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„Jey wpływ na skład wewnętrzny ciał
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winówactwa działać może, i jey wypadki

" Siła powinowactwa uważana wt względzie na
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| SE. izykA ogólnie wzięta, iest to/umieiętność-która
uważa wszystkie ciała przyrodźenia we wszystkich
—_względach. *Nałeżąone do wydziałużatrudnieńhi-

' *sfóryt naturalney, ieżeli ograniczamy się opisaniem
*ich cech zewnętrznych, oznaczeniem odmian, sle-

| dzeniem ich początku, przyrostu, organizacyi i

- mód. Należą do Chemii, kiedy usiłuiemy odkry=

"wać ichmaturę,gdy rozważamy wypadki ich kom-
binacyy, <óżńaczamy różne pierwiastki iakie w ich
skład wchodzą, i t. d. *Naostatek: przedmiotem
są Fizyki właściwie zwałiey, ieżeli tylko uważaią
się rożne ich własności. i | |

Własnóści iakie posiadaią ciała, są albo sta-
żeczne , albo zmienne. Z tego zatćóm względu, u-
ważać zamierzamy:

1. Własności ciał stateczne i istotne , to iest te

bez których nie podobna poiąć bytności Żadnego
ciała. k: > ną

2. Własności” stateczhe mnićy istotne, bez któ-
rych bytnośćciał' poiętą bydź może. |

i Ę 1



3. Własności zmienne należące w ogólności do
ciał wszystkich.

4. Własności zmienne pewnćm tyłko służące
ciałom. |

-  Mnićy ścisle trzymaiąc się tego systematyczne-
go podziału, zastanawiać się będziemy, nad wszy-
stkićmi tćmi własnościami,

za.

O NAYOGOLNIEYSZYCH WŁASNO-
© | SCIACH<CIAŁ.

1 ROZCIĄGŁOŚĆ e

Uważaiąc ciaławtym względzie, ile każde z nich

| musi mieć począteksi koniec, tworzćmy wyobrażeż

nie ROzciĄąGŁOŚCI. «Ręzez rozciągłość zatćm rozn-

mićć chcemy tę własność ciała, że iako istota ma--

teryalna, musi ono: zawsze, zaymować  pewnć i 07) |

krćslonć mieysce w tćy ogólnćy przestrzeni świata.--

Tak rozumiana rozciągłość może qam ieszcze

znaczyć tę pozorną wielkość ' bryły ciał, z którey |
sądzićmy o wielkości mieysca, iakie zaymnuią. Miey-

sce to, a zatóm i sama rozciągłośćciała, uważa-

na ze względu na geometrycznć oney wymiary,

daie nam wyobrażenie ębiętości -ciała.(volume);

uważśna za$ ze względu na sam ów sposób i u-

łożenie granic, iakiemi się okrćsla' bryła ciała
w swoićm objęciu, daie wyobrażenię tego, co zo-

wiemy figurą lub formą ciała. Z tego wnosićmy,

że rozciągłość ciał wzięta w swćm oderwanćm

znaczeniu, iest przedmiotem właściwym Geome-

tryi a nie Fizyki; gdyż do tey ostatniey rzecz o

rozciągłości ciał należy tylko pod względem ich

podzielności, gdy my zwyczayniezwyobrażeniem

/
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rozciągłości, łączyć musićmy wyobrażenie oddziel-
nych, i rzeczewistych: cząstek materyj, których
ciągłe posobie następstwo, i stykanie się, nadaie
rozciągłość ciałom nie inaczey, iak w trzech za-
wsze wymiarach, a zatćm w bryle uważanćm:
w fizyce słowem wszędzie poymuićmy rozciągłość,
gdzie poymuiemy oraz ciągłe do siebie przylega-
nie i stykanie się części materyalnych, z których
se powstaie ciało. :

/NIEPRZENIKLIWOŚĆ.

NIFPRZENIKLIWOŚĆ naypewnieyszym jest zna-
kiem bytności ciał, i koniecznym warunkiem do-
-konywania wszystkich odmian zdarzaiących się.
w przyrodzeniu. Ona szczególniey rozróżnia ma-
teryę przestrzeni; która,albo się da nieskończo-

_ ności rozciąga — albo przez ciała zaiętą bywa—
/ lub od ich bytności iest niezależną.

"Tey własności mamy dowody:

I. Na ciałach stałych i rozciekach przez 0-
pór iaki one sprawuią, gdy uderzane zo

| stalą.

A tak skutkiem iest tey własności:
„ Że klin wpędzony między cząstki sztnki drze»

wa ,, stale się zdolnym na ich rozdzielenie.
„Że woda opićra się rudlowi, i dla niego

staie się punktem podpory, za pomocą którey,
Stćrnik dowolnie kierować może swoim statkiem.

IL. Na istotach. gazowych, iakićm iest i At-.
mosłeryczne powietrze.

a). ? rzez władzę iaką ono wywiera:
„Na skrzydła wietrznego młynu.
„ Na żagle okrętowe.



„Na naczyńko ŚrCiGCGA
b). Z oporu iaki sprawule:
„ Ręce „która go uciska w rurkę opatrzoną tło-

kiem i wiednym zamkniętą końcu.
„Spadkowi ciał.a szczególnićy tych, które

Kona! mu wielką powierzchnię, pod ma-
obiętością: iakim iest naprzykład spadko-chrań

(Parachnte ) py WOŻ
c). Z niepodobieństwanapełniania wodą naczynia:,,.
„ Kiedy to do niey nurza się próstopadle otwo-

- rem na dół. Tu tłómaczy się wynalazek J)zwonu
IVurkow (la cloche du plongeur|.

„ Gdy; usiłuiemy: napełnić naczynie PRZEZ w
sowy (capillazre) otwór.

„Jeżeli nalówa się*woda przez szczupły otwór

-

rurki, szeżćlnie złączoney z szyią naczynia. Wtym
przypadku , aby ią można do naczynia wprowa-
dzić, „potrzeba iednego z tych warunków. 1. Aże-

, byniższy koniec rurki miał pewną średnicę. 2: Je-
żelibymiał szczupły” otwor, by płaszczyzna tego
otworu , czyniłarz poziomem 'kąt wielki.

II. Własność o którey mowa na pozór zda-
ie się: ulegać pewnym wyiątkom.

a ). Wmieszaninie niektórych rózcieków: iak ra- ę

przykład wody z czystym wyskokiem
——Kwasem siarczanym koncen--

trowańym. A
—Alkali kaustycznćm.

b). W połączeniach metallicznych: gdziedo-
strzegać się daie większa obiętość Aliażu aniżeli
summa obiętości tych metallów przed połączemićm: |
lub przeciwnie.

3 DZIURKOWATOŚĆ.

Gdy przyznaiemy ciałom rozciągłość, mówiąc,

z
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że cząstki z których powstaią są RE sobąw cią-
głómi nieprzerwanćm stykaniu, hie przeto inż
takowesopisanie rozciągłości ma się brać w Fizy- ,
ce zadokładnć i wierń . Nie masz ałbowiem cia-
ła, któregoby obiętość pod jaką się nam iawić mo-
że wszędzie doskonale; taż sama materya zapeł-

niała, która ią ciągle zda się zaymować; lecz 0---
wszóm że w bryle onego są krocie drobnych i ca-.

lemieysc próżnych między materyalnćmi iego czą-
stkami, których zbiór to składa co zowićmy: mas-
są Ciała. /Fę tedy próżne mieysca, i te odstępy:
drobne pomiędzy rzeczonemi cząstkami ciała, na-.
zwane są porami, a własność tę że ie maią cia-
ła w swey massie zowią -Dziurkowatością.

'Tey własności daią nam dowody wszelkie cia-
ła wzięte w każdym z trzech wydziałów przyro-
dzenia, i w iakimkolwiek bądź stanie skupienia o0-
nych. I tak postrzegamy to:...-

ł Na ciałach w stanie zsiadłości.

a). Z wydziału roslinnego : za)
„Na płótnie nowćm, które się skraca, gdy ie

wodą zmaczamy. 1
„Na owilgotnionćy karcie papićru, która się

ściąga i wytęża kiedy np: przykleiona, lub inaczey
przymocowana w swoich krawędziach na stoliku”
potćm zwolna wysycha. 2

„ Na sztukach i meblach z drzewa, do których
widziemy że wsięką woda, i je nie raz rozsadza,
lub przez nię. rozsadza te ciała na których tego
inaczey dokazać nie możemy. Siąd poszło nży-
wanie pokostu i malowań oleynych na ciałach,
które od wilgoci ochronić chcemy. Stąd sztuka.

łapania i dobywania kamieni młyńskich w kopal-
niach, gdzie wykute i obrobione w skale oddzie-
laią się od niey drewnianemi klinami.
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„ Na kubkach i tćm podobnych naczyniach dre-
wniańych do których wewnątrz nalana woda lub
płyn inny łatwo się ich dnem przecedza, gdy na-
przykład na machinie pneumatyczney zamkno-
wszy kubkiem z góry dzwon szklanny pompuiemy
z niego „powietrze. Wszakże aby to doświadczenie

udało się nam niechybnie, musi dla tego denko rze-
czonych naczyń tako tylką mieć grubość, iżby
siła ciśnienia, dla którey przez ich pory przecho-
dzić ma woda, przewyższała summę oporu tu ro-
snącego, tóm więcey, im większą bydź może li-
czba porów dla ich drobności w denku drewnia-
nego naczynia.

b). Z wydziału istot zaiow
Tych dziurkowatości dowodzą nam...
„ Woda na włosie ludzkim za Wilgocio-mierz

służącym, do którego wewnątrz wsiękaiąc przedłu-
ża go wyraznie.

„ Zywe śrćbro łatwo przez różne skórki zwie-
rzęcć daiące się przecedzać.

„Przeziewanie skórne albo transpirac yaa.
zwierząt, która albo zależy od samego działania
sił organicznych zwierzęcia i iest mu przeto ko--
nieczną dla zachowania go przy zdrowiu, albo
tylko iest skutkiem wpływu powietrza zawsze
działającego na ciała pełne wilgoci, a ta równie
iuż w martwych iak i Da czech zwierzę-
cych ma mieysce.

„ Przezroczystość mnióy lnb więcey znaczna ia-
ką nam okaznią na sobie różne części zwierzęcia,
gdy %a nie w ciemnicy lub gdzie indziey skićru-
iemy promienie światła.

c). Z wydziału ciał mineralnych:
Tych dziurkowatości dówodzą nam w sobie

między innemi.
„ Marmur przez tę swoją własność, że wsięka
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wewnątrz , i daie się napuszczać niskórewi pły-
nami, iak np. roztopionym woskiem, olejąmi, A|-

koholem.
„,Metalle gdy. pod uderzaniem młota ściskaią

się wyraźnie i tężeią w swych massach. *
bWszystkie ciała, które-głos wydawać mogą, a

przeto drgać i oscyllowaćnieiako SORSĘ swe-
mi: cząstkami. a"

„ Różne gatunki. ceni:do których wwadłie
*wsięka woda. Wszystkie nakoniec ciałaprzezroczy=
ste z rzędu kamieni, iakiemi są np. Dyament, Rubin,
a t. d. takoż szkło, a nawet złoto samo przywie=
dzione do formy cieniuchnych listków. |

HH, Na ciałach w stanie Piydnośdt!cieczom
właściwey.

Za ich dziurkowatością świadczą nam:
a). Ta własność wielu rościeków różney załury,

że zmieszane razem, biorą nie raz obiętość. w swey
mieszaninie wyraźniey mnieyszą niź. była”summa
tych obiętościiakie wprzód miały każdy z. osobna.
Tak ma się rżecz np. z wodą i kwasem siarcza-
nym. p u i |

b). Ta przezroczystość iaką nam w sobie wszy-
stkie prawie tęgo rodzaiu ukazuią płyny, wyłączy
wszy metalle w stanie stopienia.

III. Na ciałach w stanieulotnieniai1 spręży-
stości gazom właściwey.

Doskonałość przezroczystości ciał tego gatun-
ku, i wielka ścićsliwość ich massy, stanowią nay-
widoczniey za ich dziurkowatością.

|TV.Ogólny dowód za dziurkowatością ciał,
bierze się z tego postrzeżenia, że wszy-

, stkie za ich omiębieniem zmnieyszaią się
1
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w swey obiętości braney w każdym oney

wymiarze; 4 iako więe iedno i toż samo

ciało może brać razwiększą, drugi raz

mnieyszą obiętość swey bryły, musi teź

tóm samóm:przyimować większą lub mniey-

szą dziurkowatość w swey massie; a zatćm

bydźmnićy lub więcey gęstćm. Przeto:
Piaf run=Ro | dag” > Se r det.
ż "a ). "Ze stosunku massy” ciała do obiętości wypada

wyobrażenie gęstości onego, która w nićmnaprzód

tóm się |corxz bardziey powiększa, im coraz ma*+

leie iego obiętość , a zatóm i dziaurkowatość.

1; bijar Gęstość różnych cał” pod równąż: obiętością
h. est pospolicie różna, tak iż z tego wzglę-

du różność między ciałami iest prawie dla nas nie

do okrćsłenia co do swych stópniow; zdąie się ie-
dnak żegranice*iey w tóymierze stańowi Z ie-
"dneystrony”metal platyną zwany, z drugiey zaś

gażwodorodny, któgego gęstość <do gęstości platyny ©
iest prawie iak'1: 252,500.. Stąd wynika, że nie-

znamy ciaław naturze doskonale gęstego czyli bez

żadnych będącego porów; każde z nich owszem iest

takićm iż dlaprzyczyny "zewnątrz lub wewńątrz

nań działającey możesię: stać gęstszćm niż było;

lub bardzićy ścićsniońóm w swey massie; zgęszczal-

ność więc czyli ścićsliwość ciał można równie u-

ważać za ogólną ich własność tak iak się- sama

dziurkowatość uważa. = ror?

Daremnć więc były niegdyś badania fizyków

wszczęte 'i długo panniące względem próżni i pełni

doskonałcy w naturze (du plein et vide absolu ).

Dosyć tu iest uważyć, że w doskonałey pełni czy-

li mieyscu doskonale przez materyą wypełnionćm, a

_ gdziebykolwiek to było, ruch ciał nie byłby zgo--

ła podobny.
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Mówiąc o sprężystości można tę własność. n+
ważać. 19. Zewzględu na stopień wiakim ią po-
siadaią różne ciała. 2%. Ze względu na okoliczno»

'ści w których ią zwyczaynie na nich postrzega-
my. 3509, Ze względu na te sposoby przez które
można tę własność nieiako nadać ciałom, które iey
przedtóm w. sobie nieokazywały.

A. Sprężystość uważanaco do iey stopni.

I. W stopniu naywyższym zdaią się posia-
dać tę własność:materya światła, cieplik,

"1 ciała w stanie ulotnieria trwaiące, zwa-
ne gazami. Stąd: |

a). Zdaie się, że materya światła kombinuiąc się
zkwasorodem wydobywa go i ulotnia z sobą razem,
będąc sama lotną i sprężystą istotą: tak wydobywa
go naprzykład: a i

„ Z roślin póki te żyią i rosną. AC
—.kwasu saletrowego 1 przekwasn solnego.
-przesolanu potażu, 1 wieln solucyi metal-

licznych. szk
/„ Dla tego znowu kąt odbijania swiatła od zwier-

ciadeł, równy iest zawsze kątowi iego w pada-.
nia; naczóm właśnie cała polega teorya fenome-
now katoptrycznych. | | |

'b). Przytomność sama Cieplika iako istoty nay-
sprężystszey, zda się dawać początek sprężystości in-
nych ciał, a która tu podobno:

„„ zależy od powracania tego płynu do ciał gdzie
był ściśniony; co sprawnie , że drobne onych czą-.
stki rugowane z pierwszego położenia znowu do
niego powracać muszą.

2.
:
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„ Sprężystość ta, nigdy prawie „nie iest doskona-
łą; a to, bądź dlatego, że przywrócona im massa

cieplika miedochodzi zupełnie tego stopnia na iakim
wprzód była; bądź to, że chodźby też toprzywró-

cenie było zupełnóćm , dzieie się atoli powolniey
i nietak prędkoiak ESR iego Ściśnienie.

„„ Ginie ona lub się tylko osłabia w ciałach, gdy
te albo zbyt mocno; albo zbyt długo zostawaćmu-
szą w stanie uciśnienia (compression ).

„Bywa ona w ciałach zsiadłych tóm większą,

im one są twardszćmi, byleby znowu twardość
- onych zkąd inąd zbyt niebyła wielką. p"

Przytomność cieplika 29%. zda się nadawać nie-
którym ciałom większą lub mnieyszą giętkość (fle-

xibilitć ). "Ten bowiem płyn rozlany między czą-

stkami cjał, dopuszcza im, iako bardzo ścićśliwy,

Że się łatwo iedne ku drugićmdaią zbliżać, ze stro-

ny wklęsłey zginania się onych; a przeto samo,

cząstki po stronie wypukłości leżące, mnićy -jego

potrzebuią, aby do tylaż pomiędzy sobą oddalonemi

zostały; iakby jednak bydź musiało konięcznie bez

przytomności cieplika; a na ówczas zgięcie tegoż

"samego ciała przychodziłoby nam trudnićy.

Przeciwnie zaś 39. niedostatek cieplika zdaie się,

Że niekiedy ciałom nadaie twardość a razem kru-

chość , i niepodobność do zgięcia. Nakoniec zby-

teczna tegoż płynu obfitość i skupienie, zmnieysza-
ią sprężystość ciał wielu, póki te są w stanie płyn-

nym lub stałym; powiększa zaś i ią natęża zna-

cznie, gdy się znayduią w stanie gazu. I tak:

'€). Wielka sprężystość gazów tłumaczy nam:

skąd pochodzą „. - h

_„ Owe wsteczne cofanie się broni strzelni- |

czey za iey wystrzałem. ż

„, Owe podnoszenie się do góry iakić widzićmy

w sztucznych ogniach, racachit. -d.
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Aoizjej owe różne SEGRA kowakatyi zwy-

strzałem połączone. Ą j

U.W stopniu średnim i daleko niższym_
okazuią nam swoią sprężystość.

a). Rośliny na swych liściach, korzeniach, ga-
łęziach, korze: toż hubka— żywica zwana (caout-
chouc )+:-

b). Ciała zwierzęce: w chrząstkach i błonach,
w fibrach muszkularnych, w pićrzach, włosach,
szerści i t. d. w rogu— kościach, kości słoniowey,
zębach Wieloryba i t. d.

c ). Ciała mineralne: w stali hartowaney,
„— metalach bądź to bitych

"na zimno bądź łączo-=
nych między sobą po
stopieniu ich przez o0-
gień.

„zd |  „—szkle ciągnionóm w.cie-
w gc « niuchne tafle tub nici,

II. W stopniu naymnieyszym posiadaią: tę
własność różne inne ciała. Mozcieki np.
nieokazuią nam inaczey swćy sprężystości.
iak przez to, że przewodzą głos od ciał, ca
mogą brzmićć w pośród ich massy, albo stąd
Że krople ich uderzaiąc się iedne o drugie
odskakuią i pryskaią na boki.

B. Spreżystosć uważana: co do okoliczności
w iakich się nam pospółicie  obiawia.

Tómi okolicznościami są w szczególności.zgi-
nanie , uciskanie , i naciąganie ciał, sA |
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m). I tak przez zginańie, (flexion) okaznią nam

swoią sprężystość. Z |

| „ Smyczęk tokarski — łuk — sprężyny, a te

bądź należące do zegarków, bądź do poiazdów, *

gdzie skutek ich sprężystości na jedno i toż samo

wychodzi, czy to że ich pasy rzemienne przypi-

- giaią się tylko do sprężyn w wyższym ich końcu,

Czy też, że nićmi też sanie sprężyny będą na o-

koło obięte. 4 i: !
_"[u móc sprężystości iest prawie proporcyo-

nalną kątowi ugięcia sprężyn, kiedy ów kąt ma-

ło co będzie znaczny. Ne |

b). Przez uciskanie: okazuią nam swoią - sprę-

Żystość :
„, Części apparat bilardowy składaiące. —

Piłka do gry służąca. >

Muzycznć narzędzić dęte. Ę"

s Sórożyny: lab strony z błon kiszkowych ro-

bione , których sprężystość iest. prawie proporcyo-

nalną ich naciągnieniu i t. d. / z

c). Przez naciągnienie (extension), iawi się nam

sprężystość... j: | | |

(|,W rurkach szklannych, gdy te będąc nacić- .

rane dzwięk z siebie wydaią.
„W strónach narzędzi muzycznych, gdy ie

w prawniemy w ruch wibracyiny od które-

„go zależy ich brzmienie. | Pom

Toż samo okażuią nam dzwony, bębny, narzę-

dzia harmonikami zwane. |

C€. Sprężystość uważana co do sposobów przez

| które może bydź nadaną ciałom.

/
i »

"Można tę własność nadawać, lub tylko po-

większać w ciałach: | SR.
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a). Przez bicie ich młotem na zimno, lub mie-
szanie i połączenie onych przy ogniu.

Prawdzi się to na. nietallach, które tu podo-
bno staią się sprężystszćmi dla większego niż przed
tćm zbliżenia między sobą ich cząstek, a stąd i
dla znacznieyszego ściśnienia, w jakićm na ten czas
zostawać w nich musi sam cieplik.

b). Przez hartowanie: przez ten bowiem czyn,
części, np. stal składające muszą podobno iednć
z drugićmi przychodzić do ściśleyszego stykania;
a stąd stal bierze większy stopień twardości tak
dalece,że dla zbyt mocnego hartu staie się łom-

"ka,i kruchą , albo też nabywa tylkowiększey sprę-
żystóści, kiedy iey hart nie przeydzie pewney gra-,
nicy: ale ponieważ rzeczone stykanie się cząstek za-
chodzi w mnieyszeyliczbie punktów, niż przed
tóm; dla tego stal po iey zahartowaniu staie się
mnićy gęstą niż pićrwey.

c). Przez bardzo znaczne ścienienie, czyli zmnićy-
szenie grubości ciała ( amincissemerit ). Dla tego
to „sprężyny u zegarków są daleko sprężystszemi,
niź te co namsłużą w poiazdach ; dla tego, szkło
w delikatny drót wyciągnione przy ogniu, bierze
giętkość równo prawie giętkości włosa.

_ 4d). Przez w prowadzenie takiego rozcieku do środ-
ka massy ciała —. Dlatego to części drzewiaste ro-
ślin póki te są zielone,maią większą giętkość 4
WEniż gdy będą doyrzałe i Pc
z swych soków.
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O RUCHU I JEGO PRAWACH
 

1. O RUCHU POD WZGLĘDEM BEZWŁA-
DNOŚCI.

Tu mówiąc o ruchu podają się 19%. pewne po-
wszechne początki wypadaiące z bezwładności ciał;
2%. prawa ruchu w uderzaniu się ciał; 59%. prawa
a" sił w machinach uważaney.

A Początki powszechne wypadaiące z bez-
władności.

Za takie początki biorą się podania następuiące:

I. Ciało raz wziąwszy stan ruchu, i samo so-
bie oddane, musi ten ruch utrzymać w s0-
bie statecznie, zawsze w linii prostey i z pręd-
kością iednostaynąa; lub,że zostawione w spo-
czynku wiecznie spoczywać będzie, chyba
że w nićmrównie pierwszy, iakidrugi z ta-

- kich onego stanów, zmieni potćm iakaś wca-
le zewnętrzna przyczyna. |
Il. Między dwóma ciałami nićmasz dzia-
łania bez oddziaływania, tak iż to drugić,
zawsze musi bydz równe i przeciwnć pićr-
wszemu: co. stąd się wyprowadza, że we
wszelkiey zmianie ruchu , summa ilości ru-
chu branych w każdym kićrunku, iest za-
wsze stateczną.

3
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"IM. W równowadze iakieykolwiek bądź ma-
chiny, lab ciała podlegaiącego działaniu sił,
summa wieloczynów; z każdey z tych Sił
mnożonych przez odpowiednią jey: pręd--
kość przygotowaną ( Vitesse virtuelle ), ma
zawsze na swą wartość zero; i to co stano-

_wi początek sił, siłami przygotowanemi ( des
forces virtuelles) zwanych.

j
j; | |

B. Prawa ruchu w uderzaniy się ciał.

Ciała tu uważaią się raz lako doskonaletwar-
de, i bez żadney sprężystości; lub znowu iako
doskonale sprężyste.

: a4 |
1. Ciała twarde. Gdy takie dwa ciała u-
derzaią się w kićrunku idącym przez łch
środki ciężkości, wtedy po uderzeniu bio-
rą w swym ruchu prędkość obudwóm spól-
ną i równą summie ilości ich ruchu przed
uderzeniem, rozdzieloney przez summę
ich mass. Idzie zatćm, że:

a). Całkowita ilość ruchi, żaka była przed ude-
rzeniem, rozdziela się między ciałami po uderzeniu
proporcyonalnie do ich mass. |

b). 7oż samo prawo stosuie się i do ruchu ciał
które go sobie przesyłaią. Gdy; czy to iedno z nich
będzie pociągane przez drugie za pomocą nici lub
sznura, czy też popychanę jakowym prętem bylęby
ten będąc niegiętkim przechodził swym  kićrunkiem
Przez ich śródki ciężkości. i

U. Ciała sprężyste. Gdy uderzaią się dwa
takie ciała w kićrunku idącym przez ich

" p
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środki ciężkości, wtedy po uderzeniu pręd-

i kość ruchu wiednem równie iak w drugićm

X

p.

3

i

jest dwa razy tak wielka, iakąby wtedy ka-

żde z nich wzięło nie będąc wcale spręży-

stćm, zmnieyszona tylko prędkością onego |

przed uderzeniem. Idzie 'zatćm że:

a). Różnica tu między prędkościami ciał tak przed,

iak i po uderzeniu, zostaie taż sama. AK

b). Jeźli co do swych mass ciała te są sobie ró-
wnć, wtedy po uderzeniu iedno z nich bierze pręd-

kość drugiego, sposobem prostey tylko zamiany.

c). Jeżeli iedno z nich iest, iak zawada, zawszę

w spoczynku i nie do poruszenia ; wtedy się od niego

drugie odbija z tąż samą prędkością, iaką miało

przed uderzenićm, i w ten sposód, że kąt jego odbici

się równy iest kątowi wpadania.

©. Prawa równowagi uważaney w ma-

chinach. |

("W Statyce machin badamy 19. o celu do ia-

kiego one służą nam w ogólności; 29. o ruchu, ia-

kikiedy nadaią ciału; 59. o siłach co służą nam do

ich poruszania; 4". o liczbie samychże machin bio-

rąc ie teorycznie 59. nakoniec o przyczynach co

mogą zmnieyszać skutek onych działania. -Owoż:

I, Co do celu, tymbydź może:

a). Aby użyć siły: poruszaiącey w kićrunku o0-

znaczonym, a ciału poruszonemu nadać ruch w ia-

„ kim innym kierunku danym „ iak się to pokazuie wu-

Życiu machiny Bloka.

_b). By sprawić, iżby ciało w ruch wprawione

mogło pewny i oznaczony ubiegać plac swey drogi
j

= = , 5

,
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w danym czasie, ak ta mp. czyni skazówka zegaru,

c). Aby pokonać opór w ten sposób, > słąa-
bość albo zmnieysz nie siły względem tegoż oporii „

było nadgrodzonem przez powiększenia tey. prędkości;
iak też bywa to naypospolicićy w użyciu machin,

IL. Co dogatunku ruchu: ten nadany przez
machinę , może bydź iuż ruchem kołowró-
tnym iuż wahadłowym, iuż nakoniec ruchem
postępnym, z których każdymoże bydź zmię-
nionym na którykolwiek z dwóch drugich.
Iil. Co do sił poruszaiących: tćmi bydź mogą:

a). Samczłowiek, albo iakie zwierzęta:które
działaią:

| „ Albo samćm ciężarem swych ciał: iak np. wma-
chinie żurawia, którą za pomocą kołą maiącego
kształt bębna, porusza ieden lub kilku ludzi we-
wiiątrz koła chodzących.

„ Albo siłą samych muszkułów. Siła ta uważa-
na % osobie człowieka bierze się pospolicie za
część siódmą takieyże siły konia, i iest ona taką,
że ią człek sam przez się, i wprost wywieraiąc
na ciężar od 25 funtów, czyli 122 kilogra-
m ów, może go unosić przez ośm godzin ciągle
pracuiąc z prędkością 56. całów, czyli g7 cPRZZ*
metrów na sekundę.

b). Sprężyny iak w zegarkach wietkodlad.
c). Płyny iakiemi są np. woda, albo powietrzeż -

te zaś działają na machinę, albo swóm uderza-
niem, jako w wiatrakach, albo ciężarem swoim
iak we młynach z kołami skrzyńczastemi :„ albo na-
koniec swą sprężystością.

assa zawieszanych ciężarów:

IV. Co do liczby samychże machin: 'mo-
'żnaby ie Wszystkie wteoryi sprowadzić do
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jdedney tylko to iest do drążka; lecz. po-
spelicie liczą ich siedm głównieyszych 4 te-
mi SĄ 1? MACHINA POWROZOWA. 29 DRĄŻEK ( levier,

vectis). 59 BLOK, czyli Ksążrx (la poulie, tro-
chlea ). KOKozo NAWALCU, albo KoŁowkRor (le

tour, axis inperitrochio). 5% PŁASZCZYZNA Po-

|| HYŁA ( le plan inclinć, planum inelinatum).

„ 69 SzRUBA ja VIS, 22 7? Kim (le coin,
cuneus ).

Maczna POWROZOWA : tey fundamentalny
początek zależy na tćm, że gdy trzy siły działa-

ią ma się za pomocą trzech powrozów iednymże
węzłem złączonych, wtedy:

a). Wszystkie trzy przypadalą na iedneyże pła-
SH | |

b). Natężenie każdego powroza, równe iest i
wbrew przeciwne sile wypadkowey ze składu dwóch
drugich DE

c). Każde z takich natężeń iednega któregokol-
wiek powrozu, iest iak wstawa kąta żawariego mię-
dzy kićrunkami dwóch drugich. |

B. Dnążzx: tu: j
a). Siła i opór są do siebie w stosunku adaieo-

"sA ramion drążka, iakićmi działaią.
" b). Summa momentów sił co usiłuią obrócić dż.

żek w iedną stronę, równa się summie momentów sił

które usiłuią go obrócić w stronę przeciwną: założy-

wszy przytćm, że drążek trwa w stanie równowaegi.

"©. Box. "Machina bloka bydź może prosta, al-
bo składańa. Owoż,,

„gdy będąc. prostą iest przy tóm nieruchomą

co do swoiey osady, wtedy siła w nićy działaią-

ca przeciwko oporowi z którym się równoważy,

równa iest. samemuź oporowi; kiedy zaś będzie

BCĄYAŻZĘ
«<>dd etz

s
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ruchomą, wtedy;siła ma się tak do operu, tak pro-
mień Bloka do cięciwy tuku zaiętego powrozem na obż
wodzie tegoź Bloka. ; >?

wrozów są dó siebie równoległemi; wtedy t? da-
wszy, Że bloki iey są wszystkie ruchomemi; siła
tak się ma do oporu, iak iedność do liczby 2. pod-
niesione) do potęgi oznaczoney przez liczbę błoków;

„gdy machina ta iest składaną , a kierunki poź

29 dawszy zaś, że do iey składu wchodzą razem
bloki ruchome i nieruchome: siła nią działaiąca
może się mieć do oporu, albo tak, iak się ma ie-
dność do liczby bloków ruchomych dwa' razy wzięs
tey: albo tak, żak iedność do teyże podwoioney liczby
bloków powiększoney iednostką. | | i

D. Kozo na wazcu. .W nićm. siła tak się ma
do oporu, iak promień wałca do.promienia koła.

Tn także należą Lewan (cric), i koła zębate
albo palczaste. i | |
W Lewarze siła tak się ma do oporu, iak

promień kółka małego zwanego cewą ( pignon ) do
Promienia korby. © rę zy
Wmachiniez kół zębatychzłożoney: 19

siła tak się ma do oporu, iak wieloczyn z promieni
„cewów lub kółek mnieyszych, do wieloczynu z promie-
mi kół dużych:2 liczba obrótów naypićrwszega z kół,
tak się ma do liczby obrótów ostatniego, iak wielor

=——

czyn z liczby zębów albo palców cewowych, da wiem.
loczynu z liczby zębów danych. w samychże kołąch.

E. PŁASZCZYZNA POCHYŁA. Tu,
„ „te są warunki równowagi: 1? aby wszystkie
sły wywićrające się na ciało, mogły się dać spro-
 wadzić do iednćy tylko, a tćy zaś prostopadłey:
do płaszczyzny pochyłey; 2 aby ta iedna już $i-

J

$ a przechodziła przez ieden z punktów, któremi się
to ciąło opićra na płaszczyznie; czyli aby nie wszy-
stkie punkta takowey podpory ciała, padały pe

rg,
AP

"
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jednćyże stronie względem kićrunku rzeczoneęy

By 0864278 i U:

©, Tu: siła tak się ma do oporu, iak wstawa kąta

pochytości płaszczyzny, do dostawy kąta iaki ona for-

muje:zkićrunkiem.sity:+Kićrvnkiem zaś, w iakim
ta siła naymnićyszą część swe;o działania łoży, na.

utrzymanie ciała na płaszczy: nie; iest „to kierunek

równo+odległy do teyże płaszczyzny; a co iuż tyl-

ko wypada, iak wniosck z pojrzedzaiącego począ-

tku. | m | |
- F. SznuBa. WW tey machinie: siła tak: się ma

do. oporu, iak odległość. dwóch sobie naybliższych iey

gwintów, do obwodu koła iaki działaiąca nią ubie-

ga siła. koc:

„TA takoż należą Szruba nieustaiąca
(cochlea infinita), i Szruba Archimedesa.
W pićrwszćy: siła tak się ma do oporu, iak promień

iey walca rozmnożony przez odległość dwóch gwin-

tów sobie naybliższych, do promienia koła zębatego

rozmnożonego przez obwód kołowy korby, gdzie się

nia wody do góry.*

G. Kuin. Tu: siła działaiac prostopadle do

podstawy, czyli grubości klina; tak się ma do samych -

oporów wywićranych przeciwko niey od różnych czy

ści ciała, które się klinem rozsadzu; iak się ma gło-

wa, czylipodstawa tegoż klina, do summy z długości
boków. onego.

V. Co do zawad zmnieyszaiących skutek

machin: tómi sąA. Tarcie ( frottement). B.

Twardość i trudność zginania się powrozów

(roideur des cordes). €. Opor środka (resi-

stence du milieu), w którym ciało poruszone,
swóy ruch odbywać musi.

- przykłada siła. Druga szruba służy na podnosze-
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I. Tarcie:

To, 19 rozróżnia się, i dzieli na tarcie dwoia-

kiego rodzain; do pićrwszego należy to, którego
doznaią ciała, gdy w swym ruchu posuwaią się

i slizgaią nieiako iedno po drugićm: tarcićm zaś

drugiego rodzaiu iest to, iakiego doznaie ciało o-
krągle, gdy sposobem krążka toczy się po powićrz-
chni ciała drugiego. To drugiego rodzaiu tarcie

daleko iest mnićyszćm niżeli pićrwszć.

„2 Znacznie się zmnieysza między ciałami;

_ gdy, albo iaką tłustością smarniemy onych powierz-

chnie; albo ile można skracamyczas ich przyle-

gania do siebie; albo nakoniec, gdy chcąc one

poruszyć, opićramy ie dla tego na ciałach okrą-

głych i toczących się iakby około środka lub ost
iakiey. ró

„5% Bywa zwyczaynie proporcyonalne do sa-
mego ciśnienia, iakie wywićraią na się dwa ciała
poruszane iedno po drugićm, i wzgłędem którego

tarcie to, iest prawie blisko: |

Jak — 0,43, między dębem, a dębem trącemi
Ę się w kićrunku naturalnym ich włokien.

Jak = 0,26,, między sztukami tegoż drzewa,
gdy włókna ich idą w kićrnnkach do siebie pro-

stopadłych. | Word)

Jak = 0,04, gdy powićrzchnie ich nasmarowa-
ne są łoiem. |

Jak = 0,28, między żelazem a żelazem.

Jak = 9,26, między miedzią 1 miedzią.
„ 49 Czasem staie się użytecznóm zamiast szko-.

dzenia, a to iuż przeto: że a.) zmnięysza nickic-
dy w machinie to, 'czćm pićrwey szkodzić nam mo-

gło: b.) zastępuie niekiedy w kołach ta, co czynić

zwykło samo ząbkowanie ich obwodu: c.) utrzymuie

nieraz różne części machiny w ich złożeniu , łąk, że
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, się nierozsuwaią iedne "ed drugich: d. )- wstrzymuie
nieraz ruch ciała , lub tylko pęd onego zbyteczny, i
czyni powolnieyszym. | £ |
H. Trudność zginania się, i twardość powro-
zów, 5 7

„_ "Fę wadę maią w sobie bądź to łancuchy z kó-
łek złożone, lub z prętów połączonych między so0-
bą sztyftami; czy to zwyczayne powrozy kręcone
z włokien roślinnych. Ztąd iuż pochodzącawpo-
wrozach zawada ruchu, przy równych skąd inąd
okolicznościach ,, R
|» ma się a.) w stosunku odwrótnym średnicy tych
wałków, lub kół, na których się obwijaią powrozy.

, „ma się b.) żak* kwadrat średnicy sznurów, kiedy
te są nowo użyte i. napusżczane smołą. |

„ ma się c.) iak średnica powroża podniesiona do
potęgi równey */, teyże średnicy, kiedy powrozyprzez
używanić są iuż do połowy spożyte. |

„ma się d.) iak pewna funkcya tego obciąże-
nia, iakie unosi powróz; funkcya do którey wcho-
dzą ilości stateczne, a wyznączaiące się przez samo

- doświadczenie. |

II, Opór środków, w których ciała zwy-
czaynie swóy ruch odbywać muszą. Ten
przedmiot zaymie gdzie indziey naszą u-
wagę.

2. O RUCHU POD WZGLĘDEM CIĘŻKOŚCI
| CIAŁ. )

_ Pod tymwzględem mówiąc o ruchu, uważymy
19 ruch ciał co do tych praw, iakie wnim zacho-
wuią kiedy spadaią wołnie; 29% ruch i prawa onego
w.spadaniu ciał: a.) po płaszczyznie pochyłey: b.)
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o linii zwaney cykloidą (cyclois ): c.) po inney ia- |.

kieykolwiek linii krzywóy: 59 ruch lub spoczynek

ciał, pod względem do ich środka ciężkości ( cen-
tre de gravitć ; „4 ruch ciał rzutnim nazwany

monvement de projection ): 5% ruch nakoniec wa-

hadłowy (mouvement d? oscilation du pendnle ).

"A. Prawa ruchu ciał w spadaniu wolnćm.

I. Kierunek wolnego spadania ciał, iest kie-
runkiem linii pionowey, to iest linii pro-
stopadłey do powićrzchni wód spokoynych
na ziemi: idzie zatćm że: |

19 Takowe linie prowadzone 'od wszystkich
, punktówpołudnika ziemskiego, zeszłyby się razem

i przecięły w środku ziemi, iak w iednym punkcie,
gdyby ziemia była bryłą doskonale kulistą. Za.
taką ią uważaiąc, liczą na iey promień 6368573,4
metrów, czyli dawnych sążni Paryzkich 5268585,5

go 'Takowe linie przecinaiąsię właściwie nie
iuż w iednym tylko, lecz w wielu różnych pun-

, ktach pewny ciąg formuiący, przez które myślą
' prowadzonalinija krzywa krćśli liniją zwaną o d-

wiy ką południka (la developće du meridien, cur-
''va evoluta ); ponieważ ziemia w swych częściach
ku biegunom leżących,ma pewne spłaszczenie.

"a). Spłaszczenie to dowiedzione iest przez wymiar
' różnych stopni południka ziemskiego, które na nim
' postępuiąc od biegunów kit równikowi, są coraz mniey-
' sze, a porównane iedne z drugićmi, wskazuią, Że to

spłaszczenie mynosi prawie '/;,, długości średniey ie-
' dnego stopnia na ziemi, który czyni. 400000 „ albo
, 57069 dawnych sążni paryzkich. .

'b). Spłaszczenie to pochodzi od 'kołowrótnego ru-
|<chu ziemi, dla którego różne ićy części muszą mieć

Ku
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w sobie różną siłę odśrodkowa (force centrifu-
SĆ )- =

k; Siła ta co do ićy stosunkowego wymiaru, iest
iak wstawa odwrótna małego łuku, który co mo-
"ment króślą różne punkta powiórzchni ziemskićy,
 iiak na równiku wynosi ona '/,g, Część tey ciężko-
ści; iakąby tamże miały ciała ziemskie„gdyby przy-
tóm niedoznawały na się żadnego -dńałańia ze
strony siły odśrodkowey. |

„ Dla teyże siły”, ciężkość ciał w miarę iak te
'są co Taz bliżey równika. od biegunow zacząwszy,

* zmnieysza się coraz naagrozmnożoną.przez kwa--
drat z dostawy szerokości geograficzuęy mieysc;
a to iuż bądź dla tego, że siła odśrodkowa.
tychże ciał, coraz w nich rośnie dla bliższego ich
coraz położenia względem równika, bądź to, że co-
raz mnićy ukośnie wywiera nanie swoie"działa- |
nie. Pomnićmy Że tu za iedność liczebną bierze
się ciężkość ciał na samym równiku uważana, bez
2 na siłę odśrodkową.

. Spłaszczenie to nadaie ziemi kształt pewney
ów Elłipsotdy, na którey powierzchni ciężkość
ciał także się zmnieysza , coraz tdąc odbiegu-
nów ku równikowi, dla coraz różney odległości róż
nych punktów tey bryły od iey środka; tak dalece
że to nowe pomnieyszenie ciężkości, równa się po--

| przedzaiącemu. I

Z tych iuż dwóch względów „wypada, że toż
samo ciało, którewParyżu np. waży tylko 100, 000
grammow, ważyłoby ich więcey 500. przybiegu-
nach, a 592 razy mnićy pod równikiem..

II. Wszystkie ciała spadaiąc w środku bez |
żadnego oporu, czynią to, z iednakowąż pręd- |
kością wswym ruchu. Idzie zatćm, że cięż-
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kościciał,i ich A brać»niezależy: za
iednó, i toż samo, | o

19 Ciężkośćiako siła na tem Ależ. że jay
cząstce Ciała ; nadaie lub. nadać usiłuie pewną
prędkość, która bynaymnićy nie zależy od liczby one-
go cząstek. !

29 Co do ciężaru; ten proporcyonałny iest za-
wsze do massy ciała, i ieżli„SiĘ uważa bez odno-
szenia się do obiętości, zowie się wtędy ciężarert
iego bez względnym (poids ahsolu); brany zaś, że
WERSEIL na obiętość ciała, nazywa się ciężarem
zględnym, lub gatunkowym (poids relatif, ou spe-
sach Różni się on wciałach podług. planety
do którego te ciała należą , 4 mie daiąc względu
na siłę odśrodkową, ma się. wnich tak, iak mas-
sa tegoż planety, podzielona przez kwadrat iego
promienia. Tak więc toż samo ciało wóżąc np.
tylko gran ieden pod równikiem na ziemi, wa-
żyłoby ich 27, 65. na równiku słońca; ważyłoby
zaś 2,25. na równiku Jowisza.

II. Wszystkie ciała w swoićm spadaniu ma-
ią bieg iednostaynie przyspieszony, i wró-

| wnych skąd inąd okolicznościach 'zachowu+
ią wszystkie prawa takiegobiegu.

1” Ztych właśnie praw wypada że:
a). Drogi ubiegane przez ciało wolnie spadaiąte,

licząc zosobna iednę po drugiA sekundy czasu jego
spadania;, maią się między sobą, iak liczby niepa-
rzyste tego szeregu 1,5 „5,7,9;i tu. d. a czynią
rzeczywiście - „15„098 |, 49,028

45,294 147,084%
stop 4 75,490 lub decy=4245,140

| 105,686 metrów. 345,196
: 135,88a | N441,259

44 4
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b).Wysokość, z jakiey'wolnie spada ciężkie ció-
'+, ło, w daney liczbie sekund, równa się kwadratowi.

teyże liczby rozmnożonemu przez stop 15,090, Czy» |
li 40,028..decimetrów. —_, s, | 20

c). Wysokość odpowiadaiąca prędkości biegącego
ciała ruchem iednostaynym, równa się kwadratowi

, teyże prędkości, podzielonemu przez drogę cztćry razy
wziętą, którąby ubiegało w.pićrwszey sekundzie. swe-
go wolnego spadania. Gdyby zaś takimże ruchem
pędzone, króśliło łuk koła, dla siły pędzoncey go,
do środka ,i dla prędkości pierwiastkowie mit udzie-
loney; w tedy pomieniona wysokość, tak się md do-

połowy promienia tegoż koła, iak siła odśrodkowa
ciała, do ciężkości. _ | | A

_ go Prawa te nieprawdzą się ściśle tylko, gdy:..

| a). Spadanieciał dzieie się w doskonałey,próżni
(vide); w środku bowiem opornym, ciała te w ciągu

spadania dążą do tego bez przestanku, aby wzieły naż

koniec, bieg iednostayny; i biorą go rzeczywiście tem
. prędzey, im mnieyszeysaMassy.

b). Giły wysokości z jakich spadaią są mięrne, ż

niezbyt znaczne ,iak bywaią zwyczaynie , przy po-

*. mierzchni kult ziemskicy; w tedy”albowiem ciężkość

* może bydź uważaną„ iako ilość stateczna. Ę

50 Prawa te przynaymniey ile do zmysłów, -

wiernie się prawdzą, za pomocą machiny Pana A t-

wood, gdzie:.. h

a ). Siła ciężkości na ciało spadaiące wywićra się,

wpcwney tylko cząstce swego działania , a to, uż

dla ciała przewagowego (contre - poids.) danego z stro-

ny przeciwney, i przeto daie nam: wypadki propor-
cyonalne tym , iakieby dała wywićraiąc się gdzie in-

,dziey, z całą swą mocą.
b). Taż ciężkość zmnieysza się w stosunku ró-

Żnicy mass do summy' onych. _ Przyczćm uważyć ma-

my że niemasz dla nas sposobu którymby można było
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powiększyć miarę tey mocy, z iaką naturalnie dzia-
ła ciężkość ną ciała ziemskie. |

TV. Ku środkowi massy planet do których
 nalezą ciałą, coraz się zmnieysza ich cięż-
kość, w miarę iakby się zmnieyszała od-
iegłość ich położenia od tegoż środka swe-
go planety; a to zaś dla tey attrakcyi,
wywićraney na nie, od warst planety, wy
żey, i przeto daley leżących; dla tey to mó-
wię attrakcyi, z którą ciężkość rzeczonych
ciał musi się równoważyć.

B. Prawą ruchu.

3. W spadaniu ciał po płaszczyźnie pochyłey.

Ruch ciał spadaiących po płaszczyznie pochyłey
iest także ruchem iednostaynie przyspieszonym , i
w którym one, taką biorą tylko swą prędkość, że ta.
ma się tak do prędkości którą biorą wolnie spadaiąc ,
iak się ma wysokość płaszczyzny do iey' długości.
"Stąd wypada -że: Ą

a). Prędkości w końcu spadku nabyte od dwóch
ciał spadaiących po dwóch różnych płaszczyznach ró-
żney wysokości; są do siebie iak pierwiastki z kwa-
dratów wysokości tychże płaszczyzn.

b). Jeźli wysokość dwóch różnych płaszczyzn iest
równa, wtedy czasy przez które, pó nich trwa spadek
ciał, maią się iak ich długości. i |

c). Czas przez który trwa spadanie ciała po iakiey-
kolwiek cięciwie koła, wyprowadzoney z dolnego iego

- średnicy końca ustawioney do pionu, równa się cza-
sowi w którymby toż samo ciało kończyłoswóy s,a-
dek, przebiegłszy samąż ową średnicę.
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, /d). Czas spadku po iakieykolwick cięciwie PARA-
BoŁY, któraby w nićy wychodziła z wićrzchołka osi
także ustanowioney do pionu; jest zawsze proporcyo-
nalny summie z odcinka osi, 1 z PARAMETRU.

2. W spadaniu ciał po Cykloid zie.

- "Cykloida ma w sobie dwie te znakomite
własności, 19 Że iest ona linią nayprędszego ze
stępu (descente) to iest, Że ciało które ią krćśli
wswoićm spadaniu, naymnićy ile tylko bydź mo-
że, łoży czasu na przebieżenie oney z końca ie-
dnego w drugi. 29 z któregokolwiek punktu tey
linii spadać zaczyna ciało, zawsze w tymże sa-
mym momenciestaie na nayniższym punkcie swe-
go spadania. i A

5 W spadaniu ciał po iakieykolwiek linii krzywćy.

W opó spadaniu. 19 Ciało znaydniąc się
w którymkolwiek bądź punkcie linii krzywey, ma

na nim takąż samą prędkość, iakąby miało tam-
/że spadłszy wolnie z podobneyże wysokości. 2? 'Toż
samo ciało stanowszy na nayniższym punkcie, swe-
go spadania, idzie daley do góry podnosząc się
aż do takiey wysokości, ziakiey pićrwćy spadało;
w rozumieniu, że przy tćm Żadnego skąd inąd
niedoznaie oporu. z |

C. Prawa ruchu. ciał pod względem środka
ciężkości. | i

I. | Za środek ciężkości ciała: uważa się ów
punkt, przez który przechodzi kićrunek

siły pędzącey go do ziemi, a złożoney z tych

i /
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wszystkich cząstkowych dążeń do spadku,

jakie maia w sobie wszystkie cząstki tegoż

ciala, podlegaiąc sile ciężkości, w iakićm-

kolwiek bądź położeniu onego. Idzie za-
. tćm Że: | >

(„19 W tym iednym punkcie można uważać

massę ciała, iakby w nim była całkowicie zebra-

ną, i przezeń tylko miała sobie przesłany ów
ruch, co ią nagli do spadku. '

„2% Jakiekolwiek mogą bydź siły, coby -się
wywićrały na różne ciała należące do iednegoż

układu (systemme ), zawsze ich siła wypadko-

wa, albo przechodzić musi przez sam środek -cię-

żkości tegoż układu, albo też nieprzechodzi.

a). W pićrwszym przypadku „, wszystkie te' cia=
ła iako części układu do którego należą, nie mogą
ziać innego ruchu iak ruch postępny (mou-

vement. de translation), i żednakoweyprędkości. N
b). Wdrugim zaś prędkość ruchu w różnych czę-

„ściach układu,-może bydź różna; z czego wypada „

że wtedy ieden i tenże sam układ ciał, może w sobie '

mieć razem dwa ruchy ieden postępny, a drugi ko-

ło-wrótny czyli wirowy (mouvement de ro-

. fation). $
_ „ Ruchem postępnym zaięty będzie Środek cię-

Żkości układn, i póydzie nim w ten sposób, iak-
gdyby wszystkie cząstkowe siły tego układu dzia- >
łały, będąc bezpośrednie przyłożone do iego środ- —

ka, i każda w kićranku równoległym do tego,

w iakim postępuie rzeczony ów środek. j
„ Ruch zaś koło-wrótny zaydzie ( przynaymniey

w pićrwszym momencie) około osi prowadzoney
przez środek ciężkości i prostopadle do płaszczyzny,
któraby szła przez tenżę sam środek, i po kić-
runku siły wypadkowey. Wszakże iednak ruch
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ten różnić się musi, podług tego iak pomieniona
płaszczyzna przecina cały ciał układ na dwie czę-
ści równe , 1 iedna z drugą podobne; lub też ną
nie równei cale sobie niepodobne.
„W pierwszćóm zdarzeniu, nie tylko ów ko-

ło-wrótny ruch układu, zawsze się w nim utrzy-
matak, iakby się dla tychże sił utrzymywał wten
czas, kiedyby iego środek ciężkości był punktem
stałym w swćm położeniu; ale ieszcze i sam pa<
rallęlizm czyli równoodległość osi w tym ruchu,
nie zostanie zmienioną przez iakie nowe siły, na

* tenże sam układ wywarte; byleby tych siła wy-
padkowa przechodziła także przez-środek ciężko-
ści układu. _

„ W drugićm zdarzeniu ; układ ten ruszać się
misi obracając się w różnych. kićrunkach około
swego środka ciężkości. A tych to początków bie-
rze się; 19 wykład tego dwoistego ruchu w pla-
netach , a w szczególności ziemi, o którey dla te-
go dosyć iest to przypnuścić; że pićrwszy niegdyś
popęd do biegu, musiał bydź iey udzielony w kić-
runku przechodzącym blisko przez 160żą część
promienia tego planety; dawszy iżby on przy tćm
był wszędzie iedno-rodny w swey bryle; 29 wy-
pada domysł nie bez dowodliwości wzięły, z koło-
owrotnego ruchu słońca, że gwiazda ta unosić się
, musi w przestrzeni niebios , razem z całym pla-
(neta rnym układem; 39 wyprowadza się przy-
czynaparallelizmu czyli równoległości, którą przy-
naymniey ile do oka naszego, zachowuie state-
cznie o$ ziemi w dwoistym ruchu tego planety,
pomimo działania iakić nań wywićraią planety .
drugie. ©.

„5% Stan aa lub spocżynku środka ciężkości
w układzie ciał na któreby Żadna zkąd inąd nie
działała siła zewnętrzna , nie zmienia się przez to
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Że te ciała działaią wzaiem same na wiebię; i to
_ to iest, co stanowi początek zachowanią ruchuśrod=

ę
ka ciężkości.

"IL Srodek ciężkości można zawsze wyzna-
czyć w dwoiaki sposób; albo za pomocą
początku oskładaniu sił równo- odległych;
albo też różne części iednegoż ciała, lub
iednegoż ciał układu, odnosżąc do„pewnego
punktu, linii, lub płaszczyzny, i uważaiąc
onych momenta.

Owoż położenie tegoż środka względem owe-
go punktu, czy też linii, iak za środek momen-
tówobrany, sprawić może dwa różne stanyrów-
nowagi: z których wypada, Że ciało raz. wyrńssz0-
ne ze swego pierwiastkowego. położenia, albo

|od niego coraz bardzićy oddala; albo też. usiłuie
do niego znowu powrócić, ustawicznie się waha-

 iąc około tegoż położenia. Mówimy. wtedy żę
_ciało' w swóm położeniu ma pewną stałość (star
DONE ta zaś zowie się iuż bezwzględną (absolue)
gdy się okaznie we wszelkich każdo- stronnych
wahaniach się ciąła; iauż względną (relative ), gdy
tylko w pewnych iego:„wahaniach ma mieysce.

Stąd idzie, że w równych skądinąd okoliczno-
ściach, ciało tór większą ma stałość, im środek
iego ciężkości, leży bliżey podstawy rią: którey iest
opartć; lub im większą iest taż sama podstawa.

D. Zaka ruchu ciał, Rzutnim , czyli Rzu-
towym zwgaREggo.

Taki risbi biorą ciała w środku, czy doskonale
wolnym:; czy też opornym,kiedy będą rzucone
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ukośnie iw kićrunku zbocznym względempiono-
wćóy mićysca na ziemi, |

19 Wśrodku wolnym, ciała tymruchem idą- |
ce, króślą łuk Ellipsy, gdzie w iednóm ićy
ognisku przypada sam środek kuli ziemskićy; ie-

- dnakże ten łuk zbiega się prawić z łukiem Para-
boły, zktórą rzeczona Ellipsa wychodzi tu pra-
wie na iedno. |Idzie zatćm że:

a). Obadwa ruchy, to iest iednostayny, i drugi
| jednostaynie przyspieszony,lub spóźniony, któremi tu
ciało pędzone razem kreśli takową linią; utrzymuią
się w nim ciągle, tak właśnie, iak gdyby ie odby-
wało ulegaiąc każdejnu|z nich z osobna.

_ b). IVa tęż samą prędkość z iakąby ciało na po-
czątku byto rzuconem; naywiększa doniosłość rżutu
(amplitude dujet),wypada ped kątem 409, a w ten-
czas, doniosłość ta, równa się wyso:olei dwa raży tak
wielkićy, iaka wypeda: na PRE rzutu „pionowie |
go biórąc. |

c). Gdyby. prędkóte.rzutowa była taką, iż, dla
niey ciałoubiegałoby nasekundę sążni Św01 róż, czy-
li' 7991 metrów; nie spadłoby ono wtenczas na zie-
mię, aleby krążyło około niey nakształt księżyca.
Ztąd się wywodzą „ PE: |

„ Sztukarzucania bąb, którey doskonałość za--
leży na uproporcyonowaniu ipołączenin między
sobą pewhey liczby pićrwiastków, które tn wcho-
dzą; iako to stopień pochyłości możdzićrza, ciężar
bomby, ilość, i iakość prochu.

„/Odległość cela do którego mierzymy, moc ż ią- |
ką 3, pakuie, i przybija nabóy. |

| ,, Potrzeba dawania większey grubości strzelni=
Czemu działu, w tylney. części onego, niżeliw stro-
nie odwylotu ; a By żeby nim prosto mierzyć do
celu. i ,

„ Teorya podskoka (ricochet), którego zmia-
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ny zależą od kąta pod takim się wyrzuca bornba.
„„Od iey figury, czyli kształtu: > .
„, Od tarcia, tudzież od podawania się, tai Ad

Żystości, tak samego.pocisku „dak: gruntu na któ-
rym podśkoki odbywaią się.

29 W środku opornymrzucone ciało krć$li li-
nię krzywą, którey wszystkie punkta można za-
wsze wyznaczyć, albo przez rachunek, albo przez
pewne wykrćślenie;a zatćm przez Bkóliczności
potrzebne do tego, aby nasz pocisk padał tam
gdzie nim zmierzamy. z) i

E. Prawa iakie w swym ruchu zachowuie
wahadło. E >

m

Wahadło rozróżnia się na proste, i skladane.
I. Wahadiem prostym iest to tylko waha-
dło idealne, czyli takie, którego pręt ro-
zumić się, iż nićma w sobie żadnego ciężaru ;
oprócz iednego punktu w długości; gdzie
iako w środku iego ciężkości , poymuiemy
całą massę prętaiakby skupioną.

Takićm wahadłem rusza:„i rządzi siła jedno-
staynie przyśpieszaiąca,aktóra iest prawie do=
skonale pro orcyonalną tym łukom,iakie krćśli wa-
hadło, oddając się od swego pionu; byleby przy
tóm te łuki iego wahania, byży bardzo małemi:
Ztąd wypada że:

Aa). Wakania tego wahadła są iednoczesnemi (0=
scillations isochrones); a że się to prawdzi na wa-
hadle z <zegobykolwiek onó było żrobione; stąd do=
wodzi się nowo ta prawda, że przy powićrżchni zie=
mi, siła attrakcyi, zawsze iestprópercyonalną do mas=
sy *cigł.

i5 -
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b). Czax' przez który trwaią iego wahania, tak
się ma do czasu iakiegoby ciało potrzebować mogło
na przebieżenie wysokości równey długości wahadła;
iak się ma, obwód koła do iego średnicy.

c). Długość wahadła bijącego sekundy, tak się
ma do wysokości, iaką ciała wolnie spadaiące prze-
biegaią w iedney sekundzie; iaksię ma kwadrat śre-
dnicy koła dwa razy wzięty, do kwadratu obwodu :
a przeto iedna którakolwiek z tych dwóch źlości, mo-
że bydź wyznaczona przez drugą. Długość takiego
wahadła w Paryżu wynosi stop 3,0595, albo de-
cymetrów 9,9552. | Be

"_ d). Czasy przez które trwaią wahania dwóch róż-
nych wahadeł,'przy równych zkąd inąd'okoliczno”
ściach, maią się w stosunku prostym , iak kwadrato--
we pierwiastki długości wahadeł: a w stosunhu od-
wrótnym, iak takież pierwiastki z siły ciężkości iaka
się gdzie na nię wywićra. |Idzie zatćm, że długość
wahadła bijącego sekundy, na różnych bryłach
tych ciał niebieskich, co należą do planatarnego u-
kładu naszego słońca; musi także bydź różną , i
zachowywać stosunek z siłami ciężkości, iakieby
tamże działały na to wahadło. Itak długość se-
kundowego wahadła byłaby na słońcu od decyme-
tirów 274, 7082; a naJowiszu od decimetrów 22,1555.

'e). Czas spadania ciała po małym łuczku koła,
odciętym przez średnicę iego ustawioną do pionu; tak

"się ma do czasu spadania po cięciwie tegoż łuczka,
iak się ma czwarta część obwodu do średnicy.

JI. Wahadłem składanćm, iest to wahadło
zrobione z wielu ciał razem wieden układ

. złączonych ;.a nawet z iednego tylko ciala;
i inszego też nad takie nie masz w naturże.
Takiego to wahadla używaiąc wyznaczono

Ł:
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długość wahadła prostego, co w iednymże
czasie iak i tamto kończy śwoie wahanie;
gdy postrzeżono, że mnożąc rzeczoną dłu-
gość, przez massę składanego wahadła, 1%
przez odległość iego środka ciężkości od
punktu zawieszenia, iako osi wahadłowey;
wieloczyn stąd powstały, równa się summie
wieloczynów z każdey cząstki tegoż waha-
dła, przez kwadrat odległości iego od po-
mienioney 081. c4

/
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SILE ATTRAKCYI CZĄSTECZKOWEY ( MOLECULAIRE ).
FAL TUDE |$
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Siłę attrakcyi, zowićmy powinowactwóm , lub a£=

trakcyą cząsteczkową (attraction molleeulaire ), gdy
uważamy ią, 1ako działającą, nie iuż między bry-
łami ciał, lecz między naydrobnićyszemi ich czą-
steczkami ( mollecules ). Można ią zaś uważać
w czworakim względzie: 1. We wzgiędzie na sto-
pnie mocy ićy działania, z iaką się przyciągaią

drobnć ciał cząstki: 2. We względzie na skład

wewnętrzny ciał, którćgo w nich dochodzićmy za
pomocą tćyże samćy siły. 5. We względzie ną

różnć okoli zności, w iakich siła ta działać może;
i różnć wypadki ićy działania. 4. We wzglę-
dzie na prawa, iakić zachowuie w różnych kom-

binacyach , lub rozkładzie chemicznym ciał.

I. POWINOWACTWO UWĄŻANE W PIER-
|| WSZYM WZGLĘDZIE.

Tu nważyć mamy że: |
"a). Im co raz bardzićy rośnie odległość między

cząsteczkami ciał, tćm siła ich wzaiemnego na się
dz.ałania przez powinowactwo , co raz bardzićy ma-
lecie. WEÓCONERE,

b). W'odległości, gdzie iuż ona staie się dla zmy-

słów naszych wyraźną, siła ta działać prawie prze-

s

a
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staje, idla tego szczególnićy zdasię różnić od siły
ciężkości (gravitas, pesanteur), z którą zatem

nie ma bydź brana za iedno, i toż samo.

' e). Stopień ićy natężenia, tudzież promień sfe-

ry ićy wyraźnego działania, odmiennć są i różnć

podług różności ciał , a dotąd ściśle nie oznaczone.

2. POWINOWACTWO UWAŻANE W DRU-
GIM WZGLĘDZIE. x

Tu siła powinowactwa uważa się w ciałach,
ze względu na cząstki ich skupienia; bo tć w nich

raz uważaiąsię tylko, iako cząstki stanowiącć ich
bryłę; drugi raz, iako cząstki od których zbioru
i połączenia, zależy różność samego ich przyro-
dzenia.  Ztąd rozróżnianie, i podział rzeczonych
cząstek, na cząstki całkowć, i składowć. Ztąd po-
dział i samychże ciał w ogólności, na proste,i
składanć, - ok |

A. Co do cząstek:
d

a). Całkowemi cząstkami (mollecules integran-
tes) zowiemy tć, których przyrodzenie chemicznć,

"1 po ostatecznym nawet podziale, czyli rozdrobnie-
niu ciał, przez iakić go kiedy przeprowadzić mo-
Źna , zostaje w nich i iawi się nam takież, ia-
kić ma sformowana z nich całkowita bryła.

b k Składowemi, lub stanowiącemi częściami ( par= .
ties constituantes) zowiemy tóć, co z drugićmi ra--
zem wchodzą do składu ciała, iako szczególuć i-
stoty w swoim rodzaju, i tyle są przywiązanć do
przyrodzenia tegoż ciała, że ić, z bryły iego od-
dzielić, byłoby to razem zmienić samoż onego przy-
rodzenie. | i

*
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„ Tć ostatnić cząstki, zowią ieszcze inaczćy po-
 czątkami ciała (principes), i rozróżniaią ić dalćy -
na bliższć czyli powtórnć ( prochains, ou secondai-
res), i dalsze lub inaczey pierwotne (eloignćs, pri-

Gsk z ciał, przez na-
poczęty i ieszcze nieukończony ich rozbiór; i ta,
kićmi są np. oleie, sole i t. d. wydobytć z roślin:
będą to więc ieszcze ciała składanć; drugić zaś.są
już mnićy składanemi niż tamtć z których się o-
'trzymuią, lub zupełnie są prostemi i zawsze ie-
dnćy natury.

_B. Co do ciał prostych, i składanych.

19 Prostemi ( corps simples) zowiemy ciała,
których, przy ninićyszym stanie (r. 1799.) znaio-
mości naturalnych, przez żadnć dotąd znanć sposo=
by niepotrafiono, rozłożyć na początki różnćy natury.

a). W tym rzędzie liczono ciał cztórydzieście i
iedno.  Jakiemi są wszczególności: (**)
Kwasorod . . . . Oxygene.
Saletrorad . . . . MVitrogene.

, Wodorod  . . . . Hydrogtne.
Siarka  « 5 .'. «- Seufie.
Węglik
Dyament f-—'

s

+ 0-4 Carbone.

*Potaz . . PRL „ Potasse.
"SOda-SoY- + ea 7 Aude

 

(5%) Wteraznićyszym stanie wiadomości, ta liczba ciał prostych
zwiększoną została przez chemiczne rozbiory. Dwa bowiem Alka-
li Potaż i Soda, -równie i»sk i wszystkie ziemie okazały się bydź
ciałami złożonemi, z pewnych metaliów ji kwasorodu. 1 dla tego
'w iex ie wą cechowane gwiazdeczkami, _ Tudzież dowiedziono,
że kwas solny sklada się z wodorodu i szczególnego pierwia- ©
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* Krzemionka :
*Chńka. —'<«
* Magnezia  .
* Wapno . .

+-*Baryta = -
* Stroncyanna
* Cyrkona .
*Gluncyna. .

*Kwas solny .

*' —. ,Boraxowy .

Arszenik . .
'Tunsten . .
Molybden  .
Chrom  .

Dn
u

/
"
=
"

Silice.
Alumine.
Magnesic.
"Chaux.
Baryte.
Strontiane.

Zyrcone. *
Glucine.

Pacidę muriatique,
— _ Fluorique.
—  Boracique.

Arsenic.,
Tunstene. -

Mólibdene. | 3
Chrome. !

,

stku nazwanego (Chforynq: odkryto takoż pićrwiastki kwasów
Fiuspatowego i Boraxowego: kióre Professor Chemii Uniwersstetu o
Wileńskiego Jędrzey Sniadecki, Borem, i Fluoryną;'a Chlory-

Znaleziono ieszcze szczególną nąwą istotę
Frostą otrzymaną z reśliny Vareck, i nazwaną Jodem W svro-
Wey Platypie innych ieszcze kilka znaleziono Metałlów.- Przeto
zwiększoną tę klassę ciał prostemi zwanych; stosownie do układu,
1 Nomenklatury Profossura Chemii Jędrzeja Sniadechiego
Dastępaie umie»zczamy,

' nę Solirodem nszwał.

wiatlo Potas
Cieplik Sod
Wodorod K rzemionek
Saletrorod Glinek
wasorod - Glucyn

Solirod ltryn
Jod — +0 Bsryt
W:glik czyli Dy- Stroncyan

ament yrkon t
osfor apnian

Siarka Magnezyan,
Bor |
Fluoryna i

Arszenik Zynk
Chrom Zelazo

 Molybden Cyna
Tunsten Ołów
Antynion Miedź
Kobalt Nikiel
Bizmut Zywe sróbro
Manganez Srćbro
Uran Pallas
Tytan __ Osm'um
Ziemian Zioto
Tantal czyli Ko- Platyna

lumb] Hrvs KA
Ceres Rhodium

/
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Fytan > —4ss8 Fr" > włąne
Ura R... +» <alrane: |

Nikiel - .-.- » w +o=-dVichięl,
Kobiłt c. u SRrCodq/t.

Manganez . . -. .  Manganeee,
Bizmut . . . « . Bismouth.

Antymon © . '. « .. <Antymolne.
Ziemian . « .-. . Zellure.

Zynk . . pz 1 -MOMIG

2 Żywe spód: ©. Mercure.
'CynażF | - 1052 >  Ltlnę: ! Ę.
Qłów ... «+ « . . Plomb. | |
Żelazo -. . . . . Fer.
Międźoć ©. %5 x Eztvre.
Śrćóbro . . . .'. „drgent.
Złoto: SER. LAO BR
Platyna . . 4 -Platine,

b). Ciała z tego rzędu, należanaywięcóy do” ciał
EE których cechy głównieysze polegaią -na

tćm, że pokazując w swćy massie pewnć, i niekiedy
symetrycznć ułożenie tey cząstek; nie maią atoli ni
organicznego składu„ ni życia ; a nadto przy roż-
bigrze ich zapośrednictwem ognia nie daią nam WSzy-
stkie ani atomu oleiu, oprócz tłustości, lub węgli
ziemnych ( bitumes, charbos).

„ 4 wyszczególnionych ciał Prostych, nayobfi-
ciży znaydnią się w roślinach Węglik — AKwaso-

* ród— 1 Wodoród. /
„„Ciała zaś zwierzęce nayobficiey i prawieza-

wsze zamykają w sobie Weęglik — Kwasoród —
Wodoród —— Saletrorod, + kosfer. Te dwa ostatnie
szczególnićy ie od roślin różnią. |

„Do głównych /cech któremi się rozróżniają
w ogólności rośliny, od ciał zwierzęcych, dwie na-
stępuiące należą: i

„ Pićrwszć na skład organiczny nie ARA
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  se peryoż
dy fermentacyi, sąjednakżetdalszómi od gnicia,
niżeli ciała zwierzęcć ; wziętć pod rozbior che-
miczny,w ogniu daią zwyczaynie olóy, Jawsby ji
zostawnią wreście węgiel łatwo się zapalaiąty.*

-__ „Drugić żaś, to iest twory: ayierzęcć, spy A

ż ĘŻ Woś zk s = 41

czucia, mogą przechodzić +pfz

obdarzonć ózuciem ; '20, organizacyd i . dóskóśźke kz
szą, amiżeli w roślinachź funkcye licznićyszć ;4' *
dalćy się-rozciągaiącć — do fermentdey1 zgniłey -
przechodzą zaraz i bezpośrednie; 39*ęozbitfanć ;
będąc przez ogień, daią ammoniak,joleie subtel-
rnićyszć, i lotnićyszć , od oleiów roślinnych; a
w swćy reszcie zostawuią węgiel trudnićyszy: sę
spalenia i obrócenia w popiół. z
- 2%. Składańemi w Chemii zowią się te ciała,

co się daią rozkładać na pierwiastki różnćynati
ry, gdy ich kto w tym celu doświadcza, postępu-
iąc drogą chemicznego rozbioru ,  (analyse ); R
raz drogą składu (synthćse ). A |

„ a ). Rozbiór w Chemitnie iest czóm innćm,iak dejać |
łaniem,przez którć przychodzi się:tło oddzieleniapo- -
między sobapierwiastków wch do składu cia
ła. Odbywa się ono raz przez”samó działanie ciepli-
ka,i wtedy się zowie rozbiorem ciała na sucho
(par la voie stche. ) odbywa się zać albo prosto ńa
ogniu; albo z użyciem do tego+wanny,* z wody,pia-
sku, pary. —>Odbywa się takoż używaiąc do też
gocieczy iakowóy (menstrue ), niekiedy z pomocą
ciepła; a wtedy się zowie rozbierać ciało na Mm o-
kro (par la voie humide ).

b). Skład zaś, czyli zbiór ciała zheniicówj; ńie
iest czćminnym iak działaniem poprzedzaiącćmu prze=
ciwnóm; za pomocą którego iednoczą się znowu i łą-
ćzą.w iednoż i toż somo ciało, różnć początki a nież
80 wprzód otrzymane |przezrozbiór: i

   

e
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3% POWINOWAĆPWO UWAŻANEW TRZE-
SBS CIM:WZGLĘDZIE. |

xTa, podług ŚKoliczności wypadkiem dzidłędie
tóy siły 1między ciałami, bydź może, albo prostć
tyIkę ich do siebie dążenie (la tendance, propen-

* sjoq); ałbt prosić. „zetknięcie i przyleganie ( sim- |

ss contact );;albo nakoniec ścisłć połączczjć. Au-

-pion.JADA „o
2rAŃŚ+„Dążenie prosić „i niby,skłońiiość. „iakować- u-
waża się po między ciałami, którć z sobą, nie są
deszcze złączonć, a jednakżć działają na się wy-
raznie; zowie się to inaczćy,albo ostróm niby pa-

- leniem (causticitć ) kiedy działa bardzo mocno, a

nawet gryziei trawi nieiako powierzchnią ciał
między:któremi się wywićraa ',

1, „Albo.zawiesię„smakiem ( saveur). Gdy wy-
„wióraiąc się na organ smaku, razi.go. tylko mnićy,

"lub więcćy, i daie się czućć beż sprąwienia żadnego

- bołu: Z UŃTODS 151 az ft

(u, 29. Prostć> ae=:m oł w „zetknięciu, zako
  skutek attrakcye: ć eczkowiy, możę mieć. mieysce

między nićmi;, G$y to gdy onć są iedńeyże Inalu>
ry: albo żednarodać.(bemogóne ©że są:„późno
rodnć ( hćtćrogtenes/). -;+

a ). W pićrwszym razie, "każad zyzać:tę wła

*.sność przyleganiem (adhćsion); którego mamy.przy=.

klad na dwóch odcinkach ołowianćy kułi, przy—
łożonych do siebie płaską i gładką stroną i: DRE
"dwóch sztukach wosku przyciśnionych iedna. „da
drugićy; bo ;tć ciała opićraią się nam wyraźnie >
Sy.ić potćm rozłączyć usiłuiemy.

b). W drugim razie własność ta może bydź
zwaną lgnieniem lub wpaianiem ssię ciał, iednych

w dedgić? (adhórence, imbibition) ai dkązuie się nam,,

„„ W sztuce kieienia, i wysadzania ( placage)—
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w machynie powrozówćy 'Werata ( Vćrat ); w pła-
szczeniu się kropli wodnćy: ze strónytstołudoktó-

_'rógo przylega — r238 BoE mea
„„ Naigiełce stałowćy, co obięta będąc przylega-

iącym do nićy powietrzemi, zawiesza sięnawićrz-
chu'wody nietonąc. 115 7 BT ODJTĄE -.
*„ Dla teyże własności, te ciała doktórych'we=

wrątrz wsięka ciecz iaka, powiększaią sięw swóy
objętosci: żeby zaś i to wsiękanie cieczydo ciała;
i to powiększanie się iego obiętości, mićysce mia -
ły; trzeba dlatego , iżby: siła wzaiemnego ich na,
się działania, przewyższała powinowactwo skupieś
nia , ezyli siłę spoienia między ich cząsteczkami.

50, Połączenie ścisłe (umion intime)*zachodzić
może; albo między cząstkami żednorodnemi (homo<+

' genes), albo też różnorodnemi ( hćtćrogenes ).
a). W pićrwszóćm zdarzenii, ta własność ciał

nazwaną bydź może” spoieniem albo spoynością (Co-
hesion, Coherence ), i okaznie się nam: ,, :

„Na dwóch kroplach , np. tegoż samego płynu
gdy się one stykaiąc razem zamieniaią się w iedną.

„W formie kulistey iaką bierze na się kropla
wody, żywego srebra lub innych płynów; a co się
zaymować zwykło. tóm ogulnóm podaniem: że
wszelka massa płynna, gdy zostawiona iest sama *
sobie, i przy wszystkich własnościach, oprócz cięż-
kości, iey służących, iako istocie materyalney; mu- ..

„81 brać zawsze kształt kuli. - „RK: ZES O BIZ
„ W tóm postrzeżeniu na niektórych metallach,

że się daią lutować iedne z drugićmi; a w ogal--
ności na ciałach stałych i twardych, Że się: nam
opićraią wyraznie, gdy ie na-części chcemy roz-
ltywaćw o —. | | ah

b) W drugićm zdarzeniu własność tę zowią
powinowactwem ( affinitć,) a to zaś okazuię się

"nam:

SSB:

w”
—
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5„Na wielu jah, gdy te kombinuią:isięmię-
Msobą chemicznie, albo się znowu tymże. a>

- sobem rozkładaią na swe początki.
| Tey to kombinacyi a zatóm chemicznego po-

wiaiaćsią iest dzićłem, że skombinowane z so-
'bądwa ciała, tracą prawie swcie.. Piezysza ła
-sności. I tak: "
t „ Soda- i kwas ało- solny razem skoŚRĘpo:
wane, nie okazuią w sobie więcey tćy mocy gry-

— ieńia albo palenia, iaką wprzód miały.
+. „ Mętalle, w swym stanie niedokwasu, tracą
pićrwszy swóy kolor, swóy glanc, i własność cią
śnienia się pod młotem. —- |
"yySiarka,iołów razem złączone, przestają to-

pić się tak łatwo, iak się topią osobno będąc zę208 i

4. POWINOWACTWO UWAŻANE
WCZWARTYM WZGLĘDZIE.

"Tu się uważaią prawa działania tóy siły; 19
gdy różne ciała między sobą się Foro:; 199
gdy rozkładają się chemicznie.

19 Co do kombinacyi. Aby Kotabinacfa czyli
- Chemiczne połączenie dwóch ciał, zayśdź KoĘO;

trzeba.
a). Iżby iedno- 2 nich przynaymnićy ze śralga

stało się płynnem.
b). Iżby siła wzaiemnego ich. do siebie dążenia,

przewyższała summę sił spoienia którą się łączą wza=
iemnie cząstki ich iednorodne. "Fu zwyczaynie roz-
póżniaią niektórzy ciało. rozpuszczone (dissons) od -
rozpuszczalącego , ( dissolvant ); tak, iak zkąd imąd
samo rozpuszczenie się ciał (dissolution ), różni się'
od ich kombinaeyi. I tak »
| „ Zarozpuszczone uważa się to ciało, co tra-
cąc pićrwszy stan swego skupienia, bierze stan

;

 

|
|
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-ciała.wktóremi tak rozwiąznie. Rozpuszcza-
- jącóm zaś (dissolvant) zowie się w tenczas., gdy

zostaiąc przy swym stanie płynności > zadaję, go
owszem drugiemu ciału, które się z nim łączy,
Dla tego np. wodawzględem powietrzamoże bydź
raz uważaną, iak ciałó rozpuszczaiące; drugi raz,
jak rozpuszczone; podług tego, iak, albo powie-
trze łącząć się z wodą, bierze stan teyże cieczy
właściwy; albo, że owszem woda łącząc się z po=
wietrzem, iak np., gdy paruie, bierze z nim spól-
ny stan sprężystego gazn. — '

„ Rozpuszczenić uważa się za doskonałć, gdy
tym sposobem utworzonyrozpłyn, dwóch lub kił-
ku ciał razem, zostaie doskonałe przezroczysty,

2%. WWzaiemne na się dziaianić dwóch ciał,
tćm co raz bardziey się wzmaga, i rośnie; im
iednego z nich massa względem massy drugiego,
co raz bardzićy maleie'; wychodząc np. ze stanu
połączenia, i tey proporcyi, w iakićy się obadwa
łączyły pićrwćy; lub też przeciwnie, moc rzeczo-
nego działania między nićmi coraz słabieie , gdy,
które z dwódh ciał łączy się z. drugróm, coraz ob- -
ZER Owoż w tym drugim razie.

. Jeźli to wzaiemnć: do siebie dwóch ciał dą-
żenić, 20458 się na koniec równóm summie sił spoienia
zachodzących , między ich zbiorowemi | cząstkami;
ciała te na ten czas, daley łączyć się ż sobą prże-
staią;mówimy więc. 6 nich, że staią na punkcie
śwego nasycenia ( saturation); lubo i w tym stanie
mogą one ieszcze wywićrać swć PORZE
na inne ciała, i z sobą ie łączyć.

b). Jeźli zaś ta siła wzaiemnego do siebie KE |
nia dwóch ciał, nigdy nieprzestaie bydź większą od
summy siłspoienia , pomiędzy własn: miż onych czą-
stkami; wtedy dalsza ich coraz kombinacya, nićma
pewnego kresu.
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- Stąd poszłerozróżnianie ciałna takie , cóież
dne z drugiemi mogą się łączyć we wszelkićy pró-
porcyi, iak np. woda'ż alkoholem; lub kwasem
siarczanym; i na takie, co sie kombinuią z sobą;
w pewnćy tylko i okróśłoney proporcyi: a ta iuż
bydź może, albo dla nas wyrazną iak iest np.
między wodą z eterem; albo też bywa, prawie
nieznaczną zgoła, iak między tąż samą wodą a
Żywóm srebrem ,* Siarką,Oleiami i t. d.

30, Gdy dwa różne ciała łącząc się między so-

bą, nie wychodzą iednakże ze stanu zsiadłości,
albo płynności; 'iaką wprzód "miały; wtedy obię-
tość ich massy .po złączeniu„ bywa częstokroć
mnieyszą lub większą ,'niżeli iest summnaich ob-
iętości, iakie miały w początku. - |
' I tak obiętość z połączenia....

Miedzi i Zynku zmnićyszą SIĘ MA di ==
11

Wódy Alkohol 2 0: +. - [—

ua * R
Wody i kwasu siarczanego na 6

13

a 1
Gazu wodorodnego z saletrorodnym na —-

2

z summy obiętości ; iaką ciała te składały
przed ich połączeniem.

o
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Parzez Ka pillarność zę capillaritć jrozninie Się
ta własność.niektórych - ciał, że. będąc.zanurzone
wpozciekach, pędnosząiie przy sobię wyżeynadzwy-
czayky|im pozióm w,naczyniu; albo, owszęmpodten-

|4 r BĘ zniżaią nieco, podług tego, iak sam rozciek

|

*

misodę. własność Ignienia do powierzchni rze-

*czopyc ciał , albo też. ićy zgoła nie ma. Feno=>

a;więc:K apillarności, rozróżnić i1iuwąg
Żać można; BĘ SR.:rozciekach które,jena dopo-
wierzchni cia nichzanurzonego; drugiTraxną
pęsciekach co do jen ciała nielgną Brayzicy:

a. 8 ,NY +4 t 4

z: FENOMENA "KAPILLARNOŚCI NA ROZ-
os =CIEKACH. PIŁRWSZEGO: TENEC |

j ASS A: +3 ZA

1. Gdy jedna tylko np. tąfelka sklunoć
w części zostanie ponurzóną w rozcieku,i
to pionowo; da się widzićć, że z obudwi
iey stron rozciek podnosisię nieco do góry,
i formuie dwie swoie .powićrzchnie krzy
we i wklęsłe. GdsiE: 0467 Boi GAĘPTNIK 01

"55 w

"19%. Od wierzchołka iedńey, nie iak ide:
gićy z takich powierzchni, wychodzą ciągle dro-
bniuchne cząstki płynu podnosząć sięiakby' iako-
weś smugi (strie ;; co nam tłómaczy, dla czego
rozpuszczone sole, gdy się krystalliznią W nączyą
niach, poż się, i niby wspinaiąna ichściany.
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20, Powierzchnie tei jeży ichwysokości po
- nad poziomem cieczy w naczyniu, należą od ga-
tunkowey ciężkości teyże cieczy, a co do swey

- kraywości , są prawie podobneyże natury z krzy-
_ wościami powierzchń płachtow emi zwanych
(lintóairee)

39. Są one z iedney strony stycznćmi do pła-
szczyzny poziomu cieczy w naczyniu; z drugiey z
siecznómi są względemtafli co ie za sobą podnosi,

40, Kończą się na powierzchni tafli w pun-

ktachtak wysoko położonych nad płaszczycką bo
„ziom:cieczy”, VA

a). Ciężar -podniesioney masy, test dękładńą
Śuóltą tey siły attrakcyi, iaką maią między. sobą
dwielinie, czyłidwa rzędy iey cząstek płynnyeh,>

- takdługie;.iak się długo,rozciąga linia zanurzenia
„sametafli." >

'b): Utrzymuie się on w swómi łdiesiebik TĄ
nie dlaattrakcyi szkła wywićraney od punktów co

| leżą zaraz nad: ostatniemi cząstkamicieczy. | NA
| c). Stale się on przy tem tąsiłą,.co usiłuiena
„dół coraz daley pogrążyć tafle wroźcieku;; coriuż
nam tłumaczy dlaczego sole które w Posgelcku nię

|. esychaią tracącswą wodę;; zwolna iednakże opadaią
i na dno wtympłynie, co ią rozpuszcza, wmiarę tego
iak 5 krystalizuią na. swey powierzchni.

II. Gdy dwie. razem tafle szkła, trzymając
równolegle iedna do drugieyii w odległości
mnićyszey, niżeli iest promień ich attrak-
cyi kapillarnych, zanurzone będą w ro-
źcieku;„wtedy: « i

4P.*"Te tafle tóm„wyżeypodniosą część rozcie-
ka: o między niemi zaiętego, im więcey będą
zbliżone iedna do drugiey. Stąd się tłomaczy:
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a). Czemu. powićrzchnia płynu w naczyniu do

którego ścian lgnąć może, bierze nie raz kształt łeyka.

b). Czemu woda co się podnosi nad poziom mię-

dzy dwićma taflami szkła, zetkniętemi z sobą iedną

krawędzią, formuie gatunek Hyperboły.  /. :
20, Tafle te usiłuią złączyć się z sobą, a te

iuż w częściach swey powićrzchni wyższych, albo
niższych, podług różnego położenia ich środka cię=
Żkości: z siłą tćm większą, im ie więcey co raz
zbliżamy iedną do drugiey. Stąd pochodzą:

a). To pozorne tylko przyciąganić się dwóch lek=
kich ciał,gdy wolnie puszczone , pływaią powićrzchu
rozcieku, który donich Ignąć ma własność. o

„b). To kupienie się i łączenie z sobą drobniu-
chnych cząstek rozpuszczoney iakiey: soli, z których np,
formuią się kryształy w pośród solucyż.

III. Gdy trzymaiąc do pionu rurki szkła wło-
sowe (capillaire), zanurzćmy W iakim rozcie- .
ku; dasię widzieć że: ' |

I .

19. Podnosi się w nich rożciek do wysokości,
ściśle zachowuiących stosunek odwrótny z ich srze-
dnicami; fenomen to iest pochodzący od attrakcyi
tego kołowego pierściąka wewnątrz rurki, który
bezpośrednie zaraz styka się z górnąstroną,czy-
li podstawą słupka podniesionego rozcieku, i może
on nam służyć: | © zragiai jęk

a). Do porównania tych sił spoienia, iakie za-
chodzą między iedno - rodnemi cząstkami różnych roż-
cieków ; dość iest dlatego porównać między sobą wie-
loczynhy z gatunkowego cięzaru przez wysokość , do
zakiey się x nich który ponosi w iednakoweyże rurce.
'Tym sposobem rzeczone siły spoienia rożcieków,
są między sobą przez porownanie ......

w Wodzie iak. „ag be NAJMO

/
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ow Kwasie siarczanym- « : . 0,727.
©+w Kkoholmże > . Wyd 0,349.
w Eterze siarczanym  . . .- 0,273.

b). Do wytłómaczenia, iak te pożywne soki, ce
oeżywiaią roślinę, krążą w nić): przez krocie naczyń

kapillarnych, i dostaią sie, az do iey wierzchołków.
c). Do okazania, czemuto włókna knotowe w la--

mpach, świćcach „i t, d, dobrze służą do palenia
się tym ciałom, co są tu użyte za karm płomienia.

d). Stąd także wnosićmy', czemu przy wyższey tem=.

peraturze, te rożcieki wyżey nieco podnoszą się
w swych rurkach. |

20, Jakikolwiek kształt mieć będzie rurka, woda

w nićy zawsze podnosi. się do takiey wysokości, iak

gdyby taż furka miała wewnątrz wszędzie takąż

samą obiętość , albo średnicę; iaką ma tam, gdzie

się w niey ciecz ta zawićsza ostatecznie.

5%. W teyże samey rurce woda niepodnosi się

równie wysoko, iak drugie rozcieki, co równie iak

woda lgnąć do szkła maią własność. "Tak w rurce

iedneyże średnicy, wysokości te różnych rozcie-

ków, maią się iak następuie. 3%

* Wysokość wody dystylowaney ._ 1,000.

<wklspkoln=<— otys0”6 51 24 Guo RMÓDY

Kwasu siarczanego — . . 2 05590: ©

Bies: Dao wowię: jeb zb 5-4, PGYBOŚK

| 40, Gdy która z rurek mieć będzie formę smocz-
ka. (syphon) o dwóch różnych ramionach; w tedy.
robiąć z nią doświadczenić iak na smoczkach zwy-

czaynych, pokaże się że:
a ). Rozciek zniey, nie wypływa ciągle, ale tyl--

ko kroplami, pewnie dla oporu od tarcia, iakićgo

doznaią wewnątrz rurki.  / ' /
b). Wypływa zaś ciągle, lecz tylko wtedy, kie-

dy różnica między ramionami rurki siest większa, ani-

żeli wysokość do którey podnieśćby się mógł rezciek,-

3
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w rurce iednakowey średnicy. ze średnicą dłuższego
ramienia. ta

' 2. FENOMENA KAPILLARNOŚCI NA ROZ-
CIEKACH DRUGIEGO GATUNKU. '- |

I. Gdy tafla szklanna zostanie w części zanu-
_ rzoną w rozcieku, który lgnąć do szkła nie-

„ ma własności; w tedy ów rozciek przy ta-

fli z obydwu iey stronstaie niżey, niż iest
płaszczyzna iego poziomu w naczyniu; i for-
muie dwie krzywe wypukłe  powićrzchniei
w tedy: PA | e

| ; a A. TE

1”. Obićdwie takie powierzchnie maiąsię: po=
dobnież; i co do ich krzywości są tey sameyna-
tury, iak w doświaczeniach poprzedzaiących, gdzie
były raczey wklęsłemi. | rain Jye

(29%. Kończą się one na punktach tafli, dotyla
zniżonych pod płaszczyznę poziomu, że: z

a). Massa rozcicku, co tu pada niżey: poziomu,
mierzy także dokładnie swoim ciężarem, tę siłę at=
trakcyi , taką maią między sobą dwie liniie , czyli
dwa rzędy zbiorowych cząstek żywego srebra tak dłu=
gie, iak długa iest liniia po którą zanurza się wnićy
tafla.- z |

b). Ciężar ten iest tóm większy, im większóm iest
samo społenie między cząstkami rozcicku. 0, -

c). Staie się on tu ową siłą, która usiłuie pod-
nosić taflęz dołu do góry; co iuż nam tłómaczy,
dla czego to sole, co mogą wodę swą krisztalliczną
tracić w powietrzu, krystalliznią się na powićrzchni
wody. > ja |

5”. Formnią się tu wyż rżeczone powićrzchnie
dla tego, że między cząstkami rozcieku, a cząstka-
tu szkła, nićmasz żadney attrakcyi: cząstki te więc

>
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zostaią: opuszczone nieiako, wsile eo wzaiemne*
nego ich na się. aziałania..

II. Gdybyśmy dwieAAtale utrzymywa-
ne iedna względem drugićy równolegle,

_1 w odległości mnieyszey, niż może bydź
promień ich kapillarności, ponurzyli w tym-
że żywćm sebrze, w tedy:

1%. Tafle te przywodzą część „zaiętego między
nićmi rozcieku dotego, że się zniża przy nich pod
płaszczyznę poziomu tćm co raz bardziey,im one
są bliższe iedna przy drugiey. Śtąd tłumaczy się
owa wypukłość, iaką biorą na swey powićr:zchni
metalle stopione w tyglu.

29. Taflete usiłuią zbliżać się, i z sobą się
złączyć , ato iuż górnemi, iuż dolnemi częściami

, swoich powićrzchni, podług różnego położenia ich
środka cięzkości, i czynią z tćm większą siłą, im
/co razbliżey staie iedna przy drugiey. Stąd:

a). Tłumaczy się to pozorne przyciąganie się
dwóch lekkich: ciał, gdy te sobie zostawione ptywa-
ią po powićrzchni rozcieku, który donichlgnąć nićma
własności.

b). 7łumaczy się także to pozorne odpychanie się,
iakie okazuią nam dwa lekkie ciała, gdy blizko ie-

. dno drugiego umoszą się na powierzchni takiego
rozcieku, któryby tę miał własność, że do iednego z nich

Ignąć może wyraźnie, 887 na drugie podobnież nie-
działanie zgoła.

JIL. Gdy rurki włosowe iednym ze ak

końców będą podobnież zanurzone w tym
rozcieku, postrzeżemy że;

19. Rozciek ten w różnych rurkach pada ni- |

żey swego poziomu w naczyniu, iw ten sposób żże:

”
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a). Jlości tego zniżenia, sąco raz tćm mnićy zna-
czne, im większa będzie temperatura rozcieku; tak
dalece, iż dla tego może na koniec, zamiast zniże-
nia zayść w rurce podniesienie się rozcieku nad pa-
zióm. | z:

b). Jłości tego zniżćnia ściśle zachowuią stosunek
odwrótny, ze średnicami rurek: „, Taki fenomen
zdasię, 19. iż prawdzi się tylko na żywćm srćbre
I wrurkach niedoskonałe czystych, ani dobrze osuszo-
nych z wilgoci; 29. może posłużyć doporównania mię-
dzy sobą siły spoienia, zachodząccy między czą-
stkami żywego srebra, i teyże siły między cząstkami
dystylowaney wody; dosyć będzie dla tego, na każdy
ztych rozcieków, osobno rozmnożyc gatunkowy ich cię>
Żar, przez tę illość, na iaką zniża, się z nich ie-
den, a drugi się podnosi w iednakowey: rurce nad
pozióm. Stąd wywiedziony stosunek między. siłami
spoienia rzeczonych dwóch rozcieków, okazał się bydź
iak 5,578 do iedności. 5% może ieszcze posłużyć do
wytłómaczenia; czemu przez pory cedzideł (fil-
tres) do których cedzony rozciek łgnąć niema wła-
sności, nieprzechodzi on bynaymniey, chyba, że bę-
dzie skąd inąd dostatecznie naciskany z góry, lub
też gdy kolumna massy onego, iaką formuie nad ce-
dzidłem, będzie przewyższała tę jllość, na iakąby ów
rozciek mógł się zniżać pod pozióm , w rurce iedna-
kowey średnicy coipory cedzidła, i maiącey z nićm
żednąż naturę. ! Br

29, Gdy która z tych rurek ma kształt smocz-
ka o dwóch ramionach rózney długości, nie będzie .
z nićy wypływało żywć srćbro, chyba na ten czas,
kiedy «różnica między temiż ramonami stanie się:

/ już większą, niżeli ta illość, na iakąby ów rozciek -
padać mógł pod płaszczyznę poziomu, w rurce ie-
dnakowey średnicy, ze średnicą dłuższegoz ramion
takowego smoczka

4%
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O CIAŁACH W STANIE ZSIADŁO-

 

('iała zsiadłe ( solides ) można uważać; 1. ze

względu na ich stan zsiadłości ; 2. ze względu na

prawa ruchu, i równowagi, którym ciała tewpo-

wszechqości podlegać zwykły. Pod Se Gacki :

względów mówiło się iuż o nich (Art. II. str. 14.

i następne), tu uważymy one pod pićrwszym wzglę-
dem,i tyle tylko, ile stan zsiadłości „ i onego od-

miany, załeżą od siły attrakcyi, i siły rozszerza-
iącey Cieplika. i

I. ZSIADŁOŚĆ CIAŁ, I W TYM WZGLĘ-
| DZIE ICH ROŻNOŚĆ. |

Przez. stan zsiadłości, rozumić się ten stan sku-

' pienia ciał, w którym, póki one zostaią, póty
ich cząstki zbiorowe, nie mogą się iedne względem
drugich wolnie, poruszać, ani odmieniać swoich

położeń, dla siły attrakcyi, która ie pomiędzy so-

bą spaia, i nieiako ustala wiedneyże bryle.
Wszakże iednak ta stałość, czyli zsiadłość ciał,

może bydź-różną podług tego, iak siła co spaia
pomiędzy sobą , ich cząstki ,-różnie się podaie in-

nym siłom, które ią w nich usiłnią pokonać. Stąd
ciała tego rzędu rozróżniamy zwyczaynie na ciała:

19. Miękkie, gdy chcemy tylko uważać w nich

tę łatwość, z iaką cząstki ich ustępuią, pod ma-

łóm zewnątrz ciśnienićm; takićmi są np. miód,
masło i t. d. | =c Ag |

4
4

f

:
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2%. Ciągnąć się daiące (ductiles), gdy.uważa= '
my ie, z tego względu: że, pod mnićy lub wię-
ceysilnóm uciskaniem, podaią się i znacznie rozcią-
salą, a iednakże dla tego nie rozrywaią się w sku=
pieniu ich massy: takićmi są np.

Glina,iróżne z nią razem wyrabiane zlepki
( pates ) gancarskie daiące się ciągnąć dla prsztaśneą
w nich wody.

Szkło, co nabywa teyże własijąści przez dźią
łanie Cieplika.

Metalle, które co do tey własności, doświad-
czane pod młotem, maią się takim porządkiem za
czynaiąc od. nayciągleyszego: Złoto, Platyna, Srć=
bro, Miedź, Żelazo, Cyna, Ołów: —_ Ale wzię-
te „pod próbę machiny, co ie w ciękie nici, lub
dróty wyciągać może; idą inaczey w tymwzglę-
dzie, i tak iak następuie: Złoto, Platyna, Żela-:
zo, Miedź, Srebro, Cyna, Ołów.

 Obićdwie terazopisane własności ciał zsiadłych,
są to tylko właściwie mówiąc, onych topnie-
nia at: i

59. Wytrzymałe (tenaces ), gdy się uważają ze
względu na ów stopień mocy, z którym się opić- -
raią sile, co ie zerwać usiłuie; a która wyzna-
cza się przez ciężar, pod iakim pręty ich, lub
dróty iednakową maiące grubość, i naciągnióne,
mogą ieszcze wytrzymać bez zerwania się — Tak
następuiące metalle brane w niciach, od dwóch-
millimetrów, czyli 0,887. linii średnicy. wyc
trzymuią przed swóm zerwanićm:
Żelazo 24g,65g 510,409
Miedź 157,5gg] i |eso,897
Platyna 124,6g0,Kilogram: czyli 264,916 Funtów.
Srebro SBa 35 żyj
Złoto -, 68,216 15g,460)

p JA Twarde,kiedy w nich WOSERY tylkowidląt,

l
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naów opór, iaki nam okaznią, gdy ie usiłniemy
uciskać , nacinać, lub ryć przez drugie ciała na
to użyte— Ten opór: - e. |

a). Jest iedną z cech, przez które, można docho=
dzić o kamieniach ażali się na szkło przetapiać daią.

Tak np. > i |

| „Szkło 'daie się ryć kwarcem, co się zowie
kryształem górnym (cristal de roche ).

_ b). Jest różny podług różnego gatunku ciał —-

„ Kryształ górny przez Sappar , i dyament.
„Dyament przez Spat dyamentowym zwany

(spath adamentin ). | =

c). Może się powiększać przez różne użyte na to
sposoby. 1 tak,

„W glinie powiększa go co raz natężany: ogień.
„W stali . „. . . .iey hartowanie.

(, W tynku murowym (mortier), kitach (ci-

ment): i połączeniach metallicznych, robi to kom-

binacya ciał różney natury. zę

„ W metallach powiększa samo ich bicić na zi-

mno pod młotami (ecrouissement)

Połączenie metaliczne iako i same czyste me-

- tallć , staią się dla tego sposobnićyszćmi do przy-

jęcia doskonalszego poloru.

b). Opór ten bywa nieraz , tćm większy w cia-

łach , im one są przezroczystszćmi; iak okaznią to,

dyament, kryształ górny, iinne ciała na szkło topić

się dodaiące. a Żwń

e ). Byłby on pewnie naywiększymi doskonałym
e rem w ciałach bez -żadney dziurkowatości,

to iest w ciałach , którychby cząstki (gdyby to

kiedyś bydź mogło) zostawały między sobą w ści-

słómi reczewistćm zetkięciu— >

i s
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2. RÓŻNOŚĆ SPOSOBÓW JAKIEMI ROŻNE
CIALA PRZECHODZĄ DO STANU.

3 ZSIADŁOŚCE -sę
boy6

44. " ŁĄ

Do tegę stanu, mogą w prost:$rzechodcić lała;
co były przęd tóm, albo w”stanie cieczy, i jakie-/
go rozpłynu; albo w stanie ulotnienia., i gazu.

19. €o do rage =stanu stałości RAZ
PRE mogą*

. Przez samo działanić bwdika ;; jak tonam
wę białek od jayka; część krwi wódnista

(sćrocitć dn sang); część plerowata: istot zwierzęcych .
(la partie albumineuee ).

b). Przez samo uięcie im AREkE: pomknięte” C=
aż do punktu zmrożenia ( congćlation).

Zmrożenie to zmnieysza pospolicie:pićrwszą
ciał obiętość, od Czego prawie niemają wyiątku
wszelkie.ciała, oprócz wody; porcj obiętość przez
zmrożenie urastaj blisko ma ,%; tudzież żelaza
które po stopieniu kiedy SAo SCH
także w swey bryle.

- Zmrożenie to zachodzi pósgólieke w tempera
turze różney, podług różności samychże płynów:;'
ale iednak stateczney, i teyże samey; w tym sa<
mym płynie, postawionym w --. okoliczno-
ściach — 'Vak marzną: b

„ żywć sróbro na stopniu 409 feiiiorictk I któż
» Wodę; s > zułha* s: 0% rego podział"iest
„Oliwa. ż na . : 10? stó - stopniowy.

_Są iednakże okoliczności. . dla których zamro=
żenie płynów opaźnia się nieco, i niezachodziie-
szcze, pomimo, zmiżenia ichtemperatury za„punkt
zwyczaynego ich marźnienia: tak woda może nie
raz trwać w stanie płynnym; przy temparaturze
od kilku stopni pod zero; dosyć ią NAST wzru-

>
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szyć śikolwiekć by się ścięła w naczyniu e
chodząc do stanu lodu. |

c). Przez samo działanić iakiego ciała zsia-
tlłego; iaksiĘ to dzieie z wodą użytą do gaszenia
wapna, potażu, sody, lub iakich soli wyprażonych
wprzód w ogniu; tu bowiem woda opuszczączęść
swego cieplika, co ią,robył wprzód płynnyi któ-
„ry SIĘ rozchodzii ginie w ciałach przyległych pod-
| nosząc ich temperaturę z kwasem saletrowym
"w przyzwoiteyilości użytym, do GąszERIA |czerwo-
nćgo niedoktvasu żywego srćbra.-
+74 |oPrzez sąmo. działanić iakiego innego roz-
cieku, iak się to dzieie np.,, gdy kwasy leiemi na
"ciała, alkaliczne : skoncentrowane , z których wte-
- dy obficie wydobywa się cieplik.

_ „ Gdy podobnieżłączy się woda z solanem prze-
kwaszonym cyny; z.czego wtedy formuie się cia-
ło twardć. zł
||/e9, Co dociał w stanie ulotnienia, lub gazow. 'le
BeBREodko mogądo stanu zsiadłości: .

a). Przez samo nięcie onym cieplika, iak się
to dzieie, choćby tylko za naylżeyszćm oziębie-
niem, na parach ulotnionych ź Siarki, Fosforu, Ar=
„szeniku, i t. d. 7 ;

© b). Przez samo działanić jakiego ciała zsia-
dłego z którym się stykaią. I tak się dzieie np. zga-
zem kwasorodnym który w siebie pochłania fosfor.

„Z gazami kwasów, gdy ie w sobie podobnież
 pochłaniaią zgaszone 'alkali ; zkąd potćm powsta-
ią sole krystallizowane oboiętnemi (neutres) zwane.

c). Przez działanić ciała zsiadłego wsparte oraz

działanićm cieplika; iak to widzimi na gazie kwasoro-
dnymi wielkiey liczbie metallów co się z nim łączą.

d ). Przez działanić nakoniec iakiegodrugieggo ga-

zu. lak właśniegaz amoniakalny zsiada się 1krysta
i liznie łącząc się w iedno, z różnemi gazami kwasów.

"=
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O WŁASNOŚCI KRYSTAŁLIZOWA- .
NIA SIĘ CIAŁ.

KURZE RECZNA ozażtóe
=

 

7
Krystalliczność, czyli tę ciał własność,

Że w swych bryłach przyimuią nieraz kształty fo
remne; można uważać, 29 ze względu na różność
form iakie zwykły przyimować; 29 ze względu na
sameż ciała taką własność maiące; 59% ze względu
na warunkipotrzebne do tego, iżby krystalliznią-
ce się ciało, mogło przyjąć, formę regularnego kry-

ształu. |

1. KRYSTALLIZACYA CIAŁ UWAŻANA,
W PIERWSZYM WZGLĘDZIE.

Pod tym względem w ciałach krystallizowa-
nych uważaią się: 19 cząstki całkowemi zwane (mo-
lćcules intćgrantes); 2” formy: pierwotne (formes
primitives); 50 formy pochodne, czyli|powtórne ( for-
mes SOBA

I. Cząstki całkowe: są to cząstki wynikaią-
ce z mechanicznego podziału kryształów tak
daleko pomkniętego , ile go tylko pomknąć.
kiedy można, choćby też” w 4 samą
myślą.

Formia zaś takowych cząstek , ile ie dotąd u-
ważano; okazała się bydź Eh troiakiego gatuh-
"ku. Jest to bowiem: . - |
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Albo Czworościan (tódratdre), nayprostsza z pi-
*ramid.

Albo Graniastosłup troykątny ( prisme PROC
- laire), nayprostszy z Graniastosłupów.

AlIKbo „Równoległościan ( parallćlipipede ); nag
prostsza z brył, których ściany sobie przeciwne
są oraz równoległómi: s

RI Formy,pierwotne: są to formy właściwe
Łym iądrkom kryształów, do których mo-
Żna przywieśdź każdy kryształ Pe roz-
= mechaniczny.

a). Dlą odkrycia, i otrzymania żiądrka boys tę.
łu,śdoyiiikiisię następnie iedna po drugiey wszy-
stkie warsty onego podobnie na nim leżące, aż pó-
ki pićrwsze ściany iego bryły, zupełnie zniesione-
mi nie będą.

b). Formy tego gatunku sprowadzaią się wszy-
„stkie do liczby pięciu, któremi są:,,

Ę „ Czworościanforemny (tótratdre regulier ).
5 Równoległościan ( paralćlipipede); pod któróm

się też zaymuią Sześcian , i Równoległościan uko-
sny (rhomboide).

„ Graniastosłup rs ( Prisme hexatdre )
o podstawie foremney, lub tylko symmetrycznćy.

» Ośmiościan (octaćdre), o ścianach troykąt-
nych; a tych, iuż. różno- bocznych , iuż równo»
ramiennych, iuż równo- bocznych.

A Duwónastościan ( dodćcaćdre ); a ten, glo £o
ścianach troykątnych równo- ramiennych; albo,
0 pwnopaiobocznych, i jedna drugiey równych.

m. Formy. pochodne : LE, niegdyś Romć de
Lille uważał tak, akby wypadały tylko

+
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z obłamania albościnania form pierwiastko-
wych; ale Póżniey okazał to Haiiy, że:

a ). Formy tego gatunku powstaią z blaszek ,
czyli warst koleyno iedna na drugiey układanych ,
a przez mechanicznć przęcinania kryształu mogą-
cych się wzaiem oddzićlać. "Femi to przecinania-

- mi cdraż dalćy dzielony i rozbićrany kryształ for-
my pochodney, przywodzi się nakoniec aż do brył-

formą iego pierwiastkową od nas wyżey na-
 zwanćy, a która bywa zawsze jedna i taż sama

, we wszystkich odmianach kryształu należących
z nim do iednegoź gatunku.
b). Zrkoleynego tych warst na sobie układania

się, powstaie nieskończona prawie liczba różnych
form pochodnych, o których w ogólności to wie-
dzićć mamy, Że:

1”. Z pomiędzy głównieyszych między onćmi, |
_ iedne bywaiącale foremne, iak są: „ Czworościan,

|
|
|

' Sześcian, Osśmiościan.
„ Drugie zaś tylkosą symmetryczne iak dwóna-

_stościan, '„dwódziestościan (jcosaćdre).
„ Graniastosłupy; z pomiędzyktórych naypospo-

litszym bywa równoległościan ukośny ( rhomboide),
lub graniastosłup sześcioboczny.

„ Takoź graniasto- słupy zakończone dwiema.
 piramidamy.

I 2Wypadaią one-z różnych praw tego uby- ,
wania, iakić ponoszą w swych cząstkach wyż rze-
czone nakładowe ich warsty. Owe zaś ubywania
zachodzą szczególniey zaczynaiąc; albo ód brze-
„gów formy pierwotney, albo też od ley kątów ;
jw obnewn razach dzieie się to przez uięcie war-
stom jednego, dwóch, lubwięcey taców ich czą-
stek zbiorowych. [ak :
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| 1. KRYSTALLIZACYA CIAŁ UWAŻANA
| w DRUGIM WZGLĘDZIE. -

Tu dzielimy ciała na solne, i niesolme.

I. Ww solnych. daiemy wzgląd „a? na okoli-

czności, które sprzyiaią do krystallizacyi,
'29 na sposoby służące do ich krystallizowa-
nia. Sg EWĘ

Okoliczności sprzyiaiące krystallizacyi ciał sol-
nych Są) r” 3: |

„ Spoczynek ; a czasem lekkie wzruszenić.
„Forma samychże naczyń , gdzie się sole kry-

stallizutą. ś URZ |
- „ Stykanie ż powietrzem.
 „, Obeych ciał przytómność.

|. ,,Przytomność iuż sformowanych kryszałów ,
które wywićraiąc swoie działanić na cząstki soli
rozpuszczoney, oddzielaią ie iakoby gwałtem, od
cieczy rozpiszczaiącey, i sprawuią ich opadanie,
choćby taciecz; w którey „są rozpuszczone , nie--
była przesyconą. , |
._ Sposoby służące do krystallizowania ciał so|-
nych są: 19 Parowanić przy ogniu; 29 Parowanić
powolnć; 30 Ziębienić : 49 Użycić do tego cieczy
szczegulney.  - | "rak
"a). Parowanić przy ogniu. 'Ten sposób służy

na sole które się równie rozpiszczajią w wodzie
gorącey, iak zimney, i które w ogólności zatrzymu- |

ią w swoich kryształach, wiele wody zwaneywo-
dą krystallizacyi. R

| 'Takićmi solami są: |

FORMY ICH NAYPOSPOLITSZE

. Siarczan potażu Graniasto-słup sześcienny z pi-
,ramidami o sześciu ścianach.

|
=

|
x 4
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Solan potażu . ŚSześciany nieforemrie.
Solan sody . . Sześciany foremne.
b). Parowanić powolnć. "Ten sposób służy na

sole: SR |

FonmY NAYPOSPOLITSZE,

/Boraxowe: . . . Ośmiościany foremne:
PRS Mop Graniastostupy czworościen-

| ne o czićro-ściennych pira-
ZW midach.
Ałunu tozk tl Graniastosłupy sześcienne żpi-

ramidami iróyściennemi.
c). Ziembicnić lub mrożenić. 'Ten sposób. słu-

Ży na sole, które się łatwićy rozpuszczająw_wo-
dzie gorącey , a niżeli zimney, i które w ogólno- .
ści zatrzymuią w. swoich kryształąych wiele wody
zwaney wodą krystallizacyi.  'Takićmi są:

,  FoRMY ICH NAYPOSPOLITSZE

Salćtra .-.- Graniastosłupy sześcienne zakoń- |
czone nakształ klina.

Siarczan sody. Ganiastosłupy sześcienne z wićrz-
| chołkami dwóściennemi.

SolanAmoniaki Kosmki nakształt'piórowych brodek.
d). Użycie na to szczegulney cieczy, np. ałkoho-

lu, który im odbićra wodę, gdzie były rozpusczo
ne. Można użyć tego sposobu na solan sody,
siarczan sody,i siarczan potażu.

Tu, że się naglć robi osiadanić tych soli, prze-
to kryształy ich otrzymuią się aeofei i bar-
dzo drobne.

II. Co do ciał nieRE tych eipo
większey części tormuią sięwżyłach krusz-

_cówych podziemnych, po  Reizfr i
wklęsłościach gór. Ą

9
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Odnosiimy:tu 19: » : + ż

Na. Pony NAYPOSPOLITSZE

205 LORE + RÓRK dajżke się wzaiem pod kątem

669. 7/5
Siarkę. gły przecinalące się w różnych kić-

*runkach:

Dyament. Ośmiościany foremne. |

20. Metalle; a te są, już czyste, już złączone

zinnemi ciąłanki; a wszczególności z kyagordłem

1 P>.
a). Czystekrystalliznia się albo nólirafnić o

ś przez sztukę. WŚ ZARU" ł
„ Waturalnie:jak np.

„ ynk . «W drobnych nitkach szarawyc.
« Bizmutb. PV ośmiościany.
Miedź . W ośmiościany malące postać niby ro-

> ZĘ śliny: aż

Sróbro .. W: tkankęsiatkową, nakształt tkanki
pająków.

Przeż. sziukę krystalliznją. się także, i biorą

wiedy nayczęścićy kształt ośmiościanu.
b). Połączone z obcóćmi istotamiu a w SZCze-

gólności z kwasorodem,i siarką. 5
np. » Cynober "W-graniastosłupach 0., wójścien-

"nych piramidach. |

„ Miripignent. W kryształach tróykątnych spła-
 szczonych. — - !

„Blenda „: . W sześcianach i równoległóścia-

S2%--7ach ukośnych. y

/„Galeńa :. « Wsześcianach i graniastosłupach |

| A sześciennych. i

+30, Ziemie, a to już czystei bez przymiesza-

©niść: Ż połączone z drugićmi ciałami.

AJ: Czyste , krystalliznią albo naturalnie: jaką

jest Krzemionka praęie czysta w Krysztale gór

=
= ę

f
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nym; w graniastosłupach sześciennych, z piramida-
zmi o sześciu ścianach. | Ę, i

albo przez sztukę; jak są: | :
Baryta— w PZ2REREZYYCE i razem powiąza-

zanych igiełkach. ©. . |
Stroncyanna— w kryształach dlaszkowych.

b). Pomieszane, które jawią się nam już kryw
stallizowąnómi naturałnić:, a te są:

Kwartz.— w piramidy sześcienne złączonekró-
tkićmi graniastosłupami.

Zeolity— w Igiełkąch , ze. spólnego. im środka
wychodzących. -*

Schorle— wGraniastosłupach o4,6,8, Ft. d..
scianach.

Ruikżlipióża Ww Graniastoślupach. o3,4, 5,6, 7,
8,9, ścianach.

Feldspaty —, w Graniast: 0 4,6, i 10, ścianach.
Kamienie drogie (Gemmes) — wwarstach sta-

nowiących ich.tkankę bardzo mocno ściśnioną.

1Il. Do trzeciego, względu należą warunki,
od których otrzymanić oai zależy.

'Fćmi są: 19 UŻżycie pewnego płynu, który aż
dzielaiąc jedne od drugich i w.pewnćy odległości
utrzymuiąc cząstki zbiorowe ciała, dopuszcza im
przeto. samo, wahać się nieiako zwolńA , podawać
się snadnićy. działaniom siły wzaiemnego pociąga
nia, zbliżać sję i łączyć nakoniec tćmi stronami,
w których naywięcey doznaią ku sobiewzgiiemne-
go dążenia.

29. Powolnć tegoż płynu ustępowanić, -za któ-
rćm to idzie, Że cząstki zbiorowe ciał, stawią
się zwolna w sferze ich wzaiemnego na się dzia-
łania, i maią czas potrzebny do porządnego uło-
żenia Się,
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Tym płynem bydź może:
a). Albo sam płyn cieplika, dlą którego zosta-

wały ciała w stopieniu, a który zwolna ustępuiąc,
dopuszcza im układać się wkryształy: jak się dzie-
ie np. ' CE:

Ę wodą, siarką, metallami stopionómi. Gdy

sposobem zachodzi ciał krystallizacya,mówi
się o nićy, że się dzieie bezpośrednić. l

b ). Albo też inny płyn jakikolwiek: a ten iuż,,

„ Albo utrzymuie ciała w stanie doskonałćgo
/rozpuszczenia. |

„ Albo tylko po prostu je w sobie unosi zawie-
szone. ki 8 GE 7 i

W pićrwszym razie: cząstki tych ciał formuiąc

osad, w kryształach swych utrzymuią część pły-

nu, co je wprzód rozpuszczał, a teraz nasyca.

'Takićmi są sóle po większey części, i niektóre
ciała ziemne. —_

"W drugim razie: ciała te, albo juź osiadaią

nagle, i tak, iż wprzód znaydą się w zetknięciu, niż

im potrzeba czasu do porządnego ułożenia się

w swych osadach; a wtedy utworzą się massy nie-

foremne i różniące się nieskończenić. Albo zwol-

na formuią swóy osad, a wtedy foremnieysze bio-
rą postaci. Tak zda się, że większa część ciał

niesolnych formuie swe kryształy: owszem że tym
sposobem powstaią niektóre kryształy ciał solnych

jak np. „ . | 4
„, Ośmiościan z Siarczanu baryty.
„ Sześcian foremny z Fluspatu wapiennego.

AWA O
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VII.

O CIAŁACH W STANIE ROZCIEKU

 

/

('iała w tym stanie zostaiącć uważać można

z dwóch względów w ogólności: I. ze względu

na sam stan ich płynności, w którym się utrzy-

muią. I. ze względu na prawa, iakić zachowuią

jedne względem drugich, znaydniąc się w: stanie

równowagi, lub w stanie ruchu. Ztąd nauka

Statyki i Dynamiki rozcieków. Dwa więc

następuiącć artykuły obeymą wzgląd pićrwszy, a

trzeci i czwarty, zaymą naukę o rozciekach p

względem drugim. - Śręk

I. SDAN ROZCIEKU CIAŁ CIECZOM ZWY-

CZAYNY UWAŻANY SAM W SOBIE

Stan ten mówiąc ogólnić jest dzićłem ciepli-

ka, który siłą swoiey rozszćrzalności, dotyla osłabia

siłę skupićnia między naydrobnićyszćmi cząstkami

ciał; że tć nakoniec ze stanu zsiadłości, w którym

pićrwćy bydź mogły, przeydą do stanu, w jakim
je tu uważamy. Stan więc ten jest takim stanem,
gdzie :

a). Cząstki ciała zbiorowć tak słabo na'się wza-

iem działają, dl4 powiększonćy między nićmi od-
ległości mocą cieplika; iż dla samćy ciężkości im

przyrodzonćy , mogą się jaż łatwo poruszać, i od-

dzielać z massy ich ogólnego skupienia. Ztąd te
wielka poruszalność, między cząstkamiciałpłyn-

nych; ztąd dalóy układanić się ich powićrzchni
do iednegoż poziomu w naczyniach, stanowią jak-
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> przeto mnićy, lub więcćy siłę ich wzaiemnego spo-
ienia; jednakże, zostawuiąc onć w takich odłegło=
Łciądi: gdzie jeszcze nieprzestaią działać na disbże:
mocnićy, mż działa na nie rozszćrzalna siłacieplika.

b)» Przemiana taciał, powiemńićy lubwę”
cćy pićrwszą onych obiętość.

©). Przemiana ta zabićra zawszę, igubinieiako;
bardzoznaczną ilość cieplika, a zachodzi 'w tempera-
turze różnćy „ua różnć ciała; ale statecznćy: je-
dnak, i ieyżę sainćy; na jedno, i toż samo <ięże:
'Tak..

„Żelkzó, i miedź, rózpalaią: siędó' czeryfono-
ści daleko: piórwćy niż topnieć' zaczną. ja dzy!

„ Złoto, i sróbro, topnieią prawie. w.rstysadć
momencie jak staią na stopniu”czerwoności.

„Ołów, i cyna, topnieją daleko pówtej, niż
wię zaczerwieniaią w.ogńiu.| 2.6 |

„ Siarka, i fosfor po równćóy części wiiętć + $
zem połączonć, płyną już na stopniu 5% nad zero
skali.'8tó-stopniowey, lub na 4% Romura (Reaumur)

„„ Łóy topi się blizko naOR 0770080:
4, Masło Ma; fu = 25%.7 Wein Pić 4 150%
„ Płustość wy JEDADCCEN
„ Woskżółty na SONAR ea OIP:
A biały na 657.57 Wy 2ę66: 00%

„Lód tópóieie na punkcie żero: ztąd wzię-
ty jest wygodny sposób do wyznaczania sposobno=
ści ciał weględóm cieplika (capacitć pour le calo-
rique ) : już zaś 1? o jóy stosunku , jaki ma w ró-
żnych ciałach, sądzićmy 2 różnćy ilości lodu,
którą topią, gdy będąc zostawionć w pośród massy
oriego, spadaią w nim od pewnćy i darićy swćy
temperatury aż do zera. 29. Za iedność tu obra-
ną, iak za punkt do porównania , służy owa i-
łość cieplika jakićy potrzebuie do stopienia się pe-

(- wra i oznaczona massa lodu, np. funt %wzięty
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w temperaturze Zero; złość zaś ta jest taką, ze.
podebnąż massę wody podnieśdźz jest zdolna od
"temperatury zero do Rh ZE A stó— sto-
pniowey, czyli 609.

i/a9, Przeż działanić iakiego rozcićku; ai wtedy:
a). Takowa czynność zowie się rozpuszczeniem

(disolistiore). SOA , |
_b). Powiększa ona, lub też pomnićysza sum-

mę obiętości ciał porozpuszczeniu, względem sum-
my jaką przedtćm składały; a to już podług różne-
8o 2 przyrodzenia.

„ Zabićra ona; i pochłania , pewnąilość cie-
plika; ta jednak 19, mnićyszą jęst pospolicie niż
' przy topieniu ciał: tu bowiem działanić cieplika
wspićranć jest działanićm płynu rozpuszczaiącego;
2%. dostarczona bywa"kosztem cieplika z ciał
otaczających, którć dla tego „zmiżaią się w swćy
temperaturze na ilość równą i m8 samą , aetych-
że samych okolicznościach.* -

Ą » Ztąd topowstaje toznacznć zimno jakić po-
strzegamy rozpnszczaiąc sole krystallizowanć w wo-
dzie, lub gdy topićmy część lodu, albo :śnićgu,
przez alkohol, lub: sól iakową.

„ Naywiększy stopień zimna, jakić tym sposo-
bem:sprawić można, i którć iest od stopni 489,75.
skali stó - stopniowćy (59%, Rra) otrzymuie się,
zmieszawszytrzy części solanu wapiennego, z dwić-
ma częściami suchegoii lekkiego śnićgn.

39. Przez działanić rozcićku wspartć razem mo-
cą cieplika. 'Vak np. krochmał nie rozpuszcza się
w wodzie, tylko, gdy ta zostanie po ó ogrza-
ną, aż do zawrzenia.

49. Przez działanić samego gazu. Tak lód to-
pi się, i łączy z kwasami, maiącemi stan gazu;
toż z gazem ammoniakalnym.

Wtedy wydobywa się: znaczna ilość siępiika; i
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ponieważ tć gazy, wydaią go-zich daleko więcćy
niż potrzeba, aby lód mógł się obrócić w rozciek:

59. Przez działanić gazu połączonćz działaniem-
cieplika. tak siarka łączy się z gazem kwasoro-
dnym, i formuie z mm kwas siarczany; uwalnia-
iąe przy tóm znaczną ilość cieplikó.

B. Ciało ze stanu gazu może przeyśdź da
- stahu WED lub cieczy. |

;

19. Przez odebrańić mu pewnóyilościcieplika,
taki czyn:

a). Zowie się żgęsźczeniem KERGRACSŚA i
zmnićysza bąrdzo znacznie pićrwszą ciąła obiętość.

b): Zachodzi w temperaturze stałćy i tćyże -
samćy, na jednóm i tćómże samćm ciele, a zaś wró-
Źnóy i nie jednakowćy na różnych ciałach wszeze-
gólności,lubo pod jednóm i tćmże samćm ciśnie-
niem. I tak: r2

„, Gaz podkwasu siarczanego (g. acide sułpłinrenx)
przemienia się w rozciek za znacznćm onego ozię=

. bienićm: pary zaś z wody mowo powstaiącć (va
, peurs naissantes ) przechodzą do stann cieczy za
naymnićyszćm oziębienićm.

20. Przez samo gwałtownć powiększćnić zewnęś
trznego ciśnienia: Stwierdza się to dziś doświad- o
czeniami PP: Mollet, i Biot. Ależ:

a). Tym sposobem otrzymnie śię rozciek mię-
dzy gazami, których zasady maią do siebie zna-

/ cznć powinowactwo; rp. między gazami kwasoro-
dnymi wodorodriym, a te stanowiąwodę.-

b). Rozciek ten, prócz tego nie utrzynałky YCH
w swym stanie, chyba , iżby zewrnętrznć ciśhie-
nić obeymuiących go ściań, opićrało się dostatecznie

_ sile rozszerzalności cieplika., co usiłuie go żnowu
obrócić w parę. "Tu bowiem: zę

10

%

z
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c). Cała ta ilość eieplika ce stanowiła wprzód.
stan sprężystości tych gażów; uwalnia się i prze-
chodzi do ciał przyległych , podnosząc znacznie
ich temperaturę.

d ). "Toż samo co do wydobywania się cieplika,
prawdzi się na powietrzu i na gazach np. kwaso-
rodńym osóbno branym , jak i na innych: lecz a-
by tymże sposobem obracały się one w rozciek,
jeszcze tego dotąd niepotwierdziło doświadczenić.

39. Przez działanić jakiego ciała.zsiadłego: tak
np. dzieie się z gazami kwasów , gazem amonia-
ckim, które się łączą z lodem, a ten topi się przy
tćm i rozpływa, jakby właśnie znaydował się
wśród: Żaru. kę 3

40, Przez działanić użytey do tego jakićy cie-
czy. Tak: 4 e Sept cm i

* a). Dzieie się z gazami kwasów, z gazem am-
moniakalnym, i powietrzem atmosferycznym, gdy
na nie działa woda i w sobie je rospuszcza.

b). Do tey przemiany stanu gazów, pomagaią
znacznć zniżenie temperatury wody, i znaczne skąd
jnąd uciskanie gazów z wodą stykaiących.

e). Musi się wtedy uwalniać pewna ilość cie-
plika: wszakże jednak gazy, przez kombinacye
tego gatunku, tracąc swóy stan pićrwszy, a z nim
1 pewną część swego cieplika, co stanowił wprzód
ich stan sprężystości; zatrzymuią go niekiedy w so-
bie w znaczney ilości, i wprowadzaią razem wno-
we swe kombinacye; ana ów czascieplik ten znay=
dować sięw nich musi w stopniu znacznego Ści-
śnienia (compression); jak tego dowodzą fenome-
na na salćtrze, przekwasić solnym, potażu, i t.d.

50, Przeż działanić innego gazu wspartć dzia-

- łanicm cieplika. 'Tak'się dzieie z gazem wodoro-

dnym, który, gdy styka się i kombinnie z gazem

kwasorodnym, tworzy z nim wodę. Kiedy zaś
U
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tym sposobem jeden gaz, działa nadrugi, działa-
nić to łączyć się zwykło:

a). Albo tylko 2 Oepjem bez wyraźnegoświa-
tła; jak bywa np. 1%.przy kombinacyi gazu nie-
dokwasu żalefióródnego (gaz nitreux ), z gazem
kwasorodnym„ których obiętości znacznie się wte-
dy zmnieyszaią; skąd potóćm formuie się nowy gaz
zafarbowany, zwany gazem podkwasu saletrowego
(gaz acide nitreux); 20, przy *kombinacyi gazów ,
wodorodnego z saletrorodnym,które także zmniey-
szaią się co do swych pićrwszych obiętości,i1 two=*
rzą gaz nowy zwany gazemammoniackim.:

Wypadki takich kombinacyj, mogą się.*pospo-
licie znowu rozkładać, przez samo podniesienić
temperatury, którć połączonym wnich początkóm,
przywraca znównu ów cieplik, aa wprzód przez.

0 tracić musiały. © .
b). Albo się łączy, razem z światłem i cie-

płem , jak się to okazuie p: działaniu sca kwa-
sorodnego ;, |

„ Na gazy:wodorodny.czysty,węglowy, słarczye
sty, fosforyczny. r, |

„ Na pary: z Alkoholu, Bie:"Siarki, Fosforu,
Kiedy pod naczynić napełnionć 7jednym któ- '

rymkolwiek z tych gazów, wprowadza się drugi;
ciągłym strumieniem; w tedy obadwa się „paląc,

„daią nam fenomen płomienia z ciepłem, i świa-
tłem. Ale powstaiące z tąd kombinacye nie mogą
bydź rozkładane inaczey , jak za pomocą jakiego
innego ciała, którćby do jednego z początków
składających . miało większć powinowactwo,niż-
by one miały same do siebie.

6*. Przez okoliczności sprzylaiące ninieyszemu sta-
nowi ulotnienia ciała. 'Takićmi okolicznościami są
up. względem par wodnych w powietrzu, dosta-

j
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tecźna gęstość tęgo RYN, 1 sama” temperatura,
Jakoż:.

23 a). Zazmianą gęstości powietrza, która, w nim
pewnić zmrieysza„się Nieco, za zmnieyszćniem się:
parciąpowietrzokręgu; oda w nićm w przód ros-.

puszczona, i w stanie gazu, przechodzi w części,
do stanu cieczy „ (mienia przezroczystość powie-
trza,-ijawi się nam w postaci chmury; a taki
przechód wody do statu. cieczy, ze,stanu spręży-
stości, łączący. sięzwyczay nie z wydobyciem się
cieplika; „można zwać jeyopadąritęm chemicznóm.
(pregiPiation An TR 8

b). Za zmianą temperatury ę śś się ta dosta-
uć zniża w powietrzu, przez stykanie sięone--

goz ciałami, co go „oziębiać mogą; woda 'w nićm.
pićrwóy. rozpuszezona.|także przechodzi w roz-
ciek, i na Pota pomienionych ciał osiada..

Dla tego toż |

o Butelki, gdy je łam wynosiómy z piwnice
na otwarte powietrze, wnet się okrywaią zewnątrz
wilgocią. "Toż samookazuią i nączynia gliniane
z których dA POr4 pei lody, chęqąsię ochło-
dzić. - | l

„ Szkło, okiem pówiioSzkiń naszych, pokrywa
nie aż obfita" wilgoć, albo szadź już zmrożona,,
i to wewnątrz lub zewnątrz okien; podług tego
jak powietrze zewnętrzne, względem zamkniętego
W mięszkaniu naszym, ima niższą , albo owszęni
wyższą pc

„ Po tęgich mrozach gdy przypada odwilż w po--

wietrza , na wielu ciałach, co nie tak się rychło

ogrzewają jak samo powietrzć, osiada wygóć ia to

nie rąz w postaci sządzi lub szronu. |
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3: STAN ROZCIEKU CIAŁ CIECZOM WŁA-
ŚCIW Y,. ZE WZGLĘDU NA PRAWA ICH

| ROWNOWAGI I RUCHU. ,
Prawa tć pospolicie stosowanć do wody, słu-

7 równie na wszelkić innć ciecze , i będąc.tyl-

ko szczególnym.przypadkićm równowagi ciał w po-
wszęchnosci; mogą się. wyprowa zać z wyobraże-
nia sił przygotowanemę zwanych, jako z ogólnego, ,
początku, odktórego zależy stan płynności cieczom
właściwćy, Uważać„zaś.w cięczach tć prawa ró-
wnowągi, jest to uważać. „prawa ich parcia, którć

1

wywićrać muszą jako ciałapłynnć, i ciężkie, Wy-
wićraią go zaś 19.samć na siebie, to jest na wła-
snć cząstki, swćy miassy — 2, wywiera go ciecz
jedna. na drugić, z którćmi SIĘ. równoważy; wy-
wićrago 39. ną-ścianynaczyń, gdzie jest. zam-

kniięta,, tudzież na „wszelkić Gda zsiadłć i wzięte:
wWrzlę którą ponurząmy w cieczy, -

A. Prawa parcia rozcieku na ułąsną massę.,

19,  jakókobwiek możeSby48 ta siła, dla którćy:

działania, prą na się wzaiemwszystkiecząstki cie-
czy trwaiącóy w równowadze; zawsze parcić to; ja-
kiemu ztąd podlega jedna którakolwiek cząstka

cieczy, jest równć i jenakowe z. kazdej: strony.
Skąd wypada że: ą

a). Toż samo parcić, jakić się wprost wywikć

ra ną jedną którąkolwiek: z tych cząstęk, Toz=
chodzi się od nićy i udziela się, zarazcałemu *„h
zbiorowi, a to zaś dl4 słabego między nićmi spo-

ięnia, ażatóm dłwielkićy poruszalności ich w mas-
sie cieczy , którą składaią. |

b). Z tego względu rozcieki wiele się różnią
od ciała zsiadłych;tu bowiem mocnićyszy zwią-

;

=
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zek międy ich cząstkami toczyni, że na jedną
którąkolwiek z michwywarta siła parcia; skoro
ją rusza, musi z nią razem poruszać wszystkie i
w jednómże kićrunku.

c). Powićrzchniaspokoynćgo rozciekui oddane-
go samemu działaniu ciężkości, musi w każdym
śwym punkcie bydź prostopadłą , do kićrunku tóy
siły; i jeżeli się bierzew rozciągłości mnićy zna-
cznóy ; może Się uważać za PCE do po-
ziomn. -

„ Ztąd teoryą sytowów i śstijki libell6-
wańia, czyli sztuki oznaczenia różnych mieysc
na ziemi có do ich odległości, względem środka
tóy kuli.

d). Prawo to parcia , jako podzętolE;> przysto-
sować można do'wyznaczeniakształtu kuli ziem-
sskióy, rozumieiąc o niey, nie bez podobieństwa
doprawdy, że cała jóy massa, pierwiastkowie mu-

- siała bydź płynną;i Że późnićy i w ciągu wićków
przeszła w swćy jednćy częścido tego stanu zsia-
dłości, jaki ma teraz.

2%. Kiedy rozciek trwa w ooeikć: dle
gaiąc tylko samćmu działaniusiły ciężkości; w te-
dy miarą parcia, jakićgo na się zewsząd doznaie ,
każda którakolwiek jego cząstka, będzie ów cię-
żar słupa płynnego, co się nad nią podnosi rozcią-
gaiąc się pionowić aż do pówócui cieczy spo-
koynćy,

B. Pzmiikęparcia jakić, wywićraią nasię dwa
* różnć rozcieki w stanie równowagi.

Tu wszystko sprowadza się do tego początku;
Że gdy dwa różnorodnć rozcieki prąc na się w dwóch
osobnych słupach, i maiących spólną podstawę,
równoważą. się zęZ drugim; w tedy wysoko-
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ściich, są w stosunku odwrótnym względem gatun-

kowych ciężkości. -- -

C. Prawa parcia wody lub innego rozcieku
ma ściany naczyń.

Prawo tego'parcia jest takić, że danń jakśkol-
wiek część Ściany zalanćy rozciekiem, uciskaną jest
z taką siłą, iż ta musi bydz zawsze jak wieloczyn
z powićrzchni owćy części, przez odległość jćy -
środka ciężkości, od poziomu powićrzchni rozcie-
ku. Stąd: +

a). Nie należy mieszać i brać za jedno cię-
Żaru rozcieku zawartóćge w naczynin, z jćgo par-
ciem; bo to bydź może albo równć owćmu cięża-
rowi, albo większć od niego , albo daleko mniey-
SZĆ.— |

b). Ztąd także wywodzą się rozwiązania zaga-
dnień: 1” względem nacisku ( poussće) ze strony
nasypów ziemi i płynów w ogólności; 29 wzgle=
dem grubości jaką dawać należy ścianom rur wodę
prowadzących, a którą w równych skąd inąd oko-
licznościach, ma bydź proporcyonalną do średnicy
rur i do wysokości zbioro - wodow (resćrvoirs) wody.

D. Prawa: parcia rozcieku na ciaław nim
zanurzonć.

| Tu bryła ciał wprowadzonych do rozcieku, al-
bo w nićm pływa nie tonąc, jako gatunkowo lżćy-
sza; albo że będąc cięższą, zupełnie w nim tonie
i idzie na dno. Owóż: AST

| 19. W pićrwszym przypadku: ciało to staie wró-
wnowadze z rozciekiem, skoro dwń następuiącć
warunki są dopełnionć; to jest: 1* gdy środek,

X
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ciężkości całóy bryły ciała, i takiż srodek części
' onego , zalanćy rozciekiem, i uważanćy za jedno-
rodną, z całymże ciałem, przypadaią na jedney=

- że linii pionowćy ; 2% gdy parcić pionowć, czyli,
«o toż samo jest, bryła wypchniętćgo pozcieku wa-
Ży tyleż, ile ważyc możć cała massa ciała w nim
pływaiącógo. Ztąd wypada że:

a ). Ciężkość gatunkowa takiego ciała, do cięż-
kości gatunkowćy tćgoż rożcieku po którym pły-
wa, tak się mieć będzie, jak część obiętości tegoż
czać zalana rozciekiem, do obiętości całóy onego
bryły.

b). Gatunkowć ciężkości dwóch różnych roz-
cieków,w których nie tonąc unosi się toż samo
ciało; są jedna „względem drugićy na odwrót, jak
są dwić tć części obiętości ciała, na którć zata-
pia się w nich, onego bryła.

/e9. Ciało to w rozeieku po którym się unosi,
bierze swćpołożenić stałć„i pewne, (ćtat de stabi-

, te); jeźli oprócz wyżćy opisanych warunków,
 zaydą takić zdarzenia, że:

-_ a). Środek ciężkości pływaiącego ciała, przy-
pada pod takimże środkiem bryły wypchniętego
rozcieku; a wtedy i ów środek ciała względem
środka wypchniętćgo rozcieku, przypadnie niżćy;
a tćm samćm to ciało mocnićy się utrzymuie w swćy
stałóy posńdzie, i mnićy grozi wywrótćny.

b). Jeźli środek ciężkości ciała wyżćy wpraw-
dzie przypada, niż środek bryły wypchniętego
rozcieku, ale przy tćm, wieloczyn z tćyże bryły
przez wysokość środkaciężkości ciała nad środkićm,
zatopionćóy w rozcidku jego części; mnićyszyjest
od SADU, wieloczynów- jakiebyśmy otrzymali
mnożąć każdy element płaszczyzny, przedziela-
iącćy część ciąła zatopioną odniezatopionćy, przeź
swadrać jóy odległości od osi poziomćjy; co idzie.
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przez środek ciężkości owćypłaszczyzny, i która
byłaby przytć!n taką, iżby rzeczona summa dała
minimum swćy wartości. / Ta'oś w okręcie iest to,
tą osią która idzie'0d tylnóy Pzęści puRoj (poupe);
ku jćy przodowi (proue).- |
PRE drugim przypadku, prawo parcia jest. ta+

kić, że dla niego ciało- zatopionć, /traci część ze
swćgo ciężaru, równą ciężarowi rozcieku. którą
z mićysca rugnie. "Ztąd wypadaże:

i a ). Ciężkość gatunkowa ciała do takićyżecię:
żkości rozcieku; tak się ma, jak całkowity ciężar
onego, ma się do straty, jaką:Nanim ponosi wśród
rozcieku,gdzie się zanurza.

+Ci ężkościsgatunkowć dwóch: rożnych. ftoz-
kjóc w.kt Ftónie toż samo ciało, są: jedna
względem drugić$ , jak owć straty którć - ponosi
na swym ciężarze, będąc w nich zanurzanćm 0so-

- bno.  Ztąd się wyprowadza teorya Areometrow,

  

4: PRAWA RUCHU ROZCIEKOM,
Ez: WŁASCIWE. =

Formuły,czyli ogólńć wzory, r któwchiwy
stawnią się tć prawa,© eo wyprowałłzać z samych
że”praw, którym pod egaią rożeiekiw stanie swćy.
równowagi; ale nie można ich inaczeyużyć.
w przystosowaniach, jak Z-powocą pewnych przyż
puszczeń, dla których.staią się prościeyszćmi.

Mówiąc o prawach *tego ruchu na wodzić
zwyczaynie notowanych; możnaje na nićy uwa-
Żać; 1% gdy rozciek ten wypływa przez otwory
danć w ścianach naczynia; 2? gdy odbija od sie-
bie innć ciała, co padąią na niąuderzając pod
pewnym kątem ; 39 gdy prowadzona ruraini, daie'
nam swóy. wypływ mnićy lub więcćy obfity ; 40
gdy wypadniąc robi sztuczne wytryski; 5 gdy na=

11

4
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ę, a

koniec w a swym rusza i obraca nam wiele
- pożytecznych machin.

19. Co do-wypływania rozcięku znaczyń, Tu:
a). Prędkość onegona wysŚciU samóm z otworii”

gdy ten jest bardzo mały, zależy od wysokości; te
jestsprędkość ta równa się tey prędkości, którćyby
mogło nabydź wszelkić innć ciało, spadaiąc Z wy
sokości, w jakićy się znayduie powićr zchnia roz- |
cieku wpeep, po nad otworem„przezktóry wy-

„b k Wychod rozcieku przez otwór ścienny ,
mnićyszy jestZAWSZE , niżby bydź powinien; a to
z PZYCZyNY,. że jego żyła, czyliów strumień który
wypływa, ściąga się nieco ięzwężayza samym za-
razotworem; zmnićysżenia zas tfęgo stosunek, jest
prawie jak 5 do 8, gdy wychodeńy otwór, nićma

_ przy sobie dodatkowóy rurki; sdbo; też jest on jak
15 do 16, gdyów otwór pozedłąża, przydana mu
rurka.

( €)4 W ocenienić wychodn, : czyli ilości. wody
która wypływa; wchodzą różne pierwiastki ( ele-
mens):bo, albo tć naczynia, zktórych wychod roz-
cieku mierzymy, co raz się przytćm wypróżniaią;
awtedy. trzęha. dadź wzglądna ich figurę: .albo
też utrzymuią się statecznie do jedneyże „wysoko-
"ścizawsze nalanć; a wtedy.wychod nie zależy
*"pbynaymnićy od kształtu naczyń,i ma się tylko,
jak wieloczyn z powićrzchni otworuprzez kwa-
dratowypierwiąstek.wysokości,cieczy po nad tym-
że otworem, podnoszącćy się .wnaczyniu.

29. Co da aę się ciał a cieczy na którą
uderzaią.

a.) Odbijanić ło, czyliopićranić się rozcicku
przeciwko ciało; co go spotykają w swym pę-
dzie; wyznacza się i mierzy podobnie jak się mie-
rzy SRS piyaów w ogólności. Dla tego to oporu

i sz j
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bryła ciała zsiadłego, gdy padaiąc iikośnie rzećłóś
dzi z cieczy rzadszćy do gęstszćy, łamie kićruńiek
swego rachu w tel-sposób,że kąt sama kaj.
kszy jest od kąła wpadania, ZEŃ

b). Opićranić się to, Wdwaych skąd inądóRaż
licznościach ma się proporcyonalnić, do gęstości
rozcieku, do powićrzchni: ciał cosię z nią uderzaią,
do kwadrata prędości z którą: jć rozciek uderza
i do kwadratu wstawy kąta wpadania.
_39). Co do wychodu rozcieku zrur co go Pr

wadzą. Ta: AT
a). Wychod tem pospolakież bywa mnidyszyj Ź

im zachilenia rur w ich ciąguzachodzą -wię<
ksze , i w większćy liczbie. "Tu:

by) Zmnieysza się znowu ten wychod dlś sa-
mego tarcia się rożciekn, o ściany rur któremi
płynie; a to zaś tóćmbardzićy , im większa pa
tychże rur długość..

49. Co do wytryskania wody.
a). Woda wytryskuiąc do góry, nie podnosi

_ się jednak tak wysoko, jak bywa podniesiona wma-
gazynie, który:dostarcza jóy na wychod wytry-
skowy ;a to zaś: 19 dla oporu który czyni powie-
trze; 29 dla ciężaru cząstek wytryskuiącey wody,
gdy z tych jednć straciwszy już całą swą pręd-
kość wstępnego ruchu, odpadaią wstecz na dru-
gie, co się w nim jeszcze podnoszą daley; 39 dlń
tarcia się wody o ściany wytryskowych otworów;
gdzie pospoliciew mnieyszych otworach tarcić to

jest większć proporcyolalnie, a mnieysze w wię- ' /
kszych.

Rh u: woda wypada otworamidodatkowych
rurek, którć chcąc aby nam. dały naywyższy
wytrysk tego rozcieku, ile tylko bydź może;
muszą mieć swoje średnice, w pewnym i-wy-
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 znaczonym stosunku,ze średnicanfi rur prowa-

dzących wodę.= 7»... 4% amd
"* 9, Co do machin -którć porusza woda. Do skła-
du tych machin wchodzi zwyczaynie koło, a to

jnż; albo skrzydlastć (A ailes, ouaubes ), albo żłob-
czastć, . niedzwiadkiem zwanć.

b r .
.

1 a). Kół skrzydlastych naywiększy skutek zale-

ży od. liczby, skrzydeł—ich położenia — ich jeo-
/ metrycznych wymiarów czyli wielkości; tudzież

od prędkości ruchuzjakim się obraca koło, wpo-
równaniu jóy z prędkością biegu samćyże wody.

. Pićrwszaprędkośćwzględem drugićy ma bydź bli-

 

zko, jak 1 do 5; to jest m4 wynosić prawić część —

trzecią. prędkości biega wody. a
_ b). Co do kół żłobczastych: tć im wolnićyszy

będą miały swóy obrót, tćm znacznićyszy będzie
- ach kalek Służą nam onć korzystnićy, niź koła

pićrwszego gatunku, kiedy niemasz tego potrze-
- by, aby koła naszć wodnć obracały się bardzo pręd-

ko, PE 8
|

X
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OPŁYNACH W STANIE ULOTNIE-
NIA I SPRĘZYSTOSŚCI.

1
; 

Płyny tego rodzaiu uważać można z troiakiego

względu. 19. Ze względu na ogólną przyczynę, od
którćy zależy stan ich ulotnienia RENO i
w którym się ntrzymuią. 2%. Ze względu na ró
żność chemicznego ich przyrodzenia , i tych pro”
ceśsów, przez którć tworzćmy ić nieiako z ró-

żnych ciał, i bierzemy pod doświadczenia. 39. Ze
względu na ogólnć im wszystkim własności,z któ-
rych wypływaią prawa Statyki płynów „tego
rodzaiu , czyli prawa ich równowagi.

'1. O PŁYNACH SPREŻYSTYCH POD
WZGLĘDEM PIERWSZYM.

Tę własność ciał, że mogą brać stan gazu czy-
M ulotnienia, można uważać dwoiako: 19. Ze
względu na przyczynę od którćy ten sam stan
zależy. - 29. Ze względu na różność przyrodzenia
ciał zostaiących w tym stanie, i różnosć samych

UJ "+77

z

sposobów, przez którć do niego przechodzić mogą.

19. Stan gazu, czyli ulotnienia ciał, uważany
sam w sobie ; jest dziełem cieplika: ten bowiem
płyn, dostaiąc się wewnątrz po między cząsteczki
ciała, któremu udzielamy go co raz: opficićy,
oddala jć jednć od drugich, pokonywaiąc zwolna
siłę ich spoienia, i siłę zewnętrznego ciśnienia,
którć wywićraiąc się na ciało, mogą w mićm mnićy
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Ach więcćy tamować ck sipływu cieplika. Je-
źli tć dwie siły, za dalszćm coraz podnoszeniem
temperatury, zostaną pokonanemi zupełnie; wte-
dy cząstką ciała, doskonale już wolnć między sobą,
i rozwiązańć; Tożpuszczają się wpłynie cieplika,
biorąc stan gazn, a z nim oraz wszelkić mecha-
nicznć własności 'samegoż cieplika, którómi są ści-
śliwość, rozszćrzalność, sprężystość i t. d. W tym
stanie,"ciało staie już na ostatecznym nieiako kre-
sie przemian, Ww swym.bycie, przez jakić kiedy-
kolwiek przechodzić może.

„Wszakże gdy to działanić siły rozsaórzalnój
cieplika, w ciele już przywiedzionóm do stanu ga-
zn, co raz się wzmaga i rośnie przez. co raz no-
wó udzielanie mu tegoż cieplika; może przytóm
ów gaz albozostawać tak wolnym w mićyscu swe-
go obięcia, że wtedy rozszerzanie się onego, ża-

ć dnóy z niskąd niedoznaie tamnuiącćy przeszkody
oprócz samego powietrzokręgu; albo że przeciw
nie gazten, zamknięty przy tćm zostaie, między
ścianami naczyń okr onej wielkości , którć mu
„opićrać się mogą, ,
© SEJMpierwszym razie, ciało to przy swym
stanie gazu, musi co raz bardzićy rzadzićć w swćy

* massie, a jednakże zachowa zawsze tęż samą tem-
peraturę, Ł ięż samą sprężystość ; którćóy miarą, bę-
dzie wtedy miara samego ciśnienia powietrzokręgu.
Że zaś to ciśnienić może się odmieniać „ przeto
'xv doświadczeniach, gdzie chodzi o porównanić
gazów w.tym względzie , zwłaszcza gdy onć pod
różnćmi ciśnieniami powietrzokręgu były przed-
tćm zbićranć; należy jć wszystkić przywieśdź do
tćy obiętości , jaką z nich każdy przyiąć może ,
pac równóm i tómże samćm ciśnieniem.

b) W drugim razie: 19. Jeźli ściany naczynia,
' zamykaiąc. w sobie;PR gazu któremu się udziela co

—
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raz nowa ilość cieplika, niepodaią%ię mu bynay-
mnićy, i znim razem rozszerzać się nie mogą; gaż
ten ma ów czas niezmieniaiąc sóły pierwszćy gęstości ;
nabywać musi co raz. wyższćy: temperatury, i rość co
Taz. w swóy sprężystości, przez którą działając na
ściany naczynia, może nakoniec pokonać siłę natu-
ralnego ich spoienia, i rozsadzić.onć z gwałtownym
wystrzałem; doląd więc zamkniętć to ciało, nie ma-
żąc już doPERO iak tylko ciśnienić powiem
trzokręgu; raptem się rozszerzy, utraci pićrwszy zby-
tek swego cieplika, i naglć spadnie w temperaturze,
która w nim odtąd zostanie stateczną. 29%. Jeźli ścia-
ny naczynia są takić,, że mnićy lub więcćy podaią
siędziałaniu zamkniętego w nim gazu, rozciągaiąc
się np, w swćy powićrzchni, lub ustępuiąc pomimo,
ciężaru „co jć zewnątrz uciska; wtedy ów gaz lub
para, rosnąc co raz w temperaturzeich i sprężysto-
ści, rość oraz będą i w-swóbu: pierwszćm obięciu. |
Przeto , jeżeli w takowych doświadczeniach, ma-
my sądzić o gazach przez porównanić, należy]je
wszystkić do takićy przywieśdź obiętości., jakąby
każdy przyiąć mógł pod równą; i WROC tem-
pereturą. i i

„Tuwypada rozróżnić pary "biówaóni się zwa—
nć (vapeńi's naissnieś) od par którć w swym stanie'
ulotnienia bliższćni są natury gazow właśćiwić
tak zwanych: pićrwsych par temperatura ma le--
dwie ten stopień, którego koniecznie potrzebuią
dla. utrzymania się przy stanie ich ulotniehia; nay-
mnićyszć przeto zniżenić temparatury , łub po->
większenić ciśnienia, może jć znowu poczęściprzy-
wieśdź do „stanu cieczy; co wnośić każe, żepro-
rmień sfery wzaiemnego na się ZSZ e
cząstkami par tego gatunku; jest niecowiększ
od wzajiemnćy pomiędzy nićmiodległości: zymić
peratura za$ par drugiego gatunku , jest wyższą

ź 4 z
-
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daleko, ód temperatury wrzania tćy cieczy, z któ-
rćy powstały; a wzaiemna odległość między ich
cząstkami, musi bydz zawsze większa, niż promień
sfery wyraźnćgo ich na się działania. DIA tego
pary tć, można „mnićy” łub więcey zniżyć w tem-

_ peraturze , imnićy lub więcćy uciskać zewnątrz,
a jeszcze przez to nie odbierze sięim pićrwszy stan
ulotnieniai sprężystości;tćm właśnie chakteryzuią
się ogólnie gazy stałemi (gaz permanens)zwane;

_ które będąć w stanie miernym swego zgęszczenia,
daią się proporcyonalnie ściskać, do użytych nato
zewnętrznych ciężarów. © BRZ:

Gdy ilość cieplikaprzytomnego w massie cia-
ła obróconego. w gaz, trwa taż sama, niepowię-
kszaiąc się dałóy przez nówóć udziefanić mu owe-
goż płynu; w tedy 19 ciałoto przez samo powię--
kszenić ciśnienia; może brać, co raz większy stopień
gęstości w swćy sie, i co raz wyższą tempe-
raturę; 2? przez sam zaś co raz dalszć zmnićysza-
nić zewnętrznego ciśnienia,będzie co raz spada*
ło, iw swóy gęstości, i w temperaturze. |

. 29%. Do stanu gazu mogą przechodzić ciała, bę-
dąc wprzód, albo w stanie ciał| zsiadłych, albo W sta-
nie rozcieków. o,

'

J. Przechód cial ze stanu żsiadłości do sta-

nugazu, dzieje M

a). Przez samo działanić cieplika, jak się to
pokazuie na siarce, fosforze, arszeniku , które się
MORZA w różnych Stopniach temperatury, pod ró-
wnymże zewnatrz ciśnieniem. Ztąd się wnosi .że
tym sposobem ciało stałć przeszedłszy do stanu
ułotnienia; musi w sobie zawićrać 1%. część cie-
plika , którą zawićrało, będąc wprzód w stanie
Zsiądłości s 1.ta w nićm znaydnie sięw takiinże
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stopniu ciśniemia ( compressioń)w jakim”wprzód
była: zawićra w sobie 29 część cieplika "nowo
przyiętą, a potrzebną mu dla przeyścia do stanu.
płynnego i tę jaż w stopniu Ściśnienia nieco
mnićyszego: 5 zawiera część trzecią, jaką przy-
jąc musiało przechodząc do stanu ulotnienia; a„ta
w nićm także musi bydź WEŃ ściśnienia je-

| szcze mnićyszego..
Kiedy więc tak ulotnionć ciało, traci potóm

swóy stan gazu, z innćy* przyczyny, a nie zaś
przez oziębienić; wtedy trzy różnć wyż pomie-
nionć cząstki jego cieplika, muszą z niego ustę-

«gie

pować, z prędkośćidmi proporcyonalnićmi do sto-
 pniów ściśnienia, w jakićm wprzód zostawała .
w mich każda z osobna; tak, iż cieplik np: co na=-
leżał do stanu. zsiadłości, opuszczaiąc swćpołą-
czenić z ciałefi, czyni to z taką prędkością; że
dla nićy mocnićyszym stać się meże, działać na
zmysł widzenia, i wzbudzić w nas czucić błasku
1 światła. AE

b). Przechód że stanu żsiadłości do stanu ulo-
tnienia„ może się dziać przez samodziałanić jakić-
go już pićrwćy obecnego„ i przy tóćmże żnayduiące-
go się gazu. Tak dla przytomności powietrza u-
łotniaią się siarka, lód, i t« d: przy czóm tempe-
ratura powietrza spada , a powiększa „SIĘ jego o-
biętość; tak znowu ulotniaią się w nićm ciała pa-
chnącć, lubó w ilościach bardzo nieznacznych ;

"ale okoliczności takowych ulotnień, nie są nam
dotąd dobrze znanć. -.

c). Może jeszcze ów przechód ciał; do stanu u-
lotnienia bydź śprawionym przez jaki 43 szczegól-
ny, wsparty działaniem cieplika. "Fak ułotnia się.
siarka , i łączy z gazem wodórodu ; węgiel z ga-
zem kwasorodu„, w którym zmnieyszą się wtedy
obiętość ; temperatura zaś podnosi się znacznić,

42
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CI, Przechód rozcieków do stanu gazu, mo--
że:-tBkie zayśdź twoiakim sposobem:

et ZE): Przez samoA cieplika. Takowćzaś
ulotnianićsNEz 10, zowie się parowaniem, w ten-
CZa$, tylko mogącćm mieć mićyscć,. kiedy rozciek
jestw zetknięciu z ciałami, których temperatu-
raprzewyższa jego temperaturę , „Jaką on przyiąć
pe.wmomeńcie swego wrzania. Źtąd to jest,

stopień ciepła. jaki bierze wanna wodną zwana
( baim mari ), jest.R od.Natia wody wrzą-
cęy...-
Eoulotnianić się,. 29,„ bardzo. znacznie powię-

ksza obiętość ciała; tak np: woda bierze ją wie-
"dy 1728 razy większą ;'niż miała pićrwćy; i bar-
*dzo znacznąpochłania w sobie ilość cieplika.

Toulotnianić się39. zachodzi w temperaturze
-, "którapod jednómże, i tóm samćm ciśnieniem po-

wietrzokręgn, bywa zawsze tąż samą, 1 nieod-
mienną na toiża sam rozciek: różnisię atoli po-
dług różności samychże' rozcieków; tak uczy do-
'świadezenić, że Paruię 1 ulotniaią się wrząc w.po=
śród powietrza. |
Fter w temperaturze; . „419
Alkohol »:,. . +% + 849 Tozpónętii stów
U> AS „4 SB ŻĘ „ 1009) giopnotego. y
Żywi róbro .-. . 3762 |

b). To ułętnidić ssię parowanićm zwane, dzieie się
znowu przez dostatecznć zmnićyszzenić ciśnienia.

19, Wtedy ilość cieplika jaką ulotniony rozciek
z PA dostaie się mu w. części przycho-'
dząc od,ciał przyległych,zktórómi styka, i któż,
rć wtenczas spadają w swćy temperaturze mnićy
albo więcćy podług okoliczności.

2%. Wtedy ilość pochłonionego cieplika mnićy-
Sza jes znacznić , niż bywa przy parowaniu wyź
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y opisanóm. Tym apa kói wszakżćrożciekiKe
/ią w próżni,i biorą stan sprężystości, mocą którć
zdolnć sąRAEPatdywed, srebra w ba-
rometrze, mnićy lub więććy. Soja”takmp:
gaz stóri wytrzymuięparcieód67)
gaz dlkohoi . -* . ”. + „od 25
— wódy ... + 4 8 od
ść DOE śródłk 5 © w odod) ,

Ulotnianić. się rozcieków, zachodzi nakojkiec
złżeć diśłanićjakiego przytomnego imkspo0=
magaiącćgo nieiako do tey przemiany. ka prze
miana rozcieku zowie się Już spowietraenić lub
gazowanićm, | Gr sE

centimetrów.

19.Gazowanić to„tóóbywni obffizć,iim tem-
peratura rozcieku samego jest wyższa , tudzież -
im większćy będzie gęstości gaz ww którym sięten
odbywa skutek;w ten czas obiętośćtego gazu, po.
złączeniu się Z ulothiónya rozciekiem, urasta nie
co więcćy, aniżćli urasta onegó mhaśsa; - tym
sposobem. ulotniając się woda,rozpuszcza się obfi-
cie w różnych warstach powietrzokręgu,któr ch
puńkt nasycćniaróżnić się musi podług różnych
temperatur, i różnego ich ściśnienia; wszystkić
zaś wtedy zmnićyszać! się muszą „w ichpay

„gęstości.

29, To spowietrzenić potrzebuie i i żabić-
ra z sobą, daleko mnićy cieplika, -aniżeli go zabić-
ra podobnaż przemiana rozcieku w czasie parowa-
nia; tu bowiem działanić cieplika wśpićranć jest
działanióm przytomnego gazu, 'Tym sposobem u-
łotnienia, roz„puszczaią się wpowietrzu eter, al-
kohol, oleie lotne, i t. d. = Do tey ilości póchła-
nianego cieplika, przykładają się też i ciała przy-
ległć, którć dla tego w czasie gazowania rozcie-
ku, tóm bardzióy spadaią w śwóy  temperatu-
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rze, imsamo to sARÓPne gory się prędzćy i
*obficity,

To namMówaczy: 19 czćemu padł.termometr,
gdyjegokulkę obwinąwszy bawełną napqioną w e-
terze, wynosićmy napowietrze: czemu 29 czniemy

zimno w czasie, gdy wschodzisłońce, podnosząc

i rozpraszaiąc w powietrzu poranną rosę : czemu

50 wino lub inny napóy wbutelce, mogą nie raz
ochładzać myśliwi w-polu, gdyją dlś tego obwi-

z płatkićm zmaczańnym w wodzie: czćmu 4? o-

beymnie nas BRICRRKE zimno, gdywychodzićmy

z kompieli? <

2. O PŁYNACH SPRĘŻYSTYCH POD
© WZGLĘDEM DRUGIM. |

w tym. względzie nważanć ciała ułotnionć ;
-" rozróżniaią. się, naprzód w ogólności, na gazy ać

trwałemi. zwanć, igazy trwałe. Do pićrwszych te.
należą,co w swym stanie ulotnienia i sprężysto-
ści, póty się tylko utrzymuią, pókiim do tego słu-
y pewna, mnićy, lub więcćy podniesiona tempe-

ratura, i mnićy lub więcćy znacznć zmnićyszenić
zewnętrznego parcia: do drugich zaś gazów. od-
noszą się tć, którć przy wszelkićy temperaturze
i parciu powietrzokręgu, trwają w swa stanie
sprężystości niezmiennić. i

_ Gazy pierwszćgo rzędu nkdwańić są parami
(vapeurs): takiemi są np: pary, z Siarki,
Fosforu, Arszeniku A Wody, Alkoholu, Ete-
ru it.d. |

Co dogazów drugiego rzędu: tć rozróżnić mo-
śna na KPR -prostć, i składane.

A. Gazy prostć (Gaz simples ).

- Gazy tego rodzain znayduią się w naturze sfor-
i 3
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mowanć już całkowicić; ale ich inaczćy otrzymać
nie można w stanie czystości, jak rozkładaiącche-

żą gazy: Kwasofodny (gaz, óxigene); SĄletrorodny
( G. nitrogene, Azote); Wodorodny (G. hydrogene).

19%, Gaz KwasokRoDsY: otrzymać go można znie-
dokwasów, manganezu i żywego srćbra, przez sa-

 
mo działanić ciepiika— Składa on blizko 27 czę-

|

ści setnych,powietrza atmosferycznego, i ma swą

gatunkową ciężkość względem wody jak 0,00158 :1
Biorąc go w tómperaturze 12*,5. przy wysoko-
ści barometru od 55,77 centymetrów,—
Sam on służy naylepićy do oddychania „zwićrząt

"i palenia się ciał — Ożywia płomień, ognia tak
_silnić, że w nim miękczeją kwarc , i ulotniaią się

metalle — Łączy się chemicznie z wielą ciałami,
i tć w niedokwasy, lub w kwasy przeistacza.

20, (GAZ SALETRORODNY: Otrzymać go można-
przez działanić kwasu saletrzanego na części mu-
szkularnć zwierzęce; lub zostawuiąc jaki siarczyk
w stanie płynnym (sulfure liquide), w pośród po-
wietrza pod naczyniem zamknięty— Składa on 72

- setnć części powietrzokręgu i jego ciężkość gatun-
kowa wyraża się przez 0,001191 — Nie służy
do oddychania Zwierząt, ni do palenia się ciał;
ułatwia jednak palenie się fosforu, w gazie kwa-
sorodnym,i z tymże gazem razem uderzony iskrą
elektryczną, tworzy pod kwas saletrowy (acide nitre-

| ux). Zasada tego gazu jest jednym z początków nay-
- obficićy wchodzącym do składu istot zwierzęcych.

59. Gaz Woposopny: otrzymuiemy go obficie,
nalawszy kwasu siarczanego rozlanego wodą na piło-

winy żelaza lub zynku. Ma on swą ciężkość gatun-
kową 0, 00095, ijest przeto blizko 13 razy lżeyszy
od powietrza; gasi płomień swićcy w nim pogrą-
żony, zmieszany zaś z gazem kwasorodnym 2a-

3

micznić, obranć do tego niektórć ciała. "Tu nale= -
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pala się i łączy, z gwałtownym hukiem (detonna-
tion), jeźli dla tego będzie wprzód mocno ogrzany,
lub uderzony iskrą elektryczną „, skąd potćm for-

"muie wode do któróy składu wchodzi wodoród
czyniąc blizko 0, 15 jy. wagi. 774

Pali się w kolorze czerwonym, gdy jest czy-
"stym i bez obcego przymieszania. i możenam
służyć za RamózniBEudiomćtre).

B. Gazy $kladanć ( Gaz composćs).

Gazy tegó xagda Aosycóz Się jednć w Matti
rze już ufórmowanć zupełnić, drugić zaś otrży-
muią się tylko przez sposdny. sztuczne, użytć z na-

. szóy RZE | i

L. Co do gizów pićrwszego rodzaiu; takie-
mi są: 19. Gaz kwasu węglowego ( Gaz acide .
carboniquej;2 Gaz wodorodny-węglisty
( G. hydrogene carbonć ); 5%. Gaz wodoro-
dny->sramankadyn: e prydroggene sulfurć).

19, GAz kwasu WĘGLOWEGO: Bziaż żę obficie
znayduie się wnaturze,otrzymaćgo możnai sztu-
czmić, nalawszy kwasu siarczanego rozłanego wodą,
naprzykład na węglan wapna. Składa część setną
atmosfery, i ma swą: ciężkość gatunkową jak
0, 001848: 1. Zasadę jego składaią kwasoródiwę-
giel, skombinowanć razem w proporcyi jak72 do 28.

- Gzerwieni ori podobnić jak innć gazy kwasowć
tynkturę słonecznika; pochłania go woda/ró-
wną sobie co do obiętości ilość; wodę wapienną
mąci, i formuie osad znany pod nazwiskićm kre-
„dy; łączy. się chemicznie z wielą ziemiami, al>
kalami , i metallami.
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Formnie się on obficie. w. czasie oddychania
zwićrząt, przy kombus tyi itfermentacyi
ciał; rozkłada się wogmiu przez wystawienie
węglanów« alkalicznychi A na działanić
fosforu.

20, GAZ WODORODNY  /WĘGLISTY: otitywiię:
my go, leiącna żelazo prostć lub na stal, część
kwasu siarczanego rozlanego wodą. „Ciężkość _ga-
tunkowa tego gazu, jest większa nieco od cię-
żkości gazu. 'wodorodnego, lecz nie zawsze
w nimi jednakowa; gdyż ten gaz różni Się czę-
sto w proporcyi przytomiego w nim węgla=
daie oń zapach nieprzyjemny, pali się pospolicie

H
e
l

płomieniem niebieskim, ciskaiącna około iskry bia=
łć lub ezerwoniawć. Kiedy się otrzymuie jako wy=
padek z rozkładu eteru lub alkoholu przepuszcza-
nych przez rozpaloną aż. do białości rurę glinianą,
lub -porcellanową,-wtedy wystawiony potóm na
działanić przekwasu solnego ( pazywaiącego się te-
raz Chłoryną lub: Solirędem|; daie olćóy w pół
przezroczysty i gęsty;przechodząc zaś przez rurę
szklanną rozpaloną do. czerwoności, opuszcza część
swego węgla, i daie nieco oleiu, em pyreuma-
tycznego.w kroplach,

Pali się płąmieńiem daję:Ai podo-
bnym płomieniowi oleiów żywicznych.

59, GAZ WODORODNY SIARCZYSTY: 'M'en się: otrzy-
maiie, leiąc jaki kwas wodą rozlany, nia siarczyki
( sulfureta )..

- Wydaie on także zapach bardzonieznośny, ziele- |
ni niebieskić Kolory: roślinnć, i czerni srćbro,Ży='
wć sróbro i ołów— rozpuszcza się w małćy ilo-
ści w wodzie, i przeto osci esi wody; które
siarczystćmi zowią.

| Rozkłada się ś8 działanić samego pówietrz a
i niedokwasów imetallicznych== palisię płomie-
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niem błękitno - czerwoniawym bez d etonacyi,
i sgdza część siarki.

IL Co.do gazów siłazóć dasz:To-
dzaju; z tych jednć bywaią wypadkiem
bezpośrednićy: kombinacyi, drugić (zaś nie
inaczćy powstalą, tylko zrozkładu 'chćmi-
cznego niektórych istot.

„ Do pićrwszych liczą się następuiącć:
10, GĄZ WODORODNY FOSFORYCZNY: (G. hydro-

gone phosphorć): można go otrzymać, gotuiąc część
fosforu w ługu wrzącym z potażu, lub sody. Ma
on żapach mocny, podobny do fetoru ryb zgniłych;
rozpuszcza się w wodzie, i sam przez się zapa-
la się z hukiem na wolnóm powietrzu; a z czy-.
stym gazem kwasorodnym zmieszany, jeszcze mo-
cnićy detonuie. Drugim gatunkiem tego gazu jest
gazsłabszy fosforowym zwany; zapachu czosnko-
wego; a otrzymnie się trzymając fosfor przez dwa-
dzieścia kilka godzin w gazie wędorodnym. 7

40, Gaz PODKWASU SIARCZANEGO: (G. acide sul-
fureux): gaz ten otrzymnie się dystyłłniąc kwas
siarczany na żywćm srćbrze, węglach, oleiachi t.
d. Ma on swą ciężkość gatunkową jak o,002781.
przechodzi do'stanu rozcieku za mocnym oziębie-
niem, na stopniu np: — 28. pod zero. Niszczy

"wiele kołorów roślinnych , i łączy się zwolna
ż kwasorodem z powietrza przyciąganym; rozpu-
SZCZa:' się 'w wodziei prędko roztapia lód, spra-
wuiąc zimno; pochłania się przez kamforę wę-
giel, kwas siarczany, który tym gazem nasycony
daie dymy, a te wczasie dystyllącyi krzepną w ba-
lonie w białe kryształy. |

Rozkładasię_w wysokićy temperaturze : roz-
kłada się także przez gazy wodorodnć: siarczy-
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sty, i fosforycżny, będąc mocno kin. opiSy
a 09. GAZ PODKWASU SALETROWEGO:( Gaz
nitrenx): mozna go otrzymać dystyluiąctakżene
saletrowy czerwony; ma on kolor. czerwonia
i jesttylko kombinacyą kwasu saletrowego: białe
go % gazem:saletrowym— rozpuszcza się: w wo»
dzię;* i formnie się, uderzaiąc po kilkakrotnie

_ iskrą eiektryczną,. piezczozyj: peR kwaso-ro-
dnego 2 satetro-rodnym. ź ;

„, Dodrugich odsyłaią się dastępuiącćć-
10, Gaz SALETROWY: (Gaz Nitreux): *ten się

otrzymuie przez rozkład. kwasu saletrowego, za po=
mocą ciał painych, np:cukru, gummy; i niektór ych
metallów: jest to gałunek niedokwasu saletro=
rodnego; zostaiący „w stanie gażu, którego ozóRokć
galunkowa jest jak 0,001465': 1. ź

Daie on kołor zielonyzanurzonemuw nim pło--
mieniowi świćcy, którą: potóm gasi —zmieszany
z gazem kwasorodnym lubz powietrzem zwyczay=
nćm, tworzy dymyczerwonć;:przechodząc tym spo-
sobem do stanu pod- kwasu, lubw.wa do sta-
nu saletrowego kwasu». «+: * e :

Zapala on pyrofor;rożkłada się przez siar=*
czykii gaz wodorodny fosforyczny—- Kwas siar-
czany przywodzi do stanu topnieiącego lodu.

| <*Fu_ należy drugi gatunek niedokwasu. sale-
trorodnego stanowiący gaz, sigopa rozwe-
salaiącym (gaz hilarant).:«

||| 20, Gaz RWASU SOLNEGO: (G. ścida muriatiqne):
otrzymuie śię on z solikuchennćy, rozkładaiąc ią
za pomocąkwasu siarczanego, i mma swą ciężkość
gatunkową jak 0,002134:1; powiększa płomień swić-
 €y wprzód, nin ią zgasi, potóm koloryznie środek

_" jóy Światła zielono lub błękitnić; daie zapach
mocny, i szczypiący; topi lód prędko nakształt
żarzącego węgla; zmieszanyz powietrzem mgli je;

15 |
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ij zadymia biało; rozpuszcza kamforę, i siarczan
_ glinki obraca.wproszek.

' 80. GazNADKWASU SOLNEGO: ( G.acide muriati=

que oxigenć, (teraz solirodem zwany): otrzymuiemy

destyilaiąc np: kwassolny na niedokwasiemangane-

zu: jest on Żołto - zielonawy, Swićcaw nimz początku
płonie małym bardzo iasnym płomieniem, czerwie-

ni się potómi gaśnie— razi mocno 1 szczypie

zmysł powonienią daiąc początek mocnemu kata-

rowi — niebespeczno jest do płuc go wzićwać, gdyż

wzbudzakaszel i ból piersi. |

Niszczy on wszelkić kolory roślinne, i przeto

dobrze słaży do wybielania płócien— zapała siar-

„kę, cynober, fosfor, siarczyki alkalicznć, i metalh=

proszek.
czhć , oleie lotnć, i wiełe metallów utartych na

', Ścina się i zsiada w temperaturze o kilka sto-

pni pod zero; rozkłada się "przez promienie swia-

tła słonecznego; rozkładaią go także alkohol,

eter, tudzież gazy, saletrowy, aimmoniakalny,1wo=
dorodny siarczysty. | |

Rozpuszcza się wmałćy ilości wody i w tym

stanie rozpuszcza złóto, i platynę.
Złączony z potażem formuie sól zwaną przeso=

lauem potażu (muriate oxigenć de potasse). (a)

40, Gaz kWASU FLUSSPATOWEGO: (gaz acide fluori-

que). Otrzymuiemy go rozkładaiąc fiusspat wa-

pienny przez kwas siarczany— rozpuszcza onkrze-

mionkę i szkło gryzie,ń przeto złączony z wodą

służyć może do wyrabiania.na szkle różnych szty=

charskich wzorów— rozpuszcza się w. wodzie i

strąca rozpuszczonć w nićy wapno — stykaiąc się

 

_ (a) Przesęlan Fotsżu nazywa się teraz, .podłog Nauki Jędrzeja

Buiadeckiego, Nadsolnikiem Potażowym. A
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'_ z powietrzem formuie w nićm dymy białawe; pę+
wnie przeto, że się łączy z wodą w powietrzu.

50, Gaz AMMONIAKALNY: (Gaz ammoniaca] ).
Otrzymuiemy go rozkładaiąc solan ammoniacki przeź

_ wapno lub potaż.
Dusi on nas swoim mocnym zapachem, i za-

bija wnet zwierzęta; gasi światło świćcy, nieco
powiększaiąc atoli płomień: przed zgaszeniem:; niebie-
skić kolory roślin zieleni, i działa na większą część
niedokwasów metallicznych.- a i

) Rozpuszcza się w wodzie; chciwie się z nią łą-
cząc, ze znacznóm ciepłemiprędko topi lód spra-
wuiąc znacznć zimno. i |

Ma swą ciężkość gatunkową jak 0, 000756: 1.
Rozkłada go iskra elektryczna, oddzielaiąc z nie-

go dwa mu właściwepierwiastki, któremi są wo-
doród , isaletrorod wchodzącć doń w proporcyi,
jak 19, do 8ą prawie, albo jak29 do 121. (*)

|

5. OPŁYNACH SPRĘŻYSTYCHPOD WZGLĘ-
DEM TRZĘCIM; A SZCZEGOLNIEY O PO-

WIETRZU ATMOSFERYCZNEM.

Oprócz praw równowagi, którć płynóm tego
rodzaiu są spólnć z rozeiekami, służą im jeszcze
niektórć szczególnć prawa, załeżącć- od ich ściśli-

wości i sprężystości. Uważa jć bhżćy Fizyka w tych
fenomenach, jakić nam w szczególności okazuie
atmosfera kuli ziemskićy , tudzież atmosfera ciał

drugich, co podobnież jak ziemia , krążą w prze-
strzeni niebios.

> |
 

(*) O wymienionych istotach lotnych i e innch znaydniąch się
w naturze, lub mogących otrzymywać się sztucznie dosta-
łecztą wiadomośc znaydzie czytelnik w Chemii Jędrzeja

Śniadeckiego. %
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1. Atmosfera kuli ziemskićy. Ta dla nas
jest już albo widomą, albo tęż cale niewi-
domą, podług tego, jąk, albo w znaczią
przestrzeń jćy massy, albo tylko przezma-
ły jaki przeciąg, sięgamy w nićy wzrokiem
naszego oka: płyn jóy ma swć mechasij-
cznć własności, wspóinć z innćmi pódobne-
miż płynami; tć my uważćmy tu właścis
wie, mówiąc 0 ciężkości, $cisliwości i sprę-
żystości "powietrza,

A. Fenomena ciężkości pawietrza

1%. Dla tćy własności, płyn atmośfery wywićra
parcić:ra wszystkić strony. | 5

'a). Parcić to, o któróm dawnićysi niewiedząc,
przyznawali skutki onego jakiemuś wstrętowi na-
tury do „próżni (vuide ); było jednakże, choć tylko
na domysł wnoszonć już przez Gallileusza
zlego, co się dzieie z wodą wpompachwziewaiących;
a zaś dówiedzionć zostało przez Torycellego
zapomocą rurki noszącćy jego dotych czas imie, i po-
twierdzónć od Paschala we Francyi, sławnem
jego doświadczeniemna górze Puy- de Dóme. .

_ b). Parcić to, zdolnć jest podnieść, i utrzymać
słupwody na 52 stopy, czyliga 104 decimetry,
wyżćy nad pozióm : słup zaś żywego sróbra wy-
żćy nacali błizko-28, czyli 76 centymetrów.
Zi czegoby -już wypadało 4015 sążni, alho metrów
7845, na całą wysokość atmosfery ziemskićy; w ro-
zumieniu, iżby jćy gęstość wszędzie bydź miała
jednostayną: lecz ze stosunku między tą wysoko-
ścią a czasem, przez którytrwa wieczorna zorza
na niebie (crępuscule), wnoszą raczćy; że wyso-
kość atmosfery wynosić może od 16 do 20 milFran-

—
m
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/ euzkich, czyliod7 dog myryametrów. Wta-
kiey wysokości, może ona jeszcze odbijać ku nam,
i łamać światło słonecznć; na wysokość zaś, gdzie

, się w nićy mogąunosić chmury , liczą Fizycy oko=
ło 0,89, myryametrów, czyli dwić mile ble
 zko.

c). Parcić to utrzymuie rozcieki w zwyczay-
/ nym stanie ich płynności, wywiera się na wszystkić
, strony z tąką mocą, że odnosząc się do powićrz-

chni człowieka wzrostu średniego, można liczyć
na miarę onego, ciężar od funtów 51560, czyli
od 1534, myriagramów; odnosząc się zaś do

| powićrzchni całćy kuli ziemskićy, można uważać
miarę tego parcia, że przechodzi wagę ciężaru od.
iedynasju kwintylionów funtów, ałbo od 558 kwa-=
dryllionów w myriagramach. 5

d). Parcić to dowodzi się nam przez fenomena„,
„ Machiny „ Pneumatycznóy czyli Powietrzo-

ciągu. i
„ Syfonu— Liwaru. |
„ Pół=sferzów Magdeburgskitmi Ewkioić
„, Fontanny przerywkowey, a w szczególności
„, Barometru i Pomp różnego składu.
BAROMETR: 17. Rurka szklanna tego narzędzią

ma bydź zawsze dobrze osuszona z wilgoci,imieć
przynaymnićy dwie linie, albo cztćry millime t-
ry średnicy; żywć śróbro zaś któróm się nalówa,
ma bydź także doskonalć oczyszczone ze wszy--
stkićgo, co mu jest obcóm, a więc i z samego
powietra: dosyć będzie dia tego mocno go ogrzać
w'rurce, aź do zawrzenia, i w tym stanie utrzy--
mać przez czas niejaki przy ogniu, © .

a). Wysokość w nim żywego sróbra ma się
zawsze odnosić do pewnćy statecznćy linii pozio--
mu, łub się do nićy potćm sprowadzić, a to już;:
czy przez sam rachunek, czy też przez udzielny

ih

+,



1023 i

iumyślny "do tego mechanizm samego narzędzia.:
wczóm uważyć to mamy, że sam tylko prosty

, Barometr, naylepićy nam służy do dokładnych
; postrzegań. | ! |

b). 'W postrzeganiach, i doświadezeniach, któ-
rć porównywać chcemy jednć z drugićmi, nalęży

ć wszystkić sprowadzać do pewnćy temperatury
za stateczną obranćy. |

29, Odmiany wysokości tego narzędzia służą
nam do wskazywania różnych stopni ciśnienia at-
mosfery, iróżnych odmian czasu. Obaczymy te-
go przykłady w Meteorologii .Odmiany tćy
wysokości znacznićyszć są w kraiach północnych,
a daleko mnićyszć w tych, co leżą między zwró-
tnikami w strefie gorącćy. 'Tak-np: we Francyi, i
u nas, całkowita miara tych odmian zaymuie bli-
sko 3 cale na skali narzędzia, czyli ośóm centy-
metrów; między zwrótnikami zaś, wynosi led-
wie około iedynaście milli metrów, a niewie-
le coś więcćy nad dwa w Quito w Ameryce.

50. Za pomocą tego narzędzia, można wyzna-
czać, w sposób przybliżony, różnicę poziomu mię-
dzy dwićma różnemi stacyami naszego wyniesienia
nad ziemią, byleby tć skąd inąd nie nadto daleko
przypadały od teyże samćy linii pionowćy. WW tedy:

© a). Jeźli nam chodzi o tć różnice poziomu
mnićy żznacznć; więc żeby jóć wyznaczyć, do-
syć jest rozumieć, że jódna liniia spadku w wyso-
kości żywego srćbra odpowiąda 75 stopom blizko
różnicy w wysokości poziomu, albo też 108, de-
cimetrom wypadaiącym prawie na jeden mil-
lime tr spadku żywego srćbraw barometrze.
Tak znaleziono: że różnica w poziomie między
wodą morską w Dieppe, a wodą Sekwany w Pa-

- ryżu, przy Średnićy ich wysokości brana, czyni
metrów 355, 61. albo stop 103,5.

B
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b). Jeźli za$ chodzi nam o bardzo znacznć ró-
Żnice w poziomie dwóch różnych stacyi; wtedy
10. do liczby 183,560 decymetrów), jako sta-
łego społczynnika, dodaie się wypadek otrzyma-
ny z rozmnożenia summy temperatur atmosfery
w dwóch jey stacyach, przez 3566,720 decy me-
tr ów; to jest przez dwie tysiącznć pomierionego
spółczynnika: co nam właśnie wyrąża ogólna ta

formuła x = 185,560( =) . "Tak już
2 1000 |

otrzymuiemy wypadek pićrwszy, z poprawką ze
względu na skutek temperatury, 1. rozszerzania się
powietrza. 29. Poprawniesiędalćy wysokość sa-
megoż barometru na stacyi zimnieyszćy; dlatego
różnica temperatur brana z termometru przy ba-
rometrze osadzonego, mnoży się nayprzód przez-
wysokość barometru w tćyże stacyi obserw0-
waną, i dzieli się potóm przez 5412; a ztąd o=
trzymany wypadek, jako druga pyrometry-
czna poprawka, dodaiewsię do wysokości baro-
metru obserwowanćy::/ dowiedziono jest bowiem
przez doświadczenia, ze spółczynnik  rozszerza|-
ności żywćgo sróbra na każdystopień temperatu-

; i A s 04-76 , a pa 69

ry skali stó podziałowćy, czyni."RL obiętości te-

go płynu; co nam ogólnie wyrazić się daie przez

formułę h*(+5):a, 20 Bierzesię na ko-

niec różnica między Logarytmami wysokości baro=

metru w każdćy stacyi obserwowanych , biorąc.

już dla tego wysokość żywćgo srćbra w stacyi zi-
mnićyszóy z poprawką, iprzez takową różnicę

mnoży się naypićrwszy wypadek, 'to jest stały
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ólżegócik także jaż wzięty z poprawką. Wszy-
. stko+to obeymuie w sobie następuiąca formuła P.
Laplas (Laplace):

l se T

X=—185960 mmet:(cze twe: CEEDZ

REZ. rest

Pompy. Machiny 'tego rodzaiu sGzrdł się
ri dzielą. na pompę wziewaiącą ( pompe aspirante),
i pompę.wziewaiącą i tloczącą razem ( pompe aspi--
ranie et foulante. )
w pompie:_pićrwszego WRAZ 19, gdy tłok

idzie do góry;parcić:powietrza podnosi za nim cię-
Żar wody, równy cięźarowi jćy: słupa mającego za
podstawę spód tłoka; a za wysokość odległość po-

* wićrzchni wody w jóy magazynić, od powićrzchni
| jaką mawsamymże kanale pompy — 29woda tu

niożesię czasem podnosić daleko wyżey, niż SĄ
32.czyli 104 decime tr Ów; jeźli dla tego da si
na boku: otwór w ścianie wziewowego kanału pom-
py— 5% między tą oe przez którą tłoksam
chodziw kanale pompy,'i jego wysokością ponad
powierzchnią wody wmagazynie, ma bydź zacho-
wanyay stosunek;inaczćy bowiem zatrzyma

| się woda lalćy niepostępuiąc, lubo tłok w pom-
pie chodzi:jeszcze wyżey iciągle działać będzie,

B.Fenomena ścisliwości powiewy=

Dła' tóy: własności, fra atmosferyczny: cia
_ skasię coraz i zgęszcza; czy to go zamknąwszy

- uciskaćbędziemy zewnątrz pewnćmi ciężarami,
łnb inną jakąkołwiek znaną, nam siłą; czy teź,
że zostalącomwolrry pod otwartym niebęm,dozna=
ie na stę ciśnienia SAEZYA warst: atmosfery,
"= formuie. ,  ;

"
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109,UwWydiąc teićliwóść śwóśnżci we wzglę-
dzie do sił; co uciskąią „go zewnątrz,uczymy się że:

a ). Pod miernćmi i nie nadto daleko pomkniętć-
af uciskaniami powietrza, i przy iednakowćy tem=-
peraturze, obiętość do jakiey się przywodzi dana
massatego płymu, ma się w stosunku Rym
względem siły uciskaiącćy; gęstość zaś onego ztąż:

samą siłą zachowuie stosunek prosty. |
b). Jeźli te siły uciskania, są dziełem Samegoź

parcia atmosfery, jakić wywierać nogą REŻ jóy
warsty ; wtedy tćsą siły,jak sameż wysokościŹżywe-
|go srebra w barometrże: rk, iż miara iednych, jest
miarą drugich,

20. Uważając powietrzć w tym stanie, jak się
znaydnie na wolnćy atmosferze; wnosićmy , że
płyn jęy zostaie zawsze w pewnym stopniu ści--
śnienia, dla tego, żei BIS ace sam prze
na siebie ; ztąd: |

az. Waarstyatmosfery, im coraz się w nićy po=
dnoszą wyżćy po nad powićrzchnią ziemi , tem ca
raz rzadsze bydź muszą w swćy: massie. |

b). Gęstość tych warst atmosfery jesttaką, Że
29przy rówhości temperatury, można: ją uważać,
jaka:proporcyonalną do wysokości barometru; że 20.
przypuściwszy, iżby twysokośći rzeczonych warst od
powićrzchniziemi liczonć, rosły coraz wpostępie aryt=
metycznym, a „temperatura ich wszędzie była taż
'sama; wtedy gęstości takowych warst w atmosferzć
muszą iśdź, ćo raz malciąc, wpostępieJeometrycznymi=

c). Gafunkowa ciężkość powietrza przy poziomie
morza, w temperaiurże zero, i: pod wysokością baro-

| metruod 28 cali, albo 75,77centymetrów, jest wzglę=
dem żywegośrćbrą jak 1 do 10520: W' temperaturze ©

| zaś fo? Rra: albo 129,5 skali stó-stopniowey i pod
tąż samą wysokością barometr , ciężkość gatunkowa
powietrza względem wody, ma się jak 6,00 Fogó do 4.

| | i 
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' czyli iak1 do811 prawić.. Ztąd jeden sześcien-

ny  decymetrpowietrzaw temperaturze109%, |

_ waŻy grammów 1,25,czyliważy gran0,46wob-
 iętościsześciennego cala. © 0% «u yy

 .Fenomena sprężystości powietrza.

19. Sprężystość "powietrzu tak jest właściwą,,
Że muprzezuciskanić odiętą prawie bydź nie może.

Fenomena tćy własności okazuią się nam. na-
POWIEWIE:,. SZKZE W are a l Ził O

|. a). W naczyniu na machinie pneumatycznćy,
gdzie ten płyn tak się rozrzedza, że gęstość one-
go ubywa co raz, proporcyonalnie «do wysokości,
iaką tamże zamknięty okazuić w sobie barometr, |
co razniżćóyspadaiąc. Gęstość ta, zakażdćm rusze-
niem tłoka,maleiew postępie geometrycznym, gdzie
stosunkiem wyrazów , jestsumma z obiętości na-,|
czynia zamykaiącego powietrze, i z. obiętości sa-

megoż kanału pompy, gdy wnim tłok spuszczony,
jest na dół, podzielona przez tęż samę summę, u-

ważaną jnż za podniesieniem tłoka. do góry
b). W wielu innych narzędziach i appara=

tach; jakićmi są np: o 40
„ Strzelba, wiatrówką zwana.
„ Fontanna łierona- / |

".., Fontanną ściskówa. it.d.  ,/-/-
*-g0, Sprężystość w powietrzu zmnićysza się za”
zmnieyszćniem- zewnętrznego ciśnienia, albo też, za.

samćm zniżeniem jego temperatury... ///. ,
a ). IW pierwszym: razie; zmnićyszenić . spręży.

'stości powiętrza, branego tak, jak bywa w śre-

dnich 'parciach atmosfery, jest prawie ściśle pro-

porcyonalnóm do uciskaiącćógo ciężaru: idzie zątćm,.
Że ta sprężystość ma się: w stosunku odwrótnym ,.

względem tych obiętości, do jakich wtedyprzy=  
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„wodzić można tęż samąmassę. powietrza;a zaś

jest ona zawsze w stosunku prostym gęstości, i

to jaż,czy jedna i taż sama massa powietrza przy-

wodzi się do co raz różnćyobiętości;czy t „żę

różnymcoraz massom onego nadaie się taż sama

obiętość. o Pas) SOWA KH

Kiedy powietrze znaydniesię w stopniu bar-

dzo znacznego rozrzedzenia, wtedy zmnićyszanie

się jego sprężystości, idzie w większym stosunku,

niż idą ubywania ciężaru, co go zewnątrz uciska.

'Toż samo rozumić się i o powietrzu doświadcza-

nóm podobnieżwstopniu zbyt wielkiego zgęszcze-

-nia; zda się przeto, że ten płyn na samćy powićrz-

'chni, czyli na granicy atmosfery uważany, nie mu-

si mieć żadnóy sprężystości. KE":
- b). W drugim razie; zmnićyszenić sprężystości

powietrza, za zniżeniem jego temperatury, zmnićy-

sza w nim co raz pićrwszą objętość, w tem sposób,

że dana objętość powietrza, w temperaturze ze-

ro, zmnićysza się co raz na '/,,, na każdy sto-

pień zniżenia temperatury: Że toż samo powietrze

bierze ledwie dwie trzecie tćy obiętosci na punkcie

_zero, jakąby miało na punkciewrzenia wody; a zaś

bierze tylko iedną trzecią część tóy objętości, któ-

rąby mieć mogłowtemperaturze szkła rozpalo-

nego do czerwoności. © //, - |

*— Dla opisanych dotąd: własności, atmosfera ziem-

skamusi bydź 1%. Prostopadła, we wszystkich

swych punktach do kićrunku siły wypadkowćy,

którą jest siła składana, z siły attrakcyi ziem-
skićy, i siły odśrodkowćy (centrifuge ), wypadaią-

.ećy z wirowego obrótn ziemi. |
20, Musi bydź spłaszczoną ku swym  biegu-

nom, i tamkończyć się ostatecznić swoiąpowićrz=

chnią, gdzie siła odśrodkowa jćy punktów, ró-

„, wna się już sile attrakcyi ziemskićy.
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"Bo, Musi ona w = massie soi Ascylla-
Ę — czyli poruszeniom kołyśnym; a tć już zwy-

wem i odlewem morza, maią pewnić tęż samą
>przyczynę ii podobnąż kolćy w zmianach swoiego
trwania;a lubo onć na równiku. naywiększćmi
bydź muszą, atoli różnica ich w tym względzie,
co do swego wymiaru, przez barometr nam wska-
zywana, nięprzechodzi tamże 0,65 jednego żilli-
metru, czyli 0,29 jedney;linii naEEEna-
rzędziu. | |

IL. Atmosfera innych ciał niebieskich. Że
wszystkić ciała niebieskić, oprócz ziemi;
maią także około siebie pewną atmosierę;
można to wnosić przez analogiją; że: zaś
ja maią około siebie Księżyc i Słońce. 'atąd

- ed atmosfery ziemskićy, którćy moc poziomowego ła-
mania (refraction horigontale) wynosi 52702 , Czy=

wnosićmy, że:

19. Co po Ksrężyca. Za sód; tego plane-
ty,w tóm się nam ukazuie dowód; że„ w czasie
zaćmień słonecznych, promienie światła co prze-
chodzą naybliżćy jego tarczy, zachylaiąsię ku jey
krawędziom, pod kątem od sekund 4, czyli:
od127,55 nowego podziału. Wypada zatćm że:

R, Moc ićy atmosfery, co do poskońauegot ła-
mania światła, jest około 6”. |

b). Atmosfera ta, jest tysiąc razy blizko rzódzze

li 60, 86”, nowego podziału.
c). „Atmosfera ta rzadszą bydź musi w swóy

massie, niżeli bywa kiedy zwyczaynć powietrzewpró-
Źni, jaką tylko zrobić można, za pomocą dabróy mą-
chiny pneumatycznóy; co mniemać każe, że na po-
wićrzęhni Księżyca, nie może się znaydować żadnć
z ciałw stanie rozcieku, jak to rozumiano przedtem.

—
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29. Co Do SŁONCA: Że ciało to otacza szcze
gólna mu atmosfera, tego nam zda się dowodzić:

a). Różny stopień natężenia i blasku, ż jakim
świćcą nam różnć punkta tarczy słonecznóy. Blask
ten bowiemich światła, słabszy jest ku jćy krawę-
dziom , a żywszy ku środkowi. ; |

b). ZVie dowodzi zaś tey atmosferyfenomen świa-
tła zodyakalnego , jak to rozumieią pospolicie, Bo
światło to zdaie się rozciągać aż po za kres linii

, obiegu , którą kreśli ziemia, gdy tym czasem a-
dmosfera słońca nie może sięgać dalćy, niżby mógł
sięgać promień linii obiegu ( órbite); takiego pla-
nety, coby kończył swóy obieg cały,w tym sa-
mym czasie , jakiego potrzebnie słońce na jedno
obrócenie się około swćy osi.
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Mówiąc 0 głosie czyli odzw ię ku ciał ( son ):

można o nim mówić pod dwóma różnemi od sie-

*bie względami ; uważaiąc go naprzód sam w so-

bie, czćm jest co do swego początku i co do spo-.
sobu którym się co raz dalćy rozchodzi:uważając
go powtórć, przez porównanić z wielu różnemi
dzwiękami, co razem przychodzą razić zmysł słu-
chu naszćgo. i

1. GŁOS UWAŻANY W PIERWSZYM
* WZGLĘDZIE.
su" s

Tu głos uważać się ma 19%. W ciałach co go
| zątkowie z siebie wydaią; 2%. W srodkach co
go dalćy przewodzą. 39%. W organie samego słu-
chu. | | |

A. Co do ciał gdzie się glos poczyna.

Aby go z siebie wydały ciała, muszą wprzód
przyiąć w swych cząstkach pewny ruch wibracyi-

ny; czyli ruch jakby kołysań, wahadłowemmu po-

dobny (mouvement de vibration). W ten czas mó-
' wimy, że brzmi ciało wydaiąc pewny dzwięk na
około, i przeto może bydź uważanć , jakby hyło
środkićm pewnćy kuli, co wysyła od siebie pro-

mierie głosu na wszystkić strony.
Lecz tć dzwięko-rodnć wzruszenia czyli drga-

nia w cząstkach ciał brzmiących, bywaią regular-
7
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nć lub nieregularnć: i powstawać mogą, albó za
uderzaniem się ciał jednych o drugić(collision );.
albo za rościąganiem się , iustępowaniem idącćm .
na przemian w częściach, co jć składaią (disten-

BróM ). |; rAF5 | j
i Gdy wibracye sąregularnć, wtedy: czas

© ich trwania w ciałach, może się nieiako uchem
ocenić. Ztąd pochodzi dzwięk (son) właściwietak
zwany; a taki mogą nam tylko wydawać spręży-
stć ciała; tłumią go zaś i nieiako morzą wszelki
ciała miękkić.. Ś zek
Wibracye nieregularnć, co do czasu

ich trwaniń, niedaią się nam podobnież rozróżnić i
ocenić za pomocą słuchu. Ztąd się rodzi ów
dzwięk, który brzmieniem tylko lub huczeniem
zowiemy ( brnit ). + ZZ ESEE

99, Dla wibracyy wzbudzonych przez nderza-
nie się części jednych o drugie, brzmieć np: mo--

' Że powietrze, a dla nićgo wibruią dalćy i wyda-

ią swóy dzwięk „, Muzycznć narzędzia dęte. Pró-
żny słóy, lub puszka jaka, za nagłym ich otworze-
niem. | i

„ Tusię tekże odnosi i grzmot piorunowy roz-
legaiący się na powietrzu — klaskanie biczem i t. d.

„ Brzmią podobnież i innć ciała gdy się ude-
rzaią o siebie: tak brzmi Obóy. dla wibracyi jego
sztuczki stroikiem zwanćy (hanche ); odzywa się
Konik i Skoczek polny, dla wibracyi skrzydełek.

- 50. Dla wibracyy sprawionych przez rozciąga-
nie się i ściąganiew swych częściach, wydaiąnam
swóy.głos, np: bębny, gdy kto w nie uderza: rur-
ki lub innć naczynia szklannć, gdy się nacićraią pła="
tkiem np: zmaczanym wodą. | c

„Dzwony i narzędzia. Harmonikami zwane.
W tych formuią się czasem cztćry, a niekiedy ośm
węzłów czyli punktów, żostaiących w spoczyn=

=
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kt;między któremi tym czasem inne środkniącć
ich części, wibruią ciągleidzwięk wydaią.
*_ „ Brzmią istróny muzycznć gdy JE palcem, lub |
inaczóy trącaijąc wzruszamy.

Wszakże tu znowu uważać mamy,że:
a). Wibracyć stróny , gdy są bardzo niezna-

cznć i małć, staią się równo-czesnemi (isochrones);
iżć wtedy, czas ich trwania niezależy od począ-
tkowego stanu stróny, ani od „pierw kko ie na

. danćy jćy prędkości.
_bj. Stróny dzielą się w swóy długości na kil-

ka części, którć Się ustawicznie. zmieniaią; to jest
że gdy brzmi stróna, wtedy na nićy różnć formnią
się węzły; a tć, póki trwa każda wibracya stróny,
przebiegają przeż całą jćy długość, swć położenia
zmieniaięc.

c). Postać strGł jaką bierze żnich każda, każe
cząc swoią wikracyą, jest zupełnie podobńia ty,
którą miała zaczynaiąc wibrować, z tą tylko ró-
źnicą że położenie jeywzględem początkowego, |
jest wspacznć.'

B. Codo YA któremi się głos.
| . daley rozchodzi.

Temi środkami, mogą bydź ciała zsiadłć, w sta-
"nie rozcieku, albo też wstańie ulotńieniatiwaią-
cć, a głosprzez nić co raz dalćy rozchodzić się
może; albo prosto i bez żadnego zboczenia, albo
się odbijaiąc od ich powićrzchni.
"10, Co do pewności rozchódzenia się głosie „przez i

Środki różnego stanu ich skupienia.  :
a). Że go przewodzą ciała zsiadłć, dowódzi Ę

nam tego między innómi, to pośtrzeżćrńć na jakićy
belce drewnianćy, gdy ją kto szpilką, czy też, in-='

nym RTZ ARSENU u jednego końca Z lek-
„

cz
cz

o
zz
z

R
k
ą



3 *%s5

ka porze i skrobie; brzmi belka, a tobrzmienić
rozchodzi się i czuć nam daie w drugim jóykońcu;
lubo znacznie od pierwszego odległym. Toż sa=

mo potwićrdza nam zegarek, gdy go doust między
zęby wkładamy, lub przyłożćmy do głowy; czniemy
szczęk jego ruchu , choćbyśmy też zamkniętć trzy«
mali uszy. | z Six PAŃ

b). Ze przewodzą go rozcieki: dowodzinam te=
go doświadczenie nurków, lub doświadczenie ną
dzwonku, który brzmi ponurzonym będąc do wo=
dy, lub innćy cieczy. _ dB PE" BE

| c ). Powietrzć nakoniec, i wszelkić podobnć miu
sprężystć gazy, znakómicićy nad innć ciała, posia-
daią własność przewodzenia głosu. Bardzo bowiem
łatwo cząstki powietrza wzrtszaią się przez ciała
w nićm brzmiącć, i przyimuiąc od nich ruch wi=
bracyińy; udzielaią go co raz dałsżym warstom
tegoż płynu „i przewodzą aż do słuchowego otga=
nu żwićrząt: przez nie to będąc wzruszónć organu
tego, różnć części, przenoszą nakoniec swóy ruch ;
a zanim i czucie głosu, aż do ńerwuit póspolicie
merwem słuchowym zwanegos | |

29. Co do kićrunku roźchodżenia się głosu— jeż |
go prędkości—— inatężenia; "Fu widzićć mamy, że:
-_'a). Rozchodzenie się to, usiłuić ódbywać się za=:
wsze w kićrunku liniy prostych . i na około ciała

głos wydającego; a sięgaćzdasię doodległości za- -
_ chowuiących stosunek z różną śęstością powie:

Gsżą Za cał wabi? i

b). Prędkość tegó Fozchodzenia się! wyprowa=:
dzona z teoryi; jest stateczńą,jednostayną, ńieza-
leżącą od' pierwiastkowego ruchu; i taką, że
równa się tćy prędkości, którćyby jakić ciało ma=*
 bydź mogło; spadłszy z połowy wysokości powie-
trzokręgu, biorąc tę jego wysokość*w tćóm przys
puszczeniu,jąkoby onmiałZA

PE

I
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stayną swą gestość. "Tak brana prędkość głosu wy-
nosiłaby na jedną sekundę blizko 277 metrów, czy-
l 142 sążnie. Prędkość zaś głosu okazana przez

- doświadczenia w. czasie spokoynyn: i bez wiatru, wy-
nosić ma błizko 557,85 metrów, lub sążni 175,4 na
Jedną sekundę; a ta zaś zdasię bydź zawsze jednaką i
tąż samą, jakieżkolwiekmogą bydz przy tćm:„,Moc
saina głosu — Stopień jego podniesienia, , Ciśnienić

powietrzokręgu — Temperatura zewnętrzna—
'Tudzież odległość którą głos, przebiegać może.

c). Matężenić głosu: to w nim przy równych
skąd inąd okolicznościach wzmaga się irośnie „,|
(._.„ Wstosunku dwómnożnym gęstości powietrza.

i „ W stosunku dwómnożnym odwrótnym odle-
głości od środka, z którego głos wychodzi; ale to
natężenić zdasię nie zależeć od odległości w ten
czas, kiedy głos idzie tylko iednym zawsze, i tym
że samym kićrunkiem. 2

-— „ Wzmaga się także, gdy sprężystość powietrza .
powiększa się zapo lniesienien temperatury.

„, Nakoniec gdy powietrzć co go przewodzi opić-
ra się na ścianach ciał twardych i sprężystych.
Ztąd to pochodzi ów skutek mocnego brzmienia i
dzwięku uważany: „, w Salach głuszących nas gro-
mem rozlegaiącego się w nich głosu słabego, wswo-
im początku. « 3 | |

„W dętych i próźnych wewnątrz narzedziach
muzycznych. ewsedzo ił

3 .

„W trąbkach słuchowych i gadaiących posą-

(- „W trąbie Stentorćyską zwanćy, gdzie

prócz tego głos wzmaga się i rośnie, dla samego
jśy przedłużenia. 4 ESY SM

59, Co do sposobu którym się głos odbija , i idzie
dalćy. —. | $ A

W tóma zdarzeniu, kąt odbicia się głosu, równy

1
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jest zawsze kątowi jego wpadania napowićrzchnią
ciał odbijaiących, którć dla tego niekoniecznie mu+

szą bydź wypolerowanć i gładkić, jakićmi bydź
maią dla odbijania światła. Ztąd biorą swóy po=

czątek Echa: a tu uważyć mamy, że: |
a). Echo bydź może z jednćy: lub z kilku sył=

łab złożonć (echo monosyllabiqne, polysyllabique ),
podług różnćy odległości owego punktu ,' od któw |
rego odbity głos przychodzi do nas: punkt ten zo=
wie się inaczćy średkiem odbicia głosu (centre pho-
nocamptique); a zaś punkt z którego głos początko=
wić wychodzi nazywa się środkiem głosu (cęntre

phonique). kef was
„ Jeźli środek wyiścia głosu, gdzie tuż'blizko

i słuchacz się znaydnie; przypada od środka jego

odbicia w odjęgiości stóp 520; wtedyecho po u-
płynionóy sekundzie czasu, da słyszeć tyle syllab
głośno wprzód wymówionego słowa, ile ich tylko
będzie wymówionych w ciągu jednćy sekundy: bę-

dzie to więc echo wielo - syllabowe. Imrzeczona od-
ległość środka głośn, od środka co głos odbija,
będzie się coraz zmnieyszała, tóm co raz mnićy sy|l-
lab tegoż wyrazu, da nam usłyszeć echo po śe-
kundzie czasu. | KPE

„ Jeźli środek odbicia, przypada ledwie na stóp
5a, 6d środka z którego głos wychodzi, położywszy
przy tćm, że do niegó powraca; wtedy echo zwy-
rzeczońych kilku syllab wyrazu, da nam usłyszćć
tylko jedną końcową; będzie to więc echo Jedno-
syllabowć. Jeżli go mieć zechcemy: od syllab wię-
cćy niż jędnćy; trzeba dla tego aby środek jego
odbicia względem naszego ucha i-względem środka
wyiścia, przypadał w odległości stop 52, wziętćy
dwa, trzy, lub więcćóy razy. Niekiedy echo tego
ostatniego gatunku, daie nam słyszeć więcćy syllab
nocą, niżeli ich tamże słyszeć możemi wednie.
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b).Echo:znowu albo <bywa prostć czyli pole © |
*dyncze, albo też wielokrotnóz co zależy od liczby
pzędmiotów: głos przeymuiących, 1 od e ielą |
położenia, |

„,Wielokrotnć echo, czyli tenże sam głos kil>
ka ktoć. powtarzaiącć, może bydź sprawionć , albo
tylko przez dwie przeszkody głosu, naprzeciw sobie
1 z przeciwnych strón względem środkajego wyi-
ścia leżącć; albo też przez kilka różnych zawad
co. leżą następnie jedna za drugą, w odległościach
różniących się między sobą, każda: przynaymnićy
nastop 52, albodecyme.trów 169g:

„ lego gatnnku echa, znane są szczególnićy.
i W Mieście Verdun we Francyi gdzie głos je-
.„ powtarza się razy  » « «4 « « « 23%.

gy W Zamku. Symonette, razy « « . « 40. k
„w Woodstock razy o. . DAJ «zm BO
Ww Genetay,echo łączy w sobie i okaznie wiele

mnian bardzo osobliwych. z

©. O głosie uważanym ze względu na or-
| gan siuchu.

Bsten, organ, «dbićramy wrażenić i czucić
głosu: „podobneż części składaią go w uchu czło-
wieka jak i u innych wielu zwićrząt: i podo-
bnież rozróżniać się i dzielić mogą, na części isto-
żne (essentielles), i przydatkewć (aceessoires).

Do części przy datkowych, nieiakopomocniczych
akieżąj 19 zewnętzna część organu Uszkiem zwana
(auricu'e). 22 T'ympan pospolicie zwany bębenkiem.

22. Uęno (auricnie), Tu:
a). Uważa sięczęść jego zwana  pawillonem R

(pavillon): ta jak n człowieka nie jest ruchomą;
Aom zaś którćją maią,jak czworonoźnć,np:
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krwi ciepłóy;i niektóre-z ptaków,może się ona
poruszać iprzybićrać dowolnć kształty. Gdzie
tenpawilon jest nieruchortym, tam podobno fał-
dy jego powićrzchni, kręto po nim idącć, nadgradza-
ją mu ów niedostatek poruszalności, i większey
liczbie promieni głosowych, ułatwiają wstęp do
środka organu,

„. b). Uważa się tu kanał jego wewriętrzny, ka-
_ nałem słuchowym zwany (conduit auriculaire); koń-
' czy go wewnątrz-i zamyka pewna błonka, łonką

' tympanu zwana, a która u nas, póki na nie u-

 

chem niedaiemy baczenia, trwa wolną i bez na-
preżenia; naprężoną zaś jest, gdy czego pilnie słu*
chamy,i zawsze wklęsłą odstrony pawilonu.

29. TYMPAN czyli BĘBENEK. Tu:
a). Zawićraią się cżtćry kosteczki połączonć

między sobą przez artykulacye ruchawć, i zowią
się: młotkiem, kowadełkiem, kosteczkąkrążkową

_( orbiculaire ); strzemieniem (ćtrier).
Wszystkić ząśmaią prawie tęż samą Wielkość,

tak m dzieci, jak i u osob dorosłych,. z
„Po dwie tylko z tych kosteczek, maią jaszczur-

ka, ropucha, żabka wodna i salamandra; po je-
dnóy zaś, lecz bardzo twardćy, maią nayczęścićy

' ptaki; u ryb znaydnią się ż nich trzy zamkniętć
w dwóch pęcherzykach, i to samo tylko składa.
cały ich słuchowy organ. |

b). Zmayduią się jeszcze cztćry otwory, przez
które, bębenek kommuniknie z próznią Posy:taie8
zwaną (vestibule). i

„Zi Slimakiem ( limaęen).
2 kanałem gardłowym, zwanym pospolicie trą>

bką istuchnitża: |
„ Zi komorkami kości zwanćy Mastoydalną.
Do cześci istotnych, należy Labirynt: teą

Podobnie jak i część bębękiem zwana, sforimowa<

4
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ny jest w grubości wypustku (apophyse) kości
skroniowey i ma swą wielkość równą prawie, u dzie-
ci, jak i osób dorosłych. - e

Uważaią się osobno części następniącć:  'a) Przysionek: mićyscć to, jest próżnć łą-

czącć sięz bębękiem przez pewny otwór zamykaiący ©

się błonką, do którćy strzemić przytwierdzonć

jest swoią podstawą. Gady po większćy części nie

maią tego przysionka, w organie ich słuchu.

b). Ślimak: jest to kanał kościany idący krę- |

to nakształt slimaka, położony na przedzie, i w ciągu |

>|

swego wydrążenia przedzielony na dwie części, przez

bardzo subtelną icięką blaszkę. Zamiast tego Śli-

maka u ptaków znaydnie się pewny kanalik z lek- ;

ka zwiniony w kształt spiralny; nie masz go cale

u gadów powiększćy części. | !

c). Trzy półkołowe kanały: tć się otwićra- |

ią do przysionka; dwa z nich tyłkoma sala man- |

|

dra, któróy organ słuchowy znaydnie się ukryty
pod szczękami.

Jawią się tu mnogić w swym ciągu, i krętć

jakby jakieś załomy i próżnć mićysca w śród kości, |

którć napełnia pewny wodnisty płyn i zsiadły na.

kształt galarety: po tych mieyscach , rozbiega się

swoiemi gałązkami nerw lahiryntowy, aten
nam równie jak wszystkić innć nerwy, służyć zda-

się jakza posrzednika do znoszenia się władzy na--

szego, czucia, z przedmiotami zewnętrznómi. Spa- |

raliżowanić owego rierwu, jest jódną z przyczyn

 

_ głuchoty, która jeźli zachodzi w nas od urodzenia,

ciągnie za sobą koniecznie samą niemotę (mue-

tisme ).

)
/
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2. GŁOS UWAZANY W DRUGIM WZGLĘ-
DZIE; TO JESI!' CO DO SWYCH

ZMIAN I ICH POROWNANIA
JEDNYCH Z DRYGIEMI.

W porównywaniu głosu i jego zmian, mo-
/ Żna się odnosić: 19 do liczby wibracyj, ile ich cia-

ło brzmiące odbywa w danymi oznaczonym cza-
sie: 29 do stopnia wdziękui przyiemności, jaką spra-
wuie na zmysłachz

A. Co doliczbywibracyi i ich oznaczenia.

W tymwzględzie porównywania głosów, mów.
„, wićmy, Że:

a). Liczba wibracyi brzmiącego ciała, odbytych
w danym czasie,może bydź większa lub mnićy- -
sza podług tego, jak onć odbywają się w nim
prędzćy albo powolnićy; i to jest, co wprowadza
i stanowi różność między głosami, którć „dla tego
w naszym muzykalnym układzie, biorą nazwiska
tonów: a tć już dzielą się na tony całć 1 półtony:
z tych dałćy pićrwsze równie jak iśmie roz=
różniaią się i dzielą na:

Ton majorowy oznaczającysię . . przez EA

| minorowy gy mię” gs", 0 re prz 5

Półton majorowy 4 Sbm Ba BA PRÓG pr: 16/5 |

MIROrTOWY. | + X 634 47 +7 4PIG 6

b). Póki liczbawibracyi ciała, zamkniętą jest
wpewnych granicach, póty jć w nim dobrze w pra-
wnć ucho, może rozpoznawać i nieiako oceniać.
Granicć tć podług Pana Sower (Sauveur ), zamy-
kaią się po między 12 '/,i 6400 wibracyi na jedną

ę; co podług niego składać ma dziewięć Oktaw.

Podług Eulera liczba wibracyi na sekundę

/
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mieści się w granicach iwiĘRSĄE:589, i 7552;co,
stanowi blizlo ośm oktaw razem.

Wibracye mogą bydź uważanć otobno W na-
„ rzędziach troiakiego gatunku; to jest: 19 W na-
rzędziach muzycznych strónowych; 29 W narzę-
że muzycznych dętómi zwanych; 35% W orga-
nie głosowym. człowieka.*

20, Wibracye w narzędziach muzycznych stróż.
nowych, mogą nam sprawiać głos, «czyli dzwięk
harmoniczny, lub nieharmóniczny:| |

a)». Dzwięki nieharmonicznć wyda stróna,gdy
będąć wprawionai w ruch wibracyiny, daie. nam
czuć razem dzwięk każdćy ze swoich części ilo-
krotnych , na którć się owyczewyą dzieli wibru-
iąc; przyczćm to jeszcze uważyć mamy) że taż sa< |
ma brzmiąc stróna, wprawuie oraz w stan wibra- |
cyi i dzwięku,drugić JEy przyległć, którć z rzeź

_e€zonćmi ilokrotnómi jóy częściami, znayduią się |
ZES panico do ich drzeria. |

b ). Dzwięki harmonicznć daie nam stróna, kie-. |
„dy wpawiora jest w stan wibracyi i brzmienia, |
będąc gdzieśzlekka podpartą, i podzielona na dwić: |

ci; a te już, albo między sobą spółmiernć (com=
- mensurables); albo z. (incommensura-

bles_).
»Spółmiernć: albo :są fakić, że jednaznich wzglę-

dem drugićy jest częściąilokrotną; a wtedy dłuż-
Sza-część ody: podzieli się na cząstki równć krót=.
szćyijedenże z nią fonwydawać będzie: albo też

| obićdwie części stróny, maią tylkó jakąś ilość wspól-
ną, służącą im ża cząstkę ilokrotną: wtedy dłnż=

"sza, równie jakkrótszaczęść stróny, dzielić się bę+
dzie na cząstkirównć owóy ich cząstce ilokro=

i tnćy, iiićy właściwym tonem brzmićć będą. |
| „ Miespółmierne: niespółmierność między częścia=

" mi stróny na: którć ją sej to zrobi,że pankt
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co jć przedziela, nie może bydź nigdy w spoczyn-
ku, póki brzmi stróna; postać jćy zmieniać się bę-
dzie co moment; jćy wybracye przestaną bydź ró-
wno = czesnemi; i przeto. stróna wyda nam tylko
jakieś brzmienić pomieszanć inieprzyiemnć dla u-
cha.

29. Liczbywybracyy w narzędziach strónowych
odbywanć w jednysnke czasie, maią pewny stosu-
nek. I tak:

b). Łiczby tć są wowiędeńćsiebie, prosto iak kwa-
dratowć pierwiastki ciężarów, którćmi będą nacia-
gnionć stróny narzędzia; gdyprzy tćminne okoliczno-

| ści są równe.
(|| b) Sa onć zaś w stosunku odwrótnym grubości
strón, albo ich średnic, dawszyżże nę ichimiary
naciągnienia, będą też samć; lubże są w takimże sto-
sunku z Wugoścew strón, dawszy Że tych grubość
i miara natężenia będąteż samć. Ztąd:

| „Stróna dó połowy skrócona,wyda ton wyż-
szy oktawą, od tonu.jaki wprzód mogla wydawać cała.

„ Trzecia część stróny daie ton na jedną dwó-
nastą wyższy, od tonu jóy początkowego.

„ Czwarta zaś część teyże stróny, podnosi jćy
ton główny „na dwie oktawy wyżćy; a piąta pod-
niesie go ledwie na jedną siedymnastą wyżćy.

Owoż zkąd wypada sposóboznaczenia róznych
tonów muzykalnych przez liczby: jednakże tć tony,
pomimo ich różność,gdy się dostaiąc razem do nasze-
go ucha daiąsię czući rozpoznawać, nie muszą więc
mieszać się jednć z drugićmii; co się wspićra na-
tym początku;że wibracye prostć różnych czę-
ści, w ciałach należących do iednego układu, nie
mieszaią się wzaiem, ale tylko układaią się  jak-
by jednć na drugich, formuiąc ztąd potóm ogólny
ruch całego układu (systeme ). I to tojest, có na- —
zywaią początkiem spółczesności Kołysań czyli Wś”

16 |
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chań prostych (coexistence des oscilłations sim-
ples ). | Ja Kwa gJRESJ. |

39. Co do narzędzi dętych i ich brzmienia. Tych
dzwięk pochodzi: 1% od wybracyy pozostaiących
w samymże słupie powietrza wewnątrz w nich zam=
kniętego; tu czas trwania rzeczonych wybracyy, np:
w rurce z jednego końca otwartćy, a zamkniętćy
w drugim, jest dwa razy tak długi, jak czas ich
trwania w rurce otwartćy, lub też zamkniętćy
z obydwóch końców.
W tych 2? różność tonów, zależy, albo od róż-

nego otwarcia warg, tego który gra na rich; albo
od zmiany palców, któremi jć uderza, połączonych.
oraz z różnćm otwarciem warg, jak np:

'.„ We Flecie (flute) — Klarynecie (clarinett );
Qboiu (haut=bois ); Basie ( Basson ). i

W piórwszym zaś razie, gdzie zmiana tonów
- zależy od samego warg otwarcia, uważyć mamy, że:

a). Długość stupa powietrznego zawartego w na-
rzędziu, póki to brzmi, dzieli się na liczbę części
równychjak 2, 4, Ó, 6, 20, i. £. d.

b). Stąd iednakże innć tony powstawać nie mogą,
jak takić, co się oznaczyć daią przez liczby 1, 2,
5. 4,51. t. d. Tak np: „, W trąbce myśliwców
( cor de chasse).
W trombie zwyczayney (trompett).

—Wailtorni (clairon ).

c). Dla otrzymania tonów idących w innych sto=
sunkach, używaią się na to pewnć sziucznć sposoby,
przez które długość słupa powietrznego w narzędziu
dasię jeszcze inaczóy zmieniać.

40. Liczby wybracyy w słupie zamkniętego po-
wietrza, przy równych skąd inąd okolicznościach ,

e maią się w stosunku prostym, jak pierwiastki kwa=.
dratów z wysokości barometru; a zaś w odwró-
tnym jak długościsamychże narzędzi: tudzież blizko

b | ź
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pierwiastki kwardatów z gęstości powietrza.
59, Co do wibracyy i głosu, w organie głosowym

człowieka. Organ ten. a) Podług zdania jednych

_. uważa się jak narzędzie strónowćj zdaniem zaś
drugich, uważać się ma jak narzędzie dętć.

b). Rozciągłość zmian głosu w tym organie nieprze-

chodzi dalćy, jak na dwie oktawy, ale ta różna

jest w nim, gdy śpićwamy,a różna znowu gdy ga-
damy. |

„ B. Ogłosie co do jego wdzięku i przyiem-
'. ności w uczuciu naszćm.

W tym względzie rzecz o głosie, jest przed-
miotem muzyki; ata zaś ma za swóy grunt ska-
lę Dyatoniczną lub Chromatyczną, 1 zaymuie wso-
bie to, co znaczy w głosie melodya i harmonia.

19. SKALA DYATONICZNA (Echelle diatonique ).
a). Składa się ona z pięciu tonów i dwóch pół-

tonow, a tć idą po sobie w ciąguwyrażonym przez
liczby. g- yo RES RO | MB
a KO a 5 ERO 0 TWE:

2 | 2 R JĄ H"E a ZTĘCA ami sg

1 45 . . . - . . . . . fa ć

== | A e. % . . . . . . - sol E

0 b oęażzkwizmyc4
; 20/5 . 5 = . . . . EW SI $-

2 . . . . UT

b ). Jest ona taką, że w odpowiednich sobie jóy
zwrótach tonowych (repliques), nie mogą zachodzić
prawdziwe oktawy, iżby przy tćm nie kaziły to-
nów kwintowych.

c ). Utworzono ją:z tych stopni głosu, których
oznaczenić i wybor, zdasię że wskazało samoż u-

_cho człowieka, jakby sekretnie powodowanć samą
prostotą zachodzących między nićmi stosunków.

p

s
I
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d). Rozciąga się ona do tyla, że wprawnć u-
cho, może w nićy łatwo rozróżnić odmiennych to-
now 45. podług Pana Sauveur.

s SKALA CHROMATYCZNA (Eschelle chrontat|-
que).

a ).. Składa się ona Z dwónastu półtonów, któ-
Awyrażen:a stosunkowć,„idą jakliczby następu-

iąc

POR 0,0624 W OCZY
400 oGi WK "KREMÓW

40805 6 cy ly pry PÓóR?
MOCE o ani w TO BÓR
Mao ce wii MAK
512 2-40: szłęjy bazy AWK TA

DG 15 22 9 zkkizę towych GŁÓ
pPSE RENODRY raĄ |
000 w 6. „s swoówick. BOKJIGRG
S40.300 „oe Eritu w xi

BADu ŻE R. oz ać AMKU. GUÓBE
720 Moe h
768 UT.

„a> Wymyślono jją; chcąg przegrywać modach)
trzymaiąc się pewnćy nóty, obranćy na to dowolnie,
i na nićy jakby na nócie fundamentalnćy, zbudo-
wać skalętćy podobną, co poczynasię od ut.

39. MELoDYA nie jest czćm innćm, tylko cią-
głóm po sobie następstwóm głosów zawszę przy-
iemnych, a iednakże co raz odmiennych i róż-
niących sięmiędzy sobą ,,

„ Już to natężeniem dlń którego są onć mocne-
mi lub słabemi.

„ Już ową cechą swoiego dzwięku (timbre), dlś
któróy rożróżniaią się głosy na ,,

„ Suchć lub miękkić (secs, ou moćlleux)
+;  „Ostrć albo łagodnć ( aigres ou donx )
|| „ Głuchć lub głośnć (sourds ou ćclatans)

*
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» Już nakoniec samymże tonem(ton), który, bydź
może nizki lub gruby (grave),i wysoki lub cięki (aigu).
Na ten dwoiaki gatunek tonu, nie masz dotąd Ża-
 dnego stałegokresu mogącego służyć ża punkt po-
| równania.

M elodya jest niczóm bez rytmu (rhytme)i bez
miary zwyczaynie taktem zwanćy.

„ Rytm zależy na tych poruszeniach, co to raz
słąc”równo, lub znowu się odmieniaiąc, tak mocno
działać zwykły na umysł ezłowieka wzbudzaiąc
'w nim iego passye.

„, Miara, jest to sam przeciąg czasów sobie ró-
wnych, na jakić się zwyczaynie rozdzićla wyxona-

_nie jakićykolwiek sztuki muzyczny, i którć zay-
_muie w nićy i wypełnia pewna liczba nót, czyli

z
O

A

 

głosek muzykałnych; tć zaś przebiega muzyk prę-
dzćy albo powolnićy, ęgpryzona e doich k-
czby,taktem zaiętćy.

4. HARMoNIA. Stanowiąią pewnć akkorda albo łą-
czenia tonów, co idą, po sobić ciągiem przyjemnym

„dla ucha naszego. Połączenia zaś tć dzielą się na
zgodno —brzmiącć (consonnans)i sprzeczno —brzmiącć
(dissonnans).

„Pićrwsze co do początku ich doskonałości ;
tak idą iednć po drugich,

„, Oktawa
„ Kwinta |

„ lercya większa.
mnieysza.

„ Kwarta
| większa.
mnieysza.

„Drugić nie mogą bydź dobrze użytć tylko

» Sexta

w ten sposób, aby po nich następował zaraz jako-
wyś akkord korzecąć zgodnobrzmiących (une con-
j
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minor.
„ Tryton.

major
„ Septima| minor

"Harmonią tę , różni różnie wywodzą, co de|
| źródła i tóy przyiemności, jaką ona POTÓWEKÓA AGNI
ciu naszćm.

(Tak Ramo(Ramea u) wywodzi to z tego począ-
tku opartego na postrżeżeniu: że w każdym ciele i
wprawionćm w stan wybracyi i dzwięku, daie się
nam czuć, prócz głównego tonu i jego oktawy, in- |
nć jeszcze dwa tony, to jest duodecima, i decimo=|
septima maior powyżćy tonu głównego. |

„Tartini, Systemmę harmonii zbudował na
tym drugim początku, także wziętym z obserwa- |

„ sonnarice); np: „ Sekunda|gzak

=

 

cyi: Że zbieganie się dwóch tonówprzywiedzionych
do jak nayprostszego wyrażenia ich w liczbie, da- |
ie nam czuć jeszcze trzeci toń słabszy, daiący się
oznaczyć przez liczbę dwa..

„ Filozofowie po większćy części rozumieią zgo-
dnie, że harmonia tonów zależy na czuciu samćm,
zachodzących między nićmi stosunków

«
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X.

0 WILGOCIO-MIERST WIE

HY'GROM ETRIE.

 

ER własność ciał, że mogą napawać się wodą |
 wciągaiąc ją do siebie, lub znowu część jey u-
stępować drugim ciiłom, nazwano wilgocio-- mier-
stióem (hygromćtricitć). FKyzycy zwykliją uważać
sczeglónićy w massie powietrzokręgu ziemskiego:
i zwyczaynie na to trojaki wzgląd daią:

I Wzgląd na samż star powietrza, ile tem
płyn bywa przygotowany (dysposć), doutrzy-

 manią w sobie mnićy lub więcey wody. Rar

 

 

dług tego bowiem powietrze:

a). Albo co. raz więkzą ilośćwody w sobieąpo
chłania,odbićraiąc ją od ciał innych; które ota=
(cza; a wtedy mówićmi, żć to stanowi stan «spo=
sobienia powietrza na suchość.

b). Albo że owszem część tey wody, którą
wprzód utrzymywało, ustępuie z siebieinnymcia-
łom; co Stanowi wtćdy w powietrzu stan jego
usposobienia na wilgoć,

II. Drugi wzgląd daie się na te siły, która
utawicznie działając na wodę przytomną
w powietrzu, są takie: że albo jćy sprzyią-
ią do tego, iżby się w tym płynie utrzy-
mywała, a nawet pochłaniała sięw nim cą
raz obficiey; albo,że owszem jey por
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wiąc się sprawuią, że opuszczać musi swóy |
pićrwszy związek z powietrzem. Dosiłpićr-
wszego gatunku należą: 19 większe lub
mnieysze cisnienie (pression), jakiego na się

skąd inąd doznawać może powietrze; 2* jego
powinowactwo do wody: do drugiego zaś ga-
tunku należy powinowactwo, jakie do tey-
że wody „mogą mieć inne ciała;

a). Powiększenić ciśnienia to robi, że dla nie-
go powietrze,które wprzód, co do.swey wilgoci ;
znaydowało się na stopniu równowagi z innćmi
ciałami; nabićra większćy mocy do rozpuszczania
w sobie wody na nowo, i zaczyna przeto przyimo-
wać jey więcey do siebie skądinąd.

b). Powinowactwo powietrza do wody, to spra-
wuie, Że zostawszy powiększonćm ."w powietrzu -
przez samą podniesienić jego temperatury; wy-
prowadza go także z pićrwszego stopnia równo-
wagi, co do wilgoci z innćmi ciałami; znown więc |

wtedy powietrze, co raz więcey przymuie do sie-
bie wody.

c). Dla powinowactwa innych ciał do teyże
wody, dzieie się to, że gdy ta siła po pićrwszćm
zayściu równowagiwilgóciomierney"po między nie-
mi a powietrzem, zostanie powiększoną; wtedy po-
wietrzć ustępuie im część wody, którą w sobie u-
trzymywało,i to czyni dopóty, póki między temiż
ciałami, a powietrzem nie zaydzie nowy punkt
równowagi, w siłach ich powinowactwa do wody.
Od stosunku to owych sił, po między którómi wa-
Ży się niejako woda przytomna w massie powie-
trza; sczególnićy zależeć muszą i wielkość zmian
_wiigociomierńych ii owa strona, na którą się R) |
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chiła niby powietrzć, co do jegopowo na
wilgoć, lub -na suchość.

III. Wzgląd trzeci daie się na różność tych
sposobów, jakie staranosię wynaydować:
aby z dokładnością można byłomierzyć nie-=
jako stopnie usposobienia powietrza wzglę-
dem wody, którą w sobie utrzymuie: do
czego różni fizycy różnie trafaiąc:

1. Uważali tę całkowitą ilośćwody, jaką opu-
szcząć z siebie może powietrze, gdy do pewnego pun-
ktu zostawszy oziębionćm,'zmnieysza dla tegoswoią

_ pićrwszą sposobność .do jóyrozpuszczania. Stąd po-
szły wilgocio-mierze Pana Fontany i Flo- *
,ręntskk o. £

2”. Uważali drndzy, jaki stopień zimna w po-
. wietrzu koniecznie mabyć potrzebny do tego, aby:
zaczęło już opuszczać z siebie część tey wody;
którą trzymało wprzód w stanie rozpuszczenia:

. Stąd poszedł wilgociomierz P. Irero i.
e]

/ na wielu innych ciałach, do. którychwsiękać mgo-
Że. Kobi za$ ona w ogólności ten skutek, że cia=
ła te zmieniaią się wyraźnie, albo w pićrwszóy

| wadze ich massy, albo w wymiarach ich pićr-

|

59. Uważali wreszcie, co robi wilgoć powietrza

'wszey obiętości. Dla tego:
a). Z pićrwszego względu domyślono się zawię-

szać u końca szalek , stawionych na wolnym po-
/ wietrzu, np: kawał gąbki, pewnąilość kwasu siar=
 czanego, lub daną massę potażu albo sody; i tak,:
z odmian samego ciężaru tych ciał, sądzono osta

| |

|
s

;

Nie wilgóciomiernym powietrzokręgu.
b). Z drugiego względu zaczęto robićiużywać

 wilgociomierzy, ze strón (hygrometres 4 cordes)
4 włosów (hygr: a cheveuz).
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'A. Co dowilgóciomierzy strónowych:

. Chciano korzystać z tey własności strón, że te

dla wilgoci, albo się skracaią mnićy lub więcey;

albo się skręcaią bardziey; albo Że zmieniają roz- |

maicie ton dzwięku, który wydaią.

p RŹ Co-do wilgociomierzy włosowych:

Z tćywłasności. włosa ludźkiego, żewsiękaiąc |

wsiebiewilgoć, przedłuża się cokolwiek,a zaś skraca

się gdy z nieyco raz osycha, korzystał Sosiur ($ a u s=

sur e), i potrafił z zwłosówtegogatunku, robić wilgo-

ciomierze tćy doskonałości,że są porownalnemi (com-

parables )w swoich odmianach. *Wszakże tu:
19, Trzeba aby do tego obrany włosek był mięk-

ki , subtelny, prosty, i wzięty z głowy żywćgo 1

zdrowego człowieka; aby potćm był zwolna prze-

gotowany przez pół godziny czasu w ługu, w któ

rymby na g6 częściach wody, była część iedna roz-

puszczonego węglanu sody; aby nakoniec omyty raz

w cżystey wodzie, znowu był przegotowany podo-
bnież, omyty powtórnie i zwolna osuszony wcie-

ńiu. a |
90, Tu dana jest stó - cząstkowa podziałka (ćchel-

łe), a nanićy oznaczone dwa punkta stałe, ieden

ostateczney wilgoci, drugi ostateczney suchości.
a). Punkt pićrwszy w narzędziach tego gatun-

ku, wyznacza się i notuie' tam, gdzie ruchoma przy- ©

nich skazówka, zostawioną będąc z całóm: narzę-

„dzióm w powietrzu, i mieyscu doskonale napo-

ionćm wilgocią, zastanawia się nieporuszenie.

b). Punkt drugi, wyznacza się i wskaznie na

podziałce narzędzia, tam, gdzie taż sama skazó-

wka, przebywszy dni kilka ciągle razem z włosem,

wpośród powietrza zamkniętego pod naczyniem z kau-
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stycznąsodą, albo potażem, staie także nakoniec,.
daley się niepomykaiąc.

Naywiększa odmiana włosa, jakiey on kiedy na
cały przeciąg skali tego narzędzia doznaćmoże,
dla w pływu nań wilgoci, wynosiblisko o„025 całey
jego długości; tak iż każdy decygram wody rozpu-
szczoney w powietrzu, porusza skazowkę tego
narzędzia na stopni 13?,62, co znaczy stopni 79, 25
na ieden gran wody.

39. Zaniany wpostępie skazówki tego narzędzia,
przy równych skąd inąd okolicznościach, idą tćm
sporzćy i łatwićy, im powietrze staie się co raz
wilgotnieyszćm; idą zaś w nićmpowolnićy, gdy na-
rzędzie tozamknięte jest pod naczyniem, e gdy
się znayduie na otwartym powietrzu.

49, Narzędzie to, za podnoszeniem się tempera-
tury, postępnie na suchość (au sec); za zniżeniemsię
zaś idzie w stronę przeciwną czyli na wilgoć (AP-
humide); w czóćm się to zawsze uważa, że imbar-
dzićy wcześnie już napoiony jest wodą włosek na-
rzędzia, tómskazówka onego, na każdy stopień zmia-
ny w temperaturze, sporszy krok czyni w swóm po-
stępie na skali.

=, Narzędzia te podobież maiąsię, gdy zosta-
wiómi ie w gaziewodorodnym 1 w gazie kwasu wę-
glowego: nie zdaią się zaś wpływać na nie wyra- -
źnie pary powstające np: z Alkoholu-Eteru-Kam-
fory - Oleyku terpeńtynowego. it.d.
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4% własność powietrzokręgu, że opuszcza z siebie

część wody, wprzód utrzymywaną w stanie roz-
puszczenia(solution ), i nam ią potćnf obiawia pod

' różnemi kształtami, nazwano Meteorycznością ( Me-
tćoricitć ); same zaś wypadki z takiego opadania
wody, jawiące się wpośród powietrza, zowią się
Meteorami ( Móteores). "To iednak nazwisko daie-
się pospolicićy i wszelkim innym ziawieniom zda-
rzaiącym się w powietrzokręgt; przeto żwyczaynie
dzielą je Fizycy, rozróżniaiąc naMeteory: wodne (a-
queux); wietrzne (aćriens); ogniowe (ignćs); samym bla-
kiem iaśnieiące, czyli Meteory światła (lumineux|.

I. METEORY WODNE.

*  Wrzędzie tego rodzaju meteorów, uwazaią się
1? te, co się składaią z drobnych kulistych cząstek
wody, lub innych ciał podobnież ulotnionych, u-
trzymnią się przez czas niejaki zawieszone w po-
wietrzokręgu,imnićy lub więcey ćmią przęzroczy-
stość onego. 29 te, co z powietrza potóćm spadaią
na powićrzchnią ziemi. 59 co się nam jawiąc, łą-
czą się zwyczaynie z wichrami i mnićy łub więcey
z znacznym hukiem w powietrzokręgu.

I. Meteory wodne piórwszego gatunku. 19
Jeżli maią ruch wstępny de góry 1 nietrwa-
ią tylko iakiś czas krótki, noszą nazwisko
PARY albo Dymu. 29%, Jeżeli zostają prawie
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bez ruchu, trzymaiąc się blizko powićrz-
chni ziemi, zowią się podów czas MGŁAMI;
gdy zaś 5% góruiąc po nad ziemią, unoszą
się wysoko w powietrzokręgu, zowiemy je
wtedy camvnamr luboBŁÓKAM, | |

29. Co do PAR i DYMOW.
a). Te mogą mieć swpią przyczynę w zgęszcze-

niu się wyziewów z ciał różney* natury. | tak
'ciała palne np: w czasie pożarów, lub jakichkolwiek-
bądź ogniów, będąc w części ulotnione przez ciepło,
a potóm zgęszczaiąc się mnićy lub więcey przez
zetknięcie z zimhym powietrzem, jawią się nam
w postąci dymów,ipar widomych. .

b). Albo w chemicznem opadaniu ciał, wprzód
rozpuszczonych w powietrzu; tąk gdy powietrze z0-
stawszy POZ a> przeydzie punkt swoiego na-
sycenia wodą, opuszcza. z siebie część tey cieczy,
która go w tedy zadymia — Ztąd owe dymy, ja-
kie zimą wydaią z siebie na powietrze oknapod
ziemnych sklepów, lub piwnic, tudzież powićrzchnią
wód, oddechy: zwierząt. i. t. d. „A

c). Albo w powinowactwie jakiego gazu do wo-
dy, którą w sobie tai powietrze , trzymaiąc w sta-
nie rozpuszczenia — Dla tego np: kwasy, wodo-solny
iFluspatowy mocno koncentrowazie dymią , wysta-
wionemi będąc na otwarte powietrzć.

"20%. Co do mcy. Tę zwyezanie pochodzą:
a). Albo od zniżenia temperatury, które zayśdź

może w jakiey mnićy znaczney części powietrzo-
kręgu; skąd wyradżająsięowe mgły jakie postrze-
gamy jesienią w blizkości wód.. =

b). Albood zmnieyszenia się parcia powietrzo-
kręgu. A ztąd owe mgły co zaciemiaią nam nie raz
bardzo znaczną przestrzeń na niebie.

”

r 
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50, CodocamuRioBŁoków. *T'ych formowanie się:
| a). Zawsze prawie musi mieć swoią przyczynę
w zmnieyszeniu się parcia powietrzokręgu, a bar-
dzo rzadkow zniżeniu temperatury, którey wpływ
na znaczną massę powietrza nie tak prędko, lecz
zwolna tylko skutkować może.

b ). Utrzymuią się one na powietrzokręgu, czę-
cią dla przylegania ich do powietrza, które prze-
sycaią; częścią przeto, że są bardzo zdrobniore i
podzielone w swym cząstkach; a może też nako-

niec dła samego wzruszenia, w jakim zawsze pra-
wie znaydować się musi massą powietrzokręgu.

II. Meteory wodne drugiego gatunku, ja-

wią się nam pospolicie 'w stanie płynnym
lub zsiadłym— Do pićrwszych nalezą po-
godowa wilgoć (serein), rosa, deszcz; do
drugich zaś szadź czyli biały zamróz (la ge-
lće blanche); szron, (givere, ou frimas );

 śnióg i grad. |

A, Meteory wodne w stanie płynnym.

1% Codo pocopowzev wiLcocr. Jest to ta wil-
goć powietrza, która w czasie, chłodnych apo-
godnych wieczorów spadaiąc, owilżać zwykła o- |
dżienie nasze, a naybardzićy taftowe, lub z cień-
szych płocien, których włókna dła swego powi-
nowactwa do wody, wyprowadzaią ją z powietrza
4 w siebie biorą.

20, Co doRosy. Jest totasama wilgoć z powie-
trza co zbićra się jaż w krople i w tym kształcie
osiada na wielu ciałach, które tylko maią tę wła-
sność, że przyciągaiąc do siebie wodę,, przywodzą
ją do tego, by się oddzielała z powietrza.

 

 



 

  

- 198

39, Co do pEszczu. Ten: kraj ! z

a). Bierze swóy początek z opadania drobniu-

chnych kulistych cząstek, co formowały "wprzód

chmurę, a które potóm spotykaiąsię iedne zdrugićmi

wśród powietrzokręgu, łączą sięw krople mogące już

swoim większym ciężarem pokonywac te siły, jakie

wprzód opićrały się dalszemu onych spadaniu.

- b). O blizkim deszczu znać daie pospolicie Ba-

rometr przez śwoie opadanie ; wtedy bowiem dla

źmnieyszenia się parcia powietrzekręgu , niższe

onego warsty, staiąc się mnićy gęstćmi niż były

przed tóm, zbliżaią się więcćy do punktu swego

nasycenia; owszem go dalćy przechodzić mogą

za znacznićyszćm ubytćm rzeczonego parcia, i dla

tego obficióy opnszczaią z siebie część tćy wody,

którą wprzód trzymały w rozpuszczeniu. |

c) Deszcz rychłó ustaie i znowu. nam Nieba

czyni pogodnćm , kiedy przeciwnię nie już opada,

lecz. „podnosi się Barometr; wtedy.albowiem za po-

większeniem się parcia powietrzokręgu., niższe co
raz warsty onego, mnićy lub „więcóy staiąc się

gęstszćmi niż były pićrwćy, mogą tćm samćm Wię-

cóy w sobie rozpuszczać wody; a; więc Znowu Za-

czynaią wywićrąć swoie działanie na cząstki wy-

raźne chmur, które drobnieiąc nikną dla oczu na-

szych. <h |

B, Meteory wodne w stanie zsiadłym.

10, SzApź łub'zamnoz BIAŁY: Jest to nie coiń=
nego, tylko zbiór licznych i bardzo drobnych kry=

ształków, co się czepiaią ciał do których tylko wo=

da lgnąć zwykła, a które ją przywodzą do tego,

Żże'mnsi osiadać'na nich w stanie lodu, skore ich ©

temperatura jest blizką zera; i bywają regularnó*
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- mi jeźli się formuią wśród przezroczystego i czy-
stego powietrza. A
| 29. SzRon. "Ten składaią także drobne kryształki
lodu, w jakie się zamienia mgła przez same swe
mrożenie się w powietrzu i które już całkiem sfor=
mowane czepiaią się około wszelkich ciał bez ró=

- Znicy, mieszaią ustawicznie postęp regularney kry-
stalizacyj, i daiąpoczątek mnogim owym a nie-
foremnym kryształom, co to okrywaiąc mianowi-
cie gałęzie drzew i porostów, wiszą z nich jakby
strzępić nieiakie lub strzałki lodem skrzepłe ( glaęons).

59. SNIEG. Ten,naprzód zaczyna się formować
z drobniuchnych kryształków lodu, tworzących się
na powietrzokręgń, za zniżeniem się onego tempe-
ratury, dalszy zaś swóy wzrost biorą kosztem wo-
dy opusżczonćy w powietrzu, którćyby cząstki bez
spotykania się z rzeczonymi kryształkami, mogły
były pozostać jeśzcze płynnemi: z tych to więc
cząstek powstaią nowe €o raz i równie drobne kul-
ki lodu , a stykaiąc się jedne'*z drugićmi, formnią
owejakbypasma jakie zlodowaciałych punktów,
które dalćyrozmóicie lecz przy tóm regularnie
się skupiaiąc podkątem 66 stopmi, stanowią razem
płatki śniegu tak sobie podobne, iż w każdym
z nich można prawie obaczyć forraę regularnego
sześciokąta,zwłaszcza gdy spadaią na ziemię w po-
śród spokoynego powietrza.

49. Gnap. Tego formowanie się:
a). Potrzebuie temperatury nie co wyższey nad

zero, iżby dla tego cząstki formuiące chmurę, mo-
gły się łączyć w krople jeszcze płynne , a mogące
pokonywać siły oporowe powietrza, coby się prze-
ciwiły onych spadaniu. |

- „ b). Potrzebuie znaczney wysokości, z którey też
same krople spadać powinny, iżby przeto maby-
wszy znaczney prędkości wpośród powietrza,

1

*

 

  



/ kićmi są: Frąby morskie i grzmoty. !

 

ak
uległy znacznemu parowaniu, astąf oziębiały się
i krzepływ lód formuiąc każda„niby. iądrko gradu;
iżby daley iądrka te jeszcze prędzey spadaiąci
 oziębiaiąc się, podobnież mroźiły koleynoróżne NAC”
sty wody w powietrzu, kędy przechodzą,i teyk
sztem powiększały coraz massę i swoią obiętość,

IL. Meteory wodne trzeciego gatunku, łączą:
ce się pospolicie z wichrem i hukiem; i.

-

19. TRĄBA ( Trombe).
a ). Jest to gatunek chmurymaiącóy wazić

słupa, lub ostrokręgu przewróconego — Słup ten
górą łączy się z innćmi chmurami, z których zda-
się jakby wisiał, za dół się spuszczaiąc, a na około

"a do znaczney odległości ciska krople obfitego desczu,
' Czasem pomieszanego z « gradem.

b ). Przyczyną tego Meteoru, zdaią,się bydź dwa
wiatry, co walcząc nieiako jeden przeciw drugie-
mu, dla przeciwnych sobie ich pędów, zdolne są
wielką massę powietrza wprawić w stan ruchu
Wirowego (monvemeu:t 'de rotation ). Cząstki tóy

 massy muszą wtedy nabywać odśrodkowey siły
(force centrifuge ); dla tego więc warsty powie--
trza, bliższe osi takiego meteoru, doznaiąc mniey-
„szego w sobie śŚciśhienia, rozrzadzaią śię i ozię-
biaią mnićy lub więcey,a przeto staiąc się prze-

| syconemni wodą, muszą ją w znaczney części opu-
szczać i w krople dęszczń, lub gradu gola rozpra-
szać na około.

20. GRzMoT.  *
_ a). Pićrszć uderzenić somońićźw powietrzo-krę-

„8a, zdaie się bydź skutkiem nagłego formowańia”
się „chmury, przy któróm przeyście par wodnych,
a może też i innych „ulotniońych istot, ze stanu
płynnego, musi znaczną w pośród pówietrźa fot

18
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mować próżnią, dokąd wnet zgóry izboków wpa-
daiąc warsty powietrza, muszą się gwałtownie mię-
dzy sobą uderzać. s

b). Drugie już i dalsze uderzanid, czyli powta-
szania się grzmotu, pochodzić muszą od rozszerzania
się dalszych warst tego powietrzokręgu, które
przeto sitaiąc się przesyconemi, opuszczaią daley
nową massę wody, przyczćm nowa także czczość
formować się musi w powietrzokręgu; a ta podo-
bnież, jak w pićrwszym odezwaniu się grzmotu ,
zapełnia się raptem nowćmi warstami powietrza,
i sprowadza powtórnć uderzenie grzmotu mnićy
już gwałtowne: toż rozumieć o dalszym przęciągu
grzmotu. i R ja

2. METEORY OGNIOWE

Te są dwojakiego gatunku: jedne bowiem zda-'
ią się bydź skutkiem zapalania się gazu wodorodne-
go, co się niekiedy znayduie rozlany w górnych stro-
nach powietrzokręgu; drugie zaś zależą bliżey od
Elektryczności,

I. Do pićrszych nałeżą: i

, a): OGNIE NAPOWIETRZNE, zwane błędnemi (fenx
follets ); te maią postać lekkich płomieni, co tu i
ówdzie unosząc sięjakby błądząc przy powićrzchni
ziemi, lub niewiele co nad nią wzniesione , jawić
się nam zwykły osobliwićy w nocach letnich, po ba-
gniskach, cmentarzach, składach gnoiówych, aw ogul--
ności tam, gdziekolwiek się znayduie mnóstwo gni-
iących istot roślinnych, łub zwierzęcych, które wtedy
obficie wydaią z siebie gaz wodorodny węglisty.

_. b). GwiazDy SPADAJĄCE; jawią się one zwyczay-

nie na powietrzokręgu w postąci niewielkich kul  
ognistych; zwłaszcza latem albo w jesieni, kiedy
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-| pospolicie natura więcey w owych porach, wpros
- |wadza różne istoty w nowe coraz kombinacye,

składaiąc je ustawnie, lub rozkładając na nowo—
Kule te, dla wielkiey od nas odległości, miane u-
pospólstwa za Gwiazdy: zdaią się jakby toezyć po
ziiebie, czasem zwolna, czasem zaś zwielką pręd-
kością, zmierzając ku ziemi, na którą też niekiedy.
spadaią, krćśląc na powietrzu jakby jaki pas pełen.
ognia, tam kędy przechodzą— Jeźli to jest feno=
men kombustyi gazu wodorodnego zebranego w po-,
wietrzokręgu, czemuż nie łączy się z nim zawsze.

| zwyczayny, jak gdzie indziey, fenomen huku, lub.
| detonacyi?
| c) KvLe ecNisre (globes de feu). Feno-.
men ten jawi się nam rzadzićy, i pod różnemi

| kształtami, pospolicie zaś miewa kształt massy kue
listey, czerwonym„ogniem łonącóy, czasem oka.

'znie za sobą ogón, z początku tey:grubości jak Sa=
ma kula, daley zaś węższy co raz i ostro się kąm
czący: gdy niknie robi to czasemzgwałtownym pę=
knieniem, czyli ezplozyia— Widziano kule tego
meteorn, że miały wielkość księżyca w F lub
młyńskiego kamienia. |

EH. Do drugich należą*

a). Bzyskawice. 'Te nie są czćm Sz tylko
_ askry „wzbudzoney elektryczności, jawiące się nam
w różnych częściach powietrzokręgu.

„b). Pronyn. Jest to także iskraelektryczna, tyl
ko:mocnieysza, i która gdy .w swym biegu trafia
po drodze na stworzenia „żyiące,,nderża ie a tak
gwałtownie wzrusza, Że nierazśmiercią giną. -_.

2: METEORY ŚWIATŁEM JAŚNIEJĄCE

Między meteorami tego rodzaju są takie,e
których dotąd dobrze niewimi „„skąd biorą eeg
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początek; s4 znowu drugie, co w tymwzględzie

znane są lepićy, i zależą od łamania się światła
w powietrzokręgu.

1 Do piórwszych się bdnoszą:

a). ŚWIATŁO ZODYAKALNE. Światło to,jest pospolicie
słabe i podobne światłu pasa, zwanegodrogą mlóczną
na niebie; taki meteor ma zwyczaynie kształt ostrą
słupa, lub uciętego z dołu wrzeciona,podstawą swą
obrócornego ku słońcu, a wiórzehołkiem ku jakiey
gwiaździe na zwierzyńcu niebieskim-— Postrzega
my gó niekiedy przed wschodem słońca, lub po
jego zachodzie, a mianowicie pod koniec zimy „ub
na początku wiosny, nayrzadziey zaś, w jesieni. _

Światło to, zda się rozciągać aż po za granice
orbity ziemskiey. a zatómnie musi bydź onego przy-
czyną, (jak utrzymuią niektórzy), atmosfera samego
słońca; bo ta podług P. Lapłas ( Laplace) nie się-
ga nawet do atmosferyMerkuryusza , i cale nie-
jest formy soczewkowey, jaka się dostrzegać daie
„w meteorze światła zodyakalnego.

b). ZoRzA PoŁNOCNA (zcwoć: borćale ). Tę ina
" dwa rozróżńiaią gatunki, przyńayńniey dla różne-
go onych pozoru.
'_ Jedne bowiem jawią się ze słabćm i spokoynćm
'Światłem na niebie; a do tego rzędu można odno-
sić owe smugi i światła mnićy lub więcey jaśnie- -
iące na niebie, co to rozciągaiąc się już równole-
żle > juź czasem pochyło względem poziomu, zda-
ją SiĘ ra% przenosić ż.miieysca na mieysce, łab zno-
wu stać jakby” ńieporuszone, a dla swych różnych

_ postaci biorą ód'łudzi różne nazwiska np: miotły,
belki, kozy skaczącey, wiesczbiarkii t.d.

Drugich światło bywa bardzoŻywć i wiele
podobne do światła Jutrzenki, gdy sięta jawi nam
blizko przy idiowręzi: rzadko sięone postrze-
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/ gaią w strefach ciepleyszych, leczw zimnych bar-
dzo często, a zawsze prawie w kraiach przy bię-

gunnych; z początkuiawią się nam zwyczaynie pod
kształtem iakby przyciemnego abłogu, ale ten pó-
źniey zaczerwienia się kolorem zorzy 1 ciska iak-
by ze środka swey massy, żywo iaśnielące'smugi

- światła różnego kołoru, daiąc dla nas okazały wi-
_ dok pożaru — Sądząc z okoliczności które się łą-
czą z meteorami tego rodzaiu, zda się że właści=

_.ściwy ich teatr, iest w samymże powietrzo-kręgu.
Podług P. Monż (Monge), są to chmury oświćcone
światłem samego słońca, ale którć nie dostaie się
do nich inaczey, aż po wielokrotnóm odbiciu się od
innych chmur, na niebie rozmaicie , low=pozuey
odległości położonych,

H. Do drugich należą:Tęcza, wwieńce,słońcee fał-
szywć , ifałszywe księżyce,

| - a). "Tęcza ( Farc enciel). Jest to ów.wół a>
gówy pas światła na niebie, co będąc często po-
dwóynym, i złożonyz siedmiu taśm różno-farbnych
pierwiastkowego koloru, jawi się nam w czasie
dzdżystym, gdy poglądamy nań, stoiąc tyłem o0-
bróceni ku słońcu, lub księżycowi. Poznamy ią
'epity mówiąc. o świetle.

b). Wrexc (couronnes). Są to meteory iawią-
ce się nam w formie iednego tylko, lub kilku ró-
nych kół, razem jaśnieiących około słońca, albo
księżyca,w'ten czas; gdy dwa te ciałaniebieskie
osłania przed nami. mgła jakaś, czyli lekki obłoczęk;
iedne z tych wieńców sąbiałe, inne zaś różnię ko=
łorowane, iak bywa „Pęcza, dla teyże samey przy-
czyny; z tą iedną różnicą, że tu zachodzą tylko sa-
mo łamanie się $wiatła, bez odbijani: się: onego,

. ©). FAŁSZYWE SŁONCA( parhćlies), Jest tąmeteor.
wystawuiący nam, jeden tyłko, Jub kilka PARĄO

i i
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brazów słońca na niebie; które jawią się nam cza-
sęm, z samymże słońcem razem, zawsze prawie

_ maiąc około siebie wyż opisane wieńce , a niektóre
ogón dość długi; niekiedy one pokazuią się ciągle

-' ,dni kilka, ale nigdy tylko w zimie, kiedy powie- |
trzos<krąg iest zlekka mgłami przyćmiony. Widziano.

ich czasem aż dosiedmiu razem.

d). FaŁszyWE KsIĘżYcE ( Parasćlenes ). "len me-
teor wystawia nan także jeden lub kilka razem o0-
brazów księżyca, z którym niekiedy jawią się one
także razem na niebie, i z tćmiz okolicznościami

co i poprzedzaiące.

| 4: METEORY WIETRZNE CZYLI WIATRY.
"Tego rodzaiu meteory uważać można 1” ze

względu na czas, w którym-panuią; 29 ze względu
"na przyczyny, które zmieniaią równowagę w po-
wietrzokręgu, a zatóm sprawują w nim te wzru-
szenia, wiatrami zwane, : Ę

A. O wiatrach w pićrwszym względzie.

Uważane wiatry w tym względzie,rozróżniaią
się i dzielą na wiatry ciągłe stateczne (constans);
peryodyczne ( periodiques ); i zmienne ( variables).

49. WIATRY STATECZNE (vents alisćs). "Te zawsze
prawie pannią między zwrótnikami, wieiąc od wscho-
du ku zachodowi, prócz niektórych pór w roku;
kićdy one stosownie do biegu słońca, i iego ró-
źnych ustępów (declinaisons ), nieco się peryody-
cznie zmieniaiąc, biorą coraz ukośnieyszy kićrunek
ku północy; lub południowi, w miarę iak samoż
'słońce masię co raz daley od równika ku jedney
inb drugiey stronie : w ten czas wiatry te staią się ,
i zowią, już to północno, już południowo-wschodnićmi.
"20. WIATRY PERYODYCZNE. Ź tych:
_ a). Jedne są, co panuiąc wniektórych częściach

x  
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| strefy gorącey, osobliwie na morzdch Indyiskich,
_wieią przez sześć miesięcy w jedną stronę , przez
drugie zaś sześć w roku, wielą wstronę przeciwną;
żeglarze takowe wiatry nazywają,wiatrami prze-
prawy (des mougsons |. . !

. _ b). Drugie szczególnićy postrzegaią się w kra-
iach dawney Grogyi na morzu Egeyskim i. t.d., a
panuią tylko latem około czasów kanikuły, trwa-
iąc od rana aż do nocy: zowią ie inaczey wiażrami
detnimi (vents ćthćsiens ). ROEE

c). Trzecie są, co penuią na niektórych brze=
gach nadmorskich, a te zaś, zrana tylko po wścho-
dzie słońca powstaiąc, wieią na łąd od morza;
wieczorem zaś przed, ipo zachodzie, wieią przeci-
wniezlądu na morze, i nazwane są wiatry morskie
i wiatry lądowe. gi

,59 WIATRY ZMIENNE. Między temi wiatrami
w. naszych strefach znakomitsze są:

a). WIATR POŁUDNIOWO-ZACHODNI (SUd-onest);
ten pospolicie zniża kolumnę żywego srćbra w ba-.
rometrze , sprowadza dćszcz i łagodineyszą tempe=
raturę powietrza; warsty bowiem powietrzo-krę-
gu naniesione z tym wiatrem, przechodząc wprzód
po nad znaczną przestrzenią morza, przychodzą do
mas bardziey nasycone wodą, niżeli iest powietrze
lądów naszych ; podnosząc się zatćm do góry, ja-
ko gatunkowo lżeysze, i przeto doznaiąc mnieysze=
go, niż pićrwey Ściśnienia w swey massie, przecho-
dzą punkt ich nasycenia, a stądopuszczaią z sie-
bie część wody, którą wprzód rozpuszczać mogły.
, b). WIATR PÓŁNOCNO-WSCHODNI -(Nord- est):
ten już przeciwnie podnosi barometr, sprowadza
pogodę, i zniża tempęraturę; bo warsty takiego
wiatru, przechodząc ciągiem przez suche krainy lą-
dów, nie raz wysokićmi naieżone górami „ dozna-
ią na się mnieyszego parcia od powietrzo-kręgu„1
pewnego z niżenia wich temperaturze;tracącwięc
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dlatesp pewną część wody, którą wprzód rózpu-
szczałyj, przychodzą do nas suchszemi, i z większą
mocą do rozpuszczaniaw sobie wody nanowo, a zatćm
do przywrócenia przezroczystości atmosferzenaszey.

ER O wiatrach w drugim względzie

W tym względzie uważając wiatry w powie-
trzo-kręgu wzbudzone , można liczyć między ich
przyczynami: ge |

a). Różne wyziewy ziemi (exhalaisons), jakie
często dobywaią się na wierzch z przepasci , pod-
ziemnych pieczar , lochów , kopałni mineralnych i
wszelkich mieysew ogólności, gdzie bezństanku
natnra tworzy krocie różnych kombinacyi, lub ie
znowu rozkłada i przetwarzana nowo.

b). Moc powietrza do rozpuszczenia wody. Po-
wietrze bowiem, im tą cieczą napawa się obficićy
tóm staie się gatunkowo lżeyszćm , a stąd może
brać swoy pęd ku górnym stronom powietrzo-kręgu.

c). Formowanie się chmur. "Fe bowiemieżźli po-
wstaią z nagłego opadaniawody w powietrzu, bę-
dącey wprzód w stanie gazu, mogą znaczną czczość
sprawić w powietrzo-kręgu , którą zatóm górne i
poboczne onego warsty, wnet usiłuiąc zapełnić,
nie czynią tego bez znacznego w nim wzrnszenia.

| d). Wagłą zmianę w temperaturze. Dla tey al-
bowiem, część powietrzo-kręgu zgęszczaiąc się, lub

rozrzadzaiąc , może w nim sprawićróżne wzrnusze-

"nia. Ta okoliczność łącząc się razem z ruchem wi-
rowym ziemi, zdaie się bydź celnieyszą przyczy-
"ną statecznych wiatrów w strefie gorącey.

e). Wspólne działanić słońca i księżyca nacały
pówietrżo-kręg. Stąd albowiem muszą w nim po-
wstawać wzruszenia, podobne morskim, i zwane
prądami (flux et reflux ); stąd oscylacye czyli zmia-

ńy wysokości barometru, a które pod równikiem
ńawet  ńayzńaćznieysze  nieprzechodzą prawie
6,65 jednego milimiśtru,;czyli ó,062 stopy Paryzkiey+
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acc Elektryczności, można ią uważać w cia-

łach: 19 ze względu na przyczynę od którey wszy-

stkie jey fenomena ,pierwiastkowe zależą; 29 ze-

wżględu na sposoby do. wzbudzanie jey w, ciałach;
59 ze względu na fenomena przyciągania i odpycha-

nia (dttractiańset.repulsions), między naelektryzo-

- zowanemi:ciałami; 4% ze względu na ten wpływ,
jaki ciało naelektryzowane. wywićra na inne ciała
postawione"W sterze jego działania; 592 ze wzglę-

| «dna fenomena światła1 tych postąci, pod jakić-

mi jawisięnam elektrycznośćw ciałąch -wzbu-

dźona;'6* nakoniec,+ze względu na anąłogiją, czyli
podobieństwojey płynu ,,z materyąpiorunu.

1, GLEKRTYCZNOŚĆUWAŻANA60 DOPO-
| wuCZĄTKU QD KTOREGO ZALEŻY.

+2 : . ; 4 c , a i ę i ż pa

ę >h) Y 24.9 4 , ; : a) GAJTD 5 4 2 ż-, i .'k .

11:29, ,Fenomena. elektryczne , mówiąc ogólnie,

winne. sy swóy początek szczcególńemupłynowi,za-

_ którym, że ma swóy byt materyalmy, niemożna

mieć ściśleyszego dowodu nad teh, iż. razi nas wi-
- docznie, obiawiaiąc się w blasku i świetlć. Płyn

ten, gdy jest wolny w swoićm działaniu, utrzy-
muie się tylko na powićrzchni ciał, po którey się

 rozlówa; a ze. względu na ilość, w jakićy te cia-
ła utrzymuią go w sobie, można one uważać co-
do elektryczności w troiakim stanie. Mówimy na
przód że one są: : oo)

'a). W stanie naturalnym, kiedy płyn elektry-
'czny nasyca je tylko, stosownie do ich 'sposobno*WE SĘ ł% Ę
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ści, mie okazuiąc nam przytćm żadnych znaków

swey przytomności.
b). Są w stanie dodatnym (tat positif ), gdy

zawićraią go w sobie więcey, niż w stanie natu-

ralnym. i .

c). Są zaś w stanie odiemnym (óćtat nógatif ),

gdy go owszem maią tv sobie w mnieyszey ilości,

niż w stanie ich naturalnym. ©. /

- 90, "Fe wszystkie fenomena można tłómaczyć,

za pomocą tych dwóch przypuśzczeń dość blizkich.

prawdy; że: . PREFSRZSTEĄ |
a). Między cząstkami sańiegóżpłynu .elektry-

cznego, pannie naturalna im siła 6dpychania (force

rópulsive ), i ta się między ńićmi wywićra do od-

ległości dość znacznych: między teini*zaś cząstka-,

mi a wszystkićmi innemi ciałami, pamiie siła przy-

ciagania (forec attractive ), 1 wywićra. się po-

między nićmi, także do znacznych odległości,:ale.

i.

jest różna podobnó, co doswey mocy, podług róż-

nych ciał *w szczególności., Wszakże znowu, co

do swegonatężenia:.,, obydwie te *siły maią się

proporcyonalnie do gęstości płynu ele trycznego;dzia-

_ łaią zaś na się, w stosunku odwrótnym kwadratów ódle-

głości; jak. się to daie wnosić z prawa , któremu

podlegażą, dwa ciała naelektryzowane , gdy wzaie-

iemniena się działają. b

b). Cząstki płynu elektrycznego ; przy rozcho-

dzeniu się óhegow ciałach ; w iednych się porusza-

ią bardzo łatwo i prawie bez oporu. Dla tego te-

dy ów płyn w ciałach z tego rodzaiu, rozchodzi

się i rozdziela wszędzie iednostaynie, gdy przytćm

skąd inąd; żadne inne ciało nićwywićra na nie

swoiego wpływu. i PO POZ AP ECA

W drugich zaś przeciwnie „doznęią ohe wswym

rozchodzeniu się wyraźney , a tćy, iuż większey lub

mnieyszey tamy; i przeto ów płyn nie zawsze się
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w nich rozdziela jednostaynie , tak dalece, iż je-
źli ta jego siła, zktórądąży do jednostaynego roz-
lania się , iest mnieyszą, aniżeli ów opórciałprze-
ciwko jego ruchowi; ciała te, wszędzie lubw nie-
których częściach swoiey powićrzchni, nie będą na-
elektryzowanemi, mimo blizkiego ich położenia pod
sferą działania płynu elektrycznego. Owoż skąd po-
dział ciał w ogólności, na przewodniki, nieprzewodniki
1 pół-przewodniki elektryczne. |

c). Przewodniki (conducteurs ), imaczey zwane
ciała an-elektryczne, lub elektryczne przez kommunika-
eyą. Są tociała,co prędkoi łatwo przyymuią do sie-
„bie elektryczność w całey swoiey powićrzchni, tu--
dzież równie prędko tracą ią znowu dla tego, że
w nich płyn elektryczny bez oporu, prawie wszę-
dzie łatwo rozchodzi się i krąży. '[u w ogólności
należą metalle , między którćmi srćbro i złoto zda-
ią się celować swą przewodliwością, woda i w e-
gólności wszelkie ciała przeiętć wilgocią; ciała
zwierzęce, oprócz ich włosów, szerści, 1. t.d.

Tu niektóre z ryb, póki żyią, zostaią jakby
w ciągłym stanie elektryczności: takićmi są np:
Raya drętwikiem zwana ( R. 'Torpedo ) , Surynamski
węgorz; tudzież ryba z rzeki Niger w Afryce
zwana u Francuzow (7rembleur du /Viger.) Wpra-
wuią one w odrętwienie członki tych, co się ich
dotykają, aponieważ zda się, Że dwię przeciwne

„ sobie powićrzchnie ich ciała, znayduią się w stanie
elektryczności przeciwney, robią przeto skutek po-
dobny uderzeniu butelki Leydeyskićy. E
| d). Wieprzewodniki (non conducteurs ), inaczey
zwane ciałami idio-elektrycznemi, lub elektrycznemi
przez się. Są to ciała, które nabywaiąc elektryczno-
ści w jakiey części lub punkcie swoieypowićrzchni,

"nie mogą jćy stąd daley wszędzie po sobię rqzpro-
wadzać; i dla tego dobrze nam służą dą ząchowa-
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nia elektryczności zebranóy.w innych Wałach; zwa-
nych przewodnikami; i jakmówimy dobrze je odo-
 sobniają. , "Funależą w szczególności.

„Suche powietrze, „ Gummy. z, Słoniową kość.
,Szkło. „ Żywice. „Jedwab.
%Dyament. „Lake,"Pikeże.

„ Oleiei tłustości. ń Siarka.  „ SZETŚĆ.
„, Wosk. „Włosy. 1 t. d.

e). Pół-przewodniki; są to ciała, co w tymże
względzie ich przewodliwości, trzytmaią jakoby śro-
dek między ciałami: pićrwszych dwóch rzędow: ta-
kiemi są np: marmur i podobne mu kamienie wa-
p'ienne — wysuszone drzewo —materye wełniane
it. d. W ; |

'g. ELEKTRYCZNOŚĆ UWAŻANA CO DO
SPOSOBOW WZBUDZANIA JEY

W CIAŁACH.

'Temi sposobami bydźmogą: w» tarcie iednego
ciała o drugie; 2? dotknięcie, ciała już naelektry-
zowanego; 359 same blizkie położenie ciała naelektry-
zowanego, obok innego ciała odosobnionego ii przy-

 tćm„uzbroionego ostrzem; 49 ogrzanie, czyli podnie- |
sienie temperatury; 59 przemiana stanu.

19 (o do tarcia. Tu:
a). Dwa ciała tarte o siebie wzaiem, elektry-

zuią się jedne przez drągie, byleby nie były oba- |
dwa z rzędu ciał przewodnikami zwanych,

b). Obadwa okazuią się bydź w stanieelektry-
; czmości, ale sobie przeciwney; jedno z nich bo-
wiem przyciąga do siebie te ciała, które drugie
odpycha. , "W tym razie,jedno z ciał odbićra dru-
giemu pewną część płynu elektrycznego, którym
wprzódbyło nasycone: przeto mówimy że pićrwsze
przez zbytek owego płynu, daie nam znaki elektry-
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czności dodatney,gdy drugie wczęści z niego wye
zutć, okaznie siębydź tćmsamóćm w acAPRA

_czności odiemn
„, Kiedy takdóświadczanć ciała, są bek z rzędu

nieprzewodnikow„ i co do powićrzchni, któremisi
trą wzaiemnie , są sobie równe; wtedy zetknięte
z sobą temiż' powićrzchniami , neutralizuią nieiako
swą perywzniość ; i żadnych niedaią nam jey
znaków.

„ Uważyć tu mamy , że jedno i toż samo ciało
elektryzoware przez tarcie, nie zawsze kierzeje-
den i tenże sam stanelektryczności : tak łak hi-
szpański nacićrany gumą sprężystą, elektryzuie się
dodatnie; a zaś elektryzuie się ódiemnie, jeźli go trzeć
będziemy: płatkiem wełnianym. i

29. Co do sposobu zwanego drogą a
(voiedu contact).

a). Tą drogą, łatwo się udzielaelektryczność
ciałom. przewoaniczym, i udzielona wnet się roz-
chodzi po nich do znacznych odległości. Jeźli te
ciała są odosobione.„ wtedy udzielonaim elektryczność
bierze stopień natężenia, w stosunku nieco mniey=
szym, od stostnku samychże ich powićrzchni, a staie
się prawie zgoła niewyraźną, kiedy rzęczonych ciał
massa, po którey się rozdziela,będzie ogromną.
; b). Tensya„, czyli natężenia mocy elektryczno-
ści przez ciało dotykaiącć nabytćy, tóm coraz bar-
dziey w nićm rośnie, im więcey razy i częścićy
dotykać będziemy ciała naelektryzowanego , da-
wszy. przytćm, Że to ostatnie ciało, trwa zawsze
skąd inąd w równym stopniu podniesioncy elektry-
czności. Natężenie to, nakoniećt stanie na stopniu
swćóy naywiększości (maximum) , a ktory A
może:

„ Od natężeniaelektryczności, do jakiego iją w cie-
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„le ndzielaiącem, podnieść i utrzymać można przez
użycie sposobu , którym go elektryznićmy. ©

i „ Od wielkości powierzchni ciała udzielaiącego; ba
* z tego względu, ilość płynu elektrycznćgo za każdćm
dotknięciem udzielona, będzie tćm mnieyszą,im sa-
mo to ciało iest większćm. A i

„ Zależy przytćm od natury podstawków, na któ-
rych się ciało +udzielaiące odosobnia, kiedy iest
przewodnikiem; tudzież od wilgocio-miernego sta-
nn powietrza, które je wtedy otacza. R

Zamiast tego sposobu elektryzowania ciał, przez
wielokrotne onych stykania z ciałem naelektryzo-
wanćm, służy nam daleko skutecznićy użycie zwy-
czayney machiny elęktrycznćy, bo ta je nayprę- |
dzey elektryzuie , i stawi na punkcie naywiększo-=|
ści, co do ich elektrycznćgo natężenia.

50. Samo blizkie położenie juź naelektryzowane-
go ciała, robić to może , iż inne ciała obrócone ku
niemu stroną , gdzie maią ostrza, i są przytćm od-
osobnione , nabywają elektryczności. Ale tu:

a). Ilość płynu dostąiąca się ciału przez ostrze |
zależy „,, a Ea: |

„ Od odległości tegoż ostrza względem ciała na-
elektryzowanego , tudzież od większćy lub mniey-
szey płytkości, jaką się ono zakończa.

„, Od stopnia natężenia, do jakiego jest elektryeę
czność zebrana w ciele, co jey udziela drugim.

„, Qd stosunku, jaki zachodzi między powićrzchnią
„ciała które udziela, a powićrzchnią tego co stąd -
nabywa swey elektryczności.

b ). "Toż samo ma się rozumieć i w ów czas, gdy-
by rzeczone ostrze osadzone było raczey na po-
wićrzchni ciąłą ndzielaiącego: ale gdy jedno lub |
drugie z tychże ciał obok siebie stawionych, uzbro-

, done będzie kilką razem kolcami, a te są blizko je--
_ fne przy drugich; wtedy udzielanie się i przelew  
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elektryczności między temiż ciałami, idzie tak powol-

nie iż wielość kolców sobie przyległych, szko-

dzi tu raczćy nie zaś pomaga.

Ze wszystkiego*już wnosić wypada, że po-

wićrzchnia konduktórów przy machinach elektry=

'cznych, wszędzie ma bydź gładką, polerowanąi wszę-

dzie się kończyć żaokrągleniem; że pilnie nalęży

od nich oddalać wszelkie ciała, coby miały na so-

bie. gdzieś ostrą krawędź, lub jaki występ i kąty.

'|/40, Podwyższenie. temperatury. Albowiem do-

świadczenie Ńczy.;;48* „=. ada dal 4
a). Elektryzuią się niektóre ciała, w dwóch a

nawet w. kilku stronach, czyli punktach swoiey po-
zde

wićrzchni, gdy będą pićrwćy ogrzanć;i tojeszcze

| w ten spósob..że elektryczność rzeczónych pun-
któw, tak jaki ichsamo położenie, bywa różnai cale
jedna drugiey przeciwną, Takiemi ciałami są np:

- „ Turmalin — topażbrezyliyski — boran ma-
pozB "MÓJ i niedokwaskrystallizowany zynku,

b). Elektryzuią się także, gdy będąc naprzód
stopionemi w naczyniu, potćmi się zostawuią by,

| stygły; jak np: siarka -—: Żywica=— lak hiszpański:

1 te. dę
-1Be, Przechód ciał że, stanu jednego w drugi

( changement d/etat ). Tak wyraźne otrzymuiemy

znaki elektryczności dodatnęy, lub też odiemneyw cza-
sie, gdy np;za pomocą kwasu siarczanego i piło-
win Żelaznych, tworzymy gaz wodorodny ;lub. za-

| pomocą tegoż kwasu i kredy,wydobywamygaź

kwasu. węglowego. 'oż samo się postrzega przy for-

mowaniu się gazu salótrowego (gaz nitreux ), za-

pomocą kwasu salćtrowego ji cukru. z
A Ę 2 - 8 |

ue ROBIE:
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3.ELEK'PRYCZNOŚĆ UWAŻANA CO'DO FE-
_* NOMENOW PRZYCIĄGANIA -;

| 1 ODPYCHANIA. |
4
Z|

Tuficżą Aotwikiczeńia; Że: i
"a). Dwa ciała będąc SEke podo-

nież, to jest obadwa dodatnie albo odiemnie,odpy-

chaią się pomiędzy sobą; jezli zaś naelektryzowa- ]
ne są przeciwnić, wtedy dążą* ku'sobie, iwza- ;
iemnie Się przyciągają: W'obudwiu razach, siła
ich takie © na się działania, ma się w stosunkic.0dź
wrótńym: kibadratów” odległości. Stąd dla nas”spo-
sób do Rózpozńiawania, azali elektryczność dwóch

- ciał, = uważać chcemy”; jest tażsama w zw
dwóch”, ć "też jedna drugićy przeciwną, "i
b) "Wszelkie ciało bądź to dodatnie , bądź wid

zemnie naelektryzowanć, przyciąga do.siębie naprzód
inne drobnieyszei lekkie ciała, będące'w stanie na-
turalnym, którewret potóm elektryzuią 'siępodo-
 bnież,i przetosię od'niegó oddalaią, jakbyodepchnię-
te ; wszakżeten ostatni fenomenjest tylko wypad=

| kiem? poprzedzaiącego podania. Rue wszyżdsć
80.łatwo można tłómaczyć„;

„Dla czego to kółko”metallówć,albokiążecźik o
> KKA „promieniach, czyli kolcachżachylonych'w tęż
samą stronę bierze ruch„wirowy;gdyosadzony na.
przewodniku. machinyelektrycznej, razemsię z nim

„ potćm elektryznie. ORT

"Dla.czego rozciek kióyjtciągiem ed na=
wetritrką kapillarną; gdy go elektryzuiemy w-na-

| czyniu, z któróm ma udział rurka. HULSW DT

" „ Dla czego to rokjielektryczność, Że dla nid przes
ziewanie, czyli niewidoma transpiracya
zwićrząt, i parowanie cieczy w naczyniąch , po-
większa się i idzie sporzćy.

s Dla czego pęczek nici pićrwóy ściśniony i za- | 
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wieszony na przewodniku machiny elektryczney po.
jego naelektryzowaniu, rozwićra się. na wszystkie
strony. Dla czego takoż ruszaią się i niby tancu-
ią, drobne papićrowe figurkii brzmią metallowe

| dzwonki, codo tego umyślny składaią apparacik, gdy
je łącząc z przewodnikiem machiny zaczniemy oc.
ktryzować.

4 ELEKTRYCZNOŚĆ, UWAŻANA Co DO
WPŁYWU CIAŁ JUŹ NAELEKTRYZOWA-
"NYCH NA INNE, POSTAWIONE , OPODAL

"W SFERZE ONYCH DZIAŁANIA.

Ciało postanowione w sferzedziałania ciała na»
elektryzowanego jaż skąd inąd, albo może bydź
także już naelektryzówane, albo użyte do:tego
w stanie swym naturalnym.

a9. W” pićrs.zym razie. PoE: ZEK
a). Dawszyto, iż elektrycznośćć obudwu ciałje-

dnaiest i taż sama; w tedy, za zbliżenićm onych
do siebie, płyn elektryczny, w iednćm równie jak
i drugićm; wychodzi ze stanu jednóstayności swe;GQ
rozlania, w jakim był pićrwćy; ale w obudwu razem, i
ze stronktóremi są ku sobie obróconć i bliższe, u-
stępnie w części jakby wyrugowany, a gromadzi się,
inatęża do tylaż w stronach dalszych i odwróco-
m. od siebie.

b ). Dawszyznowu że obadwa znayduiąsię w sta-
nie elektryczności przeciwnćy, wtedy massa pły-
nu ich elektrycznego, rozleie się w każdem osobno
co do swey miocy w sposób poprzedzaiącemu prze-
ciwny; bo się zgromadza i natęża ze stron które-
mi są sobie bliższe, w „dalszych zaś i odwróconych
ad siebie, zmnieysza się i słabieie wyraźnie.

2%: W. drugim razie:
a). Ciało już wcześnie naelektryzowane staie

20



404

się bardzićy naelektryzowanćm z tey strony, gdzie
bliżey naprzeciw niego, stawi się ciało drugie w sta-

mie swym naturalnym, gdy tym czasem w stanie
przeciwnym, elektryczność onego okaże się bydź

mnieyszą niż była przedtćm. |
- b) Co zaś do ciała nieelektryzowanego: to

„. „w tćy stronie swoiey powićrzchni, którą jest ku=
pićrwszemu obrócone, staie się równie mocno na-
elektryzowanćm, jak tamto, ale w sposób przeci-
wny; w dalszey zaś stronie i względem pićrwszego
ciała odwróconey, okaże się bydź naelektryzowa-

nćm podobnież. j
Ten zaś nowy stan obudwau ciał co do ich ele-

. ktryczności jaką wtedy przyimuią , utrzymuie się
w nich dopóty, póki iedno względem drugiego u-
trzymniemy w zbliżeniu; oddalone zaś znowu, za
sferę wyraźnego na się działania, biorą stan ele-
ktryczności, jaki napoczątku miały.

Wszystkie tu obięte fenomena kombinniąc ie-
dne z drugiemi, i obtawszy do tego ciało już na-
elektryzowane do stopnia : oznaczonego natężenia,

, można przezeń w innćm jakićm kolwiek ciele wzbu-
dzić podług. upodobania elektryczność dodatnią,
albo odiemną, 4a tę jaż mnićy jaż więcćy natężoną.
Stąd także wywodziśsię: Teorya szklanki Ley-
deyskiey, Elektroforu, Zgęściciela a
Elektro-mierza P. Kawallo (Cavallo).

A. Szklanka Leydeyska

Nazwisko to, daie się narzędziu szklannemu ma-
iącemu kształt szklanki, butelki, słoja, lub prostey ta-
fli, lecz z dwóch stron sobie przeciwnych okry-
temu wszędzie blaszką cynową, prócz 'pasa na cal
lub nieco więcey wszćrz zaymuiącego na około
krawędzi, gdzie żadnego nićma okrycia. Okrycić
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to zowie się inaczey zbroią szklanki leydeyskiey :

_dwie więc takowe zbroie ma na sobie narzędzie te-

go gatunku, a zaś obićdwie, w całym układzie ciał,

z któremi ie łącząc elektryzuiemy szklankę, maią

to przeznaczenie, że: | ,

a). Przez iedną, z nich szkłanka może ciągle przy=

imować do siebie coraz nową ilość ptynu elektry-

cznego z pewnego źródła, gdzie go skąd inąd u-

trzymuiemy statecznie, np: z przewodnika machi=

ny elektryczney, elektryzowanego dodatnie. ©

b). Przez drugą zaś tażsama szklanka, równą

ilość płynu elektrycznego utraca i przesyła od

siebie ciągle do kuli ziemskiey, z którą dla tego

zostawać ma w ciągłóm złączeniu. -

Idzie zatćm, że obićdwierzeczone zbroie szklan=

- ki leydeyskiey, elektryznią się razem, tylko w spo-

sób przeciwny; że przeto gdy je potóm między so= "+

bą łączómy przez łuk przewodniczy budziciela

( excitateur) tu zwany; płyn elektryczny od iedney

' zbroi przechodzi do drugiey, aż póki w obydwóch».

nie stanie w równowadze. Przeyście to, inaczey.

zwane wystrzałem (explosion ), dła prędkości i mo- ]

cy z którą się odbywa, jawi: się: nam zwyczaynie

pód postacią iskry, a ta mocno razi i wzrusza człon=

ki żyiących jestestw, jeźli które z nich, służy tu

pobobnie, jak wszelki inny przewodnik, za budziciela,

B. Elektrofor:

|. Jest to narzędzie złożone ż dwóch płaskich

krążków, albo talćrzy, które się kładą ieden na dru=

gim.  Stych: SEE i

” a). Pićrwszy jest nieprzewodniczym, bo składa

go zwyczaynie, albosama przez się warsta Żywi-
cy, albe jak bywa pospolicićy warsta z żywicy
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lub laku hiszpańskiego stopiona wylena na krą--
żek metallowy, co służy jey wtedy zapodstawę.

- b). Drugi jest krążkiem przewodniczym maią-

cym pośrodku osadzoną szklanną rękoieść; ta go
więc odosobnia i służy nam oraz do podnoszenia
go, lub spuszczania znowu na powićrzchnią żywicy.
- Daymyż że powićrzchnia ta Żżywiczney war- |
sty, przez tarcić jest naelektryzowaną i ma potćm zło-
"żony na sobie ów krążekmetallowy z rękoieścią; pó--
ki ten krążek trwa z żywicą w złączeniu, póty u- |
ważać go można iakby się znaydował postawiony |
w sferze działania drugiego krążka, będącego już
maelektryzowanym odiemnie, a przytóm odoso-
bnionego; górna, więc. powićrzchnia tegoż krążka,
jako dalsza od powićrzchni żywiczney, musi tu brać
inam potóm okazać stan swey elektryczności taki,
w jąkim się znayduie sama żywica, iłatwo go zno-
wu utraca dotknięta palcem, lub innym przewo-
dnikiem połączonym z ziemią; gdy tym czasem
przeciwnie, w dolney jego powićrzchni płyn ele-
ktryczny obficiey się musi zgromadzać iprzeto sta-
wi ią w stanie elektrycznośći przeciwney z pićr-
wszą. Idzie zatćm że, tensam krążek zdięty z ży-
wicyi;podniesiony, albo się nam jawi w stanie na-
turalnym,co do swey elektryczności, jeźli przed
podniesieniem Żaden go niedotykał, przewodnik;
albo też masi nam od. siebie wydać iskierkę, jeźli
_go raz dotknąwszy palcem, póki trwał. wzłącze-

niu z żywicą, dotkniemy go powtórę za podnie-

sieniem: powróci on wtedy do stanu naturalnego
i oltąd znowu jak przedtóm doświadczany, okaże
nam zawsze toż samo. // A |

C. Zgęścicieł (Condensateur).

Narzędzie to do tego służy, że nam wyraźnie

5 ;  4
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obiawić może elektryczność przytomną w ciałach,
' którey byśmy w nich jako zbyt słabey inaczey do-
 strzedz niemogli. Skłąd takowego narzędzia bywa

__dwoiaki. i
a). Może to bydź bardzo cienką szklanna ta-

felka z iedney strony cynową okryta blaszką i przez
nią zostawiona w złączeniu z ziemią; z drugiey zaś
strony do jćy powićrzchni przykłada się podobnaż
blaszka z cyny lub mosiądzu, lęcz odosobniona
na rękoieści szklinney, za pomocą którey możnażą
będzie przyłożywszy do tafli, znowu odiąc i po-
dnieść do góry. Tato więc ruchoma blaszka na po-
wićrzchni, przez którą do szkła, przylega, zbićra i
zgęszcza nieiako stopniami, tę,słabą ilość płynu ele-
ktrycznego, co się do nićy dostaie. od ciał, z któ-
remi ią stykamy,chcąc sądzić ostanie, ich elektry-
cznym. |

b). Może tu równie dobrze służyć nam krąg
metallowy, opatrzony, także w rękoieść służącą do

- odosobniania go*i podnoszenia, a tenpodobnież kła-

=

dzie się z góry na gładkiey sztuce z marmuru, su-_
chego drzewa, cćraty, wełnianego płatka i t. d.
jako ciał należących zawsze, do rzędu średnich,
czyli złych przewodników.

Ciała tego rodzaju obićraią się tu właśnie dla
tego, że nie będąc dobrómi przewodnikami, niemo-
gą bardzo wolnie przepuszczać przez siebie 1 gu- -
bić przeto, tey słabey ilości elektrycznego płynu,
jaką udzielamy skąd inąd opićraiącemu się na nich jak-
by na swey podstawie, owemu metallowemu krąż-
kowi: tyle jednakże są one przewodrikami, że dla
tego ulegaiąc wpływowi sfery elektrycznego na
nie działania ze strony rzeczonęgo krążka, ele-
ktryzują się także z nim razem, ale.w sposób prze-

„ €iwny, a przeto samo pomagaią mu nieiako do te-
go, że zbićra na sobie dosyć i zgęszcza „ów płyn



którego przytomniści w wielu ciałach inaczey do=
śledzić byśmy niemogii.

D. Elektromierz P. Kawallo (Cavallo).

Składaią go dwie gałeczki ze rdzenia bzu, lub
też rośliny sitowiem zwaney, zawieszone na sróbr-
nych niciąch u metallowego czopka, co z nićmi ra-
zem zamyka szklanną buteleczkę, gdzie więc pomie-
nione gałeczki samotnie wisząc, wolne są od wszela
kiego wzruszenia powietrza, :

a). Gałeczki te zostając w swym stanie natu-
ralnym,daią nam znać azali ciało którego doświad-
czamy, jest, lub nie jest w stanie elektrycznym;
dosyć jest bowiem to ciało z góry zbliżyć do ele-

| ktrornierza, a wnet rozwićraią się' jego gałeczki
w. butelce,skoro ciało rzeczone jest naelektryz0-
wanóćm; inaczey zaś zostaną bez. poruszenia.

b). Dawszy że takowe gałeczki są jaż naele-
ktryzowane skąd inąd i jawiaią się nam przeto
w słanie rozwarcia; jeszcze się ońe bardziey roz-
wićrać będą w butelce, gdy zbliżymy do niey
z góry, jakie ciało naelektryzowane z nićmi podo-
bmież; lub zmnieyszą kąt swego rozwarcia, jeźli

"kn ni zbliżone ciało jest naelektryzowanćm w spo-
sób przeciwny. 'Toż samo też okazałyby nam owe
gałeczki zbliżając ku nim ciało naelektryzowanę
do 'spodu szkła, gdzie są zamknięte: trzeba tylko
byw pićrwszym razie stan elektryczny owego ciała,
przeciwny był stanowi samych gałeczek; w dru-
gim zaś był mu podobny..

5 ELEKTRYCZNOŚĆ CIAŁ UWAŻANA"co
DO FENOMENOW ŚWIATŁA PRZEZ JAKIE

SIĘ NAM OBIAWIA, ZWŁASZCZA
W POCIEMKU.

/ 49. Do fenomenow tego rzędu należą: owa mdła
; - ę”
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łuna, jakby rozlanego światła, pod jakim iawi się

ham płyn elektryczny w środku co go bardzo ła-

two daley przewodzi,np: pod szkłem niedoskonale

wypróżnionóm z powietrza. lm próżnia ta jest

doskonalszą, tóm owe światło elektryczne żywićy

iaśnieie w pięknych kolorach purpury, lub fioletu.

20, Żywo iaśnieiący ostrokrąg lub snopek świa-

tła, z wielu skupionych razem, a daley coraz roz=

bieżnych promyków. 'Te zaś jawią się nam na 0=
ycn p y

strzach ciał naelektryzowanych dodatnie, lub. też

na nieelektryzowanych wprawdzie, ale ostrzem

swóm tylko obróconych i przybliżonych ku ciałom

naelektryzowanym odiemnie.

30, Drobne gwiazdki światła, lub tylko jaśnie=

iące. pnnkciki, zwyczaynie jawiące się na ostrzach ciał

elektryzowanych odiemnie , lub też cale i nieele-

 ktryzowanych, lecz obtóconych tylko i zbliżonych

kn ciałom elektrynym dodatnie. |
40. Iskry żywym blaskiem rażące, a którym o- :

stry jedno-krotny trzask towarzyszy zwyczaynie.

a). Iskry te składa samże płyn elektryczny.

przenosząc się w nich z jednegociała, do ciał drugich;

i jeźli się tak przenosząc. wpadać musi dociał ża=

okrągloney, albo płaskiey powićrźchni , czyni to za-

wsze w muieyszey odległości, niż gdyby one by--

ły płytko i ostro zakończone. Lecz wymiar tey

odłegłości, w jakiey iskry wypadać mogą, zależeć

będzie: | >

| „Od wielkości powićrzchni ciała naelektryzo-
wanego. wę

„, Od stopnia mocy i natężenia do jakiego w nim

jest zgromadzony płyn elektryczny. | ,

„ Od rozciągłości samegoż ciała, które ściąga na

Siebie uderzenić iskry elektryczney. Stąd poszło

użycie elektromierza, zapomocą którego , przez tę
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odległość w jakiey wypada iskra, sądzimy o sto=-
pniu natężenia elektryczności 5sdzie jest zebraną.

b). Iskry tćm są mocnieysze, przy równych
skąd inąd okolicznościach,im płyn elektryczny W cie-
le z którego wiłbadaią, jest obficiey zebrany;a
wtedy ©0ne są częstsżemi.

;, Im ciało naelektryzowane większe jest co do
swego obięcia;a W tym razie rzadziey one z nie-
go wypadać muszą.

| e). Iskry słabiey pospolicie elektryznią to cia-
ło, do którego się dostaią, niż było pićrwsze z któ-
TEgo wypadaią. Idzie zatćm, że gdy ciało użyte do
wydobycia iskry 1 dalszego jey przeprowadzenia,
składa się z wielu sztuk oddzielnych; wtedy tam
gdzie je oddziela pomiędzy: sobą pewny odstęp i
przerwa, wszędzie się jawić. będzie iskierka; ale
ta, tćm coraz słabsza, im się jawi coraz daley od
źródła z którego początkowie. pochodzi,tak dalece,
że liczba ta przerw i odstępów, które raz wydo- .
byta iskra zdolną jest przebiedz, :ma swe pewne
granice : gdyż każda część tego przerywanego łan-
cucha którym przebiega iskóń, osłabiają coraz, za-
trzymuiąc pewną cząstkę jey płynu. |

„ Każda iskierka przebywając przerwy tegoż
łancucha, elektryzuie po części i rozprasza massę
powietrza, a przeto znowu zmnieysza cakalwiek
moc elektryczności. ang"

; , „ lm więcey jest podpor, któremisię odoso-
bnia ów łancuch kędy przebiega płyn elektryczny,
 tóćm się więcey jego TOPPLASTE.1 ginie.

Owoż skąd ów sposób; jakim się robią illumi-
nacye elektryczne, czyliowe obrazy, które czarno-
xięzkiemi zowią (tableaux imagiques). Stąd ta-
koż wynika: sposób; jakim sobie wystawować ma-
my użycie odosobniaczow (separateur ), które tóm -
dłuższe i wyższe bydź muszą, im oparty na nich

i
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przewodnik,ma na sobie obficićy i tężey zgroma-
dzoną elektryczność, którą'w nim USTA chce=
my i ochronić od rozproszenia. a

d). Iskry te, swćm uderzeniem nieraz sprawu*
iąw ciałach takiż -sam skutek, jaki sprawować zwy=
kły gdzie indziey znaczne podniesienie temperata-
ry i skupieme cieplika w pasm bardzo. malzy
obiętości. Dla tego to:

iskra elektryczna zapalać może kikohels: stes
żyw:ice —proch— gaz wodorodny z kwasorodnym
zmieszany —— knot'po zgaszeniu swićcy woskowey
ieszcze dymiący.

„ /o,i metallei ieźli iest tęższa, iak bywa np:
iskra z bateryi elektryczney, może cne przywieśdź
do stanu niedokwasów (oxydes).

„ Rozkłada ciała oleyne i obraca ic w węgiel
 wydobywaiąc przy tóm gaz wodorodny; podobne
robi ba nich przemiany, jakić skąd inąd zwykły

' ponosić w tyglu, wśród mocno natężonego ciepła.
„Podnosi rozciek zawarty w termometrze.

wsżystkie tego rodzaiu postrzeżenia, pokaznią nam
wiełką analogiią między cieplikiem i płynem
elektrycznym, która tóm się ieszcze daley utwief-

' dza, że ciała, co są przewodniczemi lub nieprze<
wodniczemi względem elektryczności, takiemiż są
i względem cieplika; Że te obadwa płyny równie
daią się nieiako wzbudzać wciałach przez tarcie, i
równie się udzielaći rozchodzić w nich zwykły,
drogą bezpośredniego onych stykania.

e). Iskry te nakoniec, rozkładać mogą na swe
poczatki gaz ammoniacki, gaz niedokwas saletrowy
wodę -alkohał - eter. it.d. |

O GiEKERYGZNÓŚĆ UWAŻANA CO DO JEY
ANALOGIY Z MATERYĄ PIORUNU.

ao. PionvN nie jest RAM innem, jak iskrą clo i
21
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ktryczną którey moc z iaką się nam zwyczaynie

okazuie, musi zaleźćć: TW
„ Od większey tylko massy'i skupienia się w nićy

płynu elektrycznego, ile że ta odległość w iakićy

zwykł wypadać piorun, jeśt pospolicie bardzo wiel-

kas SEK; 5 2. |
„ Zależy od daleko znacznieyszey obiętości tych

ciał, międży któremi jawi się nam zwyczaynie pio=

_run rażący. emi bowiem ciałami są z jednćy

strony jaka$ znaczna przestrzeń ziemi na ićy po-

wierzchni, a z drugiey równie wieika część powie-

trzokręgu przeiętego chmurami, które w nim u-

ważać można, jak przewodnika,cobędąc odosobnio-

nym, iest przytćm nieraz mocno naelektryzowany.

29. Pokazuie nam swe skutki tym podobne, jakie
otrzymujemy przy pomocy naszych machin ele-

ktrycznych. Czego dowodzą:
a). T'a własność materyi piorunowćy że wswym

przechodzie na inne, lepiey obićra nieiako dro-

gę przez ciała przewodnicze, a szczególniey me-

talle, które częstokroć topi nieruszywszy bynay-

mniey ciał elektrycznych przez się, któremi pod-

kładane bywaią. Rozrywa i rozrzuca ciała, na któ-

te uderza; pewnie dla tego, że te jako podobnież

naelektryzowane w swych częściach, podlegać mu-
szą prawu zwyczaynego elektrycznego odpychania.

" „ Wydaie zapach fosłorowy, jaki wydaią ciała”

elektryzowane zwyczaynie.
b). Fenomena przyciągania lub odpychania kon-

duktorów: spiczastych, gdy odosobniwszy one, zo-

stawimy gdzie, na otwartćm powietrzu pod niebem.

" €). Fenomena swiatła nieraz postrzegane na 0-

-strzu konduktorów, które dla ochrozy od piorunów
stawiane bywaią, i góruią nad szczytem wież, lub

domów naszych.
/„ Światło te, pewnie bydź musi swiatłem ele-

ktryczności, właściwóm materyi piorunowey, którą  
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jako płyn elektryczny, drogą rzeczonych kondukto-
rów, dostaie się i przechodzi zwolna z.-powietrzo-

kręgu do ziemi. Owóż skąd konduktory pioruno-
chronńemi zwane, (paratonnerres ). Ale te aby nam

_ dobrze służyły: s RZ: -
| „ Dla tego ich pręty maią mieć dostateczną gru
bość, iżby ich czasem niemogła stopić tęższa iskra
piorunowa wypadaiąc z chmury.

„ Maią bydź nigdzie nieprzerwane w swym
ciągu; inaczey tam gdzie się w nich znaydnią przer-

wy , póydzie piorun iskrząc i swićcąc; przeto, al-

bo massie tych przewodniczych prętow musi, zna-

cznie uszkodzić, albo też zrobiwszy wystrzał 'na

stronę, wznieci swćm uderzeniem ogień w ciałach:
przyległych. | ÓEŻ

„ Pręt konduktora, ma prócz tego swym końcem
ndołu wchodzić - do znaczney massy wody, albo

przynaymniey bydz zapuszczonym do ziemi tak
głęboko, iżby dosięgał ićy warst, gdzie te dosyć
już wilgotnemi bydź mogą. Jeżli kiedy przy do-
mach naszych mieć chcemy kilka razem takowych
konduktorów, pręly ich wtedy maią bydź iedne

od drugich dosyć odległe; dostateczna między nie-

mi odległość może bydź od 20 metrow, albo stop:

61 prawie; inączey traciłyby na swey dzielrosci.

59. Z wypadnieniem piorunów łączy się pospo-

łicie huk pewny, pówtarzaiący się na powietrzu,
a zwany grzmotem (tonnere), Huk ten pewnie

jest skutkiem gwalicwnego wzruszenia powietrza

które zdasię iż następować musi za nagłóćm opada-

daniem wody wprzód rozpuszczoney w tćmże po-

wietrzu, formowaniem się w nićm czczości, a potćm
chmur; co wszystko łączy się pospolicie z biciem
piorunów. Jest też rzęczą podobną do prawdy, że
tu też mieć musi swoy wpływ 1 temperatura, ile,

Że fenomena grzmoiu i piorunu, latem zwyczay-

nie maią swę mieyscę, ...
l
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XIII.

OGALWANIZMIE.
 
 

Przez Galwanizm w pierwiastkach iego odkrycia,

rozumiano tę własność, dla kiórey części muszku-
larne zwićrząt gdy się znaydą w pewnym ukła-
dzie i połączeniu z innómi ciałami, okazwią. nam
wsobie nawet po śinierci, wyraznie jeszcze i gwał-
towue drzenia, a które dla tego, że ie pićrwszy
z pilnością uważał Galwani, nazwano galwa-
'nicz temi fenomenami. Dzis prawie. dowiedz.Ono,
że tey własności i rzeczonych fenomenów. począt-

_ kićm, jest płynelektryczny postawiony w stanie
ruchu i zwyczaynego mu działania. |Iuecz pomie-
n.one spasmoddyczne drzenia części zwićrzęcych, za-
chodzą w nich, albo wtenczas tylko, gdy się znay-
dulią w pewnóm połączeniuz metallami różney na-
tury; albo że maią w nich Mmićysce bez żadnego
pośrednictwa”metalłów. Stąd fenomena tego ro-
„dzaju rozróżniaią się pospolicie na fenomena wła-
ciwe elektryczności galwanicznćy, i na fenome*
na elestrycznosci zwićrzęcey.

1. FENOMENA GALWANICZNE UWAŻANE
„. CO DO SPOSOBU WZBUDZANIA ICH

W CZĘSCIACHEE

Abywzniecić i okazać kak galwanizmu w czę-
ściach zwićrzęcia, nawet po jego Śmierci, dosyć
jest dany onego muszkuł, albo ich kilka razemzso-
bązłączonych, oprzeć końcami na dwóchblaszkach
metallui tych potćń „dotykać prętem także me'al-
lowym, ale %, pićrwszym różnęy natury; a za ka-
żdóm dotknięciem wzrusza się muszkuł. To po-

 



 

165

łączenie części zwićrzęcych z metallicznemi jakby
jeden łancuch czyniące, nazwano łaneuchem Gal-
wanicznym, a część jego ze zwićrzęcych organów
złożoną, łukióm zwićrzęcym; część zaś drugą u-
formowaną z metaliu, zowią Łudzicielem Gaiwa=
nicznym (excitateur galvanique ).  Obiedwie te
częsci uwaźmy już osobno.

19. Co ao organów zwsóragcychJormuiących łuk
tegoż imienia.

a). Organ wwikdkcy aby mógł na się doznać
galwanicznego wpływu od ciał'ce go tu wzbudza-
ią, może bydz składanym, albo z muśzkułów ra-
zem i nerwów, albo z samych nerwów, albo tylko.
z samych części muskularnych, jaką jest aż =
włóknista krwi zwićrzęcćy. a

Z, czego się pokazuie, że przytomność nerwów
w łuku zwićrzęcym nićma bydz uważaną za isto--
tny warunek do wzbudzenia wpływu Powoczną
go, na części muszkularne.

b). Wpływten na łuk zwićrzęcy łancucha, nie-
będzie dla tego przerwany, że go składaią różńć
organa tegoż samego zwićrzęcia, lub teź zwićrząt
różnego gatunku — że w nim gdzieś nerw będzie
przecięty, lub tylko przewiązany— że wciągu 0-
nego gdziekolwiek inne przedzielaią gociała, z na-
tury swćy mogące należeć do składania łuku bnu-
dzicielem zwanego, jakiemi są wszczególności:
metalle. Istotnym tu jest warunkiem, aby części
łuku zwićrzęcego wszędzie się między” sobą styka-
ły, SĘ tylko poprostu.

. Wpływ ten będzie bez skutku, 19. Gdy
odległość przedzielaiąca różne części galwaniczne-
go łancucha, przeydzie już pewną granicę, która
tu zwyczaynie jest bardzo mała; 29. Gdy części
zwićrzęce użyte do łuku, nie są obrane z ich ze-

| PY powłoki epidermi: awanćy; lubo ta zno-
, gdy będzie bardzo delikatną l cięką, mnie ni-
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_szczy wprawdzie skutków galwaniczeego wpły=

wu, ale ie'tyiko nieco osłabia. j

(20, (o'do ciał, które wywićraiąc swóy wpływ na

organa zwićrzęce, składaią część galwanicznego łan= |-

cucha bndzicieiem zwanego. W tćy części: (7%
_a) Uważa się własność przewodnicza sztuk

ją składających. Albowiem doświadczonło, że ta,

jako łuk budzący dobrze tu służy, gdy go składa-

ią ciała, uważane za dobrych przewodników ele=

kiryczności galwanicznćy; takiemi są naybardziey:

zio.a i wszeikie ciała napoione wilgocią— Ciała

z węglem złączone—— Muszkuły zwićrząt obrane

z ich zewnętrznóy powłoki — Metalle, a te już sa-

ńe przez się.i czyste; między któremi zdaią się:

* celować złoto -— srebro — zynk — cyna: juź po-

łączone z węglem— siarką— fosforem. |

„, Nieprzestaieon jeszcze dobrze służyć i w ten-

czas, kiedy ciąg jego przerywaią tu. ówdzie cia-

ła, conależą właściwićy do składania łuku, zwić-

rzęcym zwanego. Pó 1 |

„Przerywaią zaś w nim tę funkcyą i niedaią

się jawić skutkóm galwanicznym, umieszczone

w nim i przedzielające go te ciała, które uważać

można jako: nieprzewodniki „galwanizmu; jakiemi
są w szczegulności są | |
siarka + . , lak
dyament „.. bazalt 2
wosk. ci 7« «żywice | |
szkło |... . tlustości ziemńe (biłumes)

powielrze . .- niedckwasy nietalliczne.

b), Uważa się też różność przyrodzenia i li-

czba sztuk wchodzących do składn budziciela. O-

woż tu. ,,
„„ Dwie'sztuki metallowe, na których się kła»

dzie oparty swćmi końcami łuk. zwićrzęcy, zowią

się podkladkawni , albo uzbraiamami tegoż. łuku;

trzecia zaś co je niędzy sobą połącza, zowie się  
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łącznikiem, i pódobnie jak tamten może bydź

' złożoną z jednćy tylko, lub kilku sztuk razem,

byleby dokładnie z sobą połączonych.

| „Od dobrania rzeczonych trzech sztuk w tym

łuku, zależy nieiaka$ różność w wyrazności gal-

waniczhych poruszeń organu zwićrzęcego; bo ie

naywyraźnićyszemi pospolicie jawią się, gdy owe

trzy sztuki budzicieła, są oraz trzema różznemi me-

tallami. Mogą one jednakże bydź brane z dwóch

tylko różnych metallów, lub nawet wszystkie z je-

dnegoż, a fenomena galwaniczne. nieprzestaną dia

tego jawić się na organie zwićrzęcym, lubommićy

wyraźnie i słabićy niż w układzie pićrwszym.

„Zdaje się w ogólności, że przy równych

skąd inąd okolicznościach, wpływ galwaniczny bu-

dziciela na organa, zwiórzęce, rośnie tu mnićy wię-

cćy, tak jak rosną same powićrzchnie sztuk, co go

składaią; tudzież że łatwićy on skutknie na zwić-

rzętach krwi zimney, niż<tych co ją maią w sobie

ciepłą, a zwłaszcza przy końcu zimy lub na po-

czątku wiosny.
, e). Uważa się nakoniec sam porządek w jakim

rzeczone sztuki są ułożone w łuku; które go for-

muią. Przeto; aby ich użycie skutecznićyszćwą

było. ,,
„ Trzeba aby te niebyły ułożone między sobą

symetrycznie co do ich. natury. © | z -

„Aby sztuki zwłaszcza tu służące za. zbroie .

części zwićrzęcych, niebyły jednorodne itakież sa-

me (identiques): wszakże i w takim- razie można

znieśdź onych tożsamość i otrzymać skutki gal-

waniczne, gły jedną z nich którąkolwiek natrze-

my wprzód jakićm innćm ciałem, z rodzaiu prze-

wodników, lub ją owiłżymy tylko jakowym pły-

nem; albo nakoniec, gly która z nich zrobiona bę-

dzie ż mieszaniny, czyli połączenia z sobą Wieiu,

różnych metaliów.- ;
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2. FENOMENĄA: GALWANICZNE UWAŻANE
ZE WZGLĘDU NA ROŻNOŚĆ ORGANOW
POD DOŚW IADCZENIEM, I Z WIELU IN-

NYCH OKOLICZNOŚCI.

19, Co do różności organów i wpływu na nie, ze
strony metallów, wchodzących do składu budzicieta.
„Wpływ ten jest taki, że,, |

„ Na muszkule samym sprawuie ściąganie się.|
konwilsyine.

„ Na nerwach mnićy lub więcćy mocne dra-
Znienie.

„Do kiszek wprowadza lekki jakowyś nieład
w ich funkcyi, a czasem mnićy łub więećy zna-

, cznewypróżnienie ( evacnation ).
„, Na oczach sprawuie czucie pewnćy błyskawi= .

cy i wyraźnego światła w pociemku.
„Na języku smak pewnego kwasu. | |
żę„Na innych członkach obranych z inódadiój |

ich powłóki, za pomocą wezykatoryów, sprawuie
drgania, boleśne czucia i wystąpienia obfite pew-

_ rego humorti , który rozlewaiąc się po skórze cia-
ła, zostawnie na nićy brónatno== czerwonawą pla-
mę i staie się tak ostry, że sprawić może zaognie-
nie podobne do róży (ćrysipele).

29, Co do innych okoliczności, których wpływ
zmnićyszać tu zwykł, lub zupełnie niszczyć skutki
galwanizmu, na organach zwićrzęc| ge Temi oko-
licznościami są:

a). Stan w jakim się znayduią organa zwićrzę-
ce, które pod doświadczenie bierzemy.

„ Sposób jakim stawimy między sobą w połą-
czeniu różne; części galwanicznego łancucha.

Następstwo w zmianie doświadczeń, które wie-
łe wpływać mogą jedne na drugie; tudzież sam
ciąg ich trwania, bo dla tego nakoniec, cała dziel-
ność wpływu galwanicznego w zostać bez, ża-  
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dnego skutku na organie zbyt utrudzonym, i przez
. częste narażenia jego, wyczerpamy nielako Z 0-
szczątków życia; lubo skąd inąd' te juz wygasłę '
w nim oznaki życia i ruchu, SDRZAE może i przy-
wraca jakby na nowo,

„Jedna kropla przekwasu soinęgo ( acide-mu-
riatique oxygćnć/.

„Jedna iskra elektryczna, która sama przez
się nieraz wznieca *pazmodyczny ruch w obumar-.
łym muszknule,

„ Sam nakoniec pozwolony łoszycek.ia przer=
wa nieliaka w ciągu doświadczeń.

b). Asfyzia ( Asphyxie) czyli uduszenie, a to już
_ podług tego jak. z różnych pochodzi przyczyn; albo
niszczy zupełnie czułość organów zwićrzęcia na
wpływ galwanicznego działąnia, jak gdy np. zwić-
rze ginie uduszone przez kwas węglowy, lub gaz

. wodorodny siarczysty.
„Albo zmnićysza w nim tylkojego sposobność

doprzyięcia wzruszeń galwanicznych, jak gdy ginie
uduszone gazem ammoniackim —  saletrorodnym—
wodorodnym siarczystym, lecz mało co w sobie
siarki maiącym— toż gdy ginie w gazach sa
tych przez oddychanie.

„Albo że ów płyn galwaniczny niezmieniaby-
naymnićy swych skutków na organie zwićrzęcia,
jakby te np. było uduszone gazem. wodorodnym
czystym , wodorodnym węglistym, przekwasu sol-
nego, gazem niedokwasn siarczystego, |

„"Tadzież przez zatopienie go w żywóm sró«
brze.

„Przez zostawienie w próżni machiny poda:
matycznćy. -

| „ Przezwystrzał odebrany z bateryi elektry=
.ezney.

c). Zanurzenie organu przez czas mnićy lub
więcóy Uugi, w niektórych płynach np. walkoho=

82 '
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m— wsólucyi z opium, lub zpotażu 1 t.d. Przez
to bowiem niszczy się w nim także, lub tylko się
nieco osłabia, jego RBOCCEdoRP wpły-
wur gataskwieza

d: FPENOMENA GALWANICZNE co DO ICH
TEORYI.

Podług Pana Galwani spazmodyczne rusza-
nie się muszkułów w łancuchu galwanicznym,
stanowić miało część istotną fenomenów tego ro-
dzaiu, dla którychwytłójnaczenia przypuszczał on.
płyn "szczególny w śwolm gatunku, a naturalny
zwićrzętóm, nażwany” galwanicznym. W mniema-
niu zaś sławnego Wolty rzeczone poruszenie
muszkułów, jest tylko dalszym nieiako skutkićm ,
działania tego to płynu, który podług niego nie-
różni się bynaymnićy od samegoż „płynu elektry-

 cznego, a który, że krążyć musi. 1 działać „potćm
na organa zwićrzęce, winien to jest, nie już tym-
Że organóm wchodzącym w skład gałwanicznego
łancaucha, ale samym metaliom, co składaią one-
go, część budzicielem (excitateur) nazwaną. Sa-

_ mobowiem proste lecz ścisłe stykaniesię powićrz-
chni między metallami, różnóy natury, wzbudza
w nich i wzrusza: podłag Wolty płyn elektry-
czny w ten sposób, że stawi ie potem co do elek-
tryczności , w dwoiakim stanie: to jest jedne w od-
jemnym, a drugie w dodatnim. 'Owoż nowy po-
czątek, a stąd ważne potóm onego przystosowanie
przez iEg64 Fizyka dó złożenia apparatu stosemz
czył kołumną gałwaniczną zwanego, którey teo-
rya służy nam dzisiay jakby za punkt środkowy
dó porównania i pogodzenia między sobą wszel-

„ kich fenomenów zwanych dotąd gałwanicznemi.
'Fu więc ma się okazać 19. że ów początek od

pićrwszego Wolty wskazany, jest początkićm pra-

|<
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wie ogólnym; 29. że z niego wypada teorya kolu-
mny galwanicznćy; otaz wykład fenomenów gal-
wanicznych różnego rodza, tak tych , cosię nam
jawią na zwićrzętach: już poich smierci, jak itych
co prawdzą się na nich, póki są w Życiu.

'A. Główne czyny w teoryi: Wolty.

/_ a). Dwa wygładzone i płaskie różno-metallo=
we krążki, kiedy do siebie przyłożone będą, i
przytćm przyciśnione za pomocą odosobniaiących
rękojeści, okażą się po swoim rozłączeniu w róż-
nych elektrycznych stanach; toiest jeden będzie
elektrycznym dodatnie , drugi odjemnie.

„b). Biorąc różne metalle w następuiącym po=
rżądku: srćbro, miedź, żelazo, cyna, ołów, zynky
i łącząc one po dwa razem, w sposób poprzedza-
iącemu podobny, da się widzićć, że z nich każdy
składaiąc parę krążków z poprzedzaiącym go me-

tallem w podanym szeregu, elektryzuiesię do-

datnie; a zaś odjemnie z tym, co po nim idzie:

tak dalece, iż podłng P. Wolty płyn elektryczny
wzbudzony pomiędzy metallami przez samo zetknię-
cię onych powićrzchni, musi niejako krążyć i ze
sróbra np: przechodzić w części do miedzi, z tćy:

do żelaza i t. d. aż do zynku; gdy przeciwnie:
wsteczną koleią nie idzie w nich nigdy. Jednak
aby to okazać w sposób wyraźny, trzeba mieć

w pomocy uarzędzie zwane zgęściciclera, które

bydź może różnego składu, i dzielności; trzeba

mieć prócz tego czułe elektro-mierze np: słom-

kowy Wolty, lub drugi Benneta z listków
złotych zrobiony. 4h

Złączywszy z sobą dwa krążki jeden z miedzi,

a drugi z zynku, obedwa z wypustkami na boku,

by za ich pomocą można było którykolwiek jeden

- wziąć dobrze palcami, gdy drugi spodem leży na
i
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górnym talerzn zgęściciela zwyczaynie robionego
z miedzi iub mosiądzu, po takowćm złączeniu o0-
bLaczómy, że: |

1%. Gdy krążek miedziany leży na Ko/lektorze,
a zynkowy trwaiący z pierwszym w zetknięciu
trzyma się za wypustek między palcami, wtedy,
talerz górny zgęściciela, po zdięciu z niego rze-
czonych krążków, 'przeniesiony i do elektromierza
zbliżony, elektryzuie go odjemnie; nie elektry-
zuie się zas bynaymnićy, ani talerz zbieraiący zgę-
ściciela, a tćm samćm ani eiektromierz, gdy chcąc
go podobnież doświadczać, kładniemy na nim żynk
w bezposrednićm zetknięciu, a miedź znim złą-
czoną trzymamy za jey wypustek między palcami.
Jednakże : |

27. Gdy położćmy wprzód na talerzu zbieraią-
cym zgęściciela, kartę papićru zmoczeną w wo-
dzie, lub jaki płatek napojony także jakimbądźkol-
wiek przewodniczym rozciekiem, a. potćm poło-
żómy na nim parę naszych krążków którąkolwiek
bądz stroną, to iest miedzi, lub zynku; wtedy
znaydziemy, że zawsze, naelektryzowany będzie
talerz zgęściciela, ale w ten sposób, że zgroma-
dzona w nim elektryczność, kiedy był złączony
z zynkićm, jawi się po ich rozłączeniu dodatnią ;
gdy przeciwnie za odjęciem go z pod miedzi, bę-
dzie jak przedtóm zawsze odjemną. Otoż począ-
tek z którego jak obaczómy wywodzi się teorya
stosa Wolty, czyli Kolumny galwanicznćy, gdzie
da się widzićć że za właściwy niby c/ement jey
składu , i fenomenów dalszych , uważać można je-
dną tylko tę parę meętallowych krężków, z namo-
czoną przekładką. |

.. /'€) 'Tym sposobem doświadczaiąc W olta
dwóch tylko trzy calowych krążków:zmiedzii
zynku, lub ze srćbra i zynku, widział pićrwszy,
że elektryzuiąc się obadwa, okazywały mu patęs
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żenie swóćy elektryczności na jego elektromierzu
od 29 aż do 49 stopni; ale gdy je wprost łącząc
jeden z drugim, i potćm rozłączając przenoszono
do podobnćyże na elektromierzu proby, bez po-
średniczego użycia „zgęściciela, wtedy elektromierz
luboć wWskAzyYSAZ; że były naelektryzowane , wy-
świćcał przytóm że natężenie ich elektryczności

' było ledwie na ',, stopnia. Nadto, im które dwa
różne metalle są bliżćy jeden od drugiego w ich
wyzćy wskazanym od nas porządku, tćm słabszćm
okazuie się natężenie elekirycznosci wzbudzanćy
w nich drogą zetknięcia, jednak naymocnićyszćm
jest łącząc krążek srćbrny z zynkówym.  Wszak-

, że postrzeżono tu późnićy, że jeszcze mócnićy e-
lektryznie się tenże sam zynk, z ©łówkiem Angicl-
skim lub z czarnym niedokwasem Manganezu kry
stallizowanym; bo natężenie ich elektryczności
czyniło biizko Y,, lub "55 stopnia na eiektromierzu.

Wiedzieć należy w ogólności, że w doświad= -
czeniach tego gatunku, metallowe krążki, aby się.
elektryzowały przez -samo ich ścisłe z sobą styka-
nie, powinny bydź równie jeden jak i drugi na-

„ leżycie odosobnione za pomocą szklannych ręko-
_jeści, lub inaczćy.

B. Treść Teoryi Wolty.

Tłómacząc. Wolta poprzędzaiące czyny, mówi
„Że metalle, a może i wszystkie w przyrodzeniu
ciała, wywićraią wzaiemne działanie na swe wzglę-
dne elektryczności wmomencie stykania się z so-
bą. Kiedy trzyma się krążek miedziany za jego
wypust,w tenczas część jego elektrycznego płynu,
przechodzi do krążka zynkowego; aie jeżeli ten
zynk jest w bezpośrednim zetknięciu ze zgęścicielem,
który jest takoż miedzianym, wtedy ten ostatni zmie-

_ rza do rozbrojenia się ze swoiego płynu z równąż si»
=
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łą; ażezynk nic mu niemoże przesłać, więc po ze-
tknięciu znaleśdź się powinien w naturalnym stanie.
Jezeli przeciwnie, położy się zmoczony papićr mię=
dzy zynkićm, a nuedzianym wiekiem zgęściciela,
w takowym razie, własność elektryczności poruszal- ce
na , zachodząca tylko w samóćm zetknięciu , mię-

/ dzy temi metallami zniszczoną zostaie; albowiem
woda, która zdaie się w naymnićyszym stopniu

i posiadać tę własność w stosunku do istot metalli-
cznych, bardzo mało wstrzymuie przepływ płynu
z zynku do zgęścicieła, i ten dodatnie nabić się
może.

Naostatek, kiedy wieko zgęściciela styka się
z końcem miedzianego krążka, przedzieliwszy je
papierem wilgotnym, którego działanie własne, jest
naysłabsze; nic nieprzeszkodzi metallicznemu 'któ-
żkowi, aby z niego część elektryczności dodatney
nieprzepływa do.zynkowego krążka; w ówczas
zatćm po ustałćm zetknięciu, znaydzie się zgęści-
ciel naelektryzowanym odjemnie.

Podług tćy teoryi łatwo jest tłómaczyć działa-
nie stosa Wolty, czyli kolumny galwanicznćy.

C. Stosunek zachodzący między metallami
co do siły poruszaiącóy:i pędzacey płyn

elektryczny, od jednegaz nich
w drugi.

Uważając sisłałie w szeregu wyż wskazanymz:
, między srćbróm i zynkićm, siła pędząca płyn el
ktryczny w dwóch którzchkolwiek metallach np:
w srćbrze i zynku, równa jest summie takichże
sił, w drugich metallach razem branych 1 środku-
jących między dwóma pićrwszemi.

Twierdzi bowiem Wolta, że takić ma bydź
prawo w tóm stopniowaniu , między tómi siłami;
że dla niego, różnica stanów elektryczności między

|

>
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dwóma ostatniemi krążkami, równa się summie ró
Źnic zachodzących między metaliami pośredniemi. ,

Jeźli więc damy, że różnica: stanów elektr.y- *
*©znychi sił pędzących, jest

między srćbrćm.i miedzią wa:
— miedzią i żelazem > 2.
— żelazem i cyną = 5.
—  cyną i ołowiem E-1.
| ołowiem izynkiem = 5.

i ztych tylko Bólu metailów składa się stos W ola
ty, maiący udział z ziemią, bez zadnych wilgo-
tnych przewodników; wtedy podług prawa rozie=
wania się płynu elektrycznego, a= się stan
elektryczności sróbra =0, miedzi = 1, żelaza— 5,
cyny =6, ołowiu 27, zynku 5=12. Póżnica więc
stanówmiędzy pićrwszym a ostatnim jest = 19, ata
ilość równa jest takoż sammie różnic 1+-2--5--1-|-5
zachodzących, między stanamia.środ
kuiących metallów.

D. FVilgotne inzóżidił, ż ich funkcya
w stosieAERYACIER,

Ciała płytne wcho lzące do składu stosa Wole
ty, służą tu tylko i przyczyniaią się do skutków
jego działania, jakó przewodniki elektryczności
prosto brane. Zdaniem W o lt y, im więcćy roz-,
ciek, lub roztwór: jaki'hkolwiek użytych tu soli,
lepićy i deskonalćy przewodzą płym elektryczny,
tóm on prędzćy w stos.e galwanicznym krążyć bę=
dzie. Soleikwasy rozpiszczonć w wodzie powięk-
Szają tylko podług zdania Wolt y stopień jćy prze-.
wodliwości , i dła tego stos-nićmi odwilzony mo*
cnićy na nas fizyologicznie działa.

- Podług dokładnych  postrzeżeń Biota nay=
dzięlnićóy tu e solaay mz poe
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tażuw; ze zbytkićm kwasorodu. 1 takoż siarczany,|
linki 1 żelaza. | | | KA

W olta ze swych doświadczeń na stosie me-
| tallicznym rożnómi rozciekami zmaczanym, w prze--

działach krążków; wyprowadza ten ogóiny wypa-
dek o jego elektrycznym naboju: Że zawsze trwa
jednakowy co do swćy mocy.

Liecz Biot dokładnićyszy w swych doświadcze-
niach, pewnićyszć podał wypadki, z których sta-

= .

nowićmyv w ogólności.

a). Że stosy Wolty galwanicze zupełnie so-
bie skąd inąd równe, prócz różnicy użytych wil-
gotnych przewodników, daią nabóy. różućy mocy
udzielanćy zgęścicielowi w. momentach równych.

b ). Ze dzielność stosa na organa nasze wyra

źnie rośnie tak, jak rósł nabóy elektryczny w swćm

" natężaniu zgęściciela. A stąd:
| «). Ze można wcześnie sądzić o jednym z tych
dwóch skutków stosa, za pośrednictwem drugie-
go , luboć nie można je podobnie mierzyć. |

|. „ Różność więc natury wilgotnych przewodni-
ków czynnie się przykłada do skutków działania
Stosa galwanicznego. 'Ten mocnićy na nas działa,

gdzie zdaniem W ołty przewodnikwilgotny 'do-
skonalćy przewodzi, i gdzie przeto, prędzćy prze-
pływa elektryczność.

2 e

Łecz, że stopnia przewodliwości płynów wzglę-

dem elektryczności dobrze nieznany, niepododna
więc stanowić, że sama różność przewodliwości
użytych rozcieków, jest przyczyną różnicy. w na-
tężeniu działania stosa. A tóm samćmniemożna

stanowićzWoltą, Że natężenie naboju elektry-
cznego w krążkach stosa, jest. zawsze równe i je-

dnakowe, chociaż nanas fizyologicznie równie działa,
chociaż różne, mnićy więcćy doskonałe przewo-
dniki, użytć będą za przekładki w stosie.

Stateczne postrzeżenie uczy, że „ wilgotne prze-

m  
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 Wwodniki, na Biz stosa  galwaniczrego, ch mi
cznie działać muszą; które zawsze ożien się-

, mnmićy, więcćy zakwaszone..
„ Zawsze działanie elektryczne stoga,EE”Się

odpowiadać stopniowie prędkości, z jaką w nim i-

dziezakwaszenie.  Węglan' potażu isłarćzan „glin-
Ki,lub żelaza, jasny podaią przykład.> i

', Że im prędzćy stos nietajliczny Wolty jest
zakwaszonym, tóm PE stale. W swoim1 dzia-
łaniu, i przeciwnie.

* Zawsze słabieie prędzej”W siókipi jad?w_wil-
gotnóm powietrzu, a późrićy: W wólnym, niż |
w RO— Stąd stanowi Biot, że:

. Różnice naboju , zależą 6d.później wilgo”
riyżk przewodników , co do'ichprzewódliwości.

0) Od chemicznego ich działania nametalle.
. Od tych'odmian jakie zachódzić”muszą

w ki krążków, co do ich przewodiżwości; 1
chemicznego | na się działanie |

„ 39.75
py £2

E. Stos Wolty rośliny: ma >

Na tym ogólńym: początku ;"od Wótrj:wikia =
zanym, że dwa różnorodne śGiała* stałe, razem.
zetknięte i złączone wilgotńćmi przewodnikami,
staią się elektro- mierzami;można*byłó' po me-

tallach, użyć do składistosa:W:óTt yi podobnież"
* doświadczać ciał roślinnych: *Owoż, pićrwsszy
stos galwaniczny'roślinny złożył P. Birowi o.
w Medyolanie 1806' roku, 4/widział,żepodobnież
działa, jak znanydawniby metalowy: tatar 1,

3 ię ia
E Chrzan zwyczayńy 1 burak czerwony

- żki 'dwucałowe krajane, składały AA AT :

  

  

 

  

go, 'a krążki: órzethowegodrzewa *ySróztwotie ś6-:
hi kwaskowałćy, ńoszącćy mazwis 0

Stari, moczońe, słażyły tu za przen
tibzżg:łukzaś łącz peprzeci

B= -€'
= -» s + e a3

s. ;



178

tego stosa, służył pasek z bibuły napoionćy 0-
ctem.- Pod doświadczenie brano żabkę przygoto-
waną sposobem Galwaniego, jóy nerwy. łączono
lstkićm warzęchy (cochlearia) z podstawą stosa,
a imuszkuły goieniowe dotykane były łukićm z bi-
buły. W takowóm doświadczeniu zawsze na ża-
bce widziććsię dawałygalwaniczne skutki. Inni
fizycy rozmaicie to doświadczenie zmieniaiąc ten-
żę sam zawsze otrzymywali wypadek.

Tu także maią tłomaczenie swoiey przyczyny,
owe odrętwienia członków i wstrzęśnienia ele-
ktryczaćm podobne,jakich doświadczano dotyka-
iąc się palcemryb niektórych, a szczególnićy tąk
zwanych; Raja torpedo -— Gymnotus electricus «—
Siluru$ electricus.—. Tetraodon electricus, ($c.

„F. Chemiczne skutki elektryczności stosa
12 ] Wolty.

Cztyry są głównićysze chemiczne skutki, po-
strzeżone w..doświadczeniach ze stosem galwani-
cznym robionych. 19. Rozkład wody. 2%. F'eno-
mena palności. 59. Niedokwaszanie: się. krążków

_metallicznych stos składających. 4", Rozkład Ą]--
kali,i ziem przez P. 1)awy dokonany. |
_„W. „Cą do. rezkładu : wody. Zamykano wodę
zwyczayną, 'w.rurce szkląannóy, w kształt smoczka
zachilonćy, przez którćy oba końcć przechodziły
dwa cieńkie srćbrne dróty, oddalone na cal odsie-
bie. „Gdy drugie ich końcć połączono „z bieguna-.
nii galwanićznegąstosa,„widziano natychmiast wy-
dobywaiący.się. gaz przy końcu tego drótą, które-
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go drugi kgnięgłączyłsię z krążkićm miedzianym
—. elektrycznyja„odjemnie;: a mgłę białą przy drócie.
maiącym dział .z krążkićm. <zynkowym elektry-
cznym dodginje. „Mgła tązwolna sięnatężała, .
ciemniała , "Grałą. kolor PYrparowy . sną „słońcu,
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wreszcie czerniała; gaz zaś zebrany, był miesza
niną gazu kwasorodnegó z wodorodnym, W sto-

sunku jak 1:5. Rz

Postępuiąc podobnież „z wodą dystyllowaną, i

takoż srebrnych używaiąc drótow, dosyć obiicie

wydobywał się gaz wodorodny, woda się mąciła ,

i uformował się na dnie rurki, dość obłity osad.

WW doświadczeniu Pikteta ważył on 0,77 gra-

na. Za wlaniem do tak -zamąconćy wody kilku

kropel kwasu solnego, wnet pobielała; co znać

daje, że mała w niey część srćbra, w stanie nię--

dokwasu rozpuszczcną bydz musi.

(Toż samo widział Wolaston i sądził, że na
końcu dróta idącego od bieguna dodatnego galwa-

nicznego stosa, formuie się zawsze jakiś punkt,

czyli” warstka ciemnego osadu. i

W śledzeniu, czy w wymienionych doświadcze-

| niach tworzące się gazy, istotnie pochodzą z rozkła-

„du wody? rozmaici fizycy rozmaitych używali spo-

- sobów, których szczegóły wyczytać można, w dzie-

le pod tytułęw (Biblioth: Brit: tom: 15) i dosta-

tecznie się przekonąć, o niezawodności tego rvz-

kładu, mocą elektryczności galwanicznćy.
20, Co do fenom:nów palności. Dwie baterye

galwaniczne skrzyńkowe, w sposobie K ruik-

shanka zrobione, o 60 taflach kwadratowych

z zynku i srebra, przyzwoicie do doświadczenia u-

rządzone , z zadziwienićm zapalały metalle, mia-

nowicie złoto — srćbro — miedz — cynę — 0-
łów — i zynk. | |

Światło złota, miedzi izyńku, było żywo błę-

kitnawe. Srebra żywo szmaregdowe. Ołowin ja-

s$no purpurowe.

| _„ Tenże sam fenemen widziany był na mctal-
łach, gdy na jednym z biegunów Bateryi galwa-
nicznćy, gdzie się jóy otykano , warstę naiewa-

no wody, a przez nią prowadzone lisihi lub dró-
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ciki tychże metallów, widocznie się paliły,iwczę-
ściw parę obracała się woda. Jednakże i tu mi-
mo tćy dzielności nadzwyczaynćy, co do zapala-
nia metallów; Buierya fizyologicznie na nas dzia-
ła zwyczaynie, równie jak stos galwaniczny pro-
sty, zawsze do wytrzymaria.

/„ Zapalano i fosfor w ziarnku na dróciku że-
laznym, 1 proch zawinięty w listek złota razem
doswiadczano. 2 | >g

59. (o do niedokwaszania, się krążków metallo-
wych stos składaiecych, .Z powyższego wykładu
wiadomości o ro.kłądzie wody, za pomocą stosa
galwanicznego; j.st to szczególnym czynem, że
z dwóch cienkich, metallowych drótów, jezli się
jeden zakwasza, zawsze przy drugim wydobywa
sie gaz wodoredny. 2 tego zwyczaynego ehemi-
cznego skutku, niektórzy fizycy usiłowali wypro-
wadzić, żę on jest przyczyną wzbudzaiącą ele-
ktryczność w stosie galwanicznym; ale uczony
Biotwymyśliwszy doświadczenie, i wykonawszy —
go. z należytą dokładnością i uwagą„dowiódł, że
alość elekiryczności uwolniona przez niedokwasze-
nie, w ciągu dwóch minut, jest względem skutku cał-
kowitego wprzód postrzeżonego, w stosunku mnićy-
szym aniżeli 1:g0000;i dalóy przez doświadcze-
nie i rozumowanie okazał , że w pół sekundy cza-
su, potrzebnego do nabicia. zgęściciela, część ele-.
ktrycznego płynu z niedokwaszenia pochodząca, jest

mnićyszą od ————- ilości całkowitćy; a tóm
"20000000 |

samćm zanic, poczytać: się może.
49. Ca do rozkładu ałkaii'i ziem przez P. Da-

wy dokonanego. Sławny ten chemik z licznych
przekonawszy się doświądczeń, że czynność ele-
ktryczności galwanicznego stosa, rozkładała wiele

» ciał solnych i topiła metalle, probował wystawiać
- na jóy działanie alkali stałe, to jest: Potaż i Sodę;
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a doświadczenie pomyślny. otrzymało skutek. Stos
Wolty użyty tu od P. Dawy składały krążki :
zynkowe i miedziane od Gciu cali średnicy, w li-
czbie 250: w końcu doświadczenia postrzegłi, Że

- otrzymywane kulki metalliczne z rozkładu, potażu i
sody, były szczególiymi metallicznemi pićrwia-

'stkami. Uznał je przeto za szczególńe metalle
które potassium i sodium nazwał t'okazał,
że Potaż i Soda składała się z metallów i kwaso-
rodu. > DGA FA Pa |

Skutecznie słażący stos Wol ty w wymienio-
nóm doświadczeniu, do nowych odkryciów pom-
knął nadzieię P. Dawy. Za pomocą bowiem tego

' narzędziaz 500 krążków złożonego, porozkładał
' ziemie, przeprowadzaiąc je przez różne chemiczne
proby, izawsze używaiąc elektryczności z takowe-
go stosa. Otrzymane z ziem alkalicznych metalle
„nowemi pooznaczał nazwiskami. [I tak metal
otrzymany z Baryty Barium, z Stroncyanny. Stron-
cium „ z. Wapna Calcium, z Magnezyi Magnium po-
mianował. |

Co po nim powtórzyli w Paryżu PP. Gay
lussaki Thenard; ale się co do teoryi roz-
różnili, która jest chemii przedmiotem.

Nz

<4
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OMAGNETYZMIE
 

Mówiąc o magnetyzmie, można 30 uwazać w sze-

$ciorakim względzie.

A. Magnetyzm uważany co do przyczyny
onego w fenomenach żelaza i samego

i ' magnesu. :

19. Przyczyną fenomenów magnetycznych, ja-
kie na sobie okazują nam R" dwa ciała,
zda się bydź płyn szczególny w swoim rodzaju,
rożlańy w ich massie, a mogący się w nićy znay-
dować w dwóch różnych stanach, co do swego
rozlania. |

a). Albo w nich znayduje się wszędzie rów-
no ijednostaynie rozlany; a w tedy o ciałach tych

mówimy, że co do magnetyzmu zostają w stanie
naturalnym i bez Żadnego działania.

b). Albo układając się niejednostaynie w ich
bryle: w jednym jey końcu, lub stronie zgromadza

się obficióy, i tam rodzi w nićy stan magnetyzmu

zwany dodatnim (positif ); drugą zaś stronę w czę-

ści opuszcza, i przeto stawi ją,w stanie magnety-

zmu zwanym odiemnym (negatif). W;tym razie

' dwie rzęczone strony magnesu, zowią się onćgo

biegunami (poles): lecz że działanić jednego, ró-

wnie jak i drugiego z takich biegunów, jest dzia-

łaniem składającćem sięź wielu szczególnych dzia-

łań; można je więc wszystkie w teoryi sprowa-

dzić do jednego tylko i uważać tak z jedney, 'jak

i drugiey strony, jakoby przechodziło przez pe-

wny tylko i oznaczony punkt niedaleko leżący od
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samychże końców bryły magnesu, i dla tego ów
punkt nazwano środkiem działania (centre d” action).

29, Wszystkie fe, omena magnetyczne mogą
się ttómaczyć na tych przypuszczeniach blizkich
prawdy. Ze i 08

a ). Cząstki płynu magnetycznego uważane sa-
me względem siebie, podlegaią naturalneyi
sile odpychania, lecz względem żelaza R
owszem siłę przyciąania: obydwie zaś te siły
mogą działać nawet w odległości dość znaczney,
a przy równych skąl i ad okołicznościach,w swo=
ićm działaniu, zachowuią stosunęk. prośty. z gę-
stością tegoż płynu, odwrótny zaś kwadratów od-
ległości; tak przynaymnićy wypada wnosić z tego
prawa, które zachowują dwa magnesy w ich wza-
iemnćm na się działaniu.

b )."Fę ma własność płyn.magnetyczny,że się łą<"
two wzrusza i krążyć możewmassie. AC lub
stali niehartowaney; że więc ciała te względem
owego płynu uważać możnajako dobre,przewo-
dniki; przeciwnie za$ porusza się on i.rozlówa
% trudnością w stali hartowney; ito tóm bardzićy,
im onćy hart jest mocnieyszy i twardszy: dla te-,
8o to stal tego gatunku, uważaćmożna „jakby za
nieprzewodnika płynu magnetycznego. „0,5 +
_,Owożw czćm zdasię,zachodzić: między.pły-.

nami magnetycznym 4 elektrycznym, bardzo wiel-

ie podobieństwo, ce do sposobu onych działania. .
/szakże iednakskąd inąd płym Jeetetyczny od. ,

ektiyczęgco tćm się różni;;Ka Mł :
ziała sczególnićy na kilka tylko ciał, w ca” .

łemm przyrodzeniu; gdy tym czasem płyn elektry-
Czny możedziałać bez różnicy na wszelkie ciała.

„ Stawateż samą sziukę Żelaza w starie ma-
Snetyzmu dodatnim, albo odiemnym,dłą tego tyl-:
0, Że się w nićy nie. wszędzie dednostafie roz-
ewa, e atoliaęónąciteź 7 wz

a
+,

4
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kiedy: przzeiwnie - płyn elektryczny wszyskie cia-
ła może postawić w iednym "lub drugim z pomie-
nionych dwóch stanów, lecz „'zytóm zostaie w nich
iednostaynie symetrycznie roziany, lub tylko bądź
dla tego, że massa onegozostanie powiększona nieco

przez dodanie, bądź też zimaieyszona przez ujęcie.
„„ fdasię że nieustępuię '0n; i nieprzechodzi

z żŻelaza”do massy: ciał innych; płyn zaś elektry-
czmy przechodzi i udziela się wszystkim prawie

ciałom,0d iednego gdzie go zbićramy, i tylko to
"ż. zmnieyszą, albo większą łatwością.

„ Działanie tego płynu zdasię bydz powszechnóm i
dżiałaries: i zawsze: trwałćm,' gdy tym czasem
działanie elektryczności jest jaliby mieyscówóm tyl-

ko«1 Pomycóe ię ,

b. JAozetyznać uważany co do fenoieniw
.przeciąganiaModpychania.

sy WKK ieden tylko którykotwiek ź bie-
nów danęgo. magnesu, jak działa”na obrócony ku.

 
|

niemu ieden biegun drugićgo MA ZKEŚ daie się.

widzićć:* Ze
a). Dwa różna- zowne bieguńy wżaiemnie się

przyciągaią; odpychaią się zaś gdysąjedno- zowne-
mia siły ich takówegona się d ziałańia” En.

ią stosunek odwrótny kwadratów odległości:
postrzeżenie daie nam sposóbdo rozpóżńakia,geś:
re bieguńy w. dwóch różnych: Sztukach**magneśt, :
są sobie przyiaźne lub nie„ 'cżylikiedyonesąje-
dnegoż lub - różnego przyrodzenia. — Przyczóm je-
szcze ito uważyć mamy, że na jakąkolwiek bądz

liczbę sztuk podzielońy. zostaftie"miaglies, każda
z nich okaże nam w sobie dwa.Pn bieguny,
to jest jeden'dodatny, drugi odjemny.

+

 

n
a

wa
ze

-b). Jedeń którykolwiek biegn magnesu, na.
zako awe ZONE działa zawsze

= ;
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przez przyciąganie; wszakże ten ostatni fenomen

wypada juź tylko z poprzedzaiącego podania, bo

Żelazo niemoże długo zostawać w sterze działa-

nia nań magnesu, aby już przez to samo niezo-
stało także magnesem. |

go, Uważaiąc dwa razem bieguny jednćgo 1

drugiego magnesu , jak one na się działają; po-

strzegamy, że: r
a). Gdy dwa magnesy ustawionć będą przy

sobie w ten sposób, iżby się wolnie obadwa po--

ruszać mogły, wtedy onć razćm dążą tak ku so-

| bie, iż dla siły przyciągania zachodzącćy między
ich różno-zownćmi biegunami, schodzą sięi styka-
ią jeden z drugim, stronami tychże biegunów. -

b). Gdy zaś przy jednym ragnesie osadzonym

już nieporuszenie, zostawimy w blizkości drugi

wolnie się ruszaiący na swym sztyfciku, albo na

nici, ale tak jednak, iżby niemógł wziąć ruchu

postępnćgo; wtedy na ohadwa bieguny tego ru-=

chomego magnesu, pićrwszy. magnes będzie dzia-

łać razem swoićmi biegunami, jednym przez przy=

ciąganie, a drugim przez odpychanie; ale siły ta-

* kiego ich działania jedna drugićy nie będą zaraz

równemi. A zatćm:
„ Wolnie się ruszaiący magnes będzie się ru-

szał, i wahał póty; póki nieweźmie takiego po-
łożenia, gdzie już wszystkie te siły niestaną mię-

dzy sobą na pewnym punkcie równowagi; a w tćm

półożeniu kierunek onego, będzie zależał od poło-
żenia, jakie ma względem biegunów nieruchome-
go magnesu. Stąd już tłómaczy się:

„, Dla czego drobnć cząstki piłowin żelaznych,

nasypanych obok magnesu, gdy je wstrząśnićmy,

padaią na około niego, układaiąc się w pewnć li-

nije krzywe, przechodzące przez bieguny tegoż
magnesu ? |

„Dla czego teżsame piłowiny, bez magnesu
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Zostawionć ha karcie papićru, biórą jedńe wzglę*
dem drugich, położenia przeciwne, gdy zlekka
je wstrząsaiąc, zbłiżamy przytćm do tćyże kar-
ty, sztukę magnesn zdołu lub z góry ?

/ 7.

C. Magnetyzm uważany co do owego wpły-
wu, jaki się wywiera na Żelazo lub stal
„a yk w sferze dziultaiącego na

nie magnesu.

- Wpływ ten żatóży na tćóm, że gdy do jedne-
go z biegunów,magnesowych zbliżymy  sztabkę
stalową prostą, lub już wprzód namagncsowaną;
wtedy:

19. Stan pićrwszy tak sztabki, jak i magnesu
ponosi pewną odmianę: bo zawarty w nich płyn
magńetyczny bierze ińny stan swćgo rozlania,
inaczćy się rozdzielaiąc niż przedtóm : tak, że

a). Co do magnesu: w obudwu jego.biegunach,
magnetyzm co do swćy mocy, natęża się i rośnie;
w bićgunie odjemnym dla tego, że z niego nowa
iłość ' płymi magnetyczńego ustępuie na ówczas ;
w dodatnim zaś przeto, że ów płyn, skupia się
w nim coraz bardzićy, 'kosztćm bieguna przeciw=
zz.% |

b). Co do sztabki prostóy: w końcu , którym
się styka z biegunćm magnesu, lub ku niemu jest
zbliżoną , bierze ona stan magnetyzmu, jakiego
pierwóy mieiała; bó tu formuie się w nicy
biegun magnessowemu przeciwny; gdy w tymże
czasie, w dalszym jóy końcu, powstaie biegun tćy-
że samćy natury z biegunćm ZE obróconym
do sztabki.

Ten nowy stań sztabki trwa w nićy dopóty,
pókisztabka sama zostaie w sferze działania ma-
gnesowćgo; lecz za oddalenićm sztabki od magnes-
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su za granice owego wpływu, udzielony jćy ma=

gnetyzm znowu się zmienia i jawi się nam różnie,
podług różności żelaza,z jakićgo składa się sztabe

ka. 1 tak... i | OE EZ

| („Gdy jest zrobiona z żelaza miękkiego, lub ze

stali bez hartu, rychło wtedy utraca swóy naby-

tymagnetyzm, powracaiąc do stanu. naturalnego:
jeźli zaś składa ią stal dobrze hartowaną, zostanie
w nićy magnetyzm utrzymany i potćm, jak go

nabyła, byleby on tylko niebył zanadto mocny.

;

dla sztabki, iżby się w nićy utrzymać mógł stą-
- tecznie-w nadanym mu stopniu natężenią; a które
tu zależćć będzie,,
|, „Od mocy bieguna, na którćgo działanie, bye
ła wystawioną sztabka. — A

„Od tćy odległości, ną którą ku niemu była
zbliżoną. . i e

„ Qd twardości nadanegojćy hartu, jaki wprzód
miała | paste |

W tym ostatnim przypadku zwyczaynie się to
dzieie, że pewna ilość płynu magnetycznego, z doda=
tniego bieguna sztabki, odpływa zwolna do odjemne-
go,i to czynidopóty, aż między. tćm dążenićm, z ja-

kićm on usiłuie roziać. się i ułożyć„w nićy Wszę-

dzie jednostaynie; a tym oporem, z jakim ona ze
swćy strony. tamuie wolnć rozchodzenie się tego
płynu, zaydzie pewny punkt równowagi. i

Bywa tu jeszcze, iż jezli sztabka wystawiona
na-działanie, magnesu znacznie jest długą, wtedy

płyn rugowany mocą dodatniego bieguna z bliż-
szego jćy końca, nie zawsze dostanie się aż w dru-
giy jako zbyt oddalony, ale się zairzymuići sku-
pia czasem gdzieś w punkcie pośrednim między

końcami sztabki; tam więc zformuie się w nićy
biegun dodatni; a za nim znowu powstanie niedaie-
ko drugi odjemny, i tak dalćy, coraz ia przemia-

my. Owoż skądz biorą swóy „początek te różne
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punkta bieganowe w długości sztabek magneso-
wych, zwane ;„unktami mienie sobie na=
stępnemi ( points consecutifs).* i

29. Zmienia się stan sztabki stalowóy i1 wten-
"zas, gdy ta namagnesowana skąd inąd i przy-
tiwięta potóćm, lub tylko zbliżona do magnesu,
doświadcza jegó na się działania. 'la zaś zmiana
ma się tym sposobóm: DRZE a

a). Gdy magnes i sztabk. działają na siebie
wprost biegunami jednegoż imienia, wtedy moc 0—
budwu takich bieganów, osłabia się coraz i zmnićy-
Sza; bo w tym razie płya: magnetyczny tak w To-
dzimym, jak i w sztucznym magnesie wstecz od-
pływa z tych punktów, gdzie był pićrwćy skupio-
ny, dążąc do jednostaynego rozlania.

b) Gdy zaś te ciała obróconć są ku sobie bie-
gunami różnego imienia, w obudwu moce ich ma-
gnetyczna wzmaga się i tóśniej:bo płyn magnetyczny
biegunów dodatnich zgromadza się w nich coraż ł
skupia, z odjemnych zaś przeciwitie ustępuie, co
raz się rozrzedzaiąc nieiako. Stąd to jest, że dla
zachowania magnessów przy ich mocy raz ozna-
czonćy, należy: je łączyć jeden z drugim bieguna-
mi przeciwnemi, a to już albo wprost, zostawu-
jąc one z sobą w zetknięciu, albo też używaiąć
nato osobnćy sztabki z miękkiego i1 niehartowane- |
go żelaza.

-

_D. Magnetyzm uważany co do zbroi ('armu=*
re) dawaney dit wzmocnienia magnesu. :

19. Jbroie magnesu nie są czóm innćm, jak
łaskiemi sztabką ni prostego i miękkiego żelaza
pobiódwie udoła wyrobione bywaią w kształt jak-
by stopki nieiakićy, po ścianach płaskich, i tómi
obeymuiąc tamże od spódu bieguńy sasie magńes-
su, przylegają do nich dokładniez i przytwierdza”
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ią się nazawsze. Stopki te w zbroiach. łączy mięs
dzy sobą osóbnodana beleczka, lub sztuka innego
kształtu z miękkiego 1 iiehartownego żelaza zkru-

czkićm uspodu, na którym zawiesza się massa cię-
tżaru, jaką magnes utrzymać jest zdolny.

29, Powiększaią one siłę magnesu, bosame tak-
żę staią się magnesami, gdzie stopka ich stanówi
biegun jednegoź imienia z biegunćm zbroiąokry>
tym: to zaś pówiększenie bywa większe lub miićy-
sze, podług wielkości samychże zbroi, a którćy

w nich atoli niemożna inaczćóy wyznaczyćwcze-
śnie, chcąc wmagnetyzmie stopki, otrzymać punkt
naywiększości onego, jak tylko przez WERE l

wielokrotne wprost na to czynióńć proby. '

Co zaś dorżteysyna tenzalo-
żećmoże: |

a) Od massy co|Abada samą stopkę.
b). Od massy jćy ramienia, albo jak'go zowią

piaęzŻĘ od jey „golenia ( jambe ; co składa płaską i

cięszą część zbroi: im albowiem massa ta jest

 mnićysza, tćmmrńićysza bywa.ta, ilość płynu, jaką
np: dodatny biegun magnesu, .z nićy ruguie l
skupia w stopce ze spodu.

c). Od mocy samego magnesu. „Widziano

magnesy co będąc uzbroione, mogły już dla tego
dzwigaćcięzar sto razywiększy, niź który dzwie
gały wprzód, bez żadnćy zbrot. £
'-. Bo, „Maiąone co do ich funkcyi wielkiepodo- |
"bieństwo ze zwyczaynemi 'zbroiami buteiki ley-
deyskićy, z tą jednak różnicą, że.

a). Tu pręt, czyli beleczka żelazna, co służy do
łączenia stopek. w zbroi magnesu, nienabywa

niczego: od jednego z biegunów,. i niczego też Sa-
ma z siebie nieprzesyła drugiemu , lubo ich oby-
dwóch razem dotyka.

b). Taż sama beleczka staie się także magne-
sem , jak. są nim i same onegozbroie.

8 
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E.Magnety:zm uważany co do kierunku igły
_ magnetytznóy ruszaiącćy się wolnie ną

$Wym podstawku. |

Dwa osówić fenomena uważaią się w kie-
zee igły magnetycznćy: temi zaś są jćy zbacza-
mie( declinaison) i nachylenie (inelinaison).

19. Igła ta sama sobie wolnie puszczona, bierze
w swóm położeniu kierunek linii „idącćy prawie
od północy ku połódniowi, zawsze jednak mnićy
lub więcóy zbaczaiąc od linii samegoż południka.
Owoż ten kąt jaki z tymże południkićm iormuie
igła, zowiemy onćy zbaczaniem... luecz...

| <h Zbaczanie. to na różnych Jnieyscach po-
wićrzchni ziemskiey |d tegoż, samego czasu, bywa
odmienne: tu bowiem. igła”zbacza np: ku wscho-

- dowi, tam Znowu bez żądnego prawie zbaczania
stoi na samymże południku mieysca, gdzie indziey
zaś zbacza raczey ku zachodowi...To zależeć musi
od tego położenia, jakie gdzie, mieć może igła
wzgędem magnetycznych biegunów. kuli ziemskich,

b). Zbaczanie to różne bywa w różnych czą-
sach,lubo w jednómże itóm samćm mićyscu na
ziemi. Tak np: w Paryżu zboczenie igły było
w roku 1550. 82 g9'.

15804 na stopni 12% 78.) ku zacholłowi,
1640] -- 3235. p
1666 Ribć, to jest kierunek jóy wtedy

przypadał na samym POZO,
W; wiecie JZÓO aji h 36. «ORL. 3

1730 ozazyaae waABŻE 01 =
około przesile- amzachodowi.

1798 nia letniego 24073' ZE
c). Różni się ona jeszcze na iednćmże miey-

scu i w czasach niedalekich od siebie. —- Zbacza-

nia tego gatunku niewynoszące prawie jak g aż
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do 267, czyli od'5 do 14 sekund dawnych, nazywa=

łą się dzieńnemi i wypadaią Z tych zmiar. jakie

igła zwolna i codzień odbywa od rana do wieczo-

ra, tak ku wschodowi jak i na zachód ustępuiąc

nieco z jey położenia średniego; tak jednak iż sum-

Ma ićy. ustępów dziennych ku zachodowi, (przy=

Waymniey to biorąc na Paryż) przenosi summę Uu-

stępów w stronę przeciwną.
„Nie są one iednakowe na każdy dzień,i je-

szcze się różnią podoanież na różnych mieyscach

ziemi.
20. Igła magnetyczna nachyla się takoż i zbli-

ża względem poziomu mieysca. gdzie się znay-

duie, a to juź mnićy lub więcćy podług różnych

Czasów i mieysc jey położenia na ziemi. Owoż

kąt między kierunkiem igły, a płaszczyzny, tego

poziomu, zowiesię iey magnetycznóćm nachileniem.

| a). To nachylenie które w roku 1795 około

/ przesilenia letniego w Paryżu, wynosiło ZAZĘ

45, czyli stopni 70? + 55 dawnych, jest prawie

żadne na równiku magnetycznym; powiększa się

/ zaś coraz, im bardziey się oddalamy z igłą od te-

- goż równika, a wynosi nakoniec stopni 100. (90

dawnych) na samych jaż biegunach magnetycznych

kuli ziemskiey; ma się zaś brać zawszew ten spo

sób, iż na półsferzu ziemi północnym, biegun igły

 padaiący niżey poziomu, jest to jey biegun połu-

„dniowy, na południowóm zaś, jest on iey biegu=

nem północnym. ,

Z tych wszystkich fenomenów jaśnie się oka-

zuić, że igła magnetyczna względem kuli ziemskiey

ma się i kiernie tymże sposobem, jakim opił- -

ki Żelazne kieruią się względem zbliżonege do

nich magnesu; a zatóm, żekula ziemska może bydź

nważaną jak ogromny magnes, co ma także dwa

swe bieguny i którego oś przytćm ma pewny ruch,

lubo dotąd dobrze nieznany co do swoiego prawa.
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Dla tego to z dwóch biegunów igły, ten którym
się ona obraca ku południowi, może się właści-
wićy nazywać biegunem iey północnym, a zaś po-
łudniowym drugi, którym zwyczaynie obraca się
ha półnoć. Lecz który z tych biegunów zostaie
w stanie dodatnim co „do swego magnetyzmu, a
który zaś w stanie odiemnym, do ich rozpozna-
nią z tego względu niemasz dla nas sposobu” :

F. Magnetyzm uważany co do sposobów
przez jakie możemy go udzielać.

Wszystkie tu służące sposoby, do tego się od-
„noszą, że przez -iedne magnetyzm którego na-

bywa żelazo, udziela'się mu za pomocą użytego

ńa to magnesu: w drugich zaś nabywago toż sa-

mo ciało, beż użycia magnesu.
19. Za pomocą magnesu nabywa magnetyzmu

żelazo: i | ; | .

"a). Gdy miękką i beź hartu użytą sztabkę tego

metallu, postawimy tylko blizko, czyli w sferze

działania magnesu. Tym sposobem miękkie żela-

zo magnetyzuie się wprawdzie i łatwićy i mocnićy,

niżeli stal hartowana: ale ta w nim moc, bywa

mnićy trwałą, niż w stali, hartowanćy, bo niszczy

się rychło, i ustaie za oddaleniem magnesu; ile

że płyn magnetyczny skupiony wprzód łatwićy

w miekkiem* żelazie znowu się: w nim rozchodzi

i wszędzie układa się iednostaynie. i |

b). Gdy powielokrotnie będziemy wciąż nacić--

rali magnesem hartowaną sztabkę ze stali, prowa-

dząc go ponićy zawsze w iednym kierunku, i tym-

że samym biegunem; tego bowiem niezachowu-

jąc niszczyłoby się tylko to, cobysmy ićy nadać .

usiłowali przez tarcie. Tu wiedzićć mamy, że

. koniec sztabki, 'od którego się ią zaczynało nacić-

rać, staie się biegunćm jednegoż imienia.z bie-
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gunćm nacieraiącym ; gdy ten drugi, gdzie się
kończyło tarcie, będzie ićy biegunem przeciwnym.

c). Gdy użyiemy sposobu zwanego, magneso-
waniem przez podwóyne dożknięcie (operation de
da double touche) a które zależy na tćm:

| „Aby w pośrodku sztabki, którą na magneso*
wać chcemy, postąwić dwie inne sztabki magne=
tyczne, i w taki sposób, iżby te na pićrwszey
zdołu opićraiąc się dwóma przeciwnemi sobie bie=
gunami, w górze tym czasem były między sobą roz=
warte, nie zchodząc z płaszczyzny pionowćy, i tyle
zaś nachylone z obudwu stron do sztabki, którą
magnetyzuią, iżby kazda z połową oney sobie od=
powiadaiącą, czyniła kąt od stopni 17? aż do 229,
czyli od 159 aż de 20% dawnych. |

„ Aby potóm nacićrać nićmi też samą sztabkę, |
prowadząc ie razem w strony przeciwne , każdą
swoim biegunem, przez całą tak iedną jak i dru=
gą połowę sztabki, wziętćóy do namagnesowania.

Wtym processie końce nacićranćy sztabki
stalą się każdy biegunem magnetycznym, lecz prze-
ciwnóy natury względem owćgo, co je utwarza
przez swoie znim bez pośrednie stykanie; jeszcze
tu można powiększyć skutek tego processu,
kładąć dla tego sztabkę po ićy końcach wzetknię=
ciu między dwiema sztukami miękkiego żelaza,

„lub też między dwóma magnesami, którychby bie=
| guny, co dotykaią ićy końców, były w stanie prze»
ciwnym temu, jaki tymże ićy koncem, każdemu
z osobna nadać mamy.

Sztaby żelaza tym sposobem na magnetyzowa- |
ne, zowią się magnesamy sztucznemi i są, co do
swey mocy, dzielnieysze od rodzimych. W tem
udzielania magnetyzmu nic bynaymnićy nieprze+
chodzi do sztaby, którą nącićramy, ale tylko wła=
snyże iey płyn ustępuie mnićy lub więcćy z iedne-
go jey końca, a gromadzi sięi skupia w drugim:

21 i

-
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Ila tego magnes użyty do nacićrania stali, nie
traci nic wcale na pićrwszey swey mocy, i może
równie mocno na magnetyzować tyleż sztabek ze-
łaża, ile ich mieć zechcemy.>

2%. Bez użyciamagnesu można nadać moc ma-
gnetyczną sztabie żelaza. |

a). Gdy wystawimy ią, albo na mocne uciska-
nia za pomocą użytego na to szrubsztaka, i na jcy

przerwanie, jakie zatćm nastąpi, gdy ją tak dręcząc
niejako samą na siebie po kilkakrotnie schylać
będziemy; albo na uderzania młota, bijąc ją nim.
itłukąc po wiele razy; albo na mocne wzrusze-
dnie jóy massy wewnątrz, za pomocą iskry elektry-
czney. ch 4
_ b). Gdy ją zostawimy przez jaki czas na powie-

irzu osadzoną do pionu.
„ Wtedy na półkuli ziemi północney, koniec tey

sztabki dolny stąie się biegunem południowym, gór-
my zaś północnym będzie. Obróciwszy zas końca-
mi też samą sztabkę, czyli ów pręt żelazny, wspak
wzgiędem pićrwszego jćy położenia; da się widzieć
Że pićrwsze jóy bieguny zmieniaią się, i biorą stan
magnetyzmu. pićrwszemu pfzeciwny.

„ Veż same fenomena ale tylko wspacznym
-' sposobem, zachodzą w sztabie, i na południo=
wey półkuli ziemi. Żeby zaś one przyspieszyć,
może nam do tego posłużyć uderzenie sztaby ( per-
cussion). p”

_€). Gdy jóy nadamy położenie takie, jakie na-.
turalnie zwykła brać igła magnetyczma, a przez
to już nada się jóy moc maguetyczna jeszcze wy-
raznieysza, i takież same bieguny jakich naby-
wa będąc postawiona do pionu. Lecz nienabę-
dzie ona żadnego zgoła magnetyzmu, dawszy jćy
położenie: prostopadłe do. magnetycznego południ-
ka, to jest do płaszczyzny pionowey przechodzącey
przez obadwą bieguny igły magnesowey.
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, Przez to wszystko zdasię na nowo utwierdzać
to mniemanie fizyków o kuli ziemskiey, że można

ią uważać jak wielki rodzimy magnes, maiący swe

osobne bieguny, i Że te niedaleko leżą od biegu-

nów swiata, około których rzeczoną kula zaemł

obraca się bez przestanku na swoiey Osi.. ,

d ). Gdy nakoniec użyiemy do tego, 19 trzech

sztabek zmiękkiey stali, i te zlekka magnesować

będziemy, raz każdą z osobna nacićraiąc koncem
sztabki zmiękkiego żelaza, trzymaiąc i wodząc za-

wsze pionowie; powtóre nacićraiąc one szrne so-

bą, każdą z osobnapodług processu nazwanego wy-

Żey magnesowaniem przez podwóyne dotknięcie;

20 trzech drugich sztabek ze stali słabo hartowa-

ney,i te przez podwóyne dotknięcie magnetyzo-

wać będziemy, raz każdą z nich nacićraiąc sztab=

- kami poprzedzaiącemi, toż znowu trąc one z sobą

samemi; 39 trzech nowych sztąbek ze stali macne-

go jaź i twardego kartu, i te podobnież przez

podwóynć dotknięcia nacićrać będziemy, raz sztab=

kami słabszego hartu, o jakich powiedziśło się nie=
dawno, drugi raz trąc ie sameo siebie.
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50 XV.

0 GEEPLLKU.
 
 

-

Wszelkie ciała, mówiąc w ogólności, mogą wyż

szy lub niższy przyymować stopień ciepła, czy-
li ogrzania w ich masie, i za dotknięciem sprawo-
wac w nas mnićy lub więcóy żywe uczucie ciepła.
„Jaką własność ciał niektórzy z Fizyków uważają
jako skutek pewnego ruchu między naydrobniey-
szćmi ich czątkami: ale można prościćy tłuma-
czyć wszystkie fenomena ogrzewania się i ziębie-

nia ciął, w tćm rozumieniu Że zależą od działa-
nią osobney materyi cieplikiem zwaney (calorique).

I. Cieplik uważany sam w sobie.
a). Rozumić się bydź płynem nader subtelnym i

mogącym przenikać ciałą naygęstsze, na$rozszćrzal-
nieyszym i nayścisleyszym zciał, a przeto naysprę-

_ Żystszym, usiłującym brać zawsze stopień naywię-
kszego rozrzadzeriia, czyli rozstępu w swych czą-
stkach, tak dalece, że te zdają się naturalnie pod-
legać zawsze szczęgólney im sile odpychania się,
nazwaney siłą rozszyrzaiącą. Stąd pochodzi że
ciężkość tego płynu i jóy miara, nie są nam do tych
czas oznączone, |

b). Płyn ten działać może na drugie ciała, do
których się wewnątrz dostaje: działa proporcyonal-
nie do swey massy i do tego skupienia, w jakićm się
przytćm znayduie; działa zaś. z siłą, która się róż-
ni podług różności ciał, maleje w miarę rosnącey
odległości między nim a ciałami, na któregdziała.
/To jednak prawo działania cieplika, stopień dzie|-
ności onego, i promień czyli odległość działania
jego, nie sądotąd oznaczone dokładnie: lubo są Fi-
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zycy, którzy utrzymują, że promień działania cie+
plika sięga dalćy, a niżeli promień działania wza-
 jemnego między cząstkami ciał imnych.

Il. Płyn cieplika uważany względem nay-
 drobnieyszych cząstek wszelkiego ciała
w przyrodzeniu, musi je w każdćm oble-

wać na około, i niedopuszczać, aby się bez-
pośrednie między sobą stykały, pomimo
siły spojenia wypadającey zich wzajemnego
między sobą powinowaetwa, z którą silą
'rozszerzaiąca cieplika, stanowiąc równowa-
ge, sprawuje, że i naygęstszego ciała czą-
stki, niesą dokładnie do siebie zbliżone;
wiadomo bowiem, że objętość ciał przez
oziębienie maleje.,
Już zaś przyznając, że cieplik podobnie,
jak inne płyny, względem Giał drugich,
podlega prawu powinowactwa; wniesie-
my, Że... |

*

1*. Płyn ten rozlany pomiędzy cząstkami ciał
drugich, musi mieć w warstach swey massy, tym
większą gęstość, im te są bliżey cząstki ciała, do
kiórey przylegają, im większe do nićy mają powi-
nowactwo, im owe cząsteczki samego ciała, są bliż-
sze jedne drugich i bardziey z sobą ściśnione.

29. Sciśnienie i skupienie cieplika w massie ciał
zależy. |

a ). Dd siły powinowactwa, zjaką każda ich cza-
stka z osobna wywićra na warstę tego płynu sobie
przyległą. |

b ). Od miary tego uciskania, jakiega ta pićrwsza
warsta doznawać może od warst dalszych.

e). Od siły wzajemnego przyciągania między
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/ WEcząstkami ciała, lub. sókojić od sił ze-
nątrz na niecisnących, jeźliciała są giętkie lubści-

śliwe.

TI. Uważając cieplik ze wziRia na =.
czyny, których działaniu zawsze podlegać
musi, gdy się udziela ciału, lub z jednego
przechodzi w drugie; można te przyczyny

rozróżnić, i uważać z nich, jedne jako sprzy-

jające, drugie zaś jako sprzeciwiaiące się

wchodzeniu tego płynu do środka ciał, lub

utrzymaniu się jego wewnątrz ich massy.

Do pierwszych należą: 19 ściśnienie ( com-

pression ) jakiego ten płyn doznaje w swćy

massie od cieplika krążącego zewnątrz cia-

ła do którego wchodzi; 2? jego powinowa-

ctwo do cząstek tegoż ciała. Do drugich

zaś przyczyn adlnośką.się: 19 siła spojenia mię-
dzy cząstkami ciała; 2% siły zewnętrzneggą nań
ciśnienia.

1%. Ściśnienie cieplika: |
a). Odpowiadać musi stopniowihatężenia zjja-

| kićm zewnętrzny cieplik od przyległych ciał roz-
prasżając się wychodzi, stanowiąc ich temperaturę,

a którą mnićy lub więcćy dokładnie wymierza
nami Ciepłomierz. | |

_b). Toż ściśnienie gdy się wzmaga w ciepli-
ku po wyyściu jego z pićrwszey równowagiwda-

nćm ciele, robi to: -2e ów płyn ulegaiąc cja swey
rozszćrzaiącóy, musi nieco obficićy udzielać się cia-
łom przyległym, aż póki znowu niestanie na sto-
pniu równowagi,

2%. Powinowactwocieplika do czastek ciała któ-

remu się dostale:
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' a). Powiększa się 1od przez uciskanie tego
płynu, czyli w miarę wzrastaiącey temperatury

zewnętrzney; 2re przez kombinacyą ciał.
b). Kiedy toż powinowactwo przeszedłszy

punkt równowagi daley rośnie, na ów czas cie=
plik ciągle przybywaiąc do ciała, rozrywa wszy-
stkie więzy które go w równowadze utrzymywa-
ły, i przymusza cząstki tegoż ciała jeszcze bardziey
od siebie odstępować; przez co naprzód powiększa
jego obiętość, takim sposobem, jak woda wypełniaiąc
pory gąbki, dzrewa suchego i t. d. Rozszćrze-
nie jakiemu z tego względu podlegaią ciała, w tey-
że samey temperaturze, jest odmieniue podług ich
przyrodzenia, a ta różność w rozszćrzaniu się me-
tallów służy do zapobieżenia zmianom długości
wahadeł zegarowych, z odmiany temperatury wy
nikaiącym. Taż własność posługuie nam do ozna-
czanią różnych stopni ciepła za pomocą termo-
metru, którego podziałka ma za punkta stałe tem-
peraturę topnielącego lodu, i wody wrzącey; lecz
temperatura tego ostatniego punktu, jest tylko sta-
teczną, 19 w otwartóm powietrzu, 29 przy równćm
ciśnieniu atmosfery, 39 gdy woda wrząca jest, dy=
styllowana. — Powtóre Cieplik ciągle .przybywa-
iąc do ciał, może je z iednego stann zamieniać na -
drugi, i tak z zsiadłych na płynne, z płynnych na
lotne. Skąd wypada: że ilekroć jakowe ciało od= *
mienia stan swoiego skupienia, czy to przez cią-
głe nabywanie, lub stratę cieplika, czyli też przez
kobinacyą; tyle razy bierze lub wydaie z siebie
pewną ilość tego płynu, którą znowu potóćm opu-
szczą lub przyymuie, powracaiąc do pićrwszega
Swoiego stanu, Podział więc Cieplika na wolny
i utajony który wprowadzońo w tę naukę, błędny
iest dla tego: że labo (ogólnie mówiąc) cieplik
musi odbywać dwa działania, to jest, równoważyć
się z temperaturą zewnętrzną, sprawuiąc odmiany

A, |
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na termometrze, i pokonywać siłę spoienia cząstek

ciała atćm samóm pomagać ich powinowactwu do

siebie samego, (którego to działania skutek poka-

zunie się w odmianie kształtu tychże cząstek ciał );

jednakże niemasz żadney cząsteczki cieplika któ

raby obu razem tych działań niewywićrała, a z któ-
rych każdą możemy uważać w stanie wolnym

w ciałach. PS KASE
Do sił przeciwiących się wchodzeniu cieplika do

środka ciał, lub iego utrzymaniu się wewnątrz ich

massy, należą:
1%. Siła spojenia między cząstkami ciał. Ta;
a). Usiłnie pokonaćcieplika który na nię dziąła;

lecz ponieważ ona zmnieysza się w miarę powię-

kszaiącey się odległości, między temiż cząstkami,
czyli w miarę rozszerzania się ciął; przeto iedna i

taż sama ilość cieplika, tćm więcey rozszćrza ciała,

im bardzićy ich obiętość z tey przyczyny już się

powiększyła. len skutek jest nieznaczny w ga-

zach i ciałach stałych, gdyż bardzo mała z tego

względuna podziałce termometryczney ukazuie się

różnica; wyraźnićy ón postrzegać się daie w pły.

nach których rozszćrzalność nie jest proporcyonalna

wzrostowi temperatury; przeto płynynie są zda-

tne na dokładne termometra, tak dla tego, że nie-

proporcyonalnie rozszórżaią się, jako też dla ma-

łćy od siebie odległości ich punktów marznienia

i gotowania się, czyli wrzenia; wyiąwszy żywe

_srćbro, którego punkta marznienia i wrzenia, są

daleko więcóy odległe od siebie, niżeli innych pły- '

nów; rozszórzanie się przytćm kulki termomóćtrów

od którego zależy przeciwny skutek rozszerzaniu ©

się ich płynów , jest także źrzódłem niedokładno=
ści tychże termometrów.

b). Kiedy siła spoienia wzrasta po ułożeniu się

cieplika do równowagi, na ów czas ten cieplik bar-

dzićy uciśniony wychodzi z ciała i podnosi tempe-
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raturę zewnętrzną. To zdarzenie ma mićysce
mieszając wodę, z kwasami koncentrowanermi, z al-
kaliiwyskokiem winnym naymocnićy ©czyszczo-
nym; dla tego, Że cząstki mieszaniny ściślćyz so- '
się łączą, miżeli połączone były cząstki ciał, które
w skład jóy weszły. |. 63

20, Siłaciśnienia zewnętrznego, może bydź ob=-
ca czyli sztuczna, i naturalna, np: parcie atmo-
siery. '

:). Uciskanie sztuczne jest 10d tak nieznaczne,
Że na skutek jego odmieniaią kształt swoićy obię-
tości te tylko ciała, których cząstki słabo trzyma-
ią się jedne drugich. — 2re Kiedy naciskanie ze-
wnętrzne wzrasta po ułożenin się cieplika do ró- .
wnowagi, w ówczas ono wyciska ten cieplik i ko-
sztem jego podnosi temperaturę ciał otaczaiących,

| takim sposobem, jak ( gdy ściskamy gąbkę wilgo-

  
tną) wysącza się płyn którym była napoiona, i
moczy ciała których się dotyka. — Przypadek ten
zdarza się w klepaniu metallów, uciskaniu ich na
blachy w machinie (laminoir), i wyciąganiu na
dróty;w uderzaniu i tarciu wielu ciał, tudzież
w ugniataniu istot roślinnych, które częstokvoć
zagrzewaią się, będąc tłuczone w stępach , mełte .
w młynach , łub gniecione w prasach.

b). Co do siły ciśnienia naturalnćy od powie=
trza; 10d bez nićy niebyłoby nigdzie żadnego pły=
ńu na powićrzchni ziemi. 2re im ta pressya jest
słabsza, tćóm prędzćyi łatwićy płyny wrzeć poczy-
naią, im mocnićysza tćm wyższy stopień tempe-
ratury przyymuią bez wrzenia. ze

Siły które ustawicznie nagłą cieplik, aby się u=*
kładał do równowagi w ciałach między sobą stykaią=
cych się, sprawuią: RZ o IK

19. Wydobycie łub pochłonienie cieplika; bo
gdy po ułożeniu się jego do równowagi którakol-
wiek siła odmieni się, na ów czas jeden z tychdwóch:

26
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fenomenów następnie, a to już stosownie do na*
(tury swićżo zmienionćy siły. * |

29. Sprawuią rozmaite uczucia w ciele naszóm
podług których: |

a). Czniemy ciepło, kiedy dotykaiąc się jako-
„ wych ciał odbićramy im cieplik; zimno gdy w do-
tknięciu udzielamy ciałom innym, część naszego

_ cieplika; to czucie tćm żywsze bywa, im powićrz-
chnia ciał jest gładsza, im ich własność przepu-
sżczania cieplika jest w wyższym stopnia, i im
większą maią sposobność do przyięcia cieplika, to
jest im więcćy potrzebuią 'cieplika dla podniesie-
nia się do pewnego stopnia temperatury.

b). "Te to odmienne czucia, wynikaią także,
2 porównania naszego stanu teraznićyszego, z tym
w którym niedawnośmywprzódy się «uaaydowali,
Dla tego to iochy giębokie, których temperaturą
jest prawie stateczna około 12 stopm, wydaią się
nam bydź zimne latem, a ciepłe w zimie.

4dW: Uważaiąc roschodzenie siĘ cieplika W Cla-
łach, wzgląd mieć należy: 19. na prędkość
z jaką z jednych ciał przechodzi w drugie;
2”. na większą. lub mnićysząłatwość udzie-
lania się jego różnymciałom, to jest, z ja-
ką ciala go przyymuią, i przez siebie prze-
puszczaią. [Lę własność ciał przewodliwością
zowiemy. i
_a%. Przechodzenie cieplika z jednego do dru-

giego ciała, jest: RZ
a ). Powolne, gdy to w nas rodzi uczucie cie-

pła, lub gorąca. |
b). Nagłe, gdy w oku naszćm rodzi uczucie

światła. |
2. Co.do przewodliwości cieplika dzielą się

ciała, na: | | RZE
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' a) Wieprzewodnicze, (non condueteurs), które

| gdy będą stykać się z ciałami: 10d ciepleyszemi,
 niedopuszczaią cieplikowi, który się im udziela,

" przeniknąć i dostać się wewnątrz ich własnćy mas-

$y; takiemi są: lod gdy ma topnieć ,iwoda wrzeć

' zaczynająca. 2re w zetknięciu z ciałami zimnićy= -

szćmi, nieudziełaią im włashego cieplika; takiemi
ciałami są: woda marznąca, i para, która w płyn
"zamieniać się poczyna. | A

b). Wpółprzewodnicze: (demi-conducteurs) któ-
rych massę cieplik bardzo powoli przenika i opu-

szcza; takiemi ciałami są: powietrze, węgiel, gli-

na, szkło, porcellana, drzewo, jedwab, welna,

ciała tłuste , woda. R Ć |

c). Doskonałe przewodniki, (conducteurs parfaits)
które cieplik bardzo łatwo i prędko przenika i o-

puszcza. Metalle naywięcćy zbliżaią się do tćy

własności, a pomiędzy nićmi srćbro jest nayłe=

pszym , ołów zaś i platyna ze wszystkich metallów
są naygorszemi przewodnikami cieplika. :

V. Cieplik jest przyczyną kombustyi czyli
gcrenia ciał, i ztego względu uważać w nim
należy: 1%. Warunki potrzebne do okaza-

nia się tego fenomenu; 29. Działania które

się w czasie kombustyi odbywalą.

29. Warunki potrzebne do kombustyi, są:
a). Przytómność gazu kwasorodnego.

. b). Przytomność ciała mogącego kombinować

się całkiem, lub po części, z zasadą tego gazu, czy-

hh z kwaserodem. - i i |

c). Wyższy stopień temperatury do utrzyma-
nia kombustyi służący. Dia tego to: płomień, o-

Żywiany czystym gazem kwasorodnym pała z taką
jasnością, pówietrze z mieszka nagle wychodzące

rozdyma ogien w ogmskach, a gasi płomień swić-
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_€y. SŚwićca zgaszona ( którey knot jeszcze się ku=_
rzy) znowu zapala się za zbliżeniem jóy do Ciała

- palącego się płomieniem, albo też gdy na nią dmu-
„chiniemy. Dna kotłów zawsze są okopcone. luam=
py urządzone tak, ze na ich płomień ustawicznie
świćże płynie powietrze, bardzo jasno się palą.

29. |Dwa skutkiidwa działania zachodżą w kom=
bustyi. |

a ). Pelączenie ciała paljsego się z kwasoro=
dem, i to możnaby ogólnie nazwać kwaszeniemt
ciał ;* które podług ilości łączącego się z nićmi te-
go pierwiastku, dzielą się: 1ód na niedokwasyja-
kićm: są: np: woda czyli niedokwas wodorodu,
gaz saletrowy, gaz uiedokwąs saletrorodny, niedo-
„kwasy siarki, i bardzo. wieie niedokwasów metal-
licznych, na które zamieniaią się metallewpewnćy
temperaturze, i na otwartćm powietrzu zostawio-
ne. — 2re na podkwasy które więcćy od pićrwszych
maią w sobie kwasorodu. cie Kwasy w których.
ciała palne są doskonale kwasorodem nasycone. -
4te Nadkwasy albo przekwasy w których ciała pal-
ne są kwasorodem przesycone, to jest zawićraią
go w sobie „więcćy nad tęilość, jakićy potrzebnią
dó zupełnego nim nasycenia się. lstoty które kom-
binuiąc się z kwasorodem formnią kwasy, nazwa-
ne zostały ich zasadami; wszystkim kwasóm.ogól-
nie służą te dwa charaktery: smak kwaśny, cićr-
pi, gryzący, i że kolory niebieskie roślinne czer-
wienią.

b). Wydobycie z ciał palących się cieplika, Ma.
pieć rozdziela się„wzgł dów,

1mo. Na ogrzanie, kiedy cieplik czuć się daie
bez światła. Aibowięm bardzo wiele jest ciał mo-
gących przyiąć wysoki stopień temperatury nie
wzbudzającw oku naszóm uczucia światła.

210. Na kFosforescencyą czyłi świćcenie bez-cie=
pła, a w tym wzgiędzie ciała dzielą się; na natu-
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alnie świócące, jakiemi są niektóre owady, np.
Ognik świecący czyli robak świętoiański , Iiuccio=

la Włoska, Kuknyo z Ameryki, konik Chinski 1

Amerykański zwany Latarnia, Chrząszcz Sury-

namski, niektóre istoty zwićrzęce, kiedy gniią ,

_ próchno białe, i t. dz i na ciafa „wićcące sztucznie,

a te są: siarczan baryty, saietran wapna, 81ps„

alabaster , i t. d. Wszystkie te 'ciała* nabywaią

własności świócenia w ciemnościach, gdy będą

w ogniu wyprażone. *
Żtio. Zapałanie się ciał z światłem, ciepłem,

i płomieniem. W tym przypadku potrzeba, aby

ciała palne zamieniały się w gazy, a podług ich

natury płomień rozmaite miewać może kolory, np.

błękitny, jak w zapalonćy siarce, zielony w wysko-

ku winnym zmięszanym z saletrauem miedzi, żół=

ty w tłustości, biały w wyskoku winnym lub kam-

forzć , czerwony w alkoholu maiącym w sobie ro-

spuszczony solan wapna. k |

4to. Na żarzenie się, albo rospalenie do czer=

woności z światłem i ciepłem , ale bez płomienia,

jakie mamy w żelazie, szkle, węgłu, it. d. |

Śto. Detonacyą, albo nagłe wybuchanie
z hukiem: takim sposobem płoną, proch strzelni-

czy przęz zapalenie, srćbro piorunuiące przez do-

tknięcie , złoto piorunuiące za wolnćm ogrzaniem ,

mieszanina przesolanu potażu z siarką przez naci-

śnienie, i proszek piorunuiący położony na rospa-

łonym węglu, . FRZ |

VI. Cieplik jest przyczyną działania, jakić

ciała wzaiemnie na się wywićraią: skutkiem

oiego jest kombinacya ciał, w którćy za-

chodzą do uwagi następuiące okoliczności.

29. Czynność cieplika dąży bezustannie to ze=

psucia równoważi pićrwiastków ciał, i do zmiany

s
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orządkn ich powinowactw wybioru, względem
bach jakićy istoty. Dla tego działania cieplika:

a). Pierwiastki istót roslinnych i zwićrzęcych
działają iedne na drugie: albo gwałtownie, kiedy te
istoty znaydą się w bardzo wysokim stopniu tem-

A gdyż wprowadzona w tenczas nowa si-
a zmienia warunek równowagi pierwiastków, spra-
wuie całkowity roskład ciała, i tworzy stąd nowe
kombinacye, które w porządku powinowact wprzódy
zostaiących, uformowaćby się niemogły; albo powol-
nie w temperaturze atmosfery; to działanie two-
rzy nowe produkta,'i zowie się pospolicie fermen-
tacylą, która zwyczaynie dziełi się na trzy różne.
epoki: pićrwsza nazwana jest fermentacyą winną,

"albo spirytusową, ta formuie wielką ilość kwasu
węglowego; główne iey warunki są: aby istoty
maiące fermentować, były płynne, w wielkiey massie
razem zebrane, z kleiem roślinnym zmieszane, i
_w temperaturze od 12? do 20? stopni zostawione.
* Druga jest fermentacya kwaśna albo octowa, ta po-
trzebuie drożdzy, temperatury od 259 do 329 sto-
pni,iprzystępu powietrza, któremu płyn ferraen-
tuiący odbićra gaz kwasorodny, i w sobie go za-

gęszcza. "Trzecia fermentacya zgniła, która. osta-
tecznie psuiąc zupełnie związki wszystkich pier-

wiastków ciał or$anicznych, całkowicie też ciała
rozkłada i zamienia ie w ziemie; do tego działa- -

nia potrzeba: wilgoci, przynaymniey sześciu sto-
pni ciepła, i przystępu powietrza, które iednak

zdaie się nie bydź istotnym tćy fermentacyi wa-
runkiem. i :

„ b) Gaz ammoniakalny i kwas saletrowy, roz-
kładaią się przez samo proste podniesienie ich tem-
peratury.
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c). Większa część kwasów roślinnych posta-

wionych wwysokim stopniu temperatury, zamiehia
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Się w wodę, kwas węglowy, i gaz wodotodny wę
sty.

! i). Niedokwasymetalliczne, drogą suchą, wię*

| ksze maią powirowactwo do kwasów, niż ammo-
/Wiąk i glinka; lecz drogą wilgotną, rzecz się ma
Przeciwnie. | |

e). W zwyczayney temperaturze atmosfery,
' węglan ammoniakalny rozkłada siarczan magnezyi;
W temperaturze zaś wody wrzącey, węglan ma-
8nezyj rozkłada siarczan ammoniakalny.

| 20, Dwa ciała, tćm silnićy dążą do połączenia

się z sobą, im bardzićy cieplik, na nie działaiąc
zbliża ie do tego stanu, jaki mieć powinno ciało

| %połączenia ich uformowane; albo im mnieysza
Jest co do cieplika różnica pomiędzy stanami tych
dwóch ciał. Stąd woda tćm więcćy zagęszcza '
W sobie powietrza, im niższa jest jćy temperatura.
Powjetrze tóm więcćy rospuszcza w sobie wody
IM jego temperatura jest wyższa. ŹZelazo rdzawieie

i kiedy jest zmoezone, nie zaś gdy suche. Fosfor bar=

zo powolne działanie wywićraiący na powietrze
Atmosfery, nagle się zapala, gdy będzie położony

powietrzu zmieszanćm z gazem wodorodnym. :
,; 89, Gdy dwaciała różne od siebie co do stanu spo-
lenia, kobinuią się z sobą, każde z nich wzaiemnie
Usiłuie nadadź kształt swóy drugiemu, podługsto-
tunku zachodzącego między siłą wiążącą pierwia-

. Stki ciała nowo uformowanego po kombinacyi, a dą-
eniem tegoż ciała do połączenia się z cieplikiem.
d tego to stosunku zależą własności, Że....

, a). Dwa ciała które poiedynczo nigdy w ognin
„ SIę nierozpuszczaią, złączone z sobą topią się bardzo
„two, jak np: krzemionka zkombinowana z wapnem;
l przeciwnie, ciałą poiedyncze które w ogniu ła=
(Wo się topią, połączone z sobą formuią miesza-
mę opićraiącą się działaniu ognia, albo przynay-.
Mnićy większą iego moe bez stopienia się wytrzy*
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mać mogącą , jak np: ołów skombinowany z siarką-
b). Kombimńuiąc z sobą dwie isioty, Z których

jedna stan swóy odmienia, częstokroć obiętość no”
wo uformowanego ciała, zmnieysza się lub powię-

ksza, ńad summę obiętości dwóch ciał poiedynczych

przed kombinacyą uważanych.

VIL. Rozmaite są sposoby wzbudzania czyn-

ności cieplika, i wzniecania iego akcyi na

organ widzenia; mianowicie:

19. Uderzamie lub tarcie. i
20%, Iskra elektryczna. p
509, Zebranie promieni słonecznych w ognisku

soczewki, lub wklęsłych zwierciadeł.
40, Uciskanie przesolanu potażu.
5o, Wystawienie na wolne powietrze fosforu,

piroforów, lub gazu wodorodnego fosforycznego.
_ 6%. Fermentacya niektórych istot roślinnych

wilgotnych. i
'7o. Dobrowolne działanie: 10d Siarki na opiłki

Żelazne zmoczone. żre Gazu nadkwasu solnego na

fosfor, cynober, siarczyki ziemne i metalliczne, i

ńa oleje lotne. Ście Przesolanu potażu na bardzo
wiele ciał palnych.
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Owiócenie to ciał nas otaczaiących, dla które»

go ie widzić możemy; zależćć ma, zdaniem iednych
Fizyków,od rucha pewnćy materyi bardzo;sub-
telnćy, rozlanóy. wszędzie 'w całóm przyrodze=
niu, wzruszaney za$ przez sameż ciała swićcące,
Podług drugich za Newtonćm idących, widzimy
przedmioty dla samegoż światła od nich do nas

.

pęoychodzącego, a które jest. udzielnym płynem,

poki tylko nam świćcą, uymuiąc cząstkę z całości
Ich massy światła.

„Niewchodząc już w badania 9 przyrodzeniu te- '
So płynu światłem zwanego, i to pominowszy
© świetle, że do różnych ciał zdasię mieć różnć
powinowactwo; że wielki ma w płynna orga-
Niczną Pm żyjących, i wchodzi z wielu

iązki chemiczne: uważćmy go tylko
optycznie, to jest w tym względzie, ile trafiaiąc
0d przedmiotów, do oka naszego, czyni ie dla nas
widomómi. Owożtakuważane światło trafia do
Oczu naszych. źroiaka: albo drogą prostych promy=
ków idących wprost i bez żadnógo zboczenia od
przedmiotów widomych do oka: ałbo te wpa-

daiją do niego, gdy wprzód iuż były gdzie in-
dziey złamane w swoich kierunkach: albo gdy.

Wprzód zostały odbitćmi. Stąd idzie ów podział
całey nauki o świetle na kilka części osobnych; z któ”
rych pierwszą, gdzie jest rzecz o widzeniu przeź.
promienie jego wprost do nas przychodzące, na-
zwićmiy Opryką, ścićśniaiąc iuż znaczenie tego wy-

27

mog

iorącym swóy początek, z łona samychże ciąż
świćcących, od których. wychodzi bez przestanku

-

s



210

razu, podktórym rozumie Kię *Fizjke cała nauka
o świetle w ogólności. |

i

OPTJKA

_© Świetle, wprost do nas, przychodzącćm,od
przedmiótów Wudziarzch, mówic można, uważa”
iąc go w troiakim względzie. | | |

fVaprzód: Uważaiąc prawa, jakie zachownie świa*
tło, w swćm rozchodzeniu się i natężeniu, w mia-
 Ę odległości: ód przedmiotu, od którego do naś
przychodzi.

- Powtóre: Uważając różność tych zjawień, i po-
staci, w. jakich się naim daią PE przedmioty
wodległości widziane.

'Potrzecie: Uważaiąc cienie rzucanć od ciał
nieprzezroczystych, co_ jak nieprzebyte zawady
przeymnią światło podrodze, staiąc po między cia-

 łćm świćcącóm, i mieyscćm, m oświeconćm
bydźmiało, | J

mPRAWA ŚWIATŁA WIEGOROSCHODZE-
"NIU SIĘ I NATĘŻENIU BLASKU,zKro

, RYM NAM ŚWIECI. | !

To prrytodzeńie jest światła: Że.:. 800:
Naprzód: Od środka z którego RA zde”

dalćy, zachowuie żawsze kierunek *linii prostych,
i takąma prędkość w swymbiegn, że kazdaczą-
stką jego promyków, ubiegać może 31 tysięcy mi-
ryametrów, czyli 70 tysięcy mil drogina 1”.
sekundę; a przeto na ubieżenić drogi od słońca aż
do ziemi, potrzebuie czasu około 8. 13”. 53”. po-
potrzebowałaby zaś 19. miesięcy na So od”
gwiazd aż do nas.

Taka prędkość światła, przykłada się dó fenome-
nu mezo w fizyce niebieskiey "" świa- 

v i

|
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tła; dla którey,ciała niebieskie niedaią się nam wi-

lzić na niebie, w ich rzeczywistćm położeniu: bieg

Qbowiem światła od tych ciał, łączy się i składa
Tazem z biegiem ziemi, z którćy na nie patrzemy,

'Taka prędkość światła jest iednostayną unifor-

.| Me), ile o tćm podobnie trzymać nam pozwała zg0-

dność między wyznaczeniami prędkości , jakądaie
fenomen Abberracyi, i tey, jakasię „wnosi,

2 zaćmień xiężyców Jowisza,iwyznacza, się przez
| czas, „którego potrzebnie światło ,na przebieżenie:
średnicy roczno-kręgu ziemskićgo. |

-, Powtóre: Każda naydrobnieysza cząstka Świa-
tła, przynosi nam niejako z sobą: razem, obraz świć--

cącćgo. lub oświćconego punktu, od którego samą
przychodzi: jakąkolwiek zaś drogą przeydzie do nas

to światło owego póńnktu, my zawsze obraz jego
odnosimy gdzieś do położenia w kierunku ostate-

Cznymm,w jakim wpada do oka, ©
_- Stąd idzie: że 1 przedmiotywidomć widzi-.
my przed soba tak, jak leżą naturalnie, lubo ob-.
azy ich, w oku naszćm, malnią. się pewnie na wy-.

Wrót. Że 29,- widzimy. już.słońcenad poziomem,
chociaż to ieszce pod nim leżyniżey naminut 60,86
czyli dawnych minut 32. 527. 9%»

Potrztcie: Z punktu widoriego, promyki świa-

tła wychodzą naokoło,a przeto w punkt jest jakby
środkiem kuli światłćy, nieokrćślonćy wielkości.

Z czego wnosimy; 19 że każdy punkt widziane-

go przedmiotu, w obrazie swoim, dostaie się nam

do oka przesłany promykami światła rozwartćmi;

i formuiącćómi razem piramidę na zrzenicy opartą:

Że 29 całkowity obraz przedmiotu maluie się nam

woku, przez mnogą i prawić nieokrćsloną liczbę

takowychże piramid światła, nachylony ch ku sobie

osiami swćmi, przecinaiącćmi się wzaieninie w środ-

ku zrzenicy. AR | s

| Foczwarte. Gęstość światła i natężenie iego

45 |
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blasku dla oka naszćgo, w różnych odległościach
uważane,względem widzianego przedmiotu,nmaleje
Coraz, gdy corazrośnie odległość przedmiotu. Ma*
leie zaś,

Albo tylko w stosunku odwrótnym kwadra-

tów odległości, jeźli środek, kędy przechodzi świa-
tło, iest'środkiemdoskonale wdłky np: iest do-

i A próżnią. A.

„ Albo też, GM aówśrodek uiebędąc wolnym,
| jest iednak przezroczystym, i jednostaynćy gęsto”

ści; wtedy stosunek ubywania światła, jest zój
stosunkiem składanym, ze stosunku kwadratów od-
ległości na odwrót branych, i ze stósunku wyra-
zów składaiących szereg postępu Jeometrycznćgo
ubywaiącego; gdzie stosunek wyrazów zależyć bę-
dzie od ticzby cząstek środka, co mogą przeymo- |
wać i gubić dłanas część światła.

I tak w powietrzokręgu ( atmosfćre ), na'odłe-
głość metrów =568, 25. albo sążni 189. poziomie
braną, ginie jużprawie ze światła jedna część se-
tna. Na odiegłość zaś metr: 14552, 68, czyli 746g
sążni, ginie ze mor Sa,iedna trzecia.

2. POSTACI I TE POZORY, W JAKICHSIE
- NAM WYDAJĄ ROŻNEPRZEDMIOTY

OPODAL UD NAŚ WIDZIANE.

Postaci te, odnosżą się dowiółkości przedmio-
(ów, do ich odległości, położenia, iruchów, o
tórych my z różnych względów aprycanie sądzić |
nausimy. [I tak:

Naprzód: Sądzimy o przedmiotach przez wiel-
zość tego pola, jakie zaymuią woku, rażąc go

 awóm świaiłem: toiest, mówiąc inaczćy, przez
wielkość kąta optycznego, pod jakimje postrzegamy.

Przeto przedmioty od nas dalekie, choćby teź
były w aisiocie bardzo różnćy wielkości , wydaią  
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się nam bydź równómi, gdy je pod równym wi-
_dzimy kątóm. Słońcć np: i xiężyc zdają się nam

dla tego nićróżnić się prawie, wielkością brył swo-
ich, chociaż średnica pićrwszćy 407 razy jest wię-
kszą, niż, średnica drugićy. pot” BĘ 04

— I tak, gdy kąty optyczne,podktóremi je widzi-

my, są małe, zdaią się wtedy co raz „maleć przed.
nami, w takimże stosunku, w jakim coraz rośnie
ich odiegłość, a» nakoniec przestaniemy. je widzieć,

jeźli ów kąt optyczay 'nredochodzi juź 1,80, ezy-

li 1 minuty dawnićyszego .podziała. Stąd toidzie
że liniie równoległe , w wielkićyichod nas odle-

głości, zda się jasby nachylały się jednakudrugićy,
i gdzies nakoniec scuodziły się razem. 'lo nam

znać daie: |

i

£

| ih 5 r

a). Dla czego planety.niekiedy zdaią się jakby:
zastanawiać w swym biegu ?

b). Dla czego po wićrzchnia morza, im ją das

lóyod brzegów okiem sięgamy, tćm coraz bardzićy
zda się wznosić ku niebu. |
"ej. Dla czego sufit przydłuższćy galeryi, zda
sięnam, jakby się zniżał coraz ku jćy posadzie ,
a ta przeciwnie, jakby się podnosiła do góry it.d.

Przedmioty w ruchu będące,im od nas są dal-
sze, tóm zda się że bieg swóy odbywaią powolnićy,
tak.dalece, że niekiedy rzeczywisty ich bieg, jest
(dla* nas zupełnie niewyraźnym: bez ruchu więc
wydadzą się nam bydź takie przedmioty, gdy dłu-
gość drogi, którą w 1” sekundzie czasu, ubiegaią

 

rzeczywiście, nieczyni więcćy, jak część Pd od-

dległości ich od oka; czyli gdy takowa droga ich
biegu, jawi się nam pod kątem optycznym, jeszcze
niedochodzącym, nowych sekund 62”, lub 20 da-
wnićyszego podziału.

Powtóre: Sądzimy o przedmiotach przez poró-
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wanie jek z drugićmi, które są maybliżczć, 1 le-
pićy znane.

a). Dla tego o wielkości przedmidkógy,widzia-
nych raz pićrwszy, rzadko kiędy sądzimy z wiel-

kości optycznęgo kąta, boje odnosimy zwyczaynie.
do przedmiotównam już znaiomszych. s

b). Dla tego drzewo zdaleka nam widziane, są-
*" dzimy bydź daleko większćm, gdy tamże przy nim
_stoi blizko jaki budynek; niż gdybyśmy je widzie-
li samo-jedno w otwartćm polu. —'- |

„Potrzęcie: Sądzimy stosownie do nawyknienia
naszego, to jest odnosząc się do. niektórych poło-
żen względem oka, w. jakich naypospolicićy patrza”
zna też same przedmioty.

. Dla tego człowiek stoiący na dachu wyse-
e kadynku, wyda się nam bydź karłem. prawie.
b ). Dlatego wyniosłć drzewa widziane ź wiśrz-

chołka wieży wysokićy,wydadzą się bydź dla nas tyl-
ko krzewami.

Poczwarte: Sądzimy odnosząc się do granicy
zwyczaynćy doniosłości oka naszego, za którą da=
„łćy nim sięgać, i sądzić o położeniu”przedmiotów
niemamy wprawy, tak dalece; że przedmioty:le-
żące już za granicą rzeczonćy doniosłości, zdaią
się nam bydź równo od nas dalekie. ©

a). Dla tego ciała Świćcące na niebie,zdaią
się nam wszystkie jakby były przytwierdzóślć; le-
żąc na jednćyże powićrzchni, tego na pozór
wklęslego sklepienia niebios.

b). Dla tego obszćrna płaszczyzna, w otwartóm |
polu, gdy na nićy stoiąc w pośrodku patrzćmy na
około, wyda się nam mićć foremny swóy obwód
nzkształt koła, w którego środku stoimy; lubo w i-
stocię równina ta bydź może w swych granicach
okze"'ma bardzo. nieregularnie. zł

c). Dla tego slepy od urodzenia, któremu nie-
dawno wzrok nadać trafionQ , sądzi zrazu, że  
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przedmioty nawet bardzo dalekie, leżą mu tuż na
jego oczach. va |

Popiąte: Sądzimy o przedmiotach ze stopnia
Żywości i natężenie ich światła, w jakićm się nam
jawią i przeto mamy je za mnićy lub więcćy

od nas dalekie, a tóm samóćm za większe albo
mnićysze, podług tego, jak się nam jasnićy lub cie=
ranićy widzićć dają. | z

a). Dla tego to, niebo wydaie się nam wkształ-
'cie zniżonego.w swoin Środku sklepienia; bo z lim
czby promieni światła, w jakićy je szlą ku nas, słoń-
ce, lub inne ciała niebieskie; ginie ich dla nas
tóm więcćóy, im ciała: te, są mnićy wyniesionć

w-swćm położeniu nad widnokręgiem, tak dalece,
że zliczby a0 tysięcy promieni, któreby wolnym
środkiem przechodząc , mogłyby wszystkie dóyśdź
"do oka naszego, nieprzychodzi do niego więcćy, .
dla eporu atmosfery, zdaniem Bougera, Jak

np: „ 2797, gdy wysokość słońca nad poziomem [ 10?

„ 7461 ko kowe "biz b O WCZEO 509

Or 05. wRACN(Wi+ 6di WO
Licząc tu stopni 100, naćwierć obwodu koła,awy-
sokość słońca biorąc pozorną.

b). Stąd jest, że słońce i xiężyc, nizko przy
widnokręgu widziane, są dla nas znacznie wię-

kszómi, niż gdy nad nim góruią wysoko.
| c]. Stąd jest, że człówiek wzrostu średniego

gdy wśród nocmćy pomroki, lub gęstćy. mgły;
zblizka przechodząc nas mija, zda się nam bydź
olbrzymem prawie.

d): Stąd jest, że izba,+o ścianach ezarnćm obi-
ciem krytych, wydaie się mam bydź: większą , niź

gdy jest tylko wybieloną zwyczaynie-
'_ Poszóste: Sądzimy takoż, odnosząc się do dru-.
gich pośrzedniczych przedmiotów: im się tych wię-

cóy znayduie po między najni, a przedmiotem od

MJ
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ległym o którego położenin szdić chcemy, tćm
'gn się nam wydaje bydź dalćy. Stąd to jest:

'a). Że ogród tu ówdzie zasadzony roślinami,
AWiEkAŁy: jest dla oka naszego, niż gdy jest wszę-
dzie said i próżny.—
„_ b). Ze wyspa na morzu z brzegu widziana ,
zda się leżyć od nas daleko bliżćy, niżeli jest wi-
stocie; gdy odłęgłości jey od brzegówżadne inne

_ pośrzednicze nieprzecinaią przedmioty. |
Posiódme: Sądzimy  nakoniec o o adkeicach

od nas zdaleka położonych ,-z różnego względem
mich położenia oka naszego. Jeźli oko odmienia
coraz swe położenie, gdy tymczasem zewnętrzne
nam przedmioty spoczywaią, my im wtedy nieraz
przynosimy ruch, przeto, że sami względem nich
zmieniamy położenie, a czego czasem na sobie do-
© niemożemy.

Dla tego każda część nieba, zda się nam,
jakby krążąc szła codzień, ruch od wschodu ku
zachodowi odbywaiąc.

b). Dlatego, gdy na statku wodnym płyniemy
rzeki, brzegi jey zdaią = MOCY odnas,wstro-
AĘ przódwną.

3. CIENIE RZUCONE OD CIAŁ W STRONĘ
ŚWIATŁU PRZECIWNĄ.*

Cienie rzicanć od ciał nieprzebytych dla $wia-
tła na nie podaiącego; z. dwoiakiego wzlędu uwa-
Żać mamy: a? ze względu na wielkość ciała cień
rzucaiącego, i iego położenia względem ciałaświć-
cącego; 2% ze wzgłędu na. stopień natężeniaiwy-
razistości ich 'dla naszego oka. "OE

'Tak w piórwszym względzie uważaiąc cienie, u-
-czómy się wogólnośći. Ze...

Naprzód: Gdy «ciało przeymuiące promienie,
światła, większćm jest, aniżeli świćcące, wtedy cień  
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Od pićrwszego rzucony, i przyięty na płaszczy-
znę, tóm obszernićy ją zaymuie, czyli tem jest
większy, im ciało nieprzezroczyste względem świć-
cącego, leży bliżćy, a płaszczyzna cień przeymuią-
ż za ciałem, które rzuca go za sobą, znayduie się

lćy. | | | |
Powtóre: Gdy zaś ciało nieprzebyte dła świa-

tła, jest mnićyszćm, aniżeli ciało świćcące; wte-
dy cień od pićrwszego rzucony, tćm szyrszy plac
za, nićm zaymuie na płaszczyźnie -go przeymuiącćy,
Przy równych skąd inąd okolicznościach, im pła-
'szczyzna rzeczona, leży bliżćy za ciałem, kfóre
cień rzuca,atoż samo ciało, im będzie dalćy od cia-
ła świćcącćgo. AŚ,

" Potrzecie: Co do. długości cienia rzuconego od
ciał ziemskich na płaszczyznę poziomą: wtedy gdy
je o$wićca które z ciał niebieskich, naprzykład

 słońcć; długości takowego cienia, maią się zawsze
na odwrót, tak, jak styczna pozornćy wysokości
słońca nad płaszczyzną projekcyi, gdzie cienie
się rzncaią; wysokość zaś pomieniona odnosić się
tu ma, do górnćy krawędzi uważanćy w tarczy sło:1-.
ca, czy też innego ciała na niebie. ER.

W” drugim względzie ocieniach, naucza doświad-
czenie. Że: |

Naprzód: Cień na płaszczyźnie, gdzie pada rzu-
cony, tóm jest grubszy, czyli tćm większe ma swć
natężenie, im żywsze bije światło na przyległe
mu części oświćcone, tćyże płaszczyzny. sA

| Stąd mamy sposób do wyznaczenia stosunku.
między dwóma różnómi światłami , co do ich mo-

' cy z jaką oświćcaią: dość jest dla tego obadwa te
„ciała świćcące, np: dwie świćcy różnćy mocy, sta-
wić w różnćy odległości od jednegoż ciała, które
przeymuiąc ich światła, rzuca za sobą dwa cienie ,
na przyległą tablicę, odpowiadaiącć dwóm danym
świćcom z przeciwnćy strony położonym; gdy pe-

28
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strzeżemy, że przy-różnóm tych świćc położeniu
i odległości wzgiędem ciała, światło ich przeymu=
iącego, grubość i natężenie dwóch cieniów im prze=
ciwnych, są sobie równć; wtedy pewnie stosunek
owych dwóch świateł różnych, co do ich mocy;
z jaką nam świćcić mogą, będzie równy stosuu+
kowi kwadratów * ich odlegiości, w jakićy się
znayduią względem płaszczyzny, gdzie leżą ich
cienie.

Podobnież właśnie porównywaiąc żywość świa-
tła od świćcy, ze światłami słorca i xiężyca, -
słabionemi w pewnym stosunku; pokazano, że swia-
tło xiężyca w swćy pełni, jest prawie 300 tysięcy
razy słabsze, od światła słońca, biorąc te dwa cia-
ła: niebieskie w ich średnićy odległości od ziemi.
Dla tego to światło xiężyca, w ognisku palącego
zwierciadła skupione, niedaie znaków wyrązne-
go ciepła. | ;

„Nakoniec przy cieniach dotąd uważanych, znaye
duie się i łączy z nićmi przycień ( pónombre ).

Przycień stąd pochodzi właściwie, że są mićy-
sca tuż około cienia leżące, na tóyże samćy pła-
szczyźnie, gdzie z części tyłko niektórych swóy
powierzchni, przesyła część ze swćgo światła ciało
świecące, gdy z reszty tegoż Światła nic zgoła nie-
dostaie się do mieysca przycienićm %wanćgo.

Im ciało cień rzucaiącć znayduie się dałóy od
płaszczyzny , gdzie się ów cień przeymuie; im
taz płaszczyzna ukośnićy leży względem osi cienia;
im ciało świćcące jest większe w swćy objętości;
tćm , gdy inne okoliczności są równć , przycień o0-
koło cienia, dalćy się rościąga w swoich granicach:
Zgliie więc .przycień wszelki, około cienia i bydź
nawet niemoże, gdy ciało świćcące jest tylko je-
dnym i prostym punktóm.

lm przycień obok cienia dalćy się rozciąga;
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tóm coraz bardzićy słabieie w swóm natężeniu , i

$taie się nakoniec zgoła niewyraznym.
=

KATOPTRY/KA

Toż samo światło, może takoż robić dla nas

przedmioty widzianćmi, gdy wprzód się od nich od-

biie, a potem trafia do naszego oka. Przy odbiia-

niu się zaś promiem światła, prawdzi się to state--

cznie: że kąt ich odbicia, doskonale iest równy kato-

wi tepadania. Na tym czynie w optyce niezaprze-

czonym, jako na fundamentalnym początku, zasadza

się część nauki o świetle, zwana katoptryką:

cd niego takoż zależą i biorą swóy wykład, wszy-

stkie te fenomena optyczne, jakie nam ohazuią zwier-

ciadła. $ | i

| Zwierciadła w ogólności bydź mogą: płaskie,

wypukłe i wklęsłe; a promienie światła, co na nie

padaią, bywają albo równoległe iedne względem

drugich; albo ku sobie nachilone; albo rozwartćmię-

dzy sobą (rayons paralleles, convergens, divergens ).

1.ZW IERCIADŁA PŁASKIE

Naprzód: Tu promyki świaiła odbite zachowu-

ią ten sam między soba kierunek względny, jaki

miały padaiąc na powićrzchmą zwierciadła; zosta-

ją więc i po odbiciu się, równoległómi, nachyło-

nómi ku sobie, albo rozwartemi równie jak pićr-

wćy „były. | |

Powtóre: Tu obraz przedmiotu zawsze nam ja-

"wi się za zwierciadłćm. Jeźli zwierciadło to ob-=

racamy kołowie, jakby około osi jakićy, a przed

mi t trwa tymczasem nieporuszony, obraz onego

ubiega wtedy, w iednymże czasie dwa raży wię-

'kszą drogę, niż ubiega samo zwierciadło, odstąpi-

wszy od pićrwszego. położenia.
+
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Dla tego obraz słońca widziany w wodzie pra-
wie spokoynćy, zawsze jednak zdasię zostawać
w bardzo wyraźnóćm poruszćniw. a=

Dla tego przyzwoite ustawienie Teleskopu ka-
toptrycznego, jak do postrzeżenia nim odległego
przedmiotu, trudne jest niemaiącemu jeszcze de
tego dość wprawy. AA

Potrzecie: Tu obraz zawsze jawi się nam pro-
sło: a nie nawywrót, i jest tylko imaginaryynym: |
promienie bowićm światła ed każdego punktu przed,
miotu, przychodząc rozwartómi co do ich kierun-
ków, takićmiż też i odchodzą kunem, po odbiciu
się od zwierciadła: mają więc tylko umysłowy,

 

anie zaś rzeczywisty, punkt swego  przecięcią
się i zbiegu. = © wę |

Punkt zaś ten, znaydnie się na przedłużeniu
myślą odbitych promyków po za zwierciadłem,
3 tam właśnie przypadać musi, gdzie tak  prze-
dlużone będąc, przeciełyby się z liniią zwaną kate-
tem wpadania. (cathete d'incidence). |

Przeto ów punkt tylko imaginaryyny, robi toż |
samo dla oka, coby robił tamże położony punkt
fizyczny, jako przedmiot świócący, od którego by-
śmy wprost ku nam wychodzące promyki światła,
rozwartć, przyymowali do oka. ASY BET

Poczwarte: [a obraz i przedmiot względem
zwierciadła leżą równie daleko: jeźli przedmiot
do zwierciadłajestpochylony, dotylaź ku niemu
z drugiey strony pochylony będzie i obraz równie
znim wielki, i miu we wszystkićm podobny.
Stąd biorą swóy początek i razem wykład te fe-
nomena, jakie nam okazuią niektóre z narzędzi op-
tycznych; jak są np: :

„ Mnogowid ( Polćmoscope). i
„Lunety Czarnozięskie (Łunettes magiques).
„Skrzyni Optykami zwane.
1u się odnoszą zwierciadłą przyzmatyczne ipi--
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ramidalne, które nam wystawnią w iednym tylko
d foremnym obrazie, różne, ale rozrzucone tu ów-
dzie części danego przedmiotu,

fu należyi ten skutek zwierciadeł szklannych,
że te niekiedy pokazuią nam obrąz iednegoż przed-
miotu, odpięciu aż do sześciń: razy powtórzony. Tey
własności niemaią zwierciadła metallowe; dla tego
je, do czynienia postrzeżeń, obićraią raczćy Fizy-
cy, przenosząc nad szklanne.

2. ZWIERCIADŁA WY PUKŁE

Jego gatunku zwierciadła, są pospęlicie sfery-
cznć i takie tu uważamy.

Naprzód: Vu promienie przychodząc równole=
gle, po odbicia ach odchodzą rozwartćmi. Punkt
przeto gdzie się zbiegaią, ogniskiem zwany, jest
tylko uinysłowy, bo się znaydnie za zwierciadłem
na mysinem przedłużeiiu promieni odbitych. 'To
zaś ogiisko przypada prawie w połowie promie-
nia steryczności zwierciadła. Ć i

Powtore: Tu promienie na wpadanianachylonć
ku: sobie (conve:gens |, stają się po ich odbiciu;

„ Albo mnićy uachy/onćmui, niż p:
„ Aibo Rówuolegićmi.
„ Albo też rozwartemi. "To zależyod tego, jak

miyśluj punkt ich zbiegu za zwierciadłem, CY
z początkowego ich ku sobie nachylenia, przypaśdz-
by mógł, albo błiżey za zwierciadłem, niżeli iego
sdaidkóy albo w śamóm ognisku; albo dalćy gdzieś-
za ogniskiem.

_ Potrzecie: Tu promienie przychodząc rozwartć-
mi, jeszcze bardzićyrozwartćmi odchodzą.

Codo obrazu.
Naprzód: on zawsze za zwierciadłem przypadać

tylko jest prosty anie zaś przewrócony, i umysłowy:

jest bliższy zwierciadła i mnieyszy,aniżeli jest
4

%
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przedmiot, a to w takim stosunku, w jakim jest
promień, do tegoż promienia powiększonego po-
dwóyną odległością przedmiotu. [dzie stąd, że...

|. W miarę jak przedmiot oddala się coraz od
powićrzchni zwierciadłą aż ku odległości nieskoń-
czonćy, obraz onego od powićrzchni zwierciadła
z przeciwnćy,strony, pomyka się coraz ku. ogni-
skowi, i coraz maleie zacząwszy od ilości swćy ró-
wney z przedmiotem, aż do ilości niezmiernie małćy.

Powtóre; podobny jest zupełnie przedmio-
towi swemu, w tym tylko razie, gdy powićrzchnie -
przedmiotu i zwierciadła, są spół-środkowe; a co
się wtedy prawdzi takoż i w zwierciadłach wklę-
słych. W* innych zaś raząch, obraz tóm w od»
miennieyszćy względem przedmiotn, i mnićy fore-
„mney jawi się nam postaci, im mnieyszy jest pro-
mień krzywości zwierciadła, i im większym będzie
sam przedmiot, |

Tusięteż odnoszą fenomena zwierciadełcylin=
drycznych i konicznych, które częścią jako sferycznć,

„ częścią jaką płaskie uważane bydź maią, i służą
do wystawienia nam różnych, i nieforemnie uło-
żonych przedmiotów, w iednym tylko, i regular-
nym obrazie,

3: ZWIERCIADŁA WKLĘSŁE, TAKŻE
PRZ SFERYCZNE. —..

1%, Co do kierunku promieni światła,
MVaprzód: Tu promienie przychodząc równoległć-

"mi, po odbicia odchodzą nachylonćmi kur sobie,
Punkt ten, gdzie po odbiciu się zbiegaią, zowie się
ogniskiem. zwierciadła, które jest przeto rzeczywi-
stćm, i przypada prawie w połowie promienia sfe-
ryczności, bę,

__ Błąd jest ta własność zwierciadeł tego rodzaiu,
że odbijaiąc padające na nie promienie słońca, sku-

Ń o

|
|
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- piaią je w swoićm ognisku, i w tym punkcie tak

„dzielnie podnoszą temperaturę ciał, że się zapala=

*'ią, gdy są palnćmi z przyrodzenia swego: a sto=

. pień ów temperatury i jóy skutek, tćm bywa wyż-

szy i tęższy, im więcćy razy powićrzchnia zwier=

ciadła odbija obraz słońca, i mieści go w swoićm 0-

gnisku. | Ś+ |

Stąd powtóre zwierciadła takie, służą nam do od-

bijania światła. Gdy przeto w ognisku jednego z nich

stawimy goreiącą lampę lub świecę, promienie

tych świateł, po odbiciu się, odchodzą w kierun-

kach sobie równoległych, a zatóćm raz drugi po=

dobnómże zwierciadłem przeiętćw odległości,i od-

bitć , mogą się skupiać w jego ognisku i tam po-

stawione zapalać ciała zapalne, np: proch strzelniczy

it. d. |
Powtóre: Tu promienie padaiąc nachylonćmi ku

sobie, odchodzą po odbiciu, jeszcze bardzićy nachy-

lonćmi. |
Potrzecie: Tu promienie rozwartćmi przycho

dząc, odćhodzą i są poich odbiciu: |
„ Albo mnićy rozwartć niż były pićrwey.
„ Albo też równoległć do siebie.
„ Albo ku sobie nachyłonć; co zależćć będzie od

tego, jak ów punkt świćcącego przedmiotu z któ-
rego pochodzą ; leży,

„ Albo bliżóy zwierciadła, niżeli jego ognisko.
„ Albo w samómże ognisku.
„ Albo też dalćy niż jest jego ognisko.
20. Co do obrazu: tego fenomena są różne, po-

dą niy odległości przedmiotu, względem zwier-
ciadła.

Naprzód; Póki przedmiot jest między zwier-
ciadłem i jega ogniskićm, póty obraz jego, jawi się
za zwierciadłem nieprzewrócony , lecz presty i
tylko zmyślony: póty jest większy niż przedmiot,
i leży dalćy od zwierciadła, a to w tąkim stosun-
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ku, w jakim jest promień sferyczności, do tegoż
promienia zmnićyszonego podwóyną odległością
przedmiotu. SA

Obraz ten w miarę posuwania sie przedmiotu
od zwierciadła ku jego ognisku, coraz dalćy pomy-
ka się aż do nieskończoności, i coraz przytćm rośmie,
zacząwszy od ilości swćy, którą na samćm zwiera
ciadle położonemu przedmiotowi, równał się pra-
wie; aż do ilości nieskończenie wielkićy, jaką ma,
gdy przedmiot staie w samćm ognisku.

Powtóre: Tu gdy przedmiot pomykaiąc się dalćy
znayduie się między ogniskićm i środkiem wklęsło=

_Ści, obraz jego jawi się nam przed zwierciadłem
nie prosto, lecz na wywrót leżącyi rzeczywisty; prze-
to zapewnć, że promienie światła od każdego
z punktów przedmiotu, padaiąc rozwartómi na
zwierciadło, odchodzą od niego nachyjonćmi ku so-
bie; maią więc gdzieś przed nim, punkt rzeczy=
wistego zbiegu i przecinania się,itam prawdzi-
wy formuią obraz, jawiący się nam na wywrót,
gdy oko nasze leży za punktem rzeczonego zbiegu

- promieni. | i SACRA i |
, Oprócz tego obrazu da się widzieć i drugi nie-_

przewrócony cale, lecz prosty, i za zwierciadłem:
też same promyki odbitego światła iormuią go
w oku naszćm, gdy to przed zwierciadłem znay-
duie się bliżćy, niżeli punkt ich zbiegu , czyli gdy
leży między tym punktem, gdzie się miały przeci-
nać i między powićrzchnią zwierciadła. ?

Ju się odnoszą i tłumaczą : i
a). Owe fenomena optyczne, zwane złudzenia

„ni fantażmagoryi.
b). Ow fenomen ze szpadą, która swóm 0-

strzem obrócona ku zwierciadła, zda Się NiM ©0-
bracać ku temuż, kto ją trzyma wswćy rece.

c). Owe pasy światła, czyli krzywe limie ży-
wego blasku, formuiące się przez różąć „i bar-
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dzo do. siebie zbliżone. przecięcia , "promieni świa»
tła odbitego, od różnych i sobie przyległych pun=
któw, oswićconćy powićrzchni zwierciadła, / *-

Tu nadto ów przówrócony i rzeczywisty obraż
i dałey leży,i jest większy, niż. iego przedmiot,
a to w takim stosunku, w jakim jest promień

sferyczności, do. odległości. przedmiotu dwa ra-
zy wziętóy, i zmhićyszonćy tymże,promieniem.

Obraz ten nadto, wmiaręposuwania się przed-
miotu od ogniska aż do środka wklęsłości zwier<

ciadła , zka 8 coraz ku niemu„ zacząwszyod
nieskończonćy, odległości, skąd zaczyna wychodzić;
i coraz bardzićy maleie począwszy od ilości nie-
zmiernie wielkićy, aż do zrównania się 'z przed-
miotóm. asp 0; ótwać Z

Potrzecie; Tu gdy przedmiot, zacząwszy od
środka sferyczności,. pomyka się coraz dałćy choć-.-
by aż do nieskończoności,:obraz onego wtedy ja-
wi się przed zwierciadłem: jest przewrócony za-

wsze , i rzeczywisty;jest bliższym zwierciadła, i
mnićyszymod przedmiotu, a to w takim stosun-
ku, w jakimjest:promień sferyczności: doodległo-

ści przedmiotu dwarazy wziętćy i zmnićyszonćy
tymże promienićm.. - 104 5 % 7 0% |

"Taki obraz,w miarę oddalania się przedmio-
tu, zbliża się coraz ku żwierciadłu, postępniąc od
środkajego wkłęsłości ku ognisku: maleie przy=

tćm coraz bardzićy, począwszy od. ilości równey .
przedmiotowi, aż do ilości niezmiernie małćy, ja-

kąma,stanąwszy w samćm ognisku,« i

BDIYPTAJKAAY:
Promienie światła mogą trafiać do oka nasze-

go, poniosłszy wprzód pewne *w swych kierunkach
zboczenie (deviation), sprawione siłą attrakcyi
środków przezroczystych, przeż które donasprze-

> | | 29

«
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ce, składa jćyczęść osóbnąnazwaną z greckiegó
"A ł zyk >! i

Fenomen łamania: się: światła z. czworakićgó
względu uważyć-mamy. 0% ©: ZARZ
"1 Ze względu ta te ogólneprawa,podług któ-

cgobsię ódkęwaii  v'oSTOwna z-.1pw x5 IL Ze 'względu na jego ilokrótność, zwłaszcza

łamać też same promienie światła. DI

IŁ ZE względu na rozkład światła(decompo-
sitioń). | 5 ©" . "gPR agp OWO ABBY |

31V. Za względu na mechanizm organu widże-
nia naszęzo, i narzędzi, co gowspićraią, $ R

s

"1. OGOLNE PRAWAŁAMANIA SIĘ  -

_ Ogólne prawa tego złamania; zależą na tóm;że: goa 150% oki 5 i i sł

 Waprzód: Gdy: promień "światła pada ukośriie
na powićrzchnią łamiącą, przechodzącnią ze środ-
ka jednego w drugi, jakakolwiek będzie jego 1i- |.

. s /Ś

 „kośność, zawsze wstawa kątajego wpadania ze
wstawą kąta złamania, zachowme jednakowy i
stateczny stosunek; ałe w ten sposób, ="
-_ Albo promień po śwóm złamaniu zbliża się ku prostopadłcy,żpunkia wpadania wyprowadzonćydo powierzchniłamiącćy; jak bywa wtedy, gdy
środek z którego promień wychodzi „,słabićy ła-= 3 : RZZE* Z, 5*mie ,/niż drugi, do którego się dostaie.

Albo też się oddala od prośtopadłćy,jakwłaśnie:
bywa, gdy przeciwnie, srodek.„doktórego się do-
staie , łamie go słabićy, niż. pićrwszy, z którego
po. złamaniu swćm wychodzi, ©. PROZDYI32
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1 tak ów stosunek wstaw, wpadania i złamania:

światła w przechodzie jego, | |
i albo ściśley b'orąc,

Z powietrza do wody jest = 4:5,1 :0,7471.

-..— / do alkoholu "= = 4;4:4, 1:0,7299.

|, —— , do szkła pospolitego = = 5:3, 1:0,6452.

,— . do flintglassu = 8:5, 2 10,6250.

- Ale w tym drugim razie, gdy środek 2 które-

go wychodzi światło, mocnićy:go łamie niż drugi

gdzie się po złamaniu dostaie;kątpochyłości pro- .

mieni, jako warunek ich łamania się, ma swą gra-

nicę, za którą go dalćy nieco pomknąwszy; staie

się te, że skutek złamania mićy:caniema;ale za-

chodzi raczćóy cząstkowe, lub całkowite odbicie

światła, i zwrócenie się onego do pićrwszego środ-

ka: a że łamiąca siła srodków, rosciąga sferę swe-

go działaniapo za powićrzchnią, którąsięz sobą

stykają; łamanie sięswięc światła w jćy przeyściu,

dziać się niemoże nagle, i tylko za jednym ra-

zem. RTU | Rioo" 28

Takową granicą kąta pochyłości promienia,

za którą dalćy idzie jego odbicić a nie złamanie,

jest kąt 48*, 55, jeźli woda przechodzi do powie-

trza; lub jest rz 409, 11, gdy ze szkła ma do po-

wietrzaprzechodzić. ©, * KEB-ZAK 1

Powtóre: Gdy środki łamiące będąc jednegoż

przyrodzenia, różniąsię tylko samą gęstością; wte-

dy moc ich łamania tak w jednym, jak i drugim,

odpowiada stosurkowi ich. gęstości. =

Dla tego od słońca promienie światła do nas

idące przez atmosferę ziemską, tćm coraz bardzićy

się łamią, im są bliżćy powićrzchni samćy ziemi ;

i stąd to jest, że wysokość pozorna ciał na niebie

widzianych , tćm się więcćy różni od wysokości

ich prawdziwćy nad widnokręgićm, im te ciała da-

lćy są od nadgęównika naszego ( Zenith ).
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Jeźli pozorna ' wysokość przechodzi już miarę
stopni 12%, wtedy łamanie jest prawie blizko bar=
dzó, jak styczna kąta pozornćy odległości od nad-

 głównika, zmnićyszona tćraże łamanićm cztćry
razy wziętćm. |. _ |

> Potrzecie: Gdy środki łamaiące, są przyrodze-
nia różnego, moc ich łamiąca nieodpowiada za-
wsze stosunkowi ich gęstości. "lak przezroczyste
oleie i alkohol, będąc gatunkową lżeysze, a zatćm
rzadsze niż woda, daleko od nićy mocnićy łamią,
toż samo światło; pewnić dla tego, żeciała tego
gatunku, jąko istoty palnć, maią sobie właściwą si-
łę przyciągania, a zatćm łamania światła, więk=

„szą, od siły wody.
„ Poczwarte: Nakoniec tenże sam promień świa-

tła, łamiąc się różnie w różnych środkach i je tak
dalćy przechodząc, gdy trafia do pewnego pun-
ktu w swćy drodze,. od któregoby odbity wstecz
niemiż powracać musiął, ponosi on wtedy takież
samć złamania, jak pićrwćy i tąż samą w nich
powraca drogą do punktu, zktórego był pićrwiast-
kowie wyszedł. Ej z

2. JLOKROTNOŚĆ ŁAMANIA SIĘ ŚWIATŁA.
Łamanie się światła zachodzić może, i uważać

się od nas: albo w jednćy tylko powićrzchni środ-
ków łamiących, przez którą z jednego z nich przecho-
dzi w drugi; albo zachodzi, i uważanćm bydź
musi w dwóch powićrzchniach razem. Stąd łą-

4
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manie się promieni światła poiedynczćm (refrac-
tion simple); albo też podwóynćm refraction double)

I ŁAMANIE SIĘ POIEDYNCZE.

Takiego łamania się skutki, postrzegamy nay-
Gzęścićy w przóchodzeniu światła z wody do po-
wietrza. Niech zaś powićrzchnia, te dwa środ-
ki łącząca, kędy przechedzii łamie się światło,
będzie płaską, wypukłą, lub w klęsłą,ą
przechód ów przez nią, dzięie się z wody do po-
wićtrza; wtedy różność kształtu powićrzchni ,.
w prowadzi róźność w fenomenach łamania. |

= Powićrzchnia płaska.

Naprzód: Cę do promieni.. |
Te gdy są równoległe, padaiąc na powićrzchnią,

wychodzą z nićy równoległómi do siebie i po zła-
maniu.

Gdy są nachylone padaiąc na nią, staią się po-
jóy przeyściu, bardzićy nachylonemi, niż pićrwćy.

Zaś rozwarić padaiąc, wychodzą z nićy także
bardzićy rozwartćmi. SZ. *

Powtóre: Codo obrazu. ak |
a). Fen zawsze się nam jawi,potey stronie

powićrzchi łamiącey, po którey znaydnie się i sam
przedmiot; jawi się on większym niż przedmiot,
i bliższym od powićrzchni łamiącey, a to w stosun-
ku prawiejak 3: 4. A Be

b).. Znowu jawi się ón prosta a nie na wywrót
leżący, i jest tylko obrazem zmyślonym (imaginaire)
albowiem promienie świątłaodkażdego z pun-
któw przedmiotuw wodzie, wychodząz nićy do
powietrza, jeszcze bardziey rozwartómi niż pićr-
wćy, przeto maią punkt tylko zmysłowy ich zbiegu. -



i przecinania się w samćy. wodzie, „który przy=
padana myślnćm ichprzedłużeniu, i taki dla nas
sprawule obtyczny skutek, jakby z niego a nie
skąd inąd wychodziły proniene światła, idąc do na-
Szego oką-

- B. Powierzchnia wypukła oe: exe).

| Waprzód:: Codo kierunku promieni. =
a). Te gdy są równoległe, padaiąc na zacz

chnią wypukłą, jako na część stery, wychodząz nićy
poswćm złamaniu rozwartómi: maią więc zą nią
myślny tylko punkt ich zbiegu, ogniskiem umysłowóm

"zwany, i ten przypada od powićrzchni krzywćy, -
oddalony na długość promienia ićy krzywości, trzy
z"Y wziętą,

b). Gdy padaiąc, są rozwartćmi (OWETECREJ,
„wychodzą z nićy po złamaniu jeszcze bardziey roz
warte.

w po złamaniu się i wyyściu są: ,,
„ Albo bardzićy. nachyłonćmi, niż były pićrwćy.
„ Albo niezmienionć w swem pićrwszćm nachyć

leniu, |

były.
"To.zależććbędzie od tego, jak sią do któ-

rego. zmierzały przy ich pierwiastkowćm do sie-
bie nachyleniu, przypasąźby mógł,względem ła
miącey powićrzchni „,

„ Albo bliżey odniy, niżićy środek krzy wości.
„Albo w samymże tym środku. > Ez
s„ Albo też dalćy niż środek,
Powtóre: Ca da obrazu.
a). Obraz względem powierzchni łamiącey za-

wsze się jawi po iedneyże stronie z przedmiotem:
_ jest prosto a nie nawywrótpołożony,i tylko urojony.

c), Gdy zaś padaiąc, są nachylonćmi ku sobie,

„Albo owszem mnićy nachylęnimi, niż piórwóy

|
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" b). Znsydeńć się on bliżóy:powierzchni,niżeh
sam przedmiot, 'a to w takim: stosunku, jaki ma

_iey promień krzywości trzy razy wzięty, do,po-
czworności tegoż promienia powiększonćy. doda:
niem odległości przedmiotu. Jest nadto większym
aniżeli przedmiot, a to w stosunku, w jakim: jest
promień krzywości cztćry razy wzięty, do teyże
samćy iego ilości powięksźoney SOO odległo-
ści przedmiotu. © - |
— Dla tego, w miarę jak Arózańict coraz dalóy
znayduie sięod powićrzchni łamiącćy, pomyka-
iąc aż do nieskończoności; obraziegowtedy pomyka
się: ku ognisku krzywości, i bez przestanku male-
ie, zacząwszy od śwóy wielkości, którą sięrównał
z przedmiotem, aż nakoniec stając w'samćm ogni-
sku myśłnóm, zostaie nieskończenie Ar

C. Powićrzchnia wklęsła (Cantare).

i * Napraódź Co do kienkii promieni. ©
a). Promienie,gdy padaiąc przęchodzą kócnóć

ległe, wychodzą z nićy po swóćm złamaniu, nachylo+
nćmi do siebie: maiążatóm po wyyściu swóm:N pe+
wiły: punkt zbiegu ogniskient zwany, który jest oś
kry rzećzywistćm, iprzypada od powaćrzchni
rzywey, wA:ićy: a Atrzy

"*b). Gdy.sjadkięś: przychodzą ku fobie nachyło-
. ne, wychodzą Zora ERAT SPORZ niż były
piórwćy.

c) Gdyzaś.przychodząbędąc rozwarie, wycho-
dzą po złamaniu się:,  *

„ Albo -rożwartómi bardiGCy:każ były.
Albo niezmienione,w ich Fożyrartości piaPwia-

stkowćy.
5 „Albo mnióćy rozwartómi, niż. piórwćy.-

o zaś zależćć musi od tego, jak ów poni
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/z którego pierwiastkowie wychodząc, rozwartćmi,
ku powićrzchni wklęsłey, bydź.„może; albo bliżey
teyże powićrzchni, niż jest środeksam ićy krzy
wości; albo w. BAmnyMi tym środkn; albo za nim
dalóy. 0 14151

„ Fowtóre; Co do oładiz ten się nam jawi roz-
maepodług. różnćyodległości przedmiotu; wzglęz
dem wklęsłey powićrzchńi.—-.

©,» a) Ttak, póki przedmiot pomykaiącsi skiócź
owićrzchni corazi daley, nieprzeydzie adięglości
równćy promieniowi krzywości, cztćry razy wzię-
temu; póty obraz przypada od nićy. po- iednóyść
stronie zprzedmiotem: jawi. się;nam p/osżo anić na-
wywrót, 1 jest tylko umysłowym.| -

: „Jawi się on prócz: tego:kliżcy lub dalćy, ni
żeli sam przedmiot„;podług: tego jak odległość
przedmiotu od powićrzchni łamiącćy, niedochodzi
jeszcze„lub już przechodzi „długość jćy promienia;
'a to zaś w takim stosunku, w jakim. jest promień
krzywości trzy. razy, wzięty,„do. poczwórności te-
goż promićnia, zmnięyszoney. odjęciem splegiożci
przedmiotu.

„Jawi się on nadto większym od.PORZNEo Ę
a A w stosunku takim, jaki ma promień cztćry
razy wzięty, do tęyże ilości iego poczwornćy i
zmnieyszonćy odległością przedmiotu.

- W takowym razie ów obraz pomyka się coraz
„dalóy ku nieskończoności , i rośnie. 8 przestan-
ku, począwszy od.wielkości,równey,przedmioto-
wi, aż do ilości nieskończenie wielkićy.

b). I tak gdy przedmiot; zącząwszy od odle-
głości równey promieńiowi cztóryrazy wziętemu,
pomyka sięcoraz dalćy :od BOA, ażż do nie-
skończoności. |.

„Obraz wtedy i przedmiot znaydniąsię wzglę-
dóm powićrzchni łamiącćy, 383krąch sobie prze- Ej
Sway. |
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*„ Obraz. tenleżymawywrót. położony i jest rze-

czywistym; 'ponięważ wtedy promienie światła wy-

chodżą rozwartćmi od każdego z punktów przed-

miotu;sąpozłamaniu się w powićrzchni Środka,

nachylonćmi ku sobie, a przeto maią rzeczywisty

/ punkt swego zbiegu, po drugićy jćy: stronie; tam
' więc prawdziwy jest obraz każdego z owych pun--

/ któw przedmiotu.
„ Obraz ten nądte: jawi się nam bardzićy,lub

| tęż mnićydaleko odpowićrzch
ni łamiącćy, aniżeli

przedmiot,po drugićy jćy stronie; a:to' zaś wsto=

mienia*trży:razy wziętego , do odległo-

ści przedmiotu, zmnićyszońćy. tymże promienie

cztóry razy wziętym. ' - e: NO:

-„ Jawi się oriprzytóm większy od przedmiotu

albo też mnićyszy, i to wykakim stosunku, w ja=

kim jest promień. krzywości cztćry razy wzięty.,

de odległości przedmiotu zmnićyszonćy poczwore

nośrcią tegoż. promienia. trdoni elóute ch Tybo

„Wtedy to, obraz ów przedmiotu pomykasię;

e”

z drugićy strony powićrzchni , od-nieskończonóy:

s

odległości , skąd się poczyna , aż do samego ogni*
ska. 6 | e 3 01 gą

Maleieprzytóm ciągle, zacząwszy od ilości
nieskończonćy, aż do ilości nieskończenie małćy: *

- IL ŁAMANIE SIĘ PODWÓYNE. O;

"Podwóynełamanie się światła, prawdzisię k
nayczęścićy ściąga naszą uwagę w tenczas, gdy pro=

mienie jego od. przedmiotów widomych, do nas

idąc, przechodząwprzód przez szkła różnego kształ-
tu. Z tych w szczególności uważyć mamy: szkło,,

„, W kształcie graniastosłupa, czyh Pryzmatu.

„„ W kształcie tafli o dwóch płaskich, i równo=
h ległych -powićrzchniach.

_„ Wielościan ( Polyhedre ) szkło o wiełu pła-
30. 5



554

skich ścianach, danych wa stronie jego wypukłćy.
„ Soczewkę ( Lentille ), szkło pospolicie -po-

wićrzchń sferycznych, różnćy krzywości, i ró-
żnóćgo ich względem siebie położenia lub kształtu.

A.Graniastosłup ( prisma).

Łamanie się światła, gdy to do nas przez gra-
niastosłup przechodzi , uważyć trzeba, raz ze
względu na kierunek promieni światła; drugi raz
ze względu na fenomena obrazu. Podobny też
wzgląd damy, mówiąc i o szkłachkażdego kształ-
tu o którychbędzie niżćy. PN ęzdj id

||. Waprzód:Co do kierunku promieni.
/ Promienie światła, gdy na szkło padaią równo<
ległe, przeszedłszy gosswychodzą także równoległć-
mi. - dVachylone zaś ku sobie, lub też rozwarte na
"wpadaniu, są po wyyściu ze szkła, mnićy lub wię-
cćy do siebie nachylonćmi, albo też mnićy lub
więcćy rozwartóćmi, niż były pićrwćy; a to podług
różnego stopnia ich pochyło:ci , czyli ukośnego pa-
dania względem ścian graniastosłupa. | :

Powtórć: Co do obrazu. |
a). Ten znayduie się względem szkła po je-

dnóyże. stronie z przedmiotćm, nieprzewrócony,
lecz prosty, i tylko urojony (imaginaire).

„ Kiedy zaś kąt pochyłości wpadania promie-
ni na powićrzchnią graniastosłupa, przez którą
już maią z niego wyiśdź do powietrza, będzie nie-

_ eo większy od stopni 409, 11, dawnego podziału ;
wtedy obraz jawić się może na wywrót położony,
i z przeciwnćy: strony, względem przedmiotu: na
ówczas bowiem owe promienie, zamiast złamania
się i wyyścia ze szkła na powietrze, odbijaią się
wstecz od pomienionćy powićrzchni.

b )» Obraz bowiem odległy jest od ściany szkła.
oku przyległćy, na ilość równą dwóm trzecim czę-
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gciom odległości przedmiotu, od tóyże Ściany, Po"

/ większoną 'dodanióm jedney trzeciey CZĘŚCI odle-

głości przedmiot
u od ściany drugićy; a potćm roz-

' mnożoną razem; przez dostawę kąta nachylenia

ścian tychże: ta zatóm odległość obrazu, Zawsze

jest mnićysza niż odległość przedmiotu.

c). Zawsze on jestrówny przedmiotowi , mie-

rząc jego wielkość w kierunku równoległym zkra-

wędzią graniastosłupa:
lecz wielkość tego obrazu

bywa różna, mierząc ją W kierunku do pićrwsze"

"go 'prostopadłym ,a
to już podług różności kątas

jaki czynić może taż prostopadła, Z łamiącćma

$cie nami graniastosłupa;
wielkość ta jednak tak u=

ważana, zamyka się W pewnych granicach zależą”

cych jedynie od kąta graniastosłupa.

I tak, gdy ten kąt łamiącym zwany, Jest od 45%

stopni, obraz. wtedy staie na punkcie swóy nay-

większości , 1 równy jest blisko */5 wielkości przed-

niotu; biorąc go w.kierunku drugim, to jest Pro”

stopadłym do krawędzi graniastosłupa » i w rozu-

nieniu, że tenże kierunek ze Ścianą szkłą ku nie-

nuż obróconą, czyni kąt E 68? 59, (76 28 no-

w ego działu): „ .
i

Jałoż znowu; obraz ten jest równy Samemu

przedmiotowi, kiedy styczna dopićro spomnionego

kąta, będzie równą */5 częściom tego stosunku, ja-

ki zachodzi między wstawą kąta łamiącego, a Pro”

mieniem umnićy
szonyI; lub powiększonym,

Josta-

wą tegoż kąta; toiest, gdy» jak w ninićyszym Ta”

zie, ten kąt jest od 1559 59, minut , lub od 221"

gą” dawnego podziałł:. o | k

Nakoniec obraz stanie. nA unkcie swćy nay-

mrićyszości , i czypł blizko 4 części wielkości

rzedmiotu, biorąc g0 w drugim. zaWSzę kierunku,

kiedy kąt ów poprzedzający; będzie od stopni 158*,

39, daw: pod. czyli noweg? 176? 28".

4
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B. Szkło w "kształcie 'tafli scian płaskich tsobie równoległych. 7 s£4
Naprzód: Tu promienie światłapowyyścinze szkła, maią takież samo nachylenie między so-bą ,. jakie miały na wchodzeniu do niegm ** =>:" Powtóre: Obraz się tu znaydniepo jednćyżestronie z prźedmiótem nieprzewrócon , lecz prosty,i tylko urojony, równy samemu przedmiotowi,ale więcćy niż przedmiot , zbliżony jest do szkłana trzecią część jego grubości. — - AZ |

C. Szkło mnogościenne, o ściankach płaskich„(Polyhedre). /
- Waprzód: Ten gatunek szkła daie jnam wi-lećw sobię tyle obrazów jednegoż przedmiotn,ile w nim się Znayduie ścianek płaskich, na stro-nie jego wypukłćy,

- m Stąd zda się wywodzić wykład tego fenome-nu, który nam ukazuią, na sóbie niektóre z ciałkrystallizowanych, jak np: Kwarc „ Kryształ górny( cristal de roche ), węglan wapiennyi t. d; maiącewłasność podwaiania obrazu jednegoż przedmiotu.__ Poawtóre: Szkło tego gatunku służyć może dozebrania wielu osobnych przedmiotów, lub tylkoróżnych i rozrzuconych części, jednegoż przedmio-tu, w jeden tylko, a tćn foremny obraz jakie-go$ wprzód niewidzianego przedmiotu. |_ Stąd sięwywodzą te niekiedy umyślnie robio=ne, i jakby wnieładzie rozrziconć na płótnie fi-$ury malarskie, które szkłem tego gatunku o bse r-wowanć, daiąnamwidzieć. przedmiot, jakiego-Śmy tamże gołóm okićm miewidzieli, i niewi-'dzimy bynaymnićy. Z łudzenia te z greckiego zo-wią się anamorf0s (anamorpkoscs Je-24 Foo
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D. Soczewka z obydwóch. stron. wypukła.
= : 7 5 -

7
3

- Soczewka tego gatunku ma swe, obićdwie po-

wićrzchnie pospolicie /sferycźnć„, 0: promieniach
krzywości nayczęścićy różnych. WW tym razie: ;

19. Co do kierunku promieni. „*:,,/. 1,

"a'). Promyki światła, gdy nawpadaniu do So-

czewki-są sobie równoległe, po .przeyściu jćy, na-
chylone są ku sobie i przeto się zbiegaią razem. s

Punkt ich zbiegu zowie się ogniskićm $oczew-

ki, i ognisko to jest rzeczywistóm; ile że wnim

rzeczywiście się zgromadzaią razem promienie świa-
tła,po swóm złamaniu się podwóynćm, że
" „Stąd pochodzi ta. własność szkiełtego gatun-

ku, że zgromadzaią nam promienie od słońca,

przychodzące , i zapalaią ciała palne: że daią ży--
we światło dla A r ty st 6 w, zaiętych niekiedy deli=
katną i drobnsćyszą robotą. ka
*. «„, Odległość tego ogniska od szkła, równa jest

prawie promieniowi jego sferycznćy krzywości.

b). Promyki ku sobie nachylone na wpadaniu,

są po wyyściu albo bardzićy nachyłonćmi, niż pićr-
wćy; albo niezmienionćmi prawie w pićrwszych kie-
runkach. 2 z. | |

To zaś zależćć będzie od tego, jak ów punkt
|ich zbiegu, dó którego zmierzają przed swćm

w szkle złamaniem, przypadać„może: z,

„ Albo dalóy za pićrwszą powićrzchnią łamiącą,
niżeli jóy środek krzywości, jak bywa. naypospo-

licióyc" = f3-g
„Albo też w samym środku soczewki; a wte

dy tak idące promienie zowią się promieniami
głównómi, bo nami służą do wyznączenią wielko-

_ ści przedmiotu. |
'€). Promyki na wpadaniu rozwarte, powyyścia

ze szkła, staią się: |
„ Albo mnićy rozwartćmi niż pićrwćy.



238
-

SOŻOATG6: rdWRÓteŚlimi ©
„ Albo też nachylonćmi ku sobie; podług tege

jak ów p: nkt odktórego wychodzą pićrwiastkowie,
położony bydź może, albo bliżey soczewki,niżeli
jóy samo ognisko; albo w ognisku jćy samćm; albo
tęż zą nićm dalćy. SR
© 90, Co do obrażu. Ten okaże nam różne fe-
nomena, podług różney odległości przedmiotu od
soczewki.

a). I tak, póki przedmiot od soczewki pomy-
"ka się ku jóy ognisku, póty obraz jego znayduie

się z nim po żedneyże stronie: jest. nieprzewrócony
lecz prosty iurojony: większym jest niż przed-
miot i leży dalóy, a to w takim stosunky, w jakim
jest promień krzywości, dotegoż promienia zmnięy-
szonego odległością * przedmioiu,

„, Obraz ten przytćm pomyka się coraz dalćy
od powićrzchni szkła, aż do nieskończoności, i po-

mykaiąc się rośnie coraz, zacząwszy od wielkości
swey równey przedmiotówi,aż staniesię potćm nie=
zmiernie wielkim. p

b). Póki przedmiot z ogniska pomyka się qalćy
do odległości równey podwóynemu promieniowi

krzywości, póty obraz leży względem szkła.po stro-
nie przeciwnćy przedmiotowi.

/ Jest przewrótony i rzeczywisty. Stąd owe li-

niie zwąne kaustycznómi przez załamanie, alba o-.

we liniie krzywe żywego blasku, powstaiącę z pun-

iktów bardzo ku sobie zbliżonych, gdzie się wzaie-

mnie przecinaią promyki światła złamanć, przez

- wszystkie następne po sobie punkta oświecqnćy so- |
czewki.

Leży on dalćy od.szkłai jest większym, niż przed-

miot; a to w takim stosunku, w jakim jest promień

do odległości przedmiotu zmnieyszonćy tymże pro-

mieęnićm. że 1

Taki obraz pomyka się, jakby wychodząc,

|
j

 



| ażą

z ódłegłości nieskończoney po drugiey, stronie So7

czewki, coraz bliżey, aż do odłegłości równaiącć

się, podwoionemu promieniowi krzywóści: a przy-

tómcoraz maleie, zacząwszy” od iłości» niezmier- -

nie wielkićy, aż stanie się potćm równy przedmio-

towi: ; |

"_ Potrzecie: Gdy przedmiot od końca średnicy

pomknie się aż donieskończoności, (za nieskończoną

zaś prawie można jaż uważać jego odległość, gdy

ta jest przynaymniey tysiąc razy większą od pro-

mienia krzywości )-obraz wtedy:

a). Leżypo stronie 1 ngk 4 wzgledem przed

miotu przewrócony,i Y czywisty. ŁR

6 b)» Bliżey jest szkła, i mnieyszy od przedmio-

| tu, a to w takim stosunku, w.jakim jest promień

/ krzywości do odległości przedmiotu zmnieyszoney

tymżeprómieniem. +** s... |

Taki zas obraz pomyka się od końca średnicy;

aż do ogniska; nareszcie, ciągle maleie zacząwszy

od równości swćy z przedmiotem , aż się stanie

nieskończenie małym. |

E. Soczewki płasko-wypukłe.
1

W: tych szkłach fenomena są prawie, też same

jak w szkle poprzedzaiącóm, 2 tą różnicą, że:

10, Tam gdzie się o promieniu, albo: srednicy

powiedziało, tu trzeba położyć $rednicę- albo po-

dwóyność a Ź i p

go, Nie iedno i nie toż samo jest, stawić na-

leżącą soczewkę naprzeciw
przedmiotowi, powićrz-.

chnią wypukłą, czy też płaską; chyba w tenczas, gdy-

by na grubość szkła można było, bez znacznego

błędu, mieuważać : ale kiedy na nią w rachun-

kach musimy dawac uwagę; tedy wypada, że ob-

róciwszy do przedmiotu stronę płaską soczewki,

znaydziemy za nią obraz dalćy położony od po-
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wićtzchni.| wyfindeyi: 'niż -glżbyi toż samo:szkło
przeciwniebyłoóbróconóm,ku temiużpadać
-TRI OBOÓWYN"rA" Pyra:

a ze,Soczewka wklęsiasiwobydwóch.
O: bąz spf u "wpowićrzchniach.=: rza y

qiegpięskośćścikmtakićy soczewki, pospoliciepy
rsferyczną "i iednakowegoż-PORKIEGIA eta
Kićy Soczewcetn:mówiąc, uczómy!-Się: :4: |
>ik Co'dókierunku promieni światła: 7

). Gdyna wpadaniu. są:sobie równoległe, tex
dy wwyyściu:że (sżkła'Są, rozwartómi:a phnkt ich
zbieganiasię wtedy, zowie”się ogniskiemsoczewki;
Ognisko żaśtojjest urojone*tyłko, a:przypada od
"szkła w odległościprawie en: się pea
niówi krzywości.*' 5« |

b). Gdynaw adaniubąka sobie nachytone, ta*
kie po wyyściucw będę: 3 4 |

„ Albo mnićy pockyłenimi:ję nie ictcaa GŻ Gi
» Albo równoległćmi. 2,3 y*OZ aGjANEGT 1x

Albo roawartćmi. dka S_.dazuke dc:
„Albo nieodmienionć, w ichECA do sie-

* bie nachyleniu. 4
Zależeć to będzie of: o, „jak ów punkt do

którego zniierżały przy swćmpićrwiastkowćjk'na-
chyleniu, padaćmoże „, M ii;

„ Albo bliżey soczewki,niż jóy ognisko.
Albowsamóm ognisku. *
Aibo dalćy za ogniskiem. .. >
Albo w:środka krzywości: szkła : a w tym

ostatnim razie, promienie sy. "; się powie
mi głównemi.

c). Gdy na w padaniu są'rozwarte, tedy po
wyyściu staią się bardzićyjeszcze rozwartómi, zwła-
szcza gdy punkt przedmiotu z którego przycho-
dzą dó soczewki, leży od niey dałóy, 'niżśrodek
jey krzywości. Co się nayczęściey wydarza.



 

244

7
€odo obrazu.

c: Ten zawsze przypada względem szkła po
dieyie stronie z.przedmiotćm,i jestnieprzewró-

cony, lecz prosty 1 tylko urojony.
'- b) Jest on mnieyszy, i ód szkła leży bliżły,
"niż przedmiot; a to w takim stosunku, w jakim
jest promień krzywości, do tegóż promienia, powię-
kszonego odległością przedmiotu; i w ten sposób, że:

"W miarę jak przedmiot pomykasięcoraz od po-
wićrzchniszkła ku nieskończoności, obraz: wtedy od
szkła pomyka się ku iego ognisku: maleie ciągle
począwszy od ilości którą się równa przedmioto-
wi, aż pókinakoniec stanie SiĘ nieskończenie ma-
tym.
Wszkłach płaskowklęsłych,f6ómeńk: są prawie

takież same, jak w soczewkach ostatecznie opisa-
nychz takąż różnicą uważane bydź maią, o jakićy
ostrzegliśmy w soczewkach płasko wypukłych.

G.Szkło o dwóchkrzywychpowićrzchniach
żedney wy pusley ;-a oRogtey wklęsłey.

W szkle tego padiókić protńichie '*krzywości
są: albo równć BObIE Z 0a stóón, albo „nierówne.
Stąd:© —* Gia

„o. Gdy promienie kcżywośći.nie są Gdiońę wte-
dy fertomena sątakieprawie, jakw soczewce, z tą
tylko różnicą, Że tu odległości i wielkości wzglę-
dne między obrazem a przedmiotem, są do siebie
wtakim stosunki,w jakim jest” podwoiony wie-
łoczyn ż promieni krzywości, do tegoż podwojone-
gó wieloczynu , zmnieyszónego (wielóczynem po-
wstaiącym”z'odległości przedmiótu, rozmnożonćy
przez różnicę tychże promie

20. Ognisko szkła, ódległóm jest od niego na
slożć: Fółwni podwóynemu wieloczynowi z promie-
ni, POBLiSłoniecia przez ich sarz

3a
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Gdy zaś promienie krzyąskąjsą ditte, wtedy:

1 a),Promykiświatła wychodzą zeszkła z takićm-

sżenachyleniem, z jakićm do niego wpadały. Wte+

dy;
b). Obraz,iprzedmiot, maiąswąrówną odszkła

odległość, 1równą.Naalkokcą ed tylko WE

szkła, jest «bardzo mała. |

% ŁABLANIE SIĘ, - ŚWIATŁAWE WZGLĘ,
DZIE NA ROZKŁADONEGO. |":

+ „Pod.Ajmwzględem sważanć światło (A).u

diela;się nawiele różno-facbnych. promyków. (B/)*

Staie się początkićm tych rozmaitych kolorów

wjakich. się „namjpokaznią„rozmaitć ciała:-(C )-

| Sprawnie 'Tęczę na'niebie:(arc en_ciel )--(D). Dor

- zmaie niekiedy. pewnegozboczenia,SAPHIKEAACOJ

łamaniem sięonego-kyirachago). sr cażz0

A. Rozdelanięsię swiatla na.różno
„z PORCJkij =

(Na„różą „promyki, r=się kody,
i promień światła,gdy.przechodzipFzez,ściany.prze

r

zroczystegociała formuiącego oraano ges

rozumie SiĘ, bowićmoże. zetakowych

każdy różneWANNOWE o oi a„którym

przec odzi.- ;.- |

a). Pychróżnofarbnych promyków liekbę, spror

wadzamy zwygzaynie „.do”siedmiu tylko: „ale,JE ra-

czćy uważać mamy, jakoqiaszć PAREGRPA oddziały

wnieskończonęy, liczbię prom na.które roze

kłada „SIĘ. światło,aEe kórćni.sięlm „pićc-

wsze, są dla nas jakbynaywybitnieysze

b). Względna| A promyków łamikość.(1rófran:

gibilitć ) jesttaką, że gdynp: 2. powiętrza echo-

dzą dowod AP: szkła „pospolitego, 4 do: lintglas-
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- su; tedy wstawy ich wpadania zewstawamizła-

mania,maią sięjaknastępuiące wyrażenia hczbawć.

pAUKOO W) R > 7 3883 507 110,7518 POPOSA ;

W przeyściu do wody « - » - 4! + 0,7481 prom; pośredni.
ę | 4 s > 7 +0,740%prom. tioletowyą |

k , 4.:0,6493 czerwony.,

0 1: 0,6477 pomaranczowy: i

= PROCH spod © pa an i

4 ju d spolitego 4 1: 0,6452ziglony.

4 weaóce. ACRE peł , l s błękitny:

10) ŁOŻE 03 [1566451 parpurowy..
Nq;0,6410 loletowy, „.

FZ zd | | (120,6309 cąerwony, '—

W przeyściu do Flintglassu . . . 11 : 0,6250 ośrędni.

- SGZKEETZ Ro r:0,6192 fioletowy.

>

Za pofiocą tych siedmiukolorów,możnatwo-

rzyć miejako kolory pochodnć, podobne pićrwszym *

co do ich'kolorowego ocieniania *(unance), ałe nieco

do niezmienności (immutabilitć); i w takićm tyl-

ko rozumieniu można mówić, że trzy.sątylkoko-
' doty pierwotne: czerwony,żółty, błękitny; bo z tych.
połączenia, wsżelkieinnć formowąć można:

« "Ptak zpołączemia, ?
„Czerwonego z A można zrobićpomaranczowy. :

7Aoeł E: 'z ni eskim Z | zielony,

zy jebieskiego zfioletowym purpurowy.

„,Wiebieskiego z czerwonym fioletowy.

c). Taka różnofarbnośćsiedmiu promyków, nie-

ma bydź uważaną, jako. skutek jakieyś przypad-

kowey tylko zmiany w stanie ich bytu, łecz jako

skutek przyrodzoney im i nieodjętey własności; ba

jakkolwiekbądź dalćy ich doświadczać będziemy,

czy to ie łamiąc, czy ódbijaiąc nanowo, zostaną

niezmietionć w swćy farbie. ©,

-B. Swiatło jakopoczątek kolorów źóżnym

| ciałomwłaściwych. | |

W tymwzględzie rozróżniamy ciała, na kolo-
rowć, białe, KsGGArMOG 11 2 W0IOA0 |, 3 wi
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Co do kolorowych, j
19./W przypaszczeniu rzeczywistego wypły»

wu światła od ciał świćcących , ciałami kolorowe=
mi rozumieiąsię bydź tć , co maią własność nie-
odbijać od siebie, tylko pewny gatunek kolorowych
promyków. Biorąc zaś z drugimi, światło jako sku-
tek ogólnego wzruszenia w materyi eteru, za kolo-
rowe mieć będziemy teciała, których cząstki zo-
staląc w poruszeniu, pewną ' tylko i wyznaczoną
odbywaią liczbę wahań w danym czasie, a tym
podobnych, tyleż wzbudzaią w płynie eteru:
podług takiego przypuszczenia; czucia czerwono-

- ści, błękitu, lub innych kolorów, które my do róż-
"nych ciał odnosimy, rodzą się w nas, i różnią,
dla różney, a tćy juź mnieyszey, lub większćy li-
czby wahańodbywanych, w cząstkach ciała danego.
/ 29. Ale niemasz ciała żadnego, któreby, oprócz

promieni własciwego mu koloru, nieodbijało też od
siebie i promieni światła białego: to właśnie $wia-
tło służy nam do sądzenia o powićrzchni ciał,
w tym względzie, ile gdzie jakie na nićy „dołki
i wklęsiości, lub wypukłości znaydnią się.

a). Dla tych to promieni białego światła, wła-
ściwć ciałóm kolory, tćm bardzićy słabieiąwswóm
"natężeniu; im same ciała są drobnićy podzielon
w swćy massie, | |
' /,, Tak sztuka cynobru, będąc ciemno czerwoną
póki jest w massie; stale się jasno czerwoną, utar-
ta na proszęk.. |

„ Tak marmur czarny i szkło butelkowe, bie-
leią, skruszonć bądąc, i na kamieniu obróconć na
proszek.

.„ Wyłącza się tu sam węgiel, który, im go na
drobnieyszy utrzemy proszek, tćm on bardziey się
natężaw swoim czarnym kolorze.

b). Dla tychże promieni białego światła, nie-
zawsze sądzimy 0 kolorach przedmiotów, odnosząc
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się do natury promyków, jakie od nich ku nam od-
bijaią się właściwie; bo w tćy mierze do nasze-
go sądu miesza sie że tak powićm, coś moralnego.

;,Tak ciała pewny kolor maiące, gdy patrzymy
na nie, przez szkło podobnegoźż koloru , często się

' namzdaią bydź białćmi. i
„Tak pracuiący przy ogniu kuźnik, bladym

się dla nas wydaie, lubo światło jego od ognia, jest
czerwonawćm. A
(„Tak obraz słońca, przeięty na białym papie-
rze, w pokoiu oświeconym czerwono, jawi się nam.

, zielony; w oswieconym zaś zielono, jest czerwona-
| wy. |
| i „ Tak po zachodzie słońca, obłoki gdy się nam
jawią czerwono , są dla nas wróżbą przyszłćy po-
gody. .

"Tak słońce i xiężyc czysto się nam *wyda-
lą czerwonćmi, przy swoim wschodzie albo zacho=
dzie. ; |

-— ©o do ciał białych.
a). Takićmi są ciała na ów czas, w przypu-

, szczeniu wypływu światła; gdy bez oddzielenia„
„lecz pomieszane razem, odbijaią do oka promienie

, wszelkiego gatunku, z jakich, wtedy światło uwa-
' Ża się, jakby istotnie było złożonćm.

b ). "Takićmiż będą w przypuszczenia wahalne-
| go ruchu wpłynie eteru: gdy różne ich części zdal-

ne są przyjąć a utrzymywać w sobie takićż wzru-
szenie, w jakićm są same ciała świćcące; i gdy po-
dobne swoim wahania, czyli podobnyż ruch drze-

' Mia (Vibrations), udzielaią płynowi otaczaiącego je
. eteru. =

Co dó ciał czarnych. |
a ). Takićmi ciałami w przypuszczeniu wypływu

światła, zowią się te, które każdego gatunku promyki
światła pochłaniają w sobie, albo przynaymnićy,

uie odbijąią ich w takićy ilości, iżby nas wyra-
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Źhie % dk asi hiygły ;* 4 przefó tego todzańtć
ciał iiepóstrzegamy właściwie, tylko dła blasku
rinićy, hub więcóy mócnegociał ótaezaiących.  *

b). Fakićmiż w pr”ypuszczeniu wzruszeniaeteru,
śą i żowią się ciała, gdy różne ich częścinie sę
zgoła sposobnć, nabydź w sobie choćbyriaymnióy=
$żego wzruszetiia, od ciał przeż:siĘ ZE.

c. Rozdzielanie się światła + jako początek
tęczy na IViebie, z.

Światło przechodząc przez krople dajzczarazć”
pićrzchłe w powietrzokręgu, I w nich się rożdzie-

„ laiąc ; tworzy fenomen tęczy na Niebie, Formu-
je się ona z owych taśm różnokolorowych., jakie
często postrzegamy na powietrzu,gdy stoiąc, ma-

my tył głowy obrócony do słońca, albo xiężyca. |
JFaśmy te półkółowe, spólnego środka co dą

ich krzywości, i ozdobione siedmią pićrwotnćmi
kolorami, zowiemy; raz tęczą WOLRĘCETA: drugi
raz, tęczą zewnętrzną,

Naprzód; Tęcza wewnętrzna;
a). 'Ta jestskutkiem dwóch złąmań, i jednego

środkuiącego między nićmi odbicia się promieni.
b) 'Ta ad srodka jćy kulistości idąc ku zewnę=

trznemu obwodowi, okaznie nam swoie pry żma-
tyczne kolory, w takim porządku:

Ki'oletowy: Kat między promykami, co ga for-
mują na weęyściu, i wyyścia swoićm, wy-

nosi stopni 40% 16 dawnego podziału ko-

ła, (44 7% p m) |

| Pas „Purpurewy,

   Pomaranczowy,
Czerwony, m jdękzy promykami, cego for-
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4 aimięna swóin wóyścia d-wyyścim,* $zyni
le stopni 429-444. p./(;467”-87 n. psp ©

„,Połowa każdego z tychidwóchkątów,równą

się podwóyności kąta złamania, zmnićyszoney ką-

tEn NPAJOEKI PODWY Dy U
| e). Ta swą szćrokością pola, zaymuie stopni

wo, 25! d. ps'(2” 69 n. p.) zaT owe

-41d). Taodnas niemoże 'bydź widzianą,tyłko

gdy;słofice Jub xiężyc nie będą wyżćy nad widno-,

kręgićm, jak stopni 46* bliżko; bo inaczćy kro-

ple deszczu mogące,sprawić taki fenomen, musia-

łybysięznaydować dla nas pod „widnokręgiem.

-*6:90, Tęczazetdnętrzna, pospolicie słabsza 'w swo=

ich kólorach niż pićrwsza. | |

a). Jest ona dziełemdwóch złamań, i poódwóy*

mego między nićmi odbicia się promieni $wiatła.

_ b). Uważana od środka jóy kulistości ku swe-

mm obwodowi: „w takim porządki pokazuie nam

WBA RS 4 ba
"?. (Czerwony. „Kątmiędzy,promykami, cogo for-

miią na wpadaniuswóm i wyyściu ; ma

stopni 509- 58 d. p.(56-63 EMRE

OGNIA 3LT BA GAZUTA, 4
SODY=ŻADAG GÓRA IOAI0E. „OBY

  

  

 

ry

. : a
5

. 8 + j 44 ©%.% Wó . .

-
; ć

z z «. f A s
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GąŃ a ia między profnykanii, ©0 g6

„sir sskłalkigy na wpadaniń ich1 wyyśćiu-,

stopni 549 = g/ d. p. (.60%- 17 mp.)

ź Połowa dopółńienia *każdegoz tych kątów ,

równasię potróyności kątazłąmania, umnićyszo-

STY:04%| SRORNZANIONC |
e), Tasswą „szćrokością pola» zaymuiestop

zonk” d.p.(4-9 0P)* | KOR
3-9

s
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- d)4Ta niemoże bydź od nas widzianą, tylko
gdy słońce lub xiężyc nie są wyżćy nad widno=
kręgićm,jak stopni blizko 600. GE

D. Rozlłamanie się swiatła (Diffraction).

Światło, gdy bardzo blizko idzie obok ciała
nieprzezroczystego, i jakby tylko dotykaiąc złek-
ka jego krawędzi, doznaie także pewnego-zboczenia
w swćy drodze , które nazwano rozłamaniem (dif-
fraction,) albo schyleniem tylko (inflexion)>

"Paka zaś skutek sprawuie ciało nieprzezroczy=
stć,. gdy wystawione będąc na jasne słońce, nie-
przepuszcza przez siebie więcćy, jak jedną trylio-
nową część owego Światła. |

Z, przyczyny tego zbaczania Światła, obok nie=
przezroczystego ciała, to się dzieie: Że...

A). Cień od niego rzucony, większym bywa,
niżby miał bydź, uważaiąc samą ciała obiętość. ..
__„b). Na około jego cienia, jawią się różnć ko=
lory, podobne tym, jakie otrzymulemy za pomocą
przezroczystego graniastosłupa. , ża

_4. ŁAMANIE SIĘ ŚWIATŁA UWAŻANE WE
-. WZGLĘDZIE NA SAM ORGAN WIDZENIA.

W tym względzie uważaiąc łamanie się świa-
tła: uważaią się A.) Skład_oka,i jego opisanie. B.)
Fenomena jakie zachodzą wewnątrz oka samego
C.) Narzędzia wspićraiące władzę ujęko widzenia.

" - A.Organ widzenia.

_W organie widzenia, którym wszystkie zwić--
rzętasą opatrzonć, oprócz większey części roba*
ków; uważać należy w szczególności jego położe-
niem kształt— poruszenia, i skład naturalny.



 

| się
G3P. Co do położenia oka.
a). Uwszystkich prawie zwićrząt„ mieścisię

ten zmysł w pewnćy wklęsłości kóściow dy. zwa-
_nóćyOrbitą, i osadzony jest przy mózgu, zza
bardzo mnogić ma związki.

b). U niektórych zwićrząt, jak np: u slimaków.
zdaie się, że ich oczy znayduią się na kóńcu maće
ków (tentacules ), gdzie nieporuszenie trwaią.

2%. Codo kształtu. Uwszystkich zwićrząt o0=
ko, ma kształt nieiakiegoś Jaia , mnićy _więcćy
sferoidalny, wystaie ono naprzód ; i nayczę-
ścićy jest nieruchomć w swoićy osadzie.

a). To uczłowieka jest ze cztćrech stron lekko
4 nieznacznie spłaszczonć.

b). U większćy części czworo-nóżnych zwićrząt
| bywa tylko spłaszczonć, poniżćy osi wzrokowćy; co
"właśnie się dobrze zgadza z. naturalną postawa: ich

słowy.
c). U ptaków po większóy części bywa z dwóch:

stron spłaszczonć, i to w kierunku ach RAY:
OSI (axe visuel).
osad) U owadów, zewnątrz o ŻaiE oko, albo
nam okazuie na sobie wiele różnych tuafeick sta=
nowiących zbiór tyleż osóbnych oczek owadu, zktów
rychkażdćprzyymuie do siebie cząstkę jakąś z roz—
winięcia się w nich nerwu ocznego, zwanego po-
spolicie nerwóćm optycznym, jakich tafelek  ośną
dostrzedz można, gołómokiemwpaiąku: u innych zaś
owadów za pomocą drobnowidu, dostrzedz
i naliczyć ich można aż do dwudziestu tysięcy.
Albe znowu powićrzchnia ich oczu bywa równa
A lśniąca. Są też między owadamii takić, ale dość
mnogie, które ten drugi gatunek oka, łączą ra-.

, xem z oczami tafelkowemi (A facettes )

e). U ryb powiększćy części, spłaszczenie oka
| w kierunku 051 "wa:okazuje się bydź dale-

32

ze



=

:riable)

Jest ichdwa i zowią się:
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ko większć, niż pzdr u zwićrząt wszelkiego|inne-
e | ,
f) U gadów kształt ka podlega zmianie (va-

Bo. Co do poruszeń oka.
U wszystkich zwićrząt, oprócz owadu, oko mo-

e brać ruch i położenie w różnych kierunkach, a
to za pomocą muszkułów, które się dzielą:

_ a). /Va proste, tak nazwanć ze względu na ich
położenie i sposób działania: i tych jest cztćry.
Zowią się w szczególności: |

"Górny . . *. releveur.
Dolny. + . - „abaisseur.. |
Skroniowy. .  abducteur, Jubtempora!,
MNWosowy. .. .  adducteur, /ub nazal.

sabjś„Ma ukośnć: które służąoku jakby za punkt
podpory wJego poruszeniach, i nieiako równo-wa=
żąc się z pićrwszćmi, miarkuią 1moc ich działania.

 „.Ukośny wielki ceRuk obli
„ Ukośny mały (petit oblique ).*

, Ćo do składu oka. Do jegoskładu wcho-

dsżiistotnie; niektóre błonki ( membranes') i pew-

ne” A przezłoćzystł ( milienx transpareńs ).

o, Błonki oka służą w nim za okrycia we-
wniętęznyóh części '©nego, i są trzy. Rogowapa

ńće); Tęczysta(uvće); Siatkowa (tótine).
''a). Rogowa dzieli się na przezroczystą (cornóe

transparente), i nieprzezroczystą (cornće' opaque).

eb

 Pićrwsza 'składa się z wielu cieńszych błonek , je-

dna  dragą obeymiiących : druga zaś, 'inaczćy

sklerótyką nazywara, nie dzieli się: bynay=
mnićy na osobne błonki jak tamta; tuż po namo-

czeniu w wodzie bierze postać tkanki gabczastóy

(dtissus: spongieux). |

b). Zęczystą. Na tóy błonie rozsiane są kró* .
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|' nicą ( pupille ).
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cie naczyń krwistych , wewnątrz zaś: powleka ią

gatunek czarnćgo puszku.

Za nią od przodu oka, jest pewny płaski krąże-

czek różnych kolorów żęczą zwany (Iris), z ma-

 łym we środku otworkiem, który się zowie zrze-

Ta w potrzebie może się rozszć-

| rzać, lub ściskać, i przeto mnićy, lub więcćy do

| oka światła wprowadzać. Jest ona u człowieka

okrągłą, u niektórych zaś zwićrząt podługowatą,

r
jak np: u wołu, kota, i t. d.-

c). Siatkowa. 'la jest błonką przezroczystą, 1

powstaje z rozwinięcia Się i rościągniemia części

optycznego nerwu, medularną zwanćy: ma ona

| kształt jakby siateczki, która całe wewnątrz oko

| wyścieła , przyymuie maluiące się na nićy obrazy

przedmiotów, i to rażenie, jakiego sama doznale,

' przesyła do nerwu optycznego.

90, Środki oka przezroczystć. 'fe są różnćy gę-

'stości, i słażą nam do łączenia, i $kupiania pro=

mieni światła, które przychodząc„od każdego

z punktów widomego przedmiotu, uderzaią organ

widzenia. Rozróżniaią się te środki i dzielą się

na wodny, kryształowyi szklanny.

a). Srodck wodny. Jest to ciecz nieco klćyka,

i zaymuie mićysce po między rogową przezroczy-

_stą błonką, i $rodkićm kryształowym.

Moc jego łamiąca jest taką, że w przechodze-

niu światła z powietrza do tego środka, wstawy

wpadania i łamania się promyków, są do siebie

jak 4:5. | : | |

b ). Srodek kryształowy. Ten złożony jest z warst

współ-środkowych, maiących naturę białka jaio-

wego, zsiadły w swćy massie, i ułożony w formę

soczewki, wypuklćyszćy z tey strony, którą jest

 obrócona ku błonce siatkowćy. "Taki kształt rze-

-czonćy soczewki w óku, spółny jest wszystkim zwić-

*
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rzętom , 'wyiąwszy ryb, u których ona jest raczćy
sferyczną. i

„ Moc łamiąca tego środka, jest taką, że w prze-
chodzeniu do niego promieni światła ze środka
wodnego; wstawy ieh wpadania, i łamania się
są do:siebie jak 13:12 prawie; w nim to zacho-

| z Czasem: nieprzezroczystość, sprawia ślepotę
OKa. 853 , |

e). Srodek szklanny. 'Fen ze środkićm wodnym
jednćyże jest natury, napełnia w oku całe tomićy-
sce, co się rozciąga pomiędzy soczewką kryształo-
wąi siatkową błonką, i zamknięty jest prócz tego
w osobnćy, bardzo subielnćy przezroczystćy bło-
qeczee.

„ Moc jego łamiąca jest prawie takaż, jak środ-
ka wodnego, a przeto, w przechodzeniu do niego
promyków światłą ze środka kryształowego, wsta-

wy wpadania ich, i łamaruą się , są jedne do dru-
gich jak 12: 10. = SR

B. Fenomena, zachodzące w samómże oku,

W tym wględzie lym każdy punkt świćcącego,.
czy też oświćconego przedmiotu, od którego na
około wychodzi światło, uważać można jąko wićrz-
chołek ostrokręgu z promyków tegoż światła, opar-
tego na zrzemcy oka, jakby na swćy podstawie.
Promyki takiego ostrokręgu, w przechodzeniu swóm
przez:różne środki oka, różnie i kilkakrotnie zo=

stawszy złamanć, formuią w nich 'takiż drugi
ostrokręg, spólną z pićrwszym maiący podstawę,
a wićrzęhołkićm oparty na błonce siatkowóy w ten
sposób; że wtedy: ów spólny wszystkim promykom
punkt przecinania się i ich zbiegu, na błonce po-
mienionćy, formnie obraz punktu przedmiotowego,

'zm którego wyszły pićrwiastkowie. Stąd to pocho-
dzi nasze widzenie, a które bydź możę jaż wyra-

”  



 

'4 zmieszanćm nieiako ( vision confuse ).

 

> tyg” | "298 2.

znóm i jasnóm. (vision distinete); już to przyćmionćm,

Widzępie wyraźne. "Vo ma mićyscena ówczas,

kiedy punkt zbiegu i przecinania się prorńieni w 07

ku, przypada zupełnie na samćy błonie siatkowćy;

tak właśnie widzieć muszą osoby, o których mówi-

my, że są dobrego wzroku; gdyż oko ich wtedy,

przy pomocy muszkułów, które. służą do nadania

różnychporuszeń temu zmysłowi, może odmieniać

podług odległosci przedmiotów, swe położenie i

samą formę. |

Widzenie ciemne. Takić zachodzi w ówczas.,

gdy punkt zbiegu i przecięcia się promieni ŚWia-

tła, w oku naszćm, przypada albo przed błonką ję=

szcze siatkową , aibo już Jedwić za nią.

a). Pićrwsze ź tych zdąrzeń pochodzi pospoli-

cie ze zbyteczućy wypukłości w soczewce. kryszta-

łowóy. Człowieka, coby miał tak złożonć swć o-

czy, zowiemy krótko-widzćm ( myope ), _Niemo-

że on dla tego dobrze i jasno widzięć przedmiotów,

chyba te tylko, co mu są bliżóy przed okićm, i od

którychprzeto idące promyki światła, maią znaczną
rozwartość.

„ Niemoże on, inaczćy dostrzedz oddalonych

przedmiotów, jak chyba sztuką powiększaląc roź-

wartość promieni światła, które od nich z dala

przychodzi, Stąd to jest, że krótko-widzom szkło ©

wklęsłe dobrze służy, 1 takiego też oni używają

zwyczaynie. EZ 3a AO 1

__ b). Drygie ztych zdarzeń pochodzić może, albo

od pewnego osłabienia różnych srodków oka codp

ich mocy łamania światła, albo teź od, małćy i nie-

dostatecznóy wypukłości w soczewcę kryształowćy.

Ludzi maiących oko takowego złożenia, zowićmy

daleko«widzami (presbytes). a

„ Tacy niewidzą jasno, tylko odleglćysze przed-
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mioty, od których przeto idące ku nam promienie
światła, maią bardzo małą rozwartość.

„ Tacy bliższych im przedmiotów - widzićć do-
brze me mogą, chyba że przez sztukę zmnićyszą
wprzód, nieco tę rozwartość promieni Światła, z ja-
ką to do nich wtedy przychodzi. Owoż dla czego
tu dobrze służy nam szkiełko wypukłe.

c). Te wady oka naszego nie miałyby w nim
mieysca, gdybyotwór jego zrzenicy był mnieyszym
daleko, i jakby tylko jednym punktem, nieprze-
 puszczaiącym wewnątrz, tylko osiowe promienie
tych pęczków, czyli ostrosłupów, w jakich zwy-
czaynie światło przychodzi donas, od każdego z pun-
któw przedmiotu. |

Gdy która z tych wad kazi nam tylko jedno
z dwóch oczów, zdasię że wtedy to oko zwracamy
nabok, jakby dła tego aby nieprzeszkadzało drugie-
mu do czystego: widzenia rzeczy, na którą patrzyć
chcemy. , Owoż skąd idzie wada oczu, zyzowidze-
riiem zwana ( strabisme ). |

W tymże względzie Ilim; uważać można po-
wićrzchnię świćcącego, czy też oświćconego przed-

_ aniotu, jako podstawę piramidy, lub ostrosłupa sfor-
mowanego ze światła, a maiącego wićrzchołek
swóy, w samey zrzenicy oka: temuż ostrosłupowi
podobny, można uważać ostrosłup drugi w samćmże
oku formuiący się z tychźe samych promieni, a
który maiąc z pićrwszym spólny wićrzchołek , ma
sam obraz przedmiotująkby za swą podstawę.

a ). Obraz ten jest wtedy odmalowany na bło-
nie siatkowey ze wszystkićmi kolorami przedmiotu.

b). Obraz ten budzi w nas wyobrażenie obe-
eności przedmiotu, dopóty, póki trwać będzie to
wrażenie, jakie sprawuią w oku promienie światła
od przedmiotu idące, "Irwanie tego wrażenia ma
czynić blizko ośm tercyy czasu. —,

|

7

j
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**©. Marzędzia wspićraiące organ widze-

* nia naszego. |

Do narzędzi tego gatunku, należą wszczególno- --

$ci narzędzia następuiące: | i

Lunety nosowe, czyli okulary.

Kamera optyką zwana.
Kamóra zwana ciemnicą. .

Dalekowid albo Teleskop.

Drobnowid, albo Mikroskop. ,

Latarnia Czarnozięzka, czyli magiczna.

'a9. Lunety nosowe czyli okulary, niesą,toco in=

nego jak szkiełka wklęsłe, albo wypukłe.  —«

a). Okulary wklęsłe maią tę własność, że dążą

raczey do rosproszenia a nie do skupienia promie-

ni światła, a przeto służą dobrze osobom krótkie-

go wzroku; bo;powiększaiąc rozwariość promieni

przychodzących od powićrzchni dalekiego przed-

miotu, to w nich sprawulą, że te przechodząc

przez różne środki oka samego, przecinają się £

zbiegaią w nim, nie już przed błonką śiatkową, ale

na sameyże tćy błonce. LR z

b). Okułary wypukłe. 'Te, że maią własność.
zgromadzać i skupiać światło , służą więc dobrze

daleko-widzóm; bo zmnieyszaiąc zbyteczną rozwar=

' tość promieni przychodzących od pówićrzchni bliz-

kich przedmiotów, daią nam ie widzićć wyraźnie;

gdy dla tego, owe promienie ich światła, nie już

jak pićrwóy, za błonką siatkową,lecz,»na nićyże

'sąmćy, przecinać się i zbiegać muszą. i

| 20, Kamera optyką zwana.Jest to rodzay skrzy=
''ni, albo szkatułki ścianami krytćy, gdzie w gó-

/rże jćy zwyczaynie, osadzone jest płaskie zwier-.

| ciadło, nachylone pod kątem 45*.d. pod. (50?.n. p:)

względem dna skrzynki; gdzie położone drobnć

przedmioty,e świćcaią się światłem z boku na nie
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padaiącćm, ale staią się znacznie powiększonćmi
przed okiem, którćm na nie patrzćmy przez soczew-kę osadzoną tamże na przeciwko pomienionege
zwierciadła, w ścianie de dna prostopadłćy. Ogni-
sko w odległości tóy soczewki, równać się ma pra-
'wie , summie z odległości soczewki od środka zwier- -
ciadła, i z odległości tegoż środką od dna samego
optyki. |

38%. Kamera, zwana ciemnicą optyczną. Narzędzia
tego gatunku maią pospolicie formę szkatułki, ze-
wsząd doskonale zamkniętćy, w jedney 'z jćy ścian
osadza się szkło soczewkowe dla wpuszczania tam
wewnątrz promieni światła, przychodzącego od
zewnętrznych przedmiotów. Na przeciwney ścia-
nie osadzona pół przezroczysta tabliczka, przyymu=
ie maluiące się na nićy obrazy przediniotów zwła=
ściwćmi ich kolorami i te są tćm mnieysze wzglę-
dem swoich przedmiotów, im się bliżćy przeymu-
ią za szoczewką w ciemnicy.

4%, IDalekowid. Za pomocą narzędzi tego ga--
tunku, bardzo od nas dalekie przedmioty tak się
nam daią widzieć, jak gdyby były położone dale-
ko bliżey. Rozróżniamy ie wszystkie na Dyoptry-
czne 1 katodyoptrycznć. i

Dyoptryczne. Lunetami zwane, pospolicie
takiemi są: „, Luneta Galileusza.

9 —— Astronomiczna.
2% —.Ziemska.. . |

„Luneta Galileusza. pe!
a). Ma ona w swoim składźie dwa szkiełka ,

z których oczne jest soczewką wklęsłą, przedmio-
'towe. zaś wypukłą: obadwa względem siebie osa-
dzone są w odległości równaiącey się różnicy
ich odległości ogniskowych. >

b), Daie widzićć przedmiotywich naturalnóm
położeniu, i tyle razy powiększone dla oka, ile
razy ogniskowa odległość szkiełka ocznego, mieści
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Łhsię w takieyże odległości przedmiotowego. Zo-

" |wią też ją Lunetą Opery.
Luneta Astronomiczna.

a). Ta składa się z dwóch szkieł soczewkowych

z których oczne równe jak i przedmiotowe, jest

' wypukłóm, a jedno od drugiego leży osadzone

| w odległości równey summie ich odległości  ogni-

skowych.
- b). Daie ona nam widzićć przedmioty nawywrót

położonć, i tyle ie razy powiększa, ile razy ogni-

skowa odległość oczney soczewki, zawićra sięw ta-

' kieyże odległości szkła przedmiotowego.

a
Z
E
N

N
Ą
K
E

Z
E

|

„Luneta ziemska. ZA

a). Ta składa się ze cztćrech szkieł wypukłych

a zatóm, jakby z dwóch lunet astronomicznych, i

wten sposób;żejóy dwa szkła środkowe, są wzgle=

dem siebie w takiey odległości, która daie naywię-

ksze,ile tylko bydź może , pole widzenia. Odle-

głość ta, utrafia się i bierze z doświadczenia same-

go, i większą jest niżeli summa ogniskowych odległo-

ści tychże dwóch szkieł. p? |

b). Daie ona nam widzieć przedmioty w ich

naturalnóm położeniu , ale ymnićy jasne, niż są

w lunecie astronomiczney. Miara za$ ich powię-

kszenia, jest jak wieloczyn z tych dwóch powię-

kszeń, jakie im nadaćby mogły dwie takie astro-

nomiczne lunety, z jakich ziemską rozumićmy tu

bydź złożoną.
Do składu opisanych lunet, równie jak i do

Mikroskopu, wchodzi częstokroć przypadkowa

sztuka mikrometrem nazwana, a opatrzona cieniu-

chnómi nitkami, zapomocą których, możnawyzna-

czać wszelki rozmiar wielkości obrazu, z którym

rzeczone nitki na jedneyże płasczyźnie przypadać

maią.
„ Dalekowidy kato - dyoptryczne. Tego gatun-

- ka Dalekowidy, niepotrzebuią mieć tak znaczną

| | 30 |
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długość jak poprzedzające, aby mogły robić pode:
bnyż skutek. 'Tu należą: Dalekowid. PP. New-
tona Gregory, Cassegreńa, Lemera.

„bBDalekowid. Wewtona. - Ft
a) Ten składa się ze zwierciadła wklęsłego, od

którego/naprzód przez odbicie sformowany w jego 0-
gniskn obraz dalekich przedmiotów, przesyła się
stąd znowu do ogniska wypukłey soczewki oczaćy,
która tuosadzona jest naboku i równolegle do li-
nii osiowey tego narzędzia. |

b). Daie on widzićć przedthioty przewróconć
w swoich obrazach, i tyle razy powiększonć, ile
razy odległość ogniskowa zwierciadła, zawićra w so-
bie takąż odległość soczewki oczney.
„Dalekowid P. Gregory: |
a) Ten ma w swym składzie dwawklęsłe

zwierciadła, bardzo różney wielkości: odwiększe=
go z mich odbity naprzód ku jego ogniska obraz
dalekich przedmiotów, odbija się powtóre przez
drugie daleko mnieysze zwierciadło, ka dwóm ocz-
nym i wypukłym soczewkom. 'To drugie zwier-
ciadełko, osadza się tu aż za ogniskiempićrwsze-
go, w takiey odległości, że się ta równa kwadra=
towi ogniskowey jego odległości, . podziełonemu
przez takąż odległość zwierciadła dużego.

b). Daie on nam widzićć przedmioty wichna-
turalnóm położeniu, ale nietak jasno, jak Dale-
kowid Newtona; powiększa ie zaś na ilość równą
kwadratówi ogniskowey odległeści zwierciadładu-
Żego, podzielonemu przez wieloczyn z odległości
ogniskowey mnieyszego, i z takieyże odległości
soczewki ocznćy. |

„Dalekowid Cassegrena. i |
a). Ten, tóm się różni od.poprzedzaiącego, Że-

tu mnieysze zwierciadło, jest wypukłóm i leży
między zwierciadłem wielkićm, i jego ogniskiem,
od którego eddalone jest tylko, na ilość równą
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kwadratowi swey odległości ogniskowey , podzielo-

|remu przeztakążodległość zwierciadła duzego.

-6 by)"Fen wystawia nam nawywrót przećmio-

ty widzianć, sityleż ie powiększa jak Gregoryań-

ski, lecz może bydź krótszymw równych skąd iriąd

 ekólicznośćiach:*, 5. BORG dą TE O

|emi -„Dalekowid:P.,Łem era. ! sał.

© a). Ten_ późniey: wydoskonalony. przez. Her-

_szella,i składasię z dużegoi wklęsłegozwierciadła,

(które 'jest nieco:pochylonćm do ósi tego narzędzia

i odbija óbrazy przedmiotów do ogniska soczew-

| ki, osadzoneyrównolegle do tegoż zwierciadła.

41 1b). "Ten podobnie jak Dalekowid Newtona sta-

wi uam przedmioty nawywrót położone, ale ja-

' śnićydaleko, i tyłeż je powiększa, jak tamten.

100050. Mówiąc o Teleskopach, jeszcze je u-

/ ważyć należy ze strony ich doskonałości. "Te bo-

| „wiem narzędzia, równie jak i Mikroskopy,

0 których pówić się niżóy, rozumieją się bydź tem

| doskonalszć,im znacznićy powiększaią przedmio-

 4ty-- im większą im daią jasność—= WIĘKSZĄ CZY-

stość, i większe pole widzenia. (071 1508 ©b

" Znaczne powiększanież to będzie zaletą narzędzia

 

póty, póki stąd drugie onego przymioty, niepono-

/ "szą znacznego zmnićyszenia o stopniu tego powięk-

szania ; jak w Teleskopach , sądzimy w ogólności,

ge stosunku kąta, pod jakim one daią namwidzićć

braz przedmiotów, do tego kąta, pod którymby-

śmy je widzieli, gołóm okićm patrzaiąc. 'Takowy

' stosunekbędzie miarą: powiększenia, jakie dać mo-

że dany Teleskop. | RASA 7

Większa jasność i żywość światła. "Ken. stopień

' jasności obrażów w 'Teleskopie żądany, niezależy

właściwie od tóy ilości światła, jaką rzeczywiście

odbijaią od siebić ciała. widzianć. Polega 0m'ra-

czóy na tćm, aby narzędzia tego gatunku, pokazy-

wały nam przedynot tak jasno przynaymnićy, jak
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gdybyśmy nań gołćm okióm patrzah; to zaś zale»
żyć będzie, od- stosunku między otworami szkła

przedmiotowego, i naszćy zrzenicy; a takowy sto-
sunek bierze się i a. z miary powiękstagia przed
miotów.

Większa czystość w wystawowaniuprzedmiotów.
"Tę czystość kazić mogą:.1ódobce promienie świa-
tła, wpadaiące«wewnątrz narzędzia. Dla tego
wewnętrzne ściany Lunet poczernionebydźmaią.
gre kazi ją obłąd promieni światła ( abberration)
dla którego zachodzi podwóyny rozlew obrazu(dif-
fusion ), a to już raz dla sferyczności szkieł, juź
ziowu dla różnćy łomkbści wą światła, (re-
frangibilitć). Fe j." |

a). S/feryczność pe to ról; że promienie
światła wychodzące: z danego punktu śświćcącego,
nie wszystkiesię potóm.zbiegaią w jednymże punk-
«ie za soczewką, którą już przeszły. Stąd
dzącyrozlew w szerosości obrazu,będzie jednak
wtedy naymnićyszy, kiedy promienie krzywości
w. dwóch powićrzchniach tegoż samego szkła, są
do siebie jak1 : 6.

Tóy wadzie Teleskopu, dwoiako zaradzać mo-
żna, Waprzód; powiększaiąc odległość oghiskową
szkła przedmiotowego ; i tćm więcćy zmnićyszaiąc
onego otwór, im większe daie powiększenie przed-
miotom: lubo stądznowu idzie nowa nieprzyzwoi-
tość , to jest'szkodzenie jasności obrazów.  Po-
wtóre; Składając szkła przedmiotowe: z dwóch só-
'czewek, wypukłóyjedućy, a-drugićy wklęsłey, iżby
tak skuiet łamania jednćy, został nieiako umiarko-
wany przez skutek drugićy. 'To sprawi, że nie-
tracąc ani na powiększaniu optycznóm, ani na o-
tworze szkła:przedmiotowego, można będzje użyć

A ogniskawćy daleko krótszćy.
b). Różna łomkość światła to sprawnie, że ró-

żne jego promyki jedenże pęczęk skłydsiące ró-

|
|
|
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Żne swę.jeduak maią ogniska, Wtym razie roz-
lewobrazu, wzdłuż go rościągaiący, „wynosi część
iedną dwudziestą siódmą, ogniskowey „odległości
promieni fioletowych. /Ta wada niemoże  bydź
zniesioną przez żaden zowych sposobów , eo nam
służą do zniszczenia obłędu sferyczności; ale je-
dnakże zaradzić. jóy można skulecznie dwojakim
sposobem. 19. Układaiąc szkła należące do składu
lunetyw ten sposób, aby: linia co kończy,ostatnie
obrazy przedmiotu, przechodziła przez oko. :

|< aPowtóre: Daiąc szkło przedmiotowe. złożone
szółdych szkieł, o różney krzywości, i któreby się
różniąc, co do ich mocy przyciągania, sprawiły
=samómwielką różnicę, w skutkachłamaniaświa-

t
| Z tego już.wywodzi:sięteorya lunet achromaty- |
| cznych, mającychtę własność,że;'znoszą -obłąd

promieni światła, i nie .potrzebuią FRAGRREJ dlugo”
- ści, aby nam więlki, „robiły skutek, .Re»

„ Większe pole widzenia.
- a). Wielkość tego pola sprawuie, żee nićmaszpo-

 trzeby odmieniać często położenie narzędzia i że ,
| nam daie sposobność do łatwieyszego porównania
- kilku różnych przedmiotów, lubróżnych części ie-
'dnegoż przedmiotu.. - .

b). Wielkość tawymierza się kątem, pod jakim,
zapomocą tych narzędzi, postrzegamy na niebie
a iego naydalsze,
(W Lunecie Galileusza, pole to ma się sto-

sownie do otworu zrzenicy, a zatćm do optyczne-

go przedmiotów powiększania, które staiąc się co-
raz znacznieyszćm, podłag corazwiększćy odległo-
ści między szkłami, zmnieysza tćm samćm, coraz
więcćy pole widzenia: to już wyznacza pewną
granicę, w długości narzędzi tego. gatunkn, i usta-
la niejako położenie oka blizko soczewki oczncy.
W „Lunecie„Astronomiczney, polestosuie się do

 

 

kk
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obszćrności szkła ocznego, tak,Żeim ta jestznaczniey-
śzą,tóm teżznaczniey urastaipole widzenia:atojuż
stariowi położenie oka,względem szkła ocznego,
wodległgśei równaiącey:się fiawię odległości isgo |
ogniska.

"> 6.Mikroskop. Narzędzie tegogatunku, służy
nam do wystawieniadróbnych przedmiotów,*w bar-
dzo wielkichobrazach. Rozróżniamy go dzieląć"na.
mikroskop: Prosty, PREYi słoneczny, |
| Mikroskop prosty. | Iwraą

a). Ten nie jestczóm więcćy, tylko szkłem
IGMiŃCa, które, tóm więcey powiększa.przed-

mioty, im króts ma odległość swego ogniska: i
'czytodła tego, *ichóbrazy do tylaż powiększa-
ją się rzeczywiście, czyli też przeto, że my, gdy
Głeici żęnadto leży blizko oka naszego, i w od-

głości, w którćy dosądzeńia o nim niemamy
wprawy, SEO.go naturalnie do takiey odle-
głości , w jakieybyśmy 80 widzieli wyóre go-
em okićm,

"©" b)."Fu miara pówięłewświa przedmiótu;;„ jest
fk wielorazzpodzielenia długości równey: 8.calom,
'albo 21.6 centymetróm, przez odległośćognisko-
wą saczewki. ' Odległość ośmiu calowa, jesttakąwła-
snie, w jakićy dobre oko widzi wyraźnie jose
przedmioty.
ż "Mikróskop składany.

a). Składa śię z dwóch lnb więcćy soogajijć;
z.'których służąca za „PORIOCOWĘ, est Bardzo
'krótkićgo ogniska. :

b) Ta gdy do składu. narzędzia, dwie tylko
wchodzą soczewki, wyznacza, się stosunekpowię-

Kkszania, mnożąc 8. cali, czyli 21, 6- centymetrów,
przez przewyszkę wzaiemneymiędzy nićmi odle-
głości, had ogniskową odległością szkła ocznćgo,i

takowy wypadek dzieląc pótem, przez wieloczyn

z ogniskowych” odległości tychże dwóch soczewek.
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c), Jego większa zaleta, niż mikroskopu pro-
stego polega na tóm, że tak znacznie powiększaiąc,
wa przytóm większe pole;iże dawszy w nim kil-
ka soczewek ocznych mnieyszey wypukłości niż
przedmiotowa, i któreby łamały światło tak, jakby
go łamać mogło iedno tylko szkło większey sfe-
ryczności, zmnieyszasię wtedy obłąd sferyczności,
a zatćm i skażenie obrazu. Będ SE

Mikroskop słoneczny. © o.
s

a). Ten składa się z jednćy soczewki bardza
 małey, za którey ogniskiem osadzaią się drobne .
' przedmioty, które są żywo oświćconć promieniami
słońca, odbitemi przez zwierciadło płaskie, i skupio=
nemi potóm, przez drugą soczewkę dłuższego oge
niska. _ Przedmioty te, przeięte w swoich obrazach,
na gładkiey i białey ścianie, w ciemnicy małuią się
na wywrót ze wszystkićmi ich naturalnćmi kolo=
rami. Powiększa on podług upodobania, przedmio= |.
ty, odmieniaiąc odległosć obrazu iodległość przeda
miotu, względem małey soczewki. z

7. Łatarnia Czarnoxzięzka. |
Narzędzia tego gatunku, tenże sam miaią cel, jak

1 mikróskop słoneczny, tćm się tylko różnią od
Mlego. : | |

a |. Tu zamiast promieni słońca, słaży nam świa+
tło od lampy, które pospolicie odbite będąc przez
zwierciadło wklęsłe, pada obficie na drobneprzed=
ay odmalowane na szkle przezroczystćmi far=
ama, RZ i *ę,

b). Tu zamiast iednćy soczewki, dwie się uży»
walą nayczęściey. 4. £ |
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az 6, wi:
0 SILE CIĘŻENIA kad
 

iaciążenia, meisiłą zwana attrakcyi powsze-

chney, może bydź uważana pod dwóma względami:
wpierwszym, odnosimy ją do ciał niebieskich w po-
wszechności, itak uważanych, jak się nam jawią na
niebie, w całościbrył swoich. Wdrugim, stosujemy
ją do ciał, co znayduiąc się na powićrzchni ciał pićr-
wszych, a wsczegulności przy powićrzchni kuhi
ziemskiey, należą do nich, jako części do swey ca-
łości. W tym: drugim względzie, siłę powszechnego
ciężenia nazwiemy siłą ciężkości ( pesanteur ).

Bryły ciał niebieskich uważać można, odnosząc
je I. do pewnych płascżyzn poymowanych wprze-
strzeni niebios; II. rozróżniając te ciała co do ich

- gatunków; III. dając wzgląd na siłę ich wzajem-
nego na się działania, czyli na siłę: przyciągania.

I. PŁASCZYZNY POYMOWANE W PRZE-
- STRZENIACH KULI NIEBIESKIEY. *

Różne tego rodzaiu płaszczyzny myślą wysta-
wione, służą nam do porządnego obięcia biegu
ciał niebieskich, i do wyznaczenia ich względnych
położeń: a wszystkie w ogólności, dzielą się na pła-
szczyzny kół wielkich i kół małych. |
Wrzędzie kół wielkich głównieyszómi są:
Równik (ćquateur), Południk (mćridien),

Rocznokrąg czyli Ekliptyka (ścliptigne
Poziom (horizon).
W rzędzie kół małych: dwa koła zwrótni-

kami zwane (tropiques; dwa koła biegunowe
i polaires ).
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1*. Koza WIELKIE '

Równik. Koło to ma swóy środek spółny
że środkiem ziemi i jest prostopadłćm, do linii pe-
prowadzoney myślą, nazwaney osią świata, oko=
ło którey wszystkie części nieba, zdają się nam
krążyć codziennie: koniec tćy osi leżący ze stro=
ny naszey półkuli, zowie się biegunempółnocnym (po-
le, artique borćal, septemtrional): leżący zaś ze
strony półkuli przeciwney, zowie się biegunem po-
łudniowym (pole antarctiguie, austral, mćridionał).

Południk.y Koło to ma swóy środek spólny

ze środkiem ziemi; przechodzi przez bieguny, świa-
ta, dzieli kulę onego na dwie połowy,wschodnią
i zachodnią, i służy do wyznaczenia wysokości biegu-
na, to jest łuku południka, zajętego między tym-
że biegunem i płasczyzną poziomu. Ę

Ekliptyka. Koło to ma swóy środek spólny
ze środkiem słońca, i zowie się ekliptyką czyli
płasczyzną zacmień, dła tego, że na nićy przy-
padają wszystkie zaćmienia xiężyca i słońca.

Koło to przecina równika pod pewnym kątem
zmieniającym się blizko ha 50 sekund, w przecią-
gu wieku jednego; a który to kąt w 1792 roku,
wynosił stopni 23%, minut 27, sekund 55. Na
płasczyznie tego koła, słońce zdasię nam codziex
pomykać na pewną ilość, gdy w rzeczy samćy, zie
mia raczóy pomyka się na nićy od zachodu ka
wschodowi. | 4

Poziom. Ten sięrozróżnia na poziom myśf-
my czyli geometryczny (horizon rationel, gćome-
trique), i pożiom widoczny albo fizyczny (horizon
sensible , physigue ), inaczey zwany widnokręgiem.

A. Poziom myślny.

JW którymkolwiek mieyscu na ziemi, jest pro<'

54



stopadłymdo linii pionowey tegoż mieysca, ma
 spólay z ziemią swóy środek, i służy do wyzna-
czenia wschodu i zachodu ciał niebieskich.

Liniia pionowa danego mieysca na ziemi, ina-
czey zwana liniią wićrzchołkową, jest osią tego

, poziomu, którćy ostateczne dwa punkta są jego
biegunami: z tych jeden zowie się nadgłównikient
(Zenith'),a drugi jemu przeciwny MVadir.

Od różnćgo położenia poziomu względem rów-
nika, zależy różność sfery nieba, dla nas widomey,
a stąd też różne fenomena dla oka naszego.

Stąd naprzód, gdy poziom jest prostopadły do
' równika, sfera tak ustawiona zowie się prosta, i
taką tylko mają mieszkańcy krajów przy równiki

. leżących. Przeto:
' a). Tam wciągu roku całego, dni są równe no-

com, a słońce dwa razy w roku przechodzi przez
zenith mieszkańców. |

_ b). 'Fam cień od ciała rzucany przez pićrwsze
sześć miesięcy w roku, od jesiennego porównania

- dnia z nocą liczone, pada w stronę północy, a słoń-
' €e jest w stronić południowey; przez drugie zaś

sześć miesięcy czasu, toż samo jąwi się, tylko wpo-
rządku w spacznym. |

c). Tam wszystkie gwiazdy koleją jedne po
drugich, jawią się regularnie nad poziomem w cią-
gu 2% godzin; aktóre leżą na jednymże południ-
ku, te razem wschodzą i zachodzą, króśląc koła
prostopadłe do poziomu. |

Stąd powtóre, gdy poziom myślny: schodzi się
z równikiem na jedneyże płasczyźnie, sfera wi-
doki nieba, zowie się wtedy równoległą; itaka jest
tylko dla krajów położonych przy samych biegu-
nach. Przeto; a

a). lam jest tylko dzień jeden i jedna. noc
w roku, trwaiące przez ciąg sześciu miesięcy, je-

-

h

 



a ę

źli odłączómy odtego, wpływskutku łamania sięe

światła. „> e. |

"b )sqTam cień od ciała rzncany obraca się przy

' mim »wsokoło, nieokazując wyrazney odmiany:

w swoićy długości, w przeciągu czasu dziennego.

|= e). "Tam widziććsię dajetaż samazawsże po-

'łowa nieba, a gwiazdy zawsze w tey samćy

' wysokości krążą, równolegle zawsze do płasczyzny

poziomu. i 08 ażPRŁA REY -

'.__ Potrzecie, gdy poziom nie jest ani prostopadłym,

/ am też zorniijczóy do płasczyzny równika, wte-

dy sfera widoku naszego, zowie Się sferą ukośną

_(oblique ); i taka jest. na wszystkie krajć, które

nieleżą ani' pod. biegunami, ani pod równikiem.

a), Fu dninie:są równe nocom, tylko na ów czas,

gdy - słońce stając na równiku „skdasię krćślić to

koło, wswoim:obrócie. | du. -

* b). Tuna jedno i toż samo mieysce na zie 1i,

(w róźnych epokach czasu, tćm znaczrieyszawy-

| paca różnica,w długości dnia względeń nocy, m

daley słońce znayduje się w swćm położeniu, wzglę-

dem równika. | |

c). Tu na różne mieysca ziemi, lecz w jedney-

Że epoce czasu, taż sama różnica w długości dni.
i nocy, tym większa przypada,im te mieysca po-:
łożone są bliżey biegunów.

d). Tu gwiazdy krćślą dla oka naszego koła
ukośne względem poziomu, a równoległę względem

/ równika; od którego, jeźli z nich która więcey jest

/ oddalona jak na ilość dopełniającą kąt wyniesie-

, ma bieguna, ta nigdy niezachodzi, lub nigdy zno-

wu niewśchodzi dla nas; podług tego, jak ów bie-

gun, po którego stronie znayduje się gwiazda, jest

albo wyniesiony nad poziom ukośney stery, albo

też pod nim trwa zawsze ukryty.
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+:pi Poziom widoczny danego mieysca.

"Ten będąc zawsze: równoległym do*fpoziomu
myślnego, dotyka tylka swoją płasczyzną powićrz-
chni kuli ziemskiey,i okróśla niejaka swoim obwo-
dem,tęczęść nieba widomą , na którą widz poe
gląda, stojąc jakby w środku takiego koła.
( Potóm wszystkićm uważyć mamy, że ponie-
"waż cały układ planetarny, jest tylko jakby pun-

2a środek tych wielkich kół, bierze się podług
okoliczności, albo środek słońca, albo środek zie-
mi, albo jaki innypunkt planetarnego układu. Tym
>odobne koła wyobrażają też «, kreślą Fizycy na

 
|
|
|

kuli ziemskiey, jakowypadaiące z uwagi nad jćy.
obrótem około osi; a te jaż pótóm od ziemi roz-
ciągaiąc nieskończenie dałey za nasz układ plane=
tarny, tworzą z nich podobneżkoła, kuli niebieskiey.
Podobnież iliniią nązwana osią świata , nie jest
czćm innćm, tyiko mzyślnćm przedłużeniem osikuli
zaemskiey, któręy końce, są biegunami tegoplanety.

29, RoŁA MAŁE.

Koła te. są równoległómi dą płasczyzny ró-
wnika, między którómi za głównićysze się uważa-
ią: dwa zwrótniki, i dwa drugie zwane kołami
„biegunowćmi. |

 
Zwrótniki. 'Fe przechodząc przez granice

_ naywiększego zboczenia słeńca ( dóclinaison ), odda-
łone są od równika na 25%, 27, 53.

Z nich jeden zowie się zwrótnikiem raka, (tro=
pique du cancer) dotyka się on ekliptyki w pićr=
wszym punkcie owego znaku na niebie; słońce się
nam. zdaje kreślić to koło, naydłuższego dnia w ro-
ku, w kraiach półkuli północnćy, gdzie dnie zne-
cami idą naprzemiany.

4

.
|

b |

4
|
|
jktem.jednym względem sfery niebieskiey; przeto |
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Drugi zowie się zwrótnikiem koziorożeć (tropie

| que du capricorne) a dotyka ekliptyki w pićrwszym

punkcie owego znaku na niebie, gdzie słowte zda

się nam, iż króślikoto naykrótszego dniaw roku. ,
s

(|. Koła biegunowe. Te kreślą się na niee

'bie przez bieguny ekliptyki, w ich pozornym bie-

gu dziennym , i sąrzatćm tyleż odlegie od biegy+

nów ziemi, ile od równika oddalone leżą zwrótnikią

a). Z tych kół,jedno zowie się biegunowćm pół+

nocnćm „, (cercle połaire arctique) i oddziela stre-

_fę umiarkowaną północną ;- gdzie dnie po nocach

' idą następnie; od strefy lodowatćy, gdzie dni bez

nocy, a nocybęz. dnia trwaią tym dłużćy, im bli-'

Żóy jest bieguna mićysce naszego położenia na zie-

mi;takiż mićysce pod samym biegunćm leżące,

jest bez słońca i wciągłćy nocy, przez jednę poło-

wę koła, gdy przez drugą znówu przytomue słońcę,

ciągły tamże dzień czyni. RA AA

b). Drugie ztych kół, zowie siębiegunowćm po-

' łudniowćm (antarctique ), a oddziela także strefę

umiarkowaną południową, gdzie. dni po nocach idą

koleyno; od strefy lodowatćy, gdzie nocybez dnia,

a dni bez nocy trwaią tym dłużćy,im którez mićysc

na ziemi jest bliżćóy bieguna; tak dalece, iż poło”

Żone pod sammym biegunem, zostanie bez słońca przez

sześć miesięcy w roku, gdy przeciwnię przęz dru=

gie sześć miesięcy, znowu. go ma przytomnćm na

widnokręgu. Tu opisanym kołom. podobne, 1 jednegoż znić-

( mi nazwiska, wyobrażamy sobie koła kreślone na

/ kuli ziemskićy, gdzie formowanie się ich poymu=

"jemy w ten sposób, jakby się tworzyły na powićrz-.

| chni ziemskićy przez przecięcia się jćy z ostrokrę="

_ gami, maiącćmi za, swóy wićrzchołek środęk ziemi,

a małe koła niebieskie, za swe podstawy.

ło |
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2. ROŻNOŚC CIAŁNIEBIESKICH co DO

„ACH GATUNKÓW. - |

Ciała tew ogólności rozróżniają się idzielą
na dwa gatunki: jedne bowiemjawią się nam ja-
śnieiąc swćm własnćm światłem, i zowiąsię prze-
to ciałami przez się światłćmi: takiómi są słońce i
gwiazdy: drugie zaś nieświćcą: nam tylko światłem
przez. nie odbitćm, którewprzód biorą od słońca,
i zowią się przeto ciałami nieba. ciemnómi przez się;||
1 A są wszelkie Rym pet

A. Ciała pićrwitego gatunku,

Słońce. Średnica onegó pozorna w średnicy
od mas odległości brana , czyni kąt od 53 mi-
nut i 5 sekund.

Średnica prawdziwa, czyni mił róncśkich
919397, licząc ich 25 na jeden wssd, a wkażdćy
2285 sążni paryzkich,

| Bryłowatość onego jest 1387847 razy tak wiel-
ka, jak bryłowatość ziemi.

. Odległość _ od ziemi "wynosi mil pospolitych
54„557480.  Vadto.

a) Dwugląd „m słońca (post) e
od 84/; sekund.

b). Światłoonego naco dóyścię do zien|, za-
bićrą czasu 8%, 15” prawie,

e). Bryła słońca kończy swóy Ba chało Osi
okiadć w dniach 25%, blizko; a podług podobień- |
stwa do prawdy, ma jeszcze ogólny bieg, co ją u-
nosi razem w przestrzeniach nieba, z całym plane-
tarnym układem,

Gwiazdy. a)Te prawie za ciała stałe w swóm
położeniu uważać można; niektóre z nich atoli

 zdaią się mieć bieg własny, które, przeto sądząc
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przez analogiją , możnabyuważaćża osobne Środ-

ki, tyluż udzielnych planetarnych układów:

b). "Te co jaśnieią nayżywićy, muszą bydźprzy=

namnićy sto tysięcy razy dalsze od nas miż słońce,

i maią swą pozorną średnicę, mało co niedocho-

dzącą kąta od 1”, 6; sądząc o tem z krycia się ich

za xiężycem, a który niedechodzi nawet: jednóćy

sekundy,
c). Położenie gwiazd wyznaczać się może przez

odnoszenie ich do płasczyzn równika, ekliptyka

1poziomu. Sera s |
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19, W odnoszeniu się do równika, uważa się

tym celem zboczenie gwiazdy ( declinaison ), lub

jóy wznoszenie się proste (ascension droite )*

Zboczenie gwiazdy, jest to łuk południka przez

tęż gwiazdę idący, a zawarty między nią a pła=

śczyzną równika: wyznacza się zaś przez różnicę

wziętą, pomiędzy wysokością na gwiazdy południka,

a wyniesieniem równika po nad poziomem; i by-

wa raz północny, drugi raz południowy.

Wznoszenie się proste, jest to: łuk pewny rów=

nika , zawarty między pićrwszym punktem barana,

a kołem zboczenia gwiazdy, przez nią samą idącćm:

I wyznacza się już, biorąc różnicę między tóćmi

czasami, w których ona staie na południku, gdy

prócz tego, jest wprzód jużwyznaczone położenie

lnnćy jakićy gwiazdy na niebie, do którćy się o-

dnosimy z naszą, przez porownanie.

20, W odnoszeniu się do ekliptyki, służy nam

do tego szerokość i długość astronomiczna.  Pićr-

Wsza znacząc odległość gwiazdy od ekliptyki, wy-

Znącza się imierzy łukićm, jednego z kół wielkich,

idących przez daną gwiazdę i przez bieguny ekl-

btyki, a jest już północna, już potudniowa. Dru>+

Ba jest pewnym łukićm ekliptyki, zawartym mię-

dzy piórwszym punktem barana 1 kołem szeroko-

Ści, przez daną gwiazdę, przechodzącćm. ©

|
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30. AWodnasżańiu się do płasczyżny: poziomu ,
służy nam do tego, raz miara wysokości gwiazd, po|
nad poziomem, to jest pewny łuk wzięty na jednćm
z koł wielkich pionowych, przechodzącćm przez
którey położenia szukamy; lub znowu służy na te
łuk azimuth zwany, to jest łuk samego poziomu,
zawarty. między południkiem obserwatora, i piono-
wą, sameyże gwiazdy. |

40, Dzielą je zwyczaynie na konstellacye czyli
gromady, żłożone z'pewney liczby gwiazd pod spól--
nćm nazwiskiem znanych, a nazwisko to bierze.

| się od pewney figury, krćśloney myślą na tey)
przestrzeni nieba, którą zaymują. Tak wielka ich
jest liczba, że na.polu niebios, maiącóm około y? sto-
pni długości, a 39 szerokości, Herszel za pomocą:
swego teleskopu, potrafił ich dostrzedz i naliczyć
więcey jak eztćrdzieście cztćry tysiące. |
r. 50-Dwugląd roczny gwiazd, czyli ów kąt, pod
którymby Astronom patrzący z gwiazdy na zie-
mię, obiął swóm okiem średnicę jćy rocznćy dro-
gi (orbe terrestre) niewynosi 2" sekund: Światło
od: nich, nim się dostanie do kuli ziemskiey, po-
trzebuie na to czasu przynamniey 18. miesięcy.
Mnóstwo ich jest nie do policzenia, na tym pasie
nieba białawym, jaki postrzegamy w Czasie pogo-
dnym i drogą mlćczną zowiemy. |
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B. Ciała niebieskie drugiego gatunku,
| ciemne same przez się. |

© '-De tego rzędn ciał, należą planety, tudzież |
ich xiężyce albo planety niższego rzędu, i komety.

PLANETw. | | |

1. Te uważane w porządku dalszego ich coraz
położenia ed słońca, i co do czasów ich obiegu

 gęł27 6"
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ich1a

odległości od słońca, średnicy

; maią się jak to okaznie przy+

dowego i dziennego, tudzież pochylen
f- do ekliptyki,
1ich wielkości

gwiaz
orbi
brył
łączona tablica.
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_Co zaś do położenia różnych punktów, uwa
żanych nasaraćyże powićrzchni planet, to się wę
zmacza przez ich szćrokość i długość.

Szćrokość np: rozmaitych punktów na ziemi,
czyli odległość ich od równika ziemskiego, na "po-
łudniku brana, jest równawysokości bieguna, £ wy-
znacza Się, biorąc summę lub różnicę południkowćy
wysokości pewnćy gwiązdyi1 odległesci jśy od bie-
guna, ku któremu obrócony jest obserwator; a to
już podług tego, jak owa gwiazda znayduie się ni-
żćy albo też wyżćy tego bieguna. 'Ta odległość bie-
gunówa jest = go'-|- lub — zboczenie gwiazdy, po-
dlug tego, jak owe zboczenie z.pamymze biegunem,
odmienne albo toż samo nosi nazwisko. Szćrokość
paryzkiego obserwatordo jest489, do, 14.
Wileńskiego zaś 54, 41, 2".

Długość czyli-odległość od południka akŚt656,
na równiku ziemskim brana, wyznacza się różnć-
mi sposobami.

"fak na lądzie, może nam do tego słażyć ró-
Żnica między czasami, w których tenże sam feno-
men przypadaiący na niebie, postrzega się i uwa-
Ża jednegoź momentu na różnychmićyscach, któ-
cych położenie względne wyznaczyć chcemy: ta-
kićmi fenomenaimi są np: koniec zaćmienia.xięży-
ca naszćy ziemi , zayście którego z xiężyców Jo-

. wisza wcień tegoż planety, i t. d. (*)-
IVa morzumogą nam do tego służyć: 19. Pręd-

kość i kierunekbiegu okrętu na którym się znay-
duiemy: ale tak otrzymany wypadek, jest tylko
przybliżonym mnićy więcćy do prawdziwego. -—

s

z s <"

(*) Długość. ożdokwne: Wilna GŁ 'poładnika Paryz-
kiego, w czasie, 1 godzina, 51 mihuta, 48 sekund; a w łuku 22 sto-
pni, 57 minut, iaka się pokazała z obrachowanych nayświćższych

 obserwacyy zaćmień słonecznych ii gwiazd zasłonionych przez xię-
-życ. Dzieńnik Wileński.
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99, Zegarek bardzo regularny, któryby nam nie-

zmiennie dawał znać godzinę punktu, zkądeśmy

ruszyli początkowie na morze; godzina ta będąc

porównaną z godziną czasu obserwowaną na odle-

łości morza, gdzie się potćm znayduiemy, daie

różnicę w długości mićyśc naszego wyiazdu, i te--

go, gdzie rzeczywiście jesteśmy na kuli ziemskićy.

50, Odległość kątowa xiężyca naszego względem

słońca albo gwiazd, wzięta i porównana 'z odle-

glością braną z tablic astronomicznych. że

I. Planety maią bieg dwoiaki: to jest, jeden

kołowrótny czyli wirowy (mouv „ment. de rotation |;

drugi przenośnym zwany (houvement de transla-

tion ). | Ą i

„ Bieg wirowy 0d zachodu na wschód: ten dowie-

Aziony jest w planetach Wennsa, Marsa, Jowi-

szai Saturna, przez kolóyne niknienia na nich 1

odnawiania się pewnych plam; co zaś do ziemii,

dawodzą tegoż: naprzód, jęy anałogija z tamtórii '

Pei: powtóre wielkie niepodohieństwo do

prawdy w tćm przypusczeniu , abycałć niebo ra-

zem ze swoićmi częściami, obracało się około zie-

mi, jakby nieporuszonćy na swoićy osi: nakoniec

przybywanie ciężkości i stopni ziemskich,w mia-

rę, jak coraz dalóy od równika kuli ziemskićy 1-

dzięmy ku jćy biegunóm. Ten to sam bieg ziemi.

około swćy osi stateczny, stanowi nam przez ciąg

swego trwania, ciąg, czyli miarę czasu dniem zwa-

ną; a który się rozróżnia na dzień astronomiczny 1

gwiazdowy. | Sz5 | |

Dzień astronomiczny, jestto przeciąg czasu upły-

nionego, między jednćm i drugićm południem, lub

między jednią i drugą północą; i dzień takowy jest

zawsze zmienny, a to już, raż dla pochyłości eklipty-

/ki ku równikowi,drugi raz dla niejednostayności

biegu ziemi. RZ

Stąd to jest, ŻE czas w ogólności ma się roz-
4 i ,

,
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różniać na czas prawdziwy, jak nam wskazuie kom-
pas słoneczny; i na czas' średni, jaki się wskazuie
przez regularny i dóŚkonały zegarek, a który nie-
zgadza się z cząsem prawdziwym, jak cztćry razy
w roku. /

Dzień gwiazdowy, jest to ciąg Czasu, w którym|
gwiazdy odbywaią cały swóy pozorny obrót, oko=
ło ziemi, i który względem dnia czasu średniego
jest 0,99727:1; czyli jest krótszym od niego pra-
wie na trzy minuty, 55" sekund. |

Bieg przenośny, czyli postępny odbywaiący się
także od zachodu na wschód: tego biegu w.planetach
"dowodzą różne i licznefenomena;;a tómi są:

a). Owe pozory. dostrzęgane w biegu planet,
dlą których też planety zdaią się mieć: raz bieg
kierunkowy (mouvement direct); dtugi raz zdaią
się nieruchome (stationaires); trzeci raz zdaią się
mieć bieg wsteczny ( retrograde ): dla tego właśnie,
że albo zdaią się postępować w swym biegu, trzy»
maiąc się znaków zwićrzyńca aA”
nieporuszone jakoby, odpowiadają przez czas Rie-
iaki tymże samym punktom na niebie; albo że zda
się, jakoby -szły przeciwko porządkowi znaków
zwićrzyńca, wstecz wracaiąc.

b). Zmiany zachodzące w pozornćy czyli wi-
docznóćy wielkości ich średnic.

c ). Zaćmienią towarzyszących im xiężyców.
"d). Niknienia i jawienia się kolćyne, pićrście-

nia Saturnowego. Jest to pas cieńki światła ota-
czaiący tego pianetę pićrścieniem zwany, którego
szerokość tak jak i sama odległość od powićrzchni
Saturna, równa się trzęcićy części średnicy tegoż
planety: pićrścień ów zda się mieć bieg swóy wi-
rowy i koiczyć go w godzinach 40, 20, 16”.

e). Zmiany (Phases) co do wielkości oświe-
conych części Wenusa i Merkuryusza. >

*'£). Nakoniec fenomen obłędem światła zwany

»
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(aberration de la lumiere ), sczególnićy stosowany
do ziemi: wynika jako skutek poiączema biegu.
światła z biegiśóm kuli ziemskićy, odmienia dla nas '
pałożenie ciał niebieskich, podług tych biegów, ja-
kim podlegają ; i sprawuie to, że słońce zda się
na 20 sekundi ”/,, mnićy spiesznie pomykać, na
łuku swćy krzywćy drogi, gdyby jego światło
przybywało da nas w jednym momencie.

Takowym biegiem, planety kreślą swe krzywe
drogi, maiące kształt ełlipsy, nie wieie różnćy od
koła, a którćy jedno z jóy ognisk, zaymnie bryła
słońca samego: drogi te zaięte są wszystkie w gra-
nicach pasa zwićrzyńcem zwanego, a „maiącego
"w szćrz, około LE: 18; kreślą je zaś „planety
w ten sposób., Że : o, Place" przebieżone promie-
niemwiodącymplanety, (rayon vecteur), są pro-
porcyonalnę do czasów. |

29. Kwadraty czasów, w których dwa dane pla-
nety, odbywaią kazdy swóy cóikowaky obieg, maią
się jak sześciany ich średnich odległości odsłonca.
Idzie zatćm, Że prędkości średnie ich biegov, są
względem siebie na odwrót, jak są kwadraty ich
pomienionych odległości.

Taki bieg planet stanowi bieg postępny. każde-
mu z nich własciwy, aktóry w sczególności uwa-
żany w kuli ziemskiey, wpływą istotnie do spra-
wienia tychodmian, jakie postrzegamy na nićy. mie-
szkając.

Tak ów. bieg ziemi dla pochyłości jćy eklipty-
ki względem równika, sprawuje różność dni i nocy
na ,2dnćmże mieyscu na ziemi, tudzięż różność pór,
które dzielą rok cały na cztćry epoki czasu, ozna-

' czone nazwiskiem, porównania i przesilenia dnia  z nocą.
Co do różna'ci dni i nocy: ta jest tym mnicy-

sza, im dane mieysce na ziemi, leży bliżey rów-
nika, na którym dzień równie jak p trwają sta-
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tecznie godzin 12; im zaś to mieysce znayduje się
bliżey biegunów, tćm pomieniona różność dni 1

„nocy, bywa znacznieysza, ą na samych biegunach,
dzień trwa sześć miesięcy. , © >.

Co do czworakiey epokiroku:
Pićrwsza zwana porównaqiem wiosennćm (ćqui-

noxe de printemps) przypada 21 Marca, kiedy ziemia
dochodzi punktu swey średnićy odlęgłości od słoń-
ca. Na ów czas 19, w strefie lodowatey półna-

-eney, na ziemi się kończą nocy, niemające dnia: a zaś

w takieyże strefie ziemi na półkuli południowey,

kończą się dni które niemają nocy. 29 Co zaś do

innych stref na kuli ziemskiey, tam wszędzię dnie
i nocy są równe. Z: :

| Druga epoka roku: przesilenie letnie (solstice
d'óte), to przypada20lub 21Czerwca, kiedy zie-

'mia staje u kresu swey naywiększey odległości od
słońca (aphćlię). WW ten cząs 19 w strefie lo-
dowatey północney, dni nocy nie mające, są wła-
śnie w połowie swego trwania. 2? W” strefie lodo-

watey południowey, nocy dni niemające, docho-

dzą także połowy swego trwania. 39. Co zaś do

krajów leżących między równikiem a kołćm bie-
gunowćm północnćm, w tych dni przypadają w ten-
czas naydłuższe a nocy naykrótsze. 49. Przeciw-.

nie się rozumić o krajach podobnież położonych .

na półkuli południowey, gdzie dni są wtedy nay-

krótsze a nocy naydłuższe. | =

"Trzecia epoka roku, porównaniem jesiennćm zwa-
na (equinoxę d”automne ), przypada- 22 lub 25
Września, kiedy ziemią dochodzi prawieswćy śre-
dnićy odległości od słońca. 5

A wtedy 1%. Na półkuli północney w strefie lo-

_dowatą zwaney, zaczynają się nocy bez dni. 29 Na-

półkuli zaś południowey i także w strefie lodowa-

tey, zaczynają panować dąi bez nocy. 3% We

% | )  
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wszystkich innych strefach ziemi, wszędżie na ów.

czas dzień jest równy z nocą. i |

Czwarta epoka jest przesilenie zimowe ( solstice

d”hyver), przypada 20 lub 24 Grudnia, kiedy docho=

dzi punktunaymnieyszego oddalenia swego od słoń=

ca ( pćrihćlie). W tenczas na różnych sferach zie-

mi, fenomena przemian dni z nocami i czasy ich

trwania, odpowiadaią wszędzie fenomeno:n prze-

silenia letniego, maią się tylko ibiorą, wspaczaćm

rozumieniu. i
Tu w ogólności uważyć mamy, że 1? porównania.

przypadają w punktach przecinania się ekliptyki

z równikiem, i na tenczas słońce w swym dziennym

biegu zdaje się nam, jakby kreśliło obwód samego

równika. 20, Przesilenia zaś przypadaiąwpumktach

gdzie ekliptyka styka się z kołami samych zwró=

tników, a wtedy słońce wydaje się nam jakby.

swym biegiem kreśliło jedno lub drugie z kół po-

mienionych. 39 Słońce wciągu rocznym swego po-

zornego biega na niebie, odpowiada koleyno 12

znakom niebieskiego zwierzyńca. "ada

Tak 19 Od porównania wiosennego aż do jesien-

nego, odpowiada z kolei sześciu znakom północ=

ńym, przebiegaiąc je w dniach 186, godz. +1, min:

42.-— A tómi są: | i

Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna.

0, Od porównania jesiennego aż do wiosenne=

go, odpowiada z kolei sześciu znakom południowym,

przebiegaiąc je w dniach 178. godz. 18, min. 7.

A te są: | za PA | ar

Waga,  Niedzwiadek, Strzelec, Kozioroziec,

AE Wodnik,Ryby. BE RC e

_Przeciąg biegu przenośnego ziemi, składa czas ro+ .

- kiem nazwany, a który się rozróżnia: na rok zwrós
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inikówy albo cywilny, i na rok gwiazdowy. (tiro=
pique, sidćral ).

" a). Rok zwrótnikowy, jest to przeciąg czasu u-
płyniony między dwóma koleynćmi przeyściami
słońca, przez punkta ekliptyki, którym następnie
odpowiadaią, epoki porównań albo przesileń, na

| skutek poprzedzania porównań (precession des ćqui-
noxes). ['akowy przeciąg wynosi dni 565, godz.

, B. min: 48. sekund 48. |
b ).. Rok gwiazdowy, jest przeciąg czasu upłynio-

ny,między iednym i drugim zaraz po tym idącym
powrótem śłońca, do jedney i teyże samey gwia-
zdy na niebie uważaney za stałą, w swóćm położe-
ńiu. 'Takowy przeciąg, czyni dni 565, godz. 6,
minut g, sekund 11, a przeto czyni rok gwiazdo-
wy dłuższym od cywilnego, na minut 20, sekund 25.

XIEŻYCE CZYLI PLANETY NIŻSZEGO
RzĘęDu (Satellites),

1: Planety tego rzędu są w liczbie 14: dwa znich
należą do Urana (a); siedmrdoSaturna, cztćry do Jó-
wisza; a jeden. tylko do ziemi naszey, i ten się zowie
xiężycem (une). Wszystkie te towarzysze swych
głównych Planet, jednymże z nićmi podłegają pra=
wom i tymże samym ożywione biegiem, idą krążąc
w też samią stronę, i w taki sposob; Że:

| , a). Względem widza patrzącego nanie, ze środ-
ka głównego ich planety; drogi ich biegiem krć-
ślone są to ellipsy, których jedno z dwóch ognisk
Żaymując pomieniony płaneta, krąży tak razem ze
swćmi towarzyszaini około słońca.

b) Względem zaś widza postawionego gdzieś

(a) Uran mna 6 xiężyców. Obacz Joogra: Astron. Jana Snia=
deckiega. 1809.
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w irmym punkcie nieokieślonćy przestrzeni niebios
(espace obsohu ); «drogi obieżne towarzyszących pla-

net, formuią ciąg liniy epicykłoidalnych,mających
za swe podstawy takie łuki; jakie główny -plane=

| ta ubiega wtym czasie, w którym towarzysze je-

80, kończą swe peryodyczne obiegi (rćvolution

|

 
póriodique). |

II. Z pomiędzy tego rzędu 'planet, naywięcćy
ras interessuje xiężyc ziemi. 195

'Ten. 19 Okn widza patrzącego nań z ziemi, po-

kazuje różńie odmiany,w częściach swćy tarczy świa=
tłem obiętych ( phases), załeżące od różnego położe=

nia tegoż xiężyca względem słońca i ziemi. Nazywa-

ją je pełnią (;pleine łune ), nowiem ( nouvelie June)
pićrwszą i ostatnia kwadrą ('quartier ). PĘLĄĆ

| a). Mówimy że jest xiężycwpełm, gdy wzglę-
dem ziemi znayduje się w przeciw położeniu ze
śłońcem ( opposition ); stąd pochodzą zaćmienia
tego planety: te jednak. nieprzypadają, tylko gdy:
ów planeta jest w samych punktach węzłamizwa=
nych lub przy nich blizko, i nie razem zachodzą,

we wszystkich krająch, dla których xiężycć jest już
po swoim wschodzie:-a są zaś, albo całkowite, jak

w tenczas, gdy tarcza xiężyca cała się kryie
w'ostrokręgu, cienia rzuconego 'od ziemi: długość

tego ostrokręgn więcćy jak: trzy razy przechodzi
odległość xiężyca ed ziemi, 'szćrokość zaś one=:

go w ten czas, gdy go przemyka xiężyc, znay=

<dując się wswćy. odległości średniey, większą jest
- miż średnica tegoż planety dwa razy wzięta; albo
też cząstkowe tylko, jak w ten'czas, gdy tarcza xię-
Życa w części się tylko pogrąża w cieniu, od zie=.
mi nań rznconym. pizda. "RS rę:

ob). Wnowiu swym jest ziężyc, kiedywzgłędem
" Ziemi leżyw złączeniaze słońcem(conjonction): stąd
początek zaćmień słonecznych,itepodobnież przy=
padaią tylko, na samychże węzłowych punktacha 36

R N 
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_ położenia tegopłanety, lab przy nich tizko, anie
' zachodzą w tymże samym momencie, we wszy |
stkich krajach, dla których słońce jest juź po swo=
im wschodzie. Bywaią zaś dla nich, już całkowite,
już pierścieniowe (annulaires ), lub tylko cząstkowe.

, Całkowite zaćmienia słońca przypadaią na kra-
je ziemi położone w cieniowym ostrokręgu xięży-
ca; naówczas pozorna średnica xiężyca, większa
jest od średnicy słońca; zaczćm idzie zaćmienie głę-

 

 
bokiey nocy podobne, kowe niekiedy w sprzyiają- |
cych do tego okohaaokciach trwać może blizko.
5 minut.

, „Pierścieniowe zaćmienia kosasię w krajach |
ziemi, co leżą w cieniach ostrokręgu: przeciwne-
go temu, jaki od siebie rzuca sam xiężyc; a wte-
„dy pozorna średnica tego planety, mnićysza jest,
niż średnica słońca.

Ogólnie mówiąc, zaćmienia tego dwojakiego ro-
„dzaju przypadają pod ów cząs, kiedy środek xię-
Życa znayduje się na linii prowadzonóy od oka ob-

_ serwatora, do środka słońca, albo gdy od nićy
jest oddalony niewiele; a co zależy od tych odle-
głości, w jakich jedne względem drugich, mogą się
znuaydować bryły słońca, xiężyca i ziemi.

Cząstkowe zaćmienia słońca, są na kraje ziemi,
co leżą zajęte w objętościach mieysca konicznych,
a okróślonych przez przeciągnienia liniy prowadżo-
nych, albo od brzegu tarczy słonecznóy, do każ=
dego z brzegowych punktów tarczy xiężyca, albo
przeciwnie od brzegu xiężyca do punktów brze-
gowych tarczy słonecznćy, a to już podług tego,

| Jak ziemia swćm położeniem znaydzie się, albo mię-
dzy xiężycem, a wićrzchołkiem ostrokręgu okrć-
ślającego cień od xiężyca rzucony; albo też da-
lóypo zawićrzchołkiem tegoż ostrokręgu. Wcią- -
gu jednego roku niekiedy, aż siedm przypada za-
ćmień, niekiedy zaś żadnego całe. niebędzie. Po
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upłynieniu lat 28-1 dni-10, znowu się wracają

i idą po sobie tymze samym porządkiem, jak przed-

t6m, a liczba ich wszystkich jest około 70, z któ+

rych 44 są zaćmieniami słońca, a 29 xiężyca.

c). W-kwadrzeswćy, a tćy już pićrwszćy: al-

boostatnićyjest xiężyc, kiedy od tego położenią, .

gdzie się znaydnie będąc w swćy pełni lub nowi,

oddalony jest na ćwierć kóła, czyłi na:go?. Xiężyc

powtóre, co do różnych względów i okoliczności uwa-
żany, w stosunku do ziemi,ma siętak, jak następuje:

a). Średnica jego równa się blizko 5/, Średni

cy ziemskićy; obiętość zą$ prawie = '/,,,5 obiętości

ziemi;a massajak */5,,, blizko. i PRADO CIZE

b). Jego średnia odległość, wynosi mil zwy=

czaynych francuzkich 863551.—Kąt pochyłości

jego orbity, względem płasczyzny ekliptyki jest 5%,

8, 49”..— jego dwugląd średni (parallaxe) wyno-
si 54”, 3g”. > sza papzzyt 2 R ZURTT

 

(rwzRom EE

Tego rzęduciała niebieskie odbywają swóy

bieg, podług tych samych praw, jakim podlegaią

w swoim biegu planety; w tóm się jednak różnią ©

od planet; że: En 5

a). Niedaią się nam widzićć, tylko w .pun-

ktach swego naywiększego zbliżenia ku słońcu( pó-
rihćlie), ponieważ one krćślą bardzo podłużone

ellipsy. i | > Ra

b ). Zawsze prawić jawi się nam przy nich ja-

ka$ mglistość słabo jaśnieiąca, i nazywana warko-

czem (chevelure ). Ta przy nich coraz zda się cią-

gle powiększać, kończąc się niekiedy długim, jak-

by ogonem ; a który równie. jak owa mglistość
cała powstaje podobno z waporyzacyi, jakićy mu-
szą doznawać ciała, znaydujące się na powićrzchni
komet, w czasie, gdy te blizko słońca przechodzą. 
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"€).*Krążą: one: ws przestrzeni nieba, w roz-
maitych kierunkach, i popłasczyznach rozmaicie

| nachylonych względem: ekliptyki: <2:Diczą już dzi-
siay 88 komet, których orbity podsrachunek s
brane,' ale ich: perybdyczne obiegi nie /są. dotąd
wiadome, oprócz. jednego: komety, co się z jawił
M 1759, aktórykończy: peryodswego biegu,w ciągu
MR 76-blizko 75500 R

 
3. SIŁĄ AFTRAKCYŁ WŁADATĄCA CIAŁA-Aa , ME NIEBIESKLEMI. |

Siła. ta. ciał niebieskich działa w nich prawie
"w ten sposób, jak gdyby cała massa każdego z nich
zebrana była w środku jego ciężkości, będącego
praz środkiem.wielkości:00 jednakże wtedy tylkoby:
byłoprawdą,ściślewzecż biorąc, gdyby każdć ztych
ciał przy iednostaynćy „gęstości miało kształt do-
skonałćy kuli. z mk

| Na. prawie działamia tóy siły, oparta. stoi' cała
nauka: Fizyki ciał niebieskich. Prawo to.więc nay-
pićrwćy; samó. w sobie: zważywszy, uważymy po-

„ £ćm, koleyno. oparty ną nićm, wykład, lub. wyzna
czenie wielu głownieyszych jawisk i tych. postrze-
żeń o budowie świata, które Astronom.pilnićy zbie-
rając,. podaje nam, pod szczególnóminazwiskami.

£. Prawo fundanientalne. Attrakeyi Niebie=

z:

f

> Prawo to; na tćm: zależy, że siła” wzajemnego
na się działania między: niębieskieimi:ciałami, przy
tównych skąd, iaąd: okolicznościach ,'wywićrą się
w prostym stosunku mass, a odwróltnym. dwómnożnym
odłegłości. i FORYCR — EGER A

a). Prawo to obeymuje i wiąże między sobą
wszystkie fenomena, jakie nan pokazuią o-sobie eia-

*
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ła:niębieskie:-w. nićmiomamy” sposób, że. biegi: ich,
mimo swych zboczeń4, hieregularnościza pomor

cą tegoż prawa odkrytych, a któreby inaczey zgi-

nóły były- przed okiem postrzegacza , można dziś

pociągnąć «i przywiązać nieiako_do_ niezmiennych

prawideł. Prawo to. daje krocie takich wypadków,

które porównane będąc z postrzeżeniami, dowodzą,

niezaprzecznie, że siła ciążenia ma swóy Byt Tze- -

czywisty. | W

b ). Z tegoż prawa nakoniec wypadaią: * |

_Elliptyczność dróg, które krćślą w swym biegu

ciała niebieskie , a które mogłyby także bydź pa=

rąbeliczne lyb hiperboliczne.

„Praporcyonalność czasów z placami, jakie ubie-

ga, promień, wiodący, (rayon wectęur),ciała dążą-
cego,sku pewnemu stałemu punktowi. Dawszy

' przeto, że kilka ciałnależących dojędnegoż ukła-
du wywićraią na się wzaiemnie jakiekolwiek dzia-
łanie dla sił, które dążą wnich ku jakowemu pun-
ktowi ; wypada, że summa wieloczynów % niassy
każdego ciała, przez plackreślony przez proiekcyą

promienia  wiedącego,na płasczyznę niezmienną,

aidącą przez ów punkt stąły; jest zawsze propor-

cyonalna doczasu, i to jest co stanowi początek
zwanykonserwacyąubieżrnych placów: EE AI

' Równość stosuńku zachodzącegomiędzy sześcia-
nami średnich odległości planet od: słońca, a kwa-
dratami czasów ich peryadyczych biegów (xućvo-
lutior póriodique)+-** © '
badz FĘCYT . $a405%-1_. "23 ż

II. Na fundamencie tegoż prawa, tłumaczą
"się lub wyznaczaią w szczególności.

10. Stosunki. mass:i gęstości ciał planetarnych.
a). Stosunki: te, są dokładńie znanecodoplanęt,

którym towarzyszą xiężycę.. ź OEB” |

-
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Ej

_ przez jednostkę liczebną, wypada: |

masSsa- .. €;-. gęstość
3

 

Ziemi -. |. +... 3,93985.

  

| 329809
O, ż |

Jowisza. 3 wę” (0,00014. ś
1067,09 5:3 PurySeKy

Sat : . . - . saturna (559,4 1 o,4g51a A

rana + . Tożoźć ski 2 1,15757. .

b). Stosunki następuiące, są tylko domniemane
co do innych planet, i przyymuią się w tćm przy-

Ace że gęstości ich względem odległości śre-
nich, maią stosunek odwrótny. "Tu więc dla'po-

równania oznaczaiąc gęstość ziemi przez jednostkę,

wypada  , ,  massa . . . gęstość.
.8 FF 5 44 |

enedna Ę o55ię „ 10,17652.

1
Wenusa . . - blz" 5,44635. -

ger* * 170159 —
R 3

 

Marsa . . ŚygaGgck i 2,58537.

28, Małe nieregularności .( perturbations) w bie-

gach ciał całego planetarnego układu; pochodzą,

a). Od wzaiemnega i spólnego działania ich
. wszystkich na siebie:a co kazi nieiako; 1-mieszą

'elliptyczność ich orbit, i teoryą ich biegów czyni

zwikłaną. 'Vo działanie na biegi komet wpływa.

naywyraźnićy, które w nich do tyla mae raz mie-

szać się i zbaczać muszą, przez wpływ działańna

nie wywiśranych od Jowisza-i Saturna; iż dla te-

go w czasie całkowitego ich obiegu, zachodzą zna-

czne różności. PNA EN >” |
"

"+ Tak massę jako też i gęstośćsłońca oznaczywszy
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* b): Od tegoż działania pochodzą i te nierówno-
ści w obrótach ciał niebieskich, z których jedne
jawią się nam pobardzo długićy kolei czasów; i
dla tego zowią się wiekowemi (inćgalitćs sćculai-
res); drugie jako mnićy powolne iczęstsze, zwane
są peryodycznemi, i zależą podobno od konfigu-
racyibrył planetarnych. Pićrwsze w kolei cza”
sów, zinieniaią kształt i położenie dróg planetarnych,
i niekażąc wprawdzie ich średniego biegu, ni
ich średnich odległości, wpływaią 1a nie atoli zna-
cznie, zmieniaiąc niektóre z pićrwiastkćw ich bie-
gn: jakoto np: mimośrod (excentricitć.) obiegów
ich elliptycznych, pochyłość tychże obiegów wzglę-
dem ekliptyki, długość ich średnią (longitude moy-
enne ), położenie ich węzłów ( noeuds), położenie
punktów naymnićyszey ich odległości od słońca
pćrihólie).  _ | j

-39, Pewne nierówności ( inćgalitćs), szczegól-
nićy postrzegane w linii obiegu ziem. ,

a). Są one bardzo mnogie, między którćmi li-
czy się i uważa w szczególności 1%. bieg .postępny,
czyli <kierunkowy (direct), punktu naybliższego.
położenia ziemi od słońca ( pórigće); który to punkt
odbywa całkowity obrót swóy ledwie w przeciągu
dni 52332, 46643: 29%. Bieg wsteczny węzłów, czy=
li punktów przecięcia się orbity ziemskiey z ekli-
ptyką; węzły te odbywaią całkowity obrót swóy
gwiazdowy, tedwie w przeciągu dni 6795,3009.

b). Fenomena tego gatunku, pochodzą '0d ró-
Źności działań słońca na kulę ziemi i jey xiężyca, i
nie inaczey wyznaczone bydź mogą, jak daiąc wzgląd
na biegi tych trzech «ciał razem uważanych, i na
wzaiemne ich działanie: idzie zatćm, że linija
krzywa obiegu, którą kreśli nasz xiężyc, od rze-.
czonego względu zależąca, musi bydź liniją bardzo
w sobie zwikłaną; i na tćm właśnie zależy, owo:
sławne wmechanice niebieskićy zagadnienietrzech

ao: > '

—
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ciał ( probleme des trois corps),którego”dotąd przy
pómocy wyższego nawet rachunku, nierozwiązano
dokładnie, lecz tylko przez przębliżenieć RZ

4, Zmiany pochyłości ekliptyki względem. ró- i
wnika (wariationsde obliqnitć de Fecliptiqne ). -

a). Zależą one w ogólności od działania planet
na ziemię, osobliwie Jowisza naywiększegę między. .
ińnómi, i Wenusa naybliższego od ziemi.  Ni-
nićysze i-rzeczywiste ich wszystkichpołożenia na
niebie, są takie, iż'nie ma. z nich żadnego. aby
nie mógl działać usiłuiąc zmnieyszyć ZEG po-
o: ekliptyki.
b). Zmiany te maią pewne granice, ei wy-

NOSZĄ blizko dwóch stopni; ce znać daie,Że ekli-
ptyka nie może się zeyśdź kiedyś z równikiem na.
jednóyże płasczyźnie, i że przeto nie może kie-
'dyś zayśdź wieczne i ciągłe porównanie dnia z ne-
cą, przynamnićy uważaiąc rzecz bez względu na
wpływ działania komet. t

c). Zmiany te ledwie w przedidżi.;owieku wi-
docznćmi się staią: przykońcu wieku ośmnaste-
go, <zmnićyszenie tey pochyłości, ledwie wynosiło
„Bo” sekund.

5e. Poprzedżanie p"równonocnych (próces-
*s10on des ćquinoxes).

Ten fenomen to znaczy, że pańikta równo =no-
«ne, co'rok pomykaią się wstecz na 50',25, co
sprawnie , że porównanie dnia z nocą przypada
wwcześniey minutami 20, 23, 6 , niżeli-róku po-
przedzającego:: pochodzi o żaś., od różności tych
biegów, jakie sprawnie w kuli ziemskiey.

a). Wywierana na nią, attrakcya od słońcaixię=
życa., mieiako nakułę doskonałą, lecz jako na spła-
sczoną; z'czego wypada co rok., w punktach ró-
"wno-nocnych bieg "wsrpany naso" 5(0% czyli na
1567, 66mowego -podz:
b), Zmiana ;pochyłości ekliptyki 5 „skąd ZNOWAł

ł
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w tychże samych punktach, wypada bieg wprost-
postępny czyli kierunkowy ( direct ) na 0, 57, -
w roku ©;

Ż tego poprzedzania punktów równonocnych,
wypada 207, 23”, 6, różnicy między rokiem gwia-

-zdowym| sidćral) i zwrótnikowym fropidie), któ-
rego przeciąg odmienny w różnych wiekach, po-
większa się, gdy bieg puńktów równonocnych ma-
leie; ub się znowu pomnieysza, gdy bieg pomienio-
nych punktów, staie się większy. |
© "Taka zmienność atoli ma swe granice,nie prze-
chodząc dalóy prawie, jak na 104” sekund. "Teraz *
rok zwrótnikowy krótszy jest blizko na 10” sekund +
niż był w czasach Hipparcha.. RY

69, Wachanie się osi ziemskiey (matation):
a). To zawisło na pewnych małych oscyllacyach

-0Si , „W których'ona, raz się podnosi, drugi raz niższe
ńroraz bierze swe położenie, względem płasczyzny

3, e<liptyki: a takowe jćy wscyllacye rozciągają się
| blizko na łuk od sekund 18”, (56'. n. p.):

b ). "Fo jako skutek, załeży od samego tylko dzia=
łania, które xiężyc na nią wywićra. Część jedna
takowego działania, sprawuje to wachanie się jćy
osi,a druga przykłada się do fenomenu poprze-
dzań punktów równonocnych „ usiłuiąc je powię=

kszyć.
79. Ważenie się Xiężyca (Libration de laLune).
a). Ten fenomen zależy na małych oscyllacy=

ach, które się dostrzegać dają w pobrzeżriych pla-
mach tarczy xiężyca, do czego naywięcey przy-
czyniać się musi połączenie wirowego biegu xię>
żŻyca, który w nim jest jednostaynym, z biegiem
tegoż przenośnym (mouvementyde translation ), a
w sobie cale nierównym. e
_b) Tenże fenomen jest skutkiem attrakcyi.,

którą wywićra na xiężyc ziemia, usiłując <zawsżie
waelką oś jego sprowadzać na kierunek promienia

87
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wiodącego,i łączącego ich środki, a która zmuz
sza niejako węzły obieżney drogi xiężyca do tego,
że się schodzą razem z węzłami jego równika.

89, IWVzdymanie się i opadanie Morza (la merće).
Taki fenomen: 19 jest skutkiem różności w siłach

 attrakcyi, jakićy doznają na się różne punkta wód
morskich, częścią od słońca, częścią zaś od xięży-
<a, który na nie działa trzy razy prawie silnićy

_ ,mżeli słońce. 29 Można taki fenomen uważać bli-
 Żey, zważając nąprzód różne peryody biegli one-
80,— daley różność opóźnień, jakich codzień do-
znaie,—nakoniec różność miar, do jakich gdzie
dochodzi jego wysokość. : |

Peryod wzdymania się i opadania morza uwa-
Ża się troiaki: dzienny, miesięczny, roczny.

a). Peryod dzienny zależy na tóm, że podno-
szenie się 1 opadanie wód morskich dwa razy przy-
pada na dzień, a to późniey nieco po przeyściu
xiężyca przez południk tego mieysca, gdzie ten
fenomen przypada: przyczćm to się uważać da-
ie, że gdy xiężyc znayduiesię na linii łączney (dans
les syzygies) czyli, gdy jest blizki pełni lub nowiu

' zimą około przesilenia dnia z nocą, łub w kwa-
drach jesienią około porównania, wzdymanie się i )
opadanie morza, z rana jest większe niżeli wieczo-
rem: ten sam fenomen przeciwnie ma się latem
około przesilenia, gdy xiężyc jest w pelni lub no-
wiu, albo wiosną znowu około porównania, gdy xię-
Życ jest w kwadrach. a |

b ). P*riod miesięczny tćm się rozróżnia od pićr-
'wszego , że w nićm wylewy i odlewy morza, wzma-
gaią się 1 coraz rosną, póki xiężyc w swym bie-
gu od kwadry któreykolwiek postępuie do pełni
lub nowiu; zmnieysza' się zaś, gdy od nowiu lub
ełni, zmierza ku kwadrom: w czóm to sie jednak,

a

okazuje, że naywyższe wezbrąnie wód, ledwie nie

i i

2
a



 

 

e

na półtora dnia przypada, późniey po nowiu lub
pełni; a nayniższe w półtora dnia po kwadrach. s

c). Peryod roczny, natćm zależy, że wzbićraż
nia wód w. pełni „lub nowiu xiężyca, około
porównań dnia z nocą, większe jest, niżeli w; no
wiu lub pełni około przesilenia: przeciwnie żaś,
gdy xiężyc jest w kwadrach, około porównania
_dnfa z nocą, wtedy wylewy i opadania morza, mniey- -

sze, bywaią, niżeli w kwadrach około przesilenia.
Późnienić się wylewów i odlewów morza. Io co-

„dzień jest odmienne : teorya i obsęrwacye okazały, żę

wylew morza codzień o 4g niinnt, późniey przy
' pada: lecz to późnienie się w cząsie nowiu 1 peł-

ni mnieyszę. bywa, niżeli w kwadrach.. W. por=
cie Brest np:.wcżasie nowiu i pełni, wezbranie
morza opóźniasię tylko o 5g miunt, w cząsie zaś
kwadrów naywiększe opóźnienie wynosi godzinę 1
14 minut.  Średnię,zaś cpóźnienię, wynQsi; jak 'się

- powiedziało, 4g do 50 minut, i odpowiada zupeł<
nie średniemu przeciągowi czasu, między jedućm
a drugićm przeyściemw xiężyca przez południk. Gd-
łegłość mnieysza lub wieksza xiężyca od ziemi, przy=
kłada się do przyśpieszenia lub opózmenia godzi-
ny podniesienia miórza: powiększenie pozorney pół-
średnicy xiężyca,na jednę minutę kątową, kiedy
xiężyc jest naybliższy ziemi, sprawnie to, iż po-
dniesienie morza prędzey przypada o minut 5, se-
kund 5: ao takąż samą ilość wylewy znowu opó-
źniaią się, kiedy xiężyc jest naydalszy od ziem.
Fenomen ten trzy razy jest mnieyszy w kwadrach.
Wysokość wylewów morskich jest rozmaita: tym.

ona jest większa, im rozlegleysza jest przestrzeń
morza. Okoliczności mieyscowe, wielki także wpłyn
mają, tak na wielkość wylewów, jako też na usta-
nowienie portu ( ćtablissement du port ), przez któ-
rerozumieć mamy godzinę, o którey przypada po
południu łub północy, pićrwszy wylew morza

+
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w dzień nowiu lub pełni. Godzina ta jest różna,
„podług różnego położenia brzegów, ale w jednym
A tymże :samym. porcie jest stąteczna. -

Ustanowienie portu, zawsze nam posłużyć mo-
* że, dó wynalezienia godziny wezbrania morza na

dzień naznaczony. zę
Wysokość wezbrania morza, zależy od tego po-

| ciągania, jakie słońce i xiężyc wywićraią na wo-
dy morza, w stosunku odwrótnym sześcianu ich

* odległości.od tychże wód. Znaleziono” tak przez
teoryą, jaki przez obserwacyą, że odmiana w pół
średnicy pozorneyxiężyca na jednę minutę kąto-

-'wą, sprawuie odmianę na 18 calów wysokości, a
tow tenczas kiedy xiężyć jest na równiku.

| Podniesienie morza jest największe wtedy,
gdy słońce znayduie się na równiku, i gdy nadto
jeszcze, xiężyc jest. naybliższy ziemi, albo na rówe=
niku, albo' nakoniec w wym |" lab pełni.
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