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D Z IS IE JS Z E J .

Możliwość posiłkowania się siłą moto
rową w aparatach, mających na celu uno
szenie człowieka ponad ziemią, wysunęła 
na pierwszy plan kwestyę żeglugi po
wietrznej, od tak  dawna już zapoczątko
wanej ale do ostatniej jeszcze doby nie 
wybiegającej poza szczupłe ram y prób 
i poszukiwań.

Wiara w możliwość unoszenia się w po
wietrzu własnemi siłami zrodziła się 
wr umyśle ludzkim jeszcze przed istnie
niem balonów. Niedokładna znajomość 
lotu ptaków pozwalała przypuszczać, że 
zapomocą dwu krzywych powierzchni n a 
śladujących skrzydła, a przyczepionych 
do ramion, człowiek znajdzie dość oporu 
w powietrzu, aby unieść własny swój cię
żar. Wielu śmiałych pionerów, nie po
siadając dostatecznej siły, aby wzlecieć 
do góry, rzucało się z wysokości w na
dziei, że choć utrzym ać się ponad ziemią 
potrafią. Próby takie często kończyły 
się nieszczęśliwymi wrypadkami.

Dopiero w 1773 roku  wynalazek balo

nu przez Montgolfiera położył tamę n ie 
płodnym —-naówczas — próbom w ynajdo
wania przyrządów do latania. Człowiek 
znalazł nareszcie sposób oderwania się 
od powierzchni ziemi w myśl prajya Ar- 
chimedesa, a zapomocą gazów lżejszych 
od powietrza. Dla ówczesnej też doby 
balon napełniony gorącem powietrzem 
lub wodorem wydał się najlepszem dzie
łem geniuszu ludzkiego i na długi okres 
czasu usunął z porządku dziennego wszel
kie próby budowania przyrządów, upo
dobniających człowieka do ptaka.

Doskonalony w ciągu przeszło stule- 
; cia, balon sferyczny stał się narzędziem 

bardzo interesującego sportu. Posiada 
on jednak  braki zasadnicze, które n igdy 
nie pozwolą rozszerzyć zakresu jego za
stosowań. Niemającemu żadnych środków 
do wralki z wiatrem, przyczepionemu do 
balonu aeronaucie, pozostawało tylko szu
kać odpowiedniego kierunku prądów po
wietrznych na rozmaitych wysokościach. 
W tym celu zaopatrywał się w balast, 
którego porzucenie czyniło wehikuł lżej
szym i pozwalało wznieść się do góry; 
opuszczenie zaś balonu ku ziemi odby
wało się kosztem wypuszczenia pewnej 
ilości gazu. Tak więc aeronauta  rozpo
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rządzał tylko środkam i dla ewolucyi pio
nowej, podczas gdy  w większości p rzy 
padków miał na celu przeniesienie się 
z jednego pu n k tu  powierzchni ziemi na 
drugi, t. j .  p ragnął wykonać pewną ewo
lu c ję  w k ierunku poziomym. Rozporzą
dzając tylko siłą wzlotną, reszty energii 
potrzebnej do w ykonania tej pracy po
szukiwać był zmuszony w otaczającej go 
atmosferze. Ciasne p rzytem  granice, w j a 
kich można było rozporządzać zarówno 
balastem  jak  i gazem, oraz zupełna bez
radność w przypadku nieznalezienia od
powiedniego k ierunku wiatru, czyniły 
z balonu prawdziwą igraszkę losów.

Dlatego też możliwość -zastosowania 
potęgi motorowej do balonów zaliczyć 
możemy do faktów niezwykłej doniosło
ści. Bieg wypadków ostatniej doby po
zwala już  twierdzić, że zadanie lokomo- 
cyi drogą powietrzną nietylko w teoryi, 
lecz i praktycznie zostało rozwiązane. 
Przystosowanie balonów kierowanych do 
potrzeb użytku  publicznego je s t  możliwe 
i spodziewać się należy, że przemyślność 
ludzka nie pozostawi odłogiem tej nowej 
gałęzi wytwórczości. Dotychczasowe mo
nopolizowanie tych przyrządów w rękach 
władz rządowych, mających na widoku 
posługiwanie się niemi do celów w ojen
nych, usuw a chwilowo z pod uwagi ogó
łu właściwą ich użyteczność. W ierzyć 
jednak  można, że w niedalekiej już  p rzy 
szłości zaczniemy przp.żywać nową e rę— 
erę żeglugi powietrznej.

B a l o n y  k i e r o w a n e .  Pierwsze pró
by zastosowania potęgi mechanicznej do 
balonu spotykam y już w roku 1883 we 
Francyi. Tissandier, a po nim kapitan  
Renard, z pomocą motoru elektrycznego 
zdołali odbyć podróże w kręgu zamknię
tym, t. j. wrócić do miejsca, z którego 
wyjechali.

W łaściwszym  jed n a k  okazał się motor 
eksplodujący, którego różnostronne zale
ty najdobitniej u jaw niły  się w zastoso
waniu do samochodów. Znacznie lżejszy 
od elektrycznego, daje on możność zaopa
trzyć balon kierowany w potęgę odpo- :

wiednią do potrzeb, bez zbytniego przy
tem obciążenia.

Taki więc dzisiejszej doby wehikuł po
wietrzny, ciągniony szybkim obrotem ś ru 
by poprzez atmosferę—je s t  zgoła odmien
ny od balonu kulistego. W tym os ta t
nim, siła wzlotna je s t  wszystkiem; w b a 
lonie kierowanym, je s t  ona tylko środ
kiem oderwania się od ziemi i nie może 
prześcignąć pewnej granicy, aby z po
mocnej nie stać się szkodliwą dla celów 
aeronauty.

Mając na celu przenoszenie się balonu 
w pewnym kierunku bez względu na 
wiatr, należało przedewszystkiem nadać 
mu formę wydłużoną, aby z na jm nie j
szym oporem torował sobie drogę po
przez daną warstw ę powietrza. W  celu 
zmniejszenia tarcia  usunięto też siatkę 
sznurową, jak a  pokrywa powłoki balonów 
sferycznych. S ter pionowy — jak  u ło
d z i - z a p e w n ia  możliwość zmiany k ierun
ku drogi w prawo lub w lewo. U trzy
manie zaś balonu na odpowiedniej w y
sokości, a więc i przeciwdziałanie temu 
naddatkow i siły wzlotnej, j a k i  wchodzi 
w grę wobec danej szybkości przenosze
nia się oraz danej wartości ciśnienia a t 
mosferycznego, odbywa się zapomocą 
płaszczyzn dowolnie nachylanych na osi 
poziomej, a poprzecznej do głównej osi 

I balonu.
Siła wzlotna balonu wynika z napeł

nienia powłoki gazem znacznie lżejszym 
od powietrza. W  większości przypadków 
używ any bywa wodór. Metr sześcienny 
powietrza pod ciśnieniem atmosferycznem 
760 mm  i w tem peraturze 0° waży 1 300 
</; ciężar tej samej objętości wodoru wy
nosi 93 g. Różnica, t. j. 1 207 g stanowi 
siłę wzlotną nadaną balonowi przez każ
dy m etr  sześcienny wodoru. Oczywiś
cie, od ogólnej wartości tej siły odjąć 
należy ciężar samego balonu ze wszyst- 
kiemi akcesoryami oraz ludźmi, których 
ma unieść. Należy też zwrócić uwagę, 
że gaz w powłoce balonu znajduje §ię 
pod ciśnieniem o 30 mm, wody przewyż- 
szającem atmosferyczne, co czyni, że po
w łoka średniej wielkości, np. 3 500 m :' 
zawierająca, napełniona je s t  gazem, k tó
rego objętość, pod ciśnieniem normalnem
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wyniosłaby 3 614 w 3. Wreszcie poważny 
zapas siły wzlotnej niweluje się worka
mi balastu, k tóry  w odpowiedniej chwili 
dopiero zostanie porzucony.

Zwiększone ciśnienie z wewnątrz je s t  
niezbędne dla zapewnienia kształtów ba
lonu. niesym etrycznych względem osi 
pionowej a koniecznych dla łatwego prze
noszenia się wehikułu w atmosferze. Nad
wyżka ta wystarcza na pokonanie oporu 
powietrza wobec szybkości 30 do 45 km  
na godzinę, jak ą  osiągają dzisiejsze ba
lony kierowane.

Otóż poważną troską w podróży je s t  
u trzym anie tej różnicy ciśnień na powło
kę w pewnych stałych granicach pomi
mo zmian w tem peraturze otoczenia oraz 
niejednakowego na różnych wysokościach 
ciśnienia atmosferycznego.

Suche powietrze je s t  złym przewodni
kiem ciepła i tylko zawartej w n iem  wil
goci, jakoteż promieniowaniu ziemi za
wdzięczamy łagodną i jednosta jną  tem- j 
pera turę  warstw  blisko ziemi położonych, j  

Inaczej dzieje się na wysokościach. Zu
bożałe w parę wodną, nie przejmuje ono 
ciepła i to tłumaczy nam coraz to w ięk
sze obniżenie tem peratury  w miarę od- | 
dalenia od ziemi. Taż sama suchość po
wietrza czyni, że w niskiej temperaturze 
otoczenia przedmioty wystawione na bez
pośrednie działanie promieni słonecznych 
silnie są ogrzewane. To też podczas 
wzlotów balonem do 3 000 m  można już 
zauważyć, że term om etr usunięty z pod 
działania promieni słonecznych wskazuje 
gwałtowne obniżenie do ‘20° dochodzące.

Wogóle szybkość obniżenia tem pera tu 
ry w miarę oddalenia od ziemi je s t  za
leżna od położenia geograficznego, pory 
roku, a nawet formacyi terenu  danej 
miejscowości. W krajach zimnych je s t  
ona mniej znaczna aniżeli w krajach go
rących. W edług K. Flammariona, każde 
191 m  wzniesienia nad ziemią daje l°C 
obniżenia w temperaturze. Obserwacye 
Schouwa w Alpach włoskich wskazują 
takie samo obniżenie dla 168 m wznie
sienia. Wreszcie Ch. Martins (Prowancya, 
Mont Ventoux) podaje 188 m dla pory 
zimowej i 129 dla pory letniej. Średnia 
z powyższych liczb je s t  169. ^Stosować

ją  można tylko do niewielkich, 2 do 3 000 
m wynoszących wysokości.

Ciśnienie atmosferyczne też przedsta
wia znaczne różnice nawet już w prze- 

i stworzach dostępnych dla balonów kie
rowanych. Pominąwszy błąd, jak i  wyni
ka z różnicy położenia geograficznego, 
poniższa tabela pozwoli ocenić szybkość 
tych zmian, pomimo, że zestawiona zo
stała  we Prancyi (Kamil Plammarion):

W ysokość nad 
poziomem m o
rza w m etrach

Ciśnienie 
w m ilim etrach 

rtęci
Stopa

procentow a

0 760 100
67 756 99,47

144 751 98,82
245 742 97,63
408 726 95,53
630 709 93,29

1 200 660 86,84
1 480 641 84,34
2 084 600 78,95
2 478 563 74,08
2 674 555 73,03
2 906 534 70,26
3 320 510 67,11
4 800 424 £5,79
6 100 360 47,37
6 760 340 44,74

Widzimy więc, że w miarę wznoszenia 
się ku górze, ciśnienie gazu na powłokę 
z wewnątrz coraz to w mniejszym sto
pniu równoważy się ciśnieniem z ze
wnątrz i wynikająca stąd różnica mogła
by w pewnym momencie stać się nie
bezpieczną dla powłoki. Dlatego więc 
balon jes t  zaopatrzony w klapę bezpie
czeństwa, która poczyna funkcyonować 
z chwilą, kiedy przewyżka ciśnienia w e
wnętrznego nad zewnętrznem dochodzi 
do 40 mm  wody.

Zważyć jednak  należy, że ten nadda
tek ciśnienia znów będzie potrzebny, kie
dy balon zbliży się ku ziemi lub też kie
dy tem pera tura  otoczenia opadnie w sku
tek przejęcia promieni słonecznych przez 
chmurę. Aby więc nie tracić wodoru, 
ciśnienie reguluje się zapomocą tak  zwa
nego balonika kompensacyjnego, pomie
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szczonego w ew nątrz  głównej powłoki 
a napełnionego powietrzem. Jego to 
zmienna objętość pozwala zachować ksz ta ł
ty  balonu niezmiennemi pomimo oporu 
napotykanego w rozbijanych w arstw ach  
powietrza, pomimo różnego ciśnienia a t 
mosferycznego i pomimo rozmaitej — bo 
zależnej od tem pera tu ry  otoczenia—pręż
ności gazu z w ew nątrz. W  balonach 
kierowanych doby dzisiejszej wym iary 
balonika kom pensacyjnego obliczone są 
w taki sposób, aby można było wznieść 
się do wysokości 2 000 metrów bez u t ra 
ty gazu w ilościach, k tó reby  mogły uczy
nić niebezpiecznem późniejsze zbliżenie 
się ku  ziemi i wylądowanie.

Powłokę balonu stanowi podwójna tk a 
nina przedzielona kauczukiem. Druga 
jeszcze w ars tw a  kauczuku od wewnątrz 
zabezpiecza tkaninę od szkodliwego wpły
wu lotnych, a gryzących domieszek w o
doru.

Jakeśm y  więc powiedzieli, balon kie
row any posiada formę wydłużoną, przy
pom inającą olbrzymie cygaro, pod któ- 
rem wisi maleńkie czółno. Ostry koniec 
tego cygara  stanowi przód balonu. Grub
szy koniec, w tyle balonu zaopatrzony 
je s t  w cztery krzyżujące się płaszczyzny, 
mające na celu przeciwdziałać wahaniom 
poprzecznym całego wehikułu. W  innych 
system ach na miejscu płaszczyzn zna j
dujem y baloniki cylindryczne; um ocowa
ne po trzy, jedne  na drugich, w czterech 
symetrycznie rozłożonych punktach  g ru 
bego końca balonu, m ają to samo, co 
i płaszczyzny znaczenie. Zważywrszy, że 
średnica powłoki w tem miejscu je s t  już  
niewielka, a największe przecięcie po
przeczne do linii postępu znajduje się 
przed niemi, wielkiej skuteczności przy
pisywać tem u organowi nie należy.

Rozmiary balonów kierowanych wrahają  
się w bardzo szerokich granicach. Naj
lepiej sądzić o nich można z objętości 
powłoki, zauważyć bowiem należy, że 
wszyscy prawie konstruk to rzy  balonów 
zachowali niezmienny stosunek długości 
powłoki do największej średnicy poprze
cznego jej przecięcia. W ynosi on 5 do 6; 
ogólne wdęc ksz ta łty  balonów małej ule
gają  zmianie. Począwszy od „Zodyaka

11“ we Francyi o 1000 m sześciennych, 
spotykam y całą seryę coraz to większych 
aż do „Sekw any“ zawierającej 6 500 m* 
Wielkim skokiem oddziela się od nich 
niemiecki „Zeppelin 1“ o 11 300 m3 obję
tości.

Z tak  rozm aitą wielkością powłok ści
śle wiążą się wymiary innych organów 
składających się na całość każdego ba
lonu kierowanego. Potęga motorów waha 
się pomiędzy 45 a 220 końmi parowemi. 
Praca ich zużywa się na obracanie śruby 
powietrznej oraz wentylatora  regulujące
go ciśnienie w powłoce zapomocą wyżej 
opisanego balonika kompensacyjnego. 
Śruba pow ietrzna—w większości wypad
ków je d n a  u przodu, czasami zaś dwie, 
u przodu po bokach czółna — stosownie 
do średnicy i stopy wykonywa od 120 
do l 000 obrotów' na minutę.

Czółno przyczepia się do powłoki b a 
lonu w wielu punktach  odpowiednio 
wzmocnionych i symetrycznie względem 
pionowego przecięcia podłużnego balonu 
rozmieszczonych. Załączony rysunek sche
m atyczny pozwoli zdać sobie sprawę 
z ogólnych kształtów oraz rozmieszcze
nia wszystkich wyżej opisanych organów 
balonu kierowanego o miękkiej powłoce. 
Do tego typu  należą znane już przez sze
roki ogół balony: niemiecki Parceval (5 600 
m3, 2 śruby, 2 silniki o 100 koniach); 
francuski La liepubliąue (3 600 Vn3, 80 ko
ni), Bayard-Clement (3 500 m '\ 105 koni), 
Ville de Paris (3 600 m3, 70 koni); wresz
cie angielski Nulli Śecundus II.

Niektórzy z konstruktorów uznali za 
korzystniejsze wzmocnić spodnią część 
powłoki szkieletem z rur glinowych do 
którego, za pośrednictwem sztywnych 
prętów zostaje przymocowane czółno. 
W  tym razie cały balon stanowi nie- 

J zmienną co do wzajemnego położenia po
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szczególnych części całość, w przeciw sta
wieniu do balonu miękkiego, którego 
czółno je s t  tylko swobodnie przyczepio
ne. Dla zaznaczenia tych różnic nazy
wają je  balonami o powłoce pół-sztyw- 
nej. W Niemczech takim  je s t  balon m a
jora  Grossa (1 800 ms, 2 śruby, 35 koni), 
Koeln i Harburg; we Prancyi zaginiona 
już Patrie  oraz balon Lebaudy (o dwu 
śrubach).

Trzecią wreszcie kategoryę stanowią 
balony o powłoce sztywnej, znacznie w ię
ksze od wszystkich  wyżej już opisanych 
a mające na celu przewóz dużej ilości 
ludzi jednocześnie. Dotychczas spotyka- 
my je  tylko w Niemczech. Balon hr. 
Zeppelina, raz już  doszczętnie zniszczo
ny i ponownie zbudowany drogą składek 
publicznych, cieszy się tam  niesłychanem 
powodzeniem. Kształty jego  zapewnione 
są przez szkielet glinowy, zarysowujący 
formę długiego cylindra zakończonego 
stożkami, a obciągnięty tkaniną. W e
wnątrz dopiero znajduje pomieszczenie 
kilkanaście mniejszych powłok, których 
ogólna zawartość wynosi 11 300 m3. Tak 
zwiększona objętość idzie w parze z ol- 
brzymiemi wymiarami balonu, wobec 
których zwykły naddatek  ciśnienia we
wnętrznego nie wystarczyłby już na od
parcie uderzeń wiatru. Tu wspomnieć 
należy, że balon kierowany o powłoce 
twardej zainicyował już  w 1897 roku 
Dawid Szwarz z Agramu. Zamiast tk a 
niny, użył on blach glinowych, zlewając 
tym sposobem w jedńę całość szkielet 
z powłoką. Pomimo niewielkich wymia
rów (41 m  długości na 13 m  średnicy) 
balon pozostawiał 650 kg siły wzlotnej 
do rozporządzenia. Krótkiem cieszył się 
on istnieniem, gdyż w skutek  nieopatrz- 
ności s te rn ika  rozbił się podczas pierw
szych- wzlotów w Tempelhofie.

Dziś, oprócz Zeppelina, mamy jeszcze 
balon o powłoce sztywnej w Gdańsku, 
zbudowany przez Schnettego ostatniemi 
czasy. Wobec braku doświadczeń nie 
można jeszcze powiedzieć, czy dodatek 
szkieletu do balonów o małej objętości 
wykaże jakiekolwiek korzyści. Przemyśl
ność ludzka na wszystkich drogach szu
ka powodzenia, licząc na nieprzewidzia

ne; mówi się więc już i o tem, ćzyby 
jeszcze kroku dalej nie postąpić i budo
wać balony o powłoce zupełnie tw arde j— 
metalowej—któraby, wypróżniona, mogła 
wytrzymać ciśnienie atmosferyczne. W te 
dy, aby uczynić balon lotnym, w ys ta r 
czy wypompować zeń powietrze...

Stanisław Klimowicz.
(Dok. nast.).

C. G. ABBOTT i E. E. FOW LE.

N A J N O W S Z E  BA D A N IA  N A D  S T A 
Ł Ą  S Ł O N E C Z N Ą  P R O M IE N IO W A 

NIA.
(A utoreferat).

Dzieło przez nas ogłoszone stanowi 
sprawozdanie z działalności obserw ato
ryum  astrofizycznego insty tu tu  Smithso- 
na (the Astrophysical Observatory of the 
Smithsonian Institution) w ciągu lat 
1900 — 1907 i zawiera bliższe szczegóły, 
dotyczące badań dokonanych, przyrządów 
i metod, jak ich  używaliśmy, ojjiz o trzy
manych wyników.

Badania miały za przedmiot natężenie 
promieniowania słonecznego oraz zależ
ność od niego tem pera tury  powierzchni 
ziemi. Dzieło składa się z trzech części; 
w pierwszej rozpatrywane jes t  natężenie 
promieniowania słonecznego, jakiebyśm y 
otrzymali, gdybyśmy je  zmierzyli poza 
atmosferą ziemi w odległości średniej od 
słońca,—inaczej tak zwana często—„stała 
słoneczna” promieniowania; w drugiej 
części zbadaliśmy częściowo zależność 
tem pera tu ry  powierzchni ziemi od na tę 
żenia promieniowania słonecznego; wre
szcie trzecia część została poświęcona 
rozważeniu różnic jasności w środku i na 
krawędzi tarczy słonecznej oraz rozwią
zaniu zagadnienia, jak ą  część promienio
wania słonecznego otrzymuje nasza zie
mia.

Nie ograniczyliśmy się na oznaczeniu 
sta łych przyrodzonych, niebawem spo
strzegliśmy, że promieniowanie słońca
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nie je s t  bynajmniej zawsze jednakow e, 
tak, że s ta łą  słoneczną trzeba  rozpatry
wać jaką w artość średnią, dokoła której 
intensywność promieniowania słoneczne
go waha się od czasu do czasu dość zna
cznie i widocznie. S tąd  główny cel wszy
stk ich  badań stanowiło wykazanie, jak ie  
wogóle zachodzą w ahania  w ilości p ro 
mieniowania słonecznego oraz oznaczenie, 
w granicach możliwości, wielkości tych 
zmian, ich wpływu na klimat, oraz ich 
przyczyn. Mając to wszystko na wzglę
dzie, dokonywaliśmy pomiarów natężenia 
promieniowania słonecznego oraz spo
strzeżeń nad rozmieszczeniem jasności 
na  tarczy słonecznej możliwie często 
w przeciągu kilku lat, wreszcie zbadaliśmy 
w ahania tem pera tu ry  w przeciągu osta t
nich lat 30 na blisko 50 stacyach, roz
mieszczonych możliwie po całym kon ty 
nencie ziemi.

Części pomiarów dokonano w W aszyng
tonie, głównie nad poziomem morza, czę
ści zaś — na górze Wilson w Kalifornii, 
której wysokość wynosi około 1800 m 
(prawie 6000 stóp ang.). Promieniowa
nie słońca zbadano nietylko jako  całości, 
lecz również promieniowanie każdej czę
ści widma, i to nietylko promieni wi
dzialnych, ale także takich, których d łu
gość fal j e s t  zawielka lub zamała, aby 
oddziaływały na oko. W szystk ie  te roz
maite ga tunk i promieniowania atm osfera  
ziemi pochłania i odbija, rozpraszając 
w sposób rozmaity, dlatego z możliwą 
dokładnością oznaczyliśmy przezroczy
stość atmosfery ziemi dla każdego z nich 
oddzielnie. Dokonaliśmy również pomia
rów nad siłą odbijającą obłoków i po
wietrza oraz nad jakością  św ia tła  nieba, 
posługując się w tym  celu natężeniem  
względnem promieni o rozmaitej barwie.

Za jednostkę  w pomiarach in tensyw 
ności uważaliśmy ilość ciepła, ja k a  zapo
mocą promieni prostopadłych, padających 
na p o w ie rzch n ię= l  cm 3, ogrzewa w prze
ciągu m inu ty  1 y  wody od 0° do 1°C, 
a więc—1 kaloryę na  1 cm2 i minutę.

Jako  w ynik  średni ze 130 pomiarów, 
zrobionych na górze W ilson w ciągu le
tnich i jesiennych  miesięcy (1905—1908 
roku), otrzymaliśmy, że in tensywność

promieniowania słonecznego poza a tm o
sferą w średniej odległości od słońca w y 
nosi 2,023 kał. na cm ‘2 i minutę.

Podobnie z 41 pomiarów w W aszyng
tonie (1902 — 1907 roku) otrzymaliśmy 
2,061 kal.

Być może, że liczby powyższe nieco 
wzrosną, jeśli pomiary będą jeszcze do
konywane przez dłuższy przeciąg czasu, 
i że w artość średnia  „stałej słonecznej“ 
wynosi okrągło 2,1 kal. na 1 cm2 i m i
nutę. Innemi słowy, promieniowanie sło
neczne potrafi w ciągu roku na  granicy 
atmosfery stopić warstw ę lodu dookoła 
ziemi, której grubość będzie równa =  
35 m.

Zdawałoby się, że wyniki badań Lan- 
gleya są sprzeczne z naszemi spostrzeże 
niami, tymczasem w rzeczywistości je  
potwierdzają. W samej rzeczy, na str. 
211 swego „Report of the Mount W hit- 
ney Expedition“ Langley twierdzi, że 
wartość stałej słonecznej, przyjęta przez 
niego (3 kal.), została wyprowadzona na 
podstawie przypuszczenia, że „w obser- 
wacyach stacyjnych wobec wysokich 
i niskich stanów słońca istnieje (pozorny, 
przyp. aut.) błąd systematyczny'*. Oka
zało się bowiem, że „przez obliczenie spo
strzeżeń wobec wysokich i niskich s ta 
nów słonecznych na jednej stacyi wyni
kała ilość ciepła, ja k a  powinna była zo
stać  stwierdzona w pewnej wysokości 
w atmosferze; tymczasem ilość ciepła z a 
obserwowana w tej wysokości j e s t  ude
rzająco i systematycznie większa od obli
czonej '.  Sądzimy i dowiedliśmy tego 
w naszej książce, że to pozorne odchyle
nie j e s t  wynikiem  pewnego źle zrozu
mianego w arunku w rachunkach. Sam 
Langley potwierdził pogląd, dawniej już  
wygłoszony przez Radaua, że wzór J  =

Ap ’ > można stosować jedynie  do snopów 
promieni jednorodnych, że intensywność 
promieniowania słonecznego poza a tm o
sferą tylko wtedy może być oznaczona 
rzetelnie i dokładnie, jeśli uwzględnimy 
współczynniki transmisyjne powietrza dla 
promieni wszystkich długości fal. L a n 
gley również był pierwszym, k tóry  ozna
czył te współczynniki dla dużej liczby
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długości fal w widmie słonecznem, uznał j  

on za niemożliwe praktycznie oznaczenie 
współczynników transmisyjnych smug 
wodoru w pozaczerwonej części widma, 
uniknął jed n a k  tej trudności, wygładza 
jąc  krzyw ą energii widma słonecznego 
na tej podstawie, że na granicy atm o
sfery wszystkie  smugi pary  wodnej w wi
dmie słonecznem już nie istnieją. Gdyby 
Langley poprzestał na  powyższych tw ier
dzeniach, zupełnie słusznych, o trzym ał
by, j a k  my, jako  wynik ekspedycyi 
Mount W hitney 2,060 kal.,—wartość śred
nią spostrzeżeń wobec wysokich i nis
kich stanów słonecznych na Lone Pine 
oraz 2,220 kal.wartość średnią podobnych 
obserwacyj w obserwatoryum na Moun- 
tain Camps. Jednakże przez szereg ruz- 
ważań na str. 142 — 144 swego sprawo
zdania oraz przez sprzeczne z niemi m y
śli na str. 145—147 L. dał się przekonać, 
że wzór wykładnikowy transm isyjny dla 
atmosfery ziemi nie daje się stosować 
również i dla promieni jednorodnych; tak 
tedy, poprawiając swe wyniki dwa razy 
w sposób rozmaity, otrzymał on znacznie 
większą w artość dla stałej słonecznej. 
Tymczasem nie mamy żadnego powodu 
sądzić, że wzór wykładnikowy nie może 
być stosowany dla promieni jednorod
nych, — system atycznego błędu niema, 
Langley nie miał potrzeby robić popraw
ki, i za najlepszą wartość średnią z ozna
czenia obserwacyjnego stałej słonecznej 
na Mount W hitney  i Lone Pine uważać 
należy 2,14 kal. na cm* i minutę.

Tym sposobem osiągnięta została wiel
ka zgodność między wartościami „stałej 
słonecznej", oznaczonemi na poziomie 
morza i w wysokościach od 1800 do 
3500 m.

Promieniowanie słoneczne bynajmniej 
nie je s t  jednakowo intensywne. W arto
ści oznaczone na Moun\t Wilson wahają 
się od 1,93 do 2,14 kal., a oznaczone 
w W aszyngtonie — od 1,89 do 2,22 kal. 
Zmiana natężenia promieniowania słone
cznego o 3,5°/0, wywoływana przez zmniej
szenie się odległości od słońca, zachodzi 
między sierpniem a październikiem i je s t  
wyraźnie widoczna w obserwacyach, ro
bionych na Mount Wilson; może tu ta j |

powstać drobna kw estya sporna, czy 
wielkie wahania, zaobserwowane na tej 
s tacyi są rzeczywiście zjawiskami słone- 
cznemi, czy też mają siedlisko w atm o
sferze lub są zupełnie przypadkowe.

Sądzimy, że w dziele naszem udało 
nam się dowieść, iż przyczyny obserwo
wanych zmian promieniowania słonecz
nego należy się doszukiwać w samem 
słońcu.

Ja k  wykażemy niżej, tem pera tura  zie
mi dobrze odpowiada przyjętej wartości 
dla stałej słonecznej (2,1 kal.).

Zapomocą wielkiej ilości pomiarów re- 
fleksyi od chmur, jasności i przezroczy
stości nieba pod rozmaitemi kątam i na 
Mount Wilson oznaczyliśmy albedo 
ziemi (stosunek ilości promieni odbitych 
do otrzymywanych, przyp. tłum.) na 37°/0. 
Jeśli skom binujem y tę liczbę z wartoś
cią średnią „stałej słonecznej“ (2,1 kal. 
w liczbie okrągłej), to zostaje jeszcze 
1,32 R-jt kaloryi na ogrzewanie ziemi, j a 
ko planety. Ilość ta  ciepła wystarczy
łaby do utrzym ywania zupełnego radya- 
tora lub „doskonale czarnego ciała4' w tem 
peraturze absolutnej=256°. Przytem  po
wierzchni promieniującej ziemi, jako  pla
nety  nie stanowi w tym  przypadku je j 
powierzchnia stała lub płynna, gcTyż obło
ki przez połowę czasu pochłaniają pro
mieniowanie ziemi całkowicie. Przez d r u 
gą połowę czasu para wodna sama, jak  
to wykazały dostatecznie pomiary Ru- 
bensa i Aschkinassa, Langleya, Keelera, 
Ver,yego i Nichołsa, wystarcza w zupeł
ności do pochłonięcia 9/10 promieniowania 
ziemi. Tym sposobem w arstw y promie
niującej ziemi należy szukać dopiero 
w wysokości około 4000 m nad poziomem 
morza, gdzie tem pera tu ra  absolutna ró
wna się około 263°. Gdyby warstw a ta 
była radyatorem doskonałym, to maxi- 
mum emisyi wynosiłoby 1,45 R - \  tak, 
że s tała  słoneczna nie mogłaby przenosić 
wartości 2,33 k a l , jeśli albedo nie je s t  
większe od 37°/0. Ta wartość największa 
dobrze się zgadza z wartością przyjętą  
(2,1); mniejszej różnicy oczekiwać nie 
można, jeśli zważymy niepewność na
szych wiadomości o tem peraturze ziemi 
i je j  sile promieniującej.



408 WSZECHŚW IAT .Ne 26

Dla lepszego zrozumienia rzeczy w y
obraziliśmy sobie „ziemię hypotetyczną“, 
podobną do rzeczywistej ziemi co do w y 
miarów i ruchów, jednakże próżną i po
dobną do bańki m ydlanej ze względu na 
grubość w arstw y  powierzchniowej. Za
łóżmy, że ta  ziemia hypotetyczna pochła
nia całkowicie promieniowanie słoneczne 
i j e s t  doskonałym radyatorem  dla dłu
gich fal; nadto niech ziemia ta  przewo
dzi doskonale ciepło wzdłuż równoleżni
ków, a zupełnie nie p rze w o d z i— wzdłuż 
południków. Dla takiej oto ziemi obli
czyliśmy tem pera tu rę  dla wszystkich pór 
roku  we wszystkich  szerokościach na 
podstawie oznaczonej przez nas wartości 
„stałej słonecznej" oraz praw  fizycznych, 
dotyczących promieniowania radya tora  
doskonałego.

Z kolei porównaliśmy roczny obieg 
tem pera tu ry  tej „ziemi hypotetycznej* 
z obserwowanym obiegiem rocznym tem 
pera tu ry  64 stacyj ziemi rzeczywistej. 
Z porównania tego wynikło, że pewna 
zmiana cząstkowa promieniowania słone
cznego, dokony wająca cyklu swego w p rze
ciągu roku, odbije się na tem pera tu rze  
absolutnej „ziemi hypotetycznej“ w czwar
tej części swej wartości, na tem pera tu 
rze znacznej większości s tacyj na lądzie 
s ta łym —w piętnastej części, na tem pera 
turze stacyj nadbrzeżnych—w V2r, części, 
wreszcie na  tem peraturze małych wysp 
na Oceanie Spokojnym —w V50-ej części. 
Zatem, ponieważ w ahan ia  5°/„-owe pro
mieniowania słonecznego w ciągu mniej 
więcej roku wywołyAvałyby zmianę tem 
pera tu ry  średniej wszystkiego o niecały 
1°C na stacyach lądowych, a zaledwie 
o 0,3°C na stacyach wyspowych, więc 
oddziaływania takich zmian promienio
wania słonecznego, szybko przebiegają
cych, na średnią tem pera tu rę  ziemi t ru 
dno dałyby się odczuć, natom iast posia
dają duże znaczenie meteorologiczne, 
gdyż wpływają  na  cyrkulacyę atmosfery.

Z porównania tem pera tu r  47 stacyj, 
dobrze rozrzuconych po całym lądzie s ta 
łym i obejm ujących okres 37-letni obser- 
wacyj, okazuje się prawdopodobnem, że 
zm iany w promieniowaniu słonecznem 
wcale nie tak  rzadko pociągają za sobą

dostrzegalne zmiany w tem peraturze lą
du stałego ziemi. Zmiany takie tem pe
ra tu ry  możnaby przepowiadać, gdyby do
konywano system atycznych spostrzeżeń 
dokładnych nad promieniowaniem słone
cznem na kilku stacyach, dogodnie po
łożonych. Wielkość zmian tem peratury, 
wywoływanych przez zmiany słoneczne 
o krótkim  okresie, je s t  znacznie większa 
dla lądu stałego, niż dla wybrzeży lub 
stacyj wyspowych. Okoliczność ta  t łum a
czy w części, dlaczego M. Newcombowi 
w najnowszej rozprawie o tem peraturze 
ziemi nie udało się znaleść oznak n ie 
wątpliwych wpływu kosmicznego na tem 
pera tu rę  ziemi. Nadto stucye nadbrzeż
ne i wyspowe nie zawsze odpowiadają 
sobie, co do czasu i kierunku, jeśli idzie 

! o zmiany tem pera tury  pod wpływem 
zmian promieniowania słonecznego; wy
kazaliśmy to przez porównanie zmian 
miesięcznych na stacyach, położonych 
w szerokości 2°N ze zmianami miesięcz- 
nemi insolacyi. To drugi powód, dlacze
go chybiła próba Newcomba w ykrycia 
wpływu kosmicznego na tem peraturę  
ziemi.

Liczne pomiary nad jasnością  tarczy 
słonecznej w jej części środkowej i na 
krawędzi doprowadziły do wniosku, że 
obserwowanym zmianom promieniowania 
słonecznego towarzyszą zmiany przezro
czystości atmosfery słońca i że one to 
najprawdopodobniej je  powodują.

Pominęliśmy tu z konieczności wiele 
wyników dokonanych spostrzeżeń, np. 
o przezroczystości średniej górnych i dol
nych w arstw  powietrznych, o sile odbi
ja jącej obłoków, o tem peraturze prawdo
podobnej słońca, o jakości promieniowa
nia plam słonecznych i t. d. Wreszcie 
wspomnimy tylko, że w dziele naszem 
opisaliśmy wyczerpująco przyrządy i me
tody dla rozmaitych kategoryj badań 
oraz przyczyny i wielkość błędów, popeł
nianych w tych badaniach.

Tłum. L. U.
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O R G A N  I N A R Z Ę D Z IE .

(W edług O ttona Schulza ze Sohlachtensee).

(Dokończenie).

Zdarza się zresztą czasami, że wyna
lazca, poszukując środków do wykonania 
swego zamiaru, znajduje gotowy wzór 
w przyrodzie ustrojowej i według niego 
buduje swoje narzędzie. Z takiego n a 
turalnego wzoru skorzystał Brunei, w y
nalazca głośnego świdra ziemnego, który 
zastosowany został poraź pierwszy do 
wiercenia kanału pod Tamiza. Nosząc 
się z planem tego kanału, Brunei spo
strzegł pewnego dnia, j a k  jak iś  owad 
drążył sobie chodnik w drzewie, posiłku
jąc  się organem, który mu się wydał 
godnym uwagi. Zabrał więc tego owa
da, umieścił go pod mikroskopem i prze
konał się, że posiadał on z przodu parę 
klapkowatych wyrostków, które wpra
wiał w ruch specyalnemi ruchami łapek. 
W yrostk i te działały zupełnie jak  świder 
i drążyły drzewo, a sproszkowane jego 
cząstki usuw ały  się szparą między niemi. 
Ten właśnie organ owadzi podsunął Bru- 
nelowi pomysł świdra, k tóry  wynalazca 
obmyślił i zbudował wkrótce, nie odrazu 
jednak  i nie bez omyłek początkowych.

Nie sposób zaprzeczyć, że tutaj na tura  
była wzorem dla wynalazcy, ale o sa
mem tylko naśladownictwie lub kopio
waniu organu naturalnego nie może być 
naw et mowy. W ątpliwą je s t  rzeczą, aby 
osoba nie wtajemniczona w te  sprawy, 
widząc świder Brunela i tego owada, mo
gła dojść do wniosku, że owad był tu 
wzorem dla wynalazcy. Tutaj bowiem 
człowiek nie skopiował zewnętrznie na
tury , lecz s tara ł się uchwycić i wydobyć 
myśl przewodnią i zasadę ^ je j  tworu.

Gdyby naw et zresztą to i owo narzę
dzie można było uważać za właściwą ko
pię jakiego organu, to jed n ak  w żadnym 
razie teorya naśladownictwa nie byłaby 
dostateczna do wyjaśnienia zasadniczej 
ich zgodności. Zgodność tę bowiem w bar
dzo wielu przypadkach udało się wyka
zać znacznie później, niż dane narzędzie

zostało wynalezione i nikomu z używa
jących go ani się śniło nawet dopatrzyć 
analogii między działaniem owego orga
nu a tego narzędzia. Objaśnienie zaś ta 
kiej zgodności nieświadomem naśladow
nictwem  nie je s t  właściwie objaśnieniem.

Teorya taka, jakeśm y  to widzieli, ma 
swoich zwolenników, opiera się jednak  
na błędnej zasadzie, na zwróceniu uwagi 
jedynie na czysto zewnętrzne podobień
stwo, narzucające się w oczy, j a k  np. 
między dłonią a miseczką, przedramie
niem z pięścią a młotkiem. Tymczasem 
należy tu  przedewszystkiem zająć się 
rozpatrzeniem zasadniczej zgodności ta
kiej np., jaka  istnieje między okiem a cie
mnią optyczną, a k tórą zawsze można 
wykazać dla narzędzi i organów jed n a 
kowej czynności. Tu właśnie spoczywa 
jąd ro  kwestyi: organ i narzędzie opierają 
się na tej samej zasadzie mechaniki 
i pow stają  w skutek  tego samego prawa. 
Twórczość na tu ry  i człowieka, rozwój or
ganizmów i techniki odbywa się na za
sadzie tych samych praw; w podstawie 
organów i narzędzi leży jedna  powszech
na zasada i to je s t  przyczyną zarówno 
ich zewnętrznego podobieństwa jak  i 
zgodności zasad działania.

F ak t  ten dostarcza nam zarazem głó
wnego dowodu dla wyrażonego wyżej po
glądu, że organ i narzędzie są ogniwami 
jednego łańcucha rozwojowego, w po
w stan iu  bowiem obu tych naszych środ
ków pomocniczych w walce o byt dzia
łało to samo prawo.

Jakież je s t  to wspólne k ry te ryum  dla 
rozwoju organów i tworzenia narzędzi? 
Jakie prawo, kierujące zarówno organem, 
k tóry  się zmienia, różnicuje, rozwija 
i udoskonala, j a k  i narzędziem, k tóre  go 
zastępuje, dopełnia, ulepsza i przewyższa, 
ja k  wreszcie i nowem doskonalszem n a 
rzędziem, zajmującem miejsce prostsze
go? Ja k a  nić wiąże ten cały szereg prze
mian i zastępstw?

Jes t  nią zasada najmniejszej siły, od
k ry ta  przez Maupertuisa, a następnie do
kładniej uzasadniona przez Eulera, Gaus
sa i Hamiltona. Ma ona brzmienie na
stępujące: każdy system  sił dąży do osią
gnięcia takiego s tanu  równowagi, który
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daje się u trzym ać z najm niejszem  zuży
ciem energii, to znaczy, że każdy taki 
system zmienia się dopóty, dopóki w e 
w nętrzna energia, po trzebna do u trzym a
nia go w równowadze, nie osiągnie sw e
go minimum, dopóki nie nastąpi s tan  
najmniejszego oporu, najmniejszego zapo
trzebowania siły.

Prawo to je s t  podstaw ową zasadą nie 
tylko całej mechaniki, ale i rozwoju or
ganizmów zarówno j a k  i tworzenia n a 
rzędzi. Nie możemy tu zajmować się 
szczegółowem jego  uzasadnianiem, ogra
niczymy się jedyn ie  do kilku przykładów 
i uwag treści ogólnej.

Zastosowanie jego do rozwoju organi
zmów wykazał dokładnie i przekonywa
jąco  Henryk Matzat w rozprawie „O fi
lozofii przystosowania" (Philosophie der 
Anpassung. Jena  1903). Zająt się tą kwe- 
s tyą  również i Otto Schulz w książce 
„Der Wille zur Harm onie11. Tu dość b ę 
dzie wspomnieć, że wszelkie objawy przy
stosowania się organizmów do środow is
ka są właśnie zastosowaniem  wym ienio
nej zasady, pozwalają im bowiem zaspo
kajać potrzeby życiowe w danych w a
runkach  istnienia z możliwie małem z u 
życiem siły.

To samo dotyczę narzędzi i wszelkich 
machin wogóle. Mając je  zrobić, technik  
sporządza przedewszystkiem  szczegółowe 
i dokładne obliczenia, aby  potem  w w y 
konaniu zużyć jaknajm niej materyału, 
aby go rozłożyć w sposób najwłaściwszy, 
aby osiągnąć najw iększy w ydatek  e n e r 
gii z machiny, słow em —aby mogła ona 
pracować z jaknąjm nie jszem  jej zuży
ciem. S ta ra  się ona zmniejszyć możliwie 
tarcie, ogrzewanie się różnych części 
i wogóle usunąć a przynajmniej osłabić 
wszelkie inne przyczyny, wywołujące 
s tra tę  energii i zmuszające m achinę p ra
cować z większem jej zużyciem.

To samo czyni przyroda. Organizm 
ludzki czy zwierzęcy możemy również 
uważać za machinę, w ytw arzającą  siłę, 
spala on bowiem pokarm  i przemienia 
zaw artą  w nim energię w m echaniczną 
zupełnie tak  samo, j a k  m achina parow a 
bierze swoję energię  ze zużytego węgla. 
Za dowód ścisłego stosowania się n a tu 

ry  do tego p raw a może posłużyć fakt, iż 
organizm zwierzęcy należy do najdosko
nalszych machin, może on bowiem prze
obrazić w energię mechaniczną około 
26% chemicznej lub cieplnej energii, za
w arte j w pokarmach. W ydajność więc 
organizmu, jako  motoru termicznego, w y 
nosi 0,26, gdy wydajność maszyny paro
wej j e s t  tylko 0,065. Zatem i żywy o r
ganizm, jako  połączenie różnych narzą
dów, dąży do wypełnienia prawa o na j
mniejszej sile, zupełnie tak samo, j a k  
i każda m achina sztuczna.

Należy wreszcie zwrócić uwagę, że za
sadę najmniejszej siły można niejako za
stosować naw et do narzędzia nad narzę
dziami, jeżeli się tak  można wyrazić, do 
nauki. Uwagę na to zwrócił już E rnest  
Mach w swojej rozprawie „Die Mechanik 
in ihrer E n tw ick lung“. Powiada tam: 
„Naukę można uważać, jako zadanie na 
minimum, polegające na tem, żeby is to t
ne zjawiska przedstawić możliwie do
kładnie i z możliwie małym nakładem 
m yśli1*. Naturalnie, że to przedstawienie 
zjawisk nie je s t  tu  celem samo w sobie, 
lecz znajduje się w związku z walką
0 byt ludzi i dlatego właśnie można za
stosować do nauki nazwę narzędzia, naj
doskonalszego przytem  ze wszystkich.

Słowem, zasada najmniejszej siły pa
nuje niepodzielnie zarówno w historyi 
narzędzi, j a k  i w rozwoju organów i to 
nam  tłum aczy odrazu, dlaczego organ
1 narzędzie są tak  do siebie podobne i tak  
zgodne w zasadach budowy i działania.

WT przytoczonych powyżej faktach ude
rza nas jedna, pozorna zresztą sprzecz
ność: jeżeli organizm posiada większą 
wydajność kaloryczną, niż machina pa
rowa, a kości kończyn doskonalszą bu 
dowę, niż sztuczne dźwignie, w cóż się 
obraca w takim razie przytoczone wyżej 
twierdzenie, że narzędzie je s t  dalszym 
rozwojem i udoskonaleniem organu? 
Sprzeczność ta  jed n ak  je s t  tylko pozor
na. Celem narzędzia je s t  przecie czyn
ność, praca, a wykonać ma ono j ą  mo
żliwie dobrze, prędko i z jaknajmnifcj- 
szem zużyciem siły. Pod względem zaś 
działalności narzędzia niewątpliwie prze
wyższają organy, chociażby naw et miały
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mniejszą wydajność kaloryczną albo 
mniej doskonalą budowę.

Pomimo, że m achina parowa jes t  około 
czterech razy mniej ekonomiczna, niż or
ganizm ludzki lub zwierzęcy, jednakże 
jako lokomotywa pracuje ona w razie 
przewożenia ciężarów około ośmiu razy 
oszczędniej, niż człowiek, a około czte
rech i pół niż koń. Tak samo chociaż 
budowa szkieletu ludzkiego je s t  dokład
niejsza, niż budowa dźwigni, m achina ta 
jednak  przewyższa ludzką w podnosze
niu ciężarów.

Gdyby jakiekolw iek narzędzie nie od
powiadało celowi swojemu, gdyby nie 
mogło pracować we właściwy sposób, 
znikłoby prędko z widowni, jako nie na
dające się do walki o byt. Podobnież 
z dwu narzędzi, służących do tego sam e
go celu u trzym a się na stale zawsze to, 
które je s t  odpowiedniejsze. Jeżeli zaś 
dwa odmienne narzędzia służą do jed n e 
go celu i oba są w użyciu, to przyczyn 
tego należy szukać w odmiennych w a
runkach  pracy. W ymienimy tu  dla p rzy
kładu rozmaite sposoby zaprzęgania zwie
rzą t  do pługa: nie zależy to bynajmniej 
od widzimisię rolnika, lecz od miejsco
wych warunków gleby, od charakteru  
zwierząt pociągowych, a może jeszcze 
i od jak ich  innych przyczyn.

Pod jednym  zresztą względem organy 
przewyższają nieraz niewątpliwie narzę
dzia, mianowicie pod względem wszech
stronności. Trudno sobie nawet w yobra
zić narzędzie, k tóreby się mogło mie
rzyć pod tym względem z ręką. W ia 
domo jednak , że dokładność i szybkość 
pracy  nie idzie bynajmniej w parze 
z wszechstronnością, ale właśnie z pe
wną jednostronnością  i specyalizacyą. 
Najzręczniejsza ręka  nie potrafi ani tak 
oszczędnie, ani tak  dobrze prząść i tkać 
lub wykonywać jak ąś  inną specyalną 
czynność, jak  odpowiednie jednostronne 
narzędzia. Machiny mogą naw et prze
wyższać ręce i wszechstronnością, byle
by taka  wszechstronna praca odbywała 
się równocześnie: czyż je s t  gdzie ręka, 
k tóraby  mogła drukować, odrzucać i sk ła
dać arkusze z taką  sprawnością, ja k  to 
czyni maszyna drukarska.

Należy wreszcie osłabić nieco tw ier
dzenie, że organy są dokładniej zbudo
wane od narzędzi. Ta ich dokładność 
i wyższość bywa nieraz pozorna. Oko 
nasze np. uchodzi za wzór nadzwyczaj 
celowej budowy; a przecież Helmholtzj 
a więc człowiek, który się znał cokolwiek 
na tem, powiedział, że gdyby mu jaki 
optyk przyniósł tak  wadliwie zbudowany 
przyrząd, oddałby mu go z powrotem, j a 
ko zły wyrób. Nasze przyrządy optycz
ne przewyższają oko natura lne  pod wielu 
względami. A poza tem, któż może za
ręczyć, czy człowiek ze swoją niezm or
dowaną pracą i pomysłowością nie zbu
duje z czasem maszyn parowych i in
nych, które będą pracowały oszczędniej, 
niż organizmy, dźwigni, k tóre będą w y 
konane tak  dokładnie podług teoryi, iż 
przewyższą—budowę kości.

Nie zapominajmy dalej, że i rozwój na
turalny nie stoi na miejscu, i że on ró 
wnież dąży do coraz większej odpowie- 
dniości celowi, do coraz większego do
skonalenia się organów. A jeśli człowiek 
w dążeniu naprzód, do lepszego ukszta ł
towania swego bytu, prześcignął na n ie 
jednym  punkcie naturę , to zawdzięcza 
on to przedewszystkiem temu, iź"-jego 
własny rozwój poszedł nadzwyczaj szyb
ko: niezwykle bujny rozrost jednego z or
ganów—mózgu i jego funkcyi—inteligen- 
cyi pozwolił człowiekowi przewyższyć na
turalny rozwój innych organów drogą 
wynalezionych narzędzi i zapewnił mu 
bezwzględne zwycięstwo w walce o byt.

I właśnie wbrew teoryi bezwiednego 
naśladownictwa sprawiła to świadoma 
inteligencya: człowiek stawał się zw y
cięzcą w tej walce w miarę tego, ja k  je-' 
go działalność przybierała charakter bar
dziej świadomy.

Naturalny zaś roz<vój je s t  przedewszy
stkiem bezwiednem, czysto mechanicz- 
nem posuwaniem się naprzód w k ierun
ku najmniejszego oporu. Materyał sk ła 
dający kości nie ma np. żadnej świado
mości tego prawa, a jednak  układa się 
według niego. Objaw ten Roux nazywa 
przystosowaniem czynnościowem, a t łu 
maczy go tem, że między najmniejszemi 

| cząsteczkami m ateryi zachodzi taka  sa-
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ma walka o byt, pokarm  i miejsce, ja k  
między całemi ustrojami; w walce tej 
pod wpływem podrażnienia w skutek  w y 
konywanej czynności, w zm aga się zdol
ność asymilacyjna, ale tylko tych czą
steczek, k tórych ciało potrzebuje istotnie 
do tej czynności; inne natom iast tracą 
zdolność do odżywiania się, .zanikają 
i opróżniają m iejsce dla tam tych.

To też tylko część rozwoju i doskona
lenia się odbywa się świadomie, pod wpły
wem inteligencyi człowieka, część zaś 
i to znaczną należy uważać za dążącą 
bezwiednie do celu, przyczem pod celem 
rozumiemy tu taj jedynie  postawione so
bie przez umysł ludzki na zasadzie w ła
snego doświadczenia prawo najmniejsze- 
go-oporu.

Człowiek staw iał sobie ten cel za ka 
żdem narzędziem i za każdem mówił: 
chcę je  tak  zrobić, aby wykonywało swą 
czynność w sposób możliwie prosty i za
razem najtańszy. Pow tarzał to za każ
dym nowym krokiem naprzód, za każ
dem udoskonaleniem budowy tak, że os
tatecznie musiało pow stać narzędzie pro
ste  lub m achina złożona, odpowiadająca 
ściśle wymaganiom tego prawa.

Na tej zasadzie można z zupełną słu- j  

sznością uważać narzędzie, jako  stworzo- ■ 
ne świadomie dalsze ogniwo w łańcuchu 
bezwiednego rozwoju organów.

Takie twierdzenie nie usuw a jednak  I 
bynajmniej roli bezwiednego tworzenia j 
w działalności ludzkiej, ale kw es tya  ta 
wykracza już  poza ram y obecnego arty_ | 
kulu.

B. Dyakowski.

S P R A W O Z D A N IE .

Julian Braun. „ B a d a n i a  w d z i e d z i 
n i e  a z o t o w y c h  z w i ą z k ó w  o r g a 
n i c z n y c h  i i c h  p o c h o d n y c h  
(1900— 1908 roku )“.

Rzecz wydana „z udziałem zapomogi ka
sy pomocy dla osób pracujących ua polu 
naukowem im. d-ra Józefa Mianowskiego1*, j 
Warszawa 1908.

„Po przebyciu dłuższego kawałka drogi, j

na której niejednę wypadło przezwyciężyć 
trudność1*, — pisze autor w przedmowie,— 
„każdego prawie bierze chęć spojrzenia 
wstecz i ogarnięcia wzrokiem tej przestrze
ni, jaką mu już przebyć się udało. Podob
nej chęci zawdzięcza powstanie swoje mo
nografia niniejsza, obejmująca te wykonane 
przeze mnie w ostatnich latach prace, k tó 
re dotyczą azotowych związków organicz
nych i ich pochodnych**.

Badania, streszczone w tej monografii, 
dzielą się na cztery kategorye. Pierwsza 
z nich, — a można ją bezsprzecznie zaliczyć 
do najwybitniejszych w monografii ze wzglę
du na żywotność i ogólniejsze znaczenie po
ruszonego w niej tem atu ,—dotyczę reakcyi 
między bromkiem cyanu a zasadami trze- 
ciorzjdowemi. Kierunek reakcyi okazał się 
rozmaitym zależnie od budowy poddanych 
reakcyi zasad. I tak: 1) zasady trzeciorzę
dowe, których azot znajduje się w łańcuchu 
otwartym, z bromkiem cyanu dają dwupod- 
stawione cyanoamidki i odpowiednie bromki 
alkilowe:

R> \  - T? \R2— N -j- Br.CN =  “ i )  N .C N  - f  R. Br.
R3/  2 /
2) Zasady trzeciorzędowe o budowie pier
ścieniowej, których azot wszystkiemi trzema 
wartościowościami związany jest w pierście
niu, jak  np. w chinolinie, wchodzą w reak- 
cyę z bromkiem cyanu w taki sposób, że 
jedno z wiązań pierścieniowych zostaje ro
zerwane. Chinolina, naprzykład, ulega 
w myśl tego następującej przemianie:

/  CH—CH 
C , H /  i - f  BrCN ->

4 \  N = C H  '
/  C H = C H  /  C H = C H

C6H4 i C,H,
\  N —CH.Br 4 -H 20  \  N — CH

I I I
CN CN OH

3) Zasady trzeciorzędowe o budowie pier
ścieniowej, których azot tylko dwiema war
tościowościami jest związany w pierścieniu, 
pod działaniem bromku cyanu albo odszcze-

I piają, — jak np. metylopiperydyna,—rodnik 
alkilowy, nie tracąc przytem budowy pier- 

| ścieniowej według ogólnego równania:
X Q  N.R-j-BrCN =  X N . C N - f  R Br 

| albo też, zachowując rodnik alkilowy niena- 
j ruszony, — jak np. fenylopiperydyna,— tracą 

budowę pierścieniową i przechodzą w związ
ki o łańcuchu otwartym:

, /  R
X Q  NR-j-BrCN =  X ^  \ C N

W ostatniej reakcyi mamy zatem nową 
i bardzo prostą metodę przeprowadzania nie
których związków cyklicznych, zawierają
cych w jądrze azot, w związki o budowie 
otwartej.
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Powyższe rozmaite kierunki reakcyi bro- 
mocyanowej p. Braun rozwinął i uzasadnił 
na licznych przykładach. Z tej nowej i bar
dzo starannie wystudyowanej reakcyi wy
pływają liczne zastosowania praktyczne, 
z których jednem z najważniejszych jest 
możność otrzymania aminów drugorzędo- 
wych z trzeciorzędowych. Do szeregu metod 
chemii organicznej p. Braun dorzucił w ten 
sposób pierwszą o zastosowaniu ogólnem me
todę zastępowania jednego z rodników zasa
dy trójalkilowej przez wodór, a zatem odal- 
kilowania, co jest niejako odwróceniem fazy 
znanej Hofmannowskiej reakcyi alkilowania 
zasad drugorzędowych.

„Prace bromocyanowe", stanowiące, jak 
już wyżej wspomniano, część pierwszą mo
nografii, zawierają pozatem wiele innych 
ciekawych przyczynków, nad których istotą 
zbytecznem byłoby szczegółowo zastanawiać 
się na łamach „Wszechświata"; obok prze
mian, prowadząoych od cyanoamidów do 
związków guanidynowych i oksymów mocz
nika, a — z bromocyanoamidów (typu 
Br(CH2)5N(CN)R, otrzymywanych przez roz
szczepienie pierścieniowych zasad piperydy- 
nowych), przez kondensacyę z aminami pier
wszo i drugorzędowemi do pochodnych pię- 
ciometylenoaminu, t. j. kadaweryny, znaj
dujemy tam również dane: o syntezach jo- 
doacetonitrylu i bromoacetonitrylu i połą
czeniach ostatniego związku z aminami trze- 
ciorzędowemi, o syntezie kwasów betaino- 
wych, a także o próbach odalkilowania ami
nów drugorzędowych zapomoeą bromku cy- 
anu. Próby, ostatnio wspomniane, nie wy
dały jednak rezultatów dodatnich. Cel ten, 
t. j. możność przemiany aminów drugorzę
dowych na pierwszorzędowe został atoli 
osiągnięty przez p. Brauna zapomoeą pię- 
ciochlorku fosforu, a także i pięciobromku 
fosforu. S tudya w tym  kierunku zamykają 
się w drugiej części monografii. Ta reak- 
cya „chlorowcofosforowa", w zastosowaniu - 
do zasad drugorzędowych, posiada jednak 
w przeciwieństwie do reakcyi „bromocy^ano- 
wej“ znaczenie tylko teoretyczne, gdyż zasa 
dy pierwszorzędowe są, jak  wiadomo, bez po
równania łatwiej dostępne, niż drugorzędowe.

Gdy jednak pierwsze dwie \ części niniej
szej monografii mają ze sobą pewną wspól
ność, dotykając zagadnień pokrewnych, część 
trzecia jest poświęcona zupełnie odrębnemu 
tematowi, mianowicie siarkowym pochodnym 
zasad pierwszo- i drugorzędowych. Do pod
jęcia obszernych studyów w tej dziedzinie 
skłoniło p. Brauna spostrzeżenie, że przebieg 
znanej reakcyi powstawania dwuarylowych 
sulfomoczników— RHN— CS—NHR -  z pier- 
wszorzędowych zasad aromatycznych i siar
czku węgla, może być znacznie przyśpieszo- j 
ne, jeżeli reakeya odbywa się w obecności i

środków utleniających, zwłaszcza wody u t le 
nionej. Poszukiwania nad przebiegiem tej 
reakcyi sulfornocznikowej i wpływem na nią 
środków utleniających doprowadziły naszego 
badacza do otrzymania i scharakteryzowa
nia całego szeregu tiuramodwusiarczków 
a z nich izotiuramodwusiarczków, związków 
dotąd nieznanych,—do syntezy olejków gor 
czycznych i dwutiokarbaminianów, do no
wych metod otrzymywania uretanów usiar- 
ozonych, wreszcie — do wytworzenia związ-

/ N R 2
/ C = s

ków o budowie: S » ; które p. Braun
C = S  

X NRa
nazwał tiuramosiarczkaini,

Monografię zamyka wreszcie „część czwar
ta 11, obejmująca badania treści mieszanej. 
Znajdujemy tutaj streszczenia z poszukiwań 
p. Brauna nad cyanobenzolosulfamidami, nad 
działaniem bromku cyanu na cyanek benzylo
wy, rzecz o 'f-koniceinie, o dwuhydrazynach 
i kilka innych przyczynków pomniejszych.

Oto szkielet dziewięcioletniego dorobku 
naukowego dzielnego chemika, szkielet nie
wyraźnie zresztą w niniejszem sprawozdaniu 
nakreślony, ze względu na olbrzymi mate- 
ryał pracy badawczej, a szczupłość ram, 
przeznaczonych dla sprawozdawoy.

Niewątpliwie miłe uczucie ogarnia nietyl- 
ko chemika, lecz i każdego, śledzącego roz
wój nauki, członka naszego społeczeństwa 
wobec faktu, że istnieje u nas instytucya, 
która umożliwiła jednemu z naszych uczo
nych zebrać w jednę całość w postaci mo
nografii rozstrzelone po obcych pismach fa
chowych wyniki praoy kilkoletniej i— co 
ważniejsze—ogłosić jo w języku ojczystym. 
Z drugiej jednak strony, wielka szkoda,— 
zdaniem recenzenta—s'ę dzieje, że nie po
siadamy instytucyi, któraby uważała za 
swój obowiązek wziąć na się inieyatywę wy
dania całokształtu przedewszystkiem tych 
prac naukowych, których wyjątkowe zna-' 
czenie i doniosłość dla rozwoju danej gałęzi 
wiedzy sprawiają, że, ujęte w szaty mono- 
grafij, nietylko wielką w tej postaoi mogły
by oddać korzyści szczupłemu gronu ludzi, 
mających możność pracy naukowej, lecz nie
wątpliwie stałyby się dostępnemi i dla tej 
szerszej rzeszy, która postęp nauki może ty l
ko śledzić i przyswajać go sobie. Czyż wspa 
niałe badania uczonych krakowskich, Wró
blewskiego i Olszewskiego nad skraplaniem 
gazów „trwałych", — epokowe odkrycia p. 
Curie-Skłcdowskiej w dziedzinie radyoaktyw- 
ności, doniosłe poszukiwania Kostaneokiego 
nad grupą barwników roślinnych lub March
lewskiego studya nad chlorofilem nie za
sługują na to, by ująć je w całość i wydać,
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jako monografie. Wszak chyba dwu zdań 
być nie może, że i znaczenie ich dla nauki 
i poczytność są bez porównania większe, 
n iż—dajmy nato— poszukiwania nad konden- 
sacyami kwasów opianowego lub mukobro- 
mowego z fenolami, które, aczkolwiek za
sługują na to, a nawet może i wymagają, 

,  by chemik przyswoił je swej wiedzy facho
wej, jednak przedstawiają materyał podatny 
do studyów bardziej szczegółowych bezsprze
cznie tylko dla kilku zaledwie specyalistów, 
pracujących nad tematem pokrewnym.

S. Górski.

Kalendarzyk astronomiczny na lipiec r. b.

Merkury 8 -go będzie w największem od
chyleniu zachoduiem (2 1n2) od słońca, i około 
tego dnia wschodzi o 1 godz. 20 min. wcze
śniej niż słońce; w razie zupełnej czystości 
nieba może być wówczas odszukany rano 
na niebie wschodniem. Pozatem niewidzialny.

Wenus świeci na niebie wieczornem, ale 
zachodzi wcześnie, w godzinę po słońcu.

Mars wschodzi na początku miesiąca o 11 ’/ 2 
wiecz., w końęu zaś—o 10-ej wiecz., i rzu 
ca się w oczy swem jasnem, czerwonem 
światłem; świeci nizko, w stronie południo
wo-wschodniej, pod wielkim czworobokiem 
Pegaza. Porusza się pomiędzy gwiazdami 
na półn.-wschód, ze znacznie już zmniejszo
ną szybkością, przez konstelacye Ryb i Wie
loryba. Odległość planety od Ziemi zmniej
sza się od 103 do 70 milionów kilometrów; 
odpowiednio średnica tarczy wzrasta od 13" 
do 18".

Jowisz widzialny jest już tylko wieczora
mi, niewysoko, w stronie zachodniej nieba. 
Zachodzi o 103/4 na początku i o 0V4 w ie
czorem— w końcu miesiąca. Porusza się ru 
chem prostym (na wschód) w gwiazdozbio
rze Lwa.

Saturn  wschodzi o godz. l 2 1/ 4 po półn. 
na początku i o 101/* wiecz.— w końcu mie
siąca. Świeci, jako gwiazda pierwszej wiel
kości w południowo-wschodniej części gwia
zdozbioru Ryb i porusza się wolno na 
wschód.

Skutkiem wysokiego położenia słońca na 
ekliptyce, noc zupełna zaczyna zapadać 
w Warszawie dopiero od 24-go lipca; przed 
tą datą nawet o północy pewna część nieba 
jest zlekka oświetlona przez odbite promie
nie słońca. Im dalej na północ, tem zja
wisko t. zw. „nocy białychu jest wyraźniej
sze, aż na dalekiej północy, w pasie biegu
nowym, przechodzi w zjawisko „niezacho- 
dzącego słońca14. Nie opuszczając naszego

kraju, można jednak nabrać dokładnego wy
obrażenia, jak jasno jest np. w Helsingfor- 
sie i Petersburgu o północy, w okresie naj
dłuższych dni; wystarcza tylko wiedzieć, że 
tak  samo widno jest pod Warszawą I-go 
lipca o godz. 0 min. 19 wiecz., 15-go,o 0 
min. 6 wiecz. i 31-go o 8 m. 40 wiecz.

Minimum Algola (gwiazda zmienna w Per- 
seuszu), 14-go, około 10V2 wiecz.

Pełnia 17-go, w południe.
T. B.

K R O N IK A  N AUKO W A.

Zmysły Amphioxusa. G. H. Parker po
święca obszerną rozprawę (Proceedings of 
the American Acadesny of Arts and Scien
ces, tom XL11I, 1908) badaniom nad wra
żeniami zmysłowemi Amphioxusa. Za ma
teryał do badań służył Branchiostoma cnri- 
baeum Sunderałl, gatunek zachodnio indyj
ski, blisko spokrewniony z naszym Bran- 
ohiostoma lanceolatum. Parker badał, w ja 
ki sposób na zwierzęta te wpływa światło, 
ciepło, bodźce mechaniczne i chemiczne.

Badacze, jak  Willey, Nagel, Hesse, twier
dzili, że Amphioxus jest bardzo wrażliwy 
na światło. Gdy światło nagle wpada do 
akwaryum, wówczas wszystkie okazy zaczy
nają pływać w zamieszaniu tu  i owdzie. 
Parker jednak zapomocą ścisłych doświad
czeń stwierdził, że nieliczne tylko zwierzęta 
pobudzone przez światło zaczynały pływać, 
żo potrącały przytem inne, wskutek czego 
i to pływać zaczynały; a więc gwałtowne 
ruchy zwierząt należy przypisać raczej po
drażnieniu naskutek dotknięcia, aniżeli w pły
wowi światła. Według Parkera więo Am- 
phioxus jest nieznacznie tylko wrażliwy na 
światło, przytem zmiany w zachowaniu się 
zwierzęcia następują nie w chwili gwałtow
nego zmniejszenia światła, lecz stale podczas 
jego zwiększania.

Oddawna już zachodziły spory na temat 
| organów odbierania wrażeń świetlnych u 

Amphioxusa. J . Muller, Retzius i inni przyj
mowali plamę barwnika na przednim końcu 
rury nerwowej za oko pierwotne. Niisslin 
był zdania, że przedni koniec płet wy grzbie
towej jest wrażliwy na światło, gdy znowu 
Nagel własność tę przypisywał całej skórze. 
Hesse zaś oświadczał się za poglądem, że 
liczne małe plamki barwnikowe rdzenia krę
gowego są to proste oczy, które porówny
wać można z oczami wirczyków. Parker na 
zasadzie rozmaitych doświadczeń, specjalnie 
zaś na zasadzie, usuwania tego lub innego
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organu, dochodzi do potwierdzenia teoryi 
Hessego. „Oczy rdzenia kręgowego" mają 
więc być istotnemi organami odbierania 
wrażeń świetlnych. Część ciała Amphioxusa 
od miejsca nieco odległego od przedniego 
końca aż do końca ogona jest wrażliwa na 
bodźce świetlne.

I Branchiostoma caribaeum równie jak 
Branchiostoma lanceolatum jest odjem nie 
fototropiczny, odpływa od źródła światła. 
Ponieważ porusza się on w miejscach oświe- I 
tlonych, spoczywa zaś w miejscach ciem
nych, jest więc fotooynetyczny (fotodyna- | 
miczny).

Wyniki badań Parkera nad wpływem cie
pła na Amphioxusa są następujące: tempe
ra tura  31°0 została przyjęta dla zwierzęcia 
tego za normalną; w 40°C zarówno jak w ra- 
zio dłuższego przebywania w 4°C zwierzę 
ginie; Amphioxus odpływa od miejsca, gdzie 
jest ciepła woda, jest więc zwierzęciem od- 
jemnio termotropicznem.

Amphioxus łatwo reaguje na bodźce me
chaniczne. Najwrażliwsze miejsca leżą w oko
licy gęby. Naskutek podrażnienia tych 
miejsc, zwierzę cofa się stale.

„Zmysł chemiczny" Amphioxusa ma sie
dlisko w całej powierzchni ciała, specjalnie 
zaś w okolicy gębowej i służy do zabezpie
czenia zwierzęcia przed szkodliwem środo
wiskiem chemicznem. Parker ustalił na za
sadzie licznych doświadczeń, że powierzchnia 
ciała Ainphioxusa jest wrażliwa na działanie 
roztworów alkoholu, etoru, chloroformu, te r
pentyny i t. d., — przeciwnie zaś nie jest 
wrażliwa na działanie roztworu cukru. Am- 
phioxus reaguje też na rozcieńczoną wodę 
morską i na wodę słodką. Ponieważ Am- 
phioxus unika wyżej wymienionych substan- 
cyj chemicznych, można go przeto określić 
jako zwierzę odjemnie chernotropiczne.

j ■
(N aturw issenschaftliche W ochenschrift).

Spółka ryby ze ślimakiem. Znane nam 
są fakty spółki biologicznej ryb z innemi 
zwierzętami. Wiemy, że różne gatunki ryb 
wstępują w spółkę życiową ze strzykwami, 
meduzami, że szukają schronienia nawet po
między niebezpiecznemi, uzb^ojonemi w pa
rzydełka ramionami ukwiałów. Prof. L. Pla
tę (Zoolog. Anzeiger 1908, zeszyt 12) za
znajamia nas ze świeżo przez siebie zaobser
wowanym na wyspach Bahamskich przypad
kiem spółki biologicznej, zachodzącej pomię
dzy ślimakiem skrzydlaczem olbrzymim 
(Strombus gigas) a małą, 3 — 6 cm długą 
rybką, której nadaje miano Apogonichthys 
strombi. Mała ta rybka zamieszkuje jamę 
płaszcza ślimaka, przytem obiera sobie wy
łącznie duże okazy. Gospodarza swego opu
szcza prawdopodobnie tylko w nocy, aby

upolować stonogi i inne drobne raczki, s ta 
nowiące jej pokarm. Apogonichthys strombi 
ma na żółtawern tle liczne brudno brunatne 
plamki; łuski ma zaokrąglone; pęcherz pła- 
wny bez kanału powietrznego.

j .  b.
| (N aturw issenschaftliche W ochenschritt).

Australskie drzewa twarde. Wśród au- 
stralskich drzew o twardem drewnie szcze
gólnie wysoką wartością użytkową odzna
czają się dwa gatunki eukaliptusów: Tallow- 
wood i Blackbutt. Nadają się one zwłasz
cza do kolei żelaznych i do brukowania ulic 
z powodu nadzwyczajnej mocy, odporności 
na działanie wody i wpływów atmosferycz
nych, dość znacznej ogniotrwałości i sto
sunkowo małego ścierania się przez szlifo
wanie. Ich moc najlepiej ilustrują nast.ępu- 

I jące liczby: odporność na ciśnienie w kie
runku równoległym do włókien wynosi dla 

i  Tallowwoodu 580 kg na 1 cm2, podczas gdy 
dla dębu tylko 800 kg, a dla sosny zaled
wie 225 kg-, w kierunku prostopadłym do 
włókien dla Tallowwoodu 125 kg, dla dębu 
80, dla sosny tylko 30 kg. Odporność na 
rozciąganie dla Tallowwoodu 915 kg na l 
cm'2, dla dębu 620 kg, dla sosny 2(50 kg. Po
zwala to osiągać tę samę moc wyrobów 
z mniejszetn zużyciem materyału. Małe ście
ranie się z powierzchni czyni te drzewa nie- 
ocenionemi na schodyr, podłogi, bruki i t. p.; 
dla schodów ważną zaletę stanowi ich względ
nie znaczna ogniotrwałość; dla bruków duża 
zawartość kwasu garbnikowego, który z a 
bezpiecza je od psucia się pod wpływem 
wydzielin zwierzęcych, do czego dodać josz- 
cze należy małą zdolność do zmieniania ob
jętości pod wpływem zmian temperatury 
lub nasiąkania wodą.

B. L).
(Prom.).

Wiadomości bieżące.

Pamiętnik Fizyograficzny. Wydawcy. Pa
miętnika Fizyograficznego przystąpili d o d ru 
ku XX tomu tego wydawnictwa. Druk zo
stanie ukończony jeszcze w ciągu roku bie
żącego. Prenum eratę w ilości rb. 5 w War
szawie, a rb. 5 kop. 50 z przesłaniem po
cztą przyjmuje redakcya „Wszechświata41. 
W tejże redakeyi mogą być nabywano po
zostałe w niewielkiej już liczbie tomy P a 
miętnika Fizyograficznego z lat ubiegłych.

Stacye deszczowe. Stacya Centralna me
teorologiczna przy Muzeum Przemysłu i Rol
nictwa wydała instrukcyę „O urządzeniu
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i prowadzeniu stacyj deszczowych". Osoby 
pragnące urządzić i prowadzić stacye p o 
dobne, mogą otrzymać bezpłatnie tę instruk- 
cyę za zgłoszeniem się do biura Stacyi Cen
tralnej (Krakowskie Przedmieście, 66) lub 
do redakcyi „Wszechświata".

Nagroda Akademii. Walne zgromadzenie 
ozłonków Akademii Umiejętności w Krako

wie przysądziło nagrodę im. Mikołaja Ko
pernika, w kwocie 1 000 koron, p. Janowi 
Krassowskiemu, za pracę konkursową na t e 
mat: „Zbadać metodę wskazaną przez A.
Schustera lub podobną, czy okresy zmian 
szerokości geograficznych, podane przez 
ChandLra, Kimurę i innych,, są istotno, czy 
nie". .

BULETYN METEOROLOGICZNY
za czas od 11 /VI do 20/VI 1909 r.

(Ze spostrzeżeń  na S tacyi M eteo ro lo g iczn e j C en tra ln e j p rz y  M uzeum  P rzem yślu  i Rolnictw a w W arszawie).

D
z

ie
ń B a ro m etr  red . 

do 0° i na cięż’
kość. 700  m m -j -

Tem p e ra tu ra  w st. C els.
K ierunek  i p rędk . 

w ia tru  w m fsek.
Z achm urzenie

( 0 - 1 0 )
£ -a

0

m m

U W A G I

7 r . l p . | 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. Najw. Najn. 7 r . 1 p. 9 w. 7 r. l p . 9 w.

11 47,2 45,3 43 ,S 16,0 24,1 16,3 24 ,5 13,3 S E , s e 5 10 0 !) 10» 9,2 •  a . p .; f i  255 p

12 44,4 46,0 46,8 18,0 20,6 15,0 21 ,0 15,0 W , W 5 n 3 9 10 2 — •

13 46 ,8 45,7 46,0 15,2 20,6 16,6 21,5 11,0 N 3 N E , S , 0 5 0 6 10 0,2 •  7 20 p . d r .

14 47,8 48,7 51,2 13.2 17,6 13,9 18,4 12,5 n 5 N 6 N 5 10 o « 1 0 . 0 ,0 •  9 p . d r .

15 52,6 52,7 51,8 12,6 15,7 13,0 16,6 10,5 N* ' n 5 0 4 O I 2 —

IG 49,5 48,8 46,4 9 ,0 8 ,6 8.5 13,0 7,7 Nc n 5 W 5 10 10 • 10 6,5 •  1 p .— n .

17 45,4 46,1 46,1 9,4 12,2 15,5 19,0 8,2 N , n 4 W 4 10 10 7 — • a . z  p r z e r w .

18 48,1 48.7 50,5 13,4 22,3 19,0 23,3 11,2 N W , n 3 N 3 9 © 7 1 —

19 53,0 51,4 54 5 17,8 20 ,8 17,0 22,0 11,5 N W , n w 7 W 3 O l © 4 2 —

20 53,5 53,0 52,2 15,4 2 0 ,6 16,2 21 ,0 13,4 w, W 5 w , 10 © 6 5

Śre
dnie 48,8 48,9 48,9 14,°0 18,'“3:15,01 19,°9 11,°4 2,6 4 ,6 3,4 7,8 6,9 5,9 —

S tan  śred n i b a ro m etru  za d ekadę !/3 (7 r-_l—̂  P w -) —  748,1) m m

T em peratu ra  ś red n ia  za dekadę: */4 (7 r .- f" 1 P*- f“ 2 X 9  w )= 1 5 ° ,6 5  Cels.
Sum a o p adu  za dekadę: =  17,5 m m
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