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URAN JA CZASOPISMO POLSKIEGO TOW. 
PRZYJACIÓŁ ASTRONOMJI 

NR 4 (36) \V rzesień- październik 1931 RoK 10 

E. RYBKA 
(Warszawo) 

ZASADY FOTOMETRJI FOTOGRAFICZNEJ 

FOTOGRAFOWANIE gwiazd było 1ednem z pierwszych zastosowań 
fotografii do badań naukowych, bowiem już w 1850 r. G. P. B o n d 

w Ameryce otrzymał dagerotypy Wegi i Kastora. Zbyt mała jednak czu
łość dagerotypów i uciążliwe zabiegi przy ich stosowaniu stanowiły wielkie 
trudności przy używaniu ich do celów astronomicznych. Dalszy postęp 
w astrofotometrj i okazał się możliwym po wynalezieniu mokrych płyt ko
lodionowych, które B o n d zastosował do fotografii gwiazd w 1857 r. 
Badając otrzymane na kliszach obrazy gwiazd, B o n d uczynił następujące 
niezmiernie doniosłe spostrzeżenie: 

., Średnice i stopień zaczernienia krążków gwiazd zmieniają się zależnie 
od czasu ekspozycji. Pozatem średnice krążków przy tym samym czasie 
ekspozycji zależą od względnych jasności gwiazd i dlatego mogą służyć 
do pomiarów względnych wielkości". 

W tern spostrzeżeniu zawarte zostały najważniejsze zasady fotometrii 
fotograficznej, która obecnie stanowi bardzo wybitną gałąź astrofizyki, 
wypierając skutecznie metody fotometryczne wizualne. 

Podstawowe znaczenie w fotometrii fotograficznej odgrywa t. zw. prawo 
oczernienia, które wyraża związek między gęstością wydzielonego srebra 

t a kliszy z jednej strony, a natężeniem światła i długością czasu ekspo
zycji z drugiej strony. Najpierw przypuszczano, że gęstość zaczernienia (D) 
jest wprost proporcjonalna do iloczynu z natężenia (I) źródła światła 

i czasu ekspozycji (t) . Przy doborze odpowiednich jednostek prawo to 
wyrażałoby się wzorem: 

(l) D l. t. 

Jak wiadomo z określenia wielkości gwiazdowej, w przypadku rozntcy 
gwiazd o jedną wielkość (lm ), natężenie światła gwiazdy słabszej ma być 
2.512 razy mniejsze od natężenia światła gwiazdy jaśniejszej. O ile więc 
mamy dwie gwiazdy o wielkościach m i n, to między temi wielkościami 
i odpowiadająceroi im natężeniami i oraz i zachodzi związek: 

m n 
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(2) ~ = 2.512"- m czyli 
l n 

(3) log im - log in = 0.4000 (n-m) 

A więc, gdyby prawo zaczernienia (1) było słuszne, wówczas gwiazda 
wielkości m+ 1 dawałaby tę samą gęstość zaczernienia, co gwiazda wiel
kości m, jeżelibyśmy powiększyli czas ekspozycji 2.512 razy. 

Okazało się jednak, że gęstość zaczernienia obrazów gwiazd na kliszach 
jest bardziej skomplikowaną funkcją natężenia źródła światła i czasu 
ekspozycji. Astronom niemiecki, K. S c h war z s c h i l d, na podstawie 
licznych badań znalazł, że wzór (1) należałoby zastąpić wzorem: 

(4) D = l. tP, 

gdzie wykładnik p jest wielkością zależną od rodzaju klisz 1 sposobu wy
woływania. Niech gęstości zaczernienia (przy zdjęciach pozaogniskowych) 
dwóch obrazów gwiazd o natężeniach 11 i 12 , uzyskane w czasie ekspo
zycji t 1 i t~ , będą jednakowe: 

(5) 

(6) 

Biorąc pod uwagę wzór (2), możemy napisać 

(7) 2.512m,--m, ( 
t. ) p • -t- , a wtęc 

l 

p log ( +) 
(8) m. -m, = log 2.512 

Jeżeli wtęc zwiększymy czas ekspozycji 2.512 razy (.!J = 2.512), wów
t l 

czas ze wzoru (8) otrzymamy: 

(9) 

A więc wykładnik p oznacza, ile wielkości zyskuje obraz gwiazdy, jeżeli 
czas ekspozycji zwększymy 2.512 razy. Dla różnych gatunków klisz wy
kładnik ten bywa różny, lecz prawie zawsze jest mniejszy od jedności. 
Dla klisz, używanych przez S c h w a r z s c h i l d a, p przeciętnie 
równało się 0.8. O taki więc ułamek wielkości o·trzymujemy słabsze gwia
zdy na kliszy, gdy czas ekspozycji powiększymy 21

/ 2 razy. 
Przy dalszych badaniach okazało się jednak, że p zależy nietylko od 
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rodzaju klisz i sposobu wywoływania, lecz jest ponadto funkcją jasności 
gwiazd na kliszy. Wzór (4) jest więc tylko przybliżony. 

W 1913 r. E. K r o n zbadał w Obserwatorjuro Astrofizycznem w Pots
damie szereg klisz fotograficznych i znalazł nowy wzór na wyrażenie pra
wa zaczernienia, lecz później s ze badania nie potwierdziły tego wzoru 
A więc prawo zaczernienia nie zostało jeszcze ujęte w dokładny wzór 
matematyczny i z tego powodu trudno je stosować przy określeniu wiel
kości gwiazdowych na kliszach. Zmuszeni więc jesteśmy przy wyznaczaniu 
skali fotometrycznej na kliszach stosować takie metody, przy których 
znajomość wykładnika p nie jest potrzebna. Skalę fotometryczną uzyskać 
możemy najlepiej, gdy w ciągu tego samego czasu ekspozycji otrzymuje-

Fig. 1. 

21 kolejnych zdjęć Wegi, dokonanych w Obserwatorjum Warszawskiem 
przy użyciu siatki dyfrakcyjnej . Poszczególne zdjęcia wykonano przy 

nieco różniących się od siebie nastawieniach ogniska astrokamery. 

my na kliszy obrazy źródeł światła, których różnice natężeń są nam znane. 
Skalę fotometryczną uzyskać możemy bądź drogą laboratoryjną, bądź 

też bezpośrednio z obserwacyj astronomicznych. Ta druga droga bywa naj
częściej stosowana w badaniach astronomicznych. Wszystkie metody po
legają na tern, że osłabiamy światło gwiazd w znanym stosunku. Osiągamy 
to, np., przez diafragmowanie objektywu, lub też przez umieszczenie siatki 
dyfrakcyjnej bądź przed objektywem, bądź przed kliszą. Przeważnie po
stępujemy w ten sposób, że najpierw uzyskujemy zdjęcia gwiazd nieosła
bionych, następnie zaś obok na kliszy fotografujemy te same gwiazdy 
osłabione, stosując taki sam czas ekspozycji, jak przy pierwszem zdjęciu. 
Znany nam stosunek osłabienia natężenia gwiazd (np. z pomiarów średnicy 
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diafragmy lub z pomiarów grubości drutów i odstępów między niemi 
w siatce dyfrakcyj n ej) pozwoli nam na wyrażenie skali fotometrycznej 
w wielkościach gwiazdowych na podstawie wzoru (3). 

Z licznych metod, jakie bywają stosowane w absolutnej fotometrii foto 
graficznej, należy wymienić używanie grubej siatki dyfrakcyjnej, umie 
szczonej przed obj ektywem fotograficznym. Metoda zastosowania takiej 
siatki dyfrakcyjnej do fotometrii fotograficznej podana została przez 
E . H e r t z s p r u n g a w 191 O r., a następnie stosowana i opracowana 
dalej przez tegoż uczonego w szeregu prac, wydanych później . 

Zaletą tej metody jest możność uzyskania skali fotometrycznej przy 
jednej ekspozycji, w przeciwieństwie do innych metod, wymagających 
dwóch zdjęć. Siatka dyfrakcyjna składa się zazwyczaj z drutów metalo
wych o jednakowej grubości, umieszczonych równolegle w jednakowych 
od siebie odstępach. Na kliszy, uzyskanej z taką siatką przed objektywem, 
obraz każdej gwiazdy będzie się składał z centralnego obrazu i położo
nych z obydwu stron tego obrazu widm dyfrakcyjnych, słabnących w miarę 
odd:llania się od środka obrazu (fig. 1). 

Oznaczmy przez d grubość drutów w siatce, przez l zaś niezasłonięte 

odstępy między drutami. Dalej przez / 0 oznaczymy natężenie obrazu gwia
zdy, uzyskanego bez siatki przed objektywem, następnie przez i0 oraz in 
natężenia obrazu centralnego i w1dma stopnia n, uzyskanych przy użyciu 
siatki przed obiektywem; przy zdjęciu z siatką stosujemy ten sam czas 
ekspozycji, jaki był użyty przy zdjęciu bez siatki. Między wielkościami 
temi zachodzą następujące związki: 

( 10) 

. l 2 

(
sm 1 + d n:) 

n7t 

. d 2 

(sm~l +d nr:) 
nĄ 

111) 
I 

o 

Ze wzorów tych wynika : 

(12) . 

Zauważmy, że gdy l = d, t. j., gdy przerwy między drutami równają 
się ich grubości, otrzymujemy ze wzorów (10), (11) i (12): 

l 
(13) -· 4 

dalej zaś dla n parzystych (n = 2, 4, 6 ... ) 
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i 
(14) 

n o, 
i 
o 

dla n nieparzystych (n = 1, 3, S ... ) : 

in 1 
(15) 

lo 
2 2 , 

n '-

in 4 
(16) 

i n 2 .. 2 ,, o 
A więc w tym przypadku zanikają wszystkie widma parzystych stopni, 
zaś widma nieparzystych stopni osiągają maximum blasku. Dla widma 
1-go rzędu (n= 1), otrzymujemy z {15) i {16) : 

l o (17) ~:! 

i l 

i, 4 
(18) 

i .. o 

Podstawiając te wartości do wzoru (3), otrzymamy : 

(19) 0.4000 (m, - M) log 
lo 

log ..:z 
i, 

i 
., .. 

(20) 0.4000 (m , - m o) log o log -
i, 4 

gdzie Mo, m" i m, są wielkościami, odpowiadająceroi jasnościom 10 , i0 

oraz Ź1 • Po przeliczeniu ze wzorów tych otrzymamy: 

(21) 

(22) 

m - M 
l o 

m, m o 

2 ':'486 

0':'981. 

A więc, gdy mamy tylko jedno zdjęcie z opisaną siatką przed obiek
tywem, wówczas otrzymujemy na kliszy szereg obrazów dyfrakcyjnych 
gwiazd, złożonych z obrazu centralnego i widm nieparzystego stopnia, któ
rych ilość zależy od jasności gwiazdy. Mając kilka takich obrazów dy
frakcyjnych gwiazd różnej jasności, mamy możność wytworzenia dokład
nej skali fotometrycznej na podstawie zależności {10) i {11) . 

Opisany wyżej typ siatki dyfrakcyjnej, złożonej z równoległych dru
tów z wolnemi przerwami, równemi grubości drutów, najczęściej bywa 
stosowany w fotometrii fotograficznej gwiazd. Grubość drutów tak powin
na być dobrana, aby widmo 1-go stopnia miało kształt krążka obrazu 
gwiazdy i aby znajdowało się w dogodnej do pomiarów odległości od 
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obrazu centralnego. Im długość ogniskowa obj ektywu jest większa, tern 
grubość drutów sia:tki dyfrakcyjna powinna być większa. 

Fig. 2 jest fo,tografją siatki dyfrakcyjnej, stosowanej przez autora do 
fotometrii fotograficznej w Obserwatorjuro Astronomicznem Uniwersytetu 
Warszawskiego. Grubość drutów tej siatki wynosi 0.45 mm, tyleż wyno
szą przerwy między drutami. Siatka ta jest dostosowana do astrokamery 
Zeissa; średnica objektywu fotograficznego wynosi 12 cm, długość ogni
skowej - 60 cm. 

Aby móc z klisz ze skalą fotometryczną uzyskać wielkości gwiazd. mu·· 
simy pomierzyć obrazy gwiazd na kliszach. Najdawniejszą metodą, stoso· 

l 
l 

Fig 2. 

Siatka dyfrakcyjna do astrokamery Zeissa Obserwatorium Warszawskiego. 

waną w fotornetri i fotograficznej, były pomiary średnic gwiazd. Stosował 
już je B o n d w pierwszych swych pracach. Najczęściej stosujemy tu je
den z następujących wzorów: 

(23) 

(24) 

m=a +b log d 

m = a + b vd. 
gdzie m jest wielkością gwiazdową, d- zmierzoną średnicą, zaś a i b 
stałe zależne od instrumentu, rodzaju klisz, czasu ekspozycji i sposobu 
wywoływania. Metoda ta jest oparta na właściwości zwiększania się śre
dnic obrazów gwiazd na kliszach w miarę wzrostu natężenia gwiazd; sto
sowana bywa przy zdjęciach ogniskowych. 
Drugą właściwość obrazów gwiazd na kliszach, zwiększanie zaczernienia 

w miarę wzrostu jasności wyzyskujemy, stosując zdjęcia pozaogniskowe. 
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Instrument, używany do pomiarów zaczernień obrazów gwiazd nosi nazwę 
mikrofotometru. N aj dawniejszym mikrofotometrem, stosowanym w astro
fotometrii, jest mikrofotometr H ar t m a n n a, znany od 1899 r. W mikro
fotometrze tym porównywamy zaczernienie gwiazd z zaczernieniem od
powiedniego "klina fotograficznego", który wykonany bywa z paska kli
szy w ten sposób, że zaczernienie na nim wzrasta w sposób ciągły od je
dnego końca do drugiego. Przesuwalny ten klin zaopatrzony jest w skalę 
milimetrową, którą odczytujemy, gdy zaczernienie gwiazdy równa się 

zaczernieniu klina. 
Zaczernienie obrazów gwiazd nie jest jednostajne, wskutek czego po

równywanie obrazów pozaogniskowych z zaczernieniem klina bywa często 
utrudnione. Aby zwiększyć dokładność pomiarów, S c h w a r z s c h i l d 
zastosował specjalną metodę szrafowania; według tej metody zdjęcia 

odbywają się w ognisku, kaseta jednak tak jest poruszana, że obraz 
każdej gwiazdy pokrywa sobą jednakowe pole (najczęściej kwadracik), 
w którem zaczernienie jest jednostajne. 

Zarówno przy pomiarach średnic gwiazd, jak i przy pomiarach ich za
czernień wchodzą w grę tylko części obrazów gwiazd; w pierwszym przy
padku uwzględniamy tylko ich części zewnętrzne, w drugim zaś - we
wnętrzne. Natomiast w najnowszych typach mikrofotometrów, w których 
główną częścią składową jest termoelement lub fotocelka, uwzględniana 
bywa całkowita ilość srebra, wydzielonego na kliszy przez światło, badanej 
gwiazdy. 

Mikrofotometr termoelektryczny został zastosowany po raz pierwszy do 
badań astronomicznych przez H. T. S t e t s o n a w 1916 r . w Ameryce. 
Mikrofotometr ten ulepszony został następnie przez astronoma holender
skiego S c h i l t a ( 1924 r.) i w tej formie bywa obecnie stosowany. 

Fig. 3 wyobraża nam schemat mikrofotometru S c h i l t a. światło 
lampy L, zasilanej z akumulatora, przechodzi przez soczewkę a, dalej 
przez czerwony filtr b, poczem zostaje skupione zapomocą objektywu 0 1 

na kliszy R. Emulsja kliszy znajduje się w ognisku drugiego objektywu 
o" , który skupia cieplne promieniowanie lampy L na czułym termoele
mencie T, połączonym z galwanometrem. Drobna część promieni, zebra
nych przez objektyw o" odbita zostaje od płytki szklanej q, ustawionej pod 
kątem 45° do osi optycznej objektywu o" . Oko obserwatora, umieszczone 
przed okularem u, widzi część kliszy fotograficznej z obrazami gwiazd, 
pośrodku zaś ślad promieni lampy L w kształcie czerwonego krążka.; po
zatem w górnej części pola widzenia widoczna jest skala galwanometru. 
Cieplne promieniowanie, skupione na termoelemencie, wywołuje prąd 
elektryczny, który powoduje skręcenie lusterka galwanometru o pewien 
kąt. Kąt ten odczytujemy na skali galwanometru. Jeżeli promieniowanie 
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lampy przechodzi przez niezaczernioną część kliszy, to do termoelementu 
dociera maximum energji cieplnej, wskutek czego skręcenie lusterka galwa
nometru jest najsilniejsze; gdy zaś światło lampki skupimy na obrazie 
gwiazdy, to wydzielone srebro obrazu gwiazdy pochłonie część promie
niowania lampki, wskutek tego mniej energj i cieplnej dotrze do termo
elementu, i odchylenie lusterka galwanometru od położenia równowagi 
będzie mniejsze. A więc słabe gwiazdy, których obrazy zawierają mało 

i 
L\ w 

c 

~ l 

Fig. 3. 

Schemat mikrofotometru S c h i l t a . 

ziarenek srebra, pochłorną niewielką częsc promieniowania lampy, wsku
tek czego wychylenie galwanometru nieznacznie będzie się różniło od wy
chylenia, jakie otrzymujemy przy przejściu promieniowania lampy przez 
niezaczernione części kliszy. Obrazy zaś jasnych gwiazd, zawierające bar
dzo dużo wydzielonych ziarenek srebra, silniej pochłaniają promienio
wanie lampy, a więc zmniejszenie wychylenia galwanometru hędzie 

znaczne. Różnice w wychyleniach galwanometru, jakie otrzymujemy, wpro-
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wadzając do wiązki promieniowania la'mpy obrazy różnych gwiazd, po
zwalają nam, mając na kliszy skalę fotometryczną, obliczyć wielkości 
gwiazdowe mierzonych gwiazd. 

Fig. 4 jest fotografj ą mikrofotometru, należącego do Obserwator i urn 
Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. W przedniej części widzi
my obsadę lampy, dalej ramę, w której umieszczamy kliszę, z tyłu zaś --,--

Fig. 4. 

Mikrofotom~tr S c h i l t a Obserwatorium Astronomicznego Uniw. Warsz. 

termoelement. Z boku, z lewej strony, widoczny jest galwanometr, usta
wiony na kamiennym stoliku. Mikrofotometr S c h i l t a został nabyty 
przez Obserwatorjuro Warszawskie w 1930 r. i używany jest przez autora 
niniejszego artykułu do pomiarów klisz, uzyskanych zapomocą wspomnia
nej wyżej astrokamerv Zeissa. 

L. RZEWNlCKI 
(Warszawa) 

WYNIKI OBSERWACYJ METEORÓW, DOKONANYCH 
\V L:ECIE 1931 ROKU 

SPRZYJAJĄCA pogoda pozwoliła mi podczas minionego lata obserwo
wać systematycznie meteory. Obserwowałem je od 26 czerwca do 

26 sierpnia. Z obserwacyj wyciągnąłem częściowo już pewne wnioski, 
które poniżej przytoczę. 
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Spostrzeżenia prowadziłem podozas 30 nocy (w sumie przez 66 godzin) . 
W tym czasie zaobserwowałem 725 meteorów (wzrok mam normalny). 
Na tę liczbę przypada 722 "gwiazd spadających" i 3 bolidy. Jeden był 

9 wielk., drugi - 8-ej (po jego przebiegu pozostał ślad świetlisty, ga
snący zwolna w ciągu 71

/" sek.; meteor ten należał najprawdopodobniej 
do Perseid), wreszcie trzeci dorównywał jasnością Wenerze (mimo sto
sunkowo małej jasnoś ci zaliczam zjawisko to do kategorji bolidów ze 
względu na jego skomplikowany przebieg). 

Co się tyczy okazalszych "gwiazd spadających", nadmienię, że nocą 
12 13 sierpnia zaobserwowałem dwie - 6.5 wielk., promieniujące z Per
seusza; po przebiegu jednej z nich pozostał ślad świetlisty, który trwał 
blisko 15 sek. ślad tego rodzaju składa się z luźno skupionych rozżarzo
nych cząstek meteoru, oderwanych odeń skutkiem tarcia o atmosferę. 
Tejże samej nocy dostrzegłem kilka meteorów -5.5 wielk. (jak się zdaje, 
również promieniowały z Perseusza). Następnie w nocy 4!5 sierpnia zauwa
żyłem meteor prawie - 5.0 wielk., barwy białej; po jego przebiegu pozo
stał długi ślad świetlny. W początkach lipca dostrzegłem obj ekt -2.5 wiei k., 
który zakreślił na niebie silnie wężowatą drogę, co się rzadko zdarza. Droga 
ta wskazuje na istnienie jakiegoś lokalnego silniejszego oporu w atmosferze. 

Wogóle pod względem blasku zbadałem 315 objektów. Na tę liczbę przy
pada dorównywających jasnością Wenerze 16, zaś jaśniejszych od niej -6. 

Pod względem ilości meteorów danych wielkości gwiezdnych statystyka 
przedstawia się, jak następuj e: 

Ilość meteorów. 

Wie lkość l Konie c cze rwc a i lipiec l Sierpie ń 

-9 
- 8 
- 7 2 
- 6 
- 5 2 
- 4 4 12 

3 7 17 
- 2 13 12 
- 1 6 9 

o 19 19 
+ t 27 20 
+ 2 19 24 
+ 3 24 16 
+ 4 22 12 
+ s 17 6 
+ 6 2 2 
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Wypada stąd dla końca czerwca i lipca przeciętna jasność meteoru 
+ 1.6, dla sierpnia + 0.2. 

Pod względem barwy zbadałem 306 objektów. Procentowo dla końca 
czerwca i lipca przypada 95"/o białych, 3°/0 żółtych oraz po 1°/ 0 błękitnawo

białych i zielonkawych. Dla sierpnia - 80.8°/11 białych, 18.5°/ 0 żółtych 
i 0.7°/0 zielonkawych. Czysto czerwonych i fioletowych, jakie się niekiedy 
pojawiają, wcale nie zauważyłem, co więcej . zielonkawe były tylko 2 na 
wszystkie 725!. Jeden z nich zauważyłem 46 czerwca. Przedstawiał się 
okazale: był tak jasny, jak Wenus, trwał zaś blisko 2 sek., zakreśliwszy 
na niebie łuk długi na około 80 pozornych średnic księżycowych. 

Obrót dzienny Ziemi powoduje, że nad ranem dostrzegamy więcej me
teorów, niż w innych godzinach nocy. Moje obserwacje potwierdzają tę 

regułę: nocą 14/15 sierpnia nad ranem zauważyłem o 15°/0 więcej objek
tów, niż o północy; nocą 19/20 nad ranem dostrzegłem o 50°/0 więcej, niż 
wieczorem. 

Nakoniec pragnę przytoczyć wyniki badań poszczególnych rojów. Otóż 
Pons- Winneckidy (27-30 czerwca) prawie wcale się nie pojawiły; to 
samo sądzę o Cefeidach (15-20 sierpnia). Coprawda, dokładniejszemu 
badaniu Cefeid przeszkodziła niepogoda. Perseidy pojawiły się już w koń
cu lipca, spadały aż prawie do 20 sierpnia. Najliczniej spadały nocą 12/13. 
sierpnia (około 70 na godzinę). Niemal wszystkie były jasne i pozostawiały 
ślady. Dużo było barwy pomarańczowej. 

Wszystkich tych obserwacyj dokonałem w miejscowości Urle (50 km. 
na płn.- wschód od Warszawy; cp = + 52"17', f.. = 21 "36' na wschód od 
Greenwich). 

Obserwacje Perseid 

W ciągu lata b. r. uczenice Państwowego Gimnazjum Zeńskiego im. J. Slowack1ego 
w Warszawie, zrzeszone w Sekcji Astronomicznej Koła przyrodniczego tegoż gimna
zjum, dokonały szeregu obserwacyj Perseid. Zaznaczyć należy, iż wymieniona Sekcja 
Astronomiczna jest członkiem zbiorowym Oddziału Warszawskiego P. T . P . A., z którym 
pracuje w stałym kontakcie. 

Między innemi na wyróżnienie zasługuje praca p. Eugenji E r d m a nów n y, która 
w wyniku swych obserwacyj, dokonanych w czasie od 11-14 sierpnia b. r ., w miejsco
wości Fronotów nad Bugiem, uzyskała 3 wykresy, obrazujące przebieg 29 meteorów. 
W ciągu 2-ch nocy obserwacje musiały być przerwane z powodu zachmurzenia. Do wy
kreślania dróg poszczególnych meteorów używała p. E. E r d m a n ó w n a map C e
r a s k i e g o, specjalnie dostosowanych do badania meteorów. 

Nie trzeba dodawać, iż tego rodzaju obserwacje amatorskie, wykonane starannie, cho
ciażby nieliczne, stanowią zawsze poważną wartość naukową. 

L. o. 
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Kronika astronomiczna 

Układy supergalaktyczne. 

Olbrzymie rozmiary układu Drogi Mlecznej, której średnica oceniana jest obecnie 
jako rzędu 200 000 lat światła, skłoniły H. S h a p l e y'a do postawienia hipotezy, że 
układ ten składa się z chmur gwiazdowych i drugorzędnych układów gwiazdowych. 
Rozmiary tych układów mogą być porównywalne z mgławicami spiralneroi i Obłokami 
Magellana. Zbiorowiska takich układów gwiazdowych obserwujemy w skupieniach mgła
wic pozagalaktycznych. Z rozważań S h a p l e y'a wynika, że wszystkie pojedyńcze 
układy gwiazdowe, a więc nasz System Lokalny, do którego należy Słońce, Obłoki Ma
gellana, chmury gwiazd w Drodze Mlecznej oraz pojedyńcze mgławice pozagalaktyczne, 
tworzą jeden ciąg form, przytern rozmiary śr<:dnie wahają się od 1000 do 40 000 lat światła. 

W ciągu ostatnich lat wykryto wiele gromad mgławic pozagalaktycznych. Fotografje 
Harvardzkie wykazują około 40 takich grup, zupełnie wyraźnie zaznaczonych. Gromady 
takie liczą od sześciu mgławic pozagalaktycznych aż do kilku tysięcy tych zbiorowisk 
gwiazd. Odległości gromad mgławic pozagalaktycznych wahają się od miljena do 
200 miljonów lat światła, średnice zaś tych gromad - od kilkuset tysięcy do kilku 
miljonów lat światła. Jedna z tych gromad, położona w gwiazdozbiorze Centaura, wy
kazuje kształt wydłużony; zapewne posiada ona kształt dysku, kształt zaś elipsoidalny 
jest wynikiem małego nachylenia płaszczyzny równikowej układu do kierunku promi:?nia 
widzenia. Odległość tej gromady oceniana jest na 150 miljonów lat światła. za~ jej 
średnice na 7 miljonów, względnie na 2 miljony lat światła. Zapewne ten "supersyskm" 
gwiazdowy jest bardziej rozrzedzonym, niż analogiczna gromada mgławic Drogi 
Mlecznej. 

S h a p l e y sądzi, że gęste chmury gwiazd, jakie obserwujemy w gwiazdozbiorze 
Strzelca, tworzą oddzielną galaktykę tych samych rozmiarów, a zapewne i tej samej 
budowy, co Wielka Mgławica Andromedy. Opierając się na swej wielkiej hipotezie że 
układ Drogi Mlecznej jest takim supersystemem galaktyk, S h a p l e y stara się wy
jaśnić zaobserwowane prędkości radjalne gromad kulistych i ruch obrotowy Drogi 
Mlecznej, jako wyniki ruchu naszego lokalnego układu, w skład którego wchodzi rów
nież nasze Słońce. 

(The Journal of the British Astronomical Association, Vol. 40, pg. 349). 

E. R. 

Temperatura księżyca. 

E. P e t t i t S. B. N i c h o l s o n dokonali szeregu pomiarów promieniowania 
Księżyca zapomocą termoelementu, dostosowanego do 21 / 2 - metrowego reflektora na 
Mount Wilson. W wyniku pomiarów badacze ci znaleźli, że punkt podsłoneczny na 
tarczy Księżyca podczas pełni posiada temperaturę + 134°C. Ten sam punkt, znajdu
jący się na brzegu tarczy (t. j. gdy pomiary wykonywane były pociczas kwadr), w)ka· 
zywał temperaturę tylko + 81 PC, warto~ć ta jednak jest za mała; różnica z wartością, 
otrzymaną podczas pełni, jest zapewne wywołana przez fakt, że podczas kwadr mniej 
ciepła dochodzi do nas z punktu podsłonecznego na Księżycu ze względu na górzystość 
powierzchni naszego satelity. 

Pomiary, wykonane na ciemnej stronie Księżyca, w punkcie, położonym w odwrotnym 
kierunku, niż Słońce, wykazały temperaturę zaledwie - 1530C, w ciągu więc 14 dni . od 
południa do północy Księżycowej, temperatura ulega zmianie blisko o 290°C. 
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E. P e t t i t i S. B. N i c h c l s o n znajdują, że radjometryczna wielkość Księżyca 
wynosi -t3m.3 w świetle odtitem i - J4m.8 w całkowitern promieniowaniu. 

(The Journal of the British Astronomical Association, Vol. 40, pg. 352-353). 
E. R. 

Towarzysz Syrjusza. 

W ubiegłym roku Aleksander Wy s o ck i opublikował wyniki ostatnich zdjęć to
'' arzysza Syrjusza, uzy&kanych za pomocą 26-calowego refraktora w Me Cormick Obser
vatory. Znajduje on, że masa towarzysza Syriusza wynosi n3jprawdopodobniej 0.97 masy 
Słońca. Jasność fotowizualna tego .,białego karła", według zdjęć, uzyskanych zapomocą 
wspomnianego refraktora, wynosi 7"? l. a więc jasność bezwzględna tej gwiazdy równa 
j ~ st 9~'}. Przyjmując teraz, że temperatura powierzchni towarzysza Syrjusza wyno~i 
8000°, stosownie do typu widmowego, położonego między A i F, otrzymujemy: 

Promień gwiazdy 0.056 promienia Słońca. 

Średnia gęstość = 550 razy większa od gęstości Słońca 
(8000 razy większa od gęstości wody) 

W porównaniu z wielkościami, uzyskaneroi dawniej, promień towarzysza Syrjusza. 
obliczony przez W y s o c k i e g o, jest dwa razy więks:oy, gęstość zaś sześc razy 
mniejsza. Stąd wynika, że albo przesunięcie prążków w widmie towarzysza Syrjusza, 
wynikające z teorji względności, jest o połowę mniejsze, niż przesunięcie, zaobserwo
wane przez A d a m s a, lub też efektywna temperatura gwiazdy jest znacznie wyższa 
od 80oon. w Y s o ck i stwierdza, że według jego badań widmo białego karła ~ 2 Eridani B 
jest o wiele bogatsze w krótkofalowe promieniowanie, niż normalna gwiazda typu A 
z temperaturą efektywną około 10 00011 • Mcżliwem jest więc, że temperatura efektywna 
towarzysza Syrjusza wyn0si około 13 000". W tym wypadku wartość promienia gwiazdy 
i jej gęstości byłyby takie, jak to dotychczas przyjmowano. 

W y s o ck i zaznacza, że jakkolwiek wyjątkowo wielka gęstość towarzysza Syrjusza 
zdaje się nie ulegać wątpliwości, jednakże na przesunięcie prążków w widmie tej gwia
zdy wpływać może jeszcze obecność przypuszczalnego trzeciego ciała w układzie Syrju
sza. Perturbacje, wywołane przez to trzecie ciało, mogłyby wywołać zmiany w prędkości 
radjalnej, a więc i prążki widmowe zostałyby odpowiednio przesunięte. Na istnienie 
takiego zakłócającego ciała wskazują jeszcze wyniki, uzyskane przez J o n c k h e e r e'a 

M e y e r m a n n a przy obliczaniu orbity towarzysza Syrjusza. 
(The Journal of the British Astronomical Association, Vol. 40, pg. 357-358). 

E. R. 

Ruch obrotowy gwiazd. 

Dokładna analiza kształtu i natężenia prążków absorbcyjnych w widmach gwiazd 
pozwala na wyciąganie ważnych wniosków co do budowy zewnętrznych warstw globów 
gwiazdowych i ruchów materji na gwiazdach. Badania widm gwiazd pozwoliłv ostatnio 
astronomowi amerykańskiemu O. S t ru v e m u, rozważyć kwestję ruchu obrotowego gwiazd. 

Widma gwiazd wykazują często szerokie prążki absorbcyjne; O. S t r u v e znalazł, 

że stopień rozszerzania się prążka zależy od długości fali, jak to wynika z zasady 
Dopplera - Fizeau, a więc zjawisko to wskazuje na ruch obrotowy gwiazdy. Wniosek 
ter: znalazł potwierdzenie w badaniach widm gwiazd spektroskopowo - podwójnych; 
w tych ciasnych układach okres obiegu składników dokoła środka ciężkości jest równy, 
zapewne, okresowi obrotu dokoła osi obu gwiazd, wskutek silnego działania sił przypły

wowych. Otóż obserwacja wykazuje, że zachodzi wyraźny związek między szerokościq 
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prążków w widmach gwiazd oraz okresami i amplitudami obiegu składników gwiazd 
spektroskopowo-podwójnych. 

S t r u v e znajduje, że najgorętsze !lwiazdy typu O, B i A posiadają najszybszy ruch 
obrotowy, podczas gdy pojedyńcze gwiazdy typów F, G, K i M nie wykazują zupełnie 

szybkiego ruchu obrotowego. Badania S t r u v e g o tyczą się głównie gwiazd olbrzymich. 
Wyniki, uzyskane przez S t r u v e g o, wskazują, że istnieje przejście od szybko 

obracających się gorących gwiazd do ciasnych układów gwiazd spektroskopowe-podwói · 
nych, obserwacje jednakże nie ustaliły dotychczas, czy gorące pojedyńcze gwiazdy roz· 
padają się na dwa składniki, czy też dwie szybko obracające się gwiazdy zlewają się 

w jedną gwiazdę. 
Niektóre pojedyńcze gwiazdy i podwójne z krótkim okresem wykazują bardzo wiiO'I· 

kie prędkości obrotowe, przewyższające 200 km/sek, a nawet 250 km/sek. Np. w gwieździe 
spektroskopowo · podwójnej, a Virginis, jaśniejszy składnik obraca się z pr<;dkościa 

równikową 200 km/sek, słabszy zaś - z prędkością 50 km/sek. Predkości le odpowia· 
dają, prawdopodobnie, temu samemu okresowi obrotu; wobec tego średnica jaśniejszego 
składnika byłaby 4 razy większa od średnicy słabszego składnika. 

Dla gwiazdy pojedyńczej 11 Ursae Maioris (typ B 3) S l r u v e znajduje, iż równi· 
kowa prędkość obrotu wynosi około 200 km/sek; wydaje się prawdopodobnem, że gwia· 
zda jest niedaleko krytycznego stanu, w którym może rozpocząć się podział na dwie 
gwiazdy. Jeżeli gwiazda ta posiada normalne rozmiary (t. j., gdy średnica jest 5 do 6 
razy większa od średnicy Słońca), lo okres obrotu jej dokoła osi wynosić powinien 
około P /2 dnia. 

(The Journal of the British Aslronomical Association, Vol. 41, pg. 102-103). 
E. R. 

S p r o s t o w a n i e. 

W "Uranji" Nr 3 (1931) na str. 49 zamiast 3 wiersza od góry: 
JANUSZ PAGACZEWSKI. Obserwatorium Astronom. Uniw. JagielL (c. d.) 

powinno być: 
Dr EUGENJUSZ RYBKA. Obserwatorium Astronom. Uniw. Warsz. 
Beobachtungen von U Sagittae (Acta Astronomica, Ser. A, vol. L pg 43 - 47). 

Opracowanie 113 ocen wizualnych gwiazdy zaćmieniowej U Sagittae, dokonanych przez 
autora w czasie od 12.VI.1926 do 18.VI.1928. W pracy podano 23 normalne jasności 
obliczone z obserwacyj, krzywą zmian blasku i normalną epokę minimum jasności 

(Wszystkie więc prace wymienione na str. 49, a przypisane wskutek omyłki dru
karskiej p. J Pagaczewskiemu, należą do p. Dr E. Rybki). 

Recenzje 
Dr. JAN GADOMSKI i dr. EUGENJUSZ RYBKA. Kosmografja. Podr~cznik dla 

szkół średnich. Str. 226 z 93 rycinami. Wydawnictwo M. Arcta w Warszawie. Cena zł. 9.60. 

Pojawienie się tej książki jest w naszej ubogiej literaturze naukowo-popularyzacyjnej 
wydarzeniem o wielkiem znaczeniu. Używane dotąd, bardzo nieliczne zresztą, podręcz
niki kosmografii już dawno utraciły cechę aktualności i w świetle nowych zdobyczy na 
polu astronomji okazały się zgoła niewystarczające. Jest to zupełnie wytłumaczone, gdyż 
dawne podręczniki kosmografii nie mogły obejmować całokształtu dzisiejszej wiedzy 
astronomicznej, wzbogaconej odniedawna dopiero potężną gałęzią - astrofizyką. Nowe 
kierunki i metody badań, jak fotografja, fotometrja, spektroskopia nie mogły być w sta· 
rych podręcznikach uwzględniane. Nawet wprowadzanie uzupełnień i zmian w później· 
szych ich wydaniach nie rozwiązywało kwestji całkowicie, ani z punktu widzenia nauko-
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wego, ani dydaktycznego. Należało przedmiot ująć na nowo i bardziej wszechstronnie 
Zadania tego podjęli się właśnie dr-owie J. G a d o m ski i E. Rybka, astronomo
wie Obserwatorjuro Uniwersytetu Warszawskiego, i ułożony przez nich podręcznik pod 
każdym względem odpowiada potrzebom nowoczesnego nauczania kosmografji w szko 
łach średnich . 

Wybitną zaletą tego podręcznika - i to z naciskiem podkreślić należy - jest zu 
pełnie nowy, inny niż dotychczasowy, sposób ujęcia przedmiotu, mianowicie z punktu 
widzenia f i z y c z n e g o o p is u w s z e c h ś w i a t a. Szerokie rozprowadzanie 
w dawnych podręcznikach części matematycznej zostało tu, bez przeszkody dla jasności . 
zredukowane do niewielu koniecznych wzorów i opisów geometrycznych, potrzebnych 
adeptowi do zrozumienia zjawisk. Natomiast część fizyczną, opisową, potraktowali auto
rowie możliwie rozlegle i miejscami nawet bardzo szczegółowo, więcej może, aniżeli to 
dla podręcznika szkolnego jest konieczne. Ale zato uczeń i wogóle czytelnik znajdzi~ 
tu opis nietylko samych zjawisk, lecz także i ważniejszych metod badawczych, stoso
wanych w astronomji przez nowoczesnych astronomów. Tutaj czytelnik i uczeń znaJ · 
dzie wśród bogatego materjału ogólnego, także niejedno ciekawsze, specjalnie jego sa
mego interesujące zagadnienie. 

Wiele walorów dydaktycznych daje tej książce szczęśliwie wprowadzony zbiór ćwi
czeń, zamykających poszczególne rozdziały; takie ćwiczenia doskonale dopomagają do 
utrwalenia przeczytanej treści i pozwalają uczniowi samodzielnie zaznajomić się ze zja
wiskami i wykonywać niektóre łatwiejsze - a mimo to cenne naukowo - obserwacje. 

Myśl przewodnia autorów, stworzenia podręcznika możliwie wszechstronnego, będą
cego nietylko drogowskazem i pomocą dla uczącego się, czy też miłośnika astronomji , 
lecz również popularną książką dla polskiej inteligencji - tak słabo orjentującej się 
w dziedzinie "Królowej Nauk" - została całkowicie urzeczywistniona w sposób jak naj 
bardziej dla nich zaszczytny. Zresztą autorowie sami, jako fachowcy i znani popula ry
zatorowie, dają pełną rękojmię prawdziwej wartości wydanej książki. Dane źródłowe 
czerpali z prac oryginalnych najwybitniejszych nowoczesnych astronomów, dość wspom 
nieć N e w c o m b a, G r a f f a, R u s s e ll'a. Lekkie i barwne pióro autorów znajduj e 
swój odpowiednik w bogatym materjale ilustracyjnym, który czerpany jest przeważnie 
z przepięknych fotografij nieba, otrzymanych przy pomocy najpotężniejszych obecnie 
r.arzędzi astronomicznych. 

Może ktoś zarzucić, iż książka, jako podręcznik, jest za obszerna (226 stronic, wiele 
rozdziałów drukowanych petitem), lecz fakt ten raczej podnosi bogactwo materjału , 
który i tak zacieśniony został przez autorów do granic, których zmniejszenie dałoby 
obraz przedstawianego przedmiotu zaledwie w konturach, niewyraźny, żeby się wyra
zić - niedoeksponowany. Wreszcie taka różnorodność tematu pozwala nauczycielowi 
kosmografii na bardziej metodyczne opracowanie lekcji, co w połączeniu z głębokiem 
a jednak przystępnem ujęciem problemów astronomicznych, jest dla nauczyciela znacz
nem ułatwieniem, której to okoliczności - bardzo ważnej ze względu na obecny system 
nauczania - pominąć nie można. 

Reasumując powyższe uwagi, życzyć tylko wypada, aby książka tak wartościowa 
przyczyniła się do szybkiego spopularyzowania przepięknej wiedzy astronomicznej nie
tylko wśród miłośników nieba - lecz również wśród szerokiego społeczeństwa polskiego. 

Nakoniec nie od rzeczy będzie, dla orjentacji czytelników, podanie spisu rozdziałów, 
które w 122 ustępach zamykają treść książki. 

Przedmowa (pióra prof. M. Karnieńskiego, Dyrektora Obserwatorjuro Warszawskiego). 
Od autorów. Wstęp . - Część pierwsza: Ogólne wiadomości z astronomii matematycznej . 
Rozdział I. Sfera niebieska, II. Ruch planet, III. Ziemia, IV. Czas, V. Rozmiary układu 
planetarnego. - Część druga: Opis ciał układu planetarnego. Rozdział VI. Księżyc, 
VII. Słońce, VIII. Zaćmienia, IX. Planety, X. Komety i meteory. - Część trzecia: Gwia
zdy i budowa wszechświata. Rozdział XI. Ogólne wiadomości z astronomji gwiazd sta
łych, XII. Jasność gwiazd, gwiazdy zmienne, XIII. Widma i temperatury gwiazd, 
XIV. Budowa fizyczna gwiazd. XV. Budowa wszechświata. - Skorowidz nazwisk. Skoro
..,ndz ogólny. 

Lucjan Orkisz. 

K. SCHUTTE. Wann gebt die Sonne auł und unter? S. IX + 37 Taf. F . Diimmlers 
Verlag, Berlin und Bonn, 1930. 

Momenty wschodu i zachodu Słońca, podawane w kalendarzach astronomicznych. 
odnoszą się zwykle tylko do głównego miasta danego kraju. I tak np. kalendarz naszego 
T-wa podaje je tylko dla Warszawy. Tymczasem wiadomo, że w różnych częściach kraju 
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wschody i zachody Słońca są rozne, a także długość dnia ulega zmianom, zależnie od 
położenia geograficznego. Tak np. 20 czerwca Słońce wschodzi: w Wilnie o g. 240

, a w Kra
kowie dopiero o g. 3"0 • Podobnie różnią się zachody Słońca, np. dn. 27 grudnia: w Wił· 
nie o g. 14°7 , a w Krakowie - o g. 15 14 • 

Ponieważ dokładniejsza znajomość momentów wschodu, a zwłaszcza zachodu Słońca, 
jest ważna także w niektórych dziedzinach życia praktycznego (terminy oświetlenia 
ulic, aut i t. p.), wil(c jeden z astronomów niemieckich, dr. K. Schiitte z Monachjum, 
opracował i wydał książeczkę, która właśnie pozwala wyznaczyć owe momenty z do
kładnością 2- 3 minut dla dowolnego punktu Europy środkowej. 

Na książeczkę tę zwracamy uwagę naszych czytelników, gdyż mapki wschodów i za
chodów Słońca, które podaje w liczbie 37 dla każdego 10-go dnia w roku (w czasie śr. · 
europ.), obejmują również znaczną część Polski z wyjątkiem kresów wschodnich pll 
linję Wilno-Stanisławów. Pozatem mapki podają zmi:my dzienne wschodów i zachodów 
Słońca, a także czas trwania zmroku cywilnego. Książeczka jest poprzedzona wstępem 
objaśniającym i zawiera nadto kalendarz wieczysty za okres 1700-2099, daty W . Nocy 
dla lat 1901- 1950 oraz tabelę długości dnia dla 37 dni w roku w funkcji szerokości 
geograficznej. 

Cena książeczki wynosi 4.80 mk. niem. Jeżeli jednak członkowie naszego T-wa spro
wa dziliby odrazu kilka egzemplarzy bezpośrednio od autora (Miinchen, Sternwarle), to 
otrzymają ją po cenie zniżonej, 3.60 rok. plus porlo. Ponieważ w kraju nie mamy wy· 
dawnietwa tego rodzaju, więc polecamy broszurkę d-ra Schiittego, która i astronomom 
miłośnikom oddać może cenne usługi. 

E. Stenz 

Wpływy 

Sprawozdanie Kasowe Zarządu Centralnego Polskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Astronomii za r . 1930, zatwierdzone na Zebraniu Dele· 

gatów P. T. P. A. w dniu 12.111. 1931 r. 
Wydatki 

l 
Suma 

zł . ~r. 
Pozycja 

l 
Suma 

zł gr 
Pozycja 

Z Oddziału Warszawskiego 
Z Oddziału Lwowskiego 
Z Oddziału Warszawsk. składki 

dobrowolne na wydawnictwa 
Subsydjum Magistratu m. st. 

Warszawy 
Subsydjum Kasy im. J. Mia

nowskiego 
Subsydjum Min. W. R. i O. P. 
Sprzedaż wydawnictw w Od

działach i Zarz. Centr. 
Składki członkowskie, wpła

cone do Zarz. Cenlr. 
Zwrot z Oddz. Warszawskiego 

za druki 
Odsetki P. K. O. za r. 1929. 

l 262.55 
268.20 

26.-

1000.-

1000-
850.-

108.80 

39.-

41.60 l 
0.34 

4 596.49 

Wydawnictwa T-wa: Kalen· 
darz na r. 1930 i N. N. 1-4 
"Uranji" 

Administracja 
Składki członkowskie, przeka

zane na r-k Oddz. Warsz 
Koszty manipulacyjne P. K. O. 
Deficyt z r. 1929 

2 07205 
221.55 

:9.-
1.25 

1 521.21 

6 855.06 

Powstały deficyt w sumie zł. 2.258.57 (zł. dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt osiem 
gr. 57) przeniesiony został na r. 1931. 

Redaktor: E. Rybka. 

Prezes: (-) prof. M . Kamieński. 
Shrbnik: (-) M. Łobanow. 

Wydawca "Mathesis" 
Drukarnia Krajowa w Warszawie. Chłodna 44. Telefon 788-70. 
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(Dzieje rozwoju fizyki, t. II, p. 675) 

B l b l Jotek a ~ "M a t h e s l s P o l skleJ" 
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Z PRZEDMOWY AUTORA 

W ciągu bieżącego stulecia, ściś lej zaś mówiąc, począwszy od 1895 r., fizyka do
znała, jak wiadomo, zasadniczego przeobrażenia, ulegając ogromnej ewolucji. W odstępie 
kilku zaledwie lat (1895 - 1900) wykryto promienie Ront g e n a, ciała promienio 
twórcze, zjawisko Z e e m a n a, po raz pierwszy też powstało podstawowe w chwili 
obecnej pojęcie wszystkich działów fizyki, - pojęcie kwantów. W tym czasie poło

żono jednak tylko podwaliny nowej nauki, która dopiero w bieżąccm stuleciu rozwi
nęła się w sposób niebywały. 

Rozwój ten polega przedewszystkiem na wykryciu licznych zupełnie nowych zja
wisk oraz wspólnego źródła takich zjawisk, które wydawały się przedtem niczem ze 
sobą niezwiązane. Powstały nowe tcorje, tłumaczące duże grupy zjawisk i pozwalające 
sięgnąć głęboko w owe dla obserwacyj bezpośrednich niedostępne dziedziny, będące 

źródłem przemian, które możemy obserwować, badać oraz stosować do celów technicz
nych; wystarczy podać jeden tylko przykład: teorję budowy atomu. 

Rozwój ten wzbogacił oo.ukę licznemi nowemi pojęciami i odpowiadającemi im 
nowemi terminami. Pojęcia te i terminy przenikają stopniowo do szerokich warstw 
laików. Spotyka się je w artykułach, które choć nie są przeznaczone dla specjalistów, 
lecz niezawsze są napisane w sposób przystępny dla ogółu; są one prócz tego rozrzu
cone w wielu czasopismach. 

Nie ulega jednak wątpliwości, że bardzo wiele osób nietylko słyszało o nowych 
postępach fizyki i interesuje się temi postępami, lecz pracnętoby się z niemi zapoznać. 
Dzieła specjalne są dla tej kategorii czytelników prawie zupełnie niedostępnc, przede
wszystkiem ze względu na to, że czytelnicy ci nietylko nie są obznajmieni z wyższą 
matematyką, ale zdążyli nawet gruntownie zapomnieć wiele rozdziałów szkolnej algebry 
i geometrji, np. trygonometrję. Celem niniejszej książki jest zaspokoić wymagania tych 
właśnie czytelników. Aby ten cel osiągnąć, książka nie może mieć charakteru podręcz
nika, który wymaga kolejnego studjowania wszystkich rozdziałów od początku do koń

ca. Czytełnik winien mieć możność łatwego odszukania dowolnego interesującego go 
zagadnienia, nie czytając szeregu rozdziałów poprzedzających. W tym też celu podano 
w kilku miejscach krótkie powtórzenia tematów, które już poprzednio były szczegó
łowo omawiane, oraz liczne odsyłacze do ustępów poprzedzających. Bardzo szczegółowy 
skorowidz ułatwia odnalezienie każdego specjalnego zagadnienia lub terminu, które 
czytelnik pragnie poznać. 

Co się tyczy matematyki, to udało mi się w tej książce prawie zupełnie uniknąć 
jej stosowania. Przytoczono tylko najprostsze równania, które nic sprawią trudności 

nikomu, kto wie, że wielkości można oznaczać literami. 

Z PRZEDMOWY TŁUMACZA 

Względy, które sk łoniły autora tego dzieła do popularnego opracowania przeglądu 
nowych zdobyczy fizyki, pozostają w całej pełni słuszne również dla czytelników pol
skich. To właśnie jest powodem ukazania się polskiej edycji tej książki, tembardzicj, 
że niema w języku polskim dzieła o podobnie szerokim zakresie oraz o tak przystępnem 
opracowaniu. Z dzieł zaś popularnych w obcych językach książka prof. O. C h w o l
s o n a jest, zdaniem tłumacza, najbardziej dostępna dla polskiej publiczności. Zresztą, 

zalety dydaktyczne dzieł prof. O. C h w o l s o n a są powszechnie znane, a przyswojenie 
ich przez bogate literatury naukowe Zachodu jest najlepszym tego dowodem. 

\ l 
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Tekst próbny z Chwolsona "Fizyki Współczesnej". 

Budowa atomu i powstawanie widm [IV 

Zanim przejdziemy do dalszego wykładu teorji B o h r a, musimy zwró
cić uwagę na następujące dwie okoliczności. Nauka XIX w. uważała pier
wiastki za substancje różne co do swej istoty. Przypuszczano, że w przy
rodz"e istnieje duża liczba zasadniczych elementów (mówilibyśmy obecnie 
o 92), jakgdyby zupełnie samodzielnych, niczem ze sobą nie związanych, 
które oczywiście w żadnym razie nie mog1 ulegać przemianom. Istotnie, 
idea przemian pierwiastków wydawała się nieziszczalnem marzeniem Śred
niowiecznych alchemików. Atomy wydawały się 'tern: ostatniemi cząstecz
kami ciał, które w żadnym razie nie mogły dalej się rozpaść na jeszcze 
mniejsze składniki. Atom miedzi składa się z miedzi, atom siarki z siarki; 
są to maleńkie, różne co do swej istoty ziarenka tej lub innej substancji. 
Dzisiaj atoli obraz uległ radykalnej zmianie. Atomy wszystkich pierwiast
ków są mianowicie zbudowane według jedne~o i tego samego planu z elek
tronów i protonów. Idea przemiany jednego pierwiastka w drugi, teorc· 
tycznie rzecz biorąc, przestaje być absurdem. Weźmy np. rtęć i złoto, znaj
dujące się obok siebie w tablicy M e n d e lej e w a pod numerami 8o 
i 79· Z liczb tablicy 3 wi dać, że atom rt((ci ulegnie przemianie w atom 
złota, jeżeli rO odjąć od elektronów zewnętrznych jeden elektron, co bar
dzo łatwo da się uskutecznić drogą jonizacji pary rtęci; 2 ° wyrwać z ją
dra atomu rtęci 5 protonów i 4 elektrony; 3° dokonać wewnątrz jądra ato· 
mu rtęci przestawienia części składowych, co prawdopodobnie okaże siC( 
koniecznem. Ostatnich dwu zmian dokonać jeszcze nie umiemy, lecz praw
dopodobnie i to z biegiem czasu stanie się możliwe. Rozpatrzymy później 
próby sztucznego rozbicia jąder atomowych pewnych pierwiastków wy
konane z dodatnim wynikiem, co się zaś tyczy samej idei przemiany 
iednego pierwiastka w drugi, to przywykliśmy już do niej oddawna dzię
ki badaniom zjawisk promieniotwórczych. 

Musimy jeszcze zwrócić uwagę na inną nową ideę następującą. 
Dawna nauka, uważając 92 pierwiastki za różne co do swej istoty 
substancje, wprowadzała tern samem pojęcie 92 różnych zasadniczych 
elementów wszechświata. Jeśli dodać jeszcze dwa rodzaje elektrycz
ności i wypełniający przestrzenie międzyplanetarne eter kosmiczny, wów
czas otrzymujemy skomplikowany system, w którym wszechświat zawie
ra conajmniej 95 różnych elementów podstawowych. Teraz jednak 92 
pierwiastki odpadły całkowicie; pozostają tylko dwa gatunki elektrycz
ności, oraz conajwyżej dwa elementy o dotychczas bliżej nieustalonym 
charakterze, będące nośnikami zjawisk energji promienistej. Tak więc 

zamiast 95 mamy tylko 4 różne elementy, które przeplatając się i współ
działając wzajemnie, tworzą całą nieuorganizowaną przyrodę martwą i są 
źródłem barwnej, nieskończonej różnorodności otaczającego nas świata. 
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Zasady teorji, kt6ra nosi obecnie nazwę kwantowej teorji światła, sfor
mułował A. E i n s t e i n w 1905 r. Rozumowania jego są w istocie bardzo 
proste. Niech będzie ciało A, wysyłające strumień energji promien:stej, oraz 
ciało B, kt6re pochłania trafiającą nań część tego strum:enia. Ciała A i B 
mogą się znajdować w dowolnej od siebie odległości, w najbliższem są

siedztwie, czy też w odległości biljon6w mil (odległość mgławicy od Ziemi). 
Ciało A wysyła energję promienistą oddzielnemi kwantami; ciało B po
chłania tę samą energję r6wnież oddzielnemi kwantami tej samej wielkości. 
Zachodzi pytanie: co się dzieje z tą energją w drodze pomiędzy A i B? ł 

E i n s t e i n wypowiada tu następujący śmiały pogląd: strumień energji 
promienistej między A ti. B składa się z oddzielnych niezwiązanych ze sobą 
kwantów, pędzących z prędkością światła. Są one czemś w rodzaju atomów 
energji promienistej i noszą dla kr6tkości nazwę kwantów światla1 ); bę

dziemy bardzo często m6wili poprostu o kwantach. Mamy tu wyraźny 
nawr6t do N e w t o n 'owskiej teorji emisyjnej światła. R6żnią się one jed
nak m. inn. tern, że według teorji emisyjnej masa cząsteczki świetlnej pro
mienia czerwonego jest największa, zaś fiołkowego - najmniejsza, nato-
miast teorja E i n s t e i n a prowadzi do wniosku przeciwnego, jak to wy-
nika z r6wn. (r), gdzie dla promienia fiołkowego częstość v jest większa, 
niż dla promienia czerwonego. 

Wiemy jednak, że olbrzymia liczba najrozmaitszych zjawisk, wywo
ływanych na swej drodze przez promienie widzialne i niewidzialne, kt6-
re są gł6wnym przedmiotem najobszerniejszego działu fizyki, optyki, 
znalazły świetne wytłumaczenie oparte całkowic i e na pojęciu falo
wego charakteru energji promienistej. Teorja falowa zakłada rozcho
dzenie się ruchu drgającego, kt6ry charakteryzują wielkości takie, jak 
częstość drgań, ich amplituda, długość fali, jak r6wnież f.orma drgań 

i t. d. Teorja falowa tłumaczy odbicie i załamanie, interferencję i dy
frakcję, polaryzację wszystkich typ6w, załamanie podw6jne, skręcenie 

płaszczyzny polaryzacji oraz inne czasami bardzo skomplikowane zja-
wiska, kt6re zachodzą w kryształach. Wszystkie te zjawiska tłu
maczy teorja falowa w spos6b stosunkowo prosty, są one jej logiczną 
konsekwencją. Nie wydaje się natomiast, aby teorja kwant6w światła 
zdołała w spos6b prosty i dogodny wytłumaczyć kt6rekolwiek ze wspo
mnianych zjawisk, za wyjątkiem może tylko odbicia. Najbardziej typo
wem z tych zjawisk jest interferencja promieni, powstanie kt6rej bardzo 
trudno sobie wyobrazić w inny spos6b, jak tylko przez składanie kilku 
ruch6w drgających. Według teorji kwantowej światła, strzępki energji pro-

1 ) Nazywają je też częito f o t o n a m i. (Przyp. tłum.) 
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i mikroskopijnych. Była to makrofizyka. Budowana na określonych przez 
wieki opracowanych podstawach i metodach myślenia, była przeznaczona 
do celów jasno sformułowanych. Po I 9 I 3 r. fizyka rozpoczęła badanie 
świata wewnątrzatomowego, powstała mikrofizyka. Nie dziw przeto, że 
w tym zupełnie nowym świecie, nauka napotkała na zupełnie niespodzie
wane trudności, na zupełnie nowe fakty, które dowiodły, że ni,e można tu 
stosować praw makrofizyki Ze szczególną wyrazistością wyszło to na 
jaw przedewszystkiem w stworzonej przez N e w t o n a a przekształconej 
przez E i n s t e i n a mechanice. Zastosowanie jej do świata wewnątrz
atomowego prowadzilo do fałszywych rezultatów. Należało więc zbudo
wać nową mechanikę, a przytern gruntownie zmienić wiele z zasad dawnej 
nauki. W ten sposób powstała nowa nauka - mikromechanika. 

Nasuwa się tu jednak pewna doniosła uwaga, która pociąga za 
sobą liczne konsekwencje. Jeżeli mianowicie pewne określone zasady, lub, 
co jest jeszcze istotniejszem, pewne formy myślenia naukowego nie mogą 
być stosowane w mikrofizyce, to wątpić należy, czy mamy prawo uważać 
je za bezwzględnie ścisłe i stosowalne w makrofizyce, choć mogą się one 
wogóle przyczynić do rozwoju nauki, w szczególności zaś mogą prowadzić 
do wn iosków zgodnych z doświadczeniem. Przecież wydaje się nam ciągle, 
że w dwu spotykających się pociągach płynie ten sam czas, czas światowy, 
i nie mamy możności przekonać się doświadczalnie, że jest to tylko złu
dzeniem, że każdy z poc iągów ma swój czas, przyczem "dwa czasy", róż
nią się między sobą bardzo swoiście. Inny jeszcze przykład: w rozdz. II, 
§ 5 widzieliśmy, że masa ciała zależy od jego prędkości. Doświadczenie 
potwierdziło to dla ciał (elektronów), poruszających się z olbrzymią pręd
kością. Jest to jednak niewątpliwie słuszne również dla małych prędkości, 
chociaż nie można tego dowieść doświadczalnie. Jest więc rzeczą jasną, że 
powstanie mikrofizyki musiało spowodować przewrót również w makro· 
fizyce, że zaczęto wątpić w słuszność wielu z jej podstaw. 

Dla charakterystyki współczesnego stanu fizyki, zwrócimy uwagę na 

trzy okol:czności, uwydatniające się wyraźnie przy badaniu wielu nowych 
idei, które mikrofizyka usiłuje wprowadzić do makrofizyki. 

1. Daje się czasami zauważyć bardzo jaskrawa różnica zdań między 
nierzadko najwybitniejszymi uczonymi. \Vystąpi to szczególnie wyraźnie 
w § 6, który poświęcimy głębokiemu przewrotowi podstaw naukowe~) 
myślenia, związanego z mikromechaniką. 

2. Uderzające niedomówienia, niekompletność, i z tego względu 
zupełna niejasność pewnych założeń, na których jednak oparta jest znacz
na część mikromechaniki. Bodaj najdziwniejszem jest to, że wnioski, które 
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wielkość, mogącą być zmierzoną z dowolną dokładnością, wszelkie po
woływanie się na ruch elektronu w czaste jest pozbawione naukowego 
sensu. 

§ 6. Zasada przyczynowości. 

Przechodzimy do zagadnienia, odgrywającego ogromną rolę we współ
czesnym stanie rozwoju mikromechaniki. Można je w krótkości sformuło
wać w ten sposób: czy przyczynowość wogóle istnieje i czy zasada przy· 
czynowości daje się wogóle stosować do zjawisk otaczającego nas świata, 
jeżeli ograniczymy się dla prostoty jedynie do martwej przyrody? Ucze
ni, - a jest ich bardzo wiele, należą do nich najwyb:tniejsi, - którzy od
powiadają na to pytanie przecząco, nietylko wyrażają powątpiewanie, lecz 
poprostu obalają fundamentalną zasadę, na którą spoczywała dotychczas 
nietylko fizyka, lecz i wszystkie inne nauki, zajmujące się przyrodą mar
twą. Jest tu przygotowywany, a zdaniem wielu - już nastąpił, naj
głębszy przewrót podstaw myślenia naukowego. Zagadnienie przyczyno
wości zostało wyraźnie postawione w 1927 r. przez wyżej(§ 5) już wspom
nianego młodego uczonego H e i s e n b er g a. Walka o takie lub inne 
rozstrzygnięcie tej zasadniczej sprawy jest jeszcze daleka od zakończenia. 
Należy zauważyć, że przeciwnikami obalenia zasady przyczynowości są 

niektórzy najwybitniejsi uczeni współcześni starszej generacji. Tak np. 
doskonałe poświęcone mikromechanice dzieło A. S o m m e r f e l d a, które 
ukazało się w 1929 r., ani jednem słowem nie wspomina o zasadzie przy
czynowości! Jest rzeczą nie mniej interesującą, że zwolennicy nowego prze
wrotu naukowego zaczęli popularyzować sprawę obalenia zasady przy
czynowości. Zarówno w licznych czasopismach popularnych, jak również 
w szeregu pism codziennych ukazują się artykuły, w których dowodzi się, 

że zasady przyczynowości wogóle niema i być nie może. 

Przypomnijmy zasadniczy moment, który kierował dotychczas uczo
nymi przy budowie nauki. .Nas-a zmysły bezustannie przyjmują niezli
czoną ilość wrażeń, z których składa się obraz świata zewnętrznego. Ow 
świat wrażeń jest w wysokim stopniu nieuporządkowany, panuje w nim 
ogromny chaos. Człowiek usiłuje ten świat uporządkować, konstruując so
bie inny świat, który odpowiada poziomowi rozwoju człowieka w danej 
chwili; konstrukcja ta zawiera to, co się nazywa jego światopoglądem. 
W świecie tym odgrywają rolę bóstwa, różne obrazy mitologiczne, dobre 
i złe duchy i t. p. Nauka stopniowo je pousuwała w tern przekonaniu, że 
nie mają one miejsca w owym trzecim faktycznie istniejącym świecie, do 
poznania którego nauka wciąż dąży i który został przez nią prowizoryC':{· 

Tłoczono w Drukarni Krajowej w Warszawie 
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