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Ś. p. Prof. Dr. Ludwik f\ ntoni Birkenmajer 

(* ·1855 - t 1929). 

f\stronomję polską dotknął ciężki i bolesny cios. Nieubła
ga na śmierć wyrwała z grona uczonych postać najczcigodniej
szą, męża nauki o najdonioślejszych zasługach na polu dzie
joznawstwa astronomji polskiej, a przedewszystkiem najwięk
szego znawcę i b.:1dacza żywota Mikofaja Kopernika. 

W dniu 20 listopada 1929 r. zmarł w Krakowie ś . p. Dr. 
Ludwik Antoni BirkenmajPr, Profesor Uniwersytetu Jagielloń
skiego, . Członek czynny Polskiej f\kademji Umiejętności, Ko
mandor orderu Polonia Restituta, Komandor króJ. szwedz or-
deru Gwiazdy Polarnej i t. d. · 

Urodził się ś. p. Prof. L Birkenmajer w r. 1855 w mia
steczku Lipsko, pow . Lubelskiego . Młodzieńcze lata spędza 
we Lwowie, gdzie · uczęszcza do gimnazjum, poczem w tam
tejszym uniwersytecie studjuje matematykę i fizykę. Na pod
stawie pracy ,.0 ogólnych metodach całkowalności różniczek" 
uzyskuje w r. 1879 stopień doktora filozofji. Następnie obejmuje 
stanowisko nauczyciela matematyki. i fizyki w Szkole Rolniczej 
w Czernichowie, pod Krakowem . Zywa i twórcza umysłowość 
ś. p. Zmarłego nie poprzestaje na pracy li tylko dydaktycznej, 
ale szuka terenu pracy badawczej, na którym osiągnie nieba
wem wyżyny, dotąd nie zdobyte przez nikogo. Już w r. 1881 
zostaje mianowany docentem fizyki teoretycznej i historji nauk 
ścisłych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 

Młody uczony zastanawia się w tym okresie swego życia 
nad doniosłym problem em teorji potencjału grawitacyjnego 
ziemi. Wyniki tych rozważań, w których dochodzi do daleko 
p::>suniętej dokładności, ogłasza w różnych pismach naukowych 1

). 

Przeprowadza badania hydrotermiczne jezior tat~zańskich i do
konuje szeregu pomia rów grawimetrycznych na Sląsku i w Ma-

1) Np. O niektórych wypadkach ruchu ciał pod wpływem dzien
nego obrotu Ziemi. Lwów, 1883 (Kosmos). 

O kszbłcie i grawitacji sferoidu ziemskiego. Kraków, 1885 (Ak. Urn .) 
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łopolsce. Te prace zjednują Mu w r. 1897 godność profesora 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Ale genjusz ś. p. Pt•of. L. Birkenmajera zabłysnąć ma 
w całej pełni na polu badań historycznych, odnośnie do nauk 
ścisłych, a głównie astronomji. Jako delegat Uniwersytetu 
i Akademji Umiejętności, wyjeżdża nasz uczony do różnych 
miejscowości zagranicznych, w celu zbadania materjałów, do
tyczących życia i działalności Kopernika. Owiany gorącym pie
tyzmem i głęboką czcią dla pamięci Nieśmiettelnego Astro
noma, czyni skrzętne i żmudne poszukiwania, między innemi 
w bibljotekach w Upsali i w Sztokholmie, dokąd trzykrotnie 
odbywa podróże. Jego nadzwyczajną cierpliwość i trudy 
uwieńcza wspaniały sukces; odkrywa bowiem wiele bezcennych 
wprost pa'lliątek po naszym Genjalnym Astronomie. 

Wbrew zakusom obcych, usiłujących pozbawić naszą Oj
czyznę godności uznawania Kopernika za Jej Syna - ś. p. 
Prof. L. Birkenmajer, nJ po.:lstawie ni2słychanie gruntownej 
analizy naukowej. opartej na niezliczonej ilości faktów histo
rycznych i biograficznych, udowadnia niezbicie raz na zawsze 
polskość Genjusza Wiedzy i ojca nowożytnej astronomji. Plon 
tych niepojęcie doniosłych badań, owoc iście benedyktyńskiej 
pracy, w postaci pomnikowego dzieła Mikołaj Kopernik. 
Część l. Studj:1", poświęca ś. p. Prof. L. BirkenmajN Uniwer~ 
sytetowi Jagiellońskiemu w jubileuszowym roku 1900. Zaiste
jubileusz 500-lecia krakowskiej f\lmae Matris nie mógł być 
WSiJallialej uczczonym! 

Dziełem tym zjednywa sobie nasz uczony olbrzymi roz~ 
glos i sław::: w s~erokim świecie naukowym. a Polskę opromie
nia najjaśniejszym i niezgasłym blaskiem, jako niezaprzeczoną 
i niepodzielną ojczyznę Kopernika. 

Odtąd nie odpocz11ie już ani na chwilę ś. p. Prof. L. Bir
kenmajer, ale rozmiłowawszy się w tym przedmiocie, zdobywa 
wciąż nowe S 7 Czegóły i daty i z genjalnego naszego rodaka 
czyni jedn1 z najlepiej znanych historycznie postaci. Ponadto, 
na zasadzie t:'lk grunto,vnie zbadanego i poznanego życiorysu 
i charakteru Mikofaja Kopunikrr, tworzy ś. p. Prof. L. Birken
maj('r syntezę działalności twórczej Naszego Nieśmiertelnego 
Astronom>. opracowując g e n e z ę wiekopomnego Jego odkry
cia h e l j o c e n t ryc z n ej b u d o wy świat a'). Niezmor
dowanie pracuje także ś. p Prof. l,. Rirkenmaier. na niwie 
popularyzacji, wydając w r. 1920 cenne dzieło .. Wvbór Pism" 
Mikołaja Kopernika 2

). Również i nasze pismo zawdzięcza mi-

1) RoC?nik Astr. Obs. Krak. r. 1923. 
2
) Bibljoteka Narodowa Nr. 15. Serja l. Kraków, 1920. 
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strzowskiej Jego ręce świetnie skreślony artykuł ., Młodzieńcze 
lata Mikołaja Kopernika" 1). 

Jakkolwiek prace naukowe ś. p. Prof. L. Birkenmajera 
dotyczą jeszcze wielu innych postaci naszych astronomów i ma
tematyków i wszędzie wykazują świetny talent w gromadzeniu 
i roztrząsaniu materjału historycznego, to jednak głównym Jego 
celem były badania nad życiem Kopernika, którym oddawał 
się do końca Swej działalności, z niesłabnącą energją i z tym 
zawsze serdecznym pietyzmem. 

My - uczniowie ś. p. Pr(lf. L. Birkenmajera, do których 
piszący te słowa ma zaszczyt się zaliczać, - wiemy. jak znał 
On i ukochał tego Najgenjalniejszego naszego Rodaka i wszyscy 
pamiętamy, jaki entuzjazm i zarazem jaka rzewność opromie
niały ojcowskie oblicze Czcigodnego naszego ś. p. Mistrza. 
gdy drżącemi słowy i nierzadko ze łzami wzruszenia w oczach 
przenosił naszą wyobraźnię do pracowni frauenburskiego Mni
cha, którego genjusz pierwszy pojął prawdziwe dzieło Stwórcy 
i pierwszy dał ludzkości najdonioślejszą koncepcję myśli, na 
jaką ludzkość wogóle kiedykolwiek zdobyć się mogła. 

Nieodżałowanej i niezapomnianej pamięci ś. p. Prof. 
L. Birkenmajera - Cześć! 

L. Orkisz. 

Dr. J . Gf\DOMSKl. 

Zbiór meteorytów Muzeum Przyrodniczego 
w Wiedniu. 

Chociaż Ziemia nasza,- jak wynika z obliczeń popartych 
obserwacjami, - spotyka na swej drodze codziennie około 35 
miljonów meteorów, powiększających jej masę o pokaźny "ła
dunek" około 500 tonn rocznie,- to mimo to odnalezienie 
tych ciał niebieskich na powierzchni naszego globu jest bar
dzo trudne, okazy zaś meteorytów należą do prawdziwych 
osobliwości. 

Tłumaczy się to przedewszystkiem tern, że większość me
teorów stanowią zupełnie drobne pyłki o wadze zaledwie 
ułamków grama, które jedynie tylko dzięki .,kosmicznej" pręd
kości, z jaką wpadają w naszą atmosferę (od 12 do 72 km/sek), 
rozgrzawszy się do wysokiej temperatury (10.000° C) na sku
tek tarcia o cząsteczki powietrza, powodują napozór świetne, 
w rzeczywistości jednak niewinne zjawiska lokalne "gwiazd 
spadających". Spalają się one zazwyczaj całkowicie w naszej 

1) Uranja, r. 1923, Nr . 3/4. 
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Ryc. 19. Fotografja przelotu przez atmosferę ziemską jasnego meteoru, 
dokonana przez J . Klepestę 12 IX. 1903 w Obserwatorium w Pradze. 

Na zdjęciu widoczna Wielka Mgławica Andromedy. 

atmosferze i powierzchni naszego globu wcale nie osiągają, 
albo dają jedynie subtelny pył kosmiczny, trudny do wykrycia. 
Inne znów, na skutek skośnego lub niemal stycznego kierunku 
swego ruchu w odniesieniu do powierzchni Ziemi, wcale jej 
nie osiągają, lecz, po przebieżeniu niewielkiego stosunkowo 
odcinka górnych warstw powietrza, powracają w przestrzenie 
międzyplanetarne. W rzeczywistości tylko nadzwyczaj nieliczne, 
większe meteory przebijają, bezpośrednio ów subtelny a tak 
odporny pancerz ochronny, jaki stanowi atmosfera ziemska, 
i przedostają się w pierwotnej swej postaci do nas. Straciwszy 
swą kosmiczną prędkość, która stopniowo wskutek oporu 
ośrodka schodzi do zera, - spadają swobodnie na powierzchnię 
globu pod działaniem już tylko jego siły przyciągania, przy
czem zazwyczaj ulegają eksplozji, rozpadając się na części. 
Lecz i z tych tylko bardzo drobny procent dostaje się do na
szych rąk, jeżeli zważymy, iż większą część powierzchni globu 
zajmują oceany i kraje niezamieszkałe, oraz iż wiele meteo
rytów zarywa się bez śladu głęboko w teren. 
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To też po odszukaniu są one pieczołowicie przechowy
wane w muzeach, gdzie stanowią atrakcję dla zwiedzających 
oraz interesujący przedmiot studjów dla petrografów, jako je
dyne ciała niebieskie, dostępne bezpośrednio badaniom labo
ratoryjnym. 

Najliczniejszy z pośród wszystkich jest zbiór meteorytów 
w Waszyngtonie. Ustępuje mu nawet bogaty zbiór londyński. 
Na kontynencie europejskim najbogatszą kolekcję tego rodzaju 
posiada Muzeum Historji Nauk Przyrodniczych w Wiedniu. 

Zbiory przyrodnicze tego Muzeum w ciągu długich lat ze 
wszystkich dosłownie zakątków Ziemi skrzętnie nagromadzone, 
zdumiewają widza obfitością i doborem okazów. Wypełniają 
one szczelnie 39 ogromnych sal. Sala Y-ta na parterze poświę
cona jest wyłącznie meteorytom. Specjalne urządzenia, celem 
ochrony przed rdzewieniem, utrzymują temperaturę sali przez 
cały rok na poziomie 14- 16° C. 

Znajdujemy tutaj wyłożonych w obszernych gablotach 
ponad 1000 sztuk rozmaitych okazów, w sumie 660 kg. mete
orytów kamiennych oraz 2870 kg meteorytów z żelaza. Zbiór 
wiedeński jest pierwszym w świecie pod względem różnorod
ności, reprezentuje bowiem 660 różnych spadków tych ciał na 
powierzchnię naszego globu na 850 dotychczas znanych. Jak 
stwierdza drukowany przewodnik stanowi on najcenniejszą ko~ 
lekcję muzeum wiedeńskiego. Cena jego nie daje się wogóle 
oznaczyć, wyraża się zaś w każdym razie w miljonach dolarów. 

Jak wiemy ludzkość od niepamiętnych czasów widziala 
w meteorytach ciała spadłe z nieba i jako takie otacza czcią 
niemal religijną. f\ż dopiero w połowie 18 wieku przyrod
nicy zaprzeczyli kategorycznie ich "niebieskiego" pochodzenia, 
wskutek czego znikły one wszędzie z muzeów i powędrowały 
do pak do piwnic lub też poprostu zostały zniczczone, jako 
bezużyteczne. I dopiero badania laboratoryjne podjęte w koń~ 
cu 18 wieku przez fizyka Chladniego oraz innych badaczy 
udowodniły ponad wszelką wątpliwość ich kosmiczne pocho. 
dzenie. Meteoryty powróciły do sal i zostały pieczołowicie 
porozstawiane z powrotem w szafach. Taką wędrówkę odbyły 
one również w muzeum wiedeńskiem. 

Zbiór wiedeński obejmuje bardzo różnorodne okazy, od 
drobnych mikroskopijnych pyłków, umieszczonych w gablot
kach pod szkiełkiem, aż do potężnych brył żelaza, "podpie-
rających" ściany. · 

W oczy rzuca się zaraz na wstępie kilka imponujących 
sztuk. Są to: 

1) Potężny odłamek słynnego meteorytu żelaznego w Ca
njon Diablo w Nowym Meksyku, znaleziony w r. 1891. Waga 
174 kg, wygląd ogromnego żużla. 
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Ryc. 20. Zbiór żelaznych meteorów w Muzeum Historji Nauk 
Przyrodnietych w Wiedniu. 

2) Meteoryt żelazny wagi 198 kg, odnaleziony w r. 1837 
w Coahuila w Meksyku. 

3) Duży głaz rozbity na 3 części, wagi w sumie 293 kg, 
największy ze znanych meteorytów kamiennych, którego spa
dek zaobserwowano dnia 9 czerwca 1866 r. Odnaleziono go 
w Karpatach, w miejscowości Knyahinya, w komitacie węgier
skim Unghvar. Olejny obraz na ścianie sali przedstawia od
tworzony moment spadku. 

4) Potężny meteoryt żelazny, wagi 352 kg, znaleziony 
w r. 1891 w miejscowości Mukerop, w południowo-zachodniej, 
niegdyś niemieckiej, f\fryce. 

5) Wreszcie olbrzymia bryła żelaza meteorycznego, wy
sokości 1 metra, o wyglądzie gąbczastym, wagi 909 kg, znale
ziona w r. 1884 w Youndegin w f\ustralji. 

Ze specjałnem zainteresowaniem poszukuję meteorytów 
spadłych na ziemiach polskich. Praca niemała. Trzeba przej
rzeć ponad 1000 różnych napisów, podających pochodzenie, 
datę odnalezienia oraz budowę okazów. - Znajduję ich kil
kadziesiąt. Są to przeważnie drobniejsze odłamki, spadłe, jak 
głoszą napisy w: "Zabrodje, Vilna, Russland; Bjelokrynische, 
Dolgowoli, Zaborzika-Wolynien, Russland; Schellin, Pommern; 
Gnadenfrei, Preus.-Schlesien" i t. d. Niebawem natrafiam na 
bardzo liczne okazy meteorytu pułtuskiego, spadłego dnia 30 
stycznia 1868 r. w Pułtusku na północ od Warszawy. Są to 
"starsi bracia" odłamka, zdobiącego biurko dyrektora Obser
watorjum stołecznego. Wiele z nich jest drobnych, kilka ma 

.. 
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wielkość pięści, jeden zaś przedstawia się dość okazale -jak 
głowa ludzka. Są to wszystko meteoryty kamienne, "szare 
chondryty", poczerniałe z wierzchu od żaru w chwili spadku. 

W westibulu saii X-ej znajdują się prócz tego interesują
ce modele naturalnej wielkości, odtwarzające do złudzenia 
jeszcze większe okazy, których muzeum nie udało się zaku
pić. Są to: 

1) Model meteorytu żelaznego odnalezionego w r. 1784 
w f\dargo w Meksyku, którego waga wynosi w rzeczywistości 
3000 kg. 

2) Model "mniejszego" meteorytu z Chupaderos w Me
ksyku, odszukanego w r. 1852; waga 10.000 kg. 

3) Dwumetrowej wysokości model bryły żelaza meteory
cznego z Morito San Gregori w Meksyku, znanego już od 
r . 1600. 

4) Model "większego" meteoru żelaznego również z Chu
paderos, odnalezionego równocześnie z jego mniejszym bra
tem; waga 15.000 kg. 

Sztab petrografów Uniwersytetu Wiedeńskiego pod kie
runkiem prof. H. Michela poddaje meteoryty badaniom labora
toryjnym. 

Wyniki badań zestawiono w osobnych szafach w postaci 
ciekawych, nieraz olbrzymich rozmiarów przekrojów i szlifów, 
wytrawionych kwasem azotowym, pozwalających zajrzeć bez
pośrednio do "wnętrza" brył. 

Badania wykazują, że meteoryty odróżniają się pod wzglę
dem budowy chemicznej od minerałów ziemskich przede
wszystkiem wielkiem ubóstwem związków tlenu.-Rzuca to pe
wne światło na ich pochodzenie oraz warunki powstania. We 
wnętrzu ich, jak to wyrażnie widać na szlifach, spotykamy 
obok siebie ciała, które w warunkach ziemskich musiałyby się 
ze sobą chemicznie połączyć. Dostrzegamy np. obok siebie 
czyste rodzime żelazo (nieutlenione na Ziemi prawie wcale 
nie występuje) i krzemiany lub czysty węgiel w postaci gra
fitu i djamentu, albo też ziarna oliwinu wpryśnięte w czyste 
żelazo, albo wreszcie minerały na Ziemi wcale nieznane. 

Wskazuje to, że meteoryty żelazne są prawdopodobnie 
okruchami mniejszych ciał niebieskich, w których siła ciężkoś
ci nie oddzieliła ciał o ciężarze gatunkowym większym od 
ciał lżejszych, lub też że pochodzą one z gęstego wnętrza 
ciał większych. Natomiast meteory kamienne, znacznie od tam
tych rzadziej spotykane, pochodzą raczej z zewnętrnyzch warstw 
większych ciał niebieskich. Zostały one wyrzucone nazewnątrz 
działaniem potężnych sił wulkanicznych lub poprostu stanowią 
gruzy ciał, które na skutek kosmicznej katastrofy (np. eksplo
zji wewnętrznej) rozpadły się na drobne odłamki. 
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Wiele z pośród meteorytów składało się prawdopodobnie 
pierwotnie z niezoksydowanych metali lekkich i krzemianów . 
Te, wpadając do atmosfery ziemskiej, spłonęły w tlenie po
wietrza, dając w rezultacie żużle zielonawe lub bronzowe, po
dobne do szkła fl<~szkowego, odnajdywane jako t. zw. "molda
wity" w Czechach i na Morawach, jako "billitonity" na wy
spie Billiton, oraz jako "australity" w F\ustralji. Na oko nie są 
zupełnie podobne do meteorów żelaznych i kamiennych. Dłu
gi czas uważano je mylnie za resztki przedhistorycznego prze
mysłu szklanego. Odnajdywane w warstwach dyluwialnych 
i trzeciorzędowych stanowią jedyne dotychczas meteoryty 
kopalne. 

Tak więc w meteorytach należy widzieć gruzy rozpadłych 
planet i starych komet naszego systemu słonecznego, oraz, -
według nowszych zapatrywań,-także okruchy ciemnych i zim
nych ciał, wałęsających się w dużych ilościach po mrocznych 
przestrzeniach międzygwiazdowych. Znaczenie i rola we Wszech
świecie tych ostatnich nie zostały jeszcze przez naukę wy
jaśnione. 

Wiedeń, grudzień 1929. 

JEREM! Wf\SIUTYŃSKJ. 

Komórka fotoelektryczna i jej zastosowanie 
w fotometrji astronomicznej 1

). 

Komórka fotoelektryczna - "elektryczne oko" - to przy
rząd, o którym czytelnicy .,Uranji" słyszeli zapewne niejedno
krotnie. W ostatnich bowiem latach znalazł on zastosowanie 
w tylu przeróżnych aparaturach technicznych i naukowych, że 
powoli staje się równie popularny, jak popularną jest już lampa 
katodowa, ten cudowny składnik aparatu radjowego. Najgłów
niejsze bodaj zastosowanie znalazła komórka fotoelektryczna 
w fultografji i telewizji. Nie o niem jednak zamierzamy tutaj 
mówić. Zajmuje nas przedewszystkiem pytanie, czy komórka 
fotoelektryczna może być zastosowana z pożytkiem do prac 
astronomicznych. Uzasadniona odpowieciż będzie możliwa do
piero wtedy, gdy poznamy mechanizm elektrycznego oka i jego 
wybitne zalety. F\żebyśmy jednak nie byli posądzeni o brak 
celowości niniejszego artykułu, wyprzedzamy wnioski i na 
postawione pytanie odpowiadamy twierdząco: komórka foto
elektryczna może być z najlepszym skutkiem stosowana w róż-

1) Na powyższy temat wygłoszony był przez autora odczyt w Kole 
Naukowem Oddziału Warszawskiego P. T. P. fi., w dniu 14 stycznia 1930 r. 
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nych dziedzinach astronomji, zwłaszcza jako podstawowa część 
składowa najdokładniejszego i bodaj najbardziej objektywnego 
fotometru. 

Działanie komórki fotoelektrycznej zawdzięczamy istnieniu 
t. zw. zjawiska Hallwachs'a (lub poprostu: zjawiska fotoelek
trycznego). Zjawisko to zauważone zostało poraz pierwszy 
w roku 1887 przez Henryka Hertz'a i ponownie w roku następ
nym przez F. Hallwachs'a. Uczony ten stwierdził, iż ujemnie 
naładowany elektroskop rozbraja się, jeśli na jego metalową 
(z amalgamowanego cynku) elektrodę padają promienie ultra
fjoletowe . P Lenord w roku 1899 dał objaśnienie obserwo
wanych zjawisk fotoelektrycznych. Według niego, jak to i dziś 
przyjmujemy, ultrafjoletowe promienie, padając na metal, wy
rywają l jego atomów elektrony. Jeśli więc, jak to miało 
miejsce w doświadczeniu Hal/wachs'a, oświetlamy promienia
mi ultrafjoletowemi ujemnie naładowaną płytkę metalową, 
wówczas wyrwane z niej elektrony zostają od płytki elektro
statycznie odepchnięte i wybiegają w postaci strumienia pro
mieni katodowych: płytka rozbraja się. 

W przeciągu ostatnich trzech dziesiątków lat wiadomości 
nasze o zjawisku fotoelektrycznem szybko wzrosły. Wykonano 
mnóstwo prac nad zależnością zjawiska zarówno od natężenia, 
od częstości drgań i od położenia płaszczyzny polaryzacji świa
tła pobudzającego, jak i od rodzaju oświetlanego ciała, otacza
jącego gazu, od ich temperatury i t. d i t d. Nie możemy 
się tu zajmować wynikami większości tych prac. Wspomnimy 
tylko o tych kilku własnościach zjawiska fotoelektrycznego, 
które są specjalnie ważne w fotometrji praktycznej. W pierw
szym rzędzie należy tu wymienić prawa zależności ilości 
N elektronów wyrzucanych w jednostce czasu przez powierz
chnię oświetloną i ich prędkości v od natężenia l oraz czę
stości Y światła padającego. 

l. Prąd fotoelektryczny rośnie wraz z częstością drgań 
promieniowania pobudzającego: 

N T gdy Y T 
Dla pewnej granicznej, najmniejszej częstości Y0 zjawisko 

fotoelektryczne przestaje istnieć bez względu na to, jak silne 
jest światło pobudzające. Tak więc na większości metali pro
mienie czerwone nie wywołują wcale zjawiska Hallwachs'a, 
.a w bardzo wielu przypadkach granica częstości fotoelektrycz
nie czynnych leży w ultrafjolecie. 

2. Prąd fotoelektryczny rośnie wraz z natężeniem światła 
padającego o danej częstości drgań: 

N T gdy l T 
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3. Prędkość fotoelektronów nie zależy od natę~enia świa 
tła pobudzającego: 

V = COnst gdy f r 
4. Prędkość fotoelektronów rośnie wraz z częstością 

drgań światła pobudzającego: 

V T grły V T 

Te cztery elementarne prawa nie dają się wytłumaczyć 
z punktu widzenia falowej teorji światła i służą za poparcie 
teorji kwantowej. Wszystkie one wynikają ze znanego wzoru 
Einstein'a: 

1 . 2 mv2 = hv - P1 - P2 = h (v - V0) 

którego uzasadnienie jest zresztą oczywiste. Mamy tu z lewej 
strony energję kinetyczną fotoelektronu, zaś z prawej strony 
energję hv kwantu wyrywającego elektron, pracę P 1 oswobo
dzenia elektronu z atomu i pracę P2 przeprowadzenia go przez 
warstwę powierzchniową metalu; V0 jest wspomnianą już czę 
stością graniczną światła fotoelektrycznie czynnego. Istnienie 
tej granicy jest zrozumiałe na podstawie pierwszej części wzo
ru Einstein' a . 

Badania ostatnich dziesięcioleci wykazały, iż nietylko me
tale mogą dostarczać promieni katodowych pod działaniem 
światła. Własność ta przysługuje i dielektrykom, a wogóle 
ciałom ciekłym lub stałym. Wiemy zresztą, iż światło może 
wywoływać jonizację w gazach; zjawisko to należy uważać za 
szczególny przypadek efektu Hallwachs'a. Jednak zawsze wa
runkiem koniecznym istnienia zjawiska jest, rzecz prosta, po
chłanianie promieniowania o danej częstości przez ciało oświe
tlone. 

Doświadczenie wykazało, że zjawisko fotoelektryczne jest 
tern si!niejsze, im bardziej badany metal jest elektrododatni 1). 

Odpowiada to, zgodnie z dzisiejszemi poglądami na budowę 
atomu i na ilość elektronów w zewnętrznej jego warstwie, po
łożeniu bardziej na lewo w tablicy Mendelejewa (a więc mniej 
szej liczbie elektronów w zewnętrznej warstwie atomu i mniej
szemu "powinowactwu elektronowemu"). Ta zależność czu
łości fotoelektrycznej metalu od jego położenia w tablicy 
Mendelejewa tłumac;zy się z dwu względów. Przedewszystkiem 
praca P1 wyrwania elektronu jest tern mniejsza, im mniej elek
tronów jest w zewnętrznej warstwie atomu, wtenczas bowiem 
warstwa ta jest mniej trwała. Następnie jednak również praca 

l) Metale klasyfikujemy na mniej lub więcej elektrododatnie, za · 
leżnie od ich zachowania się w doświadczeniu Volty (t. zw. zjawisko 
Volty potencjałów kontaktowych). 
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P2 przeprowadzenia elektronu przez powierzchnię metalu, na 
której za Einstein'em przyjmujemy istnienie skoku potencjału V. 
będzie w tym przypadku mniejsza ze względu na mniejszą 
wartość V. Ze wzoru Einstein'a widzimy, iż pociąga to za sobą 
zmniejszenie się częstości granicznej v., a więc przesunięcie 
się jej ku czerwonej dziedzinie widma i wzrost czułości. 

Najbardziej na lewo w tablicy Mendelejewa znajduje
my metale alkaliczne: lit (Li) sód (Na), potas (K), rubid 
(Rb) i cez (Cs). Jakeśmy wspomnieli wyżej, doświadczenie 
wykazuje, że istotnie te metale są fotoelektrycznie najczulsze 
i to w stopniu rosnącym wraz z ciężarem atomowym Tak 
więc .,czerwona granica" wynosi dla sodu v0 = 43,7 .10 13 , co 
odpowiada długości fali ), , = 0,6'3 p. (Millikan) . Dla potasu, ru
bid Li i cezu granica ta przesuwa się jeszcze bardziej ku czer
wieni, a nawet do infraczerwieni 

Przy stosowaniu fotokomórki do celów astrofotometrji 
staramy się osiągnąć możliwie silny efekt w widzialnej dzie
dzinie promieniowań i dlatego posługujemy się wyłącznie 
metalami alkalicznemi. Jak wykazali Eister i Oeitel, foto
elektryczna czułość tych metali wzrasta wybitnie, jeśli poddać 
je wyładowaniom elektrycznym w atmosferze rozrzedzonego 
wodoru. Na powierzchni metalu tworzy się wtedy koloidalny 
jego roztwór w wodorku metalu. posiadający charakterystycz
ne zabarwienie (brunatno-żółte w przypadku sodu, fjoletowo
niebieskie w przypadku potasu i t. d ). 

Niezmiernie doniosłego odkrycia z punktu widzenia tech
niki fotometrycznej dokonali w roku 1910 R. Pohl i P. Prings
heim. Przedmiotem odkrycia był t. zw selektywny efekt foto
elektryczny, stwierdzony najprzód na metalach alkalicznych, 
zaś w póżniejszych latach i na niektórych innych . Efekt 
selektywny polega na tern, że w sąsiedztwie pewnej długości 
fali czułość fotoelektryczna metalu wzrasta bardzo szybko, 
tworząc dość ostre maximum i przewyższając w tern miejscu 
setki razy normalny efekt. Należy jednak zaznaczyć, iż efekt 
selektywny jest wywoływany tylko przez składową wektora 
elektrycznego drgań świetlnych normalną do powierzchni me~ 
talu. Tak więc w przypadku promieniowania spolaryzowanego 
zjawisko zależy w ogromnym stopniu od położenia płaszczyzny 
polaryzacji . Normalny efekt fotoelektryczny zal~ży od położe
nia płaszczyzny polaryzacji tylko o tyle, o i)e wpływa ono na 
spółczynnik absorbcji metalu. 

Przytaczamy położenia maximów selektywnego efektu 
u metali alkalicznych (Miss Seiler): 

Li Na K 
4050 4200 4410 

Rb 
4730 

C s 
5390 

o 

A 
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Rozpatrzyliśmy zasadnicze cechy zjawiska Hallwachs'a , 
dotychczas jednak nie wyjaśniliśmy, w jaki sposób zostaje ono 
wyzyskane w komórce fotoelektryczrej i, z drugiej strony, 
w jaki spqsób komórka fotoelektryczna może być użyta do 
fotometrji. Zajmiemy się najprzód pierwszem pytaniem. • 

l .. 

Fotokomórka jest przyrządem, z którego można pobierać 
prąd fotoelektryczny po wprowadzeniu do niego wiązki promie
niowania. Do celów fotometrji niewielkich natężeń w widzial 
nej części widma, do fultografii i t. p. używamy warstwy świa 
tłoczułej, powstałej przez koloidalizację metalu alkalicznego, 
jak to było wspomniane wyżej. Warstwa ta jest osadzona 
wewnątrz szklanej lub kwarcowej bańki, która uprzednio musi 
być posrebrzona w celu zapewnienia lepszej elektrycznej spo
istości warstwy. Do celów fotometrji najlepiej jest pokryć 
metalem alkalicznym całą bańkę z wyjątkiem małego okienka, 
pozostawionego dla dostępu światła, i odnogi, w którą wluto
wana jest jedna z elektrod (anoda) . Elektroda ta (z drutu 
platynowego) zagięta jest w pętlę wewnątrz bańki i izolowana 
starannie od warstwy światłoczułej, stanowiącej katodę . Zda
rzają się zresztą i inne formy anody, np. spirale, siatki i t. p. 
Światłoczuła katoda połączona jest z zewnętrznym zaciskiem 
przy pomocy wtopionego w szkło drucika platynowego. 

Ryc. 21. Komórka fotoelektryczna 
próżniowo· sodowa firmy Tungsram 
do celów telewizyjnych. finoda w 
kształcie spirali , warstwa światłoczuła 
tworzy czapeczkę w dolnej części 

bańki. Z pośród czterech nóżek 

tylko dwie służą do połącztń elek-
trycznych. 

Istnieją dwa zasadnicze typy fotokomórek: próżniowe 
i gazowane. Komórki typu drugiego napełniane są gazem 
szlachetnym o niskiem ciśnieniu (rzędu 1 mm. rtęci), np. ar-
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gonem, rzadziej helem lub neonem. Różnice w zachowaniu 
si ę tych fotokomórek ujawniają się w ich charakterystykach . 

~rzypuśćmy najprzód, że chcemy otrzymać w komórce 
próżniowej prąd fotoelektryczny możliwie silny i będący ściśle 
dającą się określić funkcją nadbiegającego strumienia promie
ni stego. Jeśli elektrody komórki znajdują się na potencjale 
zerowym, wówczas fotoelektrony wybiegają z metalu we wszyst
kich kierunkach i tylko nieliczne z pośród nich trafiają na 
anodę , która tym sposobem ładuje się bardzo powoli ujemnie. 
Jeśli jednak anoda posiada potencjał dodatni względem ka
tody, wówczas będzie ona przyciągać i niejako wsysać foto
elektrony. Przypuśćmy, że różnicę potencjałów anody i katody 
powiększamy stopniowo. Prąd fotoelektryczny, ładujący anodę 
i dający się mierzyć np . przy pomocy elektrometru, wzrasta 
dopóty, dopóki anoda nie jest w stanie schwytać wszystkich 
fotoelektronów. Gdy jednak zostanie osiągnięta dostatecznie 
wielka różnica potencjałów, przy której wszystkie elektrony 
przyciągnięte będą przez anodę, wówczas dalsze powiększanie 
potencjału anody nie wpłynie już na prąd mierzony. Prąd ten 
będzie równy całkowitemu fotoelektrycznemu prądowi (prąd 
nasycenia). 

Inaczej rzeczy się mają w komórkach gazowanych . Foto
elektrony na swej drodze ku anodzie napotykają cząsteczki 
gazu i jonizują je przez zderzenie Jony gazowe, dodatnie 
i ujemne, podążają ku elektrodom fotokomórki, zwiększając 
natężenie prądu . W tych warunkach prąd nasycenia nie może 
istnieć, bowiem wraz z rosnącym potencjałem zwiększa się 
prędkość fotoelektronów, a więc i ilość jonów wtórnych pow
stałych przez zderzenie. Istnieje jednak i w tym przypadku 
granica powiększania potencjału przyśpieszającego; jest nią 
t . zw napięcie zapłonu . przy którem zachodzą wyładowania 
iskrowe między elektrodami. 

Jeśli na osi odciętych odkładać będziemy potencjał przy
śpieszający, zaś na osi rzędnych odpowiednie wartości foto 
prądu, to krzywa otrzymana przedstawiać będzie wspomnianą 
charakterystykę komórki. Charakterystyka komórki próżniowej 
zagina się w ujemnym kierunku osi rzędnych i przebiega nadal 
równolegle do osi odciętych . Charakterystyka komórki gazo
wanej przeciwnie, jest wklęsła w dodatnim kierunku osi rzęd
nych i przebiega coraz bardziej stromo w miarę zbliżania się 
do potencjału zapłonu . 

Komórki gazowane przy stosowaniu napięć bliskich do 
napięcia zapłonu są wielokrotnie czulsze od komórek próżnio
wych, wymagają jednak bardzo stałego potencjału przyśpiesza 
jącego ze względu na stromy przebieg charakterystyki. Do 
fotometrji astronomicznej są używane zawsze komórki gazo-
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Ryc. 22. Charakterystyki ko
mórki próżniowej i komórki 
gazowanej firmy "Deutsche 
f\pparate Geselłschaft". O
świetlenie: łampa25-świeco

wa z odległości 50 cm. f\no
dy tych komórek posiadają 

kształt siatki ustawionej na
przeciw warstwy światło· 

czułej . 

wane (jeśli pominąć np. fotometrję zaćmienia Słońca, która 
nie wymaga dużej czułości). 

Musimy teraz wyjaśnić, na jakich zasadach opiera się foto
metrja fotoelektryczna. Widzieliśmy z drugiego paw a normalnego 
fotoefektu, które stosuje się również do efektu selektywnego, że 
prąd fotoelektryczny rośnie wraz z natężeniem strumienia świetl
nego, jeśli rozkład natężeń w widmie tego strumienia pozostaje 
bez zmiany (w przypadku strumienia monochromatycznego-jeśli 
v = const). Można więc pomyśleć dwie metody fotometryczne. 
Pierwsza polega na tern, iż przy pomocy jednego ze znanych spo
sobów (np przy pomocy pryzmatów Nicol'a lub Rocho;,'a albo 
przy pomocy klinu absorbującego) osłabiamy natężenie światła 
każdego badanego objektu (gwiazdy, planety, mgławicy i t. p) 
w mierzalnym stosunku, dopóty. dopóki prąd fotoelektryczny 
(przy danem napięciu przyśpieszającem) nie osiągnie pewnej 
umówionej wartości, wskazanej przez elektrometr lub galwa
nometr. Następnie w ten sam sposób postępujemy ze źródłem 
porównania. Fotokomórka nie jest więc tutaj przyrządem mier
niczym, lecz służy jedynie do ścisłego stwierdzenia, iż pewne 
normalne natężenie światła zostało osiągnięte. Druga metoda 
polega na bezpośredniem wnioskowaniu o natężeniu strumie
nia świetlnego . z · wielkości fotoprądu. Musimy w tym celu 
ustalić dla danego rozkładu natężeń w widmie źródła światła 

j 
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zależność fotoprądu od natężenia światła. Moglibyśmy to zro
bić np. dla gwiazd typu widmowego Ao. Dla gwiazd innych 
typów, a więc przy innym rozkładzie energji w widmie, te 
same fotoprądy, co poprzednio, nie będą już odpowiadały 
tym samym wzrokowym wrażeniom natężenia światła, bowiem 
wrażliwość będących w użyciu fotokomórek na różne barwy 
jest inna niż wrażliwość ludzkiego oka. Z tego powodu, gdy
byśmy chcieli porównywać wielkości gwiazdowe, otrzymane 
drogą fotoelektryczną na podstawie krzywej zależności foto
prądu i strumienia świetlnego dla typu widmowego Ao, z wiel
kościami gwiazdowemi, otrzymanemi drogą wzrokową, to mu
sielibyśmy dla każdego rozkładu natężeń w widmie, czyli dla 
każdej barwy gwiezdnej osobno, dodawać do wielkości foto
elektrycznej pewną poprawkę. Ta poprawka byłaby niczem 
innem, tylko pewnym rodzajem wskaźnika barwy i równałaby 
się zeru dla typu widmowego Ao. Jednakże redukcja taka 
wielkości fotoelektrycznych do wzrokowych byłaby tylko wtedy 
celowa, gdyby chodziło np. o porównanie dwu katalogów 
wielkości gwiazdowych: fotoelektrycznego i wzrokowego lub 
o nawiązanie krzywej fotoeleY..trycznej zmienności blasku do 
obserwowanej w innym czasie krzywej wzrokowej. Jeśli zaś 
chodzi o odwzorowanie rzeczywistości, o odwzorowanie pe
wnego zbioru wielkości gwiazdowych bolometrycznych, to jest 
zupełnie obojętne, czy zostanie ono wykonane wzrokowo, czy 
fotoelektrycznie. 

Krzywa wrażliwości na barwy zarówno danej fotokomórki, 
jak i danego oka ludzkiego, jest zupełnie dowolna i nie po· 
siada żadnego znaczenia absolutnego. Tak więc np. dla cha
rakterystyki zjawiska zmienności blasku jest obojętne, czy zo
stała ona ustalona przy tej, czy przy innej nieco wrażliwości 
odbiornika fotometrycznego na barwy. Przyjęcie za podstawę 
fotometrji wrażliwości oka elektrycznego zamiast wrażliwości 
oka ludzkiego ma natomiast tę zaletę, że wrażliwość fotoko
mórki nietylko wyznacza się z łatwością, ale pozostaje nie
zmienna 1) i niepodległa subjektywnym wahaniom Z badań 
H. Ebert'a, A. Konig'a a zwłaszcza A. Pfliiger'a 2) wynika 
z drugiej strony, że krzywa wrażliwości oka ludzkiego jest 
zależna od natężenia źródła światła (zjawisko Purkinje'go). 
Pochodzi to stąd, iż próg pobudliwości pręcików (bacilli) siat-

1) K. F. Bottlinger, który sporządził pierwszy fotoelektryczny kata
log wskaźników barwy, stwierdził w użytej przez siebie fotokomórce 
drobne wiekowe zmiany krzywej czułości. Wskaźniki barwy zmieniały się 
wskutek tego o- Qm. 03 rocznie. (Veroffentlichungen der Universitatsstern
warte zu Berlin-Babelsberg B. III. H. 4 1923). 

. 2) K. Schaum. Photochemie, l Teil, S. 69. Również E. Kiriłlow. 
Obzor gławniejszich metodow i priborow spektrofotometrji. 
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kówki jest 70 razy niższy od progu pobudliwości czopków 
(coni) (według A. Pertz'a 1) i że krzywe wrażliwości obu tych 
zakończeń nerwowych są odmienne. Tak więc do najmniej
szych natężeń światła stosuje się krzywa wrażliwości pręcików, 
do dużych natężeń - krzywa wrażliwości czopków, w które 
obfituje, jak wiadomo, część siatkówki, odbierająca najostrzej
sze obrazy. Do natężeń pośrednich stosują się pośrednie 
krzywe wrażliwości. Jeśli dodamy, że krzywe wrażliwości zmie
niają się od osobnika do osobnika, że zapewne podlegają 
zmianom wskutek zmęczenia, tak, jak to ma miejsce z pro 
giem pobudliwości, że przedewszystkiem nie dają się ściśle 
wyznaczyć (porównywanie natężeń dwuch różnie zabarwionych 
dziedzin widmowych), to zrozumiemy, jak bardzo niepewne 
są wyniki fotometrji wzrokowej już choćby tylko ze względu 
na przytoczone źródła błędów. 

"' 

10 

Ryc. 23. Krzywe czułości selektywnej metali alkalicznych według Rougier'a 
i krzywe czułości pręcików dwóch obserwatorów według f\ . Pfliiger'a. 
Na osi rzędnych przyjęto w dowolny sposób stalą proporcjonalności 

jednostek wzrokowych l fotoelektrycznych. 
(Rys. autora). 

l) K. Schaum. Photochemie, l Teil, S. 6?. Również E. Kiriłlow . 
Obzor gławniejszich metodow i priborew spektrofotometrii. 
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Do wad fotometrji wzrokowej należy też zaliczyć niejed
nakową czułość różnych części siatkówki i wpływ zmęczenia. 
W odpowiednio sporządzonej fotokomórce oba te źródła błędu 
nie istnieją. Wprawdzie ze szczegółowych i precyzyjnych ba
dań laboratoryjnych H. Rosenberg'a1) nad różnemi typami ko
mórek alkalicznych gazowemych zdaje się wynikać bezspornie. 
iż pod działaniem światła oko elektryczne się ~ęczy, to zna
czy traci na czułości (szybko w ciągu pierwszych kilkunastu 
minut, później bardzo powoli; czułość ustala się po kilku go
dzinach z dokładnością 0.1 %) zas w ciemności odpoczywa (zrazu 
szybko, potem powoli), jednakże niektóre wyniki Rosenberg'a 
wyglądają paradoksalnie. f\utor niniejszego mógł udowodnić 2) 

na przykładzie komórki tego samego typu, co używane przez 
Rosenberg'a, iż "zmęczenie" nie jest cechą istotną fotokomórki 
i rnoże być nieuczuwalne w granicach dokładności pomiarów 
(przynajmniej 1 %) nawet w najbliższem sąsiedztwie potencjału 
zapłonu. 

Fotokomórki alkaliczne, zarówno próżniowe jak wypeł
nione gazem szlachetnym, mają tę ważną zaletę, iż nie "sta
rzeją się" (niech i to będzie uważane za ich wyższość w stosunku 
do oka ludzkiego!). Zjawisko, które pozwoliliśmy sobie na
zwać "starzeniem się" komórki fotoelektrycznej, bywa również 
nazywane w literaturze fachowej "zmęczeniem ·· , przebiega 
jednak w tych komórkach, w których istnieje, bardzo powoli 
(nie może mieć w żadnym razie wpływu na rezultaty obser
wacyj w ciągu jednej doby) i jest natury chemicznej. Zda
niem Hallwachs 'a, zmęczenie to jest wywołane obecnością 
ozonu, który sprawia, że na powierzchni metalu tworzy się 
warstwa dwutlenku wodoru, zatrzymująca elektrony. Jak już 
zaznaczyłem, w komórkach stosowanych do astrofotometrii 
zmęczenie tego rodzaju nie istnieje. 

Nietylko obecność ozonu w atmosferze fotokomórki wpły
wać może na zjawisko fotoelektryczne . Według dzisiejszych 
poglądów gazy odgrywają wogóle decydującą rolę w przebiegu 
zjawiska, przyczem działania gazu adsorbowanego i okludowa
nego są przeciwne. Gaz adsorbowany zatrzymuje fotoelektrony, 
osłabiając zjawisko, podczas gdy gaz okludowany rozluźnia 
związek między elektronami i atomami metalu, zmniejszając 
pracę wyrywania elektronu i powiększając czułość (Hallwachs). 
Wpływ gazu okludowanego na zjawisko fotoelektryczne otwiera 
bezwątpienia dalsze horyzonty przed techniką przygotowania 
fotokomórek. Dla przykładu dodam, iż R. Pohl i P. Pringsheim 

1) H. Rosenberg . Ermudungserscheinungen an f\Jkalimetallz.ellen ... 
i t. d. Zsf. fiir Phys. 7, S . 18 (1921) . 

2) Prace Matematyczno-Fizycz.ne T. XXXVI, 1930. 
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zdołali otrzymać fotokomórkę magnezową, której czerwona 
granica, acz krótko tylko, sięgała do 1.8 p •. W tych warunkach 
działały na nią nawet promienie infraczerwone, przepuszczone 
przez płytkę ebonitową grubości 0.4 mm. 

Ryc. 24. Komórka rubidowa 
napełniona rozrzedzonym ar
gonem firmy Giinther i Tegeth
meyer. Warstwa światłoczuła 

tworzy czapeczk~, anoda ma 
kształt p~tli (widoczna u dołu 
tylko cz~ść prostolinjowa). Na
zewnątrz dokoła anody i kato-

dy pierścienie ochronne. 

Obok wspomnianych już dwu typów "zmęczenia" dono
szono o .. długoterminowem zmęczeniu", które występuje w fo
tokomórce przy systemaŁycznem jej użyciu. W typowej alka
licznej komórce, użytej przez autora niniejszego do pomiarów 
fotometrycznych, w ciągu tygodnia intensywnej pracy nie mo
żna było jednak zauważyć najmniejszego spadku czułości. 
Reasumując więc wyżej powiedziane o trzech rodz ajach .. zmę
czenia", należy podkreślić, iż żaden z nich nie występuje we 
właściwie zbudowanym aparacie astrofotoelektrycznym. 

Mówiliśmy już, na jakich zasadach należy oprzeć foto
elektryczną fotometrję. W metodzie bezpośredniego wniosko
wania o natężeniu światła z wielkości mierzonego fotoprądu 
może się wydać kłopotliwe wyznaczanie zależności roiędzy 
oświetleniem i prądem. Otóż te wyznaczanie okazało się zby
teczne, zostało bowiem ustalone, iż wspomniana zależność jest 
prostą proporcjonalnością 1

). Wobec tego jasności (fotoelek
tryczne) dwóch dowolnych ciał niebieskich (np. dwóch gwiazd 
albo gwiazdy i komety i t- p.) mają się do siebie tak, jak 
wywoływane przez nie prądy. Widoczne jest stąd, jak nie
zwykle prosto przedstawia się metoda bezpośrednia fotometrji 
fotoelektrycznej 

Proporcjonalność prądu i strumienia świetlnego jest zresztą 
zrozumiała na podstawie kwantowej teorji zjawiska. W istocie, 

1) Najszczegółowiej wykazali lo El ner i Geitel w pracy: .. Die Pro
portionalitat von Lichtstarke und Photostrom an f\lkalimelallzellen" 
Phys. Zschfr. XIV, 741; 1913. 
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liczba elektronów wyrwanych z katody w jednostce czasu 
(prąd fotoelektryczny) musi być proporcjonalna do liczby po· 
cisków kwantowych, uderzających w metal w tymże czasie 
(czyli do natężenia strumienia świetlnego) jeśli liczba pocisków 
każdej wielkości hv wzrasta w tym samym stosunku. Co wię
cej, prąd fotoelektryczny zależy tylko od całkowitej, nadbiega
jącej w jednostce czasu, energji świetlnej (o danym rozkładzie 
na częstości) nie zależy zaś od mniejszej lub większej gęstości 
strumienia świetlnego . Wyniki'! stąd, że fotokomórka stanowi 
idealny fotometr całkowy, z pomocą którego można równie 
ściśle porównywać jasności komet i mgławic z jasnościami 
gwiazd, jak jasności gwiazd między sobą . Bardzo zaś ważną 
z praktycznego punktu widzenia jest okoliczność, iż fotometrja 
fotoelektryczna nie wymaga ani wielkiej ostrości ani achroma
tyzacji obrazów, jak to poraz pierwszy podkreślił P . Gutńnick . 
Wobec tego można stosunkowo niewielkim kosztem wybudo
wać pot~żny fotometr. któryby pozwolił stosować niezmiernie 
dokładne i objektywne metody fotoelektryczne do gwiazd sła 
bych. Ta myśl jednak dotychczas nigdzie nie została urze
czywistniona. 

W stosunku do dawniej używanego fotometru seleno
wego fotometr fotoelektryczny przedstawia ogromny postęp 1). 

W szczególności trzeba podkreślić, iż natężenie prądu foto
elektrycznego w próżni nie zależy od temperatury w granicach 
bardzo szerokich - 180°C, + 800°C. W komórkach gazowa
nych wpływ stosunkowo drobnych wahań temperatury powie
trza jest też zupełnie znikomy przy pomiarach astrofotome
trycznych. Niemniej ważny jest fakt, iż efekt fotoelektryczny 
pozbawiony jest wszelkiej bezwładności . Pojawia się i znika 
wraz z pojawieniem się lub zniknięciem strumienia świetlnego. 
Eister i Geite/ stwierdzili , że między jednym i drugim faktem 
upływa czas mniejszy, niż 0.0002 sek. Później cyfra ta została 
jeszcze znacznie zmniejszona. 

W niektórych komórkach fotoelektrycznych istnieje jesz
cze inne zjawisko, nieistotnie związane z efektem Hallwachs 'a 
i również noszące miano bezwładności. W nowoczesnych foto 
komórkach zostało ono usunięte przez całkowite pokrycie 
bańki komórki warstwą światłoczułą, jak to było opisane wyżej . 
Zjawisko polega na tern, iż przez pewien czas po usunięciu 
światła daje się jeszcze zauważyć prąd, spowodowany ruchem 
ładunków elektrycznych na szkle bańki. Ruchy ładunków od
bywają się zresztą nietylko po naświetleniu fotokomórki, ale 
i w ciemności pod działaniem napięcia przyśpieszającego 

1) Stebbins w Flmeryce już w r. 1918 zastąpił swój fo tometr sele
nowy przez fotoelektryczny. 
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Ryc. 25. Komórka potasowo
argonowa firmy Kri.iss. Z wy
jątkiem wypuklego okienka, po
zostawionego dla dostępu świa 

tła , cala bańka wewnętrz po
srebrzona i po '<ryta warstwą 

światłoczuł a . Finoda przebiega 
wzdłuż za g iętej rurki i kończy 
s ię pętką wewnątrz bańki. Wi
doczne przewodniki uziemia-

jące pi e r~ cienie ochronne. 

(t. zw. prąd ciemny). f\żeby im zapobiec, otacza się katodę 
nazewnątrz, zaś anodę wewnątrz i zewnątrz komórki uziemio
nemi pierścieniami metalowemi, które są widoczne na załą
czonych fotografjach . 

Zasadniczą jest kwestja czułości fotokomórki i dokład
ności pomiarów fotoelektrycznych Do niej jednak, jak rów
nież do pomiarów teleskopowych, powrócimy w dalszych 
numerach "Uranji". 

L. ORKISZ. 

Kometa Wilka (1929 d). 

Późnym wieczorem, 20 grudnia 1929 r., Obserwatorjum 
Warszawskie zaalarmowane zostało telefoniczną wiadomością 
o odkryciu w Krakowie nowej komety przez Dr. Antoniego 
Wilka, adjunkta Obserwatorjum 1\rakowskiego. Według tej wia
domości, zaobserwowano tam kometę o 17 godz. 45.0 minut 
czasu uniwersalnego w pozycji: a = 18h 6m o = + 36° 18' 
(równonoc 1855.0) . Jasność nowej komety szacowano jako 
równą 7 wielk. gw. Zakomunikowane współrzędne pozwoliły 
natychmiast zorjentomać się, że szukać jej należy w okolicy 
nieba sąsiadującej ze wspaniale błyszczącą, biało-błękitną Wegą. 
Poczynione bezpośrednio potem próby odszukania komety nie 
dały rezultatu, bowiem o tej porze wskazane miejsce znalazło 
się już zbyt blisko horyzontu . Dopiero w kilka godzin później, 
nad ranem 21 grudnia, kiedy świetny gwiazdozbiór Lutni, po 
osiągnięciu swej dolnej kulminacji, począł wznosić się ponad 
północno-wschodni horyzont, można było przystąpić do odszu
kania komety . Zadania tego podjął się, współpracujący w ob-
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serwatorjum, student astronomji p . M. Bie/icki, i posiłkując się 
refraktorem Heydego, odnalazł kometę nieopodal zakomuni
kowanego miejsca, jednakże przesuniętą nieco na południowy
wschód. W ten sposób odkrycie zostało w Obserwatorjum War
szawskiem potwierdzone. Niebawem nadeszła również wiado
mość z centrali dla telegramów astronomicznych w Kopenha
dze, gdzie otrzymała ona nazwę od swego odkrywcy jako 
Kom e t a Wilk a (1929d). Zaznaczyć tu należy, że jest to 
już druga kometa tego nazwiska. Pierwszą kometę odkrył Dr. 
A. Wilk w r. 1925 1). 

Wiadomo, jak ważne są pierwsze obserwacje pozycyj no
woodkrytego ciała niebieskiego. Służą one bowiem do wyzna
czenia prowizorycznych elementów orbity, na podstawie któ
rych oblicza się następnie efemerydę dla ułatwienia dalszych 
obserwacyj. Ta też Obserwatorjum Warszawskie poczyniło na
tychmiast szereg obserwacyj pozycyjnych Kom e ty W i l k a 
(Prof. M. Kamieński i Dr. E. Rybka) i wyniki niezwłocznie za
komunikowało przedewszystkiem Obserwatorjum Krakowskiemu, 
gdzie Prof. Dr. T. Banachiewicz, na podstawie tych, oraz in
nych obserwacyj obliczył następujące elementy: 

T (czas przejścia przez periheljum) 1930, styczeń 22d. 257 cz . uniw. 
w (odległość periheljum od węzła wst.) 157° 8' 
ó6 (długość węzła wstępującego) 178 41 
i (nachylenie orbity do ekliptyki) 124 31 
q (odległość periheljum od Słońca) 0.6736 jedn. astr. 

Powyższe dane pozwolą z łatwością uzmysłowić czytelni
kowi (np. przez sporządzenie wykresu) to wszystko, co doty
czy rozmiarów i kształtu orbity Komety, w założeniu, iż biegnie 
ona po paraboli. Oczywiście elementy te, jako oparte na ma
łej ilości obserwacyj, uważać należy za przybliżone; służą one 
tylko, jak to wspomnieliśmy , do szybkiego przygotowania efe~ 
merydy. 

Od chwili swego odkrycia porusza się Kom e t a Wilk a 
wśród gwiazd ruchem szybkim na południa-wschód, przebie
gając gwiazdozbiory Herkulesa, Lutni, Łabędzia (gdzie w dniu 
27 grudnia, przesunęła się tuż obok jasnej gwiazdy ~ Cygni) 
następnie minęła Lisa, Strzałę, Delfina, Źrebię, przechodząc 
w połowie stycznia 1930 do Wodnika. Jednocześnie wskutek 
pozornego zbliżania się do Słońca , Kom e t a Wilk a daje się 
coraz trudniej obserwować. Jasność jej, oceniana na początku 
na 8 wielk. gwiazd ., wzrosła przy końcu grudnia 1929 do 7-ej 
wielkości. Z powodu oddalania się Komety od Ziemi (od 26 
grudnia), jasność jej zapewne niewiele już wzrośnie, mimo iż 

1) Patrz Nr. 1. Uranji z r. 1926, str. 16 i 20. 
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do dnia 22 stycznia 1930 zbliżać się jeszcze będzie do Słońca. 
Pozostanie zatem nadal kometą teleskopową. 

Odnośnie do wyglądu zewnętrznego, przedstawiała się 
Kom e t a Wilk a w naszem Obserwatorjum 1) jako słaba 
mgławica, nieregularnego kształtu, bez wyraźnego jądra, co 
bardzo utrudniało pomiary mikrometryczne. Według jednak in
nych obserwatorów, rozporządzających silniejszemi narzędziami, 
Kom e t a Wilk a miała wygląd bardziej ciekawy. l tak w re· 
flektorze o 1 metrowej średnicy w obserwatorjum w Berge
gorf już w dniu 21 grudnia obserwowano warkocz Komety 
w formie wachlarza, rozciągający się na 40' od jądra, w kącie 
pozycyjnym 3° i obok drugie ramię długości 20'. Podobnie 
przedstawiała się Kometa na zdjęciu fotograficznem z tego 
dnia w Heidelbergu. Również i inne obserwatorja stwierdzają 
istnienie warkocza. (np. Kazań, Wiesbaden, Wiedeń l 

Dla orjentacji podajemy efemerydę Komety dla drugiej 
połowy stycznia 1930, obliczoną na podstawie wyżej podanych 
elementów przez A. C. D. Crommelina: 

Efemeryda dla 18h czasu uniwersalnego 

1930 
a,!,:lo·o ~ 19:10·0 rl) L\2) 

h m s o ' 
Styczeń 17 21 34 51 +l 3 0.680 1.256 

" 
21 21 47 33 - 3 2 0.673 1.346 

" 
25 21 58 o -6 37 0.678 1.432 

29 22 6 55 -9 53 0.692 1.514 

Warunki widzialności f\omety, wskutek pozornego jej 
zbliżania się do Słońca, stają się coraz mniej korzystne, tak 
iź tylko z trudnością daje się ona dostrzegać na niebie wie
czorowem. 

Kończąc na tern pierwszą wiadomość o nowej polskiej 
Komecie, wyrażamy w tern miejscu jej Odkrywcy, Dr. Anto
niemu Wilkowi, długoletniemu Członkowi naszego Towarzystwa, 
serdeczne gratulacje i życzymy dals1ych sukcesów na polu 
astronomji obserwacyjnej. 

1) r = odległość Komety od Słońca w jedn. astr. 
2) L\ = " ,, Ziemi 

1) Refraktor Merza o 16 cm. objektywie. 
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Kronika astronomiczna. 

Gromada mgławic w Warkoczu Bereniki. Nad tą cie
kawą gromadką mgławic, znajdującą się nieopodal wielkiego 
zbiorowiska mgławic w Warkoczu Bereniki i Panny 1

) w po
zycji a = 12h 57m. o = + 28'. 5, przeprowadził badania E. 
Hubb/e w obserwatorjum na Mount Wilson. W obszarze tym, 
o średnicy około 1 ·. 7 znajduje się okrągło 800 mgławic, prze
ważnie eliptycznych. Zaledwie w kilku z pośród nich dało się 
dostrzec strukturę spiralną. Za podstawę swych badań przyjął 
E. Hubb/e zdjęcia fotograficzne otrzymane poza ogniskiem 
150-cio centym reflektora przy 1 godzinnej ekspozycji i nadto 
klisze olbrzymiego 250-cio cm. reflektora, oraz 25-cio cm. as
trografu Cooka. Ogólna jasność mgławic w ten sposób sfoto
grafowanych wynosi od 14m do 19m. E. Hubb/e przyjmuje, iż 
średnia wartość, czyli ok. 17m odpowiada 15m. 8 jasności wi
znalnej. Biorąc pod uwagę, iż dla mgławic pozagalaktycznych2

) 

średnia, absolutna ich jasność jest szacowana na - 15m. 2, 
znajdziemy, że odległość tej gromady wynosi 50.000,000 lat 
światła. Wynik ten uważa E. Hubb/e narazie jako przybliżony, 
gdyż przy pomiarach fotometrycznych mgławic nie zostały 
jeszcze uwzględnione pewne poprawki , z a leżne od użytego do 
zdjęć narzędzia. 

(Die Sterne, 1929, 264). L. O. 

"Pozorne" prędkości radjalne olbrzymiej wielkości. 
M. L. Humason i F. a. Pease wykryli dla czterech pozagalak
tycznych mgławic niezwykle wielkie przesunięcia prążków 
w czerwonej części ich widma. Odpowiadające im, w myśl za
sady Dopplera, prędkości radjalne, wykazują nadzwyczajnie 
wielkie wartości , mianowicie dla: 

mg ławica 

NGC 4853 
4860 
4865 
7619 

pr~d~ . radj . w km se k. 

+ 7 300 
+ 7 800 + 4 700 
+ 3 800 

Ponieważ tak silne przesunięcia prążków widma nie dają 
się wytłumaczyć samą tylko prędkością radjalną, przeto zna
lezione wartości oznaczają autorzy jako "pozorne" . Trzy pierw
sze mgławice należą do wielkiej gromady mgławic w Warko
czu Bereniki. 

(Publ. R. S. Pac. Nr. 242). L. O. 

l) Uranja, 1926, str. 109. 
2) Uranja, 1928, str. 14. 
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Z życia Połskiego Towarzystwa Przyjaciół.ł\stronomji 
Oddział Warszawski P. T. P. R. 

Rok ubiegły, a zwłaszcza druga połowa jego, zaznaczył się nie
zmiernie ożywionem życiem i działalnością Oddziału Warszawskiego. 

W miesiącach letnich Oddział wydał pierwszą publikację p. t. .. Pra
ce nauKowe Oddziału Warszawskiego P. T. P. P. ." Wydawnictwo to, ro
zesłane do światowych Obserwatorjów i właściwych Instytucyj, z któremi 
Towarzystwo pozostaje w stosunkach korespondencyjnych lub wymiany 
wydawnictw zyskało pochlebną ocenę, jak świadczą otrzymane przez Od
dział podziękowania za nadesłanie, nawet z za oceanu. 

Bardzo żywy ruch panował w kierunku popularyzacji astronomji. 
Odbył się szereg odczytów szkolnych, w stowarzyszeniach i l. p .. rezul
tatem których było coraz większe, trwałe, dalsze zainteresowani!'! się 
zagadnieniami astronomicznemi, liczna frekwencja pokazów nieba, duży 
popyt na wydawnictwa popularne Towarzystwa i znaczny napływ nowych 
Członków Oddziału, tak pojedynczych jak i zbiorowych - stowarzyszeń, 
Kół Szkolnych: przyrodniczych, geograficznych, astronomicznych i t. p. 
W najbliższym czasie Oddział zacznie specjalnie intensywnie działać 
w tej dziedzinie przez, postawione na nowych zasadach i ożywione, Kolo 
Młodzieży w Oddziele. Dalej - w kierunku popularyzacji Oddział w tym 
roku wystąpił na szerszą arenę: dal 5-ciowieczorowy popularny cykl od
czytów publicznych, płatnych, w uprzejmie, bezinteresownie udzielonej 
sobie przez Dyrekcję Muzeum Pedagogicznego przy ul. Jezuickiej 4, ob
szernej sali odczytowej. 

Zapełniona po brzegi na każd m odczycie przez publiczność z nie· 
zmiernie żywą i prawdziwą uwagą wsłuchującą się w słowa prelegentów 
i śledzącą ilustrujące je obrazy na ekranie, bardzo silne zainteresowanie 
się w następstwie Towarzystwem, wydawnictwami, dalszy udział - w wie
czorach odczytowo-dyskusyjnych T·wa w Uniwersytecie - wszystko to do
wiodło, iż akcja Oddziału w omawianym kierunku była trafna i pożądana 
przez społeczeństwo. Zachęcony tak udatnym wynikiem Zarząd Oddziału 
już przygotowuje materjały i w miesiącach postu wystąpi z następnym 
drugim cyklem podobnego rodzaju, ntb. zapowiedi którego była przez 
słuchaczy odczytów przyjęta z wielkiem zadowoleniem. 

O wiele zwiększoną, w porównaniu do poprzednich, frekwencją, 
cieszyły się miesięczne wieczory odczytowo-dyskusyjne Oddziału w Uni
wersytecie. W czasie powakacyjnym odbyło się ich 4, z tematami: Dr. E. 
Rybka - "Budowa wewnętrzna gwiazd", p. M . Białecki-.,Pochodzenie kra
terów księżycowych", Prof. Inż. M. Kowalski - "0 słownictwie astrono
micznem", Inż. Z. Chełmoński - "Kanały i mieszkańcy na Marsie", Prof. 
P. Chomicz - "0 kształciP. Ziemi". - Liczne audytorjum na odczytach 
i bardzo żywa i rzeczowa dyskusja po każdym, wskazywały na nie mniej 
żywy udział słuchaczy w rozważaniu omawianych lematów. Zagadnienie 
Marsa - wywołało tak szerokie zainteresowanie, że w najbliższym cza
sie nastąpią jeszcze dwa koreferaty na ten temat, poczem odbędzie się 
ogólna generalna dyskusja. 

W końcu roku rozpoczęło konkretną systematyczną działalność Ko
ło Naukowe Oddziału, do udziału w którem zgłosił się spory zastęp 
Członków Towarzystwa. 

Rok Stary-Oddział pożegnał z uczuciem dodatnich rezultatów swej 
pracy, w Nowy - wstąpił z otuchą i nadzieją nie mniej pomyślnych wy
ników i rozwoju Towarzystwa. 

Z. Ch. 
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Obserwacje. 

Zaćmienie Słońca l listopada 1929 r. w Poznaniu. Dziś, t. j. 
l listopada, obserwowałem częściowe zaćmienie Słońca, trwające 43 mi
nuty. Od rana niebo zachmurzone gęsto. Słońca nie . widać . Do godziny 
12.00 żadnej zmiany niema. Dopiero od tej pory chmury nieco zrzedły, tak 
że przez cienkę warstwę chmur mogłem zaobserwować l kontakt bez fil
tra, golem okiem. Również największa faza (3fHXJ średnicy słońca), jak 
i ostatni kontakt zaobserwowałem bez filtra ciemno-czerwonego. Podczas 
obserwacji wiał wiatr płn. - wschodni. Temperatura + JOO C. Ci śnienie bar. 
756 mm. 

Tadeusz Janowski. 

Meteory. Od p. Stanisława Rosochackiego z Warszawy otrzymujemy 
wiadomość o zaobserwowaniu przez niego jasnego meteoru w nocy z 6 
na 7 grudnia 1929 r. Meteor ukazał się o godz. l min. 30 czasu śr.-euro
pejskiego poniżej gwiazdozbioru Kasjopeji w postaci niezwykle dużej, 
silnie świecącej iskry, posuwającej się ku wschodowi po linji prawie po
ziomej. Zjawisko trwało dość d!ugo i zakończyło się silnym efektem 
świetlnym, polegającym na momentalnem zabłyśnięciu jasnej, szerokiej 
łuny na północo -wschodzie. Detonacji nie udało się dosłyszeć, pomimo 
zwrócenia na ten szczegół specjalnej uwagi. Również ten sam obserwa
tor, w dwadzieścia minut po powyż ej podanem zjawisku, dostrzegł drugi 
meteor, jako wstęgę świetlną, wyraźnie dostrzegalną w ciągu kilku se 
kund na połudn .-zachodzie. 

f\stronomja w prasie polskiej. 

Curiosa. 

Gwiazdy są... gorące. Z przykrością odnotowujemy nowy fakt 
ignoranckiej .. popularyzacji" wiedzy astronomicznej. W zeszycie tygod
nika ,. Tęcza", datowanym d. 4 stycznia 1930 r., znajdujemy artykuł p. t. 
«Ciepło ,. zimnych" gwiazd», podpisany inicjałami St. W., w którym autor 
stara się wprawić czytelnika w zdumienie przez opis ,. rewelacyjnego od
krycia astronomów amerykańskich", iż gwiazdy .. uważane dotąd w nauce 
za najzupełniej zimne", wysyłają jednak promieniowanie cieplne: 

Szkoda, że autor, cytując najwidoczniej za jakiemś zapewne zagra
nicznem czasopismem, nie zadał sobie trudu lepszego zrozumienia wła
snego artykułu. Zdaje się, iż należałoby to do zakresu wiadomości, 
wymaganych od ucznia szkoły średniej. że gwiazdy nie są Juminyzującemi 
.. fosforami" ani robaczkami świętojańskiemi, lecz potężnemi ogniska
mi promieniowania cieplnego, stanowiącemi główne tworzywo budowy 
wszechświata. 

Cytowanie jako gwiazd, obok Betelgezy i f\ntaresa, Orjona i Delty. (?) 
mówi samo za siebie. 

j. w. 
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Tajemnice Wszechświata. 
Rrt. 17. Komety. 

(Rrtykuł 8-my z cyklu "Na szlakach nieskończoności"). 

Gdy człowiek w wędrówce żydowej staje wobec przesz
kody, trudności lub luki na drodze zrozumienia jakiegoś 
zjawiska - z jednej strony, z drugiej zaś - zmuszany pod
świadomą potrzebą psychiki swej poznania wszystkiego, co go 
otacza, - wtedy, nie mogąc znaleźć rozwiązania umysłem, 
ucieka się do cennego daru natury - do wyobraźni i fantazji, 
i te, choć najczęściej pozornie i mylnie, dają mu jednak, prze
ważnie surogat, zrozumienia niepojętej rzeczy lub conajmniej 
zapełniają lukę w łańcuchu pojęć i wniosków 

Dar wyobraźni, tak pożądanie i łatwo, zwłaszcza dla lu
dzi ciemnych, leczący niedomagania ich umysłu i wiedzy, 
w innych wypadkach dopełniający niejako braki pożądanego 
piękna czy szczęścia, potrafi jednocześnie działać w kierunku 
przeciwnym, ujemnym, gdy powstaje i rozwija się na gruncie 
twardym i przykrym - w obliczu zjawisk wielkich i potężnych, 
a niezrozumiałych i tajem'liczych, więc przeważnie groźnych 
dla umysłu nieprzygotowanego. Zamiast tworzyć obrazy pięk
ne, wywołuje depresję rrioralną , lęk lub wręcz przerażenie. 
Pt że, jak słusznie mówi przysłowie, strach ma wielkie oczy, 
przeto pobudzona wyobraźnia, nie mając hamulców rozumo
wych a popędzana jednym z najsil:.iejszych impulsów duszy 
ludzkiej strachem, zaczyna widzieć, czego niema wcale, 
tworzy obrazy fantastyczne, groźne, nie mające w istocie nic 
wspólnego z rzeczywistością, maluje wyobrażane w barwy prze
rażające . 

f\stronomja, traktująca o światach niedostępnych bezpo
średnio, dawała - widzieliśmy w poprzednich szkicach -.wiele 
przykładów występowania wyobraźni i fantazji ludzkiej. Zadne 
jednak zjawisko niebieskie nie działało na nie tak silnie, jak 
właśnie zjawisko komet. 

Komety, pojawiając się od czasu do czasu, niespodzianie, 
na krótko, o kształtach niezwykłych, odmiennych od znanych 
i widywanych codziennie form ciał niebieskich, a nieznane co 
do swej natury i charakteru, zawsze, od najstarszych czasów, 
wydawały się ludziom tajemniczerni i groźnemi tworami i jak 
ogólnie wówczas - wiązano z niemi losy i wydarzenia ludzkie 
i ziemskie. 

Wyobraźnia przytern pracowała w dwóch kierunkach: 
w jednym - wyjaśnienia natury i poc·hodzenia komet i w dru
gim - poznania i ustalenia wpływu ich na dzieje ziemskie. 
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Jednem z popularniejszych pojęć o kometach w staro
żytności, było przekonanie, iż komety są to dusze wielkich 
ludzi, uciekające ku niebu od ziemi, dającej tylko nieszczęścia 
i troski. 

Pojawienie się wielkiej komety w 43-m roku przed N. Chr., 
równoczesnie ze śmiercią cesarza f\ugusta, tłomaczył Owidjusz 
w pięknem dziele swem w ten sposób: "Wenus zstąpiła ze 
sfer eterycznych na ziemię, stanęła niewidzialna dla oczu 
śmiertelników pośród senatu i, wyjąwszy z ciała cezara duszę 
jego, uniosła ją w światy gwiazdowe. Dusza, wybiegłszy ponad 
księżyc, przyjęła postać świetnej gwiazdy, ciągnącej za sobą 
olbrzymi warkocz płonący" . 

Więcej materjalną . naturę przypisywnli kometom inni, 
którzy uważali je za wyziewy Ziemi i innych planet, zapalające 
się w sferze ognia, otaczającej według pojęć ówczesnych, 
świat. Ku poglądowi temu, ntb. odrzucając sferę ognia, skła
niali się jeszcze w XVI wieku tacy uczeni, jak Hevelius i Kepler. 
Ten ostatni uważał je za istoty żywe, poruszające się w prze
stworzach po linjach ściśle prostych, według swej woli i celów, 
"jak ryby w morzu" . 

Dalej, wciąż ta sama bojażń ustaliła obraz zewnętrzny 
komet, w skład którego musiały wchodzić zawsze: topory, mie
cze, walczący rycerze, ucięte głowy, straszliwe odrażające bro
date twarze, · pozatern - mniej lub więcej fantastyczne dodatki. 
Nadto wszystkie komety były płonące, ogniste, o kolorze krwi. 
Zamieszczona poniżej rycina (Rys. 26), współczesna komecie z r. 

Rys. 26. Jak współcześni wyobrażali sobie kometę w r. 1528_ 
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1528, daje obraz tych okropności, jakie wówczas widziano w niej, 
opisany, również pP:erażająco, przez sławnego wówczas autora, 
chirurga, Ambrożego Pare w jego ., Monstres celestes". 

Plinjusz znowu opisywał kometę, jaka ukazała się nad 
Jerozolimą podczas jPj oblężenia, że widoczny w niej był 
"obraz Boga w postaci ludzkiej". 

Wpływ wreszcie komet na losy ziemi i ludzt również był 
wówczas ustalony kategorycznie, bez żadnych wątpliwości. Były 
one znakami widomemi gniewu Boga i w tym charakterze wy
stępowały, zwiastując nieszczęścia, klęski, wojny, mór lub śmierć 
wielkich mężów. Od czasu do czasu, jako urozmaicenie, po
jawiała się koncepcja, że niosą one koniec świata. 

Komety zapowiedziały śmierć cezara Klaudjusza, Wespaz~ · 
jana. kometa z r. 371 przed N. Chr. wieściła klęski i upadek 
Lacedemończyków, Sokrates widział w r. 40} naszej ery wielką 
kometę w kształcie miecza, unoszącą się nad Bizancjum-- prze
powiednię straszliwych klęsk, jakie miały spaść na to miasto. 

Ponure Średniowiecze zgęściło jeszcze, można rzec, farby 
w tych obrazach; tak że opisy ówczesne przewyższają w fan
tastyczności i grozie wszystko, co można sobie wyobrazić. 
Poracelsus twierdzi, iż aniołowie zsyłają komety dla przestrze
żenia i uprzedzenia ludzi o karach, jakie grożą im za zatwar
działość w grzechach, Król portugalski, Alfons Vl, wybiega 
w r. 1664 na taras zamkowy, obrzuca obelgami kometę, która 
się wówczas pojawiła i wreszcie strzela do niej z pistoletu. 

Nieco więcej tolerancyjny był sławny Bernoui/li. Zgodził 
on się na ustępstwo - nie upierać się przy twierdzeniu, że 
komety są znakami gniewu Bożego, jednakże "ogony" komet 
"bezwarunkowo są takiemi znakami". 

Zapadły się w przeszłość pierwsze brzaski dziejów cywi
lizacji ludzkości, minęły niroki średniowiecza - lecz strach 
przed kometami przetrwał aż do naszych czasów Przykładem 
tego może służyć obawa wielu ludzi, nietylko nawet ciemnych, 
w r. 1910 (art. w Nr. 2/1928 r .,Uranji") z powodu komety 
H·lley'a. która miała sprowadzić ... koniec świata. 

Tak głosiły dawniej: ciemnota, wyobraźnia i strach. Dziś 
ma głos astronomja i mówi, już nie na podstawie fantazji 
i zabobonu, letz na fundamencie rzeczywistości, nauki i cyfr, 
że - można się wyrazić i co ujrzymy niżej - najniewinniej
szemi i najmniej niebezpiecznemi ciałami niebieskiemi są właś
nie komety. 

Czemże są bowiem one? 
Wiemy z poprzednich szkiców, iż komety są wielkiemi 

skupieniami cząsteczek stałych, niesłychanie drobnych w sto
sunku do wielkości samych komet. Aczkolwiek więc istotflie 
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komety dosięgają nieraz olbrzymich rozmiarów, to cząsteczki 
materji ich są tak niezmiernie rzadko w ciele ich rozproszone, 
że nie tylko warkocze komet lecz nawet głowy, gdzie materja 
ta jest najwięcej skupioną, w biegu swym nie przesłaniają 
blasku gwiazd, przed któremi przechodzą i ogólna gęstość ma
terji komet nie przewyższa 1/230000 gęstości powietrza ziem
skiego. Choć więc liczba komet jest bardzo wielka, to spot
kanie z tak rzadką masą ciała komety nie może spowodować 
katastrofy dla Ziemi. Jednym z ostatnich dowodów, potwier
dzających to bezpieczeństwo, jest przejście Ziemi przez war
kocz wspomnianej komety Halley'a w r 1910, bez żadnych 
następstw ujemnych dla Ziemi i ludzi. 

Uspokojeni tak co do nieszkodliwości komet, zbadajmy 
bliżej te, jedne z najciekawszych a piękne, twory niebieskie. 

Jak wspomniałem, liczba komet jest ogromna, wypadki 
jednak zauważenia, "odkrycia" komet są stosunkowo rzadkie 
i trudne . dzięki odległościom i właściwościom komet, powodu
jącym, iż większość ich nie zostaje zauważona i przechodzi 
niepostrzeżenie dla obserwatorów. W miarę doskonalenia in
strumentów astronomicznych liczba odkryć stopniowo wzrasta. 
Tak np. w drugiej polowie XVIII stulecia zauważano jedną ko
metę wciągu roku, potem ilość odkrywanych zwiększała się, 
rok zaś 1925 dał najwięcej, bo aż 11 komet. Ogólna ilość 
obserwowanych wyniosła wówczas około 900. Oczywiście w lirz. 
bie tej znajdowały się i komety perjodyczne, znane i obser
wowane niejednokrotnie. Do rzeczy będzie tu zaznaczyć, 
że w gronie odkrywców komet mamy polskich astrono
mów, których nazwiska noszą odkryte przez nich komety, jak: 
dawniejsza -- kometa Orkisza i odkryta przed paru tygodnia
mi kometa Wilka. 

Trudność zauważenia komet pochodzi głównie z przyczyn: 
nieznacznej wielkości optycznej i, w związku z tern, kształtu, 
oraz - słabszego blasku, w okresie, gdy komety znajdują się 
bardzo oddalone od Słońca i Ziemi. 

Wbrew popularnemu mniemaniu, iż komety mają zawsze 
"ogon", a ściślej - warkocz (łac. "coma", skąd nazwa come
ta) - tylko mała ilość komet posiada warkocz lub warkocze. 
Naogól bowiem komety są kształtu niewielkiej, okrągławej, 
słabo świecącej mgiełki, i jedynie u niektórych z nich, w mia
rę zbliżania się do Słońca, wytwarza się stopniowo dłuższy 
lub krótszy warkocz. Ogólny najczęstszy typ komety bezwar
koczowej przedstawia poniższy rysunek komety Encke'go. 

W środku mgiełki jest widoczne jaśniejsze miejsce jest 
to t. zw. jądro komety. O ile kometa przeobraża się w po
siadającą wark o c z, to jądro znajduje się w t. zw. głowi e 
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komety. Jądro w głowie komety rn:~ postać gwiazdki lub sil
nie błyszcącego skupienia materji, która, (podobnie jak i w for
mie gwiazdy), zwykle bywa otoczona ki!ku warstwami świecą 
cemi tejże materji, lecz o rzadszem skupieniu. (t->.ys. 27). 

Rys. 27. Glowa Komety Donati'ego w r. 1858. 

Trudno dostrzegalne, jako niewielkie mgiełki przedsta
wiające się dzięki niezmiernemu oddaleniu, komęty w rzeczy
wistości posiadają przeważnie ogromne rozmiary. Srednica głów 
komet waha się między 53000 a 265000 km , warkocze zaś 
osiągają wprost kolosalne wielkości. Np. widzialne gołem 
okiem są rzadko mniejszej długości, niż 9.000 000 km., warko
czy długich około 180.000.000 km. trafia się dużo, a są jeszcze 
większe, jak np. warkocz Wielkiej Komety z r. 1843, którego 
długość niektórzy astronomowie oceniali na 500 miljonów kilo
metrów. 

Jak różnemi bywają kształty: samych komet w postaci 
mgiełek, głów, przy rozczłonkowaniu komety na głowę i war
kocz, - tak też różną i zmienną jednocześnie jest forma 
warkoczy. 

Warkocz jest emanacją materji komety z jej jądra, ew. 
głowy. Wydzielanie się materji powstaje w całej sile przy 
zbliżaniu się komety do Słońca, pod wpływem odpychającej 
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siły promieni świetlnych Słońca, która cisnąc na materję, sku
pioną w jądrze, odpycha ją od niego wstecz, i w ten sposób 
wytwarza za jądrem smugę (jedną lub kilka) w postaci prostej 
linji, wachlarza i t. p., t. j. warkocz. 

Właściwe obliczenia ustaliły, że siła ciśnienia świetlnych 
promieni Słońca na cząsteczki stałe materji komet jest tern 
większa, im cząsteczki te są mniejsze. Przy cz(,lsteczkach 
o średnicy 1/ 2 , 00 milimetra jest ona 10 razy większą od siły 
grawitacji Ziemi. Wzajemny stosunek tych dwóch sił - odpy
chania promieni słonecznych i grawitacyjnej - w danej kome
cie wytwarza właśnie różne formy warkoczy. Rosyjski astro
nom Bredichin na podstawie studjów ustalił trzy zasadnicze 
typy warkoczy komet, a mianowicie: jeżeli siła odpychająca 
promieni światła jest mniejszą od siły przyciągania cząsteczek 
materji komety do jej jądra, to materja prawie nie wydziela 
się w przestrzeń, otacza, mniej więcej równomiernie dokoła, 
jądro i kometa nie ma warkocza (rys. 28). Typ drugi powstaje, 

Rys. 28. Kometa Encke'go w dniu 29. X. 1914 r., według fotografji 
Obserwatorjum Yerkesa. (W czasie ekspozycji, trwającej l godz. 53 min., 
kometa przesunęła się względem gwiazd, wobec czego ich obrazy przed-

stawiają się w postaci kresek. 

gdy obie wspomniane siły są mniej więcej równe, wówczas 
z jądra wydziela się materja komety, warkocz jednak jest na
ogół dość krótki, przybierając jednocześnie kształt nieco wy
gięty, w kierunku wstecznym, zasadniczo równoległym do 
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drogi komety. Kiedy wreszcie siła przyciągania jest mniejszą 
od odpychającej, wówczas materja komety emanuje silnie z ją
dra, na daleką odległość i warkocz jest długi i prosty (rys. 29). 

Rys. 29. Wielka Kometa w roku 1843; jej widok w dniu 17 marca. 

Z tych trzech zasadniczych typów formują się nierzadko 
typy pośrednie, posiadające jednocześnie różne formy warko 
czy, jak np. przedstawiona w N2 2/1928 r. "Uranji" niezwykle 
piękna kometa Donati. 

flnaliza widmowa warkoczy komet wykazała, iż w skła 
dzie materji ich, m. in.: w typie 1-ym zauważono obecność 
żelaza, chloru i wogóle pierwiastków cięższych, w typie 2-m
węglowodory, w typie zaś 3-m przeważa wodór. Stąd, zgodnie 
z pawiedzianem wyżej, forma warkoczy, jako efekt stopnia 
i rezultatu działania sił - przyciągającej i odpychającej. 

Ta sama siła odpychająca świetlnych promieni słonecz
nych powoduje inne ciekawe zjawisko, stałe u komet posiada
jących warkocze, - że zawsze warkocz jest zwrócony wstecz 
w kierunku przeciwnym od Słońca (rys. 30). 

Tak więc, gdy kometa zbliża się ku Słońcu, wysoka tern 
peratura Słońca powoduje ulatnianie się pierwiastków i związ-
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Rys. 30. Warkocz kom ety zwraca się zaw sze w kierunku przeciwnym 
od Słoń ca. 

ków, znajdujących się w materji komety, poczem, odpychane 
ciśnieniem światła, tworzą warkocz. Widać więc z tego, że 
warkocze nie są stałemi częściami komet. Nie mogłyby one 
być takiemi również i dlatego, że przy tak olbrzymich dłu~ 
gościach, do jakich dochodza, części ich, dale~o odsunięte 
od głowy komety, musiałyby przy biegu komety mieć niesły
chanie wielką szybkość kątową, taką, jakiej żadne ciało fizycz
ne stałe nie zniesie, a nadto - jednakowa, w takich warun
kach, szybkość kątowa części dalszych i bliższych od głowy 
stałaby w sprzeczności w drugiem prawem Keplera. Należy 
więc upodobnić warkocze do smugi dymu z komina, np. pa
rowca na morzu. Smuga taka, aczkolwiek nie odrywając się 
od komina i "idąc" za parowcem, wydaje się stałą, nierucha
mą, to jednak nie jest ona taką, lecz tworzy się z coraz to 
nowycn, wydzielających się z komina cząsteczek dymu. 

Prócz kierowania ruchami komet i wytwarzania formy 
ich, Słońce nadto wywołuje trzecie zjawisko - świecenie ko
met. Znajdując się zdala od Słońca, komety nie świecą, do
P.iero w miarę zbliżania się ku niemu nabierają światła i blasku. 
Swiatło to jest dwojakiego rodzaju: odbite od cząsteczek ma~ 
terji komety światło słoneczne i - światło własne komety, 
która pod działaniem Słońca zaczyna wydzielać je, analogicz
nie do zjawiska fluorescencji. 
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Przez długie wieki były wątpliwości i rozbieżności co do 
natury kosmicznej komet. Uważane przez jednych (jak wyżej) 
za wyziewy Ziemi i innych planet. - byłyby ciałami meteoro
logicznemi, nie astronomicznemi. Tak twierdził np. Arystoteles. 
Natomiast Seneka, Ptolemeusz przypisywali im (coprawda bez 
wielkiego powodzenia wówczas) charakter ciał astronomicz
nych. Dopiero sławny astronom Tycho de Brahe na podsta
wie obserwacji komety w r. 1577 ustalił, że paralaksa jej była 
mniejszą od księżycowej, a więc oddalenie komety większe' 
przez co dowiódł astronomicznej natury jej. Dalsze prace
Heveliusa w r. 1675 oraz prawo grawitacji Newtona ustaliły 
ostatecznie czysto astronomiczny charakter komet i drogi ich, 
jako krzywe matematyczne: hyperbole, parabole i elipsy. 

Większość komet biegnie po orbitach parabolicznych, 
niezmiernie rzadko - po hyperboli, około 100 zaś posiada or
bitę zamkniętą- elipsę . Z charakteru dwóch pierwszych krzy
wych, mających ramiona, rozbiegające się od siebie w nie
skończoność i nigdy nie spotykające się, wypływa, że biega
jące po nich komety mogą ukazać się nam tylko raz jeden 
i nigdy nie pojawiają się znowu; te zaś, co opisują dokoła Słońca 
zamkniętą elipsę, powracają co pewien czas do tego samego 
punktu swej drogi, a więc mogą być widziane przez nas w pe
wnych stałych, dłuższych lub krótszych okresach, w zależności 
od wydłużenia ich orbit-elips (od kilku do tysięcy lat) i są 
one wobec tego kometami per j o d y c z n e m i. 

Jednakże i te pierwsze mogą zmienić się w pewnych 
warunkach w komety perjodyczne. Dzieje się to wówczas, 
gdy w biegu swym zostaną "schwytane" przez jakąś dosta
tecznie silną planetę naszego układu słonecznego {głównie 
Jowisza). Przebiegając blizko niego, kometa dostaje się w moc 
jego siły przyciągającej, która "wykoleja" ją z jej pierwotnej 
drogi, zmusza do biegu w innym, nieco zmienionym kierunku, 
zbliża ku Słońcu, które zkolei swem potężnem przyciąganiem 
przywiązuje kometę do siebie tak, że nie może ona już oder
wać się od jego sąsiedztwa i uciec w przestrzeń, i odtąd krąży 
już stale dokoła Słońca, t . j. przeistacza się w kometę, biegającą 
po zamkniętej orbicie-elipsie, a więc w kometę perjodyczną. 

Pogląd ten, wygłoszony pierwszy raz przez Laplace'a, zo
stał całkowicie wnastępstwie potwierdzony. 

"Schwytaniu" przez planety podlegają nietylko opisane 
raz ukazujące się komety, lecz zarówno i perjodyczne. W sto
sunku jednak do nich konsekwencje schwytania wyrażają się 
inaczej; mianowicie-w zmianach (głównie-skróceniu) okresów 
obiegu ich dokoła Słońca, a więc - zwiększeniu częstotliwości 
ukazywania się ich naszym oczom, dzięki skróceniu orbit, po 
których szybują. Jako przykład może służyć kometa Brooks'a, 
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która niegdyś miała okres obiegu, równający się 29,2 lat. 
W roku 1886 przebiegając, znalazła ~ię w bardzo bliskiej odle
głośc i od Jowisza -około 96000 km zaledwie. Ten olbrzym 
tak z a hamował jej bieg, że nie miała siły odbiedz tak daleko, 
Jak dawniej, skrócił drogę jej i odtąd ukazuje się już częś
ci e j - co 7.10 !at. 

F\ że losowi takiemu przez Jowisza uległa niejedna ko
meta, więc wytworzyła się pewna liczba komet o małych orbi
tach , t . zw. krótkookresowy c h, które razem tworzą zwa
n ą prze z astro nomj ę Rodzinę Jowisza". f\nalogiczne zjawiska 
wytwLJrz a ły - Saturn, Uran i Neptun i posiadają też swoje 
.. Rodziny·, lecz nie tak liczne , jak Jowisz. 

Prócz tych ugrupowań, które nazwę sztucznemi, są jeszcze 
inne, powiedzmy - naturalne, składające się z pewnej 
ilości komet mni ejszych, lecz biegnących - wszystkie -jedna 
za drugą w mniejszych lub większych odległościach, po jednej 
i tej samej orbicie. Są to t. zw. gr u p y kom e t. Być może, 
że stanowią one części jedn ej dawnej wielkiej komety, która 
ro zbita, nie zginęła całkowicie, jak np. kometa Bie!a (art. 
w Nr. 2/ 1928 r. w "Uranji") lecz pozostała przy życiu dalej 
ch o ć rozcrobniona. 

Przy tak wielkiej ilości komet szybujących w przestwo
rzach, naturalnem musi być pytanie, czy może Ziemia spotkać 
się kiedy w swej drodze z kom etą, i jakie byłyby dla niej 
na>tę;:> stwa takiego spotkania . Odpowiedź nie ulega najmniej
sz ej wątpliwości : Ziemia w epoce swej geologicznej bezwa
runi<owo musiała, i nieraz, spot :; kać się z kometami. 

Rozważmy teraz okolicz ności, warunki i konsekwencje 
kol izji Ziemi z kometą. 

Co do następstw spotkania z warkoczem komety-przed
st"'lwiłem w niniejszym szkicu i dawniejszych całkowitą nie
szkodliwość takiego zetknięcia. Z tego tytułu więc obaw nie 
może być ża dnych . 

Ważniejszą kw ;: stją jest zagadnienie ewentualnego zde
rzenia s ię Ziemi z głową czy jądrem komety, o wiele, jak wi
dzieliśmy, silniejszą, pod względem ścisłości i zawartości ma
teryi, przeszkodą. 

f\stronomja jednak i w tym kierunku może rozproszyć 
o::,awy ludzkie. Mianowicie - obliczono i ustalono, że ciało 
ni Pbies k ie , takie jak kometa , krążąc dokoła Słoń ca nawet na 
odległości t ej s "' m e l co Ziemi a , ma zaledwie jedną na 400.000.000 
szans spotk:mi"' si ę z Zi e mią. DaL:- j - poni eważ w bliższej 
odleqłości, n i ż wskaz ana, a więc zasadniczo, przy częstszych 
możliwościach przecinania się dróo Ziemi i komet, -- przesu
wa się nie więcej, niż pięć komet, więc nawet i dla tych ko-
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met możliwość napotkania Ziemi na swej drodze jest nie 
częstszą, niż raz na 80.000.000 lat, 

Współczesny Newtonowi teolog i astronom angielski Whi
ston w r. 1699 wydal dzieło pod tytułem "Teorja ziemi". 
W dziele tern z całą kategorycznością, bez cienia . wątpliwości 
i na podstawie , ścisłych obliczeń matematycznych" (?!) opisał 
dzieje Ziemi i jej koniec - - zależne i spowodowane działaniem 
tylko komet. W streszczeniu smutne te dzieje przedstawiają 
się jak następuje. "Pierwsza kometa przeszła błiżko Ziemi 
i wzbudziła w niej ruch obrotowy dokoła osi. Następnie gdy 
nieprawości łudzi wyczerpały cierpliwość Boga, przygotował On 
drugą kometę, która miała być narzędziem zemsty Jego 
(w istocie jest to znana kometa z r. 1680). Ta kometa nasia
na na Ziemię wywołała na niej potop (biblijny). Wreszcie 
wobec zatwardziałości rodzaju ludzkiego, ta sama kometa przy
słana została poraz drugi. Nadbiegła ona ztyłu (?), zwolniła 
bieg Ziemi, zmieniła jej orbitę. Ziemia została uniesiona ku 
Słońcu; tam od żaru jego zapłonęła ogniem straszliwym. Po 
tak srogiej karze i wygubieniu grzesznego rodzaju ludzkiego 
nastąpił okres Jat tysiąca, gdy na Ziemi, zaludnionej nanowo 
wolą Boską, panowali święci. Po tym wresz cie okresie poja 
wiła się trzecia kometa; wstrząsnęła do posad Ziemią, orbita 
Ziemi wydłużyła się niepomiernie i Ziemia stała się sama ko
metą i przestała być zamieszkaną". 

Tak przerażający obraz dziejów i końca Ziemi pod prze
możną siłą komet, - j?Jkże jest prawdziwym obrazem i wyra
zem tego ogólnego uczucia. trwającego niezmiennie · od za
mierzchłych wi eków aż po czasy dzisiejsze (wyżej - kometa 
Halley'a w r. 1910) - uczucia strachu przed kometami. Jak 
poznaliśmy jednak już warunki możliwości spotkań Ziemi 
z kometami, to- aczkolwiek ostatniego słowa o strukturze ko
met i istotnej wielkości cząsteczek stałych materji ich, astro
nomja istotnie dotąd nie wypowiedziała - trzeba byłoby 
być zdecydowanym pesymistą. aby oczekiwać, iż moment 
eweiltualnej katastrofy, zderzenia Ziemi z kometą wypadnie 
akurat wciągu naszego życia - tak nikłej wielkości w stosunku 
do 80 miljonów lat, wciągu których może taka katastrofa raz 
się zdarzyć. 

Tnż. Z . Chefmoński. 

Redaklo :· dr. Eu;::cnj usz R!]ika. Wydawca Polskie T-wo f'rziJj aciól A , tronomji. 
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