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URAN JA CZASOPISMO POLSKIEGO TOW. 
PRZYJACIÓŁ ASTRO OMJI 

NR l (33) Styczeń - luty RoK 10 

WIESŁAW OPALSKI 
(Warszawa) 

MGŁA WICE POZAGALAKTYCZNE. 

Przypisek Redakcji. Pragnąc dać czytelnikom .,Mathesis PolskieJ · oraz 
nowoprzybywającym członkom P. T. P. A. całość tematu, ujętego w arty
kule p. W. Opalskiego o mgławicach pozagalaktycznych, powtarzamy po
czątek artykułu, wydrukowany w Nr. 3/4 Uranji za marzec-kwiecień 1930 r. 

MGŁAWICE pozagalaktyczne stanowią najogólniejszy, zewnętrzny 
kosmos, dostępny dziś doświadczalnym badaniom ludzkim. Najważ

niejsze zagadnienie, które decyduje o stosunku układu galaktycznego 
gwiazd do mgławic, przedstawiają odległości. One pozwalają szacować 

wymiary absolutne mgławic i prowadzą do wniosku, że olbrzymia więk
szość mgławic znajduje się poza obrębem nawet Wielkiego Układu Galak
tycznego, do którego wliczamy gromady kuliste gwiazd. 
Zdecydowaną większość pośród znanych mgławic stanowią mgławice, 

zwane pozagalaktyczneroi w przeciwieństwie do galaktycznych, czyh ga
zowych. Pierwszych wykryto na niebie setki tysięcy, podczas gdy drugich 
zaledwie kilkaset. Mgławice typu galaktycznego koncentrują się wyraźnie 
w okolicach pasa Drogi Mlecznej i wiele oznak wskazuj e, że są to utwo
ry, złożone z gazu lub pyłu i pozostające w związku fizycznym z Drogą 
Mleczną. Pozagalaktyczne - przeciwnie - grupują się raczej zdala od 
Drogi Mlecznej. Są to daleko poza granicami Galaktyki rozsiane światy. 
Wiele z nich - zapewne ogół - jest o l brzymierni chmurami gwiazd. po
dobnie jak nasza Galaktyka, chociaż z reguły nierównie mniej szemi. N aj
okazalsza z nich M 31 w Andromedzie zajmuje na niebie obszar około 
3° średnicy i ma jasność całkowitą 4m ; jednak tysiące małych wymagają 
kilkunastogodzinnych ekspozycyj i najlepszych reflektorów do ujawnienia 
ich na kliszy. Jedynie też fotografja umożliwia klasyfikację tych objektów 
i wogóle pracę w tej dziedzinie. 

Z pośród różnych schematów klasyfikacji najszerzej przyjął się schemat 
E. H u b b l e'a: 

Uran ja . Rok X. l' 

-· 



2 WIESŁAW OP AL SKI 

Mgławice pozagalaktyczne 

A. Regularne B. Nieregularne 
1. Eliptyczne 

a) Normalne spirale 
1) wczesne 
2) pośrednie 
3) późne 

2. Spiralne l 
b) Prętowe (barred) 

1) wczesne 
2) pośrednie 

3) późne. 

97°/0 mgławic pozagalaktycznych należy do regularnych, których charak
terystyczną cechą jest symetrja obrotowa względem dominującego nie 
gwiazdowego jądra. Uszeregowane są w tym schemacie w kolejność, po
czynając od kulistych mas niezróżnicowanej mgły, poprzez owalne i wy
dłużone do spiral o coraz wyraźniej rozwiniętych ramionach. Szereg ten 
dzieli się na eliptyczne i spiralne. 

Eliptyczne wykazują kształty od kolistych przez prawdziwie eliptyczne 
do soczewkowatych, gdzie stosunek osi dochodzi do 1 : 3 lub 1 : 4. Nie da
j e się w nich wykryć żadnych szczegółów i j edynem znamieniem struktury 
jest, że jasność zanika stopniowo od jądra do nieokreślonych brzegów. 
Dzielą się na 8 klas według stopnia spłaszczenia. 

Wszystkie mgławice regularne ze spłaszczeniem większem, niż 1 : 4, wy
kazują budowę spiralną. W dalszym ciągu inne kryterja służą do klasy
fikaci i: względna wielkość jądra, rozległość rozwiniętych ramion, stopień 

zróżnicowania ramion na poszczególne punkty gwiaździste i zgęszczenia. 

Forma najbliższa eliptycznym - wczesne spirale mają duży i mglisty ob
szar jądrowy, wokół którego są blisko i ciasno nawinięte ramiona niezróż
nicowanej mgły. Następne typy wzwijają i powiększają ramiona na koszt 
jądra, aż do jego zaniku - w najpóźniejszych typach spiral. Wcześnie 

w tym szeregu zaczyna się rozpadanie ramion na z.gęszczenia - od krań
ców ku jądru. W większych mgławicach zgęszczenia te okazały się gwia
zdami lub grupami gwiazd. 

W normalnych spiralach ramiona biorą początek w dwu przeciwnych 
okolicach na krańcach obszaru jądra . Jednakże około 20°/0 spiral posiada 
wpoprzek jądra wydłużoną smugę, jakby pręt, z którego końców dopiero 
wychodzą ramiona. Tego typu mgławice spiralne nazywa H u b b l e -
barred (prętowe). Dawniej nazywano je także -spiralami typu <l>. 

Wreszcie około 3°/ 0 mgławic pozagalaktycznych nie ma ani dominujące
go jądra, ani symetrii obrotowej. Tworzą one grupę mgławic nieregular-

• 



-, --

1 

MGŁA WICE POZAGALAKTYCZNE 3 

a) N. G. C. 4594. 

b) N. G. C. 2841. 

c) N. G. C. 5457 (M. 101) . 

---- ------
Fig. 1. 

d) N. G. C. 2859. 

e) N. G. C. 5850. 

l 
l 

f) N. G. C. 7479. J 
-

Sze ść typów mgławic spiralnych. 

a) Mgławica wrzecionowata, b) i c) spiralne normalne, d) z kondensacjami 
z boku zamiast ramion spirali, e) i f) prętowe . 
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nych. W wielu z nich zauwazyc się daje nieco gwiazd indywidualnychr 
wśród nich zmienne, a także plamy o widmie emisyj !1em, charakterystycz
nem dla gazowych mgławic galaktycznych i obserwowanych podobnych 
utworów w Obłokach Magellada. · 
Rozkład mgławic pozagalakt'ycznych nie zależy bezpośrednio i jedynie 

od szerokości galaktycznej. Raczej dają się one zauważyć w wiekszej ilo
ści tam, gdzie niema mgławic gazowych, absorbujących światło, · idące od 
położonych za niemi objektów; Najobficiej występują w okolicach gwia
zdozbiorów Coma Berenices i Virgo, w pobliżu bieguna północnego ga
laktycznego. 

Poszczególne klasy mgławic pozagalaktycznych nie wykazują pomiędzy 
sobą charakterystycznych różnic widma. Mają mniej więcej jednakowy, 
wybitnie gwiazdowy typ widma, najczęściej G i K, wyjąwszy nieliczne 
o widmie z jasneroi linjami emisyjnemi, przypominająceroi typ O lub 
gwiazdy Nowe. Według spektrogramów F a t h a i S l i p h er a, widmo 
części Drogi Mlecznej jest także typu G. Obserwacje widm odnoszą się 
do centralnych części mgławid Zewnętrzne części są bardziej niebieskie, 
lecz niestety zbyt słabe dla badania spektroskopowego. W nielicznych. 
przypadkach w widmie spiral obecne są jasne linje, lecz fotograije przy 
pomocy spektrografów bezszczelinowych wykazują, że te linje pochodzą 
z małych tylko plamek gazowych mgławic, zawartych . wewnątrz całej 
mgławicy. Również ciemne plamy - niewątpliwie nieświecące mgławice 
gazowe- dają się rozpoznać jako części składowe wielu spiraL Zwłaszcza, 
jeżeli spirala jest widziana w kierunku prostopadłym do swej osi, jest czę
sto przecięta ciemnym pasem. Tłumaczy się to najprościej zasłanianiem 

jasnego środka przez pierścień absorbującej zewnętr.:nej materji. 'Wiele 
ciemnych luk i plam w mgławicy Andromedy i innych przypomma też 
żywo ciemne obszary Drogi Mlecznej. 

Gwiazdowy charakter widm dowodzi, że w mgławicach świecą gwiazdy. 
Nasuwają się dwie hipotezy: albo, że objekty te są chmurami gwiazd na 
podobieństwo Drogi Mlecznej, albo, że składają się 7. kolosalnych chmur 
pyłu lub gazu, oświetlonego przez jakieś wielkie gwiazdy, zawarte we
wnątrz . Rozdzielanie drogą fotograficzną zewnętrznych części większych 

mgławic na roje gwiaździstych punktów daje coraz lepsze wyniki i prze
mawia silnie na korzyść pierwszej z hipotez. 
Według obliczeń S e a r e s'a, Droga Mleczna, widziana z zewnątr:z, po

siada jasność powierzchniową, leżącą daleko poniżej jasności powierz
chniowej spiraL S e a r e s widzi w tern argument przeciw uważaniu mgła
wic pozagalaktycznych za utwory analogiczne do Drogi Mlecznej. Jednak 
L u n d m ark zwraca uwagę, że obliczenia S e a r e s'a oparte są na za
łożeniu, że gęstość rozmieszczenia gwiazd maleje jednostajnie we wszyst-
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kich kierunkach, co nie jest ścisłe, choćby ze względu na zagęszczenie 

gwiazd w okolicy Strzelca. Z drugiej strony mamy przykłady mgławic 

o bardzo słabej j asrrości powierzchniowej ; mogą istnieć jeszcze słabsze,, 
niedostępne dla fotografji. 

Ruchy własne po sklepieniu niebieskiem leżą daleko wewnątrz granic 
błędów metod. Jest to zrozumiałe ze względu na krótki okres czasu, w cią
gu którego obserwowane są mgławice, oraz niepewności dawniejszych ob
serwacyj. L u n d m a r k znalazł dla 83 mgławic ruch własny f.l średnio 

4'.'5 na 100 lat, C u r t i s dla 63 spiral f.l = 3 '.' 5. 
Symetrja obrotowa, kształty spiralne i soczewkowate mgławic nasuwa

ją przypuszczenie, że utwory te są w ruchu obrotowym. Badania spektro
skopowe wykryły ten ruch w kilku przypadkach. Przy ustawieniu szpary 
spektrografu równolegle do większej osi mgławicy, jedna strona mgławicy 
okazywała zbliżanie się, druga - oddalanie. Spektrogramy tego rodzaju 
wymagają ekspozycyj do 80 godzin i to dla centralnych części mgławic, 
gdyż zewnętrzne świecą zbyt słabo dla tych i podobn)ch obserwacyj. Ob
serwowane szybkości są bardzo znaczne; tak np. cila N. G. C. 4594 do
kładne pomiary P e a s e'a na M-t Wilson dają szybkość linjową obrotu 
330 km/sek dla części mgławicy na połowie drogi między środkiem a krań
cem. Jeżeli linja widzenia tworzy znaczny kąt z płaszczyzną danej mgła
wicy, wtedy te ruchy wewnętrzne obrotowe ujawniać się powinny jako 
kątowe ruchy własne . Odnośne pomiary są jednak bardzo trudne j, jak 
dotąd, nie doprowadziły do zgodnych wyników. 

Odległości mgławic są centralnem zagadnieniem, jeżeli chodzi o wyro
bienie sobie pojęcia o ogólnej budowie wszechświata. Odległości te są tak 
olbrzymie, że metody bezpośrednie zawodzą. Najdokładniejsze bodaj pra
ce około wyznaczenia trygonometrycznych paralaks mgławic - pomiary 
van M a a n e n'a dają dla M 31 n: = O ':004 + o':005, a więc w grani
cach błędu prawdopodobnego. Porównywania prędkości radjalnych z nie
pewnemi dziś jeszcze ruchami własnemi nie mają również dużej wartości . 

Pozostają metody pośrednie . Polegają przedewszystkiem na obserwa
cjach gwiazd zmiennych, zwłaszcza cefeid i Nowych, które zaobserwowano 
w mgławicach. Pierwszą No,wą zauważono w 1885 r. w pobliżu środka wiel
kiej mgławicy M 31. Od tego czasu w tej mgławicy stwierdzono obecność 
przeszło 80 Nowych, przeważnie w centralnej jej części. W zewnętrznych 
obszarach dostrzeżono przez błyskowy komparator liczne gwiazdy zmienne. 
W 1925 r. H u b b l e wykazał, że wiele z nich jest typowemi cefeidami 
o okresach 18-50 dni i charakterystycznych krzywych blasku. Przeszło 
40 zmiennych odkryto też w M 33, w Trójkącie. Między niemi stwier
dzono i zbadano cefeidy. Pozatem zmienne ujawniono jeszcze w wielu in
nych spiralach. W obu wspomnianych wypadkach cefeidy należą niewąt-
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pliwie do mgławic, gdyż staranne poszukiwania nie wyktyły w sąsiedztwie 
podobnych gwiazd. W obu mgławicach najjaśniejsze z cefeid mają okres 

.około 40 dni i są w maximum blasku słabsze od 18'". Z za:leżności między 
okresem zmienności blasku a jasnością absolutną cefeid, otrzymujemy 
moduł 

m- M = 22~15. 

Odpowiada to odległości 870000 lat światła dla tych naj jaśniejszych, 
a więc stosunkowo bliskich mgławic. Na poparcie tego wyniku są i inne 
argumenty. H u b b l e znajduje, że najjaśniejszym gwiazdom w M 33. 
po uwzględnieniu takiej odległości odpowiada wielkość absolutna = - 7 M· 

Jest to jasność porównywalna z jasnością najjaśniej szych gwiazd w Obło
kach Magellana (- 8 ~1 0 i - 5~ 5) w układzie Galaktycznym (- 5~5). 
Dalej -przeciętna jasność absolutna Nowych w M 31 wypada 5~3, co jest 
w zgodzie z naszemi wiadomościami o galaktycznych Nowych. 

Podobnie jak według cefeid, można oceniać odległości mgławic podług 
Nowych. Oba te sposoby opierają się na założeniu, że gwiazdy, zawarte 
w mgławicach, mają własności mniej więcej takie same, jak nasze galak
tyczne gwiazdy. Rezultaty, otrzymane zapomocą różnych typów gwiazd, 
są naog6ł zgodne, co zdaje się potwierdzać powyższe założenie. Ale pod
noszą się i głosy ostrzegawcze. Tak np. van M a a n e n ostrzega przed 
zbytnią ufnością w prawo małej dyspersji wśród absolutnych wielkości 
Nowych. Wskazuje na Nową S Andromedae z 1885 r. w M 31; Nowa ta, 
7m w maximum, przewyższała inne Nowe tej mgławicy blisko o• 10"'. Rów
nież nadzwyczaj jasną była Nova Centauri z 1895 r. w mgławicy 

N. G. C. 5253. Podobnego typu Nowemi, tylko w bliższych odległościach, 
były może Nowa Ty c h o n a d e Brah e z 1572 r., dorównywująca bla
skiem planecie Wenus i Nowa K e p l er a z 1604 r., która do·równywała 
blaskiem Jowiszowi. 

W związku ze znaczeniem Nowych dla oceny odległości mgławic dysku
tuje ten temat L u n d m a r k. Przyznaje, że przyjęcie małych granic dla. 
wielkości absolutnych wszystkich Nowych podlega dyskusji. Większość zba
danych Nowych posiada jednak maxima w stosunkowo wąskim przedziale. 

W M 31 zaobserwowane Nowe wykazują naogół małą dyspersję jasno
ści w maximum. Średnia ich wielkość fotograficzna wynosi 17"' . Jednakże 
stoimy wobec faktu, że Nowa S Andromedae wyłamuje się w jaskrawy 
sposób z pośród innych; w maximum dochodziła do 7m. Z kryterjum ce
feid mrzymaliśmy wyżej dla gwiazd tej mgławicy M- m = -22. Wobec 
tego na jasność absolutną Nowej S Andromedae otrzymujemy wartość 

i 

' ........ 
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Trudno przypuścić istnienie tak jasnej pojedyńczej gwiazdy. Musiałaby 
świecić 300 miljonów razy intensywniej, niż Słońce. Nie wiemy jednak -
mówi L u n d m ark - czy tego rodzaju Nową stanowi jedna gwiazda. 
Być może- cała gromada. Jeżeli przypuścimy, że zajaśnienie Nowej jest 
wywołane przez procesy atomowe i jeżeli w jakiejś gromadzie gwiazd 
wielka ich część znajdzie się jednocześnie w warunkach, prowadzących 
do powstania Nowej, to zbiorowy efekt optyczny będzie potężny. Całko
wite jasności absolutne znanych gromad kulistych wynoszą około -8M. 
A więc jeżeli znaczna część gwiazd gromady przeszła w Nowe, maximum 
jasności absolutnej gromady przypomniałoby właśnie Nową S Androme
dae. Jakkolwiek jest, to, jeżeli przyjmiemy wyniki otrzymane z cefeid, 
trzeba uznać za fakt, .że istnieją Nowe o wielkościach absolutnych około 
-15M w maximum. 

W wyniku obszernej dyskusji metod L u n d m ark przyjmuje za 
średnią absolutną wielkość maksymalną nowych -6 ~ 1. Wtedy odległość 
wielkiej mgławicy M 31 w Andromedzie wypada 

d 
a jej średnica a 

Kryterjum cefeid zaś daje d 

1000000 lat ~ światła. 
45000 

900000 
11 

11 

11 

11 

Dla porównania warto wspomnieć o nowszych ocenach wymiarów Ga · 
laktyki. W naszem bezpośredniem otoczeniu gwiazdowem rozróżniamy 
t. zw. Małą i Wielką Galaktykę. Małą stanowią gwiazdy Drogi Mlecznej, 
mgławice gazowe i gromady otwarte gwiazd; przedstawia ona rodzaj spła
szczonej soczewki. Badania T r ii m p l e r a, dotyczące rozkładu 168 
otwartych gromad i ich odległości, ocenianych głównie podług cefeid, okre
ślają dla Małej Galaktyki rozmiary 35000 lat światła średnicy i 4000 
lat światła grubości. Układ słoneczny znajduje się w odległości około 

4000 lat światła od środka tego tworu soczewkowatego. Bliższe otoczenie 
słońca, t. zw. System Lokalny gwiazd tworzy centralne zgęszczenie około 
12000 lat światła średnicy. T r ii m p l er znajduje, że rozmieszczenie 
gromad otwartych wskazuj e na istnienie jakgdyby dwu zwojów spiralnych, 
którym też odpowiada rozkład gwiazd. Cały ten układ Małej Galaktyki 
należy do układu Wielkiej Galaktyki, która prócz niego zawiera twory 
inne: w pierwszym rzędzie gromady kuliste gwiazd. Te nadzwyczaj gęste 

skupienia gwiazd grupują się głównie w stronie nieba, zajmowanej przez 
gwiazdozbiór Strzelca . W tymże kierunku znajdują się najgęstsze chmury 
gwiaździste Drogi Mlecznej. W najnowszych pracach S h a p l e y ocenia 
odległość tych chmur na 50000 lat światła, podczas gdy gromady kuliste 
są w odległościach od 21000 lat światła (ro Centauri) do powyżej 

200000 lat światła. Wielka Galaktyka jest więc układem daleko prze-

{ 

l 

! 

l 

l 
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wyższającym rozmiarami Małą, przyczem ta .ostatnia nie znajduje się 
w środku Wielkiej, lecz jakby na krańcu. Najbliższe z mgławic pozaga
laktycznych, Obłoki Magellana o odleg.łościach 112000 lat światła i 105000 
lat światła (S h a p l e y) od nas, są stosunkowo blisko W. Galaktyki. 

TABLICA 1. 

Absolutne jasności mgławic i najjaśniejszych gwiazd w nich zawar
tych. (E. H u b b l e. Contrib. from the M-t Wilson Obs. Vol . XIV). 

U kła d l Mr l M* l Odległość 
w 106 parsek. 

m 
Galaktyka . - -5.5 -m 
M 31 (And) -17.1 -6.5 0.275 
W. Obłok Magel. -17 .o - 8.0 0.034 
M. 

" " 
-16. o - 5.5 0.032 

M 33 -15.1 -6.5 0.263 
N. G. C. 6822 -13.7 -5.8 0.214 
M 101 -13.5 -6.3 0.45 
M 32 -13.3 - 0.275 

Średnio l m l m l -15.1 -6.3 

Stosunkowo dokładne oceny odległości posiadamy tylko dla kilku ja
śniejsżych mgławic. Z zestawienia dla 7 z nich H u b b l e przyjmuje 
średnio jasność absolutną całkowitą .M T=- 15 '"! 1 (Tabl. 1). Średnią zaś 
jasność absolutną najjaśniejszych w mgławicach gwiazd M. =-6 ~3. 
Zestawienie to obejmuje zbyt mało objektów, aby można było z niego 
wnosić o granicach, w jakich zawierają się jasności ogółu mgławic. O tern 
pewnego pojęcia dostarczyć może badanie różnicy między jasnościami 

pozorneroi mgławicy i najjaśniejszych jej gwiazd fmT-m.). Metoda opie
ra się na przyjęciu, że najjaśniejsze gwiazdy każdego układu izolowanego 
są w przybliżeniu tej samej jasności absolutnej. Stosować się ona daje 
tylko do późniejszych typów spiral o większej jasności. Z danych dla 32 
objekŁów tego rodzaju, otrzymuje H u b b l e 

Dodając 

otrzymuje średnio 

mT-m. - - 9~0 z dyspersją + 1m. 

M = - 6":3 . 
Mr= -15~3 w zgodzie z Tab. 1. 

Co do mgławic słabszych i niezróżnicowanych na gwiazdy, pewne osza
cowanie daje się wyprowadzić z następujących rozważań. Jeżeli w mgła-
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Oh.serwatorjum Yerke.s' a 

Fig. 2. 

Wielka mgławica spiralna M 31 w Andromedzie. 
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l 

Obserwatorium na Mt Wilson 

Fig. 3. 

Mgławica spiralna M 101 w Wielkiej Niedźwiedzicy. 
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Fig. 4. 

Mgławica spiralna M 32 w Trójkącie. 

11 

Obserwatorium na Mt Wilson 
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Ohserwalorjum w Sanłlago, Chile . 
Fig. 5. 

Wielki obłok M a g c 11 a n a. 

wicy nie rozróżniamy gwiazd na zdjęciu narzędziem, które wykrywa gwia
zdy, np. do 19":5, to 19n:s-< m •. Wtedy zależność:M=m \-- 5 l Slgn: daje: 

- 6.3 > 19.5 + 5 +Sig 1t 

M 1 = m T + 5 + 5 !g 1t 

Mr < mr -25.8 

Na tej drodze jasność absolutną najsłabszych mgławic ocenia H u b b l e 
na silniejszą, niż -12"! 5. Przyjąwszy jako średnią wartość M= -15 "!2, 
ocenia odległości i wymiary linjowe mgławic różnych typów. Tak np. śre
dnice spiral najpóźniejszych typów wypadają rzędu 3000 parseków, czyli 
10000 lat światła. 
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Masy mgławic próbuje oceniać dwiema metodami: 1) z badań spektro
skopowych ruchu obrotowego, rozważając równowagę sił odśrodkowych 

i przyciągania grawitacyjnego - dało się zrobić dla M 31 i N. G. C. 
4594 - oraz 2) według metody statystycznej b p i k'a, opartej na hipo
tezie, że stosunek masy układu izolowanego gwiazd do jego całkowitego 
promieniowania jest mniej -więcej jednakowy dla mgławic i dla układu 
galaktycznego. Dla tego ostatniego zaś powyższy stosunek może być zgruba 
oceniony z prac Kap t e y n'a i innych. Znajdujemy u H u b b l e 'a ze
stawienie następujące : 

TABLICA 2. 

Masy dwu mgławic pozagalaktycznych wyrażone w masach Słońca. 
(Contrib. from the M-t Wilson Obs. Vol. XIV). 

l M 31 (Androm.) l N. G. C. 4594 

Rotacja spektrograficzna 3.5 X 109 o 2.0 X 109 o 
Metoda b p i k'a 1.6 X 109 o 2.6 X tOR o 

'Opracowując statystycznie rozmieszczenie mgławic, H u b b l e docho
dzi do wniosku, że świat, dostępny najlepszym dzisiejszym reflektorom 
fotograficznym, obejmuje około 2 miljonów mgławic, zawartych w obsza
rze o promieniu 

r "-' 4.4 X 107 parseków = 140 X 10° lat światła. 

Zachodzi więc w przybliżeniu stosunek: 

(średnica W. Galaktyki) : (odległość M 31) : r =0.2 : 1 : 140. 

Przyjmując w braku lepszych danych na masę przeciętnej mgławicy 

masę 2.6 X 108 o (N. G. C. 4594) otrzymuje jako średnią gęstość materii 
w tym obszarze: 

p= 1.5 X 10- 31 gr/cm". 

Ta gęstość pozwala oszacować wymiary skończonego a nieograniczonego 
wszechświata, którego ideę podaje ogólna teorja względności. Przy możliwie 
najprostszych założeniach promień krzywizny tego &wiata przestrzenno
czasowego wyraża się wzorem: 

R 
c 1 

• ----= f 
V 41t k V p 
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gdzie c oznacza prędkość światła w próżni, k - stałą Gauss'a. Wyżej , 

~spomniana gęstość p daje 

R = 2.7 X 1010 parseków = 8.8 X 1010 lat św. 

A więc odległość 4.4 X 107 parseków, do jakiej 100-calowy reflektor może · 

wykrywać mgławice, wynosiłaby około -
1
- R. 

600 
Zestawię omówione już wyżej metody wyznaczania odległości mgławic: . 

1. kryterjuro cefeid 
2. 

" 
Nowych 

3. " gwiazd najjaśniej szych 
4. 

" jasności pozornej całkowitej, 

gdzie za podstawę oceny odległości bierze się różnicę - 15.2 -M T (por. 
Tabl. l); metoda ta, jako statystyczna, jest zwodnicza dla indywidualnych, 
odosobnionych mgławic. Nabiera dopiero znaczenia, kiedy chodzi o grupy 
mgławic, które według wyraźnych oznak skupione są blisko siebie w prze
strzeni, a więc, praktycznie biorąc, wszystkie znajdują się w tej samej 
odległości od nas. Mgławice występują na niebie w tylu miejscach gru
pami, że trudno to tłumaczyć przypadkowem, pozornem skupieniem. Gru
py takie są niewątpliwie w związku fizycznym. 

Np. w okolicy gwiazdozbiorów Coma Berenices i Virgo znajdują się 
cztery odrębne grupy pozornie zachodzące na siebie - w istocie w ró
żnych odległościach. S h a p l e y (Bulletin of the Harvard Coll. Obs. 
Febr. 1930) oznacza je literami, A, B, C, D. Dla grupy A odległość 10.5 · 
miljonów lat św. obliczona została ostatnią z metod omawianych, to zna
czy przez porrównanie całkowitych jasności pozornych z jasnościami absol. 
mgławic zbadanych, jak M 31, M 33 i inne. Średnica grupy A wynosi . 
około 2 miljonów l. św., a więc jest 10 razy większa od średnicy W . Ga
laktyki. 

Niedawno B a a d e w Hamburgu odkrył grupę 60 mgławic w W . Nie
dźwiedzicy; najjaśniejsze objekły w grupie dochodzą do 16m fotogr.; 
mniejszym jasnościom odpowiada coraz większa liczba mgławic, aż do . 
maximum przy 16~7; potem frekwencja spada do minimum przy 17~3 i znów 
szybko wzrasta dla jeszcze słabszych jasności. T en rozkład jasności jest 
tern ciekawszy, że grupa A w Coma- Virgo wykazuje podobny rozkład, 
tylko, że w niej jasności są odpowiednio o 5m silniejsze. A więc grupa 
B a a d e'go powinna być około 10 razy odleglejszą od grupy A. Dalszą 
godną uwagi własnością obu grup jest, że najjaśniejsz.e z pośród nich 
mgławice są przeważnie eliptyczne, a spirale występują liczniej pomiędzy · 

słabszeroi objektal_Ili. Na zasadzie podobieństwa rozkładów jasności w po- -
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zostałych grupach B, C, D w Coma-V irgo otrzymał S h a p l e y rozmce 
jasności pozornych przeciętnych mgławic z każdej grupy. Te różnice po
zwalają mu ocenić odległości grup B, C, D skoro odległość grupy A jest 
znana (Tabl. 3). 

TAB L I C A 3. 

Odległości grup mgławic w okolicy Coma Berenices i Virgo oraz 
średnict! przeciętne mgławic według H. S h a p l e y'a. (Bulletin of the 

Harvard College Observ. Febr. 1930). 

Grupa l Odległość l Średnica w 106 lat św. w 103 lat św. 

A 10 5 5.0 
B 39 2.0 

c 139 2.1 
D 169 2.4 

Na szczególną uwagę zasługują prędkości radjalne mgławic, obser .. 
wowane drogą spektrograficzną na zasadzie Dopplerowskiego przesunięcia. 
widma. Obserwacje są trudne, ponieważ spektrogra•ny trzeba naświetlać 
przez kilka nocy, ze względu na słabe świecenie mgławic. Jednakże dla 
kilkudziesięciu mgławic prędkości radjalne zostały zmierzone (przeważme 
przez S l i p h e r a). 

TABLICA 4. 

(Według "Publ. of the Lick Observ." Vol. XIV, 1928. Paralaksy 
z "Stellar Movements" Eddinglona). 

Typ l V, l v~ l K l Liczba l Średnia 
gwiazd paralaksa 

km/ sek kmjsek kmJsek 
" B 17.8 27 .6 +4.9 234 0.006 

A 17·0 20.3 + 1.7 500 0.01 
F 19.4 20.0 +o.3 200 0.022 
G 18.8 18.4 -0.2 244 0.022 
K 17,7 18.3 + o.3 687 -
M 21.4 22.8 + 0.7 234 0.011 

m. pl. 21 27 +3 - 0.006 

Już badanie ruchu Słońca względem gwiazd doprowadziło do wykrycia 
pewnego niezbadanego czynnika, który wpływa na obserwowane drogą 
spektrograficzną prędkości radjalne. Jeżeli ruch Słońca wyznaczać w sto
sunku do różnych typów gwiazd, to prędkości Słońca i kierunki apeksu 
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wypadają różne. Co więcej, jeżeli jeszcze gwiazdy tego samego typu roz
bijemy na dwie grupy: grupę n~ półkuli nieba po stronie apeksu i na 
półkuli po stronie antiapeksu, to otrzymamy znów dwie różne wartości 
v1 i V 2 na prędkość Słońca v0 • W Tabl. 4 mamy odnośne zestawienie. 
Połowa różnicy V 2 - V 1 nazywa się "wyrazem K". Jak widać z tablicz

ki - jest to wielkość stała, lecz dla dalszych gwiazd okazuje się większą 
niż dla bliższych. Znak + wskazuje, jakgdyby gwiazdy naogół oddalały 
się od Słońca: istotnie - jeżeli dla prędkości Słońca przyjąć t( V1 1-- V 2 ), 

to po odjęciu jej od obserwowanych V 1 i V 2 otrzymamy prędkości wła · 

sne "od Słońca" zarówno dla gwiazd położonych po stronie apeksu, jak 
i antiapeksu. Znaczyłoby to, że znajdujemy się w punkcie przestrzeni, od 
którego gwiazdy oddalają się we wszystkie strony. To ciekawe zjawisko 
nasuwa wątpliwości, czy przesunięcia widma tłumaczą się wyłącznie ru
chem gwiazd względem obserwatora. A A linij widmowych należy raczej 
rozumieć jak o wynik wypadkowy ruchu źródła światła względem obser
watora, oraz jakiegoś nieznanego czynnika: AA=A:>..,+~:>.. 2 , gdzie AJ... ocipo · 
wiada prędkości względnej, a t:. A2 - dodatkowej pozornej prędkości, wy
razowi K. 

Wzrastanie K wraz ze średnią odległością objektów uwypukla się jednak 
dopiero w całej pełni, gdy przejdziemy do mgławic pozagalaktycznych. 
Tutaj K wynosi setki km/sek. Ostatnie zaś badania mgławic w odległych 
grupach dają kolosalne prędkości + 3800 km/sek {N.G.C. 7619), a nawet 
.L 11500 km/sek. 

T A B LICA 5. 

(Według E. H u b b l e' a. Communications to the National 
Academy of Sciences Nr. 105). 

l l Bezpośrednio l 9 grup l Okrągło 
km/sek km/sek 

X - 65 ± 50 + 3 ± 70 

Y + 226 ± 95 + 230 + 120 

z - 195 + 40 - 133 ± 70 

K l + 465 + 50 l +513 ± 60 l + 5oo 
km/sek 

A 286° 269° 277° 
D + 40° + 3:JO 36° 
V o 305 km/sek 247 km/sek 280 km/sek 

W r. 1929 H u b b l e 'opublikował materjał, dotyczący prędkości ra
<ljalnych 46 mgławic, z pomiarami przeważnie S l i p h e r a. Dla 24 z nich 
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odległości były oszacowane już dawniej. Dane te wskazują na linjową 
w pierwszem przybliżeniu zależność między odległością i ,,wyrazem K". 

Oznaczając przez X, Y, Z składowe prędkości mgławic w km/sek wzglę
dem Słońca w układzie równikowym, ułożył H u b b l e dla 24 mgławic 
równania warunkowe: 

K r + X c os a cos () + Y sin a cos () + Z sin () = v 

gdzie v-prędkość radjalna, r-odległość w miljonach parseków. W pierw
szej kolumnie, Tabl. 5, mamy rezultat bezpośrednich obliczeń, w drugiej
wynik przy kombinowaniu mgławic w 9 grup według odległości. Wykres 
(ryc. 5), sporządzony z odległości mgławic, oraz ich prędkości radj alnych 
po odjęciu ruchu Słońca daje punkty zgrupowane w pobliżu prostej. War
tość K = + 500 km/sek znaczy, że z odległości miljona parseków źródła 
światła zdają się oddalać od obserwatora średnio z prędkością 500 km/sek. 

-1000 ,..... / 

~ ------~ • .. __ .... .. 
"' ----l . --• 100 

=: • -- --~ 
" ..-
D ..-: . ,.: " -- • .. 

o 
• 

00Llla<łoQ6C. 
o . ~ 10 rA~t • • o ruu" 1 1 

Fig. 6. 

Punkty wykresu otrzymane dla 9 grup mgławic kombinowanych 
według odległości. Krzyżyk przedstawia średnią prędkość zre
dukowaną 22 mgławic , których odległości indywidualne nie 

są oszacowane. 

Wyniki te zdradzają wpływ odległości na przesm1ięcie widma. Takie
przesunięcie zgadza się z relatywistyczną teorją d e S i t t e r a świata 

przestrzenno-czasowego. Według niej drgania świetlne, pochodzące z bar
dzo oddalonego źródła, powinny wykazywać stratę na częstości; prócz 
tego jednak ciała materjalne powinny mieć tendencję rozpraszania się 

w przestrzeni. 
H. S h a p l e y w wyniku badań jasności mgławic i radialnych szybko

ści wypowiada uwagi, streszczające się w ten sposób. 
"Chmury" gwiazd, fotografowane w okolicy środka W. Galaktyki, 

w Strzelcu, A = 327°, ~ = 0°, są, według gwiazd zmiennych w nich ukry
tych, w tej samej odległości, co środek W. Galaktyki, obliczony z rozkładu 
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gromad kulistych. To obfite skupienie gwiazd zdaje się tworzyć jądro 

W. Galaktyki i wokół niego Słońce wraz z sąsiednieroi gwiazdami obraca 
'Się z okresem rzędu kilkuset miljonów lat, jak to wynika z prędkości 
radialnych mgławic. 

Przy dość usprawiedliwianem założeniu, że obserwowane ruchy Słońca 
względem mgławic należy przypisać raczej obrotowi Galaktyki dokoła 
środkowego skupienia w Strzelcu, niż ruchowi postępowemu całej Gala
ktyki, prędkości najbliższych mgławic w stosunku do centrum Galaktyki 
wypadają znacznie mniejsze, niż w stosunku do Słońca: M 31 przybliża 

się znacznie wolniej, Obłoki Magellana oddalają się z mniejszą prędkością . 
A więc średnia szybkość zredukowana względem środka Galaktyki dla 7 
najbliższych mgławic wynosi tylko -20 km/sek. Nietylko to, ale i roz
kład pozornych wielkości fotograficznych mgławic przemawia za tern, iż 

Galaktyka, M 31 i parę najbliższych mgławic mogą być głównymi człon· 
karni lokalnej gromady mgławic na wzór dalekich gromad obserwowanych 
na niebie. W tej gromadzie W . Galaktyka byłaby jednak nadzwyczajnych 
rozmiarów w porównaniu do swych towarzyszek; dominowałaby przygnia
tająco. Z badań w Harvard Observatory nad Drogą Mleczną i gromadą A 
w Coma i Virgo, złożoną z około 300 mgławic wynika, że masa W. Ga
laktyki jest porównywalna z masą gromady A. Badania przyszłe mają 
przed sobą problem, czy ten zgęszczony układ Galaktyki różni się tylko 
stanem rozwoju od gromady oddzielnych mgławic, rozsypanych w obszarze 
przestrzeni lO-krotnie rozleglejszym w Coma- Virgo. 

H u b b l e znajduje, że wśród mgławic tej samej klasy jaśniejsze mają 
większe średnice, lecz jasność powierzchniowa jest jednakowa. Dalej, 
z pośród mgławic różnych klas, lecz jednakowej jasności całkowitej, naj 
mniejszeroi średnicami, a największeroi jasnościami powierzchnioweroi 
odznaczają się kuliste. Z większeroi spłaszczeniami idą w parze większe 
średnice. Ten paralelizm idzie poprzez eliptyczne i spiralne. Stąd narzu
ca się przypuszczenie, że kolejne formy klasyfikacji przedstawiają stadja 
jakiegoś procesu rozpraszania wirującej masy, początkowo kulistej. Taki 
proces przewidują teoretyczne badania Je a n s a. Masa rozszerzonego ga
zu, zagęszczona w pobliżu środka i wirująca zwolna, powinna mieć kształt 
zbliżony do elipsoidy obrotowej. W miarę zagęszczania się pod wpływem 
sił grawitacji, ruch obrotowy stawałby się szybszy i elipsoida, spłaszczając 
się stopniowo, przeszłaby wreszcie w twór soczewkowaty. Gdy siła od
środkowa na równiku zrównałaby się z siłą grawitacji, materja poczęłaby 
się tam oddzielać, tworząc zewnętrzną płaską obwódkę wokół równika. 
Taki objekt, widziany w płaszczyźnie równika, przypominałby żywo mgła
wice wrzecionowate. Gdyby masa była sama jedna w przestrzeni, obwódka 
miałaby symetrię kołową. Jednak najmniejsze zakłócenia ze strony ciał 
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innych musiałyby zmienić zjawisko dzięki siłom przypływowym tak, że 
wyrzut materii nastąpiłby najpierw w dwu przeciwległych okolicach równi
ka - - w miejscach "wysokiego przypływu". Materjał uchodziłby dwoma 
szerokiemi strumieniami, które mogłyby się stopniowo dzielić na osobne 
masy. 

Ten opis teoretycznego rozwoju wielkiej masy gazowej uderzająco przy
pomina kolejność form, obserwowanych wśród mgławic: znamy kuliste, 
eliptyczne, soczewkowate i wrzecionowate; dalej spiralne z przeważają
·cem bezkształtnem jądrem , a słabo rozwiniętemi ramionami; wreszcie spi
ralne o ramionach potężnych, a slabem jądrze. 

Jednak są duże trudności. Przedewszystkiem tyle faktów przemawia, 
że mgławice nie są ciągłemi masami rozrzedzonych gazów, lecz olbrzy
miemi zbiorami gwiazd. Może być jak to zakłada P o i n c a r e, że takie 
"chmury gwiazd" w równowadze obrotowej pod działaniem sił przyciąga

nia i odśrodkowej przybierają w swym rozwoju podobne formy, jak masa 
gazowa; jednak nie jest to pewne. Dalej, ramiona spir-al mają postać zbli
żoną do spiral logarytmicznych (r=ai '~' ) lub spiral Archimedesa (r= a <p) ; 
J e a n s okazał, że jeżeli materja posuwa się nazewnątrz wzdłuż takich 
ramion, w takim razie trzebaby było to przypisać dodatkowemu działaniu 
jakichś nieznanych sił prócz grawitacji i odśrodkowej, gdyż teorj a prze
widuje inne kształty spiral. 

Te z pośród mgławic, które są lepiej zbadane, okazują się więc gigan
tycznemi układami daleko poza krańcami naszej Drogi Mlecznej, a na
wet układu W. Galaktyki. Mgławice nieregulame, przypominające Obłoki 
Magellana, zdają się być porównywalne z lokalnym systemem w Galakty
<:e, lub nawet większemi; promieniują około 100 miljonów razy więcej 

światła, niż Słońce. Spiralne, a przynajmniej większe z nich, są jeszcze po
tężniejszych rozmiarów. Wielka M 31 w Andromedzie ma wymiary rzędu 
Małej Galaktyki. Dalszemi podobieństwami są ciemne pasy pochłaniają
cej materji, ciągnące się wzdłuż równika wielu spiral, widzianych kantem. 
Przypominają one ciemny przedział w Drodze Mlecznej, który, być może, 
zdradza tylko w tej jednej okolicy zewnętrzny pas materji ciemnej . Taki 
pas tłumaczyłby ubogą ilość mgławic pozagalaktycznych, dostrzeganych 
w pobliżu Drogi Mlecznej . 

Jednakże istnieją ważne różnice między mgławicami spiralnemi, a syste
mem Galaktycznym. Pierwsze mają z reguły jądro o wiele gęstsze i ja
śniejsze od zewnętrznych części. Tymczasem niema tak wyraźnego jądra 
w Galaktyce. Zarzut S e a r e s 'a co do jasności powierzchniowych był 
przytoczony wyżej. W reszcie układ W. Galaktyki jako całość (ok. 300000 
l. św. średnicy) przewyższa znacznie rozległością nawet wielką mgławicę 
w Andromedzie (ok. 45000 lat św. średnicy). 
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Czy liczne słabe spiralne i eliptyczne mgławice są rozmiarów tegoż rzę
du, co zbadane lepiej wielkie - niewiadomo. M 31, odsunięta od nas 
nawet sto razy dalej, niż jest isto,tnie, byłaby jeszcze łatwą do odkrycia. 
przez nowoczesną fotografj ę. 
Otwartą jest jeszcze kwestja, czy miljony mgławic, unoszące się w oce

anie przestrzeni, są wyspami światów podobnemi do naszej Galaktyki, 
czy leż Galaktyka jest światem równorzędnym z całemi gromadami mgła
wic. Jakkolwiek jest - od tej dziedziny astronomii należy oczekiwać nie
tylko wiadomości o ogólnej budo,wie świata, ale i rozświetlenia problemu 
rozwoju naszego Galaktycznego układu gwiazd. 

źRóDŁA: 

R u s s e l l, D u g a n, S t c w a r t: "Astronomy". 
E d w i n H u b b l e: Artykuły w .,Contributions from the M-t Wilson Observatory" 

vol. XIV oraz w "Communications to the National Academy of Sciences". 
H ar l o w S h a p l e y: Artykuły w "Proceedings of the National Academy of Scien

ces" oraz w .,Bulletin of the Harvard College Observatory". 
Knut L u n d m ark: "Studies of anagalactic nebulae". Upsala, 1927. 

Kronika astronomiczna 

Rozszerzanie się wszechświata. 

Wszechświat, według najnowszych badań astronomicznych, składa się z niezmiernie 
licznych zbiorowisk gwiazd, popularnie nazywanych "wszechświatami - wyspami" ze 
względu na olbrzymie odległości, jakie oddzielają jedno zbiorowisko od drugiego. Ta
kieJD.i "wszechświatami- wyspami" są mgławice pozagalaktyczne (patrz art. W. Opal
skiego Nr. bieżący, str. 1), jedną z tych wysp jest również nasz układ Drogi Mlecznej 

Ciekawą właściwością wszystkich prawie obserwowanych przez nas mgławic pozaga
laktycznych jest ich bardzo znaczna prędkość radjalna. Na początku 1929 r. największa 
znana prędkość radjalna, obserwowana u mgławic pozagalaktyczny<:h, wynosiła + 1800 
km /sek. W ciągu 1929 i 1930 r. obserwatorawie na Mount Wilson zdołali zmierzyć widma 
bardzo wielu słabych mgławic, znajdując, że prędkości te dochodzą aż do + 11500 km/sek. 
Wszystkie te prędkości radjalne są dodatnie, t. j. mgławice te oddalają się od nas. Jak
kolwiek odległości słabych mgławic pozagalaktycznych nie są jeszcze dokładnie znane, 
jednakże nie ulega wątpliwości, że prędkości radjalne tych mgławic wzrastają propor
cjonalnie do ich odległości. 

Oddalanie się wszystkich mgławic pozagalaktycznych od nas było do 
wyjaśnione. Dopiero w roku ubiegłym znany astronom holenderski, W. 
wytłumaczył dodatnie prędkości mgławic spiralnych rozszerzaniem się 
Rozszerzanie to jest prostym wynikiem zastosowania teorji względności. 

niedawna nie
d e S i t t e r, 
wszechświata. 

Interesującemu zagadnieniu rozszerzania się wszechświata zostanie poświęcony ob
szerny artykuł w najbliższym numerze "Uranji". 

E. R. 

P l u t o n. 

Planeta ta już drugi rok jest pilnie obserwowana, przewazme przy pomocy foto
grafii. Orbita jej została wyznaczona ze znaczną stosunkowo dokładnością dzięki odszu
kaniu obrazu planety na licznych kliszach z lat ubiegłych (Uccle r. 1927, M-t Wilson 
1919, Williams Bay 1921 i innych). Duże zasługi przy wyznaczeniu orbily Plu-
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tona położyło Obserwatorjuro Krakowskie. Dyrektor Obserwatorjum, prof. T. B a
n a c h i e w i c z, przy pomocy :specjalnych własnych metod rachunkowych, obli
czył, w miarę napływania coraz to nowszych obserwacyj, 11 coraz to dokładniejszych 
orbit planety. Analogiczne badania nad orbitą Plutona przeprowadzili astronomowie 
obserwatorjuro Licka, E. C. B o w er oraz F. L. W h i p p l e (18 orbit na podstawie 
136 obserwacyj), N. S t o y k o w Paryżu, a także F. Z a gar w Padwie, który w obli
czeniach swych uwzględnił ponadto perturbacje planet systemu słonecznego. 

198~ 

Wiadomości nasze o Plutonie, poza znajomosc1ą orbity, są dotychczas bardzo skąpe 
z powodu słabego blasku planety (15m). Masę nowej planety - na podstawie zakłóceń, 
wywołanych w ruchach Neptuna - oceniają astronomowie z M-t Wilson: N. M a y a 1 
i S. N i c h o l s o n, na 1.08 masy Ziemi z rachunkową niepewnością 23°/o. Czyli masa 
Plutona jest prawdopodobnie większa od połowy masy Ziemi, a mniejsza od 1.5 masy 
Ziemi. Rycina przedstawia obecny wygląd systemu słonecznego po uwzględnieniu drogi 
Plutona. Liczby oznaczają lata. Środek elipsy Plutona ( + ) znajduje się nazewnątrz 
orbity Saturna. 

Bibljografja prac naukowych astronomów polskich 
za rok 1930. 

J. G. 

ST. ANDRUSZEWSKI l J. SŁAWSKI. Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu 
w Poznaniu. 

Observations des comiifes: Wilk {1929 d) , Wilk (1930 c), Schwassmann- WachmanTI 
{1930 d) et de pelifes planiites, faifes a l'Observafoire de l'Universite de Poznań. (Acta 
Astronomica, ser. b, vol. I, p g. 129-131). Obserwacje pozycyj komety 1929 d, komety 
1930 c, komety 1930 d, oraz planetoid: Juno, Hebe, Messalina, Hera, Thyra, Eunike, Ana
costia. Pomiary dokonane były w okresie czasu 21.XII.1929- 30.VIII.1930 r. przy po
mocy mikrometru, dostosowanego dt• refraktora Zeiss'a, o średnicy 20 cm. 

Observafions d'occultafions faifes a l'Observafoire de l'Universite de Poznań. (Acta 
Astron., ser. b, vol. l, pg. 131- 132). 20 momentów obserwacyj 13 nkryć gwiazd przez 
Księżyc, dokonanych w czasie 28.II.1925- 7.XI.l925 r. w Obserwatorjuro Astronomiez
nem Uniwersytetu Poznańskiego. 
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Prof. dr. T. BANACHIEWICZ. Obserwatorjum Astronomiczne Uniw. Jagiellońskiego 
w Krakowie. 

Object Lowell Observatory. (Bureau Central Astron. de l'Union Astronomique Intern., 
Circulaire Nr. 276). Efemeryda "Objektu Lowell'a" w odstępach czterodniowych na 
ok1es czasu: 2.V.1930 do 11.VL 1930, obliczona na podstawie elementów orbity S m i
l e y'a i B a n a c h i e w i c z a. 

Co met Wilk (1930 c) (Bur. Centr. Astr. de l'Un. Astr. In t., Circulaire Nr. 273). Te
legram, zawierający elementy orbity komety Wilka (1930 c) 

Object Lowell Observatory. (Bur. Cent. Astr. de l'Un. Astr. Int., Circulaire Nr. 282). 
Telegraficzny komunikat, podający elementy orbity objektu Lowell'a. 

Object Lowell Observatory. (B. C. A. U. A. L, Circulaire Nr. 283). Stwierdzenie, że 
świeże obserwacje tego objektu sprawdzają nieduży mimośród jeg·J orbity. 

Object Lowell Observatory. (B. C. A. U. A. 1., Circulaire Nr. 284). Przedruk z "Pe · 
tite Circulaire de l'Observatoire de Cracovie, 1930, Mai 24" efemerydy wstecznej ob
jektu Lowell'a co 20 dni w okresie jego widzialności w latach 1909-1927. 

Comet Wilk (1930 c) (B. C. A. U. A. 1., Circulaire Nr. 2901. Obserwacja pozycii 
komety Wilka (1930 cl w dniu 16.VI.1930, elementy jej orbity oraz efemeryda co 2 dhi 
na czas 4.VI.1930-5.VIII.1930 r. 

Comet Wilk (1930 c) (B. C. A. U. A. L, Circulaire Nr. 294). Uzupełniające dane, 
tyczące się orbity komety Wilka (1930 c) oraz dalsza jej efemeryda, co 4 dni, na czas 
5.VIII.1930-28.X.1930 r. 

Pluto. (B. C. A. U. A. 1., Circul. Nr. 296). Poprawka mimuśrodu orbity Plutona 
w związku z poprawkami obserwowanych deklinacyj planety. 

Ober die Ausfiihrungen von Prof. Brendel. (A. Nr. 5685). (Okólnik Ohserwatorjum 
Krakowskiego Nr. 26). Odpowiedź na artykuł prof. Brendela (A. N. 5685) w sprawie 
stosowalno~ci rozwinięć w szeregi w teorji perturbacyj. 

Chronique de l'Observatoire Astronomique de Cracovie concernant Pluton. 1930 
mars· aout. (Okólnik Obserw. Krak. Nr. 26). Zestawienie chronologiczne faktów, ilustru
jących żywą współpracę Obserwatorium Krakowskiego przv wyznaczeniu orbity świeżo 
odkrytego Plutona, Naj pierw stwierdzono transneptuniczny charakter nowo odkrytego 
ciała, następnie obliczono prowizorycznie ze skąpych początkowych obserwacyj orbitę 
kołową, a stąd efemerydę na dni najbliższe. W miarę napływu nowych obserwacyj, obli
czono wspólnie z przybyłym właśnie do Krakowa prof. Ch. H. S m i l e y'em nową orbitę 
oraz efemerydę wsteczną dla opozycyj w latach 1928-30. Stwierdzono ruch o charakterze 
planetarnym. Wreszcie przy pomocy specjalnej metody rachunkowaj, wynalezionej przez 
autora, dostosowanej do danego przypadku, obliczono 11 coraz to dokładniejszych orbit 
eliptycznych Plutona, których zestawienie zamyka kronikę. 

Neuer Komet Wilk. (Beobachtungs-Zirktilar d. Astronomisohen Nachrichten, 1930, 
Nr. 13). Wiadomość telegraficzna o odrykciu przez dr. A. Wilk a w Krakowie, w dniu 
21 marca 1930 r., nowej komety o jasności 7 m , 

Primo orbita de corpore coeleste transneptunico. (Acta Astronomica, ser. c, vol. I. 
pg. 99-100). Obliczenie pierwszej, prowizorycznej, kołowej orbity "Transneptuna", a stąd 
efemerydy na drugą połowę marca 1930 r. 

Elements o f t he Transneptunian Body. (Acta Astronom., ser. c, vol. l, p g. 103-107). 
Obliczenie, wspólnie z prof. Ch. H. S m i l e y'em, "elementów Oppolzera" dla Trans
neptuna na podstawie 35 podówczas znanych obserwacyj oraz-już bez współudziału
elementów parabolicznych i eliptycznych. 

Comela Wilk (1930 c) Acta Astron., ser. c, vol. I, pg. 107-108). Na podstawie ob
serwacyj tej komety, dokonanych w Krakowie i Wilnie, obliczono elementy jej orbity 
(okres obiegn 493 lat), a stąd J. P a g a c z e w ski wyznaczył jej efemerydę co 2 dni 
na czas: 1.V.1930-10.VI.1930 r. 

Coordonm?es selenographiques relatives m1x occultations d' etoiles. (Acta As tron., 
ser. c, vol. I, p g. 127--137). Dłuższy artykuł, w którym autor zwraca uwagę na koniecz · 
ność uwzględniania przy redukcji momentów zakryć gwiazd przez Księżyc nieregular
ności brzegu tarczy satelity. Posiłkując się "krakowjanami", podaje cbszernie odpowied
nie metody rachunkowe, poparte liczbowym przykładem. 

(C. d. n.}. J. G. 

Redaktor: · E. Rybka Wydawca: "Mathesis" 

Drukarnia Krajowa w Warszawie, Chłodna 44. Telefon 788-80. 
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TOM l (3 zeszyty) 

Mechanika Ol-(blna, me('han ika ni f' ba 
Ruch falowy i akustyka 
Ciepło 

Teorja kinetyczna ę;azów cieczy 

Jynamic:we wla sno~ci maferji 

Str. VIII i 430, 79 rys. w tekście 10 portrelów na oddz. planszach. 1931 . 

TOM H (4 zeszyty) 

Elektrycznoś(~ i maę;netyzm 
Optyka 

l. Optyka geometryc7.na 

2. llarwy 
3. Teorje światła . .Eter 
4. Kwanty i fale materji 

Cena Z/. 30, w opr. plóc. Zl. 35. 

5. Optyka ciał porus:~.ająl'yl'h się. Ci~nienil" światła. 'I'Porja wzglt;dnoś•·i 

6. Widmo f>1l elektromagnetycznych 

Uzupełnienie: Ogólna teorja wzglęJno8ci 

Budowa materji 

L Części składowe atomów 

Jonizacja gazów i elektrony.- Ładunek elementarny.- Promienie- elektr)<'znośl'i 
dodatniej. -Izotopy.- Promieniotwórczość.- Jądro atomu.- Hozpad atomów 

naturalny i sztuczny. - Protony. 

II. Promieniowanie i mechanika atomu 

Typy widm. - Serje widmowe. - B o h r a model atomu. - Braki miHlPin 

B o h r a.- Hznt oka na nowe kierunki w me1·hanice atomów . 

Str. IV i ca 650, przeszlo 200 rys. w tekście i na tablicach 
oraz /4 portretów na oddz. planszach. 1931. 

Cena Zl. 40, w opr. plóc. Zl. 45. 

Cena calości (2 łomy) Zl. 70, w opr. plóc. Zl. 80, bądź w 7-miu zeszytach po Zl. 10.80 każdy 
(Odbiór pojedynczego zeszytu obowiązuje do odbioru całości). 

Cena calości na specjalnym papierze w artystycznej oprawie skórkowej Zl. 200. 

W Y D A W I C T W O RE D AK C Jl "M A T H E S I S P O L S K I E .J" 
W AR SZA WA, MARSZAŁKOWSKA 81. TEL. 690-14. KO TO W P. K. O. 12628 
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Z PRZEDMOWY AUTORÓW 

Do wydania II-go (1931). 

PIERWSZE wydanie tej książki spotkało się z przychylnem przyjęciem tak ze strony 
czytelników. jak i krytyki (recenzje profesorów S m o l u c h o w ski e g o, 

L o r i i), chętnie więc przystąpiliśmy do opracowania nowego wydania. Mniemając, 
że książka o charakterze wypisów daje realny pożytek stosunkowo szczupłemu gronu 
osób. mających gruntowne przygotowanie naukowe, pragnęliśmy zrazu zmienić 
zasadniczo charakter dzieła. pisząc zarys historii fizyki, któryby zawierał w od
powiednich miejscach wyjątki z oryginałów. Krótkość czasu nie pozwoliła zreali
zować tego planu w całej rozciągłości. 

Ostatnie dwudziestolecie stanowi niewątpliwie jedną z najważniejszych 

epok w rozwoju naszej nauki. W ciągu tego czasu wzrosła kolosalnie wiedza 
faktyczn~ i to nietylko dzięki wysubtelnieniu metod i narzędzi badania, lecz 
również - dzięki nowym płodnym ideom, które zmieniły zasadniczo światopo

gląd wieku XIX-go. Wydawało się niepodobieństwem poprzestać na fizyce klasy
cznej, pomijając milczeniem najbardziej żywotne zagadnienia, wiążące się z wart
kim potokiem myśli obecnego pokolenia, - zagadnienia, posiadające olbrzymią 

doniosłość tak z punktu widzenia poznawczego, jak i czysto praktycznego. 

Należało się jednak liczyć z tern, że dziedziny nowe mało naogół są znane 
wśród szerszego ogółu. W tych warunkach przedstawienie rzeczy ściśle historyczne 
nie było celowe; wypadło więc zagadnienia fizyki współczesnej traktować raczej 
ze stanowiska logicznego, wplatając jedynie tu i owdzie uwagi historyczne i cha
rakterystyczne ustępy z prac oryginalnych. Mamy nadzieję, że odnośne rozdziały 
oddadzą usługę wszystkim osobom interesującym się postępami fizyki. - tembar
dziej, że polskie piśmiennictwo popularno-naukowe jest dotychczas ubogie, szcze
gólnie w stosunku do nowych zagadnień. 

Ze względu na cel i charakter książki unikaliśmy wywodów matematycznych, 
poza nielicznemi zupełnie elementarneroi przeróbkami. Szukaliśmy przeto stale 
oparcia o doświadczenie, co pozwoliło szkicować główne idee słowami z pomi
nięciem symboli rachunko
wych. Tendencja taka mu· 
siała się, oczywiście, odbić 

na wyborze materiału nau
kowego. 

Nadmienimy wreszcie, że 
i w dziedzinie fizyki kla
sycznej rozszerzyliśmy nie
które działy, np. akustykę; 
uwzględniliśmy też teorję 

kinetyczną gazów, pominię
tą w pierwszem wydaniu. 
Z drugiej strony, by nie po
większać nadmiernie obję

tości książki, musieliśmy 

skrócić rozdziały, które się 

wydawały mniej istotnemi. 

Rys. 25. 

Przyrząd C a v e n d i s h' a do wyznaczania stałej 
grawitacyjnej. (Tom I. Mechanika) 



4 Dzieje rozwoju fizyki 

Do wydania I-go {1913) 

QD lat kilkunastu w naucza_niu fizyki powstał silny prąd, skierowany ku bardziej 
bezpośredniemu, niż dotychczas, zetknięciu się ucznia z przedmiotem nauczania. 

Dwie drogi w !Jierwszym rzędzie wiodą do tego celu: ćwiczenia własnoręczne 
zbliżają uczącego się do samej przyrody, - czytanie prac oryginalnych zapoznaje 
go z indywidualnością wielkich twórców myśli naukowej. 

Obie te drogi nie mogą, rzecz prosta, zastąpić podręcznika; powinny jedynie 
uzupełnić . wykład ściśle logiczny. Podręcznik jest niejako pośrednikiem pomiędzy 
czytelnikiem a uczonym. Ale najsumienniejszy, najwymowniejszy pośrednik nie 
zastąpi obcowania z twórczym umysłem badacza: fakty i prawdy naukowe w przed
stawieniu ludzi, którym się one bezpośrednio objawiły, wytępują plastyczniej i łat
wiej wrażają się w pamięć, niż w wykładzie systematycznym; nieraz też są 

jaśniejsze i zrozu
mialsze, niż w opra
cowaniach pófniej
szych, zwłaszcza po
pularnych; przyzna 
to zapewnie każdy, 
kto porówna popu
larne opracowania 
zasady względno

ści. teorji elektro
,magnelycznej świa
tła, teorji elektro
nowej lub tcorji 
barwy dźwięku z 
orygin;:tlnemi praca-
mi E i n s l e i n' a, 

Rys. 29. 
Przyrząd F e d d e r s e n a do badania wyładowań 
oscylacyjnych. (Tom U. Ele klryczność i magnetyzm). 

Maxwell'a, J. J. Thomson'a, Zeeman'a i Ilelmholtz'a Jest to zrozu
miałe: któż bowiem stara się jaśniej wypowiedzieć myśl swoją, niż twórca no
wego poglądu, wystawiony na krytykę ludzi. przywykłych do pojęć już utarlych? 
któż wszechstronniej zbadał daną sprawę doświadczalnie, lub rozważył teore
tycznie? Nie przeczymy, że bywają przykłady wprost przeciwne; staraliśmy się 

pominąć je w tym zbiorze. 
Nie należy też niedoceniać znaczenia wychowawczego historycznego pozna· 

nia nauki. Kształtujący się charakter napotyka tu zdumiewające przykłady żelaz
nego hartu woli, pracowitości mrówczej, całkowitego podporządkowania życia 
wielkiej idei przewodniej. Pod tym względem jest chyba fizyka dziedziną wyjąt
kowo uprzywilejowaną. Dość wspommec 1m10na G a l i l e u s z a, N e w t o n a 
H u y g e n s'a, F ar a d a y'a, F re s n e l' a, których życie jest pasmem poświęcet\ 

dla nauki i idei obowiązku. 
Na Zachodzie zrozumiano oddawna doniosłość uprzystępnienia źródeł nauko

wych. W dziedzinie nauk ścisłych największą popularność zyskało niemieckie wy
dawnictwo p. t. .. Ostwald's Klassiker der exakten Wissenschaften", które w stu
kilkudziesięciu tomikach zawiera szereg najwybitniejszych pomników myśli ludzkiej. 
Podobne zbiory posiadają i inne narody; my i pod tym względem pozostaliśmy w tyle. 

Wydając niniejszy zbiór prac oryginalnych. najwybitniejszych fizyków, chcic
li$my zapełnić tę lukę w skromnym tylko zakresie; mając na względzie przede
wszystkiem potr.zeby szkolnictwa, pragnęliśmy dać książkę, która mogłaby się 
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Rys. 32. 

Tory cząsteczek cieczy (Tom I. Ruch falowy i akustyka). 

znaleźć w rękach ucznia klas starszych lub początkującego studenta, a nauczy
cielowi dostarczyłaby materjału do urozmaicenia wykładu. Sądzimy jednak. 
że i każdy człowiek ogólnie wykształcony interesujący się zagadnieniami fizyki, 
majdzie w tej książce ciekawy dla siebie materjał. 

Ś. p. prof. M. SMOLUCHOWSKI, jeden z najwybitniejszych fizy
ków polskich, w ten sposób pisał o tej książce (p. Poradnik dla 
samouków. Tom II. 1917, p. 137). 

" ... całość oddać może wielkie usługi zwłaszcza nauczycielom 

przy nauce szkolnej. Autorowie umieli w sposób bardzo zręczny 

zestawić ustępy z pism wybitnych mężów nauki, tak, że treścią 

łączą się w pewną calość powiązaną myślami ogólnemi, a równo

cześnie dajq pogląd na sposób myślenia i indywidualności owych 

uczonych. Strona historyczna góruje nad stroną naukowo- dydak

tyczną; szczegółowe biografje, notatki historyczne, portrety slytmych 

uczonych (między innemi także Wróblewskiego) przyczyniają się 

do tego. Pobudza lo zainteresowanie czytelnika, łącząc go więzami 

sympalji osobi:~lej z aulorami ustępów cytowanych i ożywia wyklad 

rzeczy naukowej. Nie brak leż objaśnień treści czysio naukowej ... 

Naogół książka co do formy bardzo zajmująca, co do treści 

pouczająca, sianowi doskonały nabytek naszej literalury dy

daktyczno-naukowej, a w znacznej mierze zastąpić może obszer

niejsze historyczno· naukowe dzieła obce". 
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Rys 109 a. 

Pierścienie interferencyjne, otrzymane przez F. Kir c h n e r a przy 
przechodzeniu elektronów przez cienką warstwę złota, stwierdzające 

istnienie fal de B r o g l i e' a. (Tom II. Optyka) 

SPIS RZECZY 

TOM 

Mechanika : ogólna, mechanika nieba 
i dynamiczne własności materji. 

Opracowała M. S a d z e w i c i o w a. 

ROZDZIAŁ I. Rys rozwoju mechaniki 
w starożytności. 
Archimedes - .. 0 równowadze płaszczyzn, czyli 
o ich śmdkach ciężkości" - "0 ciałach, które 
unoszą się na płynie"- Heron z Aleksandrii -
.,Pneumatykau - "O podnoszeniu ciężarów"'. 

ROZDZIAŁ H. Stan mechaniki w wie· 
kach średnich. Rozwój jej w epoce 
odrodzenia. 
Leonardo da Vinci -Wyjątki z pism -Miko
łaj Kopernik -.O obrotach ciał niebieskich"
Stevin - Wyjątki z rozprawy o równi pochy
łej - Descartes - Galileusz - "Dialogi i do
wody matematyczne, dotyczące dwu nowych 
gałęzi wiedzy". 

ROZDZIAŁ III. Dynamiczne własności 
materji. 
Toricelll - Pascał - "Opowiadanie o wielkim 
doświadczeniu, dotycząccm równowagi pły
nów - "Rozprawa o równowadze płynów" -
Otto v. Guericke - Ottona v. Guericke nowe 
(t. zw.) Magdeburskie doświadczenia nad l'rze
atrzenią pró±ną - Boyle - Mariotte - "Roz
prawa o własnościach powietrza 11

• 

ROZDZIAŁ IV. Fizyka newtonjańska. 
Mechanika analityczna. 
lsaac Newton-.. Matematyczne zasady filozofii 
natury"- Laplace - "O budowie świata" -
Lagrange - "0 różnych zasadach statyki". 

ROZDZIAŁ V. Doświadczenia fizyczne, 
dotyczące obrotu ziemi i jej masy. 
Cavendisb - "Doświadczenia mające na celu 
wyznaczenie gęstości ziemi'' - Foucault - .. Do-

I 
wód fizyczny ruchu obrotowego ziemi przy 
pomocy wahadła'' . 

Tabelka chronologiczna. 

Ruch falowy i akustyka. 

Opracował W. W e r n e r. 

Czasy starożytne. 

Czasy nowożytne . 
Mierzenie prędkości głosu-Colladoni Sturm-
110 ściśliwości cieczy". 

Częstość drgań ciał dźwięczących. 
Baron Ca~niard de la Tour - .. 0 syrenie, 
nowej maszynie akustycznej, przeznaczonej 
do mierzenia drgań powietrza, stanowiących 
dźwięk" - Feliks Savart - .O wrażliwości 
narządu słuchowego". 

Usystematyzowanie nauki o falach 
przez H. i W. Weberów. 
E, H. Weber i Wilhelm Weber - ,.Nauka 
o lalach, oparta na doświadczeniach" - O la
lach stojących - O ruchach cząsteczek wody 
przy powstawaniu i pr1.enoszeniu się fal -
O drganiach stojących w cieczach. 

Pomiary pośrednie prędkości głosu. 
Ernest Chladni - August Kundt- .,0 nowym 
rodzaju akustycznych figur pyłkowych i o ich 
zastosowaniu do wyznaczania prędkości głosu 
w ciałach stałych i gazach". 

Rezonans i wyższe tony harmoniczne. 
H. v. Helmholtz-,.Nauka o wrażeniach dźwię
kowych, jako podstawa fizjologiczna teorji mu
zyki" -- O wrażeniach głosowych wol!óle -
Składanie drgań - Analiza dźwięku zapomocą 
oddtwięku - O różnicach w muzycznej barwie 
dźwięków - O dostrzeganiu barwy dźwięku 
(odtwarzanie dźwięku samogłosek). 
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C e p ł o. 

Opracował M. G r o t o w s k i. 

ROZDZIAŁ I. Termometrja. 
Początki termometrii - Fahrenheit-Celsius
"Spostrzeżenia, dotyczące dwu stałych stopni 
na termometrze 11 -Reaumur-11Prawidła budowy 
termometrów ze skalami, dająceroi się porów
nywać, które dają pojęcie o zimnie i cieple 
oraz mogą być sprowadzone do znanych miar" 
Prace nad termometrem gazowym - Charles 
Gay-Lussac - 11 Badania rozszerzania się gazów 
i par pod wpływem ciepła" - Dalsze postępy 
termometrji. 

ROZDZIAŁ II. Skraplanie ~azów. 
Andrews (Thomąs) - ,.0 ciągłości stanów ma
terii gazowego i cieplnego 11 

- Wróblewski 
i Olszewski - "0 skraplaniu tlenu i &Lotu i o ze
staleniu siarczku węgla i alkoholu 11

-
11 O skro

pleniu azotu". 

ROZDZIAŁ III. Kalorymetrja. 
Black - Lavoisier - Laplace - ,.Rozprawa 
o cieple 11

, 

ROZDZIAŁ IV. Zasady termodyna
miki. 
Pierwsze próby sformułowanja t. zw. drugiej 
zasady termodynamiki - Twierdzenie Car
nota - Carnot - Zasada zachowania sił ży
wych- Początki zasady zachowania energji.
Prace Mayera - Mayer -Prace doświadczalne 
Joule' a, dotyczące równoważności ciepła i pra
cy. Joule - "0 zmianach temperatury, wywo
łanych przez rozrzedzenie i zgęszczenie powie
trza"- Praca Helmhollza-Helmhollz - Wyjątki 

z rozprawy "0 zachowaniu siły" - Sprzecz
ności między zasadą .. zachowania siły 11 i twier
dzeniem Carnota. William Thomson - Osta
teczne sformułowanie zasad termodynamiki 
Prace Clausiusa i Thomsona - Clausius -
11 0 sile poruszającej ciepła i o prawach, 
które stąd można wyprowadzić dla nauki 
o cieple" - Dalszy rozwój termodynamiki. -
Spór o istotę teorji fizycznej. 

Teorja kinetyczna gazów cieczy. 

Opracował W. W e r n e r. 

ROZDZIAŁ l. Podstawy teorji. 
Dr. A. KrOnig -"Zarys teorji gazów'1

- "0 ro
dzaju ruchu, który nazywamy ciepłem". 

ROZDZIAŁ II. Dalszy rozwój teorji. 
Jan Dederik van der Waals-"0 ciągłości stanu 
gazowego i ciekłego u. 

ROZDZIAŁ III. Druga zasada termo
dynamiczna. 
L. Boltzmann - "DruQ:a zasada mechanicznej 
teorji ciepłau. 

ROZDZIAŁ IV. Doświadczalne dowo
dy istnienia ruchów drobinowych. 
Marjan Smoluchowski - .. 0 fluktuacjach ter
modynamicznych i ruchach Browna" - "Gra
nice ważności drugiej zasady termodynamiki" 
Jan Perrio- Wyjątki < książki p . t. ,.Atomy". 
Promienie atomowe- L . Dunoyer - "0 teorji 
kinetycznej gazów i o urzeczywistnieniu pro
mieniowania materjalnego o pochodzeniu ciepl
nem"-110 rezonansie optycznym gazów i par". 

T O M II 

Elektryczność i magnetyzm. 

Opracował W. W er n e r. 

ROZDZIAŁ l. Starożytność i średnio
wiecze. 
Wiadomości o elektryczności i magnetyzmie 
u Greków i Rzymian - Magnetyzm w śred
niowieczu . 

ROZDZIAŁ II. Czasy odrodzenia. 
Wiliam Gilbert - "De Magnete". 

ROZDZIAŁ III. Następcy Gilberta. 
Nowe fakty - Udoskonalenia techniczne -
Wyładowania elektryczne - Teorje wypływów. 

ROZDZIAŁ IV. Teorja fluidów elek
trycznych. 
Benjarnin Franklin - Z .. Doświadczeń i obser
wacji nad elektrycznością, dokonanych w Fi
ladelfii w Ameryce" - Dalszy rozwój teorji 
Iluidów-Karol August Coulomb- "Rozprawy 
o elektryczności i magnetyzmie". 

ROZDZIAŁ V. Prądy galwaniczne. 
Ludwik Alojzv Galvani - "0 siłach elektry
czności przy ruchach mięśniowych" - Aleksan
ner Volta - .. 0 pewnych odkryciach Galva
ni'ego z Bolonii wraz z doświadczeniami 
i uwagamin - "0 elektryczności, wzbudzonej 
jedynie prze.t zetknięcie różnych rodzajów 
substancyj przewodzących" - Źródło napięcia 
elektrycznego - Działanie chemiczne prądów 
galwanicznych. 

ROZDZIAŁ VI. Działanie magnetyczne 
prądów galwanicznych. 
Ja n Christian Oersted - .,Doświadczenia nad 
działaniem konfliktu elektrycznego na igłę ma
tyczną"- Dalszy rozwój elektromagnetyzmu -
Andrzej Marja Ampere - .. Wykład metody
czny ziawisk elektrodynamicznych i praw, 
rządzących temi zjawiskami" -Prawo Ohma 
Jerzy Szymon Ohm. 

ROZDZIAŁ VII. Dzieło Faraday'a. 
Michał Faraday -"Badania doświadczalne nad 
elektrycznością"- Serja I i 11. .,Odkrycia prą
dów indukcyjnychh-Dalsze prace nad prądami 
indukcyjneroi - Seria VII. .,0 określonych sto
sunkach przy rozkładzie elektrochemicznym~'
"Rozwój teorji elektrolizy 11 -Serja X l. ,.0 induk
cji"- Stała dielektryczna - Serja XX . .,0 no
wem działaniu magnety cznem i o stanie ma
gnetycznym wszelkiej materW' - Własności 
magnetyczne ciał - Maxwell o metodzie Am
pere'a i Faraday'a. 

ROZDZIAŁ VIII. Teorja pól elektro
magnetycznych. 
James Clerk Maxwell - Wyjątki z ,.Elektry
czności i Magnetyzmu" - Plan dzieła (o pola
ryzacji elektrycznej) - Porównanie jednostek 
elektrostatycznych i elektromagnetycznych 
Teoria magnetyczna światła - Dalszy rozwój 
teorji polaryzacji - Prądy konwekcyjne -
Henryk August Rowland - .,0 działaniu ele
ktromagnetycznem l'rądów konwekcyjnych" -
Wilhelm Konrad Rontgen. .O sile elektry
cznej, wywołanej przez ruch dielektryku, 
umieszczonego w polu jednostajnem", 
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ROZDZIAŁ IX. Drgania i fale elektro
magnetyczne. 
Drgania elektryczne - Wilhelm Feddersen -
... O wytadawaniach butelek elektrycznych 11 

-

Fale elektromagnetyczne - Henryk Rudolf 
Hertz - "Badania nad rozchodzeniem się siły 
elektrycznej" - Badania i zastosowanie fal 
elektromagnetycznych. 

Tablica chronologiczna dat urodzin 
i śmierci. 

O p t y k a. 

Opracował S. Z i e m e c k i. 
Dział l. Optyka geometryczna. 

ROZDZIAt I. Prostolinjawy bieg, od
bicie i załamanie światła. 
Uwagi o~ólne ~ Prostolinjawy bieg światła. 
Zwierciadła- Promienie wzrokowe -Załamanie 
światła - Ciemnia optyczna - Latarnia czar
noksięska - Vitello - Kepler - Prawo zała
mania światła - Soczewki - Mikroskopy i lu
nety - Teleskopy katoptryczne. 

Dział II. Barwy. 

ROZDZIAŁ II. Ogólny zarys. 
ROZDZIAŁ III. "Sir Izaaka Newtona 

Optyka, czyli rozprawa o światła 
odbiciach, załamaniach, uginaniu 
i barwach". 

Dział III. Teorje światła. Eter. 

ROZDZIAŁ IV. Zarys ogólny. 
Prędkość rozchodLenia się światła - Huygensa 
leorja falowa światła- Teorja emisyjna New
tona- Interferencja świalła, Tomasz Young
Badania Fresnela nad dyfrakcją - Polaryzacja 
Swiatła - Poprz~czność fal świetlnych -
Ostateczne zwycięstwo leorji falowej - Eter. 
Teorja elektromagnetyczna światła - Teoria 
względnosci - Teorja względności a eler -
Kwanty światła - Dualizm w optyce. 

ROZDZIAŁ V. Chryslan Huygens. 
"Traklat o świetle ... 

ROZDZIAŁ VI. Tomasz Young. 
"0 teorji świalla i barw Turnasza Younga .. 
.,Doświadczenia i obliczenia, dotyczące optyki 
fizycznej". 

ROZDZIAŁ VII. Augustyn Fresnel. 
"Rozprawa o dyfrakcji światła" - "Obliczenie 
natężenia światła w ośrodku cienia ekranu 
i okrąglego otworu oświetlonych prLez punkt 
promieniujący'' - "RoLprawa c wzajemnem od
dz.ialywaniu promieni światła spolaryzowanego 
przez P. P. A rago i Fresnela". 

ROZDZIAŁ VIII. Tlenryk Ilerlz. 
"0 związku pomiędzy światłem a elektrycL
nością", 

Dział IV. Kwanty i fale materji. 

ROZDZIAŁ IX. Podstawy doświad
czalne teorji kwantów. 
A. Fale a kwanty 
B. Zjawisko fotoelektryczne 
C. Kres widma ciaglego promieni ROntgenow

skich 
D. Zjawisko CompŁona i Ljawisko Ramana 
E. Emisja widm linjowych pod wplywem zde

rzeń atomów z elektronami powolnemi 
F. Zestawienie wartości stalej Płanr.ka 

ROZDZIAŁ X. Fale malerji. 
11 0 uginaniu się elektronów na krysztale niklu" 
przez C. Dąvissona i L. H. Germera. 

Dział V. Optyka ciał w ruchu bqd11cych 
Ciśnienie światła. Teorja wzglę:dności. 

ROZDZIAŁ XL O wpływie ruchu ciał 
na zjawiska optyczne. 

ROZDZIAŁ XII. Teorja względności. 
ROZDZIAŁ XIII. 

11 0 ruchu względnym ziemi i eteru światlonoś
nego" przez A. A. Micheisona i E. W. Morley'a, 

ROZDZIAŁ XIV. Albert Einstein. 
"W sprawie elektrodynamiki ciał poruszających 
się", 

ROZDZIAŁ XV. 
"Badania nad siłami c1smenia światła" przez 
P. Lebiediewa - "0 odkrytym przez P. Barlu
li'ego stosunku pomiędzy ciepłem promieni. 
stem a drugą zasadą" przez L. Boltzmanna. 

Dział VI. Widmo fal elektromai'netycznych. 

ROZDZIAŁ XVI. Przegląd ogólnych 
części widma. 

l. Część widma widzialna i ullrafjolet bliski 
1!. Ultrafjolet daleki 

III. Promienie ROntgena i promienie gamma 
IV. Promienie paSrednie pomiędzy ultrafjołe· 

tern a Róntgenowskiemi 
V. Promienie kosmiczne 

VI. Podczerwona część widma 
VII. Najkrótsze fale Hertza i ich zwiqzek 

z podczerwienią 

ROZDZIAŁ XVII. Gustaw Kirchoff 
i Robert Buns~n. 
"Analiza chemiczna na drodze spostrzeże1·1 
widmowych"-" Sód". 

ROZDZIAŁ XVIII. Krótkotrwałe wi
dma pierwiastków. 

ROZDZIAŁ XIX. 
"0 spostrzeżeniach dolyc:tqcych pnenikliwegu 
promieniow<.~nia, dokonanych w siedmiu podrć· 
żach &wobodnym balonem" przez Viclora 
llessa. 

UZUPEŁNIENIE .Ogólna teoria względ
ności i leorja grawitacji. Opracował 
Dr. G. Doborzyński. 

B u d o w a m a t e r j i. 

Opracował S. Z i e m e c k i. 

Dział l. Części składowe atomów . 

Jonizacja gazów i elektrony. - Ladunek ele
mentarny. - Promienie elektryczności dodal· 
niej . - Izotopy.- Promieniolwórc.tość.- J;_~dro 
atomu. - Rozpad atomów naturalny i sztucz
ny. - Protony. 
O ryg i n a l n e rozprawy: J. J. l'hurn.sun 
i E. Rutherford. O przechodzeniu elektryczno
ści prtez gaLy, wystawione na działanie pru
mieni ROntgena. - J. J. Thomson. Promienie 
katodowe. - M. Sklodowska-Curie. Zyciorys 
Piotra Curiei Badanie ciał radioaktywnych. 

Dział 11. Promieniowanie 

i mechanika. atomu. 

Typy widm. - Serje widmowe. - B u h r a 
model atomu. - Braki modelu B o h r a -
Rzut oka na nowe kierunki w mechanice 
atomów. 
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TEORJE śWIATŁA. ETER 301 

Zdumiewająca była pracowitość i wytrwałość F r e s n e l'a. Jego 
spuścizna naukowa obejmuje trzy wielkie tomy, po kilkuset stron 
każdy. A jednak F r e s n e l nigdy nie mógł całkowicie poświęcać 
czasu swego nauce. Kosztowne doświadczenia wymagały znacznych 
środków materjalnych. Zdobywał je F re s n e l zawodową pracą 
inżynierską; od czasu do czasu zmuszony był jeszcze szukać zarobków 
ubocznych. Tak pomiędzy rokiem 1821 - 1824 zajmował uciążliwe, 
źle płatne, stanowisko tymczasowego egzaminatora uczniów Szkoły 
Politechnicznej. W tym samym okresie czasu należał F r e s n e l 
też i do komisji, wyznaczonej dla udoskonalenia latarń morskich. 
Kilka pięknych wynalazków F r e s n e l'a wywołało przewrót zu
pełny w tej dziedzinie techniki i oddało wielkie usługi tak Francji, 
jak i ludzkości całej. Niewątpliwie jednak strata, którą poniosło spo · 
łeczeństwo przez oderwanie genjalnej jednostki od badań w dzie · 
dzinie nauki czystej, większa była od tej korzyści. Wykrycie praw 
ogólnych, odsłonięcie nowych tajników natury donioślejszem byłoby 
z pewnością od udoskonalenia soczewek projekcyjnych lub wprowa
dzenie knotów nowego systemu. 
Około roku 1824 siły F r e s n e l'a zaczęły się wyczerpywać. Prze

jęty całkowicie poczuciem obowiązku, nie wahał się w wyborze po
między sławą osobistą a zobowiązaniami względem społeczeństwa. 

Wszystkie chwile wolne od cierpień poświęcał F r e s n e l sprawie 
latarń morskich. Zażądał zastępcy dopiero na kilka miesięcy przed 
śmiercią. Umarł w lipcu 1827 r. w trzydziestym dziewiątym roku 
życia. 

Rozprawa o dyfrakcji światła1 
uwieńczon:t przez Akademję Nauk'). 

Natura simplex et fecunda. 

\VI s T Ę P. 

1. Zanim zajmę się specjalnie licznerui i różnorodnerui zjawiska
mi, obj ętemi nazwą wspólną d y f r a k c j i, powinienem, sądzę, 

przedstawić kilka rozważań ogólnych o dwu systematach, które do
ląd w kwestji natury 'wiatła dzieliły uczonych na dwa obozy. N e· 

'i Tłumaczono podług tekstu w .,Oeuvres completes d 'Augustin F r e s n e l, 
publies par MM. H e n r i de S e n a r m o n t, E m i l e V e r d e t et L e o
n o r F re s n e 1". Paryż, 1886, t. 1-szy, str. 247. Przy układaniu powyżej umie
szczonej biografji korzystuli śmy z artykułu E. V e r d e t'a, stanowiącego wstęp 

do te!!o wydawnictwa. 
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czych linij widmowych. W końcu artykułu damy wreszcie zestawienie 
wartości stałej h, otrzymywanych różnemi metodami. 

Zanim przejdziemy do szczegółowego omówienia tematu, uczynimy 
jeszcze uwagę w sprawie dokonywania obliczeń na mocy wzoru (2): 

Ve = ł~mv:ł = hv. 
Wartość ładunku elementarnego e znana jest z doświadczeń M i l

l i k a n'a; e = 4.774 X 10- 10 jedn. elektrostatycznych; masa elek
tronu może być obliczona, gdyż stosunek e/m znajduje się doświad
czalnie na mocy odchylenia promieni katodowych w rurkach próżnio
wych. Tym sposobem, znając V, to jest różnicę potencjałów, 
nadającą pęd elektronowi, możemy obliczyć prędkość elektro
nu v; odwrotnie też, prędkość pozwala nam obliczyć różnicę poten
cjałów, niezbędną do jej wytworzenia. Zauważymy, że ta sama róż
nica potencjałów, przy przeciwnym kicrunku pola, wystarczyłaby do 
zahamowania ruchu elektronu. Zamiast wprowadzać prędkość elek
tronów, charakteryzuje się je zazwyczaj zapomocą odpowiedniej 
różnicy potencja łów. Mówi się wiec o elektronach 300 woltowych, 
10 woltowych i t. p. 

Prosty przykład pozwoli przedstawić sposób obliczania bardziej 
konkretnie. Przypuśćmy, że naświetlamy płytkę, naelektryzowaną 

ujemnie, zieloną linją łuku rtęciowego, której długość fali "-= 5461 A. 
światło (oh. niżej) wyzwala elektrony. Ich prędkość początkowa mo
że być obliczona na podstawie wzoru E i n s t e i n a. (Rzeczywista 
prędkość elektronów będzie mniejsza, oh. równ. (3) na str. 342). Pomi
jając ogniwo środkowe, napiszemy: 

V e = hv i V=!!_· v 
e 

Wartość stałej Planck'a h = 6.55 X 10- 27 erg. sek.; e, jak zazna-

czyliśmy wyżej = 4.774 X 10 - 10 j. el. stat.; wzór na długości fali],=~ 
V 

gdzie c oznacza prędkość światła = 3 X 1010 cm. sek. - 1, pozwala 
nam obliczyć v. W przypadku rozpatrywanej przez nas linji rtęcio-

wej, gdy A. = 5461, A = 5461 X 10- 3 cm, v = 54~tx1~~~8 = 5.5 >< 1014 

(w liczbie zaokrąglonej). Podsta wia j ąc te dane, otrzymalibyśmy V 
w jednostkach elektrostatycznych; mnożąc przez 300, będziemy mieli 
napięcie w woltach. A więc 

V _ 6.55 X 10 27 X 5.5 X 1014 X 300 _ 2 27 wolt. 
- 4.774 X 10- to - . 
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KW ANTY I F ALE MATERJI 

we wzorze tym h oznacza 
(oh. str. 381). 

-
znaną nam 

383 

już stałą Planck'a 

Fale, związane z ruchem materji, uważał d e B r o g l i e tylko za 
wybieg teoretyczny, pojęcie pomocnicze. Wkrótce wszakże, bo w trzy 
lata po ogłoszeniu pierwszej na ten temat rozprawy d e B r o g l i e'a, 
dwaj Amerykanie, D a v i s s o n i G e r m e r 1

), stwierdzili do
świadczalnie istnienie fal materji, których długość odpowiadała wy
żej podanemu wzorowi teoretycznemu. 

Odkrycie fal materji otworzyło myśli ludzkiej nowe horyzonty. 
Okazało się, że niepokojąca dwoistość istnieje me tylko w dziedzi -

Ludwik de Broglie 

nie światła. Poruszający się elektron czy też atom posiada bądź 

charakter pocisku materialnego, bądź też charakter fali. Sprzęże

nie cech sprzecznych w jednem zjawisku jest dla umysłu naszege~ 

zgoła niepojętem. Być może, że za tą dwoistością kryje się wszech
ogarniająca jedność, cało,ść. Narazie jednak jest to tylko domnie
manie, po,zbawione konkretnej podstawy. 

Wobec tego wszakże, iż umysłowość ludzka posiada wyraźną ten
dencję ujmowania zjawisk w jednolitą, harmonijną całość, należy 

się spodziewać, że pogląd dualistyczny na światło i materję będzie 

') Rozprawa ogłoszona w Physical Review w roku 1927; na str. 387 dajemy 
wyjątek z tej pracy. 
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