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PROMIENIOTWORCZOŚĆ 
W ŚWIETLE RACHUNKU PRA

WDOPODOBIEŃSTWA.

Ogólnie dziś uznana teorya promienio
twórczości Rutherforda i Soddego przyj
muje, że emisya promieni a przez ciała 
promieniotwórcze, cząsteczek o wielkości 
rzędu atom u wodoru a szybkości rzędu 
10 000 km  na sekundę; emisya promieni 
P czyli elektronów wylatujących z szyb 
kością dochodzącą szybkości światła; emi
sya nader przenikliwych promieni 7, k tó 
re jeszcze po przebieżeniu przez warstwę 
żelaza o grubości 30 cm okazują swe dzia
łanie: że to w szystko—to zjawiska tow a
rzyszące rozkładowi atomu substancyi 
promieniotwórczej. Atomy substancyi 
ciał promieniotwórczych według tej te- 
oryi — porównane z atomami ciał zwy
kłych — są bardzo nietrwałe, „żyją“ sto
sunkowo niedługo, aby, gdy ich nietrwa- 
łość osiągnie pewien stopień krytyczny, 
bądź-to zupełnie samorzutnie, bądź też 
na skutek  najlżejszego bodźca z ze
w ną trz—nagle się rozpaść. Rozpad ów— 
to pewnego rodzaju eksplozya atomu,

podczas której w ylatuje  z olbrzymią 
szybkością cząstka a, z jeszcze większą 
szybkością cząstka p, a tej ostatniej to 
warzyszy nader silne wstrząśnienie e te
ru, t. j. promień 7; reszta atomu lżejsza 
o ciężar cząstki a stanowi atom nowej 
substancyi, różniącej się od macierzystej 
tak  co do własności fizycznych ja k  i che
micznych. Owe to cząstki a, obdarzone 
wielką szybkością, powodują jonizacyę 
powietrza w pobliżu ciał promieniotwór
czych, służącą do ilościowego pomiaru 
aktywności danej substancyi. Już p ier
wsze badania (Curie i Danne) okazały, 
że aktywność ciał promieniotwórczych 
nie j e s t  stała, że gdy np. zamkniemy 
szczelnie w naczyniu pewną ilość ema- 
nacyi radu, to zdolność je j  jonizowania 
powietrza zmniejsza się z czasem, w cią
gu 4 dni spada do połowy, a po miesią
cu praktycznie równa się już  zeru. Ema- 
nacya przemieniła się w tym  czasie na 
substaneye inne Ra—D, Ra—E, Ra—P 
(czyli polon), k tóre są wprawdzie tak 
że promieniotwórcze ale w porównaniu 
z emanacyą w znikomo małym stopniu; 
ów spadek aktywności emanacyi z bie
giem czasu odbywa się według t. zw. p r a 

wa eksponeneyalnego I t =  I 0 e kt>
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gdzie 7, oznacza ak tyw ność  w  czasie t, 
I0 aktywność początkową (w czasie t —0), 
t czas, X stałą  charak te ry s tyczną  dla d a 
nej substancyi promieniotwórczej, a e pod
stawę logarytm ów naturalnych; e lem en
tarnie można to prawo wyrazić: k iedy  
czas postępuje w szeregu a ry tm etycz
nym, to aktywność spada w szeregu g e 
ometrycznym. Przetłum aczm y owo p ra 
wo m atem atyczne na języ k  teoryi rozpa
du atomów, to brzmi ono: w  każdej czą
stce czasu rozpada się pewien stały, dla 
danej substancyi cha rak te ry s tyczny  u ła 
m ek liczby atomów obecnych jeszcze ca 
łych, albo ilość atomów rozpadających 
się w każdej cząstce czasu je s t  propor- 
cyonalna do ilości atomów obecnych j e 
szcze nie rozpadłych. Im bardziej nie
trw ała  j e s t  ja k a  substancya, tem  większy 
je s t  ów ułam ek rozpadających się a to 
mów, i tak  np. na  10 9 atomów Ra—F 
(polonu) w jednej sekundzie rozpada 
się 56 atomów, kiedy dla em anacyi a k ty 
nu już na 100 atomów rozpada się 17 
w jedne j sekundzie.

Teorya Rutherforda i Soddego zdołała 
objąć wszystkie z jaw iska  p rom ienio tw ór
cze i okazała się n iety lko bardzo płodną 
ale pozwoliła w niknąć głębiej w zagad
nienie budowy m ateryi. Na jeden  punk t 
jednakże  nie dała odpowiedzi: dlaczego 
w każdej cząsteczce rozpada się pewien 
stały ułamek liczby atomów obecnych? 
Toć jeśli  atomy substancy j prom ienio
twórczych są naogół nietrw ałe , to czyż 
nie jes t  możliwe, żeby np. w pewnej 
chwili wszystkie atom y naraz się rozpad
ły. Jako poparcie tej tezy  zasadniczej, 
że ilość rozpadających się atomów jest 
w każdej chwili proporcyonalna do ilości 
atomów jeszcze nie rozpadłych, teorya 
Rutherforda i Soddego podaje analogię 
z chemicznemi reakcyam i jednocząstecz- 
kowemi: i tam  szybkość reakcyi j e s t  
w każdej chwili proporcyonalna do ilości 
cząsteczek nie uległych jeszcze reakcyi. 
Ale to tylko analogia; istnieje zasadn i
cza różnica pomiędzy reakcyam i chemi
cznemi a dezintegracyą atomu, gdy bo
wiem pierwsze odbywają się tylko w pe
wnych warunkach, druga odbywa się sa 
morzutnie, we wszelkich w arunkach,

w tem peraturze ciekłego powietrza zu
pełnie tak  samo ja k  w tem peraturze pie
ca elektrycznego i dotychczas nie posia
dam y żadnych sposobów przyśpieszenia 
lub zwolnienia rozpadu atomu. Że nie 
wszystkie atomy równocześnie się rozpa
dają, a tylko pewien ułam ek w każdej 
chwili, to pochodzi stąd, że kres życia 
pojedynczych atomów następuje  w ró
żnych czasach: nie wszystkie atomy co 
do swego stanu wewnętrznego są iden
tyczne, jedne są bliżej, inne dalej k re 
su rozpadu. Niepodobna nam  obserwo
wać dziejów pojedynczego indywidualne
go atomu, z góry musimy z tego zrezy
gnować; że zatem nie możemy podać po
wodów, dla k tó rychby jeden atom miał 
wcześniej rozpaść się, niż inny, musimy 
powiedzieć: kiedy jakiś  atom osiąga kres 
swego życia, rozstrzyga „przypadek" x). 
Gdy zwrócimy uw agę na pewien poje
dynczy atom, o którym  nic więcej nie 
możemy powiedzieć, oprócz tego, że je s t  
n ie trw ały  i kiedyś rozpaść się musi, to 
nie możemy, oczywista, podać czasu, w któ
rym  umrze, ale to je s t  w każdym razie 
pewne, że im dłużej czekać będziemy, 
tem większe będzie prawdopodobieństwo, 
że się w tym czasie rozpadnie. I w tym 
to punkcie teorya zwraca się do rachun
ku prawdopodobieństwa; zastosowanie j e 
go prawideł do rozpadających się a to
mów daje rzeczywiście prawo obserwo
wane, t. j. ilość atomów rozpadających 
się w sekundzie je s t  eksponencyalną 
funkcyą czasu.

Schweidler pierwszy wprowadził rachu
nek prawdopodobieństwa do teoryi pro
mieniotwórczości; nie mogę tu  przytaczać 
jego wywodów m atematycznych, ograni
czę się do objaśnienia ich rezulta tu  p rzy
kładem. Porównajmy nasze atomy z mie
szkańcam i pewnego kraju  i zapytajmy, 
wielu mieszkańców umrze w przyszłym 
roku; wyłączmy możliwość wojen, epide

*) W prow adzenie pojęcia „przypadku" nie 
oznacza oczyw iście rezygnaoyi z przyczynow o- 
ści; gdy  np. w  grze w  kostki mówim y: przypad
kiem  padła tró jka, to  nie przeczym y, że padnię
cie tró jk i w łaśnie miało swe przyczyny, ale p rzy 
znajem y, że przyczyn ow ych zgoła nie znam y
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mii i t. p., przypuśćmy, iż medycyna tak  
dalece postąpiła, że daje środki przepo- 
wiedzenia, czy badany osobnik ludzki 
umrze w przyszłym roku czy nie, p rzy 
puśćmy też możliwość przepowiedzenia, 
czy dany  osobnik popełni w przyszłym 
roku samobójstwo, czy nie, czy go nie 
spotka nieszczęśliwy przypadek i t. d., 
a w tych w arunkach  moglibyśmy na po
wyższe zapytanie odpowiedzieć zupełnie 
ściśle, gdybyśm y zbadali każdego miesz
kańca owego k ra ju  zosobna. Możemy je 
dnak na to pytanie odpowiedzieć w spo
sób dogodniejszy a praktycznie w y s ta r 
czający: znając średnią długość życia 
człowieka owego kraju, zapomocą rachun
ku prawdopodobieństwa dojdziemy, że 
w roku przyszłym umrze pewien od owe
go średniego wieku ludzkiego zależny 
procent mieszkańców kraju. Gdyby się 
ludzie w tym  kra ju  nie rodzili, a tylko 
wymierali, to liczba mieszkańców byłaby 
eksponencyalną funkcyą czasu, taką  sa
mą funkcyą czasu, jak ą  je s t  aktywność 
substancyi promieniotwórczej: średniemu 
wiekowi ludzkiemu odpowiada w sub- 
s tancyach promieniotwórczych stopień 
nietrwałości ich atomów. Gdy porówna
my liczbę wypadków śmierci obliczoną 
rachunkiem  prawdopodobieństwa z fak
tyczną liczbą wypadków, okaże się mała 
różnica; różnica ta  będzie tem  mniejsza, 
im więcej mieszkańców ów kraj liczy; 
gdy zwrócimy uwagę na część świata 
lub całą kulę ziemską, tb owa różnica 
będzie prawie równa zeru; j e s t  to wła
śnie treścią  t. zw. p raw a wielkich liczb, 
że zboczenia od s tanu  najprawdopodob
niejszego są tem  mniejsze, im więcej 
wydarzeń poszczególnych obejmujemy. 
Niechaj beczka zawiera w równej ilości 
kule białe i czarne i wyciągajmy z niej 
ręką pojedyńcze kule; ponieważ szanse 
kul białych i czarnych są równe, więc 
najprawdopodobniejszem jes t ,  że gdy w y
ciągniemy wielką ilość kul, w połowie 
będą czarne, a w połowie białe; im wię
ksza będzie ilość kul wyciągniętych, tem 
pewniejsi jes teśm y, że przepowiednia się 
ziści a stanie się ona pewnością, gdy 
ilość kul w yciągniętą  będzie nieskończe
nie wielka.

Jeśli zatem rachunek prawdopodobień
stw a bierzemy za podstawę wyprowadze
nia wzoru na spadek aktywności ciała 
promieniotwórczego, to musimy założyć, 
że ilość atomów rozpadających się w se
kundzie je s t  bardzo wielka. Jeden  mg 
radu  wysyła w jednej sekundzie 62 m i
lionów cząstek a (tyleż więc atomów się 
rozpada), dla radu założenie je s t  więc 
spełnione; jeśli  jednak  ilość rozpadają
cych się atomów je s t  niezbyt wielka, to 
powinnibyśmy zauważyć zboczenie od

wzoru I, =  I0 e k tóry  przedstawia 
tylko prawo najprawdopodobniejsze; zbo
czenia powinny być tem  większe, im 
mniej atomów rozpada się na sekundę; 
oznaczmy ilość atomów rozpadających 
się w sekundzie przez Z, a średnią zbo
czeń e, to rachunek prawdopodobieństwa 

1
daje wzór: £ —  J est to podstawo

wy dla nas wzór t. zw. Schweidlerowski.

Przewidziane przez teoryę zboczenia

od idealnego praw a I t =  I0 e ^  zo
stały rzeczywiście odkryte  i stały się nie
dawno przedmiotem badań doświadczal
nych, które naogół stwierdzają dość do
brze teoryę. Jakościowo stwierdzone one 
zostały poraź pierwszy przez F: Kohlrau- 
scha. Aktywność polonu je s t  na  prze
ciąg kilku godzin stałą; jeśli  badamy tę 
aktywność zapomocą metod zwykłych, 
np. elektroskopu, to nie można zauważyć 
wahań jakichkolwiek, nie dających się 
wytłumaczyć wpływami zewnętrznemi 
(np. elektrostatycznemi); jeśli jed n ak  uży
jem y metody czulszej (zerowej) i czulsze
go apara tu  (elektrometru), to choćby na j
staranniej chroniono aparat od wpływów 
zewnętrznych, zakłóceń elek trostatycz
nych, przeciągu powietrza i t. p. widzieć 
się daje, że aktywność waha się około 
wartości średniej, skacząc wciąż od war
tości niższych do wyższych, niż ak tyw 
ność średnia. Fig. 1 wyobraża owe sko
ki aktywności graficznie (oś odciętych 
oznacza czas, oś rzędnych — aktywność). 
Ze owe wahania aktywności należy fak
tycznie przypisać substancyi promienio
twórczej samej, a nie przyczynom dru-
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gorzędnym, wykazuje piękne doświadcze
nie H. Geigera (Phil. Mag. 1908). Dwa 
naczynia A  i B  były połączone, j a k  to 
wskazuje fig. 2 . Między niemi umiesz-

A

•  (Fig, 2).

czony był kaw ałek folii glinowej D  izo
lowany od naczyń A  i B, a połączony 
z elektrometrem. Naczynia A i B  były 
przy E  i F  zamknięte folią glinową i po
łączone z biegunami b a te ry i  w taki 
sposób, że A  miało stale  po tencyał 
-(- 200 V a, B  po tencya ł—200 wolt. W  R  
został umieszczony kawrałek radu, k tó re 
go promienie przechodząc przez oba n a 
czynia A  i B —jak  rycina w skazu je—j o 
nizowały powietrze w obu naczyniach; 
wielkości naczyń A  i B  były tak  dobra
ne. by ilość jonów wytworzonych w A  ró 
wna była ilości jonów w B, czyli, by prąd 
w A  był równy prądowi w B. W  tym  
wypadku w ahania e lek trom etru  powin- 
nyby zupełnie ustać, bo każda w’ysłana 
cząstka a przechodzi zarówno przez A  j a k  
przez B ; jeśli więc ilość wysyłanych przez 
rad w 1 sekundzie cząstek « ulega zmia

nie, mimo tego prąd w A  pozostanie ró
w nym  prądowi w B, a w takim  razie 
e lek trom etr powinien zostać w spoczynku 
(bo tylko nierówność prądów w A  i  B  
mogłaby spowodować wychylenie jego 
igły); innemi słowy: wahania  prądu w A 
kom pensują wahania prądu w B  dlatego, 
że jonizacya w obu naczyniach pochodzi 
z tego samego źródła R; kom pensaty  ta 
kiej nie będzie, jeśli  się postaramy, by 
źródło R  jonizowało powietrze tylko w na
czyniu A , a inne źródło U (w odpowied
niej odległości) — zob. rycina—w naczy
niu B\ wahania w A  będą bowiem w te 
dy zupełnie niezależne od wahań w B. 
Doświadczenie nie doprowadziło wpraw'- 
dzie do zupełnego ustania w ahań w pier
wszym przypadku, ale były one w każdym  
razie znacznie mniejsze, niż w przypad
ku d ru g im 1). Doświadczenie owo daje n ie
zbity dowód istn ienia  w ahań aktywności 
ciał promieniotwórczych — ja k  je  teorya 
przewidziała.

Próbowano też teoryę stwierdzić ilo
ściowo i chociaż te badania  są dopiero 
w początkach, dały już  dobre rezultaty.

1
W zór Schweidlerowski s =  w yra 

żający, że średnia  zboczeń je s t  równa od
wrotności pierwiastku z liczby atomów 
rozpadających się na sekundę, można 
przekształcić w inną, zawierającą je d y 
nie wielkości, k tóre można bezpośrednio 
obserwować lub znane są skądinąd, a mia-

l/ec
nowicie w formułkę: e = - — , gdzie e

J/iS

oznacza ilość e lem entarną  elektryczności, 
c liczbę jonów wytworzonych przez je- 
dnę cząstkę a, i—prąd  wytworzony przez 
owe jony (w polu elektrycznem), 5 czas, 
przez który obserwowano. E dgar Meyer 
i E ryk  Regener postępowali w sposób n a 
stępujący: prepara t  polonowy nakryw ali 
kolejno zasłonami z blachy mosiężnej

J) Że w pierw szym  przypadku w ahania nie 
u s ta ły  zupełnie, daje się rów nież w  ram ach na
szej te o ry i w ytłum aczyć. Y ide E . M eyer „Zeitli- 
che Schw ankungen  der łta d io a k tiv ita t“ w  Jah r- 
buch f. Rad, u. E lek tr. 1908.

(F ig- !)•
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o różnej średnicy; w sku tek  tego zawsze 
tylko pewien ułamek rozpadających się 
atomów mógł działać na zewnątrz (bla
cha mosiężna w strzym uje cząstki a), 
w ten sposób można było Z, liczbę ato
mów rozpadających się, dowolnie zmie
niać i badać zależności średniej zboczeń 
od Z. Oto wyciąg z tabeli ich rezu lta 
tów: V

Średnica zasłony 
w  mm £ O

 

1 ***u)

6,1 1,28 25,6
12,5 0,57 26,7
18,4 0,38 29,2
24 0,29 30,4
30,1 0,23 33,1
36,1 0 ,20 35,1
40 ,0 0,16 33.0

Z tej tabliczki widać w każdym razie, 
że im większe Z  tem niniejsze s; wiel
kość s y  i, k tó ra  je s t  proporcyonalna do 

s j/Ź, powinna była być stałą: liczby pod 

£ ]/ i wypisane nie różnią się też zbyt 
między sobą i wobec trudności ekspery
mentalnych zgodność należy uważać za 
dostateczną 1). Meyer i Regener spraw 
dzili jakościowo istnienie wahań ak tyw 
ności i dla promieni p i y.

Nową metodę badania w ahań ak tyw no
ści podał Regener w wykładzie w Niem. 
Tow. flzycznem w r. 1908. Wiadomo, że 
cząstki a, padając na siarczek cynkowy 
Sidota, wywołują błysk świetlny 3), ilość 
błysków owych równa je s t  ilości padają
cych na minerał cząstek a. Z powodu 
wahań aktywności ilość owych błysków 
na sekundę zmienia się i w ten sposób 
można mierzyć wahania aktywności. Re
gener czyni to w ten sposób, że zapomo
cą apara tu  Morsego (dawniej używanego 
do telegrafów) notował na przesuw ają
cym się prążku papierowym każdy błysk 
świetlny a równocześnie wahadło zazna

') N iepokojącem  je s t  ty lko, że owe liczby 
ciągle rosną od 25,6 do 33,0; w skazuje to  błędy 
system atyczne, nie przypadkow e błędy obserwa- 
cyi. P rzyszłe  dośw iadczenia p u n k t ten  w yjaśn ią 
jeszcze bliżej.

2) N a tem  polega znany spintaryskop Croo-
kesa.

czało na prążku każdą sekundę. Fig. 3 
przedstawia taki jeden  prążek, gwiazdki 
oznaczają błyski, a kresk i pionowe od
dzielają sekundy. Zapomocą tej metody

(Fig- 3).

Regener sprawdził wzór Schweidlera: 
1

s =  1/-y ; i tak  w jednem doświadcze- y z
niu średnia zboczeń obliczona z dat obser- 
wacyi wypadła e =  55,6 , a obliczona te 
oretycznie z danych prepara tu  promienio
twórczego: s =  56,2 . Tutaj zgodność je s t  
już  bardzo dobra.

Wielkie znaczenie wzoru Schweidlera 
polega na tem, że podaje nam wprost 
liczbę atomów rozpadających się na se

kundę; wszak średnia zboczeń =  ~y ^  •

Może on też służyć do obliczenia ele
mentarnej ilości elektryczności albo licz
by jonów wytworzonych przez jednę  czą
stkę a.

Niedawno tem u Rutherford wypraco
wał metodę, zapomocą której można bez
pośrednio liczyć ilość cząstek wysyłanych 
przez ciało promieniotwórcze ł). Bada
nia jego o tyle znajdują się w związku 
z naszym tematem, że i one okazały, iż 
in terw ały  czasu pomiędzy emisyą czą
stek a w pewnym kierunku nie są regu
larne—znowuż potwierdzenie wahań pro
mieniotwórczości.

Urok badań powyżej referowanych le
ży w tem, że dają możność obserwowa
nia  działania pojedynczych atomów. Nie 
możemy wprawdzie wskazać palcem, któ
re to atomy wywołują zboczenia od ide
alnego prawa promieniotwórczości, ale 
wiemy, że tylko kilkanaście a nieraz le- 

| dwie kilka atomów wywołuje ów skutek. 
Nader czuła metoda elektryczna sprawiła, 
że choć substancye promieniotwórcze nie
dawno zostały odkryte i małemi tylko

*) Por. notatkę w „Kronice naukow ej" p. St. 
L. w .Na 9 ,W szechśw iata“ z r, b.
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ich ilościami rozporządzamy, lepiej je  
znamy, niż ciała zwykłe.

Toć i dla ciał zwykłych stosowano r a 
chunek  prawdopodobieństwa. Teorya cy- 
ne tyczna m ateryi przyjm uje, że cząste
czki ciał znajduje  się w bezustannym  
a bezładnym ruchu. I tu ta j  nie mogli
byśm y podać powodów, dla k tórychby 
się dana cząsteczka miała poruszać r a 
czej w tym  niż w innym  kierunku; i tu 
taj powiadamy; wielkość i k ierunek  szyb
kości danej cząsteczki zależą od „przy- 
padku“; wszak nie można z góry zaprze
czyć, aby w pewnej chwili szybkości 
wszystkich cząsteczek jak iegoś ciała nie 
by ły  skierowane np. w górę; wrtedyby 
się ciało samo podniosło i -p rzy n a jm n ie j  
na chwilę—uleciało w  górę ku naszemu 
zdumieniu i wbrew zasadzie rozproszenia 
energii; nie je s t  to niemożliwe według 
cynetycznej teoryi m ateryi, ale je s t  w e
dług niej wysoce nieprawdopodobne. Gdy 
obliczymy wszelkie możliwe rozkłady 
szybkości cząsteczek ciała, to okaże się, 
że tak ich  rozkładów, k tóreby  spowodo
w ały  uniesienie się ciała wr górę, je s t  
bardzo mało, a wszystkie inne rozkłady 
powodują, że ciało j e s t  w spoczynku; in- 
nemi słowy, rozkład szybkości, k tó ryby  
spowodował ruch ciała jako  całości j e s t  
nieskończenie mało prawdopodobny. Po
nieważ zaś liczba cząsteczek w 1 cm3 je s t  
tak  duża, że do jej  napisania poti zebaby 
kilkadziesiąt cyfr, więc nie należy się 
często spodziewać zboczeń—w edług  p ra 
wa wielkich liczb. Od czasu do czasu 
zdarzy się małe zboczenie od s tanu  n a j 
prawdopodobniejszego — w szak  j e s t  to 
bądź co bądź stan  najprawdopodobniejszy 
tylko a nie pewny —ale zboczenie to b ę 
dzie trw ać tylko bardzo krótko, może j a 
ką bilionową lub i mniejszą część sekun
dy; może być, że przez bilionową część 
sekundy ciało leżące pozornie spokojnie 
na  stole podnosi się w górę, a potem po
rusza się w bok i t. d., lecz my widzimy 
tylko średnie jego  położenie, t. j .  położe
nie spoczynku. W  pewnej bajce Wellsa 
jak iś  profesor wynalazł cudowne pigułki 
mające tę  własność, że kto ich zażyje, 
ten  żyć będzie tysiące razy szybszem 
tempem, niż zwykli śmiertelnicy. Ów

uczony zażył jednę  taką  p igułkę i w cią
gu małego ułam ka sekundy przeżył tyle, 
ile my w ciągu godzin całych nie prze
żywamy; a poruszał się i postępował tak  
szybko, że św iat cały, i ludzie i konie 
i automobile na ulicy wydawały mu się 
zastygłemi, unieruchomionemi masami; 
przedmioty spuszczone prawie nie spa 
dały na dół i t. d. Gdybyśmy mogli za
żyć tak ich  Wellsowskich pigułek, ale j e 
szcze tysiące razy silniejszych i mieli 
nadto możność widzenia nader drobnych 
ruchów, słowem, gdybyśm y mogli nasze 
miary czasu i przestrzeni olbrzymio skró
cić, to widzielibyśmy, że przedmiot po
zornie spokojnie leżący na stole, faktycz
nie porusza się zygzakowato to w górę, 
to na dół, to w lewo, to w prawo, a że 
spoczynek to tylko położenie średnie — 
tak  samo ja k  aktywność ciała promienio
twórczego, badana czułym aparatem, daje 
zygzaki— por. fig. 1—a badana in strum en
tem  mniej czułym, okazuje pozornie w ar
tość s ta lą  (a mianowicie średnią z w ar
tości rzeczywistych, wahających się do
koła niej). Co jednak  dla ciał zwykłych 
tylko w fantazyi oglądać możemy, to 
ciała promieniotwórcze pozwalają nam 
widzieć naocznie, w rzeczywistości — 
i w tem  ich urok cudowny.

J. L. Salpeter.

N O W E POGLĄDY NA ISTOTĘ 
NIEKTÓRYCH CHORÓB ROŚLIN

NYCH.

Głównem źródłem chorób roślinnych 
j e s t  pasorzytnictwo. Nowy organizm— 
roślinny lub zwierzęcy — rozwija się ko
sztem swego gospodarza, tam ując  przez 
to rozwój ostatniego, doprowadzając go 
często do zaniku. Jeśli pasorzyt rozmna
ża się bardzo szybko i przenosi się ła- 
two z jednej rośliny na drugą, wrtedy 
opanowuje w pewnych okresach całe 
pola, powoduje epidemię. Jakkolw iek 
rozłączenie wzajemne takich dwu paso- 
rzy tn ic tw em  związanych organizmów, po
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mimo nader licznych prób i usiłowań, 
często nie daje się uskutecznić, powsze
chnym był aż do niedawnych czasów po
gląd na zupełną samodzielność indyw i
dualną pasorzyta, równie jak  jego gospo
darza. Najwybitniejszym  rzecznikiem od
miennych poglądów w tej m ateryi jes t  
zasłużony badacz szwedzki Eriksson. J e 
go słynne badania  nad rdzą zbożową, 
przeprowadzone do spółki z Hennigiem 
pomiędzy r. 1889 a 1894 1), są niejako 
punktem  wyjścia dla nowej teoryi sym 
biozy pasorzytniczej niektórych szkodni
ków roślinnych.

Eriksson wykazał z jednej strony jak- 
najdalej idącą specyalizacyę w pasorzyt- 
nictwie poszczególnych gatunków rdzy, 
w których obrębie wyróżnił jeszcze pod- 
gatunki (formae speciales), z drugiej uw y
datnił możliwość istnienia kilku cyklów 
rozwojowych dla tego samego gatunku.

Przytoczmy jako przykład szkodliwą 
szczególnie dla żyta rdzę brunatną  (Puc* 
cinia dispersa). Pokolenie ognikowe 
rdzy tej występuje, j a k  wiadomo, na n ie 
których szorstkolistnych, mianowicie na 
czerwieńcu (Anchusa offlcinalis) i na krzy- 
woszyjce (Anch. arvensis). Oprócz takie
go cyklu rozwojowego (heterecyjnego) 
z pośrednictwem pokolenia ognikowego 
Eriksson wykazuje możliwość istnienia 
jeszcze trzech innych, mianowicie:

1-o infekcya jes ienna młodych roślin 
żyta przez sporidia z teleutospor tegoro
cznych—cykl homecyjny;

2-o infekcya jes ienna świeżo wykiełko- 
wanych roślin przez uredospory z zimu- 
jącem  pokoleniem uredo;

3-o rozpowszechnianie zarazy przez zi
m ującą w ziarnie grzybnię, k tóra  obok 
uredo i puccinia w ytwarza na jesieni 
w dojrzewającem ziarnie \znów grzybnię.

Której, lub którym  z tych dróg rozmna
żania zarazy na tu ra  oddaje pierwszeń
stwo, możnaby to orzec dopiero na pod
stawie doświadczeń. Eriksson zwraca 
tylko uwagę na niedostateczne rozpo
wszechnienie ogników u szorstkolistnych,

*) E riksson und E. H ennig. „Die Getreide- 
rostea. Stockholm , 1896.

aby można było uważać cykl heterecyjny 
za jedyny cykl rozwojowy rdzy, o której 
mówimy.

Ostatni z przytoczonych sposobów roz
wijania się zarazy — zapomocą ciągłego 
współżycia grzybni wewnętrznego pocho
dzenia z rośliną zarażoną czyni zbytecz
ną infekcyę zzewnątrz. Byłby to rodzaj 
symbiozy pasorzytniczej stałej, wytwo
rzenie się z dwu organizmów roślinnych 
niejako jednego na podobieństwo poros
tów, złożonych z grzybów i z glonów.

Nietylko dla rdzy b runatnej, lecz i dla 
innych gatunków (Pucc. graminis, Pucc. 
glumarum) Eriksson przypuszcza możli
wość istnienia takiego zarazka wew nętrz
nego.

W  następstw ie Eriksson zmodyfikował 
powyższe poglądy swoje i podał nową te- 
oryę współżycia pasorzytniczego rdzy, 
t. zw. teoryę mikoplazmy. Przeprowa
dzone wspólnie z Tischlerem badania ana
tomiczne x) w ykazały mianowicie, że ani 
u rdzy żółtej na pszenicy i jęczmieniu, 
ani u brunatnej na  życie grzybni w ziar
nie nie dało się wykazać. Występowała 
natom iast stale w niektórych zasobnych 
w ziarna zieleni komórkach liści- pewna 
szczególna m asa plazmatyczna, różniąca 
się od zwykłej protoplazmy komórkowej 
gęstością i zabarwieniem. Ponieważ tyl
ko wrażliwe na rdzę odmiany ujawniały 
obecność owej m asy plazmatycznej w wię
kszym  stopniu, podczas gdy u odmian 
mniej wrażliwych zrzadka tylko udawało 
się j ą  wykazać, a wcale jej nie było u ta 
kich traw , których w danej okolicy rdza 
się nigdy nie czepia (Bromus inermis, 
P estuca  arundinacea), badacze powyżsi 
wnioskują stąd, że zawartość owa jes t  
mieszaniną zwykłej protoplazmy komór
kowej z plazmą grzyba, czyli „mikopla
zmą".

W  jakiż sposób następnie pasorzyt wy- 
osabnia się z tej ścisłej mieszaniny pla
zmatycznej, gdy już dostrzegam y go 
w postaci dobrze wyróżnionych nitek

') E riksson J .  und  T iscbler G. „TJeber das 
vegeta tive Leben der Getreide-rostpilze". Stock- 
holm, 1904.
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grzybni pomiędzy kom órkam i gospodarza? 
W ykrycie, owych stopni przejściowych 
w rozwoju pasorzyta pomiędzy jego ży
ciem wewnątrzkom órkowem  w postaci 
mikoplazmy a międzykomórkowem, jako  
grzybni, było niezbędne dla anatomicz
nego uzasadnienia samej teoryi, k tó ra— 
ja k  łatwo pojąć—narazie  znalazła więcej 
przeciwników niż zwolenników.

Okazało się, że, śledząc bacznie rozwój 
rdzy, można w samej rzeczy dostrzedz 
w pobliżu pierwszych plam ek uredo n a 
grom adzenia  plazm y między komórkami, 
częściowo w postaci nitek, częściowo mas 
bezksz tałtnych  w rodzaju śluźni, wszak
że bez błony zewnętrznej. Te u tw ory  
plazmatyczne, j a k  przypuszcza Eriksson, 
wylewają  się z komórek nazew nątrz  przez 
m aleńkie otworki błon komórkowych. 
W  pewnem  stadyum  można mieć złudze
nie obserwowania wrosłych w światło 
komórki sysaw ek grzybni. Isto tn ie  sami 
badacze początkowo przyjęli u twory oglą
dane za sysawki, później jed n a k  p rzeko
nali się o odmiennym ich charakterze: 
nie są to zapuszczone do w nę trza  kom ó
rek  gospodarza w yrostk i  g rzybni między
komórkowej, lecz odwrotnie, ze środka 
komórki w przestwory m iędzykom órko
we w ydosta jąca  się substancya  plazm a- 
tyczna wypełnia  jeszcze częściowo w nę
trze  komórki gospodarza, n iedaw ne w y 
łączne siedlisko mikoplazmy. Jakkolw iek  
zatem  funkcya utworów opisyw anych 
może być zbliżona do funkcyi zwykłej 
sysawki, lecz pochodzenie ich j e s t  od
wrotne. To właśnie m ając na  względzie 
Eriksson nazywa je  sysaw kam i wnętrz- 
nem i—endohaustoria.

Masa plazm atyczna, po w ydostan iu  się 
nazew nątrz  komórki nie u jaw nia  jeszcze 
ani wyraźnych jąder, ani nie j e s t  oto
czona błoną. Konsystencya jej i barw ie
nie się całkowicie przypominają m iko
plazmę. Nieco później ukazują  się jąder- 
ka, a wkrótce potem  wyróżnia się i bło
na  dookoła n itek  plazmatycznych i w po
staci ścianek poprzecznych w ich w nę
trzu  — i oto m am y zwykłą grzybnię p a 
sorzyta, k tóry  przeszedł w zupełnie od
mienne stadyum  rozwrojowe i bliski je s t  
owocowania. Powietrze, krążące w prze- i

stw orach m iędzykomórkowych ma p ra
wdopodobnie najważniejsze znaczenie 
w tej zmianie — je s t  bodźcem, po tęgu ją
cym rozwój i przyśpieszającym  owoco
wanie.

Z badań, przeprowadzonych nad  trze 
m a wymienionemi gatunkam i rdzy (Puc- 
cinia g lum arum  formae speciales tritici 
et hordei i Pucc. dispersa forma spec. 
secalis), uzasadniony je s t  wniosek co do 
analogicznego zachowania się innych g a 
tunków, tembardziej, że np. dla rdzy 
czarnej (Pucc. graminis) wiadomo odda- 
wna, że w ystępu je  ona groźnie i w t a 
kich miejscowościach, gdzie gospodarz 
pokolenia ognikowego — kwaśnica — nie 
je s t  wcale znany, np. w Indyach.

Nietylko epidemia rdzy, lecz i inne 
choroby, zależne od grzybów pasorzyt- 
nych. nie inaczej zdaniem Erikssona lecz 
jedyn ie  zapomocą teoryi mikoplazmy mo
gą być objaśnione. Ostatnio x) np. w y
stępuje on przeciwko powszechnej do
tychczas teoryi powierzchownego paso- 
rzytowania mącznic i, opierając się na 
w łasnym  materyale badawczym i doś
wiadczalnym, stwierdza konieczność is t
nienia „zarazka wewnętrznego" mącznia- 
ka  agrestowego (Sphaeroteca mors uvae), 
tego niebezpiecznego wroga ku ltu r  a g re 
stow ych w całej północnej części k o n ty 
nentu , począwszy od półwyspu Skandy
nawskiego przez Pinlandyę, Danię, Prusy 
i Rosyę aż do Bawaryi i krajów austry- 
ackich. Podobneż przypuszczenie wypo
wiedziano z tej samej strony dawniej 
o szkodniku wielu traw  łącznych, Epich- 
loe typhina  z grupy  jądrzaków.

J a k  widzimy, są to wszystko pasorzyty 
t. zw. bezwzględne, nie dające się ku l ty 
wować sztucznie, względem których  opi
sana teorya znajduje zastosowanie. Jeśli 
dalsze badania potwierdzą słuszność za
pa tryw ań  patologa szwedzkiego, będzie
m y mieli w teoryi mikoplazmy najlepsze 
wyjaśnienie nierozłączności tej g rapy

*) J . E riksson „S tachelbeerm ehltau  und Sta- 
chelbeerkultu r", P rak t. B la tte r  fu r Pfłanzenbau 
u n d  P fłanzenschutz, 1908, str. 121.
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grzybów pasorzytnych  z ich żywem pod
łożem, równie ja k  i wielkiej ich specya- 
lizacyi biologicznej.

Dr. L. Garbowslci.

R. D. O L  D H  A M.

TRZĘSIENIA ZIEMI A BUDOWA 
JEJ WNĘTRZA.

(Ciąg dalszy).

II. Dane.

Z obszernego materyału, zebranego do
tychczas, niezbędną je s t  rzeczą dokonać 
wyboru i poddać roztrząśnięciu jedynie  
dyagram aty , k tórych  dokładność je s t  pri
ma facie prawdopodobna; tym  sposobem 
ograniczymy się do trzęsień ziemi, k tó 
rych źródło i początek mogą być ozna
czone dokładnie i k tórych rozmiary były 
tak  wielkie, że odbija ły-się  one na odle
głych sejsm ografach w postaci dyagra- 
matów kompletnych. To ostatnie za
strzeżenie j e s t  niezbędne, gdyż wiele 
trzęsień ziemi o wielkiem natężeniu lo- 
kalnem zaznacza się w sposób niezupeł
ny już naw et w odległości jednej ćwier
ci obwodu ziemi, przytem część ginąca— 
to zawsze drgania wstępne (preliminary 
tremors).

Po tych ograniczeniach zostaje się 
wszystkiego do rozpatrzenia  14 trzęsień 
ziemi, z których kilka składało się z dwu 
lub trzech oddzielnych uderzeń, rozprze
s trzeniających się z jednego i tego s a 
mego punktu  w krótkich przestankach. 
Szczegóły o tych  trzęsieniach ziemi ze
brano i ogłoszono tylko y  niektórych r a 
zach, inne — są jeszcze w rękopisach; 
sprawozdania opublikowane pozwolą nam 
wskazać, w ja k i  sposób szczegóły poroz
rzucane należy grupować i zużytkowy- 
wać. Trzęsienia ziemi, zużytkowane w roz
prawce niniejszej, są następujące:

1. Japonia, 22-go marca 1894 roku; 
10h 22,5m, 43°ON., 146°0E. Phil. Trans. 
Roy. Soc. ser. A, tom 194 (1900), str. 139—

140, również Peterm . M itth., tom 41 (1895 
roku.), str. 14—21.

2. Argentyna, 27-go października 1894 
roku, 20h 55,5m , 28°,5 S., 69°OW. Ibid., str. 
140— 142.

3. Japonia, 15 czerwca, 1895 roku; trzy 
uderzenia, 10h 31,0m , 19h 3,2m , 22h 58,0m , 
39°,5 N., 144°,5 E. Ibid., str, 142— 145; kil
ka dalszych szczegółów w „Beitrage zur Ge- 
ophysik“, tom VI (1903— 1904), str. 408.

4. Japonia, 31 sierpnia 1896 r.; 8h 7 ,lm , 
39°,7 N., 140°,8 E . Ibid., str. 145— 147.

5. Indye, 12-go czerwca 1897 roku; 
l l h 5,0™ , 26,°0 N., 91,°0 E. Ibid., str. 147— 
149.

6. Japonia, 5 sierpnia 1897 r.; Oh 9,4m , 
39°,5 N., 144°,5 E. Ibid., str. 1 4 9 -1 5 1 .

7. Turkiestan, 17-go września 1897 r.; 
dwa uderzenia 15h 28,0m , 17h 36,0m , 39,°0N, 
68,°0 E . Ibid , str. 151— 155.

8. Japonia, 22-go kwietnia 1898 roku; 
23h 34,2m , 39,°5 N., 143,°0 E . Rękopis.

9. Japonia, 9 sierpnia 1901 r.; dwa ude
rzenia, 9h 23,5m i l 8h 33,5™ , 40,°5 N.,
141,°5 E. Rękop.

10. Filipiny, 14 grudnia 1901 roku; 
22h 57,5m , 13,°5 N „ 121,°25 E . Rękop.

11. Gwatemala, 19-go kwietnia 1902 r.; 
2h 22,0m , 14°,5 N., 91,°25 W. Proc. R^y. 
Soc. ser. A., tom 76-y (1905 r.), str. 102—
111 .

12. Kaszgar, 22-go sierpnia 1902 roku; 
3h l ,0 m , 39,°5 N., 75,°9 E . Rękop.

Nadto uwzględnimy dwa trzęsienia zie
mi, k tórych początek oznaczony je s t  tyl
ko z dyagram atów  stacyj odległych, jak  
to w yjaśnim y niżej:

13. Alaska, 4-go września 1899 roku; 
Oh 20,5m ; 10-go września, 1 7h l,5 m i
2 lh 39,5m ; około 59,°5 N., 140,"0 W. Rękop.

14. Ceram, 29-go września 1899 roku, 
17h 3,Om , 3,°5 S., 128,"5 E . Rękop.

Operując dyagram atam i powyższych 
trzęsień ziemi, nie powinniśmy zapomi
nać, że nie są one wolne od pewnych 
błędów. Przedewszystkiem, wiele trzę
sień ziemi składa się nie z jednego, lecz 
z dwru lub trzech uderzeń, następujących 
po sobie w odstępach kilkominutowych; 
a nierzadko zdarza się, że zakłócenie, w y
wołane przez pierwsze uderzenie, nie zo
s ta je  spostrzeżone czy to dlatego, że nie 
je s t  w stanie pokonać bezwładności p rzy
rządu czy też dlatego, że je s t  zbyt lek
kie, aby je  można było rozpoznać. Na
stępnie, zakłócenie, zam iast powstać od*
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razu, j a k  to się zdarza niekiedy, może 
rozwijać się stopniowo; w tym  przypad
ku czasy zjawienia się poszczególnych 
faz na dyagram atach  rozm aitych in s tru 
m entów mogą się różnić o m inutę  i wię
cej; podobna różnica może naw et się u ja
wnić w razie odczytyw ania  jednego i te 
go samego dyagram atu  przez rozmaitych 
badaczów. Każda z tych  przyczyn sp ra 
wia, że czas zanotowany je s t  późniejszy 
od istotnego, jednakże  zdarza się również 
niekiedy i to dość często, zwrócić na to 
uwagę, że pewna s tacya  albo naw et cala 
g rupa  stacyj zostaje nawiedzona przez 
lekkie zakłócenie lokalne, mniej więcej 
w tym  samym  czasie, co pewne odległe 
trzęsienie ziemi,—i w tedy  wnioskuje się 
błędnie, że to osta tn ie  trzęsienie zaczęło 
się wcześniej niż w rzeczywistości. Oprócz 
tych  źródeł błędów, is tn ie ją  jeszcze t a 
kie, jak ie  z łatwością towarzyszyć mogą 
oznaczaniu czasu początku trzęsienia zie
mi: pociągają one za sobą błąd w odle
głościach czasu, błąd sta ły  dla każdego 
trzęsienia, lecz zmienny co do wielkości 
i znaku dla trzęsień rozmaitych; zatem, 
błąd ten  będzie wyrugow any, jeśli we
źmiemy dostatecznie w ielką ilość t rzę 
sień, zmniejszony zaś tylko wobec tej

niewielkiej ilości, z jakiej korzystam y 
obecnie. Inne źródła błędów częściowo 
się w yrugow ują  przez branie średnich, 
ale niezbędną je s t  rzeczą odrzucić dya- 
g ram aty  anormalnie wczesne lub późne 
i zużytkować jedynie  te, które, przez ści
słą zgodność między sobą, dowodzą, że 
należą do jednej i tej samej fazy ruchu 
falowego. Dane średnie, w tak i  sposób 
otrzymane, będą z na tu ry  rzeczy obja
wiały skłonność do wykazywania czasu 
nieco późniejszego od istotnego, ale będą 
prawdopodobnie bardziej zgodne z p raw 
dą, niż jakikolwiek dyagram at pojedyń- 
czy, wzięty na chybił trafił, i z tego 
względu chętniej będę się posługiwał, 
o ile to będzie możliwe, danemi średnie- 
mi, niż pojedyńczemi spostrzeżeniami.

Średnie te można otrzymać w dwojaki 
sposób. Tablica I podaje wszystkie ś re 
dnie dla oddzielnych grup, otrzymane 
przeze mnie: innemi słowy—średnie dya- 
gram atów grup stacyj i przyrządów, 
przyczem każda je s t  średnią spostrzeżeń 
pojedyńczego trzęsienia ziemi, a każda 
grupa składa się z pięciu conajmniej za
pisań w punktach, oddalonych od siebie 
o odległość mniejszą od pięciu stopni łu 
kowych.

TA B LIC A  I-a.

Średnie przedziały  czasu rozckodzenia się fal pierwszej i drugiej fazy 
od źródła do stacy i obserw acyjnej.

Odległość 

w  stopniach

P ierw sza faza D rnga faza Trzęsie
nie ziemi 
Ser. NaSpostrzeż.

M
Przedział:

M inuty
Spostrzeż.

JVa
Przedział:

M inuty

25,4 6 4,2 12
41,7 — 8 15,0 7
45 9 17 8,2 7 15,1 12
48,5 5 8,0 — — n
55,1 5 9,1 '  — — ty
64,2 15 12,4 11 20,7 5
73,0 7 13.5 5 24,4 11
85,5 55 12,8 50 25,4 9
85.2 5 14,8 — — 1
86,5 5 14,1 8 24,6 4
86.8 7 14,5 10 25,2 8
87,9 — — 6 25,7 3
88,1 9 15,1 7 24,4 6
90,8 20 14,8 14 25,1 11
92 5 U 13,1 8 24,6 10

145,6 5 21,7 11
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Tablicę Il-gą ułożyliśmy inaczej. Uży
te zostały całkowite szeregi dyagrama- 
tów wszystkich trzęsień ziemi z w y ją t
kiem M M  13-go i 14-go, i utworzone śre
dnie z każdej grupy, w której odległości

od źródła oddzielnych ogniw nie różniły 
się od siebie więcej nad 5°. W  ten spo
sób otrzymaliśmy grupy średnich co 5° 
od 45° do 95°, naogół lepsze—od śred
nich w tabl. I-ej.

TABLICA II-ga.

Średnie dla w szystk ich  trzęsień, ugrupow ane w  odstępach 
5-io stopniowych.

Odleg P ierw sza faza D ruga faza
łość Spostrzeż. Przedział: Spostrzeż. Przedział:

w  stopn. •Na M inuty Na M inuty

45 14 8,3 8 15,0
50 8 8,4 — ■ —
55 7 9,2 — —
65 13 11,8 11 198
70 9 11,9 9 22,9
75 8 13,1 8 23 6
80 13 12,7 10 23,8
85 42 13,6 47 24,1
90 36 15,0 37 24,9
95 14 . 13,9 12 25,3

W  odległościach 100° i większych mo
żność tworzenia średnich je s t  ograniczo
na, dlatego też w tabl. III-iej podałem 
wszystkie poprawne dyagram aty  dla pier
wszej i drugiej fazy. Liczby podane 
opracowałem poraź pierwszy; liczby w na
wiasach są to czasy, k tóre  ze względu 
na niezgodność z innemi dyagram atam i, 
zostały, rzecz oczywista, błędnie in te r 
pretowane, albo są wogóle wątpliwe.

Rzeczą je s t  zrozumiałą, że skoro u tw o
rzyliśmy tablice, o których mowa, może
my już nie ograniczać się temi trzęsie
niami, k tórych  początek i źródło są zna
ne; gdyż, znając to ostatnie choćby ty l 
ko w sposób przybliżony, możemy ozna
czyć początek z odległych zapisań. Ten 
sposób pozwolił mi zużytkować dwa in
ne zakłócenia i za ich pomocą wypełnić 
luki w seryach dyagramatów.

Pierwsze z tych zakłóceń — to grupa 
trzęsień ziemi, k tóre się zdarzyły we 
wrześniu 1899 roku na wybrzeżu Alaski. 
Czas rozpoczęcia się może być oznaczo
ny z zapisań obserwatoryów włoskich, 
znajdujących się w odległości 73° do 81*, 
prócz tego, jedyne  dyagram aty  godne 
uwzględnienia pochodzą z przylądka Town,

w odległości 150° od źródła. W e wszy
stkich tych dyagram atach początek je s t  
niedostrzeżony, a czasy zapisane, w po
równaniu z czasami rozpoczęcia się trzę
sień, są jawnie zbyt późne, aby/ mogły 
być odniesione do pierwszej fazy impul
su początkowego, z wyjątkiem  może trze
ciego uderzenia, dla którego odpowiedni 
przedział czasu wynosi 21,5 minuty. Dru
ga faza .jest we wszystkich dyagrama- 
tach zupełnie wyraźna, a z czasów, ozna
czonych przeze mnie na odbitkach foto
graficznych z zapisań pierwotnych, w y
nikają przedziały, wynoszące 44,6, 45,7 
i 45,5 minut; zatem istotny przedział wy
nosi około 45 m inut albo nieco więcej.

Drugie zakłócenie—to trzęsienie ziemi 
w Ceram, 29-go września 1899 r. Miej
sce, w którem trzęsienie to powstało, mo
że być oznaczone z wielką dokładnością 
na zasadzie opisu d-ra Verbeeka *); leży 
ono pod 3,°5 szerok. połudn. i 128,°5 dłu
gości wsch. Czas z obserwacyj miejsco-

') „K ort Y erslag over de Aard-en Zeebeving 
! op Ceram den 30 sept. 1899“, N atuurkund ig  Tijd- 

schrift voor N ederlandsch—Indie, tona 60 (1900),
, str. 219—228.
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TA B LIC A  III-c ia .

P rzedziały  czasu od początku trzęsien ia ziem i do zjaw ienia się p ierw 
szej i d rug iej fazy, w  odległościach większych, od 100° od źródła.

w  sto p 
niach JNa trzęsien ia ziemi P ierw -

sza D ruga
O dle
głość.

i  s tacya zapisująca faza faza

100.5
102.5

11 M ikołajew 15,0
11 W elling ton  (Now. Zel.) 16,0 25,0

102,8
104,5

2 R zym 17,8 25,2
11 C hristchurch  (Now. Zel.) 15,2 26,0

108,5 10 San Fernando 14,7 —

108,5 JO P rzy ląd ek  Town 18,1 27,6
110,7 11 Ty flis 16,2 —

» » » 16,2 —

» » 16,3 —

111,9 11 Irkuck — 29,5
113,9 11 P rz y ląd e k  Town 16,4 29,6
117,6 2 N ikołajew — 27,1
118,4 10 Toronto (22,6) —

120,2 12 C hristchurch  (Now. Zel.) 19,6 (40,2)
120,9 2 Charków 18,6
121,3 11 T aszkent 17,9 27,2

„ » 18,3 28,1
123,5 10 B altim ore 21,7 —

124,8 9 Trin idad — 32,5
134,9 9 P rzy ląd ek  Tow n 22,0

» 5? »  » 24,1
22,0

—

142,9 11 K alku ta —

144,1 11 Bombay 21,3
21,8

(42,5)
n » » (44,8)
» » 21,4 —

146,8 12 K ordoba (A rgen tyna) 18,5 40,2
149,8 11 P e r th  (A ustra lia  zach.) 21,8 (40,0)
154,4 10 T rinidad 21,5 —

157,4 9 K ordoba (A rgen tyna) 19,8 (39,5)
» n « » 23,6 46,5

160,4 l l B ataw ia 21,7 46,0

w ych  je s t  znany niedokładnie; na tom iast  
odległe sejsm ografy zapisały to trzęsie
nie ziemi bardzo wyraźnie, a zapisania 
zebrał dr. E. Rudolph J). W  Batawii, 
w odległości 22,°4 od źródła, se jsm ograf 
zaczął zapisywać o l7 h 7,3m , w Kalkucie, 
w odległości 46,°4 — o 17h l l , 4 m. Zasto- 
sowując dane z tablicy  I-ej, o trzym am y 
na  czas rozpoczęcia się trzęsienia  — 
I7h 3 ,lm i I7h 3,2m , co może być uw aża
ne za przybliżenie prawdziwe; jednakże  
zauważyć należy, że z krzywej średnich, 
podanej na fig. 1 (p. niżej) wynika, że po
wyższy czas je s t  około l 1/, m inuty  za- 
wczesny. Różnica pochodzi z tej lub in
nej z przyczyn, podanych wyżej; to też 
lepiej będzie, je ś l i  p rzyjm iem y przedział

J) Beitrage zur Geophysik, tom VI-y (1904), 
str. 238—266.

czasu, w skazany przez krzywą, — w tedy 
prawdopodobny początek trzęsienia p rzy
padnie na I7 h l,5m , (czas Greenwicki).

P rzy jm ując  więc, że trzęsienie ziemi 
zaczęło się o tej godzinie, o trzym am y, 
że dla grupy obserwacyj na stacyach 
w odległościach 103,°4 do 112,°2 (średnia 
odległość =  110,°3) przedział czasu śre
dni z sześciu zapisań dla fazy pierwszej 
wynosi 17,1 min., dla fazy drugiej z 10 
zapisań— 27,3 min. W  Kordobie (Argen
tyna), w odległości 143° od źródła, zapi
sywanie rozpoczęło się (dyagramat, opu
blikowany w cyrkularzu sejsmologicznym 
British Association) o 17h 2 1 ,8m , maxi- 
mum zaś zakłócenia zanotowane zostało 
o I7 h 44,3m (czas Greenwicki). Szczegóły 
dyagram atu  wskazują, że to ostatnie n a 
leży do fazy drugiej, bardzo w yraźnej,— 

j rozpoczęła się ona około 0,5 min. wcze
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śniej. S tąd dla pierwszej fazy przedział 
czasu wynosi 20,3 min., dla drugiej — 
42,3 min. od początku.

Oto jakie m ateryały, nadające się do 
użytku, mamy do dyspozycyi. Zauwrażmy 
odrazu, że zawierają one pewne sprzecz
ności, a przedziały czasu nie w zrastają  
prawidłowo wraz z odległością: sprzecz
ności powstały, jakeśm y już wyjaśnili, 
poczęści nasku tek  niedokładności w od
ległych zapisaniach, poczęści naskutek  
błędów w oznaczaniu początku trzęsienia 
ziemi. Innego źródła sprzeczności należy 
się doszukiwać w możliwości niejednako
wo prędkiego rozprzestrzeniania się ru 
chu w rozmaitych kierunkach, to znaczy, 
że czas, zużyty przez ruch falowy w wę
drówce z Japonii do Europy, np., może 
być inny od czasu zużytego przez tenże 
ruch w podróży do Ameryki na tej sa
mej przestrzeni. Istnieje kilka wskazó
wek, że tak  je s t  istotnie; lecz różnica 
je s t  nieznaczna w porównaniu z całym 
przedziałem czasu, a ponieważ kwrestya 
ta  w rozprawie niniejszej nie ma znacze
nia, więc pomijamy ją, a nieprawidłowo
ści wygładzamy w prawidłowej krzywej 
czasów.

Najlepiej to uskutecznić graficznie, jak  
to widzimy na fig. 1 , gdzie umieściliśmy 
średnie dla grup i pojedyncze spostrze
żenia, nie nadające się do ugrupowania, 
oraz wykreśliliśmy średnie krzywe cza
sów dla pierwszej i drugiej fazy.

(Kg. !)•

K rzyw a czasów pierwszej i drugiej fazy „drgań 
w stępnych". Znaki otoczone kółkami, w skazują 
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W idzimy, że krzywe czasów obu p ie r 
wszych iaz bardzo są do siebie podobne 
w granicach między 1 2 ° a źródłem trzę
sień ziemi; natom iast poza temi granica
mi różnią się od siebie zasadniczo. K rzy
wa pierwszej fazy, po pewnej nieprawi
dłowości między 130° a 140°, staje się 
bardzo płaską, nieledwie poziomą między 
150° a 180°; krzywa drugiej fazy koło 
130® się urywa, a ciąg jej dalszy ujawnia 
się około 11 m inut później. Rozprawa 
niniejsza ma głównie na celu wyjaśnie
nie tych nieprawidłowości, aby zaś up ro 
ścić rozważanie zagadnienia, uważałem 
za stosowne liczby, reprezentowane przez 
krzywe czasów, ugrupować oddzielnie, 
gdyż zgadzają się bardziej z sobą i są 
bardziej użyteczne od dyagram atów  po- 
jedyńczych. W  taki sposób powstała t a 
blica, podająca przedziały czasu, z p rzy 
bliżeniem do 1 minuty, dla punktów, roz
mieszczonych w odstępach 30 stopni łu
kowych, rozpoczynając od źródła trzęsie
nia ziemi, a kończąc na antypodach tego 
źródła; przytem  wartości dla antypodów 
nie są wynikiem bezpośredniej obserwa- 
cyi, lecz zostały obliczone. Patrz  tabli 
ca na (str. 318).

Obok przedziałów czasu ufnieściłem 
średnie pozorne prędkości rozchodzenia 
się wdłuż łuku i cięciwy, co wymaga 
kilku słów wyjaśnienia. Już oddawna 
znane było sejsmologom pojęcie o różni
cy między isto tną a pozorną prędkością 
rozprzestrzeniania się trzęsienia ziemi. 
P ierw sza—to prędkość, mierzona wzdłuż 
kierunku, przebieganego przez ruch fa
lowy w rzeczywistości, d ruga—to pozor
na prędkość rozprzestrzeniania, mierzona 
wzdłuż jakiegokolwiek innego kierunku, 
zwykle wzdłuż powierzchni ziemi. Żadna 
z tych prędkości nie daje się oznaczyć 
łatwo w jednym  punkcie, chyba jedynie 
zapomocą wykreślenia krzywych czasu, 
takich, jak  na fig. 1 ; lecz, skoro będzie
m y znali czasy dla dwu punktów, wtedy 
różnica odległości od źródła, podzielona 
przez różnicę w czasach, da nam średnią 
prędkość pozorną rozchodzenia się m ię
dzy temi punktami. W  tablicy (p. wyżej) 
jeden  punkt służy za źródło trzęsienia 
ziemi, a dwie wartości podane oznaczają
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Tablica poniższa zaw iera  czasy, /.używ ane przez fale dw u faz „drgań w stępnych" w ciągu 
rozchodzenia się od źródła, oraz średnie prędkości pozorne rozchodzenia się wzdłuż luku i cię
ciwy; nadto  odległości oraz głębokości m aksym alne cięciw , obliczone dla globu o obwodzie 
=  40000 km i dla odstępów  30 stopniow ych.

Odle

głość

P IE R W S Z A  FA ZA D RU G A  FAZA
D ługość N ajw ięk 

sza głębo
kość cię

ciwy.

P rzedział

czasu

P rędkość w dinż Przedział

czasu

P rędkość wdłuż

łuku cięciw y
łuku cięciw y łuku cięciw y

Stopnie M inuty Tfm sec. Tfm sec. M inuty ł(m sec. Tfni sec. Ąm J(m Prom ień

50 6 9,26 9,15 11 5,05 4,99 5553,3 5295,5 0,034

60 11 10,10 9,65 19 5,85 5,58 6666,6 6365,5 0,154

90 15 11,11 10,00 25 6,66 6,00 10000,0 9003,5 0,295

120 18 12,35 10,21 29 7,66 6,54 13555,5 11027,5 0,500

150 21 15,23 9.76 45 6,17 4,55 16666,6 12297,0 0,741

180 22 15,15 9,65 50 6,67 4,24 20000,0 12753,0 1,000

pozorne prędkości średnie rozprzestrze
niania się w km/sec., raz dla odległości 
wzdłuż powierzchni ziemi, d rug i—w kie
runku  linii prostej poprzez ziemię. Nie 
chcemy bynajm niej podsuwać myśli, że 
drogi fal p rzebiegają  is to tn ie  wdłuż j e 
dnej z tych dwu lin ij , lecz wartości obli
czone są materyałem, k tó ry  umożliwi 
nam wykrycie prawdziwej postaci dróg 
przebieganych.

Należy jeszcze podnieść, że przedziały 
czasu i wynikające z nich prędkości nie 
powinny być uważane za bardzo dokład
ne; następstw em  tw orzenia  średnich 
z obserwacyj będzie niewątpliwie wzrost 
przedziałów czasu, a co za tem  idzie,

zmniejszenie się pozornych prędkości; ale 
zato z drugiej strony  trzeba liczyć się 
z wpływem nieznacznej stosunkowo pręd
kości rozchodzenia się zakłócenia poprzez 
zew nętrzną skorupę ziemi. Wielkości 
tych  poprawek nie można oznaczyć do
kładnie, ale ponieważ oba rodzaje popra
w ek za każdym razem mają ten  sam 
znak i nie przenoszą razem prawdopo
dobnie m inuty czasu, więc można je  po
minąć, o ile idzie tylko o wnioski, niżej 
wyciągane.

Tłum. L. H.
(Dok. nast.).

K RO N IKA  NAUKOWA.

Promieniowanie soli potasowych. Sole 
potasu  wykazują bezsprzecznie słabą radyo- 
ak ty  wnośó, k tórą stwierdzili po raz pierwszy 
Campbell i Wood i k tó rą  odtąd badało wielu 
uczonych, a w szczególności Mac Lellan 
i Kennedy. Nowym przyczynkiem do tej 
kw estyi jest praca E . H anriota, k tóry  wy

niki swych poszukiwań przedstawił na je- 
dnem z ostatnich posiedzeń Akademii pa
ryskiej. Pierwszem pytaniem , jakie się tu  
nasuwa, powiada Hanriot, jest pytanie, czy 
radyoaktywnośó ta  nie pochodzi od śladów 
którego ze znanych już ciał radyoaktyw - 
nych. Zauważyć należy, że wszystkie zna
ne ciała radyoaktyw ne o bardzo długim okre
sie dezaktywacyi wysyłają promienie a, k tó
re stanowią główną część całego promienio
wania. Sole potasu, przeciwnie, obdarzone
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są radyoaktywnością, k tóra prawie nio 
zmniejsza się z biegiem czasu, a w której 
mimo to promienie a, zdaje się, nie w ystę
pują w znaczniejszej ilości.

Wszyscy badacze zgodnie przypisują pro
mieniom potasu przenikliwość tego samego 
rzędu, co i promieniom p uranu, i uznają 
promieniowanie potasu za bardzo niejedno
rodne; atoli H anrio t, opierając się na swoich 
pomiarach, dochodzi do wniosku wręcz prze
ciwnego, stwierdza bowiem ścisłą jednorod
ność promieniowania potasowego, w którem  
drobny tylko procent przypada na prom ie
nie o małej przenikliwości; nadto, procent 
ten ulega znacznym wahaniom, co zdaje się 
przemawiać za tem, że promienie te mają 
źródło w obcych domieszkach. Wobec tego 
staje się rzeczą prawdopodobną, że właściwe 
promieniowanie soli potasowych składa się 
z promieni jednorodnych, które charakterem  
swym zbliżają się do promieni (3. Hanriot 
nie przypuszcza, aby radyoakty wność soli 
potasowych miała źródło w któremkolwiek 
ze znanych ciał radyoaktyw nych, lecz sądzi, 
że źródłem tem  jest albo sam potas, albo 
jakieś ciało nieznane, które mu zawsze to 
warzyszy. S. B .

(C. R.).
Planety a w ege tacya. P. Butler, astro

nom Obserwatoryum  fizyki słonecznej, na 
posiedzeniu Królewskiego towarzystwa foto
graficznego w Londynie przedstawił kilka 
nadzwyczaj ciekawych fotografij widm J o 
wisza, Saturna, U rana i N eptuna, otrzym a
nych przez znanego astronoma am erykań
skiego Peroirala Lowella w Obserwatoryum 
we Piagstaffie. W samej rzeczy, w widmach 
ty ch  w ystępują pasy absorpcyjne, zbiegają
ce się z liniami chlorofilu, k tóry  jest, jak  
wiadomo, zielonym barwnikiem komórek ro
ślinnych. Wobec ty ch  wyników, możnaby 
sądzić, źe planety te  pokryte są pewnym 
rodzajem roślinności, zabarwionej chlorofi
lem. Godne uwagi je s t to, że linie, odpo
wiadające pasom absorpcyjnym chlorofilu, są 
tem  mocniejsze, im dalej jest planeta od 
Słońca, skąd wynikałoby, że na N eptunie 
roślinność jest najobfitsza i najżywiej zabar
wiona na zielono.

Prócz tego, trzebaby przyjąć, że wszyst
kie te  cztery planety były i pokryte bujną 
roślinnością w dniu, w którym  dokonano 
owych zdjęć fotograficznych, co wydaje się 
rzeczą tem  mniej prawdopodobną, że według 
wszelkich danych Jowisz i Saturn  są świa
tami, k tó re znajdują się w dość wczesnych 
fazach rozwoju.

Bądź jak  bądź, wyniki te są bardzo in te
resujące, aczkolwiek sprzeczne z dotychcza- 
sowemi poglądami, i przeto zasługują na za
znaczenie w oczekiwaniu innego tłumaczenia.

8 . B .
(R evue scientific[ue).

Rozmaitości.
Azot, jako środek do przechowywania  

ow oców  poleoa Ellwood Cooper, komisarz 
ogrodniczy z Kalifornii. Wypróbował on 
dokładnie polecaną przez siebie metodę i są
dzi, że będzie nadawała się do przesyłania 
owoców kalifornijskich na rynki europejskie 
i amerykańskie. Cooper do przesyłki uży
wa pudełek z tek tu ry , napojonej smołow- 
cem, i wskutek tego nieprzepuszczającej po
wietrza. Pudełka te  napełnia się owocami, 
zamyka się szczelnie z wyjątkiem małego 
otw orku i umieszcza się następnie w zbior
niku żelaznym, z którego wypompowuje się 
powietrze, a na jego miejsce wpuszcza czy
sty  azot. Po pewnym czasie pieczętuje się 
otworki pudełek zapomocą spccyalnego przy
rządu, obsługiwanego z zewnątrz; poczem 
otwiera się zbiornik, pudełka przenosi się 
do mocnych skrzyń drewnianych i wypra
wia się je  w drogę. Można je  umieszczać 

i  w zw ykłych wagonach towarowych, gdy 
dziś do przesyłania owoców kalifornijskich 
używają przeważnie wagonów z lodem. Coo
per wysyłał w ten sposób z azotem jabłka, 
gruszki, winogrona, wiśnie i inne owoce. Po 
5 miesiącach wyglądały zupełnie, jak  świe
że, i nie miały żadnych naw et śladów psu
cia się; na owocach, które już przed opako
waniem były nadgniłe, gnicie nie posunęło 
się nic a nic dalej. Sposób ten  mógłby się 
nadawać do przechowywania różnycl/innych 
środków spożywozych, gdyby nie był za- 
drogi. B. D.

Wiadomości bieżące.

Akademia Umiejętności w Krakowie po
daje do wiadomości publicznej, źe w po
czątku roku 1910 (o ile możności 1 lutego 
1910) zapadnie postanowienie co do użycia 
odsetek, nagromadzonych w ciągu trzechle- 
cia 1907— 1909 z funduszu imienia książąt 
Jerzego Romana z Rozwadowa i Adama 
z Miżyńca Lubomirskich. Z nagromadzo
nych w przeciągu trzechlecia odsetek 90°/0 
obraca się, według § Ii-go Uchwały Pełne
go Zgromadzenia Akademii Um. z dnia 27 
listopada 1906 r., na: a) udzielanie nagród 
pieniężnych autorom  i autorkom  narodowo
ści polskiej za samodzielne prace o rzeczy
wistej wartości naukowej z zakresu nauk 
przyrodniczych i lekarskich (z wyjątkiem 
prac ze ścisłej m atem atyki) napisanych w ję 
zyku polskim; b) na opędzenie kosztów wy
dania takich prac z tego samego zakresu, 
przedstawionych w rękopismie i uznanych za 
odpowiednie. Autorowie prac, czyniących
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zadosyć warunkom powyższego ustępu  a) 
i ogłoszonych drukiem  w la tach  1907, 1908 
lub 1909, również aufcorowie p rac  rękopiś
m iennych, czyniących zadosyć warunkom  
ustępu b), jeżeli (bądź pierwsi, bądź drudzy) 
życzą sobie ubiegać się o nagrodę resp. 
o opędzenie kosztów nakładu z powołanego 
funduszu, zechcą prace te  nadesłać przed 
dniem 1 października 1909 r. (§ VI U chw a
ły) do K ancelaryi Akademii Um. P race 
drukowane powinny być nadsyłane w trzech 
egzemplarzach, rękopiśmienne mają być pi
sane pismem łatwo czytelnem; wszystkie 
mają być zaopatrzone w adnotacyę na k a r
cie tytułow ej „K onkurs im. ks. Lubom ir
skich 1909 r . “. Regulamin funduszu cy to 
wanego został ogłoszony w ..Roczniku" A ka
demii Umiejętności, 1906/07, str. 166— 171.

Tow . Naukow e W arszaw skie . Posiedzenie 
W ydziału Iii-go  odbyło się w dniu 6 b. m. 
Wygłoszono kom unikaty i referaty nastę
pujące:

1. P . Sł. Miklaszewski: Sprawozdanie ze 
zjazdu międzynarodowego gleboznawców 
w Peszcie.

2. P . Z. Wóycicki: Organy ruchu w kwia
tostanach traw .

3. P. J . J .  Boguski: O drugim  dwuben- 
zylonaftalinie.

4. P . Z. W eyberg: O skaleniach ta trzań
skich.

5. P. St. J . T hugut: Mikroohemiczny 
dowód złożoności hydronefelitu z uwagami 
o pochodzeniu kamieni plewistych.

Buletyn meteorologiczny
za m iesiąc kw iecień  1909 r.

(Ze spostrzeżeń na Stacyi M eteorologicznej Centralnej przy M uzeum  Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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TREŚĆ NUMERU. Promieniotwórczość w- św ietle rachunku prawdopodobieństwa, przez 
J . L. Salpetera. — Nowe poglądy na istotę niektórych chorób roślinnych, przez d-ra L. Garbow- 
skiego.—R. D. Oldham. Trzęsienia ziemi a budowa je j wnętrza, tłum. L. H —Kronika naukowa.— 
Rozmaitości.—Wiadomości bieżące.—B uletyn meteorologiczny.
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