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P L A N E T A  P O Z A N E P T U N O W A .

Wiele hałasu  czyni się od kilku tygo
dni z powodu mniemanego odkrycia pla
nety, dalszej od Neptuna. Pośpiech, z j a 
kim przyjęto tę nowinę, ma swe źródło, 
prawdopodobnie, w tej okoliczności, że 
telegramy, z k tórych zaczerpnięto tę wia
domość, nadeszły z Ameryki. W  rzeczy
wistości, nie odkryto nic. Neptun po da
wnemu je s t  najbardziej wysuniętą p la
cówką uk ładu  planetarnego, i nic w je 
go ruchu, z wyjątkiem  drobnej, może, 
pozostałości, k tórą  dotąd zbadać je s t  bar
dzo trudno, nie przemawia za istnieniem 
większego ciała niebieskiego, krążącego 
w znaczniejszej odległości.

Sława, któraby się s tała  udziałem au
tora takiego odkrycia, tłumaczy nam, 
dlaczego wielu m atem atyków  już próbo
wało wstąpić w ślady Le Verriera i Adam 
sa. Atoli dotąd szczęście nie sprzyjało 
podobnym usiłowaniom.

Wiadomo powszechnie, że odkrycie Ne
ptuna je s t  jednym  z najgłówniejszych

tytułów do sławy francuskiego astrono
ma Le Verriera, a wiele osób nie ma po
jęcia  o innych jego pracach, które, śmiem 
twierdzić, są jeszcze ważniejsze od od
krycia  tej planety.

13-ego marca 1781 r. William Herschel, 
rozpatrując  się w najciekawszych szcze
gółach nieba, odkrył całkiem przypadko
wo dzięki potędze teleskopu, świeżo przez 
siebie sporządzonego, planetę, położoną 
nazewnątrz Saturna. Był to Uranus. Nie
bawem zebrało się dość obserwacyj, by 
można było obliczyć dokładnie drogę, 
przebywraną przez nowe ciało niebieskie. 
Atoli, rzecz dziwna, im więcej gromadzo
no spostrzeżeń, tem trudniej było u tw o
rzyć teoryę tego ruchu, chociażby tylko 
przybliżoną. Stąd wywnioskowano, że 
ruch nowej planety musi ulegać zakłóce
niom, wywoływanym przez jakieś niezna
ne ciało, należące do układu słonecznego, 
a bardziej jeszcze oddalone od słońca.

W roku 1845 Le Verrier podejmuje to 
zagadnienie. W  pierwszej swej rozpra
wie oblicza na nowo zakłócenia, które 
w ruchach U rana wywołują Jowisz i Sa
turn, nie pozostawiając tym  sposobem 
najmniejszej niepewności w żadnym pun
kcie teoryi tej planety.
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W  drugiej rozprawie, k tóra  ukazała się 
w 6 miesięcy później, Le V errier  zasta 
nawia się nad pytaniem, czy ruch eli
ptyczny, po dołączeniu do niego zakłóceń 
wywoływanych przez Jowisza i Saturna, 
może zgodzić się ściśle z obserwacyam i 
[Jrana, i wykazuje, że ruch  tak i  nie ty l
ko nie odpowiada obserwacyom dawniej
szym, ale także 262 obserwacyom nowym.

Nie wątpiąc ani przez jednę  chwilę 
o słuszności praw a ciążenia powszechne
go, Le V errier p rzy jm uje  hypotezę pla
nety  nieznanej i widzi się zmuszonym do 
zadania sobie py tań  następujących: Czy 
możliwe jes t ,  by nierówności Urana były 
wynikiem  oddziaływania jak ie jś  planety, 
znajdującej się w płaszczyznie ekliptyki 
na  odległości średniej dwa razy większej 
od odległości Urana? A jeżeli tak  jes t ,  
to gdzie zuajduje się ta  planeta obecnie? 
J a k a  je s t  jej masa? Jak ie  są elementy 
jej  orbity?

Takie to zagadnienie rozwiązał uczony 
m atem atyk  z godną podziwu przenikliwo
ścią. Trudności, liczne już pod względem 
analitycznym, były jeszcze liczniejsze 
z punktu  widzenia liczbowego. Konklu- 
zyą rozprawy było to, że n ieprawidłowo
ści w ruchu  U rana  da ją  się rzeczywiście 
wytłumaczyć działaniem nowej planety  
i, co ważniejsza,—tylko w ten  sposób.

Wreszcie, w trzeciej rozprawie Le Ver- 
r ier  podaje masę nowej p lanety, orbitę 
jej i położenie obecne.

„Przeciwstawienie, powiada on, zda 
rzyło się 29 sierpnia tego roku (1846). 
A zatem jes teśm y  dziś w w arunkach  b a r
dzo sprzyjających  odkryciu planety. Ro
dzaj i wynik poszukiwań zależeć będą 
od stopnia jej widzialności".

18-ego września 1846 r. Le V errier  n a 
pisał do Gallego, astronoma berlińskiego, 
prosząc go o poszukiwanie planety , k tó 
ra wtedy powinna była znajdować się 
w gwiazdozbiorze Koziorożca w niewiel
kiej odległości na wschód od gwiazdy 5.

List ten Galie otrzym ał 23-go września; 
tegoż wieczora rozpoczął poszukiwania, 
a już 25-ego odpowiedział Le Verrierowi: 
„Planeta, której położenie Pan  wskazuje, 
rzeczywiście istnieje. W  dniu, w którym  
otrzym ałem  list pański, odszukałem gw ia

zdę 8-ej wielkości, k tóra nie je s t  zazna
czona na doskonałej mapie Hora X X I 
zbioru map niebieskich, wydanego przez 
Królewską Akademię berlińską. Obser
wacya, dokonana nazajutrz, wykazała, że 
je s t  to właśnie p laneta  poszukiwana”.

Odkrycie to wywołało w całym świecie 
ogromną sensacyę, i można się zgodzić 
ze zdaniem Araga, że zdobycie planety 
N eptuna je s t  jednym  z najwspanialszych 
tryumfów teoryj astronomicznych, jednym  
z najwyższych tytułów do sławy A kade
mii paryskiej, zdarzeniem, k tóre budzić 
b idzie w potomności wdzięczność i po
dziw dla wieku XIX.

Pośpieszmy dodać, że w łych samych 
latach młody m atem atyk  angielski I. C. 
Adams z un iw ersy te tu  w Cambridge roz
wiązał to samo zagadnienie metodą ca ł
kiem odmienną, lecz na swoje nieszczę
ście prac swych nie ogłosił, a tylko za
komunikował ich wyniki dyrektorowi ob
serw atoryum  w Greenwich.

Celem oznaczenia przybliżonego poło
żenia nowej p lanety na niebie Le Ver- 
r ie r  oparł się był na prawie, znanem wr 
astronomii pod nazwą prawa Bodego lub 
Titiusa. Prawo to, czysto empiryczne, 
pozbawione wszelkiej podstawy teo re ty 
cznej, daje się sformułować, j a k  n as tę 
puje:

Napiszmy szereg czwórek. Do drugiej 
czwórki dodajmy 3, do trzeciej 3 X 2 = 6 ;  
do czwartej 3 X 4 = 1 2 ; do piątej 3 X 8 = 2 4  
i t. d., podwajając liczbę, k tórą  dodajemy 
za każdym razem wedle tablicy nas tępu
jącej:

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0 3 6 12 24 48 ; 90 192 381 768 1536

!

I
7 10 IG 28 52 100 196

I 1 1
388 772 1540

Otrzymane liczby, po podzieleniu przez 
10, dają nam z dość znacznem przybliże
niem rzeczywiste średnie odległości pla
net od słońca, wyrażone w promieniach 
orbity  ziemskiej.

Tak więc Merkury znajduje się w od
ległości,"' równej 4/i0 promienia orbityi
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ziemskiej, W enus—w odległości 7/)ol r̂ e ' I 
m ia—1 promienia; Mars — 1,6 promienia; 
Jowisz—5,2; S a tu rn —10 promieni; Ura- 
nus — 19,6. Przedłużając ten szereg da
lej, o trzym am y na odległość Neptuna od 
słońca 38,8 promieni orbity ziemskiej.

Faktycznie, wszystkie planety aż do 
Neptuna ulegają tem u prawu. To też Le 
Verrier i Adams uznali za właściwe przy
puścić słuszność tego praw a i dla Neptu
na i na  tej hypotezie oparli wszystkie 
swoje rachunki. Atoli okazało się, że 
prawo Bodego nie iści się wcale dla Nep
tuna, k tó ry  położony je s t  znacznie bli
żej słońca, mianowicie w odległości 30 
promieni zamiast 39.

Czy z odstępstwa tego od prawa Bo
dego należy wnosić, że układ planetarny 
kończy się właściwie na Neptunie i że 
poza nim niema już  żadnej planety? Obe
cnie niepodobna rozstrzygnąć kwestyi 
metodą, użytą w przypadku Neptuna. Ne
ptun znany je s t  od zbyt niedawna i zdą
żył przebiedz zbyt małą część swej eli
psy, abyśm y mogli pochlebiać sobie, że 
mamy dość poważne dokumenty, do ty 
czące jego zakłóceń. Atoli istnieje me
toda inna, która, być może, pozwoli szyb
ciej rozwiązać to zagadnienie.

Zauważono, że komety krótkookresowe 
grupują  się całemi rodzinami, których 
odległości odsłoneczne są prawie równe 
takimże odległościom czterech planet 
wielkich. F ak t  ten prawie w całości je s t  
wynikiem działania zakłócającego, w y
wieranego przez planety na komety. Gdy 
kometa przechodzi zbyt blisko planety, 
ta  ostatnia chw yta  ją  w przejściu i zmu
sza do obiegania po nowej orbicie, któ
rej punkt odsłoneczny wskazuje miejsce, 
gdzie nastąpiło schwytanie czyli zniewo
lenie.

Tak więc Jowisz musiał zniewolić ko
mety Enckego, Tempela 1889 r., Brorse- 
na, Tempela-Swifta, Winneckego, Tem
pela 1885 r., Bieli, Pinlaya, d ’Arresta, 
W olfa i Fayea, k tórych odległości odsło
neczne wahają się pomiędzy 4 a 6.

Saturn  objął w swe posiadanie kometę 
Tuttlea, której punk t odsłoneczny odle
gły je s t  o 10,46.

Komety 1886 I i 1867 I mają swe pun
kty  odsłoneczne w pobliżu orbity Urana; 
komety zaś Pons-Brooksa, Olbersa, Hal- 
leya, de Vico, i W estphala (1852 IV) pod
chodzą bardzo blisko do orbity Neptuna.

A zatem, mogłaby istnieć planeta w od
ległości 48 lub 50, ponieważ kometa T u t 
tlea (1862 III), oraz kometa Barnarda 
(1889 III), a także rój gwiazd spadają
cych sierpniowy posiadają swe punkty 
odsłoneczne w tych właśnie okolicach.

Podobnież, niektóre komety mają od- 
l ległości skrajne, zawarte pomiędzy 100 

a 110 promieniami orbity ziemskiej, a 
dwie inne—pomiędzy 125 a 128; wreszcie 
dla 4-ech komet punkty  odsłoneczne leżą 
pomiędzy 168 a 170.

Ostatnierni czasy Forbes podjął na  no
wo tę kwestyę, k tórą  zajmował się już 
w r. 1880, i doszedł do wniosku, że śre
dnia odległość od słońca planety poza- 
neptunowej wynosi 105,4; podał także mi- 
mośród orbity (0,1665) nachylenie jej  (52°) 
oraz długość węzła wstępującego i pun 
ktu  przysłonecznego.

Tym sposobem planeta pozaneptunowa 
znajdowałaby się w odległości 15 757 300 000 
kilometrów, a więc blisko 4-ech miliar
dów mil, to znaczy, w odległości 3V2 r a 
zy większej, aniżeli Neptun. Jej położe
nie na rok 1908 wyznaczałyby współ
rzędne 201°57' i 33°53'; w r. 1914 współ- 
rzędnemi tem i byłyby: 217°2l' i 32°15'.

Z drugiej strony, prof. P ickering mnie
ma, że położenie nowej planety  je s t  cał
kiem inne, mianowicie, że je j  wznoszenie 
się proste wynosi 7h 47m, a zboczenie 
-f- 21°. Nie je s t  mi wiadomo, jak ie  maj.ą 
być pozostałe elementy i ja k a  odległość 
planety. W każdym razie odległość ta 
nie może być taka, jak  ta, k tórą o trzy
mał prof. Forbes. Podobnież, nie są mi 
znane podstawy, na k tórych prof. P icke
ring oparł swe poszukiwania.

Mimo olbrzymich trudności i małego 
zasobu dokumentów pewnych, wielu ma
tem atyków zajęło się problematem za
kłóceń, wywoływanych w orbitach Urana 
i Neptuna. Pułkownik Du Ligondćs w y
wnioskował był teoretycznie, że liczba 
zbliżona do 50, wzięta na średnią odle-
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głość przypuszczalnej planety, zgadza się 
wcale dobrze z jego  teoryą.

Otóż, Hans Lau w Kopenhadze w la
tach  1901 i 1902 na podstawie obserw a
cyj, poczynionych od roku  1690 aż do 
1895, stwierdził, że hypoteza jedne j p la
nety  pozaneptunowej nie daje się pogo
dzić z ruchem  Urana, i s tąd  wyciągnął 
wniosek, że istnieją  dwie takie planety: 
jed n a  w odległości 46,5, druga w odle
głości 71,8 promieni orbity  ziemskiej.

Gabryel Dallet p rzyjm uje odległość 47 
i podaje na  rok 1902,° X=359°.

T. Grigull cofa nieco wstecz nowe ciało 
niebieskie, co zgadzałoby się z teoryą 
Du Ligondesa, i umieszcza je  w odległo
ści 50,61, podając na rok 1902,° 
X = 3 5 7 ,°5 4 + l,08t a więc liczbę prawie tę 
samę, co i Dallet.

Na tej to głównie odległości przypusz
czać należy możliwość istn ien ia  p lanety 
pozaneptunowej. Oprócz powodów teore
tycznych Du Ligondesa, w ypływ ających 
z jego tłum aczenia „Mechanicznego po
w stania  układu św iata" , m am y wiele po 
wodów empirycznych do umieszczenia 
nowej p lanety  w tej właśnie okolicy nie
ba. Wreszcie, kom ety 1862 III i 1889 III, 
j a k  również rój Perseid, m ają  swe pun 
k ty  odsłoneczne położone w tej okolicy 
i, prawdopodobnie, owo nieznane jeszcze 
ciało niebieskie rzuciło je  wszystkie na 
obecne ich tory. Zaczekajmy, fotografia 
n iebieska nie wypowiedziała jeszcze sw e
go ostatniego słowa.

Tłum. S. B.

G. H E L L M A N  N.

P O C Z Ą T K I  M E T E O R O L O G II .

(Odczyt, w ygłoszony 28-go września 1908 roku 
w Hamburgu na Xl - ym Zjeździe Towarzystwa  

M eteorologicznego Niem ieckiego).

Meteorologia jako  nauka j e s t  młoda, 
natom iast bardzo stara , tak  s ta ra  zape
wne ja k  ludzkość,—jako gałąź wiedzy 
ludzkiej. <

W  istocie, po datę narodzin m eteoro
logii należy sięgnąć do zarania kultury  
ludzkiej. W  owyęh czasach odległych 
człowiek—myśliwy albo rolnik -  p rzepę
dzał znaczną część swego życia wśród 
przyrody, zatem zależał od pogody b a r
dziej niż my i z konieczności często zw ra
cał uwagę na zjawiska atmosferyczne. 
Naturalnie nie czynił tego ze względu na 
rzecz samę, nie szło mu bynajmniej o po
znanie praw, rządzących atmosferą, lecz 
jedynie o osiągnięcie korzyści. Chciał 
posiąść środki ochrony przed wybi*ykami 
niepogody, umiejętność wypatrzenia pory 
odpowiedniej dla swych przedsięwzięć 
oraz w ykryć  najdogodniejsze we wzglę
dzie klim atycznym  miejsca pod uprawę 
roślin jadalnych.

Doświadczenia w tym  kierunku zdoby 
te, wciąż pomnażane, przechodziły z po
kolenia na pokolenie, i już  wcześnie s ta 
nowiły trw ały  dorobek ludzkości. Są to 
t. zw. „mądrości" ludu, dotyczące pogo- 
dy,—przetrw ały  one do dnia dzisiejszego 
i istnieć chyba będą po wsze czasy. „Mą- 
drości“ te ubierane były i są dziś jesz 
cze w szatę krótkich  sentencyj lub ka
tegorycznych orzeknięć, gdyż wrażają 
się w ten sposób lepiej w pamięć. W p ra 
wdzie wielka część tych regu ł pogodo
wych opierała się na obserwowaniu w 
przyrodzie rozmaitych zjawisk, j a k  w ia
trów, obłoków oraz objawów świetlnych 
na niebie, jednakże często była wyni
kiem błędnych wnioskowań i asocyacyj 
myślowych z domieszką przesądnych w y
obrażeń, odpowiadających niskiemu po
ziomowi wykształcenia ludu.

Nie należy zatem sądzić, że prawidła, 
przewidujące pogodę, tak  częste np. w 
biblii, w księdze Hioba, u Homera i He- 
zyoda, a więc w utworach, pochodzących 
z 8-ego wieku przed Chr., powstały do
piero w tym  czasie w Palestynie lub Gre- 
cyi. Szerokie rozpowszechnienie tych 
prawideł wśród ludów, częste ich przy
taczanie przez pisarzy wskazują raczej, 
że trzeba je  uważać za p ras ta rą  cząstkę 
ku ltu ry  ówczesnej. Co więcej, mamy po
ważne powTody do przypuszczania, że 
część „mądrości1' o pogodzie oraz prze
sądów w tej dziedzinie, dziś jeszcze ku l
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tywowanych przez ludy, pochodzi z p ier
wotnej ojczyzny indogermańskiej.

W  dwu przypadkach udało mi się mia
nowicie niezbicie dowieść, że wierzenia 
europejskie, dotyczące pogody, są po
chodzenia niezmiernie dawnego; rzecz 
przytem znamienna, że w obu razach 
idzie o zabobon, dotyczący pogody,—nic 
bowiem nie tkw i tak  głęboko w wyobra
żeniach ludowych, jak  właśnie zabobon.

Wiadomo, że w całej Europie przypi
suje się osobliwą wartość prognostyczną 
dw unastu  nocom, t. zw. „dwunastce1*, al
bo dw unastu  dniom, które początkowo 
liczono od początku roku, później zaś — 
pod wpływem kościoła chrześciańskiego 
od święta Boż. Nar. Stan pogody w cią
gu owych 12 nocy lub dni ma mianowi
cie być wizerunkiem stanu pogody 12 
miesięcy w roku następnym. Zabobon 
ten, który i dzisiaj jeszcze błąka się 
wśród ludów, można prześledzić w litera
turze wstecz aż do XV-ego stulecia; wcze
śniej jeszcze spotykam y się z nim w li
cznych rękopisach, aż naw et w IX-ym 
wieku. Nie był również obcy uczonemu 
Kościoła, szkotowi Bedzie Czcigodnemu, 
żyjącemu w VIII-ym wieku, a byzantyj- 
sk o g reck ie  dzieło o budowie ziemi, „Ge- j  

oponika“, pochodzące z VI-ego stulecia 
poucza nas, że już  Demokryt, żyjący wr 
V-em stuleciu przed Chr., znał ten zabo
bon w nieco odmiennej postaci. Jeśli 
wreszcie uwzględnimy, że, według znaw
ców sanskry tu , teks ty  weddyjskie rów
nież wzm iankują o „dwunastu nocach" 
i uważają je za obraz następnego roku, 
to bardzo prawdopodobnem się wyda, że 
ten przesąd pogodowy je s t  prastarego 
pochodzenia indogermańskiego. Ludy eu
ropejskie zabrały go z sobą ze wspólnej 
prastarej ojczyzny. Przytem  rozprzestrze
ni! się on z Indyi, nietylko na zachód 
wśród Indogerm an i tu  zachował, lecz 
powędrował również na wschód; jeszcze 
bowiem dzisiaj istnieje w Chinach pewien 
obyczaj, p rak tykow any w noc noworocz
ną, a odpowiadający doskonale wyobra
żeniu indogermańskiemu o znaczeniu po
czątku roku dla przepowiedni pogody 
w tymże roku.

Kolebkę innego zabobonu znajdujemy

aż w Starym  Babilonie. W  wielu daw
niejszych książkach ludowych w Europie 
oraz w książce odpustowej „Sibyllae Pro- 
phetia", dziś jeszcze w Szwecyi wycho
dzącej, czytamy o przepowiedniach, do
tyczących pogody i urodzajności w prze
ciągu całego roku, a opartych na grzm o
tach w oddzielnych miesiącach. Z temi 
„signa tonitrus" spotkać się można w rę
kopisach we wszystkich językach euro
pejskich aż głęboko wrstecz do czasów 
średniowiecznych; znaki te oparte są z pe
wnością na bogatej l iteraturze kalenda
rzy pogodowych albo brontologij, których 
ułożeniem w IV-ym i V-ym stul. zajmo
wali się między innymi nawet cesarze 
bizantyjscy i k tórych  rozpowszechnienie 
musiało być olbrzymie. W  jednym  z roz
działów wspomnianej *Geoponika“ teorya,
0 której mowa, je s t  przypisywana Zoro- 
astrowi. Jeśli zresztą ten ostatni nie był 
prawdopodobnie sam twórcą tej teoryi, 
to jednakże imię jego wskazuje przybli
żenie środowisko duchowe, w którem ona 
powstała, mianowicie — stary  Wschód.
1 w samej rzeczy w pracach asyryologów 
Saycea i Lenormanta znalazłem dowody, 
że ten zabobon pogodowy jes t  pochodze
nia chaldejskiego (Meteor. Zeitschr. 1896, 
str . 236).

W kraczam y tym  sposobem do okresu 
już bardziej wiarogodnego historycznie, 
do okresu kulturalnego sumeryjsko-babi- 
lońskiego. Fizyognomia meteorologii, j a 
ko gałęzi wiedzy ludzkiej, w tym  okresie, 
a więc na 2 do 3 tysięcy lat  przed Chr. 
je s t  już  zupełnie inna, niż w owych cza
sach bajecznie odległych, kiedy powstały 
pierwsze prawidła o pogodzie.

Kiedy z kas t  kapłańskich wyłoniły się 
pierwsze zaczątki przyszłych pokoleń 
uczonych, a obserwowanie gwiaździstego 
nieba doprowadziło do wykrycia pewnych 
prawidłowości,—zaczęto również wiązać 
przyczynowo zjawiska atmosferyczne z 
konstelacyami gwiazd oraz zbudowano 
nawet dość już skomplikowany układ 
zjawisk kolejnych—zawiązek astromete- 
orologii. Ta ostatnia wprost stanowiła 
część składową religii asyryjsko-babiloń- 
skiej oraz miała później również pier
wszorzędne znaczenie na całym obszarze
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kultura lnym  azyatycko-europejskim  aż do 
końca wieku XVII ego; można powiedzieć 
nawet, że nie w ygasła  doszczętnie i dzi
siaj.

Sir Henryk Rawlinson dokonał pamię
tnego odkrycia biblioteki Assurbanipala 
(Sardanapala), zawierającej między inne- 
mi pewną ilość astro logicznych pism kli
nowych, przechow yw anych obecnie w 
British Museum’ biblioteki, której więk
sze f ragm en ty  zostały właśnie niedawno 
odcyfrowane przez Ii. Campbella Thomp
sona i Pr. K. Kuglera. Dzięki tym  od
kryciom zdobyliśmy poraź pierwszy mo
żność głębszego wejrzenia w system as- 
tro-meteorologiczny mieszkańców Mezo
potamii; o system ie tym  starożytni p isa
rze greccy i rzym scy napom ykają  dość 
często, nigdzie jed n a k  nie wyjaśniają  go 
bliżej.

Zapiski meteorologiczne Chaldejczyków 
obejmowały przeważnie n iektóre tylko 
wybrane  zjawiska i miały za przedmiot 
przedewszystkiem  atmosferyczne objawy 
świetlne, szczególnie aureole (halo), wśród 
k tórych  umieli już  odróżniać małe o 22° 
( , , ta rbasu“) od wielkich o 45° (,,supuru“). 
Pozatem  zwracano uwagę na obłoki, w ia
try , burze i nawałnice. J a k  się zdaje j e 
dnakże, spostrzeżenia te rzadko były spo- 
żytkowywane do istotnego p rzew idyw a
nia pogody, co ze względu na sta ły  kli
m at Babilonu nie było tak  bardzo po
trzebne, — częściej zato — do przepowia
dania najrozmaitszych dobrych i złych 
rzeczy. Z prognozami i proroctwami 
zwracano się zawsze do władcy kraju, 
a w zakończeniu wymieniony je s t  zwy
kle autor przepowiedni albo mąż zaufa
nia, na  którego świadectwie przepowied
nia je s t  oparta. Oto kilka przykładów 
meteorologicznych:

(Thompson M  173). Jeśli słońce oto
czone je s t  aureolą, to będzie deszcz p a 
dał. Podług Irassi-ilu.

(Thompson Ar» 248). Jeśli obłok na nie
bie s taje  się czarnym, będzie dął wiatr. 
Podług Nabi-ahiiriba.

(Thompson M  261). Jeśli  grzm i w Se- 
bat, to nas tąp i  najście szarańczy... itd.

Są to już  zatem poczęści przepowied
nie w rodzaju późniejszych rzym skich

„omina“ i „porten ta“, które „pontifices" 
musieli przebłagać zapomocą świętych 
czynności. Muszę w tem  miejscu pod
nieść, że w starych tekstach  weddyjskich 
spotkać się można z podobnemi tłum a
czeniami zjawisk meteorologicznych, przy- 
czem podane są tuż obok wym agane ofia
ry  błagalne. Oto np. ustęp z kom entarza 
(Adbhutabrahman a) doSam ayeddy według 
przekładu (niemieckiego) A. Webera: 
„Zwróć się w k ierunku powietrza, jeśli 
dmą zbyt silne wiatry lub jeśli  w obło
kach zjaw iają się postaci bezkształtne..., 
jeśli  zgóry leją się opady kurzu, mięsne, 
kości, krwi..., jeś li  nocą ujrzysz tęczę..., 
drzewa wydają  z siebie krew, w powie
trzu  ukazuje się pałac królewski [fata 
morgana?J i t. p. W szystkie te [znaki | 
ofiarowane są Vayu. Mówiąc „wiatr przy
nosi uzdrowienie", niech ofiaruje on dar, 
ugotowany w g a rn k u 11... itd.

W  napisach klinowych, z których zre
sztą uratowano część stosunkowo niezna
czną, a kilka zaledwie dopiero odcyfro- 
wano, nie znaleziono dotychczas ani śla
du teoryj meteorologicznych. Atoli cie
kaw ą jes t ,  jak  sądzę, rzeczą, że babiloń- 
czycy używali już  ośmiodziałowej róży 
wiatrów, którą utworzyli w sposób na j
prostszy z kombinacyi czterech kierun
ków głównych; dotychczas przyjmowano 
przecież ogólnie, że postępu oznaczania 
wszystkich kierupków wiatru  zapomocą 
kombinacyi czterech kierunków głównych 
(północ, południe, wschód i zachód) doko
nano dopiero na dworze Karola W ielkie
go, być może za radą uczonego mnicha 
Alcuina, rodem z Yorku w Anglii. Na
tom iast Grecy i Rzymianie oznaczali ka
żdy wiatr osobną nazwą, j a k  to żeglarze 
włoscy na morzu Śródziemnem robią je- 

1 szcze dzisiaj. Babilońskie kierunki głó
wne wymieniane są w porządku n as tę 
pującym: południe, północ, wschód, za
chód i noszą nazwy sutu, iltanu, sadu, 
amarru. Przez łączenie tych nazw zapo
mocą „i‘‘ (po babilońsku u) powstają czte
ry kierunki drugorzędne, np. śutu u śa- 
du=południow schód, iltanu u am arru  =  
północozachód itd.

Że babilońska nauka o gwiazdach wpły
nęła na grecką, o tem mówią już pisarze
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starożytni, jednakże  w wyobrażeniach 
meteorologicznych, spotykanych w lite
raturze greckiej, wpływu tego z całą pe- 
wrnością rozpoznać nie można. Hezyod 
podaje coprawda kilka prawideł astrome- 
teorołogicznych, które mogą pochodzić 
częściowo ze W schodu, jednakże, już  od 
Vl ego wieku przed Chr., Grecy, jak  się 
zdaje, czynili regularne spostrzeżenia m e
teorologiczne, a jeszcze prawie na sto lat 
przedtem powstają zaczątki teoryi me
teorologicznej,—owoc wybitnego zmysłu 
naukowego Greków.

Jeśli pominiemy nawet, że Teofrast 
(372 — 287 przed Chr.) wymienia kilku 
mężów, którzy dokonywali spostrzeżeń 
astronomicznych i meteorologicznych w 
rozmaitych miastach Azyi Mniejszej i Gre- 
cyi, to będziemy jednakże zmuszeni uznać, 
że spostrzeżenia takie były wówczas ro
bione ze względu na owe szczególne pa- 
rapegm ata albo kalendarze przytw ierdza
ne, które od czasów Metona umieszczano 
na słupach placów publicznych dla po
uczania ludu. Podawały one, podobnie 
ja k  kalendarze współczesne, informujące 
o pogodzie, średnie dane meteorologiczne 
dla oddzielnych dni lub okresów czasu 
między wschodem a zachodem rozmaitych 
gwiazd. Okoliczność, że te „parapegma- 
ta “ były w każdej miejscowości inne, 
świadczy również o tem, że opierały się 
na czynionych specyalnie w tym celu 
spostrzeżeniach. Przytaczamy .niżej kilka 
przykładów z parapegmatu, przypisywa
nego znanemu astronomowi Genunosowi:

31 sierpnia. Wejście pleców Dziewicy. 
Etezye przestają  dąć.

5 września. Wejście Arkturusa. W ia tr  
południowy, deszcz i burza.

12 września. Pogoda objawia tendencyę 
ku zmianie.

14 września. W przeciągu siedmiu dni 
pogoda przeważnie ładna, poczem nas tą 
pi w iatr wschodni.

W  parapegm atach przeważają spostrze
żenia nad wiatrami, co nie powinno nas 
dziwić, gdyż potrzeby praktyczne żeglu
gi wym agały tego przedewszystkiem, 
a i myśl spekula tyw na Greków oddawna 
chętnie pracowała nad powstawaniem 
wiatrów. Jeśli  za czasów Homera w wia
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trach uznawano jeszcze istoty niezależ
ne,—bóstwa, to już  w V-ym wieku joń- 
ski filozof przyrody Anaximander daje 
poraź pierwszy określenie naukowe wia
tru, które dziś jeszcze uważamy za s łu 
szne: atvs(Aov etvai póaw dźpoę, w ia tr—to pły
nięcie powietrza.

Zrozumiałem jes t  tedy, że Grecy wcze
śnie już  posiadali chorągiewki w skazu
jące kierunek wiatru, ów najstarszy in
s trum en t meteorologiczny; w t. zw. „wie
ży w ia trów “ w Atenach częściowo ocalał 
architektonicznie ciekawy przykład ta
kich chorągiewek. Atoli nie sądzę, aby 
głównym celem tej budowli Andronikosa 
K yrrhestesa było oznaczanie k ierunku 
wiatrów. Wieża ta  znajduje się na nisko 
położonym placu jarm arcznym  (b'(opA) bez
pośrednio pod wysoką Akropolis i dlate
go źle się nadaje do obserwowania p ra 
wdziwego kierunku wiatru. Szło tu prę
dzej o zegar wodny albo klepsydrę, umie
szczoną w budynku i zasilaną przez po
bliskie źródło o takiej samej nazwie; ze
gar ten  miał wskazywać godzinę na tak 
licznie uczęszczanym placu, a budowni
czy ze wzglę'dów architektonicznych i es
tetycznych nadał wieży kształt ośmio
kątny. Zapatrywanie moje poparte jes t  
przez świadectwo Teofrasta, który zazna
cza, że astronomowie i meteorologowie 
ateńscy niechętnie robili spostrzeżenia 
w nisko położonem mieście, przekładali 
w tym celu pagórek Hymettos, wzno
szący się na o twartem  miejscu za mia
stem.

W  owym czasie, t. j. około I-ego wie
ku przed Chr., chorągiewki wiatrowe 
musiały być już bardzo rozpowszechnio
ne i ulepszone; albowiem piszący o rol
nictwie rzymianin Terencyusz Varro po
daje, że w dworach rzymskich na wsi 
posiadano już  t. zw. „chorągiewki prze
chodzące", umożliwiające odczytywanie 
k ierunku wiatru w pokoju. Przytem  za
wsze mi się jednak  wydawało dziwnem, 
że nie znamy osobnego wyrazu greckie
go lub rzymskiego dla chorągiewki wia
trowej.

Tłum. L. II.
(Dok. nast.).
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- Prof. II. BOTJASSE.

O METODZIE W FIZYCE 
OGÓLNEJ.

(Ciąg dalszy).

Odkrycie i formułowanie praw. Jak  po
wiedzieliśmy, rzecz się m an iezaw sze  ja k  | 
ze zjawiskiem odbijania się światła.

Nie zawsze zasada je s t  tyle  widoczna, 
trzeba często j ą  odkryć; p rzy jrzy jm y się 
jak  się to dokonywa.

Już bardzo dawno przed Ptolem euszem  
(70 — 147 r. naszej ery) znano zjawiska, 
w których spotykam y się z za łam yw a
niem się światła. Spostrzeżono np., że 
wiosło zanurzone w wodzie wydaje  się 
złamanem w punkcie, w którym  przecho
dzi przez powierzchnię wody; oddawna 
już  używano soczewek do rozpalania 1 
ognia; zauważono, że naczynie szklane 
napełnione jakim kolw iek płynem  powię- ! 
ksza widziane przezeń przedmioty; zna- : 
my wszyscy historyę monokla Nerona.

Zaszczyt jednak  pierwszych badań nad 
zjawiskami załamywania się należy się 
Ptolemeuszowi. Metoda doświadczalna 1 
Ptolemeusza w niczem się nie różni za
sadniczo od metod opisywanych w ele- 
meritarnych podręcznikach fizyki współ
czesnych; naturalnie, p rzyrządy  jego były 
dość pierwotne; pozwalały one np. na 
mierzenie kątów ze ścisłością do £ sto- ■ 
pnia  zaledwie.

Oto tablica, k tó rą  P tolem eusz podaje 
w swej optyce. Podajem y w niej jedno
cześnie obliczone przez nas z danych P to 
lemeusza stosunki kątów i wstaw  ką- I 
tów i oraz r, utworzonych z prostopadłą : 
w punkcie padania przez promień pada
ją c y  (i) oraz promień załam any (r)-

Dwie pierwsze kolumny tablicy naszej 
zawierają bezpośrednie dane doświad
czalne.

Jeżeli więc doświadczenie w ykonane ! 
zostało dokładnie, to, w razie odpowied- ; 
niego zastosowania rozumowania induk
cyjnego i zwrócenia uw agi na wszystkie \

Przejście św iatła z powietrza do wody

kąty i kąty r i ■■ r sin i : sin r

0° 0° „ »

10° 8° 1,25 1,25

20° 1 5 7 / 1,20 1,28

30° 2 2 7 / 1,33 1,31

40° 28° 1,43 1,37

50° 35° 1,43 1,34

60° 4 0 7 / 1,48 1,33

70° 45° 1,55 1,33

80° 50° 1,6 1,20
Sreduio 1,31

czynniki zewnętrzne, mogące wpłynąć na 
otrzymywane rezulta ty  (np. temperaturę), 
tablica nasza je s t  w zgodzie z faktami. 
W  każdym  zaś razie je s t  ona zgodna 
z faktami mniej lub więcej, z większą 
lub mniejszą ścisłością. W ykażem y n i
żej, że doświadczenia Ptolemeusza, pomi
mo błędów, wystarczały, aby odkryć z a 
sadę zjawiska załamywania się światła. 
Po otrzymaniu rezultatów doświadczal
nych należało postarać się o wyrażenie 
ich zapomocą wzoru m atematycznego; 
wśród form abstrakcyjnych, badanych 
przez matematyków, należało poszukać 
formy najlepiej dającej się dostosować 
do konkretnego wypadku. Form tych 
m am y obecnie nader  wielką ilość; w ła 
sności wielu form takich zostały rozwi
nięte w wielkich i szczegółowych tab li
cach.

Najprostszą formą w rozpatrywanym 
przypadku je s t  forma w yrażająca propor- 
cyonalność kątów i oraz r

I) i— nr, gdzie n oznacza współczynnik 
proporcyonalności.

Form a ta  posiada tę zaletę, że z prawa 
odbijania się światła  czyni wypadek spe- 
cyalny prawa, które wyraża, t. j. praw a 
załamywania się. W ystarczy, w istocie, 
nadać n wartość — 1, aby wzór I) przed
stawił zjawisko odbijania się. Znak
m n i e j —wyraża w takim  razie, że św ia
tło idzie nie w kierunku przedłużenia 
promienia padającego, lecz że wraca
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wstecz, w k ierunku symetrycznym  do 
tego przedłużenia w stosunku do po
wierzchni odbijającej, wziętej za płasz
czyznę sym etry i 1).

Spróbujm y tej formy prostej; rzut oka 
na tablicę przekonywa nas, że rozwiązu

jąc  równanie * =  n nie otrzymujemy

dla n wartości stałych, ja k  toby być po
winno w razie jeżeliby torma, którąśmy 
wybrali, odpowiadała poszukiwanemu 
prawu.

Tablica uczy nas, że w przypadku 
przejścia światła z wody do powietrza

iloraz -- rośnie systematycznie, w mia

rę j a k  kąt i wzrasta od o" do 90°; zau
ważyć też możemy, że zmienność ilorazu

je s t  tem  znaczniejsza im kąty  i oraz

r  są większe. System atyczny wzrost n 
dowodzi, że rozbieżność pomiędzy teoryą, 
wyrażoną w naszej formie, a doświadcze
niem nie je s t  spowodowana przez błędy 
doświadczalne. Błędy doświadczenia w y
rażają się w wahaniach n i e s y s t e m a 
t y c z n y c h  rozpatryw anego ilorazu (2 
dośw. np.). W końcu więc widzimy, że 
przyjęta przez nas forma i= n r  może nam 
służyć jedyn ie  dla małych kątów, lecz 
wcale nie w ystarcza dla kątów znacz
nych.

Ptolemeusz nie mógł znaleść istotnego 
prawa zjaw iska załamywanią się światła. 
Nie mógł też tego dokonać kom entator 
jego Alhazen (1050 r.), ani też Ciołek-Vi- 
telion (1250), który  powtórzył nawet do
świadczenia Ptolemeusza. Prawo to zo
stało odkryte dopiero przez Snelliusa 
(1620 r.). Zdawaćby się mogło, że nic 
łatwiejszego być nie mogło nad odkrycie 
tego prawa. W szak Ptolemeusz posiadał 
tablice cięciw i wstaw kątów 1J). Wie-

') Możnaby rozamowanie to objaśnić proste- 
mi rysunkami; takie jednak rysunki znaleść mo
żna w  każdym elementarnym podręczniku fizyki, 
pozwalamy sobie przeto ich tu nie powtarzać, 
aby nie komplikować niepotrzebnie tekstu.

(Przyp. tłum.).
’) Przypomnijmy, że wstawa danego kąta ró

wna się połowie cięciw y kąta podwójnego.

dział on też, że w stawy kątów małych 
są proporcyonalne do kątów, tak, że 
forma

sin i—n sin r  je s t  równoważna formie
iz=nr o ile i oraz r  są małe.
Co więcej Ptolemeusz miał wielką w pra

wę w operowaniu liniami zakreślonemi 
w kole, obeznany więc był dokładnie 
z funkcyami kołowemi.

Pomimo jednak  wszelkiej możliwości, 
„łatwości“, rzec można, dokonania od
krycia  praw załamywania się światła  ani 
Ptolemeusz, ani Kepler w półtora tysiąca 
lat po nim, nie zdołali pomimo wszelkich 
wysiłków odkryć tych praw, tyle im po
trzebnych do badań nad załamywaniem 
się światła w atmoslerze. Tymczasem, 
jakże  to prostem się wydaje: jajko Ko
lumba!

Lecz rozpatrzmy, z kolei, stosunek

wstaw kątów i oraz r: s |— \sin r
Spotkamy tu (patrz, tabl.) n iesystem a

tyczne wahania się rezultatów doświad
czalnych; z całą pewnością twierdzić mo
żemy, że przypisać je wypada błędom 
doświadczalnym, naogół zresztą biorąc, 
doświadczenie je s t  tu dostatecznie prze
konywające; wiemy skądinąd, że prawo 
proporcyonalności wstaw je s t  istotnem 
prawem załamywania się.

Posiadanie prawa pozwala na w ykaza
nie korzyści, jak ie  osiągamy mając praw
dziwą formę zjawiska, zamiast tablicy da
nych, które forma ta streszcza.

Przedewszystkiem forma pozwala na 
wykonanie 2 niezmiernie ważnych czyn
ności: interpolacyi i ekstrapolacyi.

Funkcya matematyczna, przez którąś 
my zastąpili liczby dane przez bezpośred
nie doświadczenie, daje nam wartości 
ką ta  r nietylko dla promieni padających, 
z któremi wykonaliśmy doświadczenia, 
lecz także dla wszystkich kątówr leżących 
w granicach tych, nad którem i rozcią
gnęły się nasze badania.

TT. . ,, powietrze
Użyjmy np. dla przypadku woj ~ ;

równania:
sin i =  1,31 sin r 

dla i =  15U otrzymamy r =  ll°,5. Twier
dzimy, że otrzymany w ten sposób ką t  r
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otrzymać też można doświadczalnie, ze 
ścisłością właściwą doświadczeniom na
szym,- z których wyciągnęliśm y wartość 
1,31 dla n. W ykonaliśm y tu interpolacyę.

Możemy ekstrapolow ać zapomocą tejże 
formuły o ile kątowi i np. nadam y w ar
tość wychodzącą poza granicę dośw iad
czalnie zbadanych kątów; dla i =  90° 
otrzym ujem y r —  49,°75; w ten sposób 
wychodzimy poza granice doświadczenia.

W yliczone korzyści f o r m y  nie są j e 
dnak  największemi, jak ich  ona dostarczyć 
nam  może; istotna wyższość dokładnej 
formuły nad tablicą danych polega na 
tem, że formuła pozwala rozwinąć na d ro
dze dedukcyjnej całkowitą formę z jaw is
ka, że może kierować późniejszem do
świadczeniem i zadowolić ostateczne p o 
żądanie uczonego: odtworzenie św ia ta  ze
w nętrznego przez rozumowanie oparte  na 
sylogizmie.

Zasady przybliżone. Optyka m ogłaby się 
rozwijać n&wet posługując się praw em  
Ptolemeusza i= n r , spraw dzającem  się dla 
małych kątów. Otóż w wielu przypad
kach rozpatryw ane w optyce kąty  nie 
przekraczają  10°; w tych wszystkich  r a 
zach prawo Ptolem eusza w ystarcza n a j 
zupełniej. S tan jed n ak  ówczesny m ate 
m atyk i nie pozwalał na rozwinięcie f o r 
m y  odpowiadającej równaniu  Ptolem e
usza, które zawiera już  w sobie wiele 
najbardziej złożonych dowodzeń z dzie
dziny optyki, między innemi np. teoryę 
system ów optycznych centrow ych wiel
kiego Gaussa.

W teoryi soczewek powtórzyło się to 
samo co w teoryi zwierciadeł; szukano 
zasady dokładnej i opóźniło to rozwój 
nauki: wszak teoryę system ów op tycz
n ych  złożonych zawdzięczamy pracom 
Gaussa, po niefortunnych lub mniej lub 
więcej nieudanych próbach Keplera, Ca- 
valierego i Barrowa (1669).

Z tego historycznego faktu  wynieść 
możemy ogólną naukę: nie należy lekce
w ażyć zasady przybliżonej. Isto tn ie  za
sada  taka  zawiera tylko część prawdy; 
lecz wszak doświadczenie wykazuje, że 
w pewnych granicach (mały k ą t  i) nasze 
p raw o  przybliżone s łu szn ie  może być s to 
so w an e—możemy więc zadowolić się niem

[ i nie doszukiwać się narazie prawa isto- 
j  tnego. BezUżytecznem je s t  bowiem s ta 

rać się o odkrycie praw a istotnego, jeżeli 
prawo przybliżone wystarcza. 

Doświadczenia krzyżowe. Prawo, które 
j  wziąć należy za podstawę, rzadko może 

być dowiedzione przez bezpośrednie do^ 
świadczenie. Łatwo zdać sobie sprawę 
z tego tw ierdzenia tak paradoksalnego 
na pierwszy rzut oka. Kiedy jak ieko l
wiek twierdzenie ma mieć znaczenie po
s tu la tu  dla jak ie jś  formy ogólnej, kiedy, 
innemi słowy, twierdzenie to ma t ł u 
m a c z y ć  wielką ilość zjawisk — wtedy, 
rzecz natura lna , musimy je  uczynić nie- 
zależnem od tego wszystkiego, co s tano
wi część składową małej tylko ilości tych 
doświadczeń. W yrażenie naszego postu
latu  w tym  stopniu uogólnienia—powie
dzmy nierzeczywistości—nie daje się już  
przetłum aczyć na bezpośredni język  do
świadczenia, szczególnie doświadczenia 
ścisłego. Prawo Coulomba zasadza się na 

| twierdzeniu, że p u n k t y  mas elektrycz
nych lub m agnetycznych działają wzaje
mnie proporcyonalnie do iloczynu mas 
i odwrotnie proporcyonalnie do drugiej 
potęgi z odległości. Otóż nie możemy 

i operować z p u n k t a m i  m a s  m agnety
cznych ani elektrycznych; nie możemy 
też wydzielić jednego promienia.

W  tych  warunkach fizycy zakładają 
owo prawo jako postulat i, uczyniwszy 
to przypuszczenie, rozwijają zeń, przez 
dedukcyę logiczną, to co nazwiemy kom 
pletną formą zjawiska. W biegu rozu
m owania natrafić nietrudno na tw ierdze
n ia  nadające się do bezpośredniego s tw ie r 
dzenia doświadczalnego. Im tego rodzaju 
twierdzenie je s t  dalsze od punk tu  w y j
ścia, tem  więcej zaufania mieć można do 
wartości postulatu.

Dla przykładu porównajmy dwa rozpa
t ry w an e  przez nas prawa załamywania: 

l =  nr — prawo przybliżone 
sin i—n sin r „ ścisłe, i zobaczmy, 

o ile sku tk i  tych praw są w zgodzie z do
świadczeniem.

Zwróćmy się do zjawiska znanego pod 
nazwą odbicia zupełnego; zjawisko pole
ga na tem, że promień, idący np. w wo- 

| dzie wobec pewnej wielkości ką ta  r  nie
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wyjdzie z wody, aby przejść do powie
trza; dla kątów r  większych zjawisko to 
się powtórzy, dla mniejszych promień 
wyjdzie.

Zjawisko to można wytłumaczyć we
dług prawa przybliżonego; isto trie  i wa
hać się może między 0° a 90°, stąd wi
dać, że r musi być zawarte między 0° a

90\° 90
n ) . Otóż kątom  r większym od ^

stopni nie odpowiadają żadne kąty  i, tj. 
dla promienia wychodzącego z wody pod

kątem  większym niż nie znajdziemy

odpowiedniego promienia w powietrzu. 
W tem rozumowaniu przyjmujemy zasa
dę odwracalności promienia, t . j .  przypu
szczamy, że nic nie ulega zmianie w dro
dze promieni, o ile odwrócimy kierunek.

A więc zjawisko odbicia zupełnego mo
żna wytłumaczyć na zasadzie obudwu 
praw; widać stąd, że wybrane przez nas 
doświadczenie nie je s t  decydujące, do
świadczenie zupełnego odbicia nie jes t  
doświadczeniem krzyżowrem.

Zwróćmy się więc do innego zjawiska. 
Wiadomo, że przechodząc przez pryzm at 
promień zostaje odchylony; w pewnych 
warunkach padania odchylenie owo prze
chodzi przez maximum.

Prawo Ptolemeusza daje nam -  co ła
two wyprowadzić — w przypadku kąta 
pryzm atu A odchylenie 0 — (n— i)A . W i
dzimy, że O nie zależy wcale od w arun
ków padania promienia na pryzmat, nie 
może nam przeto zdać spraw y ze zjawi
ska maximum odchylenia, które daje się, 
w sposób dość prymitywny, stwierdzić 
doświadczalnie. Stąd wniosek, że prawo 
Ptolemeusza je s t  niewystarczające i mu
si być odrzucone—doświadczenie, w ybra
ne przez nas tym razem, je s t  krzyżowem 
dla tego prawa.

Doświadczenie to zwiększa jednocześ
nie prawdopodobieństwo drugiego postu
latu, już  choćby z tego względu, że oba- 
dwa te postulaty tłumaczą zjawisko zu 
pełnego odbicia oraz sprowadzają się do 
jednego dla małych kątów. Lecz dla 
ostatecznego zwycięstwa praw a wstaw n a 
leżało uzyskać na jego podstawie w ytłu
maczenie zjawisk bardziej złożonych.

Uczynił to Descartes w swej teoryi zja
wiska tęczy. Chodziło tu  o z jaw iska za
łamywania się na powierzchni krzywej 
i udanie się tej teoryi, stosunkowo już 
bardzo złożonej, potwierdziło słuszność 
postulatu daleko lepiej i w sposób bar* 
dziej przekonywający niż ścisłe pomiary, 
niemożebne zresztą do wykonania za cza
sów Descartesa.

Uogólnianie formy. Rozumowanie Des1 
cartesa  jednak  nosiło w sobie samem do
wód swej niedostateczności. Nie w ysta r
czało bowiem wytłumaczyć istnienie dwu 
łuków świetlnych na chmurach deszczo
wych, oświetlonych w sposób specyalny 
przez słońce,—należało także wytłumaczyć 
tak charakterystyczne zabarwienie tych 
łuków.

W  postulacie więc sin i — n sin r bra
kło czegoś; i dopełnienie go je s t  jednym  
z najpiękniejszych tytułów Newtona do 
sławy. Wiemy, iż uczy on, że wszelkie 
światło składa się z wielkiej liczby świa
teł jednorodnych, charakteryzujących  się 
przez właściwą każdemu z nich łamli
wość; pryzm at rozdziela te światła i roz
prasza je; światło białe wynika ze spe- 
cyalnego zmieszania świateł poszczegól
nych, z których każde poszczególnie je s t  
jednolite  i zasadnicze i nie może uledz 
rozproszeniu ani przez załamanie, ani 
przez odbicie.

W języku matematycznym  odkrycie 
Newtona sprowadza się do uogólnienia 
postulatu wstaw; znaczy ono, że s tała  « 
wzoru sin i =  n sin r odnosi się jedynie 
do jednego światła i jednego danego sy
stem u z dwu ciał dotykających się wza
jem nie i w których zjawisko załamywa
nia się odbywa; s ta ła  « musi być zmie
niona za każdym razem, kiedy zmienia
my światło.

Rozwój form y. Newton więc dał optyce 
geometrycznej jej zasadniczy postulat 
w jego  najogólniejszej formie; pozosta
wało więc tylko rozwijać go przez rozu
mowanie sylogistyczne i to właśnie s ta 
nowiło i stanowi treść pracy licznych 
uczonych. I od dwustu  już łat przeszło 
rozwój tej gałęzi fizyki bieży równolegle 
z rozwojem matematyki. Powstaje w m a
tem a ty c e —dzięki pracom Gergonnea, Du
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pina i S tu rm a —teorya  linij prostopadłych 
do powierzchni i znajduje na tychm ias to 
we zastosowanie w optyce geom etrycz
nej. Rola doświadczenia ogranicza się 
do sprawdzania teoryi we wszystkich za 
gadnieniach rozpa tryw anych  w optyce 
geometrycznej oraz we wszystkich  jej za 
stosowaniach; wspomnijmy teoryę abera- 
cyi, własności powierzchni fal świetlnych, 
in s trum en ty  optyczne nakoniec. W  ża 
dnym  przypadku doświadczenie nie w y
przedza teoryi. Zdarza się, coprawda, że 
doświadczenie zwraca wysiłk i uczonego 
w pewnym  specyalnym k ierunku  i sp ra
wia, że dedukcya na danej drodze dalej 
zachodzi niż na innej. Rozwój ten j e 
dnak zostaje w strzym any niebawem, gdyż 
zjawia się potrzeba u l e p s z e n i a  teoryi, 
wyjścia w rozumowaniu z założenia do
skonalszego; s ta jem y wobec konieczności i 
rozw ijan ia łe j  specyalnej m a t e m a t y k i ,  
k tó rą  zwiemy f o r m  ą. F izyka sta je  się 
rodzajem m atem atyki. W e wzię tym  przez 
nas przykładzie ta tendencya  je s t  widocz
niejsza może niż w innych. Nigdy bo
wiem rola doświadczenia nie bywa tak  
zredukow ana do m inimum ja k  w przy
padku f o r m y ,  opartej na postulacie tyle 
pewnym i ogólnym, ja k  postulat s tano
wiący podstawę rozpatryw anej przez nas 
gałęzi fizyki.

Naogół biorąc, tak  nie jes t ;  ile razy bo
wiem formę rozwijamy, wychodząc z po
s tu la tu  niepewnego, ty le  razy doświad
czenie je s t  potrzebne, by wykazać błąd 
popełniony, u łatwić wybór nowego p o s tu 
latu  i zmusić przeto do odbudowywania 
formy uznanej za wadliwą. Postępow a
nie takie doprowadza do stworzenia wiel
kiej ilości form, zanim się uda znaleść 
wśród nich taką, która znane fakty  tak  
lub inaczej objąć, uklasyfikować i pomie
ścić zdoła chociażby tymczasowo.

Teorye i tłumaczenia. W  trak tac ie  F e r 
m ata  o maximach i minimach czytamy 
ustęp następujący: „Uczony Descartes za
proponował dla zjawisk załam yw ania  się 
(światła) prawo, j a k  mówi, zgodne z do
świadczeniem. Otóż dla dowiedzenia p ra
wa tego musiał posługiwać się postula
tem, w edług którego ruch  św ia tła  odby

t a  się z większą łatwością w środow is

kach rozrzedzonych. Postulat ten — tak 
niezbędny w rozumowaniu D escartesa  -  
zdaje się sprzeciwiać się zdrowemu roz
sądkowi.

„Udało się nam dojść do prawa D escar
tesa  wychodząc z zasady wręcz przeciw 
nej. Dowodzenie nasze opiera się mia
nowicie na twierdzeniu, że zjawiska w 
przyrodzie odbywają się p o  d r o g a c h  
n a j ł a t w i e j s z y c h ,  nie zawsze zaś po 
drogach najkrótszych".

Co znaczy wytłumaczyć? Odpowiemy, 
że w ytłum aczyć—to umieścić zjawisko w 
f o r m i e .  Zjawisko je s t  wytłumaczone, 
o ile zgodnem się zdaje z konsekwencyą 
czy przewidywaniem jednego z tych n ie 
skończonych sylogistycznych rozumowań, 
które zwiemy formami czy też teoryami. 
Tłumaczenie będzie tem lepsze, im wię
cej dana forma zdolna je s t  zawierać fa
któw; tłumaczenie nie może l o g i c z n i e  
sprzeciwiać się żadnem u ze znanych fa
któw. W  zasadzie formy leży postulat. 
Najważniejszem zagadnieniem je s t  rozpo
znanie, czy nasz postulat nie daje się 
sprowadzić do innego ogólniejszego po
s tu la tu . O ile to jes t  możliwem, forma 
czy też teorya ulepsza się niezmiernie.

D escartes  zarówno j a k  Ferm at zga
dzali się, że trzeba przyjąć jako  postulat 
tymczasowy prawo:

sin i  — n sin r.

Twierdzili jednak  obaj, że istnieje  po
s tu la t  ogólniejszy: prawo powyższe było 
dla tych  uczonych postulatem  tymczaso
wym.

Jasnem  jest, że możność sprowadzenia 
p raw a wstaw do postulatu ogólniejszego 
nie ma żadnego znaczenia dla optyki ści
śle geometrycznej, tak zupełnie, j a k  roz
wój np. geometryi Euklidesowej nie za
leży od możności lub niemożności sp ro 
wadzenia postulatu Euklidesa do tw ier
dzenia jeszcze oczywistszego, czy też 
ogólniejszego. Zamiana prawa Descarte
sa na postulat ogólniejszy nie zmieni 
w optyce geometrycznej niczego tego, co 
w ypływ a z tego prawa, t. j .  tego co w 
f o r m i e  zeń rozwiniętej następuje po 
tem  prawie.

To, co wypowiedzieliśmy, nie znaczy
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jednak, że dojście do postulatu ogólniej
szego nie ma znaczenia zasadniczego.

Ferm at dowiódł już  był w przypadku 
specyalnym —obecnie wiemy, że tak się 
rzecz ma wogóle — że prawo Descartesa 
logicznie identyfikuje się z zasadą n a j 
mniejszego działania. NieWątpliwem więc 
jes t ,  że w optyce geometrycznej zasada 
ta może zastąpić prawo Descartesa.

W pewnych jed n a k  r a z a c h - j a k  to nb 
żej wykażemy — postulaty  te nie są zu
pełnie identyczne co do tłumaczenia 
wszystkich znanych zjawisk. Oprócz tego 
w sposobie wyrażania się F erm ata  je s t  
coś metafizycznego, co razi nasz współ
czesny sceptycyzm. Gdy Ferm at tw ier
dzi np., że „przyjąć należy, że przyroda 
prowadząc swe czynności j a k  można na j
prędzej, sama skieruje bieg zjawiska w 
tym  lub innym kierunku** mimowoli skłon
ni jes teśm y  zapytać: „Któż ci to powie
dział?"

W yzbyliśmy się bowiem obecnie chęci 
szukania w naszem tłumaczeniu zjawisk 
tego. jak  zjawiska te odbywają się w 
i s t o c i e .  W iemy, że nauka je s t  jedynie 
t r a n s p o z y c y ą  faktów; mamy w niej 
już  nie obraz zjawisk, lecz ich anamor- 
fozę. O ile wrięc dwa rozmaite postulaty, 
rozwinięte w formy, zejdą się we wspól- 
nem tłumaczeniu jakiego zjawiska, o tyle 
uważać je  winniśm y za identyczne, z tem 
wszakże zastrzeżeniem, że ffikty poprze 
dzające zjawisko graniczne są dla nas 
niedostępne i nie mogą przeto dostar
czyć m ateryału  do logicznego rozróżnie
nia postulatów rozpatrywanych.

Chcemy tu  specyalnie zaznaczyć, że 
s c e p t y c y z m  c o  d o  t e o r y j  n a u k o 
w y c h  nie ma dla nas nić wspólnego 
z wątpieniem w realność zjawisk; to osta
tnie zagadnienie wykracza poza granice 
naszych roztrząsam Sceptycyzm ten po
lega na zrozumieniu natury  naszych t łu 
maczeń i nie j e s t  nawet — do pewnego 
stopnia — zwątpieniem w realność tych 
tłumaczeń.

Niech przykład wyjaśni myśl naszę. 
Odkryliśmy—dajm y na to—że pewne cia
ło—zresztą  niewidzialne—posiada środek 
symetryi, 3 płaszczyzny symetryi wza

jem nie prostopadłe oraz 3 binarne osi 
symetryi.

W arunkom tym odpowiada wiele ze 
znanych brył. I oto, wyobraźmy sobie, 
uczony A twierdzi, że je s t  to elipsoida; 
uczony B —specyalnie lubiący wielobocz- 
ne figury—dowodzi, że jes t  to pryzm at 
prostopadły o prostokątnej podstawie; 
uczony C, zamiłowany w formach sp i
czastych, wykłada, że ciało nasze ma 
kształt piramidy.

Zostawmy wyżej wymienionych uczo
nych ich sporom; nie mieszajmy się do 
ich śmiesznej dyskusyi; uczony B tryum 
fować będzie, gdy  dowiedzie istnienia 
bokó*v płaskich, o ile, naturalnie, uczony 
C lub A nie dowiodą istnienia np. bo
ków krzywych i nie przechylą zwycięst
wa, każdy na swoję stronę. Problemat 
ten je s t  nie do rozwiązania. Należy mieć 
dość zdrowego rozsądku, aby módz ogra
niczyć się do stwierdzenia, że ciało, o któ- 
rem mowa, posiada wyżej wymienione 
elem enty sym etryi. Lub raczej dodajmy 
do tych elementów sym etry i wszystko 
co nam  się spodoba—aby tylko nie rze
czy sobie sprzeczne—i pozwólmy sąsia
dowi zrobić to samo na własną rękę.

Tłum. «. w. w.
(Bok. nast.)

K RONIKA NAU K O W A.

Rewizya praw fundamentalnych materyi 
i energii. Niedawne doświadczenia, z któ
rych wynika, że masa elektronu zmienia się 
wraz z prędkością, oraz zjawiska radyoak- 
tywności podkopały w wielu umysłach wia
rę w ścisłość niektórych najogólniejszych 
praw przyrody.

G. N. Lewis w rozprawie, drukowanej w 
jednym z ostatnich zeszytów Phiłosophical 
Magazine, postanowił wykazać możliwość 
ustanowienia prostego systematu mechaniki, 
zgodnego, z jednej strony, ze wszystkiemi 
znanemi faktami, z drugiej zaś strony, opar
tego na trzech wielkich prawach zachowa
nia (energii, materyi i ilości ruchu), do któ
rych autor proponuje dołączyć czwarte, 
mianowicie prawo zachowania elektryczności.

Za punkt wyjścia Lewis obiera postulat, 
że energia oraz ilość ruchu w wiązce pro-



254 W SZECH ŚW IA T JNla 16

mieni są wynikiem masy, poruszającej się 
z prędkością światła, i na tej podstawie w y
kazuje wzajemną zależność, jaka zachodzi 
pomiędzy masą a zawartą w niej energią. 
To też aksyornat Newtona, wedle którego 
masa ciała nie zależy od jego prędkości, wi
nien być zastąpiony przez inny aksyornat, 
wedle którego masa rosłaby wraz z energią 
cynetyczną.

Zachowując wszystkie inne aksyomaty 
mechaniki Newtonowskiej oraz przypuszcza
jąc, że się iszczą trzy prawa „zachowania", 
Lewis buduje nowy systemat mechaniki, 
w którym ilością, ruchu byłby iloczyn mv, 
energią cynetyczną — iloczyn, któryby się 
wahał pomiędzy 1/ 3 mv- w razie prędkości 
małej i mv2 • w razie prędkości światła, masa 
«aś ciała, jako funkcya prędkości, przybie
rałaby. w razie prędkości, równej prędkości 
światła, wartość nieskończenie wielką. Ró
wnanie, otrzymane przez Lewisa, zgadza się 
z wynikami znanych doświadczeń Kaufmanna 
nad zależnością pomiędzy masą a prędkością 
elektronu; z drugiej strony, równanie to jest 
uderzająco podobne do równań, wyprowa
dzonych dla masy elektromagnetycznej.

W zakończeniu swej pracy Lewis zwraca 
uwagę na to. że aczkolwiek teorya jego zga
dza się doskonale ze zmodyfikowaną hypo- 
tezą korpuskularną światła, to jednak bynaj
mniej nie, zmusza nas do przyjęcia tej kor- 
puskularnej natury światła. W rzeczy sa
mej, „tok“ J) masy, wychodzący z ciała pro
mieniującego może albo być ciągły, albo też 
stanowić, układ cząstek oddzielnych. Co do
tyczę czynnika, wysyłanego przez ciała pro
mieniujące, to z rozważań następujących 
okazuje się, że nie może tu  być mowy o ma- 
teryi właściwej. Rzeczywiśoie, zgodnie z 
tem, co dopiero co powiedzieliśmy, czynnik, 
obdarzony masą, ilością ruchu i energią 
i poruszający się z prędkością światła w pro
mieniu świetlnym, nie posiadałby żadnej 
energii, ani ilości ruchu, ani też masy, gdy
by był w spoczynku albo gdyby poruszał j  

się z prędkością, bodaj o najdrobniejszy uła
mek mniejszą od prędkości światła.

Jak widzimy, poglądy powyższe prowadzą 
do dziwnej nieco koncepcyi istoty światła.
Z drugiej strony, teoretycznie, dają nam 
w rękę metodę, która umożliwia rozróżnia
nie ruchów bezwzględnych od względnych.

JS. B.

‘) W  języku polskim niema, o ile mi się zda
je, wyrazu, któryby bez dwuznaczności oddawał 
treść pojęcia, zawierającego się w  terminach cu
dzoziemskich „le ilux“ albo „the ilux“. Sądzę, 
że wyraz „tok“ stosunkowo najlepiej oddaje to, 
■co się przedstawia wyobraźni fizyka, gdy mowa  
jest o flux de force, d‘electrioite, de gravitation 
albo, jak w  danym razie—de masse.

(Przyp. tłumacza).

Zmiana oporu elektrycznego metali z tem
peraturą. Jak wiadomo, Clausius, opierając 
się na pewnych pojęciach teoretycznych, 
przypuścił, że opór elektryczny metali musi 
być proporcyonalny do temperatury bez
względnej.

W rzeczywistości, pomiary, dokonane przez 
różnych eksperymentatorów, nio potwier
dziły tej hypotezy, Należy zaznaczyć, że 
liczby ich kłócą się ze sobą, że czystość 
metali, których używano, jsst bardzo wąt
pliwa, a tymczasem najdrobniejsze ślady za
nieczyszczeń zdają się wywierać wpływ  
ogromny na opór elektryczny. Z pomiarów, 
dokonanych ostatniemi czasy w pracowni 
uniwersytetu pizańskiego, Nicolai wyciąga 
wnioski następujące:

1-o Żaden metal nie stosuje się do prawa 
Clausiusa; najwięcej zbliża się do tego pra
wa opór elektryczny srebra, złota, platyny 
i miedzi.

2-o Wszystkie metale dają się podzielić 
na dwie grupy: jedne, jak żelazo, nikiel, 
mają współczynnik wzrostu oporu, rosnący 
z temperaturą, gdy tymczasem dla innych 
współczynnik ten maleje ze wzrostem tem
peratury. Tak zachowują się między inne- 
mi srebro i platyna.

Opór miedzi zdaje się zbliżać do zera na 
długo przed osiągnięciem temperatury bez
względnego zera.

W  przedziale pomiędzy — 186 a -j- 440" 
opór elektryczny niklu osiąga w pewnym 
punkcie wartość 26 większą, opór zaś żela
za wartość 16 razy większą.

& B.
(Hevue scientifique).

Zależność między przewodnictwem soli 
w różnych rozpuszczalnikach a lepkością 
tych rozpuszczalników. W badaniach nad 
dysocyacyą elektrolityczną w roztworach 

i niewodnych Walden znalazł, że iloczyn z 
przewodnictwa cząsteczkowego granicznego 
X or, soli N (0,H 5)4I w różnych rozpuszczalni
kach organicznych przez współczynnik tar
cia wewnętrznego (lepkości) odpowiedniego 

[ rozpuszczalnika -q jest wielkością stałą i od 
i  temperatury niezależną. W celu wyjaśnie

nia tej zależności Walden posiłkował się tak 
zwaną hypotezą solwatów; według tej hypo
tezy jony związane są w roztworze z pewną 

i ilością cząsteczek rozpuszczalnika i wskutek 
| tego opór, jakiego doznają podczas wędrów

ki ku elektrodom równa się oporowi, które- 
| go doznają cząsteczki cieczy podczas prze- 
| suwania się wzajemnego.
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Ostatnio D uloit zajął się stwierdzeniem  
podanej przez Waldena zależności i znalazł, 
że nie jest ona prawem ogólnem, że np. ilo
czyn X ojjTj dla soli N a l w różnych rozpusz
czalnikach nie jest ściśle stały i że w zna
cznej mierze zależy od temperatury. Iloczyn  
ten, gdy przechodzimy do niższych tem pe
ratur, dąży do granicy 0,5 równej dla w szy
stkich rozpuszczalników. W yniki badań Du- 
toita nie podkopują bynajmniej hypotezy, 
ktćrą posiłkował się Walden, owszem, są no
wym na jej poparcie argumentem. Należy 
tylko przypuścić, że ilość cząsteczek rozpu
szczalnika związana z jonem (atmosfera z roz
puszczalnika otaczająca jon i z niin się po
ruszająca) zmienia się w miarę tego, jak 
zmieniamy tem peraturę roztworu. Rzecz 
oczywista, że w miarę tego, jak zwiększa 
się lub zmniejsza ta atmosfera, zwiększa się 
lub zmniejsza i opór, jakiego doznaje jon 
w wędrówce swej ku elektrodzie; w pew 
nych warunkach atmosfera ta jest tak wiel
ka, że opór napotykany przez jon równa się 
oporowi,, jakiego doznają cząsteczki cieczy 
podczas wzajemnego przesuwania się i w te
dy X oo?] =  constans.

Z danych D utoita wynika, że atmosfera 
jon otaczająca zwiększa się w miarę obniża
nia temperatury; zgadza się- to ze spostrze
żeniami Jonesa z innej dziedziny zjawisk, że 
solwaty w wyższych temperaturach naogół 
się rozpadają.

Znaczne wahania w cieple dysocyacyi 
elektrolitu N al w różnych rozpuszczalnikach 
przemawiają według Dutoita również za słu 
sznością wyżej podanej hypotezy. Ciepło dy
socyacyi, a więc ta ilość ciepła, która po
wstaje, gdy 2 gramjony łączą się na obo
jętną gram ocząsteczkę od natury rozpusz
czalnika zależeć nie powinna; musi więc 
w naszym przypadku wchodzić w grę jakiś 
czynnik komplikujący. Jest nim według 
D utoita tak zwane ciepło solwatacyi. Ta 
ilość ciepła, którą obliczamy, jako ciepło dy
socyacyi jest, ściśle biorąc, sumą kilku efek
tów cieplnych, a między innemi wpływ w y
wiera tu  ciepło, jakie się wydziela podczas 
powstawania solwatów. D utoit zauważył, że 
zmiany ciepła dysocyacyi i zmiany iloczynu  
XQ07] idą dcść równolegle i że wobec tego  
śmiało powiedzieć można, że ta sama przy
czyna wpływa na zmiany ciepła dysocyacyi 
w miarę zmian temperatury i na wahania 
w szybkości wędrówki jonów; przyczyną tą 
jest zmiana ilości cząsteczek rozpuszczalni
ka, związanych z jonami.

J. Z.
(Journal de Chimie physiąue).

Zawartość helu w skałach i minerałach 
z różnych okresów geologicznych. Strutt |

analizował cały szereg pospolitych i rzad
szych minerałów na zawartość helu i poró
wnywał znalezione wartości z promieniotwór
czością danego minerału, albo też z ilością 
zawartego w nim radu i uranu. W ogrom
nej większości przypadków stosunek między 
zawartością helu w cm3, a zawartością U 3Os 
w gramach był stały, pomimo, że ilość pro
centowa obecnego w minerałach helu w a
hała się olbrzymio. Następująca tabliczka 
najlepiej nam to wyjaśni:

Minerał
W kilogramie 
minerału znaj

dowało się liciu
w cm3

cm8 helu na 
gram zawarte
go w minerale

U:)0 8

Samnrskit . . . 15 000 000 14

Hematy t . . . . 700 9

G alen a ............ o 17

K w a r c ............ 2 10

BervJ...............i7

W yjątek stanowi beryl, w którym znale
ziono bardzo dużo helu w stosunku do mi
nimalnej wprost promieniotwórczości, a więc 
minimalnej zawartości pierwiastków, wysy
łających cząsteczki a. Strutt nie mógł do
tychczas podać wyjaśnienia tej anomalii.

Badane początkowo minerały pochodziły 
przeważnie z pokładów okresu paleozoiczne- 
go. Rzecz prosta, że im starszy minerał,
tem więcej helu utworzyć się musiało z tej
samej ilości radu, albo pośrednio uranu; 
w celu sprawdzenia tego twierdzenia Strutt 
przedsięwziął badania nad zawartością helu 
w minerałach, pochodzących z różnych okre
sów geologicznych. Jako m ateryał do ba
dań Strutt wybrał koprolity i inne fosfora
ny z kości, ponieważ spotykają się one 
w różnych pokładach i zawierają stosunko
wo dość znaczne ilości składników rad io
aktyw nych. Okazało się, że stosunek helu 
do U 30 8 nie zawsze dokładnie odpowiadał 
wiekowi geologicznem u pokładów, z których  
pochodził minerał analizowany, w ogólnych  
jednak zarysach udało się stw ierdzić,'że sto
sunek ten w starszych pokładach jest stale 
wyższy, niż w młodszych. Niedokładności 
należałoby może tłum aczyć tem, że nie wszy
stek hel został przez minerał zatrzymany. 
Ponieważ według' Rutherforda 1 gram radu 
wytwarza rocznie 316 m m 3 He, a 1 gram 
U 30 8 odpowiednio 9,13 X  10—8 cm3 He, mo
żna obliczyć wiek minimalny- skał, w któ
rych oznaczono stosunek zawartości helu do 
radu i uranu. Strutt np. oznacza tą meto
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dą wiek pewnego koprolitu z pliocenu na 
225 000; pewnego hełm ty tu z formacyi wę
glowej na 141 000 000 lat.

J. Z.
( Proceedings of the Royal Society).

SPROSTOWANIE.

W J\& 12 Wszechświata na str. 182 w od
syłaczu !) w wierszu 20 od dołu zamiast 
„energia dzielona przez ezas“ powinno by<5 
„energia m n o ż o n a  przez czas“.

Buletyn meteorologiczny
za miesiąc marzec 1909  r.

(Ze sp o strzeżeń  na S tacy i M e teo ro lo g iczn e] C e n tra ln e j p rz y  A tuzeum  P rzem y słu  i Rolnictw a w W arszaw ie).
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( W ysokość średn ia  o p adu  z o k resu  (1886— 1905) =  28 ,0  mm
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