stały się punktem wyjścia dla 
odkryć sir 01 ivera Lodgea i Henryka 
Hertza, prowadząc wprost do telegrafii 
bez drutu.

W r. 1851 Kelvin, ulegając swej skłon
ności do wielkiej ścisłości naukowej i 
widząc konieczność bardzo dokładnych 
pomiarów dla celów telegrafii, przyjął 
bezwzględny system miar, obmyślony 
przez Gaussa i rozwinięty przez W e
bera. Raz przyjąwszy nowy system, stał 
się jego żarliwym krzewicielem i wszę
dzie starał się wykazać jego wyższość 
nad dawnemi miarami angielskiemi, nie
strudzenie przeliczając wszystkie miary 
naukowe na podstawowe jednostki me
tryczne długości, masy i czasu. W  na
stępstwie pomiary elektryczne, prowa
dzone przez inżynierów badających kable, 
nabrały jeszcze większej ścisłości, a narzę
dzia precyzyjne, przewyższające dokład
nością wszystko, co było przedtem znane, 
oddane zostały do użytku laboratoryj

nego. W r. 1861 lord Kelvin wybrany 
został przez British Association na człon
ka komitetu do ustanowienia jednostek 
elektrycznych, komitetu, którego człon
kami byli również Wheatstone, Matthies- 
sen, Fleeming, Jenkins, a później Siemens, 
Clerk Maxwell, Joule i Carey Foster. 
Komitet ten po wstąpieniu doń młodych 
sił zaczął wydawrać swe sprawozdania, 
a wypracowany przezeń układ miar stał 
się międzynarodowym i obecnie ogólnie 
uznanym. Lord Kelvin zaznajamiał pu
blicznie z tym nowym systemem na kon- 
ferencyi w Kensigton w roku 1876 i na 
posiedzeniach inżynierów cywilnych w r. 
1883. W  ten sposób przyjęcie i szybki 
rozwój międzynarodowego układu miar, 
opartego na trzech jednostkach, któremi 
są centymetr, gram i sekunda, zawdzię
czamy Kelvinowi bardziej niż komukol
wiek innemu.

Po przyjęciu bezwzględnego układu 
miar przez międzynarodowy kongres elek
tryczny, odbyty w Paryżu w roku 1881, 
lord Kelvin zwrócił uwagę na budowę 
zdatnych do rozpowszechnienia w han
dlu przyrządów mierniczych dla siły prą
du, napięcia i energii elektrycznej.

Teoretyczne pom ysły lorda Kelvina po
zwoliły wkrótce inżynierom-praktykom 
zbudować wiele przyrządów, odznacza
jących się swą dobrocią i wielką ścisło
ścią wskazań.

Zajmując się (po roku 1870) badaniem 
przypływów i odpływów, lord K eL in  
obmyślił przyrząd do analizy składo
wych harmonicznych peryodycznych ru
chów morza, a główną częścią tego przy
rządu był integrator mechaniczny. Zda
wało się rzeczą zbyt śmiałą zastosowy- 
wać podobny mechanizm do obliczania 
całek podanycli w analizach Fouriera, 
lecz przjTząd Kelvina usprawiedliwił 
śmiałość pomysłu. Również i później 
pracując nad budową elektrometru, któ
ryby bezustanku całkow7ał zmienne ilo
czyny z siły prądu i napięcia elektrycz
nego, lord Kelvin uciekł się do swego 
mechanizmu. Przyjęcie przez angielskie 
ministeryum handlu tysiąca wolt-ampero- 
godzin za jednostkę energii elektrycz
nej było również zasługą lorda Kelvina.
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Jednostkę tę, prz}^jętą teraz ogólnie (ki
lowat - godzina), proponowano nazwać 
mianem „kelw in", lecz zawsze skromny 
uczony oparł się tej propozycyi. Teraz 
jednak bezwątpienia nadszedł czas, kiedy 
należałoby wcielić imię wielkiego uczo
nego do tego międzynarodowego syste
mu, łącząc go w ten sposób z imionami 
Volt3'p, Amperea, Ohma, Coulomba, W atta, 
Faradaya, Joulea, Henry ego i Gaussa.

Całe swe życie lord Kelvin poświęcił 
szukaniu racyonalnego objaśnienia me
chanicznego najzawilszych zjawisk przy
rody •— tajemniczych przejaw ów magne
tyzmu, cudów elektryczności, zagadek 
krystalografii, sprzecznych własności 
eteru, anomalij optycznych i t. p. Lecz 
w umysłach zapanował następnie prąd 
uogólnienia zjawisk, który nie mógł być 
w zgodzie ze sposobem myślenia Kel- 
vina. Podczas gdy on starał się w ytłu
maczyć zjawiska elektryczności, magne- 
tj^zmu i światła sposobem mechanicznym, 
lub mechanicznemi własnościami jeżeli 
już nie materyi to przynajmniej eteru — 
M axwell śmiało głosił elektromagnetycz
ną teoryę światła, pociągając za sobą 
całe młodsze pokolenie uczonych. Lord 
Kelvin do końca nie przyjął teoryi Max- 
wella. W prawdzie w r. 1888 nominalnie 
pogodził się z tą teoryą, lecz później 
odwołał znów sw ą zgodę, przekładając 
swój w łasny sposób myślenia. W ykłady 
lorda Kelvina w roku 1888 w Baltimore, 
jak zw ykle pełne świetnych myśli, czy
nią jednak wrażenie jakgdyb y protestu 
człowieka, przekonanego w brew  sobie 
samemu i starającego się znaleźć nowy 
wyraz dla sw ych my^śli, aby tylko za
trzymać dawny sposób widzenia osta
tecznych własności fizycznych. Przez 
ostatnie lata swego życia lord K elvin 
przeglądał te w ykłady nanowo; uzupeł
niał je nowym materyałem, zmieniając 
niejedno w dawnem.

Odkrycie radu i związane z tem nowe 
teorye niezmiernie interesow ały lorda 
Kelvina. Zw alczał on gorąco hypotezę 
Rutherforda, że ciągłe promieniowanie 
radu jest wynikiem samorzutnego roz
kładu atomu i wciąż szukał innego roz
wiązania. W  obecnym czasie, gdy tyle

działów-nauki podlega ciągłym zmianom 
poglądów, przedwcześnie byłoby w yda
wać sąd o znaczeniu poglądów Kelvina, 
dotyczących radu i teoryi elektronów. 
W ystarczy zaznaczyć, że do działu tego 
lord K elvin wniósł te same genialne my
śli, ten sam śmiały i jasny analityczny 
pogląd, jaki przejawiał przez cały czas 
trwania swej długiej działalności nauko
wej.

Dla dwu jeżeli nie trzech pokoleń uczo
nych praca lorda Kelvina, jego geniusz 
matematyczny, jego entuzyastyczna w ia
ra w przyjęte zasady, jego niezmiennie 
ujmujące obejście się—były  źródłem na
tchnień i ciągłym bodźcem do dalszej 
pracy.

Cześć jego pamięci!
Tłum. z v . „zu .

CZY PROMIENIE KATODALNE 
SĄ ELEKTRONAMI CZY RU

CHEM FALOWYM?
(Działanie magnetyczne promieni katodalnych).

Jedną z głównych podstaw doświad
czalnych teoryi elektronów są promienie 
katodalne, uważane za korpuskuły od- 
jemnie elektryczne, w ysyłane przez ka
todę w rurce próżnej Crookesa. Takie 
pojmowanie promieni katodalnych po
parte jest przedewszystkiem faktem od
chylenia promieni w  polu magnetyeznem 
w  myśl prawa Biota i Savarta działania 
pola magnetycznego na cząstkę elek
tryczności w ruchu. Z drugiej strony do
świadczenia Rowlanda i Himstedta w y 
kazały, że ciała naelektryzowane, bardzo 
szybko poruszane, wytwarzają dokoła 
siebie pole magnetyczne; jeśli tedy pro
mienie katodalne są cząsteczkami elek
tryczności odjemriej, poruszającemi się 
z szybkością 'ho szybkości światła, to i 
one powinny wytw arzać dokoła siebie 
pole magnet37czne, takie, jak  prąd elek
tryczny o odpowiedniej sile, czyli igła 
magnesowa, umieszczona pod promie
niami katodalnemi, powinnaby się odpo
wiednio odchylić, dotychczas bowiem ob-
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serwowano tylko działanie magnesu na 
promienie katodalne nie zaś odwrotnie 
promieni na magnes (igłę magnesową). 
Już Hertz usiłował wykazać działanie 
promieni katodalnych na igłę magnesową, 
ale bez skutku. Dlatego powziął przy
puszczenie. że promienie katodalne sta
nowią ruch falowy analogiczny ze św ia
tłem, a odchylenie promieni w polu ma- 
gnetj/cznem tłumaczył w oryginalny spo
sób: pod wpływem  magnesu magnesuje 
się środowisko, w którem przebiegają 
promienie, a przebiegają one inaczej w ma- 
gnesowanem, a inaczej w niemagnesowa- 
nem środowisku: odchylenie promieni
w polu magnetycznem jest analogiczne 
ze skręceniem płaszczyzny polaryzacyi 
światła w środowisku namagnesowanem. 
To przypuszczenie Hertza nie utrzymało 
się wobec dalszych doświadczeń w tej 
dziedzinie, chociaż doświadczalnie nie 
wykazano działania promieni katodal
nych na igłę magnesową; tłumaczono to 
w taki sposób, że siła prądu w ytw a
rzanego przez ruch elektronów wynosi 
w najlepszych warunkach 10 '4 lub 10"5 
kulombów na sekundę (siłę prądu pro
mieni katodalnj^ch mierzy się jak nastę
puje: płyta uderzana przez promienie ka
todalne otrzymuje ładunek elektryczny 
odjemny; ilość elektryczności, którą płyta 
otrzymuje w ten sposób w 1 sekundzie, 
jest siłą prądu, odpowiadającego promie
niom katodalnym— według teoryi elektro
nów). Działanie tak słabego prądu na igłę 
magnesową musiałoby być bardzo małe, 
a efekt jego musiałby być zamaskowany 
przez uboczne okoliczności towarzyszące, 
jak  np. oświetlenie elektryczne w labo- 
ratoryum, tramwaje elektryczne obok in
stytutów fizycznych, wóz żelazem obła
dowany przejeżdżający ulicą, i t. p.

Geitler próbował później wykazać ma
gnetyczne działanie promieni katodalnych, 
ale również bezskutecznie. W  nowszych 
czasach Jaumann podał nową teoryę zja
wisk elektro-magnetj^cznych, w  której — 
między innemi — uważa promienie kato
dalne nie za elektrony, ale za podłużne 
fale elektryczne. (W iener Sitzungsberich- 
te 1907, tom C X V 1. 3).

W obec powyższego tem większe zna

czenie ma pracą Klupathyego („Die ma- 
gnetische W irkung der Kathodenstrahlen“ 
Annalen der Physik 1908. 1 zeszyt), któ
remu się wreszcie udało wykazać owo 
działanie promieni katodalnych. Po dłu
gich, mozolnych próbach zbudował on 
nadzwyczaj czuły magnetometr, przewyż
szający co do czułości 1000 razy aparat, 
używany przez Hertza; nadto usunął 
wszelkie działania uboczne, np. termo
elektryczne — o ile to było możliwe. 
W ten sposób mógł faktycznie stwier
dzić działanie promieni na igłę magne
sową, odpowiadające mniej więcej sile 
prądu wynoszącej 6— 10"6 amperów, t. j. 
mniej więcej tyle, ile dały inne pomiary 
(zapomocą ładunku elektrody, na którą 
promienie padają). Chociaż Klupathye- 
mu nie udało się jeszcze tą metodą do
konać ścisłych pomiarów siły  prądu pro
mieni katodalnych, w każdym razie dał 
bardzo pewny dowód, że promienie te 
wytwarzają pole magnetyczne, którego 
wielkość odpowiada mniej więcej działa
niu prądu odjemnego, przebiegającego 
w kierunku promieni katodalnych.

J .  L. S .

Komsty obserwowane w r. ISOB-ym.1}

W poniższym wykazie komet, które 
obserwowano w ciągu r. 1906-go, każda 
z nich zaopatrzona jest w dwa symbole 
chronologiczne: jeden, w postaci kolej
nych liter alfabetu, wskazuje kolejność 
dat ich odkrycia; drugi, w postaci cyfr 
rzymskich, — kolejność ich przejść przez 
odpowiednie punkty przysłoneczne.

Kometa 190 6 a  (1 9 0 5  V I) .  Odkryta przez 
Brooksa w miejscowości Geneva (St. 
Zjedn.) 26 stycznia przeszło w miesiąc 
P ° j ej przejściu przez punkt przysło- 
neczny.

Okrągła, o mglistych konturach, o 
średnicy 8', świeciła ona dość mocnym 
blaskiem gwiazdy 9-ej wielkości. Jądro 
jej, niewyraźnie zarysowane i ziarniste, 
11-ej wielkości, okolone było 16 lutego 
różańcem świetlnych punktów. Dostrzedz 
można było słaby kształt warkocza.

*) Według Annuaire du Bureau des Longitudes na 
r. 1908.
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W  biegu swym kometa zbhżyła się do 
bieguna na odległość 50. Średnica jej 
dosięgła masimum 12'. Pod koniec lute
go kometa zaczęła szybko tracić na 
blasku. 29 stycznia przeszła nad gwiazdą 
wielkości 8m,9 Bon. Durchm. -|~5i°2077.

Obserwacye sięgają od 27 stycznia do 
24 kwietnia.

E le m en ty1)  p ro w izo ryczn e  według rac h u n 
ków  E b e ll l  E q =  19 0 6 ,0 ; T — 1905, grudz. 
22,6932; log q =  o, 112 424; II =  i6 n5'49",o ; 
Li =  286°22'i",7; i =  i2t>n2 "] '^ ,2.

Kometą 1 9 0 6  b (1 9 0 5  IV ) .  — Malutka ko
meta, odkryta drogą fotograficzną przez 
K opffa  w Heidelbergu d. 3 marca, w 5 
miesięcy po jej przejściu przez punkt 
przysłoneczny. Okrągła, o średnicy około 
30", o brzegach bardzo mglistych, po
siadała wyraźnie zaznaczone jądro cen
tralne wielkości gwiazdowej 11, zaopa
trzone w wachlarzowaty warkocz dłu
gości o°,5.

W  dwa tygodnie po odkryciu wygląd 
komety uległ znacznym zmianom. N a
przód zauważono wydzielanie materyi 
w postaci wachlarza, następnie Barnard 
17 marca przez 40-calowy instrument 
obserwatoryum im. Yerkesa dostrzegł 
obecność jądra pobocznego wielkości 
14 do 15, wyprzedzającego lądro główne; 
odległość obu jąder wynosiła 24-go mar
ca 4",7, 31-go dosięgła 5",7.

Odległość punktu przy słonecznego ko
mety wynosząca 3,3, jest bardzo duża, 
i ustępuje jedynie takiejże odległości 
komety Sarabata (1729), dochodzącej do 
4,0. Blask jej mógł tedy ulegać jedynie 
bardzo powolnym zmianom; lecz kometę, 
która oddalała się coraz bardziej od 
przeciwstawienia (opozycyi) można było 
obserwować tylko do 22 czerwca. Ze 
względu na wielką odległość od punktu 
przysłonecznego i na stałe nachylenie 
przedmiotu, Ebell wpadł na szczęśliwe 
przypuszczenie, że kometa ta mogła już 
była być sfotografowana podczas swego 
przeciwstawienia w r. 1905-ym. Jakoż 
W olf stwierdził obecność tej komety na 
kliszy z 14-go stycznia 1905-go roku, kie
dy wielkość jej wynosiła 12. Zachęcony 
tem powodzeniem, W eiss obliczył na pod
stawie poniżej podanych elementów efe
merydy dla przeciwstawień w r. 1904-ym

*) Skrócenia: T =  czas przejścia przez punkt przy- 
sloneczny według średn. cz. parysk.; Ep =  czas osku- 
lacyi; M  =  anomalia średnia: log q =  łogarytm od
ległości od punktu przysłonecznego; e =  mimośród; 
M a r u c h  dzienny średni; H  =  długość punktu przysło
necznego; 12 =  długość węzła wstępującego; i =  nachy
lenie; <p =  kąt mimośrodu; Eq — punkt równonocny 
średiii; R =  czas obiegu w latach.

i 1907-ym. Pierwsza pozwoliła W olfowi 
odnaleźć raz jeszcze tę samę kometę na 
fotografii, zdjętej 10 stycznia r. 1904-go. 
Zapomocą drugiej efemerydy tęż samę 
kometę zaobserwował okiem Aitken na 
Mount Hamilton 20-go marca r. 1907-go 
a fotograficznie znalazł ją  K opff w Hei
delbergu 21 marca. W  czasie tym blask 
jej wynosił 14; ostro wyodrębniające się 
jądro jej świeciło zaledwie blaskiem gwiaz
dy 15,5 wielkości. Pomimo to zapomocą 
najpotężniejszych instrumentów powiodło 
się dokonać pomiarów7 w okresie od 20 
kwietnia do 3 lipca. Ogół obserwacyj 
obejmuje przeto okres czasu wynoszący 
prawie 43 miesiące; można tedy spodzie
wać się, że mimośród orbity da się ozna
czyć z najwyższą dokładnością.

Elem enty prow izoryczne W eissa. Eq =  
1907,0; T =  1905, paźdz. 18,5040; log q =  
0,523556; II =  i4O057'58",9; Q =  342°l8'2" .8;
i =  4°i6'i9",7.

Kom eta 1906  C (1 9 0 6  I I ) .  Odkryta przez 
R ossa wt Melburnie, 18-go marca. K o 
meta była zupełnie okrągła, o średnicy 
3', posiadała centralne zgęszczenie; świe
ciła blaskiem gwiazdy 8-ej wielkości. 
Wznosząc się ku półkuli północnej, ko
meta zajmowała ciągle położenie nie
sprzyjające pomiarom a nadto szybko tra
ciła na blasku; toteż obserwowano ją mało 
w okresie od 19 marca do 3 kwietnia.

Elem enty p row izo ryczne  miss Lam son. E q =  
1906,0; T =  luty 21,43975; log q =  9,859 086; 
II =  348029'35"2; Q =  72Y28",):; i = 83°27'32",1- 

Kom eta 1 9 0 6  d (1906 V )  K om eta F in laya.
Drugi powrót komety Finlaya odbył się 
w warunkach, najbardziej sprzyjających 
jej widzialności, ponieważ przejście przez 
punkt przysłoneczny przypadło prawie 
w tym samym czasie, co przeciwstawie
nie, tak że najmniejsza odległość od Ziemi 
spadła do 0,27 i podczas maximum blask 
był 26 większy niż w chwili pierwszego 
odkrycia komety w r. 1886-ym. Odnalazł 
ją fotograficznie K opff w Heidelbergu 
dość daleko od miejsca, wskazanego przez 
efemerydę. Elementy Schulhofa, podane 
poniżej, które służyły za podstawę do tej 
efemerydy, obliczone zostały zapomocą 
przybliżonych zakłóceń rozmaitych pla
net. Bardzo znaczne odchylenie o 1,05 
dnia w chwili przejścia przez punkt przy
słoneczny trudno jest w tej chwili wytłu
maczyć; mamy tu, być może, rzeczywiste 
opóźnienie w ruchu komety.

W  czasie odkrycia blask komety wy 
nosił już 9, a średnica jej dosięgła 12'; 
blask jej wzmagał się jeszcze aż do po
łow y sierpnia. Całkowity jej blask do
równywał w swem maximum blaskowi 
gwiazdy 7-ej wielkości, ą mgławiczny



N§ 9 W SZECH ŚW IA T 139

pierścień komety rozciągał się na prze
strzeni 15. Jakkolwiek okrągłego kształtu 
i zgęszczona ku środkowi, kometa odzna
czała się ciągle nieokreślonemi konturami 
i drobnoziarnistym wyglądem, tak że po
miary przedstawiały bardzo duże trudno
ści; raz jeden tylko, 29 sierpnia widać 
było wyraźne jądro 12-ej wielkości. S ą 
dząc na podstawie analogii z jej poja
wieniem się w r. 1886—87, można było 
mniemać, że kometa ta będzie dostępna 
dla obserwacyi aż do końca marca r. 
igoy-go; zdaje się przecież, że nie śledzo
no jej później, niż w listopadzie.

Kom eta Finlaya jest prawdopodobnie 
identyczna z kometą z r. 1585-go; gdyby 
tak było, byłaby ona, po komecie Hal- 
leya, najstarszą ze znanych komet.

Ep =  sierpień 1,5; Eq =  1906,0; R  =  
6lat,54; M =  354°i3'i9",4; tp — 46°2$'52",g; 
[i =  542".557; n =  8°io'55",2; fi — 52°22'37",7; 
i =  3°3'5",5- 

Kometa 1906 e (1 906  IV ) .  Kometa Kopffa.—  
Kom eta peryodyczna, czas jej obiegu w y
nosi około 6,7 roku, odkryta drogą foto
graficzną przez Kopffa w Heidelbergu, 
20 sierpnia. Podobna ona była podów
czas do okrągłej niewyraźnie zarysowa
nej plamy o średnicy 2', ze zgęszczeniem 
centralnem 12-ej wielkości gwiazdowej. 
Blask całkowity dorównywał blaskowi 
gwiazdy 11-ej wielkości, lecz dosyć szyb
ko się zmniejszał; ostatnia wiadoma do
tychczas obserwacya okiem datuje z 13 
listopada, kiedy blask komety spadł już 
do wielkości 15-ej. Wszelako Wolfowi 
powiodło się sfotografować ją 15 i 16 gru
dnia, zapomocą nowego 28-ocalowego re
flektora heidelberskiego, jako przedmiot 
16-ej wielkości. — 25-go września kometa 
przeszła nieomal centralnie nad gwiazdą 
13-ej wielkości.

Elem enty prow izo ryczne  C raw forda i Cham- 
preux. Ep =  wrz. 6,0; E q  =  1906,0; R — 
6lat,666; M =  i8n4o'2o",2; tp =  3in2i'38",i; 
!x =  532"<255; 1! — 283°i4'8'',5; fi =  2Ó3°45'23",6; 
i =  8044'9",8.

Kom eta 1906 f (1906 I I I ) .  Kom eta Holme
s a .—Za drugim jej powrotem kometę Hol
mesa odnalazł fotograficznie W olf w Hei
delbergu 28 sierpnia prawie że ściśle w po
łożeniu, wskazanem przez efemerydę 
Zwiersa. W ielkość jej wynosiła zaledwie 
15 do 16. Wolfowi powiodło się sfoto
grafować ją  jeszcze trzykrotnie, 25 wrze
śnia, 10 października i 7 grudnia.

Nie zdaje się, aby można ją było obser
wować okiem nawet zapomocą najpotęż
niejszych narzędzi, jakkolwiek teoretyczny 
jej blask przewyższał nieco podczas tego 
jej pojawienia się blask, jakim świeciła 
w r. i899-ym, kiedy Perrine zdołał odna

leźć ją na Mount-Hamilton przez instru
ment 36-calowy. Wnieść stąd należy, 
że natężenie świetlne komety, które było 
bardzo znaczne w r. 1892-im, kiedy poraź 
pierwszy odkrył ją Holmes, a bardzo sła
be w r. 1899-ym, musiało od tego czasu 
bardziej jeszcze zmaleć. Wobec tego, że 
mimośród orbity jest bardzo niewielki, 
tego samego rzędu co mimośrody orbit 
planet, blask teoretyczny koło przejścia 
przez punkt przysloneczny nie mógłby 
ulegać znaczniejszym zmianom, jakiekol
wiek byłoby położenie komety w stosun
ku do Ziemi. Jest tedy najzupełniej pe
wne, że całkiem niezwykły jej blask, któ
ry umożliwił jej odkrycie w r. 1892-im, 
był skutkiem bardzo silnego wytrysku 
rozżarzonych g-azów.

Elem enty Z w ie rs a . Ep =  stycz. 16,5; 
Eq =  1906,0; R  =  6lat,86; M =  35l046'55''.5; 
cp=24°2o'25",6; p. =  517",4477; II — 34Ó°2'3i",6; 
fi =  33i°45'4o'',7; i =  2o048'5V',3-

Kometa 1906 g (1906 V II ) .  —  Odkryta 
przez H. Thielego w Kopenhadze io-go 
listopada. Dnia tego była ona okrągła, 
ziarnista na wygląd, o rozmiarach około 
4", o blasku gwiazdy wielkości 8,5; bez 
wyraźnego jądra, posiadała centralne 
zgęszczenie 10-ej wielkości. Blask rósł 
jeszcze w ciągu dwru tygodni i dosięgnął 
w swem maximum blasku gwiazdy wiel
kości 7,7; średnica wynosiła wówczas 7'. 
Poczynając od grudnia, blask szybko się 
zmniejszał. Ostatnia dotychczas znana 
obserwacya dokonana została 14 stycznia 
1907 r.

Poniższe elementy paraboliczne, oparte 
na trzech obserwacyach z ig listopada, 
17 grudnia i 14 stycznia, dają dla drugie
go z tych położeń dość znaczne odchy
lenie, dowodzące, być może, eliptycznego 
charakteru orbity.

Elem enty prow izoryczne Dybecka. Ep =  
1906,0; T =  listop. 21,80637; l°g  q — 
0,084 409; II =  93°39'4''8; fi =  84°56'2o'',8; 
i =  56°33'39'')0-

Kometa 1906 h (1 9 0 6  V I) ,  Kometa M e t-  
ca lfa  Ta kometa peryodyczna, której 
czas obiegu wynosi 8 lat, została odkry
ta drogą fotograficzną przez Metcalfa 
w Taunton (Mass., St. Zjedn.) 14 listopa
da; kolistego kształtu, o średnicy 4', po
siadała ona centralne zgęszczenie 30'' i 
jąderko wielkości 12 do i3-ej. Całkowity 
jej blask równał się blaskowi gwiazdy 
11-ej wielkości; zmniejszał się dość szyb
ko; obserwacye, rozpoczęte 17 listopada 
ustały, jak się zdaje, 10 stycznia r. 1907-go.

Esclangon w Bordeaux dojrzał d. 22-go 
listopada w sąsiedztwie komety dwa utwo
ry mgławiczne, których wszakże nigdzie 
indziej nie stwierdzono. Obserwator ten
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sam przypuszcza, że miał tu do czynienia 
z pozornemi obrazami, spowodowanemi 
przez obecność kropli wody między szkła
mi objektywu.

7 grudnia ko neta przeszła nieomal cen
tralnie nad gwiazdą 13-ej wielkości.

Poniższe elementy podobne są do ele
mentów komet Fayea, W olfa, 1892 V, 
1896 V, 1900 III.

Elem enty p ro w izo ryczn e  C raw fo rd a . Ep =  
grudz. 6,0; Eq  =  1906,0; R  =  8Iat,238; M =  
7°i6 '44",i; y =  37*2'26",4; P- =  43o",73Ó; U == 
3i°5i'i3",3; B =  1 g$n22'^",i; i =  i4°53'57"»3- 

Dodatek. — Kom eta 1905 f. — Barnard 
stwierdził na trzech kliszach D rogi Mlecz
nej, zdjętych na Mount-Wilson (K alifo r
nia) 22 lipca r. 1905-go obecność dość 
błyszczącej komety.. Położenie jej dla 
1905,0 było o 18 e 55m śr. sz. Grreenwich: 
a = i8 s  23m4is ,2; 8 — —2O03i',9; dzienny jej 
ruch około -^3,“ 8—17'9. Wskutek zbyt 
późnego wywołania kliszy niepodobna 
było odnaleźć na niej tej komety. Nie 
widać też żadnego jej śladu na dwu kli
szach o krótkiem naświetleniu, przedsta
wiających tę samę część nieba i zdjętych 
tego samego dnia w Obserwatoryum 
Harvard College.

m. h. h.

Z PO W O DU A R T Y K U Ł U
„Serodyagnostyka w  przymiocie.“

Z powodu streszczenia: „Serodyagno
styka w przymiocie“ na str. 110 J\r° 7 
„W szechświata” z r. b. chciałbym uczy
nić kilka uwag.

1) Bardzo wątpię, czy „metody ściślej
sze” można porównać z tak ścisłemi me
todami jak wysłuchiwanie i opukiwanie.

2) Serodyagnostyka nie jest wcale wzo
rem ścisłości metod badania lekarskiego. 
Niepodobna mi przytaczać całego mnó
stwa źródeł błędów w tej metodzie, 
wspomnę tylko choćby o gorących usi
łowaniach sądowego badania krwi, które 
spełzły na niczem, lub o niezawsze pew
nych a niekiedy wprost fantastycznych 
wynikach ag-lutynacyi.

3) Teorya Ehrlicha o tak zw. ogni
wach lub łańcuchach bocznych (bo tylko 
to jest właśnie teorya Ehrlicha) nie jest 
wcale potrzebna do zrozumienia zasad 
metody badań serodyagnostycznych. Za
sady zjawisk komórkobójczych w suro
w icy wytłumaczył wcale nie Ehrlich, lecz 
Bordet w swych pięknych badaniach nad 
odpornością nabytą przeciw cholerze i 
nad hemolizą krwinek czerwonych w su

rowicy obcej. Ehrlich wziął się do tych 
samych badań w kilka lat po Bordecie, 
narobił swoim obyczajem bardzo dużo 
hałasu, a że zmienił zupełnie terminolog ę 
Bordeta, wielu więc powzięło przekona
nie, że to on wytłumaczył cytotoksyczne 
własności surowic. Przekonanie to ugrun
towało się zwłaszcza wśród niemców, bo 
uczniowie Ehrlicha, a i on sam bez żad- 
nego skrupułu przedstawiali całą sprawę 
tak, jakby Bordet nie istniał. Ponieważ 
przy tem używano patosu w guście: 
„łahnbrechende Untersuchungen', więc 
polacy i rossyanie także uwierzyli temu, 
tembardziej, że my rzadko czytujemy coś, 
co nie jest napisane po niemiecku i że 
wierzymy, iż tylko u niemców istnieją 
badania ścisłe, czemu pomaga zorganizo
wana wybornie reklama naukowa nie
miecka. Zjawisko okradania naukowego 
przez niemców jest pospolite, że wymie
nię tylko nieudatną próbę K ocha przy
swojenia sobie wyników badań cudzych 
nad zimnicą ludzką i ptasią, próbę, która 
dostała zasłużoną odprawę w Anglii. 
Rzecz prosta, wcale nie twierdzę, że Ehr
lich nie ma zasług naukowych; owszem, 
ma, ale tylko w opracowaniu szczegółów 
samej teoryi i stworzeniu niezmiernie za- 
wikłanej terminologii.

4) K to  wie, jak złożone są warunki 
zjawisk hemolitycznych, jak drobny szcze
gół może wpływać znamiennie na wynik 
próby, jaką może grać rolę indywidual-

I ność krwi, surowicy i osobnika, ten bar
dzo ostrożnie będzie się zapatrywał na 
próbę Wassermanna. Ostrożność ta tem
bardziej jest na miejscu, że mamy do czy
nienia z wątrobą, narządem o niesłycha
nie złożonej czynności, a przytem bardzo 
różnorodnej, a zatem z narządem o bar
dzo zmiennym składzie chemicznym. Jeśli 
zmienna zawartość ciał tłuszczowych we 
krwi wpływa na te lub owe wyniki zja
wisk antytoksycznych lub aglutynacyj- 
nych, to cóż dopiero mówić o nader de
likatnej i kapryśnej hemolizie! A  tu 
w dodatku jeszcze tak złożone warunki 
samej próby!

5) Pomimo słusznych (ale tylko w pew
nej mierze) pozorów teoretycznych, pró
ba może nabyć wartości praktycznej do
piero wtedy, gdy ją  stwierdzą nie dzie
siątki lub setki, lecz miliony doświad
czeń. Przypominam tu historyę bez po
równania prostszej w wykonaniu próby 
rozpoznawania gruźlicy tuberkuliną i ba
jecznie prostej aglutynacyi w tyfusie 
brzusznym. Na uznanie próby W asser
manna w praktyce wcale się nie zanosi. 
I słusznie. Dlaczegóż to tylko ambooep- 
tor syfilityczny związany z wątrobą syfi-
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lityczną ma mieć przywilej chwytania ] 
komplementu krwi prawidłowej? A  czyż j 
to niema napewno innych związków, któ- 
reby mogły to samo uczynić? I na tak 
błahej zasadzie ma być rozpoznawana 
choroba tak poważna jak przymiot?

6) Ośmielam się wyrazić zdanie, że 
opisy laboratoryjnych pomysłów w dzie
dzinie medycyny, jak zresztą wszystkich 
innych „pomysłów" w tej dziedzinie, nie 
zupełnie nadają się do popularyzacyi, 
zwłaszcza wtedy, gdy chodzi o próby 
lecznicze lub rozpoznawcze. Zupełnie co 
innego, g'dy mamy do czynienia z nieza- 
przeczonemi faktami lub odkryciami; co 
innego teorya Bordeta, co innego próba 
W assermanna.

A. Żurcikowski.

Kalendarzyk  astronom iczny na marzec  r. b.

Układając to zestawienie w odległości 
przeszło iooo wiorst od W arszawy, mam 
wrażenie, że kalendarzyki na styczeń i 
luty r. b. nie na wiele czytelnikowi przy
dać się mogły. Tutaj przynajmniej, w Puł- 
kowie, po pięknej pogodzie końca gru
dnia i początku stycznia -— kiedy zresztą 
działalność spostrzegawcza; Obserwato- 
ryum zamrzeć musiała, gdyż w tempera
turze poniżej 15° R . instrumenty odma
wiają posłuszeństwa, a obrazy gwiazd są 
niemożliwe— nastał nieprzerwany prawie 
ciąg dni pochmurnych. Nie można było 
nawet ani zobaczyć ani sfotografować 
komety peryodycznej Enckego, o najkrót
szym (3,3 roku) okresie ze wszystkich zna
nych, która w swem tegorocznem poja
wieniu się odnaleziona została przed dwo
ma miesiącami na fotografiach w Heidel
bergu; niezupełnie normalne ruchy tej 
komety są od ćwierci wieku przedmio
tem licznych badań kierownika tutejszego 
obserwatoryum. Jednak 15-go lutego w y
pogodziło się na czas krótki; mogłem 
wtedy uczynić spostrzeżenie, że nawet 
w tak dużych szerokościach geograficz
nych (59"4Ó') Merkurego łatwo można do
strzegać gołem okiem.

W  marcu Merkury będzie w najwięk- 
szem oddaleniu zachodniem od słońca 
(27°,8), ale świeci przed wschodem słońca 
i zbyt nizko dla dostrzeżeń.

Wenus jest świetną gwiazdą wieczorną, 
wszystkim rzucającą się w oczy. Zacho
dzi w pierwszej połowie miesiąca w 4 go
dziny, w drugiej w 4  ̂ po słońcu w coraz 
bardziej północnym punkcie poziomu.

Planeta biegnie szybko pomiędzy gwiaz
dami na północo-wschód, przechodzi 
ż Ryb do Barana i dociera aż do grani
cy Byka. Widzialna część tarczy zmniej
sza się z 75°/o do 64%, tak że faza uwy
datnia się w lunecie zupełnie wyraźnie, 
będąc taką, jak faza księżyca we 2, albo 
w 1 dzień po pierwszej kwadrze. P la
neta zbliża się do Ziemi, przyczem 21-go 
będzie w takiej samej odległości od nas, 
jak słońce; średnica tarczy wzrasta od 
15" do 18". Wobec wielkiego blasku i do
godnych, jak rzadko, warunków widzial
ności planety, można oczekiwać zjawie
nia się opowieści o nowem, dziwnem ciele 
niebieskiem; już Laplace zauważył częste 
powstawanie ich —-i to od zamierzchłych 
czasów — w razie podobnego położenia 
planety. Przed kilku laty prasa codzien
na całego świata rozpisywała się o zasz
łym właśnie w Cherbourgu fenomenie; 
fenomenem tym — było ukazanie się p la
nety Wenus,

Mars—z początku jest w gwiazdozbio
rze R yb, później w Baranie — daje się 
wciąż jeszcze wieczorami dogodnie spo
strzegać, jako jasna, czerwonawa gwiazda. 
Posuwa się na północo-wschód, ale nie 
tak szybko, jak Wenus, która go w koń
cu miesiąca prawie dogania. Średnica 
planety obejmuje ledwie niecałe 5'', gdyż 
odległość Marsa od nas jest już 2 razy 
większa od odległości słońca.

Jowisz ukazuje się wysoko na połudn.- 
wschodzie wkrótce po zachodzie słońca; 
góruje w pierwszej połowie miesiąca oko
ło 9I w iecz , w drugiej koło 8| wiecz., 
a zachodzi późno w nocy. Przebywa 
w gwiazdozbiorze Raka, po którym wol
no przesuwa się na zachód aż do 30 go, 
którego to dnia staje, dla zmiany kierun
ku ruchu. Średnica tej wielkiej planety 
zmienia się od 41" do 38".

Saturn jest przy słońcu; 20-go w połą
czeniu z niem; skutkiem tego niewidzialny.

2r-go, o godz. x min. 51 w nocy, przy
padnie początek wiosny astronomicznej; 
w tym momencie słońce przechodzi z pół
kuli południowej nieba na północną.

Punkt na równiku, w którym słońce 
się wówczas znajduje, ma takież znacze
nie w astronomii dla liczenia długości na 
niebie, jak na ziemi obserwatoryum (po
łudnik) w Greenwich.

Minimum Algola, gwiazdy zmiennej 
w Perseuszu, przypada 5 go około 10-ej 
wieczorem, 28-go około 9-ej wiecz.

Pełnia księżyca 18-go nad ranem.

Tad. Banachiewicz.
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Kronika naukowa.

— Odkrycie pierścienia Saturnowego  
przez Huygensa. W  roku ubiegłym w y
szła pod powyższym tytułem ciekawa 
książka, napisana przez J. Mascarta.

Osoby, którym obce są dzieje astro
nomii, a które miały sposobność ogląda
nia w dobie obecnej planety Saturna przez 
dobry teleskop, zdziwią się niepomiernie, 
gdy się dowiedzą, z jaką powolnością 
kształtował się jasny pogląd na zjawisko, 
które przedstawia się ich oczom w spo
sób tak prosty. W  samej rzeczy, dzisiaj 
żadne złudzenie nie jest możliwe; z w y
jątkiem rzadkich wypadków pierścień uka
zuje się całkiem wyraźnie. Nie należy 
jednak zapominać, że narzędzia dzisiejsze 
mają zupełnie inną wartość optyczną, 
aniżeli nędzne lunety, jakiemi rozporzą
dzali pierwsi obserwatorowie: Galileusz, 
Gassendi, Heweliusz, Huygens i inni. So
czewek achromatycznych nie znano po
dówczas wcale; przedmiot obserwowany 
otoczony był zawsze obwódką różnobarw
ną, a nadto był mniej lub więcej zam
glony wskutek aberracyi kulistej. Prócz 
tego pamiętajmy i o tem, że wszystkie 
owe narzędzia miały powiększenie bardzo 
nieznaczne. Lunety, które wyszły z rąk 
własnych Galileusza, powiększały kolejno: 
4, 7 i 30 razy wym iary liniowe ciał nie
bieskich. Huygens poczynił cenne swe 
obserwacye zapomocą zwykłych lunet 
dwucalowych, powiększających najwyżej 
92 razy.

Nie dziw, że w tych warunkach pierw
szych obserwatorów uderzyć musiał dziw
ny w ygląd Saturna i że nie mogli oni 
wytłumaczyć odrazu tych widoków, z któ- 
remi dziś jesteśmy tak bardzo spoufaleni. 
Mascart nakreślił dzieje mniej lub więcej 
dziwacznych pomysłów, jakie wypowia
dali ci pierwsi obserwatorowie aż do cza
su, gdy Huygens doczekał się tryumfu 
własnej hypotezy, która niektórym bada
czom wydawała się zuchwałą, mianowi
cie hypotezy pierścienia, okalającego glob 
Saturna.

Galileuszowi Saturn ukazuje się w po
staci trzech ciał: gwiazda centralna, po
wiada on, wydaje się być największa; 
dwie pozostałe, z których jedna położona 
jest na wschód, druga na zachód, zdają 
się stykać z gwiazdą środkową. Są to 
jak gdyby dwie służebnice, które poma
gają ruszać się staremu Saturnowi, pozo
stając wciąż po jego bokach. A to li w ro
ku 1612 pierścień, który wtedy zwrócony 
był krawędzią, znika. Galileusz gubi się

w domysłach i w końcu zrozpaczony do
chodzi do wniosku, że szkła jego lunety 
oszukały go poprostu i że wszystko, co 
widział dotąd, było złudzeniem.

Gassendi, który obserwował pierścień 
z niezmierną dokładnością, również nie 
domyślał się prawdy. Od Heweliusza 
bierze już początek tłumaczenie prawdo
podobne: Saturn jest ciałem okrągłem, 
które po obu stronach wzdłuż średnicy 
posiada ramiona, zakończone kulami; wi
rując, planeta ukazuje raz większą, to zno
wu mniejszą część tych szczególniejszych 
przydatków. R iccioli mniema, że Saturn 
otoczony jest cienką płaską bransoletą 
eliptyczną, która w dwu punktach przy
lega do planety i, biorąc udział w obro
cie Saturna, przestaje być widoczna 
w chwilach, gdy profil jej rzuca się na 
powierzchnię planety. Hodierna sądzi, 
że Saturn jest jajowaty i że dwie ogrom
ne plamy, nasuwając się wskutek obrotu, 
mogą zaciemniać go po brzegach. Z dru
giej strony, Roberw al tłumaczy przydatki 
Saturna obecnością par mniej lub więcej 
gęstych, wydzielających się pod działa
niem słońca ze strefy gorącej planety; 
obłoki te, które wychodzą z równika, uno
szą się na pewnej odległości od globu. 
Dopiero w lat blizko pięćdziesiąt po pierw
szych obserwacyach Galileusza Huygens 
oświadcza, że Saturn otoczony jest pierś
cieniem materyalnym o małej bardzo gru
bości, który nigdzie nie dotyka planety.

W drugiej części swej książki J . M as
cart rozbiera ważniejsze prace, do któ
rych pierścień Saturna dał powód, po
cząwszy od owych czasów aż do dni na
szych i. stwierdziwszy, że kwestye te by
najmniej nie są dziś rozstrzygnięte i że 
tajemnica Saturna zmieniła tylko postać 
swą, lecz tajemnicą być nie przestała, 
kończy słowami: „Zresztą, taki już jest los 
astronomii, że usuwa ona tylko hypotezy 
kolejne, dotyczące zagadnień, których 
szczegóły i cały mechanizm wewnętrzny 
nazawsze pozostaną dla nas niedostęp- 
nemi".

R. G. d. S.
A. D-wicz.

— Jonizacya powietrza w naczyniach 
ołowianych. Eve, badając w r. 1906 na
turalną jonizacyę powietrza, zamkniętego 
w naczyniach z różnych metali, stwier
dził, że gdy materyałem były miedź, cynk, 
żelazo czyste lub powleczone warstwą 
cyny, to na centymetr sześcienny i se
kundę przypadało 24 jony i że liczba ich 
wzrastała do 96, gdy naczynia były oło
wiane. To silne przewodnictwo powie
trza w naczyniach ołowianych stwierdzili 
i inni obserwatorowie, wyprowadzając
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stąd wniosek, że albo metal ten zawiera 
w sobie jakąś domieszkę aktywną, której 
niema w innych metalach, albo też że 
ołów posiada specyalną zdolność promie
niowania znacznie większą aniżeli inne me 
tale. Za pierwszem tłumaczeniem prze
mawiają niektóre bezpośrednie doświad
czenia Elstera i Geitela, którzy wywnio
skowali z nich, że na owo zanieczyszcze
nie ołowiu składa się prawdopodobnie 
niewielka domieszka radu F. Celem spraw
dzenia tej hypotezy Mc Lennan poddał 
badaniu znaczną liczbę rozmaitych ga
tunków ołowiu, przyczem uwzględniał za
równo promienie radu, przenikające przez 
ścianki metalowe, jak i powstające przy- 
tem promienie wtórne. Obok ołowiu użyto 
do tych doświadczeń cynku i glinu. W y
niki możemy streścić jak następuje: Prze
wodnictwo powietrza, zamkniętego w na
czyniach ołowianych, zmienia się znacz
nie wraz z gatunkiem metalu: przewod
nictwo najniższe odpowiada wytwarzaniu 
się 23 jonów na centymetr sześcienny i 
sekundę, najwyższe —160 jonów. Stąd w y
nika, że wysoka aktywność, którą zaob
serwowano w ołowiu, pochodzi z do
mieszki aktywnej, która w7 metalu tym 
zdarza się w ilościach zmiennych. Obli
czenie, oparte na wynikach tych spostrze
żeń, wykazało, że różnice w przewodnic
twie powietrza, zamkniętego w naczyniach 
z rozmaitych metali—w razie gdy metale 
te są wolne od obcych domieszek—dają 
się wytłumaczyć rozmaitem promieniowa
niem wtórnem tych metali. Doświadcze
nia z promieniami y radu wykazały, że 
wywołana przez promienie te jonizacya 
powietrza, zamkniętego w naczyniach oło
wianych, w ł/j pochodzi od wzbudzonych 
promieni wtórnych, a tylko w 'j3 od sa
mego promieniowania 7. W  wypadku na
czyń glinowych stosunek był odwrotny. 
Nadto, 7. doświadczeń nad przewodnic
twem powietrza, zamkniętego w naczy
niach, obliczono, że w' powietrzu swo 
bodnem promieniowanie przenikliwe zie
mi wytwarza około 9-ciu jonów na cen
tymetr sześcienny i sekundę. 5 . B .

Naturw. R.

— Nowa postać widma metali. W sze
regu doświadczeń, opisanych w zeszycie 
październikowym Physikalische Zeitschrift, 
Goldstein zdołał rozciągnąć na niektóre 
pierwiastki metaliczne znaną własność ga
zów jednoatomowych z grupy argonu, 
które — w zależności od warunków w yła
dowania—dają dwa całkiem różne widma 
elektryczne. Z pomocą iskier bardzo sil
nych, pochodzących od kondensatorów 
o wielkiej pojemności, otrzymał on dla 
trzech metali, mianowicie dla potasu, cezu

i rubidu, widma liniowe, nie zawierające 
ani jednej z pomiędzy linij, należących do 
szeregów normalnych tych pierwiastków. 
Nowe linie nie mogą być ustawione w sze
regi na podstawie prawa Balmera. Zda
niem Goldsteina, jest rzeczą prawdopo
dobną, że potężne wyładowania, wytwa
rzając temperatury bardzo wysokie, uprasz
czają ugrupowania cząsteczkowe, dające 
początek liniom widmowym. Tym spo
sobem nowe linie tworzyłyby widma pod
stawowe pierwiastków. Są powody do 
mniemania, że wyniki te dadzą się roz
ciągnąć na większość pierwiastków; na
tężenie wyładowań do tego niezbędnych 
zdaje się zmieniać odwrotnie proporcyo- 
nalnie do ciężaru atomowego. 5 . B.

R. scicnt.
— Gromadzenie zapasów pokarmo= 

wych przez sorki. W  styczniu 1906 r. 
prof. Jakób Reighard znalazł w stanie 
Michigan na śniegu znaczną ilość muszli, 
należących do mięczaków z rodzaju Po- 
lygyra. Staranne zbadanie tego faktu 
ujawniło, że sorek Blarina brevicauda gro
madzi mięczaki, aby następnie korzystać 
z nich, jako z pokarmu zapasowego.

Na uwagę zasługuje praktykowany przez 
te zwierzęta zwyczaj chowania mięcza
ków do nor w razie podnoszenia się tem
peratur)7 powietrza, w czasie zaś oziębia
nia się sorki wynoszą swoje zapasy na 
powierzchnię. Oczywiście, jest tu dąże
nie do przechowywania mięczaków tam, 
gdzie jest najzimniej: w czasie chłodów 
na powierzchni, podczas ciepła pod zie
mią. Muszli już opróżnionych, wyrzuco
nych na powierzchnię, sorek nie zabiera 
ponownie do nory; w rozpoznawaniu mu
szli pustych zwierzę, prawdopodobnie, 
kieruje się węchem w związku z rozróż
nianiem ciężaru. Puste muszle nadto znaj
dują się w znacznej ilości w chodnikach 
i zebrane w specyalnych komorach nory. 
Oprócz mięczaków Blarina zjada myszy, 
owady i dżdżownice. Węch, słuch i do
tyk u Blarina są doskonale wykształcone, 
wzrok zaś, jak i u innych sorków służy 
zaledwie do rozróżniania światła od cieniu.

Naturw. Rund.
Cz. St.

Wiadomości bieżące.

— Towarzystwo Naukowe W arszaw
skie. W  dniu 20 lutego r. b. odbyło się 
pierwsze posiedzenie Wydziału matema
tyczno-przyrodniczego. Zagaił je prze
wodniczący Wydziału p. J. Eismond prze
mówieniem o zagadnieniach mikromorfo- 
logii komórki. Potem z kolei przedsta
wili komunikaty pp.: Z. W eyberg: „W spra
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wie chemizmu sodalitów” . — W ł. Gosiew
ski: „Jakie należy uczynić założenia ogól
ne o naturze rozdziału prędkości w ga
zie, aby uzyskać prawo M axwella tego 
rozdziału?14 -— J. Sosnowski: „Przyczynek 
do teoryi prądów elektrotonicznych“ — 
J . J . Boguski przedstawił pracę swoję w y
konaną wspólnie z p. A . Brandysem: „O 
wpływie temperatury i czasu na utlenia
nie g le jtyu.

Odpowiedź redakcyi.

W Panu S i. T. Nas nie dziwi bynaj
mniej, że artykulik „iooooo marek za do
wód matematyczny” został tak skwapli
wie przedrukowany przez pisma warszaw
skie. Dowiedziały się one poraź pierwszy 
ze zdumieniem, że mogą istnieć na świe- 
cie cudaki, dla których szczegół z nauki 
oderwanej, nieprzynoszącej dochodów, 
może mieć aż tak wielką wartość pie

niężną. I to nas także nie dziwi, że więk- 
I szość pism przytoczyła nasz artykulik bez 

podania źródła—jest to jeden lecz jeszcze 
nie z najciekawszych rysów etyki dzien
nikarskiej warszawskiej. W ypróbowaliśmy 
ją wielokrotnie na naszej skórze już na 
wiele lat przed tem, zanim p. Nowaczyń- 
ski w N° 2 „K siążki” z r. b. (niech Pan 
przeczyta ten artykuł) natchnął nas smut
ną pociechą, że nie my jedni cierpimy. 
W pewnym jednak punkcie musimy zła
godzić ostrość Pańskiego sądu: K uryer 
W arszawski nie mógł przedrukować owe
go artykuliku wprost z Wszechświata, 
ponieważ od Nowego Roku zerwał z tem 
pismem stosunki wzajemnej wymiany, po
przednio przez lat 26 stale praktykowanej. 
Nie mając tedy własnego egzemplarza, 
przedrukował z jakiegoś innego dzien
niczka, a biorąc z drugiej ręki, w myśl 
wspomnianej etyki specyficznej, uważał 
się za zupełnie zwolnionego z obowiązku 
przytaczania źródła.

3 U L E T Y I T  M ET EO R O LO G IC Z NY
za czas od 11 do 20 lutego 1908 r.

(Ze spostrzeżeń na Stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
---- - - ---------- ------ ------- ----------------

z 
i e 

ń Barometr red. 
do 0° i na cięż
kość; 700 m m-f-
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0 7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1 P . 9 w. Najw. Najn. 7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. mm

1 1 60,8 60,4 54,1 —5,0 - 2,0 — 0,5 —0,5 - 6,4 n 3 w5 w 8 10 8 10* 1,7 *  _£>- p. silna zamieć

12 49,1 49,3 53,5 1,6 3,6 2,5 3,6 - 0 , 9 W , wc n w 5 10 10 1 0,2 '•  a.

13 54,1 55,4 58,5 2,0 3,6 0,8 3,6 0,5 w 3 w 5 NW, 10 68 1 —
14 61,5 62,0 61,7 —2,0 3,0 0,3 3,6 — 2,6 N, W, s2 0 0 0 0 — 1— 1 a.

15 58,5 57,8 56.2 0,2 3,2 3,0 3,8 — 1,6 S, w3 SWj 9 10’ 10= 0,2 •  P-
16 48,4 44,3 46,7 1,2 4,2 1,2 4,6 1,0 S4 SW3 W, 5 io- 10 0,7 •  1 220 p—n.

17 47,3 47,7 49,0 1,0 3,6 1,6 3,8 0,8 W5 w, w3 10 9 9 — 1— 1 a.

18 45,2 40,4 35,5 - 0 , 4 2,6 1,4 2,8 —0.6 S2 S3 S3 1 10 10 1,2 1— 1 a. *  7—9 w.

19 34,8 33,9 35,9 1,8 4,8 1,6 5,0 1,0 SW] sw3 w 4 10 10 10 1,0 *  630p —8 p. *  n.

20 38,6 39,7 43,1 0,6 2,6 0,5 3,0 0,1 w 2 w3 W, 10 10 1 0,8 *

Śred
nie 49,8 49,1 49,4 0,1 2,9 1,2 3,3 - 0 , 9 2,4 3,2 3,0 7,5 8,5 6,2 —

1 Stan średni barometru za dekadę: '/s G r . -f- 1 p. -f- 9 w.) 749,4 mm

Temperatura średnia za dekadę: l/t (7 r. 1 p. - f  2 X  9 w.) =  1°,4 Cels.

Suma opadu za dekadę: =  5,8 mm
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