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Krótki rys Kosmografii, czyli nauki a Świe-

cie powszechnym, ż wiadomości posił-
kowe. . 1 4 i 20

Fo i > 5) ś

1. Ce jest świat powszechny, a co świał wido- --

czny? : A
. Zbiór wszystkich stworzeń materyalnych na-

 zywamy SwIaTrns powszecnnym (Univ er-

sus) to jest, zamykającym w sobie wszystkie

jestestwa pod zmysły podpaśdź mogące. Prze-
strzeń niezmierną, gdzie się mieszczą te wszy-
stkie dzieła stworzenia, nazywamy NiEżEw.
Siedlisko człowieka ZrEmia , choć jak niknący
proszek w tym ogromie rzeczy, jest jednak czą-
stką tóy niezgruntowanćy całości. (hcąe jąpo-

snać, potrzeba ją uważać jako cząstkę świata

powszechnego, i porównywać zciałami po niebie:
rozsianemi. Pićrwsze pomoce i środki poznawa-

nia naszego są. zmysły; tewszystkie się nawza-

jem posiikują w uwadze rzeczy nam blizkich i

| powiecrob; ale wiadomość świataea tyl-
co nayrozłegleyszemu zmysłowi wi

dostępna: wszystkich innych pomoce w tóćm do-
E + sę k s 1 i „

"ARA, Sj ;
ź zĄ X , 7 s

£

zenia jest . *
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ciekaniu ustają: mogą one tylko usługiwać nam
w wyrabianiu iużyciu narzędzi, któremi wśpie-
ramy i rozciągamy siłę widzenia.

Swiatło działając na oko nasze, jest siłą wzbu-
dzającą czucie widzenia: które jest słabsze lub
żywsze, w miarę większego, lub mnieyszego świa-

„ tła działania. Stopnie tego działania choć dale-
„ko rozciągają się w Naturze, władza atoli wi-
dzenia nie dosięga ich wszystkich: to jest ma

//, swoje granice;za które przeszedłszy, czucie w nas

„sód

iwidzenie rzeczy ustaje. Jak zbytnie natężenie
światła razi i ślepi oko; tak słabe wrażenie ża-
dnego czucia ńie sprawia. Granice więc wzro-
ku łudzkiego są tylko granicami czucia, ale nie
granicami Świata. Cokolwiek okiem naszóm
gołćm, lub wspartem przez jakie narzędzie zo-
baczyć możemy w głębi nieba; nazywamy to
Światem widocznym,któryjesttylkomo-
że nieskończenie małą cząstką świata. powsze-
chnego. Wszystkie wyobrażenia wielkości i ma-
łości, rozległości, szczupłości, są to wyobrażenia
względne, to jest nabyte ałbo z porównania
rzeczy z sobą, albo z władzą czucia; ich więc
poznawanie nie może się dochodzić tylko drogą
stosunków. i

2. Dla czczą ziebo wydaje się bydź kuliste?
j Zmysł widzenia sam przez się nie może nas

nic nauczyć o odległości rzeczy; i dla tego pa-
|/ trząc napoto wszystkie nam się zdają równie

oodległe; wszystkie widząc tak, jak się świa-
tło rozchodzi, to jest przez linije proste od oka
do nich prowadzone , tak je daleko odnosimy,
jak daleko po tćy linii sięgnąć może wzrok nasz

_ w przestrzeni nieba. Oprócz tego, niebo jest to
e odległości, w któreytonie wzrok ludz-

„ki:
oe nieba, alespotykamy wszę

patrzącz ziemi, nie wi Ay żadnóy grani-
dzie granicęw1-

w

p
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t
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dzenia; która żesię na wszystkie strony równie
odlegle rozciąga, zdaje nam się, jakbyśmy się

„GAEPBOdrali pod niezmiernćm okrągłćm sklepie-
niem, ze wszystkich stron równie od oka odle-
głóm: to jest, jak gdyby niebo było kulą, we.

' wnętrzu swojóm wszystkie „rzeczy ogarniającą,
oko nasze jey śrzodkiem, a wszystkie gwiazdy,
osadzone na powierzchni wklęsłey tey kuli. Od-
ległość więc równagwiazd, tudzież postać okrą-

gła i kulista nieba, są to złudzenia wzroku na- |
szego : natrafimy na inne podobne złudzenia
w biegu ciał niebieskich,i dlatego pilnować się
powinniśmy, aby biorąc omamienieza rzecz, nie
obłąkać się w rozsądku. Śnij
(5. Jakie są złudzenia oka gdy się przenosi-
my po nii prostey lub krzywey? RE

, Jeżeli oko ludzkie znayduje się w biegu, któ-
rego nie czuje; przypisywać zwykło ten bieg
ciałom zewnętrznym od siebie odlegitym, choćby

"te ciała były w spoczynku. Wystawmy sobie

na Fig. 1 (Tabl. Ff) oko ludzkie w mieyscu g,
tudzież ciało od niego odległe, i spoczywające
w mieyscu £; z mieysca.g widziane będzie to -

ciało przez liniją prostąg4,i odniesione do miey-- »

'sca ż, tak daleko, jak daleko sięgnąć może wzrok
, ludzki. Niech tożoko biegiem, którego nie czu-
je, przeniesione będzie z mieysca g, na mieysce ©
m; widzieć znowu. będzie ciało Ę, przez liniją
prostą mak, i odniesie je do punktu » ; będzie
mu p: c zdawało, jak gdyby ciało k, prze-
szło od ź do z» wkierunku zn; kiedy toż ciało
stoi niewzruszone w mieyscu k, ale oko prze-
biegło drogę w kierunku gz tamtemu przeci-

> WRYMI-
|

> Jeżeli oko biegiem, którego nie czuje, idzie
po„obwodzie. koła ; a ciało jakie spoczywające

/ zmayduje się na płaszczyznie 1 w odka tego ko-

a
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"ła; oko przypisywać będzie bieg swóy własny
|  glału spoczywającemu, tak dalece; iż się zdawać

Hbodzie, jak gdyby ciało spocżywające obiegało
_ ten sam obwód koła, i w tym samym kierunku,

/,., który jest przebieżony od oka: oprócz tego toż
_».. /eiało spoczywające, zawsze się będzie wydawało
0, ,'ed oka na, połowę obwodu, czyli na 180 stopni
8) odległe. I tak'na (fig. 2) oko będąc w pun-
|, kcie a obwodu koła, ciało. spoczywające © wi-

dzieć będzie przez liniją aC w mieysc1 e; bę-
/  dąc zaś ub, widzieć będzie toż ciało©w miey--

scu d, zawsze naprzeciw sobie o 180 stopni
, „odległe, a przebiegając oko łuk ab zdawać mu

('/ się będzie, jak gdyby ciało € w tymże samym
(, /ezasie iw tym samym kierunku opisalo łuk ed.

 

4. Jaki jest podział ogólny ciat niebieskich?
Są ciała na niebie, które gołóm okiem wi-

,.dzimy; są.innć, których mie widzimy, tylko za
pomocą teleskopów; sązapewnejeszcze inne, któ-

—  .rych przy naywiększćy sile teleskopów nie zo-
"0.  baczymy; bo dzieła stworzenia w ogromie świa-

_./ 'ta powszechnego zawarte, są zapewne niczmier-
nie rozlegleysze i dalćysię ciągnące, niż spose-

(/... by ograniczone ludzkiego przemysłu, któremi
wspieramy słabość, i rozprzestrzeniamy granice
władz naszych. Zostawiwszy Astronomom ró-
żny podział ciał poniebie rozsianych , zatrzy-_
maymy się tylko nad tóm, iż gwiazdy jedne są
własnem swóm światłem świecące, drugie przez

, się ciemne, i tylko od. zek oświćcone: i
znowu jedne, które widziane z ziemi zdają nam

|. się zachowywać tę samę nicodmienną względem
siehie odległość i położenie; drugie, które się
biegiem swoim. przenoszą z jednego mieysca nie-

| bana drugie. (Gwiazdyprzez się świaiłe, zda-
- ' jące się nie mićć Żadnegowłasnego biegu, na-
|.  aywają się gwiazdami stałemi, qlbo nierucho=

"Rz
e
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memi (Stellaefixae ), to nazwisko jest: tylko
wzięte ze stanu wiadomości naszych; bo gwiaz-
dy te mogą mieć bieg taki, którego z ziemi ©
czuć i dostrzedz niepodołsna. Gwiazdy przez
się ciemne, świecące tylko światłem obcćm
na siebie rzuconóm, mające swóy własny bićg,

"w którym je widzimy odmieniające swe na nie-

- bie położenie, nazywają się Gwiazdy błąkające, al-
bo PlanetyiKomety. Takim planetą jest Ziemia.
-.B. Co jest świat słoneczny? ©, © i

|. Słońcejestnaszą gwiazdą świalłą i stałą, oto-
_czoną szeregiem planet i komet, które wszystkie
światłem siońca oświecone, około niego krążą  -
wpewnym szyku, czasie, i podług pewnych nie-

A:

odmiennych prawideł. Zbiór tych wszystkich.
ciał do słońca należących, i około niego krążą-
cych wraz ze słońcem wzięty, nazywa się ŚWIa=

tem słonecznym (Systema solarę). Każdagwia-
zda stała własnóm światłem błyszcząca jest słoń--

cem do naszego podobnóm, ale tak niezmiernie
od nas odległóm, iż cała przestrzeń między na-
szćm słońcemi ziemią, 2x milionów mil jeogra-=
ficznych w sobie zawierająca, jest niczćm wzgłę-
"dem tćy odległości: i dlatego każda gwiazdasta-
ła.przez naybardzićy powiększające teleskopy
widziana, wydaje się okunaszemu, jak punkt

błyszczący. Jeżelite gwiazdymająnależące do
siebie planety i komety; tych my już jako
światłem obećómi rzadkićm świecących, wi<-

dzieć nie możemy. "
6. FFielorakiesąplanety, wiele ich dotądpo-

znano, i jaki jest porządek w układzie światą
słonecznego? _/_, s 8

* —_ Planety około słońca nA? krążące iod nie-
go oświecone, Z:
metae primarii), któreodzachodu nawschód eią-
gle bieżą około słońca, i na Planety drugiego

«£ f

| gar

nety główne (Pła-,

p,

+

6A



(- rzędu inaczćy Towarzysze (Plańetae secundarii,
- Satellites) albo Xzężyce, niektórym Planetom głó-

. wnym 'dodane: i nigdy ich nieodstępujące, które
także od zachodu na wschód naprzód krążą oko=

"ło swoich planet głównych, i znowuwraz z pla-
netami głównemi około słońca, Planety główne
do świata słonecznego należące i doiąd znane,
są następujące: biorąc je, jak zaczynając ód słoń-
ca idą po sobie, świeżo zaś odkryte w tóy kolei
jak są wynalezione: /Merkhuryusz ©; FFenus ©;
Ziemia ©; Mars ©; Ceres P; Pallas $; Juno $;
Festa (|; Jowisz 0]; Saturnt; Uranus ©. Z tych

„Merkury, Wenus, Ceres, Pallas, Juno, Vesta, i
MarsŻadnych nie mają towarzyszów, przynay-
 mnićy żadnych dotąd przy nich Astronomowie
nie postrzegli. Ziemia ma jednego towarzysza,
to jest swóy Xiężyc. Jowisz ma ich cztóry, Sa-
turn siedm,Uranus sześć. Planety główne, któ-
re są bliższe słońca niż ziemia: nazywają się je-
szcze Planetami ruźszemi (Planetae inferiores);
te zaś które są odlegleysze od słońca, niż zie-.-
mia: nazywają się Planety wyższe (Planetae.

_superiores) (1). j
 

(1)Ż. Planet wyższych Ceres dóbićra 1go stycznia 1801
roku przez Astronoma Piazzi w Palermo; Pallas 28
marca roku 1502przez P. Olbers w Bremen; Juno
igo września toku a804 przez P. Harding w Li-

„lienthał przy Bremen; Vesta 29 marca roku 1807
przez P. Olbers w Bremen były odkryte: a zatćm
ich bieg z taką iak innych Planet dokładnością ozna-

Ś €zony bydź nie mógł. Tecztćry Planety taksąma-

LJ

„Je: iż Ceres blizko pięćdziesiąt tysięcy, Pallas bliz-
ko sto tysięcy razy iest mnieysza od Merkurego,,
który był dotąd naymnieyszy z Planet. Juno ie-
szcze się zdaie mnieysza. od Pallady, Vesia zaś od
 obudwóch większa wydaiąca się iak gwiazda7 wiel-: € z d ę
. kości. Te cztery nowo odkryte Planety bardzo ma»
ło różnią sięco do biegu peryodycznego: to iest, .
ledwo nie równeyliczby lat i dni potrzebnią do 0-

,



'q. Co sa Komety, czćm się różnią od planet,

dla tzego bieg ich mało jest znany, i wiele ich
dotąd poznano? w

Komety są ciała niebieskie „pałeżące do słoń-
ca i krążące około niego; ależtak, iż raz zbli-

Żają się znacznie do słońca, i-yw biegu bardzo

szybkim z ziemi widziane bywźją: potćm odcho-
dząc od słońca bardzo oaakogt tćy niezmier-
nóćy odległościnikną z oczu naszych, i stają się
niewidzialne, póki znowupo upłynieniu wieków,

albo bardzo znaczney liczby lat do słońca się

nie zbliżą. Różnią się od planet zaprzód:że
planety zawsze mają bieg od zachodu, ku wscho-
dowi, kiedy komety widzimy ruszające się od

zachodu na wschód, od wschodu na sakód, od

  

 

bieżenia Słońca. Pierwsze trzy potrzebuią , blizko
lat cztórech i miesięcy ośm. esta zaś zdaje się

rokiem prędzey kończyć bieg swóy około słońca.

Olbers uważa ie iako szczątkiz rozbitego wielkie-
go Planetypo niebie rozrzucone, którychsię więk-

szćy liczby domyśla. Są Astronomowie, którzy chcą

te cztóry ciała świata słonecznego w osobnćy klas--

sie umieścić; ale Że nie niaią żadnćy istotnóy cechy,

któraby ie różniła od planet głównych; stanowienie
nowóy klassy w ciał niebieskich podziale cale iest

/ niepotrzebne. Delambre naywłaściwićy;ie nazwał Pla-

' netami teleskopowemi; bo tylko za pomocą znacznie
owiększających teleskopów widziane bydź mogą.
astępniąca tablica wystawia nam planet głównych:

Naprzód: czas w którym biegi swoje okóło słońca.

kończą wyrażony przez lata, dni godziny, i minuty -.
godzin. Powtóre: czas ich. obrotu około swych osi,

| albo bieg wirowy, czyli iak długo na nich trwa

| dzień, iaki my na ziemi dzielimy na 24 godzin. Po-
|) trzecie: ich odległość od słońća w ihilach jeogra-

 ficznych, rachuiąc piętnaście mil na stopień koła.
- Poczwarte: ich bryły czyli miąższości; o'ile razy ©

/ bryła każdego iest większa, lub mnieysza od bryły
(0 ziemi. "To cosię tukładzie o nowo odkrytych czte-

(7 rech Planetach, uważaćnależy iako rachunek blizki
- >+ prawdy. *

+
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południa na półńoc 0d półnócy "na południe,
zgoła we wszystkichkierunkach biegu. Powtó-

 

H
 

 

4
 

 

 

1:4

 

       

 

: 2.) Bieg |Odle-|Bryłowatość o
are ody Wirowy głość ile razy większ

i Słońch w około od |lub mnieysza od
z f a % swćy o6si. |Słońca]ziemi. - |

, lata,dui,gódz. |dn. g. m. z :
ńce «KPM GOBOBZĆ: LE: 1448000razy| |

% 5 więkcze|.|
SRBTYE0. OT 0BŁo OE 8Ę 16 mnieyszy|O

, ffWenus| o. 224 , 17] 0. 25 22 „dz ;, umieyszy| aj
ów iemia | o. 566..6] . 23 566] .n|z] . . . .
Ń Mars 1. 524 2: 17] 24 $gj. Szle.|45 mnieyszy

* + MDBPER SK00 cba dry FIBBIST -./04%
, MPallas 4, 220 .”. dotąd |[.58/5]| nieznana.

Juno 4, 251 . . | nieznany| .55 > SKY
h wena „Pło: sopot. fdkśogS] 000. 4*

. Jowisz |ur. 514 . 20] . 9 56] ro5|.> |1474 większy
Saturn |29. 166 . 20] . 10 16] 199] 2 |1o50 większy
Uranus |85. i5o . 28]nieznany 398 "| 85większy|

Bieg Peryodyczny Planet drugiego rzędu około.
(0.  gwych Planet głównych.

Około Ziemi. Około Saturna. | Około Urana.
tey) GDA,so) ,  dmi, go. |, dni god. m.
Xiężyc Ziem;27 8!Xiężyc I. o. 22. 37.|Xiężyc.

/ , „Około. Jowisza. GAR m8 GB: "Kar eB.
era dni, go. min.| . IL r. 21. 18. "No 6. 36.88.

Xięż. L r. 15. 28... 1V. 2. 17. 44.| > III. 10, 25. 4.
OPM]: : V. 4. 12. a5*| / IV. 15. 10. 56.

LII> 7. -5. 45. VI. 15. 22. 44. 58. 1. 48.
TV. 16.-16. 3a. VJI. 79. 7. 39. VI. 107. 16. 40.

"Mamywięc dziś znanych w świecie słonecznym jede-
„naście płanct głównych; ośmnaście Xiężyców, a za-
tóm wszystkich planet pierwszego i drugiego rzędu
dwadcieścia dziewięć: które w jeduym kierunku od
zachodu na wschód biegi swoie odbywaią. Tak dro-
bnych, iak -cztóry Świeżo wynalezione, może bydź
więcóy; których odkrycie zawisła 1od pilnego po-
strzegania Astronomów, i od większćy doskonałości
teleskopów. . „-

sa:4
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re: komety pokazują się prawie zawsze jak mgłą

'1 chmurką powłeczone;za ich zbliżeniem się do
słońca częstokroć ta powłoka mglista zamienia

się mocą ciepła słonecznego ,. na ciąg rozległy
Światłanazwany Ogonem Komety; ale to świa-

tłoegona jest

Ast

-
tak rzadkie,iż przez niegwiazdy

widzieć można. Te atoli i wszystkie inne od
rońomów przytaczane własności komet, nie

.

stanowią istotaćy ich różnicy od planet;i ledwo
nie można powiedzieć, że komety nic innego nie
są, tylko planety, których drogi w różućy po-
chyłości i pofożeniu, jedną stroną są bardzo zbli-
żone, a drugą bardzo oddalone od słońca (1).

.*

Pa

EO
A

m = %

Ponióważ: w roku 175% pidziany był Kometa, tak

iak Xiężyce nasz w kwadrze, to iest w polowietyl-
ko swoićy tarczy oświęcony; wątpić nie można, że
komety są Ciała przeż się ciemne, i tylko świecą-

ce światłem od słońca nabytóm. Jest to dotąd nie-

okonana w Astronomii trudność, wyrachować trwa-

ść biegu peryodycznego komet, kiedy tylko
w cząstce iednćy swoićy około słońca rewolucyi by-

ły uważane: bo ten łuk, w którym się staią przy

/ słońcu widzialne, nadto iest mały względem całego

( obwodu ich drogi. Oprócz tego, te cala niebie- -

| skie dopiero od dwóch wieków z należytćm stara-
t

miem zaczęły bydź uważane, a zatóm na tak długie
ROSY biegów, przeciąg ten czasu nadto iest
rótkido postrzeżenia tego samego komety wkilku

rewolucyach: i nawet do rozpoznania, czyli terazpo-

strzeżóny kometa, był iuż obserwowany , „lub nie? -

Itaćtb iesk przyczyna , dla czego wśród tak wiel-

kićy liczby komet iuż uważanych, i dosyć częste

Astronomom postrzegać się daiącyeb, iest tylko ie-

- den, któregozpewnością znamy rewolucyą okóło

głońca, kończącą się blizko w siedmdziesiąt sześć

| lat; tojest kometa, któcy w roku: 1456 powszechuą
|. trwogą napełnił całą Europę , i który. gzwarty raz

zad

mi

dzie W.roku. 1835. R

/ potćm pokazał sięw R. 1759, i znowu widziany bę-

- Mamy dotąd wyrachowanych komet sło dwadzieścia,

go których przydawszy te, które astronomicznie ue

-

mk, h A -
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8. Jakie są nazwiska i własnościliniy pó któ-
rych biegną ciata niebieskie >

" « Między wielką liczbą liniy krzywych, bie-
giem PEsięmogących, trzy są nasiępu-
jące szczególnieyszćy warte uwagi. MKofo jest li-
nija krzywa zamykająca się w sobie, i obeymują-
ca mieysce podzielone na czićry kąty proste:
obwod otaczającyte kąty dzielą zwyczaynie albo
na $400 , albo na 360 ezęści, nazwane stopniami:

"rmy tu zachowamy dawny podział koła na 560
części (Figura 3), a zatóm kąt jeden prosty obey-
muje go takowych części. Wszystkie kąty jak
BCF we śrzodku koła, mierzą się liczbąstopni
zawartychw łuku BF, będącym miarą tegoż ką-
ta. Kąt na obwodzie leżący jak BAF,jest po-
łową kąta przy śrzodku BCF. Wszystkie lini--
je proste przez śrzodek © przechodzące nazwa-
ne śrzednice (Diametri) są sobierówne, przecina
jące się w punkcie C nadwie części równe, z któ-
rych każda jak BC, CA, CF,i t.d. będąc dru-

 gićy jakieykolwiek równa, nazywa się Promie-
niem koła (semidiameter, radius): a zalóm wszy--
stkie punkta obwodu są równie odśrzodka C

_ odległe. Styczna BH , do jakiegokolwiek pun-
ktu obwodu prowadzona, robiz promieniem te-
goż koła w punkcie zetknięcia się B kąt pro-
sty. Cięciwa jakakolwiekDF,jeżelijest pod
kątem prostym przecięta od promieniaOB, jest

4 »

ważane nie były, a o których pisma historyczne wspo-
(- minaią; liczyć ich można dotąd widzianych do pią-
© ciuset. Wielka ieszcze może bydź liczba tych, któ-

re gołóm okiem postrzeżone bydź nie mogły. Z cze-
go wnieśćmożna; że świat słoneczny napełniony jest
ogromną liczbą komet, wróżnych kierunkach około
słońca bieżących; kiedyklassaplanet, tego samego
zawszekierunkusię trzymająca, licaby dwadzieścia
dziewięć dotąd nie„ptzódzła, |

w
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razem przecięta na dwie części równe: i poło-
wa Sc” EF,jestśrzednią roporcyonalną mię-

dzy odcinkami śrzednicy BE, EA. Jeżeli sobie wy-

 stawimy różney wielkości koda, ich obwody bę-.

dą się miały do siebie, jakich promienie; a miey-

sca albo płaszczyzny temikołami zamknięte, jak
kwadraty z promieni. RS |
_Jllipsa (Fig. 4) jest „linija krzywa w sobie

zamknięta, mająca śrzodek G,w który.n każda .

linija prosta tam przechodząca i nazwana ŚrZze-

dnicą Ellipsy, przecięta jest na dwie części ró-

wne. Dwie takowe Śrzednice do siebie piono-

we, jak AB,ED, są Srzednicami głównemi albo

Osiami: zktórych pićrwsza AB nazywa się Osią

większą (Axis major), drugaDE Osią mnięyszą

(Axisminor). Dwa punkta ostateczne osi więk-

'szćy zowią się wierzchołkami ellipsy. Na osi je-

szcze większćy są dwa znakomite punkta FE, G,

równo od środka© odległe, które się nazywa-

ją ogniskami ellipsy. Z tych ognisk wyprowa-. .

dzone dwielinije proste do jakiegokolwiek pun-

'ktuobwodu M, mają ię własność; że ich sum-

ma to jest FM --GM jest zawsze równa całóy

osi wielkićy AB: i też dwie linije FM, GM, pod

, tym samym kątem są nachylone do stycznóy przez.

tenże punkt M prowadzonćy , to jest kąt GMK

| równy jest kątowi FMP. Odległość ogniska od

śrzodka ellipsy, to jest linija CF albo CG, nazy-

wa się mimośrzód (Excentricilas), im ta odle-

| głość jest większa, tym ellipsa dłuższa 'i płaższa,

'a zatóm bardzićy oddalona od figury koła: im

(zaś mimośrzód jest mnieyszy; tym. ellipsa jest o-

- krągleysza i zbliża się bardzićy do koła: tak da-

lece, iż gdy SOA AD zniydą się razem ze Ę

" śrzodkiem,mimośrzód niknie , a eilipsa zamie-

nae pikała |-; Sałerapa ol U
, Parabola jest linija krzywa otwarta, którey

* A i w ż RS $ p Ę ż

, 4% ś
*

ęsĘ I



a 4h i ń » * A « 5 % ? JE) *+

« Z

pa REL > — 12 — > ;

odnogi AM, AN, (7zg. 5) nigdy się nie kończą,
nie mająca żadnego śrzodka; oś jóy AB jest tak-

. że nieskończona; punktAnazywa się wierzchoł-
|)... kiem Paraboli. Na osiAB znaydujesię jedno
|... tylko ognisko F, mającet własność; iżz niego

wyprowadzona pod pion linija prosta do AE.
(/—  -kta paraboli czyli. FM, równa jest 2 AF, to

«. jest'dwa razy wziętćy odległości ogniska od wierz-
* ehołka. ć agent X
|" 9. Planety po jakich linijach naokoło słoń -

ce obiegają, i jakie są własności ich biegu?
|. 1Wszystkie Planety główne wbiegach swo
ich peryodycznych opisują ellipsy; asłońce ja--
ko gwiazda stała znayduje się wognisku tych
wszystkich ellips : wsżystkie więcdrogi planet

(> są ellipsy, mającew słońcu jedno ognisko wspól-
„me, ale każdy planeta inną ellipsę opisując, ma

4 gdzieindzićy drugie przypadające ogniskoiśrzo-
ekswojćy ellipsy, a zatćm mimośrzód od in-.

„nychróżny. Xiężyc ziemski opisuje także oko-
'ło ziemi ellipsę, w którey ognisku znayduje się
ziemia. Zgoła wszystkie planety drugiego rzę-

„du krążą około swych planet głównych po ok-_
- wodach ellips, mając każdy w dosiska swćy el-

lipsy planetę głównego, około którego bieg swóy
" odbywa. Na ósi ellipsy każdego planety głó-
„ 'wnego (Figura 4), są dwa punkta ostateczne A,
_B; ZY sobie w ogniskuF słońce; je-

(- den z tych punktów jak A, jest naybliższy; dru- >
| __ gi B,jestnayodlegleyszy odsłońca. Punkt pier=

(,. wszy nazwano naywiększego zbliżenia (Perihe-
lium), drugi naywiększey odległości Planety od;

; Słońca (Aphelium). Tesame dwa punkta w el.
X ipsie opisaney od ziemi okołó Słońea,iw dro-

sat RZEopisanćy około ziemi nazywają (Pe-
_rigeum, Apogeum, Solis vel Lunae) : Ro
-nazwisko wyraża naywiększe zbliżenie do Ziemi,

Au

„b.



drugie naywiększą odległość Słońca, albo Xiężyca
odZiemi+ *- je: OOPORM

Kiedy planeta główny na drodze swojey znay-

duje się w punkcie D; tojest na osi mnieyszey
<swćyellipsy,jest podówczas w śrzednićy odległo-

ści swojćy od słońca, gdyż FD jest równe UB

(połowie osi większćy. Linija prosta od słońca © |
prowadzoną do planety znaydującego się na któ-

rymkolwiek punkcie, jak zp. FL, FM, swćy
_ellifsy, nazywa się Promień wodzący (Radius
vector). Zrnatury ellipsy wypada; że te promie-

nie wódzące są nierówne, a zatćm że odległość
planety każdego od słońca jest odmienna. /_ —
(. Do poznańia biegu wkażdym planecie, bie-

( rze się oś wielka jego ellipsy, 1 punkt B nay-
„ większóy:jego od słońca odległości, i uważają

się kąty,pcd któremi się ten planeta zbliża lub

oddalaodlinii FB; takplaneta będący w pun-
kcie L, odległy jest od FB, kątem BEL, mają”

„cym wierzchołek w słońcu; Sch znowujest w pun-

kcie M, odległy jest kątem BFM, od FB: te od-
ległości kątowe mazywają się „Anomalie (Ano-

' malia), które znając w każdym czasie, znamy

odległość planćty od wielkićy osi jego ellipsy.
Te kąty zamknięte łukami ellipsy, jak zp. BL,

BM,LM,i t. d. robią mieysca i powierzchnie .
na płaszczyznie ellipsy odcięte, jakoto zp.BFL,
BEM „ któreto mieysca. nazywają się . Odcinki
elliptyczne (Sectores, Areae Ellipticae). Kepler

- naypićrószy odkryłidostrzegł: że w biegu £la-
net, odcinki elliptyczne są proporcyonatne cza-

"som na ich opisanie strawionym; to jest, jeżeli
- planeta tyle czasu strawił idącod B do L, ile go

strawił idąc-od L do M, odcinek BFL, jest xó-

ry; it.d. razy więcćy czdsu strawił planeta idąc -

| od L, do M, jak idąc odBdol odcinek LEM,

wny odciakowi LEM: ale jeżeli dwa, trzy, cztć-
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będzie dwa, trzy, cztóry, i t.d. zgoła tyle razy
„większy od odeinka BFL, ile razy czas na opi-

, nie drugiego.—Tenże
sanie pićrwszego;O jest od czasu na opisa-

epłer naypićrwszy;, wy-
nalazł w biegu pianet stosunek między czasaini

' peryedycznemi, na opisanie całych ellips przez,
, planety strawionemi; imiędzy ich odległościami
'. śrzedniemi od słońca, czyli połowami osi więk-

. szych: to jest, źe kwadraty czasów peryody-
cznych mająsię do siebie w planetach.jak się
mają trzecie potęgi ich odległości śrzednich od
słońca. Te ważne prawdy wszystkiemi obserwa-
cyami stwierdzone, sławne są w Fizyce niebie-
skićy, i znane pod imieniem Praw Keplera.
Cokolwiek zaś tu się mówi o planetach głó-
wnych względem słońca, to wszystko ma miey-
sce i rozumieć się powinno o planetach drugie-
go rzędu, względem swych planet głównych.

ao. Jakie są drogi przebiegane przez Ko-
zg | ; 0

'.. Komety opisują także ellipsy około słońca,
i w biegach swoich są posłuszne prawom do-
pićro przytoczonym. Ale ellipsy komet mają bar- ;P BY BI ą.
zo znaczny mimośrzód, isą bardzo długie ipła-
skie, tak dalece, iż słońce znaydując się w ogni-
sku takowych ellips, jest bardzo zbliżone do je-
dnego, a znacznie odległe od drugiego wierzchoł-
ka ellipsy : albo co na jedno wyydzie, ellipsy
„planet nie wiele różnią się od koia, kiedy ellipsy
komet bardzo od fignry koła odchodzą ; i gdy

4
"

kometa przychodzido słońca przypunkcie nay-
większego zbliżenia, ma bieg tak szybki; iż łu-
ki ellipsy ledwo się ńie zamieniają na łuki pa- |
raboli. Przeciwnie oddalając się od słońca, chy-
żość wolnieje, kometa niknie z oczu naszych, i
przy punkcie naywiększćy swojóy odległości od
słońca bieg komety staje się bardzo leniwy; zkąd

jj
.
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„dopiero po upłynieniu wieków albo bardzo
znacznóy liczby lat przybliża się i wraca do
słońca. x , (Ą A

11. Co jest bieg wirowy albo ruch obrotu ciał, -
t jakie są jego wtasności? s

Jeżeli ciało jakie kręci się około pewnćy li-
ii stafćy, bieg ten nazywa się P/irowy (motus
gyratorius). inija stała, około którćy bieg się
odbywa, zowib się osią obrotu, ałbo osią kręce-
nia się (Axis rotationis), WW tym biegu wszyst-
kie cząstki ciała opisują koła, ale chyżościami

 nierównemi: obrotyWA cząstek kończą
się razem z obrotem ciała, a przeto mają jednę
trwałość biegu; ale w tym samym czasie jedne
cząstki opisują koła większe,a drugie mnieysze; ,
więc drogi ich przebieżone są nierówne : to jest
im punktciałajest odłegłeyszy od linii kręcenia
się, tóm większe koło przebiega, a załóm ma
większą chyżość. Chyżość więc każdey cząstki

„ciala zawisła od jóy odległości od osi obrotu.
Niech na (Fig.6) ADBh wyraża ciało kręcące

„się około linii AB, która jest osią obrotu: wszy-
stkie cząstki tego ciała opisywać będąw tym bie-
gu obwody kół, których promieniami są linije
od każdey cząstki pionowo spuszczone na OŚ 0--
brotu, itakcząstka Dopisze koło promienia DC;
cząstka ć, koło promienia ef; cząstka h; koło
promienia gh. Zkąd wypadaEEŻe te wszy-.

_stkie koła od cząstek ciała opisane, będą między.
sobą równoległe, bo wszystkie będą pionowe na
oś obrotu. Powtóre: że chyżościcząstek kręcą-

 eych się, będą się miały jak obwody kół opisa-
nychazatemjako promienie tychże koł. Po--

' trzecie: jeżeli ciało kręcące się jest kulą, a oś
obrotu przechodząc przez jey śrzodęk, jest śrze-*

- dnicąkuli; w tym obrocie cząstki tylkona_po-
_ wierzchni kuli przyDbędące, opiszą koło większe,
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' którego promieniem będzie promień kuli: wszy-
stkie zaśkoła od cząstek między © iA leżących

„opisane, będą równoległe pićrv.szemu, ale tćm
mnieysze, im bliżćy cząstka leżeć będzie punktuA.
" 12. Jakie są główne przyczyny biegów ciał
niebieskich? | »

Wszystkie cząstki materyi dążą nieustannie
. do łączenia się z sobą, czyli przyciągają się wza-

/ jemnie: to dążenie jest'siłą ciągle władnącą, któ-.
rą nazywamy ciężkością albo przyciąganiem :

.  Dzielnością tey siły cząstki 'materyi zbliżone-.
|». „kupią się i robią bryły. Im bardzićy cząstki

materyi są skupione, tóm bryła znich złożona
_mnieysze mieysce zastępuje, co robi ciała zbite
lub rzadkie. Mlieysce, które ciało jakie zapeł-
nia, nazywa się objężością ciaża (Volumen), ale

„ że wmieyscu tego samego wymiaru 7żp. w sto-
pie kubiczaćy zamknąć się może więcćy, łub

| - mnićy cząstek materyi, kiedy te będą bardzióy
©. > lub mnićy skupione i zbliżone do siebie; stosu-

nek liczbycząstek materyi do mieysca przez nie-
zastąpionego, nazywa się gęszością ciała (Densitas):
"Tu należy rozróżnić bryłę od massy ciała, jako”rze-
czy Cale insze; bryła bowiem (Soliditas): zawie-
ra wymiar w dłuż, w szerż, i w głąb mieysca
'przez ciałozasiąpionego; kiedy massa jestAE A
ze. bryła rozmnożona przez gęstość. Bryła
ałbo objętość dochodzi się przez wymiar jeome-
tryczny mieysca od ciała zapełnionego; massa
zaś ciała dochodzi się przez jegociężar lab wa--
gę. W każdóybryleciała jest punkt, około któ-

« rego ze wszystkich stron równie: jest rozłożony
ciężar cząstek, i ten punkt tak się ma, jakgdy-
by cały ciężar ciała był w nim zgromadzony;bo
podparłszy np. tenarAA: bryła pódpićra

/. się i zatrzymuje. « Punkt ten nazywasię srzod-
| - kiem ciężkości (centrum gravitatis). Jeżeli bryła

IŻ
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jest doskonałąkuląiwszędzie jednóy gęstości; śro-
dek tóy kuli jestrazem środkiem ciężkości. Toż mgę 4

/ wić i o innych ciałach foremny kształt mającychgf|

/ Bryły tak ciężą wzajemnie na siebie, jak cz 4% +

<stki z których się składają: im hryła lest gęśt- =.

(sza, tym ciężenie większe: to jest ciężenie na sięz 4%.

bie brył jest w stosunku ich mass. "aŻ żę
y

„d Ło ż y

   

 

Ziemia jest ogromną bryłą mającą postać pra-

wie kulistą; więc jóy śrzodek jest razem środkiem

ciężkości; wszystkie przeto ciała przy nićy lub
'na nićy położone, siłą przemagającą lak przycią--

ga, jak gdyby cała jóy moc, w jey śrzodkucięż
kości była zebrana: i dla tego wszystkie ciała

ciężą do jóy śŚrzodka, to jest w kierunku li-
nii przez Śrzodek ziemi przechodzącóy,.a zatćm
pionowóy na jćy powierzchnią. Moc i skutek

tóy siły wyciągniony jest z doświadczenia ciał
- wolno spadających,to jest niezatrzymanych Ża-
- dną przeszkodą. _ R

_,. / Słońce i wszystkie planety są to AE mate-

ryalne okrąśłei prawie kuliste; więc śrzodek słoń* :

ca.ikaźdego planety, jest razem śrzodkiem jego

ciężkości;» zatóm ciała przy, lub na powierz-

'chnisłóńcaikażdego planety leżące, tak ciężą

do jego śrzodka, jak ciała ziemskie ciężą do śrzod-
ka ziemi: z tą atoli różurcą; że to ciężenie jest:
w tym stosunku większe lnb słabsze, w jakim :
masa słońca lub planety jest większa lub mniey- k
sza, niż massaziemi. I tak naprzykład ten ka-

/ mień, który pewny ma ciężar na ziemii, przenie-
 siony na Jowisza ciężyłby tam półtrzecia razy
więcóy, położony zaś na Słońcu powiększyłby
swóy ciężar blizko 28 razy. A jeżeli spadając
wolno przebiega na ziemi w czasie jednćy sekun- —

py 15,098 stóp, w tymże samym czasie przebiegł-
by na Jowiszu 37,745 ;stóp, na Słońcu zaś p
biegłby 417,46 stóp. %

Bia 75 SD40
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1, Poniewąż ciała przy powićrzchni ziemi, słoń-
„ś£a, lub jakiegokolwiek planety mocą ciężkości

huszone, dążą do pewnego stałego punktu, to
, Jest do ichśrzodka; więępodług nazwiska w Me-
„ chaniceprzyjętego, siła ciężkości będąc siłą przy-

,  śpieszającą,:jest jeszcze cprócz tego Siłą śrzodko-
ssa (Vis centrali). „0.0.1. APE -

   
   

     9354-03 SĘ

» ( Lmbo naziemioddalając ciała od jdy powierz-_
4. chni, nie znaydujemy prawie. żadney różnie

/.. wsiłe ciężkości, dła tego: że to-oddalenie jest nad-
 tonieznaczne w porównaniu odległości powierz-

(/,, chni ziemi od śrzodka; gdybyśmy atoli wynieśli
„. kamień do bardzo znacznćy od ziemi odległości,

o > np.dwa rażydalóy od jóy śrzodka, siła” ciężko-
_/.  8ci zmnieyszyłaby się cztery łazy, a we trzy ra-
,. żywiększćy odległości, taż siła stalaky się dzie-
„więć razy słabsza: i tenże kamień, który potrze-
„  /buje jednóy sekundy czasu na przebićżenie 15,098

stóp przy wierzchu ziemi , spuszczony z tćy od-
 ległości od ziemi jak Xiężyc, potrzebówałby
'-ałćy minuty, czyli sześćdziesiąt razy więcćy

czasu na przebieżenie tćyże samćy wysokości
15,098 stóp, jako naso tćm bieg Xiężyca około

_ ziemi przekonywa. Więc siła ciężkości rosnąc
(w stosunku massy, ubywa znowu tak, jak rosną
(kwadraty, czyli drugie potęgi odległości, co
"się wyrażać zwykło' i£ siła ciężkości działą
/ w stosunku prostymmass, i w stosunki odywro-
tnym kwadratów odległości. Tę prawdę wycią-
gnął Iewton z praw „Keplera, i wynaldzków
Hlughensa. | POS OR A.

__ Ale jeżeli jakakolwiek liczba ciał będzie po-
łożona w tóysamey odległości odśrodka, do któ-
"rego dążą ; tęgość siły czyli ciężenie tych. ciał
będzietylko w stosunku samych mass: i w iakimń
przypadku znaydują się wszystkie ciała ziemskie

  



” . . za % . i 8 2, s 1 4 iRwzględem ziemi, ciąła napowierzchhi słońca bę- $ + BA
dące względem słońca, zgoła ciała na każdym +
w szczególności planecie znaydującesięśwzględem . s.

śrżodka tego planety; gdyż te wszystkie uwążać -
należy, 'jako równie oddalone od śrzodka, do któ- a
rego dążą. lle razy więc zachodzi rzecz 0 cia- |
łach na powierzchni ziemi, słońca, lub jakiego-
kolwiek płanety znaydujących się, w uwagę i ©
wartość siły ciężkości powinna wchodzić sama DE

 

tylko massa. wo W A SOON NO W

Słońce, i wszystkie planety, jak pićrwszego,
tak drugiego rzędu, są tobryły maieryalne; więc
te bryły tak wzajemnie na siebie ciężą i przy- —,
Giągają się, jak ciężą na siebie cząstki, które je
kixdają. Gdybyhyły wszystkie w równćy od
słońca odległości; ciężyłyby na nie w stosunku
samyęhmass. Aże massa słońca jest niezmier-
nie większa, niż massa wszystkich planet razem
wziętych; więc dla tóy przemagającćy siły, wszy-
stkie te planety takby ciężyły dóśrzodka słońca,
jak wszystkie ciała pojedyncze 'na ziemi, ciężą
do śrzodka 'ziemi. Wystawmy sobie teraz plane-
ty na swych własnych mieyscach, tojest różnie
odaóńca odłegie; ichciężenie na słońce już nie
Będzie w stosunku prostym mass, ale w stosun- at
kumass rozdzielonych. przez kwadrat odległo- r
ści; to jest, ziemia ciężyć będzie na słońce„jak
summa massy słońcaimassy ziemi rozdzielona . -

/ przez kwadratfich odległości od siebie. Z cze-
-go się znowu wnosi: iż gdyby wszystkie plane-
ty miały równe massy, ich ciężenie na słońce

-«różniłoby się tak,jak się różnią kwadraty ich
odległości od słońca. Z mo

| Xiężyc jest gwiazda nieodstępnie towarzyszą-
ca ziemi, sześćdziesiąt blizko razy ociegleysza.
ed jeyśrzodka, niź wszystkie inne ciała ziemskie: ©

4
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r xiężyca jest pięćdziesiąt razy mnieysza,
niż bryła ziemi: massa zaś xiężyca jest blizko
5grazy tka niż massa zieini; więc te dwie
bryły cięłąc wzojemnie na siebie, a massa ziemi

będąc przemagająca względem xiężyca, tak jak
sĄ względem wszysikich innych ciał ziemskich;

xiężyc tak cięży na ziemię, jak wszysikie inne
ciała ziemskie, czyli xiężyc jestto ciało ziemskie

sześćdziesiąt razy od jey śrzodka odlegleysze, niż
inne ciała na wierzchu żiemi będące. Przeto:

miężyc cięży na ziemię, a z ziemią razem cięży
na słońce. Podobne rozumowanie rozciągnąć na-

leży do wszystkich planet diugiego rzędu; to

jest, że wszystkie gwiazdy towarzyszące plane-
/iom głównym, są to ich xiężyce ciężące na swe
planety. główne, a zniemi razem na słońce.

* Bryty dlatego tylko ciężą na siebie, że cię-

żą cząstki materyi je składające; więc przycią-
ganie i ciężkośćnie służy ciaiom jako w bryły
ztosłym, ale jako złożonym z cząsiek maieryal-
nych wzajemnie na siebie ciężących, i że ta si-
ła przeymuje całą ich massę: itak zp. ciężenię
ziemi, lub jakiegokolwiek planety na siońce,
jestio przejęcie wskróś całćy bryły ziemskićy we
wszystkich jóy cząstkach siłą słońca. Z tóy do

piero własności wzajemnego wszystkich cząste
materyi nasiebiedziałąnia,, rodzi się śrzodek cięż-
kości w ciałach, około którego wszędzie równie -

_ jest POTniężez cząsiek w bryle: a z wła-
- snęści "gury kulisiśy ziożonóy z*cząsiek wzaje--
mnienasiebie ciężących, wypada to; że śrzodek
kuli, jest razer; śrzodkiemz ciężkości.

_ Gdyby więc wszystkie ciała świat słoneczny
składające, zostawione byiy samemu działaniu
siły powszechnćy ciężkości; xiężyce spadłyby
naprzód na swoje planety główne, a planety głó-

wne skupiene razem zswemi xiężycami spadły-
są

gig —
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by na słońce; i cały świat słoneczny zamieniłby
się na jednę ogromną bryłę. (id takiego spu-

„. stoszenia ocalają i bronią świat słoneczny, inne

siły w innym kierunku i inaczćy działające, a
którę walcząc z siłą ciężkości powszechnćy, u-

| trzymują cały bieg i porządek przedziwny świata.

_JKaula mocą prochu z działa wyrzucona idzie

po obłąku linii krzywćy, i wreszoie spada na

ziemię. Nie zważając na odpór powietrza, w tey
kuli bieżącóy są dwie siły władnące: siła wy-
strzału, którą nazywamy siłą rzuiu (Vis proje-

ctilis), i siła ciężkości, Którą kula usiłuje w każ-

;dym momencie spaśdź na ziemię. Gdyby ta o-

- statnia siła zupełnie ustała; kula posłuszna samćy

sile rzutu, nie trafiając na żadną przeszkodę, wie-
cznieby szła po tey linii prostćy, podług.którćy
wykierowane jest działo, i spaśdźby na ziemię.
nigdy nie mogła; więc siła rzulu nie daje na-
rzód spaśdź kuli na ziemię i oprócz tego nada-

je jey dążenie dobiegu po linii prostey. Wróć-
myterazkuli siłę ciężkości, a będzie naglona
dwiema siłami w różnym kierunku działające-

/ mi, z którychjedna ciągnie ją pionowo do po-

wierzchni ziemi, druga ją od nićy usiłuje odda-

—|Jić: gdyby obiedwietesiły władały jednostay-

"mie, kula poszłaby przez przekątnią równoległo-

' boku którego one są bokami; ale że siła ciężko-

ści bezprzesiannie władnąca powtarza w każdym
momencie swe razy; la przekątnia ciągle odmie-
nia swe położenie, i droga kuli wygina się na

łuklinii krzywóy. W tym biegu siia rzutu do-

kazuje, że kula musi iśdź po stycznćy do każde-

go łuezka przez siebie opisanego; a siła ciężko-
ści zbliża ją coraz bardzićy do ziemi, wreszcie

za przemaganiem tey ostatnićy siły, kula upada.

/ Pod tem samóm nachylóniem działa powiększa-

jąc moę prochu, kula coraz dalćy, padać będzie

ZE
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od działa: a gdybyśmy 2góry: jakićy naywyż-
(szóyz taką mucą wyrzucili kułę, iżby chyżo<
ścią samógo rzutu mogla blizko 29.000 łokci u-
biedz w ezasie jednóy sekundy, ta Kula bez qd-
poru powietrza juźby nigdy nie spadła na ziemię,
aleby wiecznie krążyła ekoło nićy tak, jak xię-
żye. Podobnie wszystko dzieje się w biegu ciał
niebieskich: siła rzutu, którą w początku swe*

| /go jestestwa wypchnięte były planetyna.prze-
,strzeń świata, i siła ciężkości, którą wzajemnie
na siebie wywierają, są rzetelnąi jedyną przy=-
czyną biegu, który: postrzegamy naprzód w xię-

, Żżycach około planet głównych,i w planetach.
głównych około słońca. .Sita rzutu nie pozwa-
la im spadać na siebie: a siła ciężkości nie do-

£puszcza xiężycom opuścić swych planet głó-
wnych, ani planetom opuścić słońca.

_ Uważając ciało jakie siłą rzatu w przestrzeń.
świata wypchnięte, kierunek tego rzutu, albo mo-
Że przechodzić przez śrzodek ciężkości ciała wy-
pchniętego, albo padać mimo ten śrzedek: w pićr-
wszy przypadku siła rzutu nadaje równąchy-
żość wszystkim cząstkom ciała,i rodzi się sam
bieg ciała poswępujący (motus progressivus): to

_ jest, w którym śrzodek ciężkości przenosić się bę- -
„ . dzie z jednego mieysca na drugie: ale w drugim
|. przypadku kiedy, kierunek rzuiunieprzechodzi

ską śrzodek ciężkości; cząsiki ciało składające,
- będą popchnięte z nierówną chyżością, i powsta-
ną dwa biegi: to jest, hieg wirowy, którym cia-
do kręcić się będzie około linii prostćy przecho-

17 SRĄCEJ przez śrzodek ciężkości, jako około osi
obrotu: i bieg postępujący, przez który środek
ciężkości przechodzić będzie z mieysca jednego
na drugie. Ziemia, Xiężyc, i ledwo nie wszysi-'
kie planety mają obadwa te biegi, to jest krę-

_cenia się okolo osi, który się nazywa biegiem

ź ŚWIRY 2 =
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dziennym, i bieg postępujący, który nazywam
-peryodycznym s(choć 'w niektór$ch płanetac
 pićrwszego biegu nie można było dotąd z pewno-
„ścią dostrzedz i ocenić); więc wszystkie te ciała

, musiały bydź pchnięte siłą rzutu, w lakim kie-
runku, że ten przez środek ich ciężkości nie
przeszedł. Słońce nawet, które mamyzagwiaz-
alę stałą, ma bieg wirowy trwający 25 dni, 12
godzin. - Aże trudno jest pomyślić, aby słońcu
mógł bydź nadany bieg wirowy bez postępujące-
go; bo należałobysohiewystawić pićrwszćy sile

"rzutu siłę przeciwną, któraby zniszczyła w słoń-
eu bieg postępujący, zostawiwszy mu tylkosam
obrot około osi; więcraczćy hależy nam wnieść,
że słońce oprócz biegu wirowego, musi mieć
bieg postępujący,który odbywa ze wszystkiemi
Gato komełami razem, a którego iny, jako
biegui nam i całemu światu słonecznemu spól--

nego, ani czuć, ani dostrzedz nie możemy.
- Kiedy ciało obraca się w około, bądźbiegiem

wirowym kręcąc się około swćy osi, Lądź bie-
giem postępującym krążąc około jakiego pun-
tu; z tego biegu rodzi się siła, którą każda czą-
stka ciaław biegu wirowym, a śrzodek ciężko-
ści w bieguposiępujątym, nsiłuje oddalić się
odśrzodka koła przez siebie opisanego w kierun-
ku promienia tego koła. Siła ta nazywa się si-
łą odpychającą (Vis centriluga). Uwiązany na
sznurku kamień obracającokoło ręki, czujemy si-
łę kamieniawtym biegu do zerwania sznu:ka, i
oddalenia się odrękitćm dzielnićy wywieraną,
im obrot jestehbyższy; bo ta siła rośnie jak kwa-

_ draty chyżości. Kołapowozuwszybkimbiegu
- widzimy odrzucające od siebie i daleko rozprysku-
e błoto i ziemię. Ale naystrasznieysze skut-

(itey siły w biegu zrodzoneęy, pokazują się czę<
stokroć na kamieniach młyńskich, które nagłą

.
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"i gwałtowną biega wirowego szybkością rozk
łysane pękają, i rozerwanemi sztukami ód wal-
ca tąsiłą odepchniętemi, zabijeją ludzi, i roz-
walają czasem ściany bódynku. Siła więc ta
rosnąc w miarę kwadratów chyżłości,: przemódz
czasem zdoła inne jakiekolwiek siły jey się opie
„rające. Prawa tey siły naypierwszy opisałiod-
kryt Hughens Batawczyk, i ż Keplerem naywię-

nowi.

eóćy pomógł do wielkich wynalazków Newto-

Mamywięc do uważania trzy siły wciałach
niebieskich władnące, i sprawujące całe to wi-
"dowisko biegów i odmian, które się dają w słoń-
eu, planetach i kometach postrzegać: to jest, si-
łę pierwiastkowego rzulu, którą te bryły wy-
 pchnięte były na przestrzeń świata: siłę wzaje-
mnćgo cząstek materyi na siebie ciężenia, isiłę
'odpychającą. Cały świat powszechny, jestto nie-
mierny teatr ustawicznego tych sił władania i

. walczenia: jestto ogrómna machina dżielnością
tych sił ruszana , i wydająca tyle rozlicznych

| skutków, które z-ziemi postrzegamy , i którym

EA,
b

gamy (3).
 *

wraz z ziemią, jako naszćm siedliskiem, podle-

ka kolch, M4 sg3 z

' (a) Planety. opłsują ellipsy mało się od koła różniące, i
+ w pewnych wiadomych czasach swe obroty kończą.

Komety idą podługich 1rozwlekłych ellipsach, raz
niezmiernie będąc oddalone, drugi raz bardzo zbli-
żone do słońca; w tym ostatnim razie łuki ich elli-
ptyczne, ledwo nie na parabólę są zamienionć. Bydź
nawet może w niezgłębioney nigdy rozmaitości dzieł
przyrodzenia, iż są jeszcze ciała niebieskie, które
opisują linije krzywe z odnogami, nigdy się niekoń-
czącemi,iktóre pokazawsży się raz blizko słońca,
jaż więcóy do niego nie wracają. Wszystkie te od-
miany i gatunki dróg niebieskich zawisły od siły
;pierwiastkowćy rautu. Jeżeli bowiem ciało niebie»
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13. Jakie 9 własności liniy wynikających

z przecięciakuli płaszczyznami? "p Sh

' 1. Przeciąwszy kulę płaszczyzną, figura tćm
przecięciem zrodzona jest kołem: jest zaś kołem
'wielkióm, to jest mającóm ten. sam śrzodek i tę
samę śrzednieę z kulą, kiedy płaszczyzna przeci- ©
nająca przechodzi przez śrzodek, kuli: kiedy zaś

ta płaszczyzna przez śrzodek kuli nie przechodzi,

koło z przecięcia zrodzone, jest kołem mnieyszćm: -
to jest, którego śrzodek nie przypada we śrzodku

kuli, i którego śrzednica jest mnieysza od śrze-

nicy kuli. Różne więc kołana powićrzchni kuli
narysowane , uważać się mogą, jako ślady prze-

chodzących przez kulę piaszczyzn. Łuki kół wiel-

kich, są miarą kątów, które robią przecinające

się w śrzodku kuli promienie, od końców tychtu-
ków prowadzone.

skie przez tę siłę byłowypchnięte na przestrzeń
| świata z taką chyżością, jakićyby nabyło spada-

c wolno przez połowę naymnieyszćy swćy
| od słońca odległości, opisze koło; opisze zaśellipsę,

jeżeli było pchnięte z taką chyżością, jakićyby na-
BO spadając wolno przez większą wysokość, „jak

„połowa jego naymnieyszćy odległości od słońca: ale

( jeżeli rzucone byłoz taką chyżością jakąby mu na-

/ dał' wolny spadek przez wysokość albo równą, slbo

| większą,jak cała jego odległość naymnieysza od słoń- -
6a; tociało. póydzie po linii krzywćy rozwartćy;

| nigdy się niekończącćy, i już więcey do słońca nie

|wróci, Z czego wypada, że komety były z większą
siłą rzuta pchnięte, niż płanety ; że między plane<-
tami głównemi Merkury i Mars odebrały naywięk="

| szą, Wenus zaś i Ziemia naymnieyszą siłę rzutu;
boellipsy -pierwszych naybardzićy się oddalają od

i figury koła, kiedy ellipsy ostatnich mało się od nićy.
> różnią. Więc siłą rzuty złącznie z siłą ciężkości ©

©, marysowały, że tak rzekę, każdemu cialu niebieskie-

|| mu drogę, którąprzebiega. Te znowu dwie siły
'. sprzężone z siłą odpychającą, sprawniąAj w chy-

5 : a, R
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Ę dzie pojąć odmiany, które

"= 26. mei,

II. Linija prosta pionowa na płaszczyznę ko--
ławielkiego, i przez jego śrzodek przechodząca,
nazywa się osią tego koła -(Axis), tćy osi pun-
kta ostateczne na wierzch kuli wychodzące, nazy-
wają się bieguny tegoż koła (Poli) llerazy u-.

( ważać będziemy w kuli koło jakie wielkie, sta- /

te oznaczą nam położenie tego koła.

TLI. Ponieważ każdy biegun leży na linii pio-
nowóy do płaszczyzny swego koła; więc od
wszystkich punktówobv'odu tegoż koła, jest na
kąt prosty, to jest nago stopni odległy. — —.

IV. Każde koła wielkie przechodzące przez.
bieguny drugiego koła, jest koniecznie na nie pio-
nowe: iznowu każde koło pionowe na drugie in-
ne koło, przechodzić koniecznie musi przez jego
bieguny. i

rać się zaraz będźiemy poznać jego bieguny, gdyż

 

Żości i odległości każdego ciała niebieskiego. Zważ-
my tylko-dwie połowy ellipsy na figurze ńtćy, osią
większą AB przedzielone, „ze wszystkićm sobie po-
<dobne i równe.. Na stronie spodnićy AEB, promień

 wodzący robi ze styczną kąt rozwarty odciągający
ciało od punktu F: kiedy na stronie górnśy BDA

(tenże promień wodzący robi ze styczną kąty ostre
(2 obrócone ku słońcu. ' Planeta będąc w punkcie A
|. ma naywiększą chyżość: azniezazyina siłę od-
*  pyehaiącą, która przemagaiąc nad siłę ciężkości, od-

- ciąga planetę od punktu FE: ten z ubywaiącą coraz
bardzićy chyżością od punktn F, przychodzi do pun-

/.  /ktu B: tu jego, chyżość stawszy się naymnieyszą, Sl-
ła ciężkości staie się przemagaiącą, i wsparta w tćm
położeniu kierunkiem siły odpychaiącóy, zbliża co-

|), raz bardzićy planetę do słońca, i z rosnącą chyżo-
ścią, a ubywaiącą odległością przyprowadza go do
punktu Aż skąd znowu bie lięśdawiE wedle pićr-
wszego przypadkn. Z sh

' Jeżeliznowu weźmiemy na uwagę siłę. odpychaiącą któ-
k ra powstaie z biegu wirowege, nie trudno nam bę-

ta siła sprawuie w figu-
«

G.3
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v. Jeżeli jakakolwiek liczba kół jest piono-
wa na pewne jakie koło, wszystkie te koła prze-
cinać się muszą-w biegunach tego, na którę są
pionowe.
_WV!. Dwa koła wielkie w kuli niemogą bydź

do siebie równoległe: bo wszystkie kola wielkie
muszą przechodzić przez śrzodek kuli, i tam się
przecinać. nA .
"VII. Wystawiwszy sobie na kuli tyle kał róż

-_ wnoległych, ile nam się podoba; z tych jedno tyl-
ko bydź może koło wielkie, wszystkie zaś. insze
będą koła 'mnieysze. NE ,

VIII. Jako płaszczyzny równoległe, są pła-
szczyznami tego samego położenia, tak i koła ró-
wnoległe na kuli: mają więc jednę tylko oś wszy-
stkim spólną, i jedne też samebieguny: ta zaś oś
im wszystkim spólna, jest osią koła wielkiego
do którego są równoległe. Jeżeli więc koła ró-

 wnoległe, wszystkie są na dwie równe części
przecięte od jakiego kota wielkiego; to koło prze-
cinające przechodzić musi przez oś spólną, i bydź
pionowe. do wszystkich kół równoległych.

1X. Ponieważ wszystkie koła wielkie przeci-
nają się tylko w środku kuli ; więc linija ich:

t

, rach, tudzież na powierzchniach słońca i planet:
Nadto, planeta główny idąc około słońca, albo: xię-
życ krążąc około planety głównego, wystawiony ie-

„szcze jest na działanie innych planet wzajemnie na sie-

ŹŻnych p
drobne względem siły tego ciała, około którego bieg

* się odbywa; atoli skutek ich choć mały i leniwy,
„_daie się przecię postrzegać. Sąto drobne przeszkody

*

bie ciężących. Te przybyszowe siły leżące na ró- -
ż NENA , lubo dla odległości nadto są

(perturbationes), cóżkołwiek w odmianę biegu wpły-
waiące. Z tego źrzódła wynikaią małe nierówności
odmiany, które się ledwo nie we wszystkichpier-

— -wiastkach biegu ciał niebieskich pokazuią.

£
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przecięcia jestó-zednicą kuli; « zatóm nie mogą
się nigdy inaczćy przeciąć, tylko na dwie poło-
wy równe tak, że obwód kaźdćy połowy zawie- .
ra 180 stopni. A ;
_X.Koła przecinające się na powierzchn: kuli,

. robią kąty dwoma łukami zawarie. Te kąty
-/ wyrażają pochyłość dwóch płaszczyzn, przecho-

przez tę kulę i przecinających się wza-
jemnie. 5

XI: Kąt na powierzchni kuli od dwóch kół
A Poónayka się zrobiony, jest zawsze równy

ątowi zawartemu między osiami, tychże kół.
XII. Miara każdego kąta na kuli jest ak w 0-

_ dległościgo stopni od wierzchołka kąta, zary-
sowany między łukami kół przecinających się:

„ten łuk mierzący, jest Kkahadwć koła RO
a zatóm przechodzi przez „bieguny pbudwu kół,
które się przecinają: jest więc ten łuk mierzący
równy zawsze łukowi zawartemu między osiami,

7 albo między biegunami tychże kół .  .
". XII Łukkoła wielkiego przez dwa punkta

_ na kuli prowadzony, jest naykrótszą odległością
tych mieyscczylipunktów.

4: -
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bach poznawania i oznaczania różnych -
„ mieysc na jey powierzchni: o biegu jey
dziennym, i o skutkach z tego biegu wy--

nikających.

o Ziemi jakoplaneciegłównym: o «poso-

14. Jaka jest figura ziemi? -
| Człowiek postawionyna ziemi, może wzro-
kiemswoim objąć, tylko bardzo: szczupłą część
jóy powićrzchni: nie możemy więc widzieć jćy
_ figury, kiedy widzimy wyraźnie figurę słońca
lub xiężyca: bo słońce i xiężyc wystawionesą
cku w pewąćy odległości, i oddzielone odmiey-

_ sca jego siedliska. Patrząe p. z xiężyca na zie- |
mię, widzielibyśmy jóy figurę: przeto żeby zoba-
„czyćfigurę ziemi, potrzebaby oko posiawić w pe--
wnćy. odległości nad ziemią, albo zastąpić to nie-
podobieństwo mocą © rozumowania, upatrując.
w dziełach natury takiego skutku, któryby był —
koniecznym 'wypadkiem tóy, a nie inszey figu=
ryziemi. Jakoż we"ooh zaćmieniach xię-

- życowych wjakićmkolwiek mieyscu nieba, iw ja-

kióćmkolwiek położeniu xiężyca przypadających,
widzimy zawsze i statecznie, iź cień ziemi na |
(tarczę xiężyca rzucony jest okrągły, figurę ko-

"ła mający; musi więc ten cień ziemski mieć fi-

gurę ostrokręgu (Conus) pionowo na oś przecię-
tego tarczą xiężyca; a zatóćm ziemia w kaźdćm
położeniu słońca takowycień rzucająca, musi
mieć figurę Skrącię kaliętą lub do prawdziwćy
kuli zbliżoną. .Nadto, przechodząc się po wierz-

' chuziemi, bądź od północy ku południowi; bądź.
ed południa ku północy, widzimy gwiazdy, kie-

$ —
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dy naywyższćy na niebie wysokości dosięgną,.
dne  Biżające się, drugie Sidaljąch się lie
szego wierzchołka: eo także jest koniecznym skut-
kiemfigury kulistćy ziemi. Ziemia więc jestto
bryła kulista podobna do kuli xiężycowćy, lub

. słonecznćy. wd 8
15. Jakie są sposoby poznawania położeń zie-

| mi i różnych jey punktów względem ciał nie-
- bieskich 2 A 5

Cheąc poznać ziemię względem nieba, mamy
do uważania dwie kule w siebie wpisane, to jest
rzetelną kułę ziemi, zamkniętąw rozległćy, ale
pozornćy knli nieba: i lubo środkiem tćy osta-
tnićy jest oko ludzkie, atoli że cała wielkość
ziemi jest punktem względem odległości gwiazd;
dwie te kule zważać możemy, jako środek ziemi
za środek spólny mające. Możemy użyć. poży- -
tecznie tego złudzenia: bo bylebyśmy mieli nie-
zawodny sposób cznaczenia ciał niebieskich tak,
iż w każdym czasie gwiazdę jakąkolwiek było- .
by nam łatwo znaleźć i rozcznać od innych, nie
to nie szkodzi, że ten sposób wykonywać będzie-
my na kuli nieba pozornóy zak; jak gdyby ona
była rzetelną; byłaby saiabi poznawania nie brać
za fenomen vrzyrodzenia. Ziemia jest ciałem

' niebieskićm, bieżącóćóm po przestrzeni świata tak,
jak inbe gwiazdy ruchome; niepodobnaby było

 dóyśdź jćybiegu, ani wytłumaczyć skutków stąd .
' wypadającyeh, tylko równając ją z gwiazdami

, stałemi.. Sposób więc poznawania ziemi, jako
części świata powszechnego, ten byłby nayprost=
szy i naydokładnieyszy; któryby był albo spólny,
albo podobny do sposobu poznawania gwiazd.
Ten sposób zmierzać powinien do tego, aby ma-
jąc dwie kule w siebie wpisane, potrafić znaleźć
i oznaczyć różne na nich mieysca i punkta; to,
bowiem umiejąc, jak w Astronomii doszlibyśmy

1
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położenia gwiazd na niebie, takw Jeografii nau-
„ezylibyśmy się poznawać położenia Je?
mieysc powierzchni ziemi względem drugich:
na czćm nam, naywięcćy w tóy nauce zależy.
Wystawmy' sobie izbę cztórema ścianami pio-

nowemi, tudzież sufitem i podłogą objętą; zawie-
siwszy na niciach różnćy długości i od różnych
punktów sufitu jakąkolwiek liczbę kulek, gdyby
nam przyszło w tćy izbie mieysca ich tak ozna-

_ c€zyć, iżby do każdey zosobna trafić można, do-
kazalibyśmy tego sposobem następującym. Po-
wierzchnią każdóy ściany prostey biorąc za pła-
szczyznę: mamy sześć płaszczyzn izbę zamykają-

«eych; z tych sufit z podłogą, ściana z:p. połu-
dniowa z północną, wschodnia z zachodnią ,' są

' do siebie równoległe, a zatóm jednego położenia:
mamy więc rzetelnie tyłko trzy ściany ró-
żne w położeniu, to jest takie, z których Żadna
nie jest równoległa do drugićy. Wymierzone
odległości zp. w calach od każdćy kulki do trzech

"takowych płaszczyzn, dadzą nam pewne i każ- -
dóy z nich jedynie służące położenie; gdyż trzy
te odległości razem uważane, tak. są właściwe
każdćy z osobna kulce, iż te z odlegiościami dru--
pi: żadnym sposobem zgodzić się nie mogą, chy-
aby te kulki znaydowały się na jednóćm i tćm
samóm mieyscu, co bydź nie może. Gdybyśmy
jeszcze biorąc każdą w szczególności kulkę, zało-

ż > sobie oznaczyć położenie każdego punktu
KI powiórzchni; dokazalibyśmy tego tą samą szitu-
„ką: lecz dla łatwieyszego wykonania tak małych
nowegorodzaju wymiarów; prowadzilibyśmy my-
ślą przez każdą kulkę trzy płaszczyzny pićrw-
szym równoległe, przecinające kulkę ptzez jóy |
śrzodek; a znaydując położenie każdego punktu
powierzchni kulki, względem tych trzech pła- '
szczyzn, wiedząc przy tóm odległość płaszczyzn

'
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kulkę przecinających, od płaszczyzn izby, tam
Poleć edowdi, paka liezę.
mierzyli. Ponieważ figura nic nie odmienia
w.tćy powszechnóy sztuce poznawania; przestrzeń
dzby zamieńmy sobie myślą w przestrzeń świata,
wydającą się oku naszemu, wa postacią kuli; a
kulki różnie powieszane w tóy przestrzeni, wy-
obrażać będą gwiazdy i planety rozrzucone pe

" niebie, w których liczbie jest ziemia. Poznawa-
nie więc mieysca gwiazd i ich biegu w prze-
strzeni świata, równie jak poznawanie mieysea

- .. rożnych punktów na powierzchni ziemi, nabywa
„się za pomocą płaszczyzn różnegopołożenia, przez

k ziemi przechodzących: a zatóm przecina-
jących dwie kule z tego samego śrzodka opisane
a wpisane w siebie, to jest kulę ziemską, i kulę
pozcrną nieba. - si

Jest zaś istotną rzeczą w tćy sztuce poznawa-
„nia, ahywymienione płaszczyzny miały tak pew-'
nie znane w przestrzeni świata położenie, iżby

-/ mam łatwo było w każdym momencie znaleźć je
.d wytknąć. Aże podług Jeometryi (1) płaszczy-

zna ma położenie znane, kiedy znamynanićy
pewny oznaczony punkt,iliniją prostą przezten -

> punkt przechodzącą i pionową na płaszczyznę:.
albo kiedy na tóy płaszczyznie znamy trzy ozna-

- ezone punkta,nie » w kierunku linii pro-
stóy:więcprzez dwie kule spólnego środka pro-
"wadząc różne płaszczyzny, te płaszczyzny będą
miały położenie dła nas znane, kiedy znać bę-
dziemyna każdćy z nich, albo położenie trzecl
punktów nie leżących w kierunku linii prostćy,

> albo teź położenie linii prostćy. pionowóćy na tę
| . płaszczyznę. Prowadzić płaszczyznę przez dwie
 

> (21) Euklides Xięga XI. Prop. 15 i 2.

ł:
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kule i ich śrzodek spólny, jestto przeciąć te kule
płaszczyzną przez ich śrzodek przechodzącą, skąd
powstaje koło wielkie kuli: więc wszystkie pła-
szczyzny w tćm poznawaniu będąkoła wielkie,
których obwody kreślić się będą na powierzchni.
wklęstćy nieba, i naj powierzchni wypukićy zie-
mi, jako ślady Ępłaszczyzn przez SBRie kule

przechodzących. Mamy przeto. w poznawaniu

wieba i ziemi do uwagi kola wielkie, jako pła-
szczyzny z przecięcia dwóch kul razem , to jest

 ziemskićy i niebieskićy wypadające, którychnam
_ poznać trzeba położenie pewne 1 oznaczone: do

tych dopićro kół odnosząc fóżne mieyscaPE

ćhni, nauczymy się, jak jedne leżą względem dru-
gich i względem przestrzeni świata. Aże w tćy

uwadze kuli i kół różnie się przecinających, za-
chodzą same tylko łuki i kąty; więc wymiary
łuków i kątów, łedwo nie same przypadać będą
aa oazie OR NO ARA WINE „AE
_16. Co jest poziom, wieloraki, i jakie sąjego

' własnóśći?
Kamień lub jakikolwiek ciężar na sznórku

„zawieszony, skazuje namliniją prostą będącą kie-
runkiem ciężkości: podług nićy wszystkie ciała,
imy całąnasząpostawą ciężymy na ziemię, któ-

„2 Ł
ra jeżeli jest kulą, ta linija przechodzi przez jóy

środek, i jest pionowa do jćy powierzchni. Po-
łożenie tćylinii jest znane, bo ją zawsze i wszę-
dzie znaleźć można za pomocą zawieszonego cię-
Żaru. Wystawmy sobietę linijąinad ziemię,i
wskroś przez ziemię przeciągnioną, aż do, miey-
sca mniemaney kuli niebieskićy; dwa ostateczne
punkta tćr linii, nazywają się po Arabsku Zenith

| «a Wadir; pićrwszy jest wierzchołkiem naszych |

_ głów, od którego talinija zowie się jeszeze wierz-
chołkowa (Verticalis), drugi pada na stronie nie--

a nam niewidzianćy. Pomyślary Raj płaszezy-

2%
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'znę nieograniczonćy wielkości, przez śrzodek zie-
« mi przechodzącą i pionową na tę liniją wierzchoł-
- kową, ta płaszczyzna będzie położenia znanego:

"a przecinając dwie kule iprzez ich śrzodek prze-
"chodząc, stajć się kołemwiełkićm które zowią.
Poziom umysłowy, że go sobie myślą przez śrzo-

- dekziemi prowadzimy, albo Poziom jeometry- ,

czny (Fiorizon rationalis, vel geometrieus). Li-|
nija wierzchołkowa jest osią poziomu, a punkta -
Żenith i Nadir, są jego biegunami. Poziom dzie-

"i obiedwie kule ziemską i niebieską, na dwie czę-
<ści zupełnie równe: jedna z.nich gdzie się znaydu-

- je Zenith, zowie się Półkulą wierzchnią (Hiemis-

phaerium superum) , druga nad którą położony
|, „Nadir ,'mazwana jest Późkulą spodnią (Hemis-

© haerium inferum), (7ab: /). Nafigurze 7, dwa
> koła AOHL,ZBND, z tego samegośrzodka G'opi-

'sane; wyobrażają przecięcie kuli ziemskićy i nie-

' bieskićy. Obrawszyna ziemi jakiekolwiek miey-

sce 7zp. A, tego mieysca AN jest liniją wierzchot-

kową, Z jego zenith, N jego nadir; BCD, wyraża

-  połóżenie póziomu tegoż mieysca A, 6sią tego
pRL linija ciężkości ŹŃ; punkta zaś Z,

N, jego biegunami.
. ;

Jeżeli nie przez śrzodek ziemi, ale na wierzchu

x

» jóywmieyscnA,wystawimy sobie płaszczyznę do

- linii wierzchołkowćy pionową, jak FAG; ta będzie

(naprzód równoległado poziomu umysłowego

../ BCD, azatóm jednego z nim położenia, i doty-

|  <tkać się będzie ziemi w mieyscu A. Ta płaszczy-
./ znadotykająca wierzehu ziemi, nazywasię /70- ©

| || glom widoczny, albo fizyczny mieysca A, (Ho--
-1 rizonvisibilis velphysicus). Woda i wszystkie

|, ciała płynne będącew spoczynku, i w małćy

-* częściswojey powierzchni uważane, układają się:
_ „podług tóy płaszczyzny:idla tego dochodzimy

ołożenia poziomu, albo przez zawieszone cięża-
  

t ie" ę 3 **

 



NO a.i z
rv, ałbo przez powierzchnie płynów spoczywa-

jące i równo ułożone, jak są np. rurki szklanne

"wodą lub jakimkolwiek płynem niedopełnione,

_i zamykające bulkę powietrza, która gdy w po-
* łożonóćy podłuż rurce, równie od obudwóch koń-
ców w śrzodku się ustanowi: skazuje liniją 1 po-
łożeńie mieysca poziome. A R

Wszystkie do tego celu powymyślane, i różnie
ułożonenarzędzia, mają nazwisko śrzódwagi (li-

bella). Poziomjestpłaszczyzna podzielająca na -
"niebie rzeczy pokazujące się od niknących: co

tylko oko postrzega i widzi na niebie, to =» |

stko żnayduje się koniecznie nad poziomem U-

' zycznym; co tylko podeń zapada, przestaje bydź

_widzianóćm. Wschód gwiazd jestto pokazanie się

'ich-nad naszym poziomem; zachód zaś jest ich

zapadnienie pod płaszczyznę poziomu. Podnie=

sienie się gwiazd nad poziom, zowią „Astrono-
mowie ich wysokością ; jestto kąt, który. lini-

ja od_gwiazdy do nas prowadzona robi z po-

ziomem. _. | ; ARA:
Poziom fizyczny nie przechodząc przezśrzo-

dekkuliniebieskićy, nie dzielijóy na dwie czę-
ścizupełnie równe tak,, jak poziom umysłowy;
własności atoli obudwóch, są te same. Oprócz
tego, gwiazdy stałe tak są niezmiernie od ziemi
odległe, iż cała bryła ziemi względem tćy odle--
głości jest panktćm;dla nich nie masz żadnóy -
„różnicy międży tćmi dwoma poziomami, to jest
gwiazdy stałe widzianezwierzchu ziemi, zu-

i pów tak się wydają, jak widziane zjey śrzod-.
a. Ale Słońce, Planety,iKomety, mając od-

degłość mnieyszą, mogącą sięmierzyć i porówny--
wać zodległością «wierzchu ziemi od śrzod-
ka "czyli z promieniemAC. gdzieindzićy się
Iro 'na niebie patrząc na nie z poziomu |

luzycznego, czyłi z wierzchu ziemi; jakby się po-

. j
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kazały widziane z jćy środka, czyli z poziomu

sko koi: rożnica w położeniu tych ciał nie-
bieskich , patrząc na nie ze dwóch tych pozio-
mów, nazywa się Paralaxa,o którey rzecz do
Astronomii należy. ISNSO A

'Linija wierzchołkowa ZN, oznaczając oba-
dwa poziomy mieysca A, przecina jeszcze zie-
mię w punkcie H, więc punkt Hna półkuli spo-
dnićy ziemi leżący, ma ten sam poziom jeome-
tryczny BI), i tego samego położenia poziom ti-
zyczny RQ, jako równoległy do FG: z tą ró-
źni6ą, że jeden z nich leży na;półkuli spodnićy,
drugi na wierzchnićy; żezith jednego jestlo za-
dir: drugiego: a zaióćm gdy gwiazdy wschodzą
dla A, zachodzą dla H, i przeciwńie, wlieszkań-
-ey punktów ziemi A, H, względem siebie hawza-
jem -nazywają się Przeciwnoźni (Antipodes), bo
ciężąc do ziemi podług tćy samćy linii ZN, są
do siebie nogami obróceni. Jakoż to, co się na
ziemi zowie w górę lub ra dół, bierze znacze-.
nie od kierunku ciał ciężących, lub spadających,

|. gzyli od linii wierzchołkowćy ZN: strona ku któ-
róy ciała ciężą, lub spadają; nazj wa się dofem;
strona wręcz przeciwna, górą: aże, jakw miey-

/sci A, ciała ciężą ku© w kierunku AC; 'tak
„w mieyscu H, ciężą także ku © w kierunku HG
tó jest do śrzodka ziemi: więc tak w punkcie A,

© jak w punkcie H, zgoła wkażdóćm mieyscu zie-
mi, od śrzodka sienika niebu, jest kierunek w gó-
rę; od nieba ku śrzodkowi żiemi, jest, kierunek /
BRBÓDZEPACCOO WOCĄ po REN OKAY
_,, Zmieysca A lub H przeszedłszyna inny punkt
ziemi, położenie linii i płaszczyzn dopićro uważa:
nych całkiem się odmienia. Punkt naprzykład
ziemi L, ma DB za liniją wierzchołkówą, zenieh

i pee D, jego poziomem jeometrycznym jest
"£N; jego przeeiwneżni, są w punkcie O. Zgoła

.
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ten sam poziom jeometryczny,a zatóćm dwa po-
"ziomy fizyczne tego samego położenia, służą 7

tylko dwom punktom ziemi, które są do

siebie przeciw-nożne : wszystkie inne mieysca
powierzchni ziemskięy mają inne i całe różne _ '

co do położenia poziomy. Więc Poziom jestio
płaszczyzna koła wielkiego odimieniająca poło-
Żenie na ziemi z otlmieniającóm się położeniem
linii wierzchołkowćy : to jest, zawsze ta sama

stateczna inieporuszona względem jednego te-

go samego mieysca ziemi, i mieysca jemuprze- o-

 ciw-noźnego ; ale odmiennego położenia wzglę-

dem wszystkich innych mieysc powierzchni ziem-

skiey: tak dalece, Że przechodząc z jednegopun-
kiu na BE odmieniamy poziom. : JAWNE
© 17. Jakie są skutki obrotu ziemi około swey:
osi; tco są koła dzienne albo równoleźniki? o|

_ Stanąwszy na mieyscu jakićm ziemi, znając

jega poziom oddzielający nam rzeczy pokażują-
ce się odniknących, w czasie wypogodzoney nocy

* fzućmy okiem na sklepienie niebieskiemhnóstwem
_ gwiazd świetniejące, zobaczymy gwiazdy naprzód

poswym wschodzie podnoszące się coraz bardzićy
mad poziom, potóm gdy pewnćy nad nim wysoko-
ści dosięgną, zniżające się coraz bardzićy izbliża-
jące do poziomu; wreszcię doniego doszedłszy,
tam niknące i zachodzące. Następującóy nocy po-.

strzeżemy ten sam bieg odnawiający się statecznie;
i te same gwiazdy, któreśmy widzieliwschodzące,
lub zachodzące, albo w pewnóćy nad póziomem
wysokości, po 24rech godzinach w tćm samćm

_mieyscu nieba, i tenże sambieę odbywające zoba-
czymy. ' Bieg ten nazywa się ztertnym,bo trwa1

odnawia się co 24rygodzin: zowią go jeszczę po-

|" wszechnym, bo wszystkie ciała niebieskie, gwła--

- zdy stałe, planety, kometyrzęóh 5:50 tylko jest .

na niebie, tęmu biegowi podlega: tym biegiem
k ź RR > ; 1 CR
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/,. - porwane słońce wschodzi nam codzień i zacho-
A dzi, sprowadzając dzień i noc ciągle - po sobie

następujące. Zdajesięwtym biegu, jak gdyby
cała kuła niebieska, porywając zsobą wszystko,
co tylko na nićy si l

%,

ię znayduje, obracała się co-
dziennie około ziemi od wschodu ku zachodowi -

- biegiem statecznie jednosiaynym, wracając nam
EJ godzin łedwo .nie to samowidowisko .

"5.0, 7186Da.| : t

BM tym atoli powszechnym całego nieba 0-
© brocie, jeżeli się przypatrzymy uważnie gwiazdom
(./ una$ku północy leżącym; postrzeżemy tam nie”
„ , /które bardzo lc-1iwo ruszające się, drugie prawie.
„w mieyscach swoich stojące: skąd wnieśćnależy,
( „Żeyw tćy stronie jest punkt nieba nieruchomy
„ i stały. Obserwacya podobna na półkuli spo-

(. dnićy ziemizrobiona, odkryła podobne gwiazdy,
_ azaićm drugi, puńkt nieruchomy nieba, odległy
| od pićrwszego całą połową koła wielkiego, czy-

li na 180 stopni; więc przez te dwa puukta nie-
ruchome przechodzić musi linija prosta, około

| którćy odbywać się zdaje cały obrotdzienny ku-
_ Ji niebieskićy. Jakoż posuwając oko od tego nie-

ruchomego punktu nieba u nas widzialnego ku
(. poziomwi,zobaczymy; że gwiazdy im są od te--
"go punstu.odległeysze, tóm mają bieg chyższy;
>. tachyźżość ich biegu rosnie aż do mieysca przy-
' padającego w śrzodku między tćimi nieruchome-
(mi punktami, to jest do go stopni odległościod
(każdego. Lubo więc wszystkie ciała na niebie

| w,jednym czasie kończąswóy*biegdzienny, ale.
__ nie wszystkie odbywają go: z równą chyżością:

to jest nie wszystkie jedney wielkości koła opi-.
_. sują;iebowiem, które leżą 0go* stopni od pun--
/ > ktu nieruchomego, mają bieg naychyższy, który

_, w gwiazdach hliżey tego punktu położonych, sta-
/ je się coraz leniwszy, aź na koniec ustajewtćm

y
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mieysgu; gdzie punkt nieba niewzruszony przy-
| pada:

-. Wiemyze wstępu,że ciała niebieskiew prze-
strzeni świata są odosobnione całkiem od sie-

bie, nieprzyczepione do niczego, że tylko siła
wzajemnego ich na siebie ciężenia wraz - z siłą

pierwiastkowego rzutu „trzyma je w ićy prze-
strzeni,i jest przyczyną ich biegu; że też ciała
oddzielone są od siebie odległościami niezmier-
nie się różniącemi; więc wszystkie razem
i w jednym czasie z tak trwałą jednostaynością.
biegu obrócić się niemogą około ziemi? Wiemy:
znowu, że gdyby gwiazdy state. mające niczóm.

 niezmierzoną od ziemi odległość, obiegały we.
24ry' godzin około ziemi prawie nieskończonćy
wielkości koła; chyżość A a zatóm siła odpy-

chająca powstałaby stąd tak nieskończenie gwat-
towna, iż ta wszystkie pomyślić się mogące si-
ły przemógłszy, pociągnęłaby za sobą zupełne
rozproszenie gwiazd i zburzenie świata powsze-
chnego; jest więe rzecz niepodobna, aby bie
dzienny tak trwały i jednostayny, był biegiem

s

własnymgwiazd, a nie raczćyzłudzeniem oka
naszego. A przeciężw tym błędzie trwali ludzie
uczeni, póki JMikołay Kopernik na początku.

"XVI wieku nie pokazał, że bieg ten jest skut-
kiem obrtotu'ziemi około swey osi. Rozważmy
krótko tę prawdę, już dziś żadnóy wątpliwości
niepodpadającą, Przez punkt niewzęuszony nie-
a nad naszym poziomem znaydujący się, i przez
zodek ziemi wystawmy sobie przechodzącąh-

niją prostą, „która )rzeciągniona, wskróś przez
żaemię aż do gwiazd na, półkuli śspodnióy, trafi
tam na drugi punkt nieba nieruchomy. Niech
ziemiaokołoty linii wprzeciągu 24godzinkrę-/
ci się od zachodu na wschód;nie czując tego

: A

WRwaiRY Z w
WOZACPORE R p

iegu, zdawaćnam się będzie, żecałeniebo ze
. > s ź - s k 3 ? Ś i k k . x : 3 A

%



— 60ZI

| wsżystkiemi gwiazdami obraća się około ziemi
„w kierunku przeciwnym, to jest odwschodu na
%achód, W tym obrocie każdy punkt powićrz-
chni ziemskićy, azatćm każdy jóy mieszkaniec

© opisze koło znano. pionowe do osi obrotu:
wydawać się zaś będzie oku nićczującemu tego
biegu, iz powićrzchni ziemi na niebo patrzą-
„cemu, jąk gdyby te koła opisane były od gwiazd.

Szktych wszystkichkół równoległych od pun-
„któw ziemi opisanych, jedno tylko jest koło wiel-
kie, wszystkie zaś imne są koła mnieysze. ZFf-
ur 6, wysiawia nam przecięcie dwóch kul, to

_ jest ziemskićy AHED i niebieskićy RPSQ: P, 0;
(, wyrażają dwa punkta niewzruszone na niebie,

rzez które prowadzona linija PQ, przez śrzo-
ek ziemi © przechodzi; i wyobraża oś obrotu

dzieńnego. Ziemia kręcąc się od zachodu na
wschód około linii DE,punkta ziemskie D,E, i
im odpowiadające na niebie P, Q, będą nieru-
chome; a zatóm i gwiazdy hlizko tych ostatnich
punktów znaydujące się: Z tych punkt P unas
widziany, nazywa się Północnym; punkt zaś Q

= Południowym. Idąc po powierzchni ziemi od
Dażdo H, przez go stopni łuku koła wielkiego,

,  kaźdy punkt ziemi A ijego mieszkaniec, opisze
koło promienia AF, które się nazywa jego Xo-
łem dziennćm, albo Fówno-leźnikiem (circulus
parallelus); to zaś samo koło zdawać się będzie.
jak opisane od gwiazdy G na kuli niebieskić

;w kierunku przeciwnym: równie zenith ztegoż
 mieysca A, i gwiazdy przy nim będące wyda-
waćsię. będą, jak opisujące koła promienia ZJ.
Im punkt ziemi bliższy będzie punkia D, lub E

( nieruchomego , tym mnieysze koło opisując, o-'./ brot jego będzie leniwszy; będzie za ten obrot
4
re"

=

chyższy, im mieysce ziemskie bardzićy jest od

żak Gr

A

 



 

i pź — 41 — KŻ M E:

punktu D, lub £ oddalone, a zatóm, im bardzićg
zbliżone do punktu H. j WOW

| Zastanówmy się nad biegiem punktu jakiego-
kolwiek ziemi.A; którego linija wierzchołkowa
ZC, poziom umysłowy NO, poziom fizyczny LM:
gdy ten punkt w obrocie ziemi od zachodu na
wschód codzienniekrąży, krąży z nim razemj.

go poziom: ten poziom zakrywajedne, a edsła-

nia drugie gwiazdyna niebie, które nam się zda-

ją wsetodaić Jab zachodzić: to wszystko zaś dzie-
je się przez zbliżanie się tylko i oddałanie pe-
'ziomu każdego mieysca ziemi od gwiazd. Itak-
niech na (Fig. 9) koło DAS wyraża równoleźnik
opisany biegiem dzieńnym od mieszkańców zie-
mi w punkcie A, koło zaś mr wyraża przecię-
eie nieba ze wszystkiemi z mieyscaA widzieć

się mogącemi gwiazdami; gdy koło DAS ze swo-

im mieszkańcem w kierunku „ADS krąży około
punktu F, leżącego naosi obrotu; będąew miey-
scu A, jego poziom ma położenie zr, na nim
'gwiazda b zachodzi, gwiazda c wschodzi, gwia=
zda zaś z ma wysokość 1.4b nad poziomem.

Wkilka godzin punkt ziemi A przeydzie na.

 mieysce I; tu jego poziom będziemiał położe-
nie ZDm, i wszystkie gwiazdy na niebie leżące
między /» zaydą; wszystkie zaś inne leżące mię-
dzynm wzniydą; a tak poziom ze swoim mie-  -
szkańcem obiegłszy niebo we 24ry godzin wra-

—ea się do A, i znowu masię ten sam widęk nie--

ba i gwiazd pokaże. Półkuła więc spodnia =.
_ wierzchnia dła tego mieszkańcawkażdym mo--
mencie się odmienia, przywodząc pod jego wi-
„dok coraz insze gwiazdyipunkta nieba: | :
(18. Co jest równik ijakie jego własności; co .
jest oś zieru, albo równika, i eo sę bieguny
śmiał śro. 0010 DŻR EN „NN ONA SACRA
'— Wszystkie równoleżniki ZAC ziemi opi--

-



  

   
, sane od mieyse między0) iH, albo między HiE

obrotu DE. Same tylko mieysca ziemskie przy

|.» któresię nazywa Jłówzik (Aequator), od równo-
(,,., ści dni i nócywNC a ciągle

Ro. SECA jak się pokaże niżćy. Przeciągniona li-

>. nija HC aż do nieba, odrysuje tam obrotem dzien-

  

Rpocżonzta, są koła mnieysze ipionowe na „oś.

„JI leżące, to jest o go stopni odległe od punktów -

" Di £.opisują koło wielkie promienia HC (/ig.6),

© * nym ziemi Równikpromienia RC:jestto płaszczy-
| zna Równika ziemskiego'aż do nieba przeciągnio-

U ONE dzieląca całą kulę ziemską i niebieską na ćwie

/4 połowy, to jest na Półkulę północną (Hemis-

ruje punktnieba póinocny;i na Pólłulę połu-

dniową (Hemisphaeriumaustrale): naktórey pa-
nuje punkt poludniowy nieba. Wszystkie kra-
ję ziemi leżące na pierwszćy półkuli, nazywają
sięPcłzocne: wszystkie znowu leżące napółku-

Ji dragiey zowią się Południowe względem ga-.

'ł6y ziemi. Podobnie wszystkie gwiazdy na ku-

©, phaeriumborealevel septemtrionale), gdzie gó-

li niebieskićy między punkiem północnym i ró-
*wnikićmleżące,nazywają się północne(Stellae

_-„boreales), wszystkie znowu zowią się południo-
równikiem 1 pun-

7 : kiem nieba południowym Kdaceć Więc Jtó--
we (Stełlae australes), międz

| wnik jestpłaszezyznanaywiększego równoleźni-
ka, obrotem ziemi około swey osi opisana,i aż

dlacałóy ziemi i nieba, którćyosią jestlinija
obrotu dziennego żiemi, jey zaś hiegunami są
dwa punkta, Północny (Polus Areticus), i Po-
dydniowy (PolusAntarctiens): te aga nktasą

A

do gwiazd przeciągniona :- jedna i nieodmienna

- jeszczebiegunamiwszystkich równoleżników. Pła-
, szeżyzna równikadzieląc obiedwie kule na dwie
połowy zupełnie równe, przedziela na ziemi kra-

_ Je półnoćne od południqwych; naniebie zaś gwia-
» *

+

(
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zdy połuduiowe od północnych. Ta płaszczy-
zna jesi położenia znanego, to jesi w$zędzie i za-
wsze oznaczyć się mogąca, bo, jóy bieguny są
prawie widoczne na niebie, a żatćm znana jest oś
'jey przez te bieguny przechodząca. Na każdćy :
bowie.a półkuli jeden przynaymnieyztych pun=
któwjest widziariy, od Którego przez śrzodek
ziemi prowadzona linija, wskaże mieysce dru-
1ieg0. |. M dw GOYA Ą :
Punkta północy ipołudnia, nazywają się je-

szcze „Biegunami $wiata (Poli mundi), są one.
de same i nieodmiennedla.całćy ziemi, ale nie
są takie dla całego świata słonecznego ; te bo-
wiem punkta powstają z obrotu dzienńego żiemi:
więc na-'innym jakimkolwiek planecie bieg wiro-
wy mającym, te punkta tam przypadają ,. gdzie
przechodzi oś jego biegu dziennego. czego
wszystkiego wypada, że na ziemi te wyraży die-
gury świala, bieguny równika,punkta Północy
1 Południa, to samo znaczą: lubo to ostatnie na-

'*zwisko zwykłosię jeszcze dawaćbiegunon: świa=
taprzeniesionym na poziom jakiego mięysca.
'.-ir9. Coysą południki i jakie ich własności”, |.
| Poznaliśmy, dotąd«dwa ważne.punkta na aie=

"bie. to jest punkt wierzchołkowy, czyli zeżiłh,
każdemu mieyscu ziemi właściwy,i szczególny;
4 jeden z biegunów świata , dla wszystkich. ten-
' sam i nieodmiebny;przybrawszy do tych dwóch
punktów punkt trzeci, to jest śrzodek ziemi, po-

 anmyślmy sobie płaszczyznę przez te Lzy punkta
, znane przechodzącą, i przecinającą kuię ziemską i
niebieską; koło wiełkie stąd powstające, będzie

położenia znanego, bo zezith, biegun świata i
 śrzodek ziemi, u nas przynaymniey nie leżą w kie-
akam linii prostey, i są znane €o do położenia.
łaszczyzna tego koła wielkiego, przechodząca ©

przez zenithniieysca i przez bieguny świata, na+.

=
ś =
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zywa się tego mieysca Południkiem (Meridianus),
_ który dlatego, że przechodzi przez biegun po-
ziomu, czyli zenith jest koniecznie pionowy na
poziom ; i znowu dla tego, że saakkość przez
biegun świata, jest koniecznie pionowy na ró-
'wnik i na wszystkie równoleżniki: południk
więc przecina równik1 poziom każdego miey-
sca pod kątem prostym. Linija prosta wypadają-
ca z przecięcia poziomu od południka, nażywa
sięliziją południową: punkta ostateczne tey b-
nii. nazywają sięPołudnie 1 (Sua) Północ(Nord),
sąto punkta niebieskie, północy i południa, czyli
dwa bieguny świata na poziom mieysca przenie-.
sione, to jest gdzie linije pionowe jedna od pun-
ktu niębieskiegopółnocy , druga od punktu po-.
łudnia na poziom mieysca spuszczcńie , padają.
Pomyślmysobie teraz liniją prostą przez śrzo-

„dek ziemi przechodzącą i pionową na płaszczy-
 znę południka, tabędzie jego osią, którey osta-
 ieczne punkta, czyli bieguny południka, nazy-..
wwają się./7schód +Oriens, £st),i Zachód (Oc-
eidęns Quest): i dają nazwisko dwóm półkulom,
paktóreziemia i niebo są od południka podzie-
lone, to jest na Półkułę wschodnią (Hemisphae-
rium orientale),fi na Póikulę zachodnią (Hiemis-.
phaerium occidentale). Linija wschodu i zachodu,

_ jestna liniją południowąmieysca pionowa, i obie-
dwie dzielą poziomna eztćry części równe, cztóre-
mą kątami prostemi objęte: punkta ostateczne tych
dwóch liniy pionowych, stanowią cztćry strony

| „główne świata (Plagae cardinales mundi)to jest
wschód, zachód , południe, i północ. Jak punkt
wschodu uassóżkuli wchodniey,tak zachodu na
zachodnieyleży ' zawsze w- śrzodku między pół-
mocą i południem; a zżaićm od każdego z nich
jest o go stopni na poziomie odległy. Wszyst-

/ kie punkta poziomu między tómi głównemi pa--.

.
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dające, nazywająsię sirony.poboczne świata. Ze-
glarze do poznania i znaczenia kierunku wia»
trów z różnych stron świata wiejących, dzielą
_eały poziom 56 A zawierający,na52stron
czyli okolic (Plagae Ventorum),to jest na eztóry

„główne wyżćy wyliczone , i na 28 pobocznych:
i ten podział poziomu rysują na puszce igły.
magnesowey, używać się zwykłey na okrętach.

Oś -połuduika, orazpankta prawdziwe wscho-
dui zachodu, są znaczne i wytknąć się mogące:
przypadają bowiem tam, gdzie poziom mieysca jest
przecięty od równika, to jest , gdzie widzimy
wschodzące i zachodzące słońce w czasie zaczy--
nającćy się jesieni, lub wioshy. Rozważmy le-
razpołożenie i własności południka. Naprzód: ©
Południk przechodzi koniecznie przez wierzcho-
łek , czyli zezuth każdego mieysca; więe każde
mieęysce ziemi mając swóy osóbny zeziłh, ma

-także swóy własny poładnik: atoli że płaszczy-
zna każdego. południka przecinające ziemię i nie-
bo, tyle różnych punktów wierzchołkowych zay-
muje, iłe ich zająć może cały obwód koła wiel-
kiego; bo wszystkie te-.mieysca są od puvktów  -
„wschoduizachodu równo, to jest ria go stopni ki
odległe,a zatóm na tóy samćy płaszczyznie le-
żące; więc południk jednego mieysca, jest ra- -
zen południkiem wszystkich tych mieysc na  -
ziemi, przez które przecinając kulę ziemską,
po Itak na Fig.8 płaszezyzna dwóch-

, kół przecinająca ziemię i niebo, przechodząe
-_ przez Z, punkt wierzchołkowy mieęysca_A, i przez -

bieguny świata, jest południkiem mieysca A: że
zaś ta sama płaszczyżnaPE > sk

BE( punkta wierzchołkowemieyse „ziemskich
 E, B,D,i t.d.zgołąwszystkich, które. się na
obwodzie koła A,K,B, eatndć tych
wszystkich mieysc jest razem południkiem. Prze-

j
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to do każdego południka należą mieysca na pół-
kuli spodnićyi wierzchnićy, północnóyi poła-
 dniowży leżące, azaićm jakieykolwiex szeróko-
ści, tak północnćy, jak ipołudniowćy ; byleby

' le wszystkie mieysca od punktów wschodu, lub
zącho:!u, jako biegunów południka, były równo

j

na go stopni odległe. MORA
©. „Mowtóre: Południk będącrówno od wscho=
7du i zachodu odległy, jest płaszczyzną zupełnie
śrzodkującą na półkuli wierzchnićy i spodnićy,
więc w obrocie dziennym ziemi, gdy gwiazdy
zdające się krążyć WINS, dóydą do po+
łudnika mieysca, znaydują się w naywiększćy

iż) Ę: poziomem wysokości, i oraz w połowie dro<
|... gł między swym wschodem i zachodem. Mo- ,

_ mentgdy gwiazda przyydziedopołudnika miey--
_Sca, mazywa się jćy południćm, albo połową eza-

, sa bawieniasię nad poziomóm. Astronomowie
, nazywają to Górowaniem gwiazdy: (Culminalic).
Gdy zaś do tego samego południka przyydzie
pad pozióm , jest moment naywiększego pogrą-
żenia gwiazdy, inazywa się jćy północą, co zna--
'czy połowę nocy,aiborpojowę cząsu bawienia
„się gwiazdy pod poziomem (1). Od wschodu aż -

"dopołudnika wysokość kaźdć gwiazdy nad po< '
+.  ziomein rosnie , potóćm uł dobadkika teyże wy-.

| sykościubywa, pókizupełnie niezniknie na po-"ziomie w momencie zachodu. Wszystko to zaś
dzieje się przez obrot dziennyziemi. Każde miey*

«

 w

+. (a) Te wyrazy Południe, Półioc,moją dwa żnaczónia(../-; wjęzyku naszym; znacząbowiem naprzód dwić głó-
| wane strony. Świ»ta, albo bieguny sównika:Powto-

||. re, znaczą połowę dnia, połowę nocy , czyli czas
|, górowaniagwiazd, łatwo atoli rozeznać, kiedy te
"a wyrazy są wzięte wpićrwizćm, akiedy wdrugićm
W 0 OU NOO Z EZE 20
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sce kuli ziemskiey kręcąc się od zachodu na o.
wschód, po swoim równoleżniku, obiega całe nie-
bo widzialne z swym poziomem i południkieme
to jest zedwiema płaszczyznami do siebie pio-
nowemi. Gdy poziom zasłania lub odsłania gwia-.
zdy, widzimy ich. wschód i zachód; gdy zaś po=
łudnikprzesuwa się przez nie, widzimy je w po-

_ dowie ich dnia lub nocy, czyliw połowie dro-
gi nad, lub pod poziomem: więs nie gwiazdy
przychódzą do'poludnika, ale południk mieysca
przychodzi, łab odchodzi od gwiazd sprawując

"ichgórowanie, lub zbliżeniesię do. zachodu.
"To, eo nazywamy pospolicie Południem , jest
"moment, w którym południk mieysca przecho--
dzi przez śrzodek słońca nad poziomem, tak jak
przęchód znowu tegoż południka przez srzodek
słońca pod poziomem, nazywamy zwyczaynie
czasem Północy. RY * ad i,

20. Co są szerokość i dlugośćjeograficzna
iRa co potrzebne? = NAM NI NK

1.Równik dzieli kraje ziemskiei wszystkie
gwiazdy nieba napółnocne ipołudniowe: wszy-

„stkie koła jemu równoległe od punktówi mie--
szkańcówziemi codzieńobiegave, a przeż złu--
dzenie oka przypisywane gwiazdom, wyrażają
nam większą, lub mnieyszą tychże mieszkańców
w. obrócie ziemi chyżość,podług tego, jak są dal-
'si, lub bliżsi któregokolwiek bieguna świata. Po--
nieważ równikod każdegoz tychpunktów jest
/nago stopni odległy; byleby znać odległość ka- - -
Zdego punktu ziemi od równika, znać przez to
będziemy; jak tenpunkt leży względem południa,
lub północy; tofast,którekraje sąbardzićy pół- -
noene, lub południowe od inszych. Odległość
mieysca jakiegokolwiekziemi odrównika, naży:
„wa się jego Szerokością jeograficzną (Latitudo
| geographica). Mierzyssięta odległość naziemi,
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łukiem południka zawartym między równikiem
i mieyscemdapóm. Szerokość mieysca odcią-
gniona od go stopni, daje odległość tego mieysca
-0dbieguna świata;czyli odległość mieysca jakiego-
Kolwiek ziemi od bieguna świata, jesito dopełnie-

-nie jego szerokości dogo stopni. Jako przez rów-
„nik dzieli się ziemia na dwiepółkule;tak szerokość

jeograficzna dzielisię na szerokość Półnócnąi
Poludniową: i żeby dobrze położenie mieysca

, na ziemi oznaczyć, nie dosyć jest powiedzieć, jaka.
jest tego mieysca szerakość, ale jeszcze przydadź.
należy, czy jest północna, czy południowa. Kie-
dy się zważa dwa lubwięcóy mieysc na ziemi, co
do położenia względem równika, mówić sięzwy-
kło, że te mieysea mają szerokość jednego, lub
różnego nazwiska: to jest, jednego nazwiska kie-

- dy wszystkie mają, albo szerokość północną, al-
| bo szerokość *południową; alekiedy jedne mają
(_ szerokość półńocną , drugie południową: mówi-_'

"amy, że le mieyscamająszerokość różnego na-
 zwiska. Koła równoległe, które punkta ziemi
2*obrocie opisają, nazywają się także koła-

mi Szerokości (Paralleli latiludinis): i te wyrazy
| koła dzienne, równołeźniki, koła równolegle sze

|. rokości, wszystkie to samo znaczą. To co się na
„, kuli ziemskićy nazywa szerokością mieysca , na

- kuliniebieskićy zowie się zboczeniem gwiazd (De-
- elinatio), jestto odległośćgwiazd od równika, która

się. także dzieli na zboczenie północne i połu-
dniowe, i tak słaży do uporządkowania gwiazd
na niebie, jak szerokość jeograficzna do różnych

(krajow i mieysc naziemi. _ -. /«

?

|". 7 Rzućrmy jeszcze okiem na (7Fig.0), a zatrzy-
/ mawszy znaczenie linii i łuków wyżey wyłożo-
ych, widzimy; że punkt ziemi,jakikolwiek A,

/ jestod równika HC, odległy łukiem AH, któ-

ini 5 $ s ż u
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ry jest szerokością jeograficzną mieysca A: łuk
AD, jest dopełnieniem tey szerokości do go sto-
pni, czyli odległością punktu A'; od bieguna
świata. Łuk AH, jest miarą kąta w śrzodku
ziemi ACH, i tego samego kąta na kuli niebie-
skićy jest miarą łuk ZR, który jest odległością
zenithódrównika: Kąt ZCN jest rosły: kąt
PCR jest także prosty a' zatćm łuk' PR, równy -
łukowi ZN, to jest każdy będąc miarą kąta pro-
stego zawiera go stopni: więc łuk ZR i łuk PN,
są sobie równe, bo każdy z nich jest dopełnie--
niem łaku PZ do go stopni. „Łuk PN jest pod- -
niesienie bieguna świata P, nad poziom NO (£-
levatio Poli), więc łuki AH, DB,nakuli ziem-
skiey, mają sobie z tą samą liczbą stópni odpa-
wiadające łuki ZR, PN, na uli niebieskićy: to

„jest, sąlo łuki kół różnego promienia,ale mie”
rzące te same ZA więc elcąc na ziemi znać*
łuk AH, albo , dosyć jest poznać na kuli
 niebieskićy łuki ZR , albo PN; i liczba stopni
tych ostatnich z gwiazd wyciągniona, odkryje
nam wielkość tamtych: to jest chcąc znaleźć sze-
rokość jakiego mieysca na ziemi, potrzeba zna-
leźć na niebie odległość zenith legoż mieysca
odrównika, a chcąc znaleźć wyniesienie biegu-
na źiemskiego nad poziom, potrzebaznaleźć wy-
niesienie punktunieruchomego nieba nad tenże -

,sam poziom. Z czego się pokazuje, że jak łuki
„AH, ZR, DB, PN, są to samo, bo są miarą le-
go samego, albo równego mu kąta, lak te trzy:
wyrazy Szerokość mieysca, TVysokośćbieguna-
świata, podniesienie bięguna świata nadpoziom,
odległość Zenithmieysca jąkiego od równika,/są--

-

wyrazy to samo w Jeografii znaczące. Oprócz
tego łuk AK nakuliziemskićy, «lbo ZO nanie-
bieskićy, mierzą kąt prosty ZCO, podobnie łuk
AD na ziemi, albo mu odpowiadający RP na nie-

r - . 7
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„bie, mierzą także kąt prosty RCP; więc zno-
wn kąt RĆCO równy jest kątowi ZCP, bo oba-

- dwa ug NEK go stopni kąt trzeci ZCR: a
 zatóm łuki HK' i AD na ziemi,i łuki RO, ZP
na niebie są sobie równe, i to samo znaczą; HK.
albo RO jesi podniesieniem równika nad poziom
mieysca A, albo krócćy wysokością równika: AD
albo ZP, jest odległość mieysca A, lub jego Ze-
nith Ź, od bieguna świata: więc znowu wyrazy,

' Myniesienie równika , odległość mieyscaod bie-
śguna świata, odległość Źenith mieysca jakiego
od bieguna równika „to sąmo znaczą w Jeogra-
fii: to jest, każde z nich wyraża dopełnienie sze-
rokości mieyscado go stopni : znając to dopeł-
nienie, poznamy natychmiast szerokość mieysca;
i na odwrot.Tu widzimy, że gwiazdy słażą nam

'-do poznania ziemi, i że za ich tylkó pomocądo-_
chodzićmożemy szerokości mieysc ziemskich,

, czyli położenia względempółnocy lub południa.
__ Ponieważ południk jest płaszczyżną pionówą;
razem i do.poziomu i do równika, jest więc
rawdziwie właściwą do mierzenia na nićy od-
egłości ci;ł niebieskłch iod poziomu i od ró--
wniką: ta odległość względem pierwszćy .pła-
szczyzny, daje wysokość naywiększą gwiazd w cza=*

_ sie ich górowania:tazaś odległość względem dru-
r > 5:4 1. » Bee
_giey płaszczyzny, daje tychże gwiazd zboczenie,
a zatćm prowadzi nas do wynalezienia 'szeroko-
ści WRPSIEY mieyśc ziemskich. Bo jeżeli
naprzykład gwiazda jaka znayduje się na równi-
% to jest tak leży na nićbie, że płaszczyzna ró-
wnika przez nię przechodzi, wysokość tóy gwia-
zdy na południku wzięta, daje wysokość równi-
ka, kióża odciągniona odgo0? stopni, daje szero--
kość jeograficzną mieysca. Jeżeli zaś gwiazda

„ ma zboczenie północne lub południowe: jey wy-
sokość wzięta na południku, zmnieyszona zbocze-

ka

£



ga © NAST OR i, L ;

niem gwiazdy północnćm, albo powiększona zbo-

czeniem gwiazdy południowóm, daje nem wyso-

kość równika; z któróy wypada szerokość miey-

"sca. To samo wynaydować można za pomoc

gwiazd górujących, albo przez, albo blizko zenit

mieysca tego, którego szukamy szerokości:czego

obszernieyszy wykład należy doj Astronomii.

— IL Południk każdego mieysca ziemi przecho- :

dzi przez biegańy świata, więc każdy biegun

świata jest punktem, wktórym się wszystkie po-

/ łudniki schodzą i przecinają, robiąc z sobą wpun- ,

kcie przecięcia kąty ciągnące się ku wschodo-_

wi, jek dadadowi: tych kątów miarą są łuki:

równika między południkami zawarte, jakołuki -

koła wielkiego 090? stopni zwierzchołka kątów

zarysowane. Kąty te, pod któremisię wszystkie

południki przecinają, albo łuki równika będące .

ich miarą nazywają się Jługościąjeograficzną
(Longitudo geographica). Jestto, jak widzimy,

pochyiość płaszczyzny jednego południka do pła-

szczyzny drugiego: Długość peży: nas o położe--

- niu męcyse ziemskich wzg!lędem* wsthodu, lub

zachodu: aledo tegoAA A obrać pewny punkti

mieysce naziemi,i dopołudnika tego mieyscapoło-

żenie południków wszystkich innych mieysc stoso-

waći oznaczać. Południk od którego uważamyi ra-

chujemy odległość południków inszych,nazywa się

 Południkiem pićrwszym. (Meridianus_ primu8).

Każdego mieysca południk bydź może pierwszym,

jeżeli do niego stosujemyirachujemy położenie.

mieysc inszych względem wschodu, lub zachodu.

I dla tego Frautuzi; biorą południk Paryzki, An-

glicy południk Grynicz (Greenwich),-za pićrw-

szy, Na wielu kartach jeograficznych, i wwie-

lu pismach za południkpićrwszy bierze się ten,

m

który. przechodzi -przez wyspę Zetro, jeduę -
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x wysp. Kanaryyskich naydalóy ku zachodowi
leżącą; względem tego południka na wschód le-

" ży cały ląd Europy, Afryki i Azyi. Zgoła o-
- branie południka za pićrwszy, jest'rzecz zupeł-
nie dowolna i obojętna; byleby. tylko wytknąć
mieysce jego,iw ciągłóm znaczeniu długości jeo-
grałicznćy innych mićysc, trzymać się już tego.
samego raz obranego południka..
" Oś światai jego bieśtiny przecinają i dzielą
koło każdego południkanadwa półkola (Semi-
circuli), które względem wschodui zachodu są
od siebie o 180 stopni odległe; więc mieysca
ziemskieite, które się całe diugością nie różnią,
i tę które się nią różnią o 180 stopni, mają ten
sam południk. Przeto żeby mieysca ziemskie
miały ie, samę dlugość, ódnzyć, jest, aby leżały
jod tym samym południkiem, ale jeszcze potrze-

(ba, abyich puńkta wierzchołkowe leżały na
tómsamćim półkolu południka; bo leżąc pod je-
dnym południkiem, a na różnćm półkolu, te miey-
sca. różnić się będą długością 0180 stopni. Dłu-
gość jeogroficzna rachuje się zwyczaynie idącod
południka kuwschodowi, przez ceły obwód ró-
wuika, to jest od zero do 560stopni: ale też ra-
chować się może. z obudwóch stron południka,
'to jest tak na półkuli wschodnićy: jak na zacho-

|. dniey: w tym ostatnim przypadku dodadź nale-
* ży, kiedyjest ddngość wschodnia,a kiedy: zacho--

arM

*

ia; dłagość zachodnia, czyli rachowana od po-
ładnika ku zachodowi, jest zatysze dopełnieniem
długości wschodnićy tego samego mieysca do 569
stopni. MA jw
OATE. Południk z równikiemsą„dwa koła wiel-

kie, z których nawzajem jedno służydo mierze-
nia odległości mieysc. ziemskich od drugiego.
"Wiedzieć odległość mieysca jakiego, ziemi od
dwóch tych kóż, jestto oznaczyć doskonale tego
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mieysca położenie na ziemi względem cztćrech
głównych stron. świata, to jest południa, półno-
cy, wschodu i zachodu. Długość i szerokość
w: liczbach naznaczone i razóm wzięte, tak są
właściwę jednemu mieyscu na ziemi, iż juź dru-
giemu służyć żadnym sposobem nie mogą. Sąto
więc dwa pierwiastki (Klementa), czyli dwie fun-
damentałae wiadomości, na których się zasadza-
ją sposoby poznawania różnych krajów i mieysc
na USSR ziemi leżących. | A
„ Wszystkie punkta powierzchni ziemskićy sto-
sowane zsąbą co do położenia, „mogą się znay-
dować tylkow następujących przypadkach. Na-
przód; albo będą na tym samym równoleźniku,
ale na różnych jego punktach, i wtenczas ma-
jąc tę sańnę szerokość, różnić się będą od siebie
długością. * Powżóre: albo będą pod tym samym
połudaikiem i na tćm samćm jego półkolu, ale
ma różnych równoleźnikach; iwtenczas będą
miały tę samę długość , ale różnić się będą od
siebie szerokością. Potrzecie, będą na inszych
równoleźmikach, i pod inszemi południkami; i
natenczas różnić się będą od siebie i długością

_i szerokościąrazem. Aże szerokość bydź może.
ta sama, ale różnego nazwiska, kiedy kraje bę-
dącjednepółnocne, drugiepołudniowe, są równie
oddalone od równika ; oprócz tego są mieysca .
pod tym samympołudnikiein, ale na tćm samóćm
albo pa różnóm jego półkolu: dla tego, dawni Jeo-

_grafowie mieszkańców ziemi w tem położeniu
znaydujących się, szczególnómi nazwiskami zna-

"czyli. ltak mieszkańey ziemi mający ię samę.
długość i tę samę szerokość, ale różnego nażwi-
ska, nadane mieli imie _dnzoeci; mieszkańcy ma-
jący tę samę i tego sanrego nazwiska szerokość,
ałe ożujączię o 180 stopni długością, zwałi się

 «erioeci. V
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reszcie mjeszkańcy mający tę samę
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szerokość różnego nazwiska, i różniący się o 180:

 -stopni długością, nazywali się przeciwnożni (An-
tipodes). Śąto mieszkańcycztórech punktów zie-
mi, w których ten sam południk dwa równole-

„ Zniki jednćy, ale różnego nazwiska szerokości,*
,» . przecina. 'Te nazwiska są dziś w Jeografii cale

niepotrzebne, skoro sama długość i szerokość tak
doskonale nam rozróżnia,izaraz wytyka położe- -

,.,. miar mieysec ziemskich. BA GR
|... 21. Jakim sposobem łuki długości jeografi-

«ezney wyrażająsię przez czas, ijak się ozna-
cza na ziemi długośćjeograficznajednych mieyse

L+. megłedem ArUGUK O "4 zalać aid!
-../. l. Biegdzienny ziemi około jóy osi, jest bie-

" giem naystatecznieyszym i nayjednostaynieyszym
_„W naturze;nigdy on niępodlega żadnemu przy-
śpieszeniu,ani spoźniepiu: jest oprócz tego bie-

..giem dla wszystkich mieszkańców ziemi powsze-
-chnym, wszyscy bowiem widzą codziennie jego
skutki we *wschódzących, zachodzących, i rusza-
jących się nad ich poziomem gwiazdach. Jedno-
slaynośćipowszechność tego biegu posłużyła
dżiom do ażycia go za miarępowszechnąw p
znąwaniu trwałości wszystkich dzieł przyrodzo-
nych, wszystkich spraw !udzkich i towarzyskich.
orównanie trwałości tych dzieł i spraw, ztrwa-

__ łością biegu dziennego ziemi, jestto, co nazywa-
_ my czasem. OQbierzmy sobie punktjaki na po-
„wierzchniziemi naprzykład Wilno , i gwiazdę
jaką stałą na niebie w Wilnie widzianą, którą
nazywamy MX: gdy ziemia” kręci się. około

_-swćy osi od zachodu na wschód; południk Wi-
(1 leński obiegając całe niebo przyydzie do gwia-
/, zdy X,którawtym momencie górować będzie

w, Wilnie: tenże południk ciągłym biegiem zie-
mi od tćy gwiazdy odszedłsży, pookrążeniu ca-

|. łegonieba wróci się znowu do tóyże gwiazdy;
„kort śm 090 w PWC IRAZZ aajć i

p
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i sprawipowtórnejćy górowanie: trwałość tego
biegu, czyli przeciąg czasu między dwoma mo-
mentami górowania gwiazdy X, had poziomem
tego samego mieysca ziemi, nazywa się dzień
wiazdowy (dies sidereus): gdyby gwiazda X by-

fa słońcem, dzień ten. nazywałby śię słoneczny,
to jestprzeciąg czasu między południem na pe-
wnóm mieyscu ziemi, i południem tuż po nim

'następującóm. Dzieńten podzielono ha 24ry czę-
„ści, nazwanć'godzinami, każdą godzinę na 60 czę-

ści, nazwane minutarni, minutę: na 60 sekund, i
td. Punkt przecięcia południką mieysca zró-
wnikiem w obrocić ziemi opisuje obwód równi-
ka ziemskiego. podzielony na. 560 stopni: a że
trwałośćw opisaniu równika, jesito trwałość ca=-_

łego obrotu ziemi; podział więc. równika jesito.

razem podział dnia gwiazdówego; to jest, jak ró-
wnik, tak dzień gwiazdowy. dzielić można, albo

"na o4ry godzin, albo na 560 stopńi;; pierwszy

podział jestpodziałem trwałości, czyli czasu; dru-

gi jest podziałem koła wielkiego, jako drogi
w tym czasie opisanćy.. Stosunek dwóch tych.

liczb 360: 24, czyłi liczba pićrwsza rozdzielona”
'?P drugą, daje wielkość łuku równika odpo-
wiadającą czasowi, tojest 15stopni łuku dają
jednę godzinę,jeden stopień łuku daję cztóry mi-
nuty czasu; 15 minut łuku dają jednę minutę czasu;

15sekundłuku jednę sekundę czasu;i t.d: Stąd

można ułożyć tablicę wyrażającą wartość łuków

równika przez czas;i na odwrot podziały czasu

przez łuki równika: więc to, co nazywamy go0-
/_dziną,jestprzesunienie się łuku równika15 sto-
pni zawierającegow obrocie ziemi: i kiedy mó-

- wimy, że rzp. dzieło lub sprawa jaka trwała dwa
'dniigodzintrzy; to znaczy, że przez ciąg tego
dzieła luh sprawy, ziemia skończyła dwa naĆ.

o0Dro0-
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. odległość południka Petersburskiego od

(| tersburgu będżie codzień 020 minut w

-słońca przez południk: ten zaś przechód pr

*południkiem,

— 36—. |
«cie opisała łuk równika 45 stopni. Wszystkie
zegary, klepsydry, zgoła jakiekolwiek machin
czas wymierzające, nic innego nie są, tylko ska-
zówki obrotu dziennęgo ziemi i łuków równika:
wtym biegu opisywanych. | |

| Dłagosć jeograficzną mieysc ziemskich wy-
mierzamy przeż iuki równika;, więc ją także
wymierzać możemy przez czas. Tak w Vox

l Paryz-
kiego na zachód wynosząca 289 w łaku, będzie
zawieraćjednę godzinę, ba minut, w czasie:ten
drugi wyraz znaczy, że poładnik Petersbutski
przyydziedo gwiazdy jakieykolwiek X, o 1
od. 52 wcześnićy, niż: południk Paryzki. Połu-

dnik Petersburga PAY,"Wilna odlegty prawie
o5 stopni łuku na wschód, co wynosi 20 minut
czasu; więc znowu górowanie gwiazdy X, w Pe-

! codzi cześnićy, -
niż w Wilnie. Aże rachuba zwyczayna, czasu.
zaczyna się od bołudnia ui Astronomów, od pół-

- nocy zaś w Życiu cywilnćzn; to jest, jak w pierw-
szym, tak w drugim przypadku od przechodu

zy”
eż

am,

>ada wcześnićy wtych mieyscach, któr:
ardzićy na wschód; »rzypada zaś. późnić

    
    

, gdzie jest bardzićy mieysce położone na zachód;
więc mieysca ziemi, które się różnią długością, '
różniąsię rachubączasu,ta zaś różnica jest zn-
ełnie równa różnicy długości tych mieyse wzglę-

de południka pierwszego 1 tak w póki
, gu południe przypada o1 godzinęi 52 minut

wcześniey niż w Paryżu, a o 26 minut wcze-.SZA 0 KB ; a a RWE ORK = wie >śniey niż w Wilnie. Zgoła znaleźć długość jeo-
„grałiczną mieysca jakiego względem pićr wszego
południka, jestto jedno, co znaleźć różnicę w ra-
chubie czasu między tómmieyscem,i pićrwszyui '

ł
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'H. Pomyślmy sobie. jaki fezomen. na niebię,
.

któryby wtym samym momencie był widziany pia

na różnych mieyscach ziemi. Niech na każdćm.

mieyscu naznaczony będzie na dobrze urządzą-
nym zegarze czas, wktórym ten fenomen przy-
padł: a różnica w liczbie,godzin, minuti sekund
rachowanych na każdóm, mieyscu w momencie

fenomenu, skaże nam zaraz, tychże mieysc ziem-
skich rachubę czasu, azatćm. ich długość jeo-
graficzną. « Zaćmieniexiężyca ziemskiego, iądzież
Ro:Jowiszowych kryjących się wcień,lub

wychodzących z cienia swegoplanety, są feno-
mena w jednym momencie dla całćy ziemiprzy»
padające, i do znalezienia długości jeograficznóy
mżywane: jest atolibardzo wiele innych jeszczę
pewnieyszych, które. Astronomów prowadzą do -

odkrycia długości mieysc, ziemskich. . Zęgar

„skazujące „godziny , minuty i sekundy,
pewny i jednostayny bieg mające „iżby
dnostayności naruszyć nie mogło, ani trzęsienie

przenośne i kieszonkowe nazwane mylę ray :
ile tak

sy )
ę

ę R
.

i

powozu, ai kołysanie się okrętu, ani odmiany $
nagłe ciepła i zimna,byłyby do tego:celuynayr

    

dog ieysze: bo naprzykład uważając moment
  

garze moment południa: jeżeli w drodze zegar.
mie poniósł żadnóy w swym biega odmiany: rór
Źnica między czasem wskazanym w Pete

p adnia wPetersburgu, i czaś jego .na tym zę-*
garze naznaczywszy,przenoszę się z nim 'naprzy-+
kład do Wilna,itamznowu znaczęna tym ze-.»-

pał
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i czasem uważanym w Wilnie należycie spro> -

| dłąęstowana,da mi zaraz odległośćpouihó
„gość. jeograficzną dwóch tyc y

„namorzu wśród ruchaikołysania się „Kręta.
stanowi nayważnieyszą rzecz. dla żeglarstwa,bQ
„odtćy nayczęścićy ocalenie ludzi i 'okrętu zar

: 5 35% 8 dd " Ry
*

$ mieysc.  Wy- - Ę

nalezienie prędkie i pewne długości jeografięznóy |



(, jeży. Idla tego w krajach rozległym handlem
*,3i potęgą morską słynących, nie szczędzą się usi-
+,„Jłowania i koszta nawydóskonaleniesposobów wy-
4% 7naydowania długości jeograficznóy. Cała w tćm
/, do pokonania tradnośćzależy. /Vaprzód: na bu-

*.. dowie doskonałtćy zegarów, Powżóre:na sposo-
bach nayściśleyszych wynalezienia czasu za po-
mocą fenomenów nayczęścićy na niebie wypo-

'godzonćm postrzegać się dających. Wszystkie
7% sposoby używanena morzu, ż równym pożytkiem
śwąć Bydóraogątżyte tlądzie dozywik oki dłu-
|. gości mieysc: jest tylko w tćm działaniu istotną

+00. rzecżą, aby obserwacya fenomenu do wynale-

|). zienia długości służącego, była doskonała,iczas
( jak naydokładnićy naznaczony; bo omyłka popeł-

10 nionaw jednćysekundzie, lub minucie czasu, cią-
—, gnie zasobą piętnaście RY w łu=

ku, czyli w odległości mieyse ziemss gó

l wyd, =

Ze »

da % Jakiesąskutki różnego nachyłenia równi-
ka do: poziomu ,w:>óżnych

71 Skutkiem różnego nachyleniarównika do po-
- zioma, jestróżny widok biegu dziennego ciał nie-

bieskich w cin czyli różnepożo-
Bo, genyalbo kuli ziemi (Positio sphaerae). Kąt,
+, £pod którym poziom przecina równik, bydź może
|  4-albo ostry czyli mnieyszy6dgo stopni, albo„erę

styczyli równy go stopni; albo żaden, gdy obie-
| żh ZZstawszy się równoległe, to sa-

0, mo mają położenie: więc i położenie słery mo-
* SZW BR tylko trojakie, to jest albo ukośze (Sphae-

"raobliqua), albo proste (Sphaerarecta), albo ró-

' wnoległe (Sphaera paralleła) : jestto widowisko
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ich od siebie.

mieyscach na.kuli

s

> ciałmiebieskich iich biegów dlatych mieszkańców -
| ziemi, naprzód: którzy mają szerokość jeografi-

| _ezną, byleby nie naywiększą: pomtóre: którzy
.

nie mają żadnóy szerokości; potrzoócię; którzy
- 4 s EZ A p Ł

z 1



W
LA

— 59 — i

mają szerokość naywięksżą wynośzącą 90. stopni.

Wiemy że położenie płaszczyzn dwóch kół wiel-

kich jest takie samo, jakie jes położenieich 6si,

więc jeszcze poznaćmożemy na każdćm mieyscu:

ziemi położenie stery, wiedząc jak tam leży li-

nija wierzchołkowa,.będąca osią poziomu, wzglę-+

demosi równika, czyli linii obrotu dziennego:

ziemi: to jest, że te dwie linije przecinając się,  *

albo pod kątem ukośnym, albo prostym, albo sęho-
dząc sięrazem, robią trzy dopićro wyliczonepo- AŚ
łożenia sfery.
„ Rzućmy okiem na oe
ZA oś obrotu dziennego ziemi, RS równika;
ZĆ limiją wierzchołkowąjakiegokolwiek mieysca
ziemi A;NO tegoż mieysca poziom umysłowy;
widzimy'z prostego rzutu oka, że na ziemi 'od--

szedłszy cokolwiek od równika "CH, i od biegu-.

,

na świata[D), wszystkie mieysca położone bądź

na półkuli półnoćnćy między: Hi D, bądź na
pół ulipoładniowóy między HiE, to jest wszy-.

stkie leżące między biegunem świata irównikiem -

mają położenie sfery ukośne; bo tam linija wierz-

chołkowa przecina oś świata pod kątem ostrym:

Że tylkomieysca pod samym równikiem, jak:

leżące, mają położenie sfery proste;bo tam lini-

a wierzchołkowa GR przecina oś świataPQ pod
ątem prostym: że nakoniec pod. samym biegu-
nem świata I), lub E, jest położenie sfery równo-
ległe; bo tam ośświata PQ, jest razem liniją ©
wierzchołkową: albo inaczćy, jakćśmy jaż powie-
dzieli, że pod sferą ukośną mieszkają ci, którzy
mają jakąkolwiek szerokość, byleby nie naywię-

kszą; pod sferą prostą ci, którzynie mają żadney:

Szęrokości; nakoniee, którzy mają szerokość

Daywiększą, znaydują się pod sferą równoległą.

Przebiężmykrólko te wszystkie położenia,i ich
własności. - : >

/ i PRE, Ad 5

„Figurę: 8, w którćy PQ.
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„Rołożenie ukośne Sfery ijego własności.
JAR ORU OR DAD TROY2IY ziBYĆ ca ań iszTy

|_|Mieszkańcyziemi położeni między równikiem
d biegunami, mająpołożeniesferymnióy,lub wię-'
cey ukośne,podług mnieyszóy dub. większćy: po
chyłości równika. do poziomu:. alba „co najedno
-wyydzie, linii wierzchołkowćy do osi obrotu:
dziennego ziemi. Poznanie kąta tćy: pochyłości, -
jestto pewne oznaczenie tego połeżeniaukośnego.] Pe

__ JFymskątem WASDYM punktu ziemi A,
gura 8), jest kąt ZCP, który jest dopełnieniem(Trgura

d$ gostopni kąta, ZCR, czyli szerokości mieysca,
i.który jeszcze jest.równy kątowi RCO; to jest”
wysękości równika;więc mając szerokość mieysca,
jezeh'ją odciągniemy;ed+go 'stopni, reszta pozo=:

I jenam kąt ukośnego położenia tegoż miey-"
seazn/Naprzykład szerokość papaja Wilna,
jest 549.41. 2; więc kąt, "pod którym poziom:
Wileński „przecina równik, 1 razem kąt ukośne-.

"sfery położeńia w. Wilnie, jest 539. 18, 58'.;
baćzmyna /rgurze ż0),,wyrażającćy położenie

ukośne czy, jak się: widok ciał 1 biegów. nie-.
k 'w temsfery położeniu wydapowi-.

niem '-4 wyrażapunkt jakikolwiek nawierzchu
ziemiw.pofożeniu ukośnóm: NO poziom umy-
słowymieysca A: DE, albo PQ liniją obrotu.
dziennego ziemi (aź' do gwiazd przeciągnioną;(

_mieysca A liniją wierzehołkową; NPŹO półkulę.
wierzchnią iwsz SEE na nićy widzial-,
ne; NSQO półkulęspodnią: niewidzialną: SPZR
półkulę północną imieystę wszystkich gwiazd
połnoenych; sęOR półkulę południową ze wszy-:
stkiemi gwiazdami. południowemi:Linije mp, gt,
zu skazują położenie równoleźników, które mie-

 

 szkańcy półkuli północnóywobrocie ziemi opi-
sują, a które namsię wydają opisywane odgwiazd
północnych m, q, u; linije df, ac, gh, wyrażają,
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od gwiazdPp z d,a,g.

aprzód: Mieszkańcy ziemi w położeniu sfe--

ry ukośńóm, widzą tylko jeden biegun świata te-'

go nazwiska, jakiego jest ich szetokość, to jest»

północni północńy, południowi biegun południo-

wy; drugi zaś biegun jest wiecznie pod ich po-

„iomem ukryty. Wszystkie gwiazdy, bądź po-

 łudniowe, bądź północne wchodzą i zachodzą dła

(ych mieszkańcówpochyło,. czyli na ukos; bo ich.
koła biegu pozornego wszystkie są ukośnie od

poziomu przecięte. *
- Powłóre: Poziom NO, i równik RS, sądwa |

/koła wielkie przecinające się na dwie części ró-

wne, więc gwiazdy położone na równiku, czyli
sie mające żadnego zboczenia, tylebawią nadpo-
ziomem; ile pod poziomem; i jeżeli słońce znay-

„ duje sięw tćm położeniu naniebie, dzień na ca-

'łćy ziemi staje się równy nocy; i naodwrot,je-
żeli w położeniu sfery ukośnóm dzień słoneczny

i p: równy nocy; słońcę znayduje się ną równi |
(u: czego my doświadczamy ma początku wiosny

i na początku jesieni. RK R.

omy bieg nieba, będąc pod sferą ukośną na pół-

kuli pónocnóy, was die okółki. DR

"cene map; gł, są poziomu NO. na dwie części nie-
LQ

znaydują się nad poziomem; części zaś minięysze

np, rt, znaydują się pod poziomer
kiznowu południowed/, ac, są:od tegoż pazio-

mu NO, tak nierówno przecięte, iż części ich
mnieyszede,ab,sąnadpoziomem: części zaświę-' _.

kszeef, be, pod poziomem;więc w obrocie żie=

miokoło linii PQ, wszystkie gwiazdy północne

y > ę

wsglókniki: © isahe od miesakańców półkuli |
udniowóćy, a które sę) zdają bydź opisywane:

równe takprzecięte ,iż części większemam, 'qr, .

iomem: równoleżni-

sdłużćybawićbędą nad poziomem, niż pod po- .

Pn
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„ziomem: przeciwnie wszystkiegwiazdy południo-
we, dłużćy bawić będą pod poziomem, niź nad
poziomem: to jest, gwiazd północnych dni będą
długie, a nocykrótkie: gwiazd zaś południowych
„dni krótkie, a nocy długie: i gdy słońce stanie
się gwiazdą północną, dła mieszkańców półno-
'enych sprawi dni długie, a nocy krótkie: staw-
szy się zaś gwiazdą południową, dla tychże mie-
szkańców północnych dni słoneczne będą krót-
kie,a nocy długie: pióćrwszego przypadku do-
świadczamy przez wiosnęi lato, drugiego przez
jesień i zimę. Gdyby punkt A znaydował się.
na półkułi południowóy, też same nierówności
miałyby mieysce na odwrót, to jest wszystkie
równoleżniki południowe, byłyby od spoziomu
nierównotak przecięte, iż większa ich część by-
łaby nad, mnieysza pod poziomem : i Zwisziły

„, południowe zdające się opisywać terównoleźni-
(ki, robiłyby nocy krótsze, a dni dłuższe: wszy-

- stkie E5wuaiękaiki północne w mnieyszych od-
- cinkach swoich byłyby nad poziomem, w wię-

( kszych zas pod poziomem, i nocy tych gwiazd
* byłyby długie, doizaśkrótkie; rozumiejąc przez
dzień gwiazdy, czas jóy bawienia nad poziomem,
czas -zaś bawienia gwiazdy podpoziomem, nazy-
wając jóy mocą. RA BA

Poczwarte: Gwiazda północna tak położona,
jakzu z całąswoją drogą (fig. 10) leży nad po-
ziomem NO; więc ta dla mieszkańców A wobro-
„cie ziemi około linii PQ nigdy nie zaydzie; prze-
ciwnie gwiazda południowa, jak ń nigdy się
"nie pokaże nad poziomem NO: z: ak wszystkie

- gwiazdy północne na niebie mię y Pi Nleżą-
"ce, nigdy zachodzić.nie będą dla mieszkańców

punktu A; gwiazdy zaś po'udniowe między Q i
O nig ZAwschodziły: to jęst, w poło-

'żeniu ukośnćm siery mieszkańcy północni wi-
$.

*



RCA — 65 —

dziećbędąte gwiazdy północne; nigdy u siebie
nie ało? ale Maksakręcące e nad ich
poziomem, których adległość od równika, albo
zboczenie jest większe, RS ochyłość w tóćm.
mieyscu sfery, albo jak dopełtienie szerokości

Z mięysca. Przeciwnie gwiazdy po-
łudniowe mające większe zboczenie,niżjest po-
chyłość sfery, albo dępełnienie szerokości miey-
sw nigdy ah wschodzą, ale wiócznie są dla tych
mieszkańców pód ich pozióniem ukryte; i tak
w Wilnie wszystkie gwiazdy majace większe ,
zboczenie północne, niż 35. 18.56. nigdy nie -
zachodzą; wszystkie zaś które mają większe zbo- *

czenie południowe jak 35%. 18. 58. nigdy nie
wschodzą. Podobnie mieszkańcy na półkuli po-
łudniowćy ziemi wpołożeniu ukośnćm sfery,
„mają niektóre gwiazdy północne, których nigdy

nie widzą, i mają znowu gwiazdy południowe
które im nigdy nie zachodzą,podług prawidła
wyżćy wyciągnionego ze zboczenia gwiazdi po-
Gciiyłości sfery. - j RYCENY

*
*

' Położenie proste Sfery i jego własności.

' Posu
pofó +y teraz (Figura '10) po powierzchni   

ziemi punkt Atak, żeby się zszedł z punkiem

H. linija wierzchołkowa ĆZzniydzie się z liniją
CR, pionową na oś obrotu ziemi PQ,i zrobi po-
łożenie sfery proste, jakie nam wyraża (Fig. 17):

"W nićm linija wierzcbhołkowa leży na płaszczy-
'znie równika, a zatóm oś obrotu dziennego.zie-
mi na samym poziomie. Takie położenie niają
mieszkańcyziemii,znaydujący się w mieyscu środ-  '

kującóm między dwoma biegunami świata, opi-
sujący w. biegu dziennym rówuik , a który im
się zdaje bydź ópisywany od gwiazd przez ich
zenith przechodzących: słowem, n.ieszkańcy, któ-

7 ś . "5

t
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szy znaydując się na samćy płaszczyznie równi-
ka, nie mają Żadnóy szerokości jeograficznćy.

_/W tćm położeniusfery; naprzód: obadwa bie-
„guny świata P i Q, są widzianena samym po-
ziomie leżące, to jest oś ziemi jesttamliniją po-

„ łudniową. Gdy ziemia kręci się około linii PQ,
nie maszżadnego punktu nieba, któryby nie wpadł
-woko będące na punkcie A; więc nie może
bydź żadnóy gwiazdy na niebie, któraby tam nie
była widziana. | HR Ę REA

>» „Powtóre, wszystkie koła równołegłe (Figura
'14) mp, qs, df, ac, it.d, są pionowo od pozio-
'„mu PQ przecięte ; więć wszystkie gwiazdy tak
północne; jak południowe wschodzą tam i zacho

/ dzą prostopadle, to jest bez żadnego ku połu-
„dniowi, lub półnócy pochylenia: WET R

+, Potrzecie: Na osi świata PQ leżą śrzodki
wszystkich kół/równólesłych; poziom mieysca
;przechodząc przez tę liniją, przechodzi przeż
wszystkie te śrzodki, a zatóm dzieli wszystkie

- „równoleżniki, czylidrogi pozorne gwiazd na dwie
częścizupełnie równe, to jest łuki wszystkich

_ gwiazd dzienneczyli nadpoziomem, sązupełnie
równe łukómnocnym, czyli pod poziomem: więc
każda gwiazda bądź północna, bądź południowa,
tyle czasu:bawi nad, ile pod poziomem: zaczóm
słońce czyli będzie w samym wierzchołku tych
mieszkańców, to jest na równiku,czylisię sta-
„nie gwiazdą północną lub południową, wtóm
„położeniu sfery dzień nigdy nie przestaje bydź
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| BołożeńieSfery równoległe ijego własności.

„ , Obeszliśmyzpunktem A na Zig. 10); wszy-
(- stkie mieysca powierzchni ziemi między. biegu-
, „mami świata ław: chcąc wiedzieć jak się bieg



| w
dzienny ziemi w biegu pozornym gwiazd na tych
mieyscach wydaje. _ Postawmy się wreszcie ztym --
punktem w samych biegunach świata;gdzie punkt
A padnie na punkt-D, lub E, linija wierzchoł- -
kowa CZ zniydzie się z osią świata PQ,izrobi —,
położenie sfery równoległe, Które nam wystawią.
(Figura 12). W tóćm położeniu sfery, naprzód:.
równik RS staje się poziomem , półkula wierz-
chnia jest razem, albo północną, albo poładnio-
wą, a półkula Ana poretiawą lub północną;
więc tam to tylko bydź może widziane na nie-
bie, co jest nad równikiem; cokolwiek zaś pod
równikiem, jest wieeznie ukryte: przeto w tóćm
położeniu z widać tylko jeden biegun
świata, przypadający w samym zezith. Ziemią” |
kręcąc się około linii PQ, będącćy tam liniją
wierzchołkową, wszystkie gwiazdy tego samego ©
nazwiska, co biegun widziany, to jest same pół-.
nocne będą widziane, pod biegunem póinocnym
P; wszystkie żaś południowe nigdy widziane bydź

. nie mogą. Przeciwnie pod biegunem poiudnio-
wym Q, wszystkie gwiazdy południowe widzieć
"można, ale żadney północnćy. ©,

Potwtóre: Gwiazdy widziane nigdy tam ani
wschodzą, ani zachodzą, ale wiecznie kręcąc się
wkoło, w tóy samćy nad poziomem wysokości

„opisują kóła równoległe do poziomu, który tam
jest jedno z równikiem; więc jeżeli słońce stanie
się gwiazdą północną, dla mieszkańców bieguna
północnego póty zachodzić , a dła mieszkańców ©
ołudniowego, póty wschodzić nie będzie; póki «
ylko będzie gwiazdą północną: przeto mieszkań-

Lo 6

cy bieguna północnego P, przez całą naszę wio-
snę i lato mieć będąciągłydzień sześć miesię-
cy trwający, mieszkańcy zaś bieguna południo-
"wegoQ ciągłą noc. Jeżeli zaś słońce stanie się
gwiazdą południową; jak się trafia przez naszę

X
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EE:
dnika mieyscowego oznacza się przez trzy pun-

ciągłą noc, drudz

LE A> og: >
jesień i zimę; dla mieszkańców bieguna półno-

nego póty wschodzić, a dla południowego pótyBEZ, zachodzić nie będzie, póki będzie gwiazdą połu-
„dniową; więc w tym razie pićrwsi będą mieli

„drudzy ciągły dzień, trwający przez
całą naszę jesień i zimę. h

„ Potrzecie: Powiedzieliśmy Że położenie połu=

'kta, to jest przez zeniłh, biegun świata, i śrzo-
* dek ziemi, byleby te nie leżały w kiernnku li-
'nii prostćy : w położenin równoległóm sfery,
wszystkie te trzy punkta schodzą się w kierun-
ku, ileżą na tóy samćy linii wierzchołkowćy,
będącćy razem liniją obrotu ziemi: więc tam
nie masz południka, albo raczćy, że tam każde
"koło wierzchołkowe, czyli pionowe na poziom,
jest południkiem. Wysokość każdćy gwna
jest tam zaraz jćy odległością od równika, czyli
zboczeniem; więc jeszcze w tćm mieyscu ziemi
nie masz stron głównych świata, wschodu, za-
chodu, północy i południa; bo tam nie masz ani
linii południowćy stałćy, ani linii na nię piono-
wóy wschodu i zachodu. Żeglarze w lćy części
ziemi nie znaleźliby Żadnych stron wiatrów, bo
wszystkie miałyby bieg wirowy wokoło ich
wierzchołka: linija magnesowa obracając się ku
'biegunom Świata, stanęłaby pod pion do pozio-
„mu, i toby tylko im skazała, co linija ciężkości
ciał. Dlategote mieysca ziemi miane są zawsze
za niedostępne, wiecznemi lodami okryte: sąto
wieczne zapory dociekania, i jak mieysca zaka-
zane od samćy natury, ciekawości człowieka.

i

4 sf >
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"ROZDZIAŁ 1

O biegu rocznym ziemi okołosłońca, i skut- |
. kach ztego biegu wynikających.

„25. Jakim sposobem niebo dzieli się na czę-
Ści, co są konsiellacye, ijak się oznaczają gwia-
zdy ? ż KĘ ś *
TaK powićrzchnia ziemi podzielona jest na

części, kraje, wyspy, i t. d. pewnemi granicami —
zamknięte, i różnie nazwane; tak sklepienienie-

 bieskie, dzieli się na gromady gwiazd (Constel- -
latio): to jest, na małe przestrzenie nieba pewne-
mi granicami określone, i pewną liczbę gwiazd
w sobie mieszczące, którym nadano nazwiska
źwićrząt, ludzi, lub jakowych pożytecznych ma-
chin i narzędzi (*). G-viazdy stałe uporządko-
"wano podług blasku ich świauła, to jest nayświe-
tnieysze nazwano pićrwszćy, mnićy błyszczące

„dragićy, i t. d., aż do 16ićy wielkości. WW każ-
dćy gromadzie znaydującesię gwiazdy dlaich
rozeznania nazwano literami alfabetu Greckiego,
i Łacińskiego: i te alfabety tyle razy są /powtó-
rzone. w rejestrze gwiazd, ile jest gromad: pićrw=
sze lilery Greckie nadane są zazwyczay nayświe-
inieyszym w, każdćy gromadzie gwiazdom. Roz-
łożenie takowe gwiazd ułatwia ich znajomość:
która mimo inne pożytki, jest istotnie potrzebna
dó poznania biegu planet, kometiwszelkich ciał
ruchomychna niebie: odnosząc bowiem i równa-

„Jąc mieysca planet, do mieysca pewnych gwiazd
stałych, uczymy się ich drogi, to jest poznaje-
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my, przez którą część nieba ten planeta prze-
chodzi, z jaką chyżością, * w jakim kierunkn.

|. 24. (ojest Zodyak albo źwierzyniec niebie
ski? NAN AE S%Ad i

Dawni Astronomowie prócz ziemi, znali tyl-
ko pięć planet, słońce i xiężyc: uważali na nie-
bie naydalsze mięysce ku północyipołudniowi,
gdzie dam tych |ciał ruchomych przechodzą, i
wystawili sobie pas nakuli niebieskićy blizko
20 stopni szerokii ukośnie lężący, kióry mieli
za granicę biegu słońca i planet; to jest, jakoby

"te ciała ruelome po swych drogach, już za ten
„pas ku biegunom świała nie przechodziły. Ten_
> nazwali Zodyakiem, albo Zwierzyńcem nie-

„ bieskim (Zodiacus), dla tego; że gromady gwiazd
w całym tym pasie umieszczone mają po wię-

(> kszęy części nazwiska źwierząt, Jest zaś tako-
wygł gromsa zwierzyńcawych dwanaście, którę
ty zich znakami i nazwiskami kładziemy, jak
b sobie idą od zachodu ku wschodowinanie-

ZERO i z NZ
e %: Merano 7700 Apiós

(Wos Byk Oy A lautna.
$ 5. Bliźnięta .'. Tr. Gemini.
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Pierwsze sześć nazywają się gromadypółnocne; 0-
- stdtnie południowe; bo lamte leżą na półkuli pół-
_ nocnćy, te na południowóy. Świeże w Astro-
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pokazały, że „mniemanie daw-
s

nomii wynalazki
nych Astronomów było mylne: jakoby planety.
w biegach swoich nie występowały za granicę
naznaczone zwierzyńcowi niebieskiemu. Drogi
dawno znanych planet, nię nachylająsię do Ekli-
Be więcćy jak pod kątem siedmiu stopni. -

le wynaleziony nowy planeta, Pallas, bież
po drodze pochyloney do Ekliptyki pod kątem
„przeszło trzydziestu cztćrech stopni,i za dawne -
granicę zwierzyńca niebieskiego znacznie wystę-
Puje. A |

nocne ipunkta przesiłeń !

a ge

położeniem wymierza nam czas i jego podziały,
'orąz sprowadza pory rokuiodmiany w nich po-
wietrza. Jesttoskutek obrotu ziemi około swojćy

* "osi, żesłońcecodziennie wschodzze, zachodząc, ba--
wiąc nad, lub pod poziomem, robi nam przemia-
nęciągłą.dnii nocy: ałe oprócz tego toż słoń--
ce z ziemi widziane, zdaje nam się jeszcze eo-
dzień wśród zwierzyńca niebieskiego posuwać
od zachodń ku wschodowi, i w pewnym czasie
cały zwierzyniec obiegać. Droga ta wśród zwie-
Jzyńca niebieskiego leżąca, po którćy śrzodek
słońca zdaje się od zachodn nawschód codzien-
nie o łuk blizko jednego stopnia posuwać, nazy- -
wa się Ekliptyka (Ecliptica), czyli płaszczyzna
zaćmień, dia tego, że w nićy, iub blizko nićy
przypadają zaćmienia słońca w nowiu;i zaćmie-
nia xiężyca-w.pełni. Czas strawiony na prze-
bieżenie całćy ekliptyki nazywa się rokiem; któ-
ry podzielono nadwanaście części nazwanych
miesiącami, od podziału ekliptyki ma ;2ście zna-
ków zwierzyńcowych; bo przez jeden miesiące
słońce zdaje nam się jedęn znak zwierzyńcowy

przebiegać. W takowym biegu widzimy coraz

,

25. Cojest Ekliptyka, co są punkta równo:

Słońce jest gwiazda, która swóćm światłem i -

”



lnszesłońcana niebie położenie: to' jest uważa-

”

jąc w ciągu roku codzienny jego przez południk
' przechód, postrzegamy raz zbliżające się ku na-
szym wierzchołkom i wznoszące się ku północy;
pam spadające ku południowi, stamtąd znowu
upółnocy wracające. Z samych odmian dnii

nocy na ziemi doświadczanych, ożnaczyć można
położenie ićy prawdziwóy,czy mtyiemanćy dro-
gi słonecznćy: gdyż dwa razy w roku miewamy

m

ui równe nocom, co bydź może tylko dla tego,
że słońce na początku wiosny i jesieni w obro--

z

cie ziemi dziennym opisuje koło równika, a za-PimieJ . j 4, e ” c -ićem znayduje się na jego płaszczyznie: przez ca-
łą wiosnę i lato, dni n nas mamy dłuższe, niż no-
cy; więc słońce podówczas jestgwiazdą półno-
<ną: przez jesień znowu i zimę jest gwiazdą DO

- dudhiową, bo nam robi dni krótkie, a nocy dłu-.
gie: to jest, płaszczyzna ekliptyki, poktórey bie-

 Ż6Ć zdaje się słońce, przeciąwszy równik, a za-
em i ziemię ukośnie, jedną połową swoją wzno-

.8i się ku biegunowi świata północnemu nad ró-
wnik, drugą zaś połową
_biegunowi południowemu : "

_ Ta zachodzą cztćry główne punkta do nwaz

4

spada pod równik ku

Zania, to jest: dwa, w których ekliptyka przeci-
na równik, i dwa w których eklipiyka jest nay-
dalsza od równika: pićrwsze pea ię punkta
 równonocne, (puncia aequinoctia0720€ 1), drugie pun-
ktą przesilenia dnia z nocąalbo stanowisk słoń-
ca (puncta solstitialia); bo w nich bieg słońca

s*kn kz lub pąłudniowi uslaje. Te cztćry
punkta dzieląc ekliptykę na tyleż części, stano-
wią początek cztćrech pór roku, które zaczyna-my, skoro słońce w tych punktach znaydującesię z. ziemi postrzegamy. Punkta równonocne
nazywają się jeszcze piórwsze punkta Baranai

„

JFagi, w tamtym jest dla nas początek wiosny,

E <



Ż go równonocnego.
KĘ

- z ij AE
róg a =

«a z

powa 71 — :

w tym jesieni: punkta znowu stanowisk nazy-
wajz się pićrwsze Raka i Koziorożca , dla tego,
że się w, nich wymienione znaki zwierzyńcowe
zaczynają. Początek Haka jest punkt naywię-
kszćy odłegłości ekliptyki od równika ku biegu-
nowi świata północnemu; wynosi ta odległość,
blizko 23%. 28: w nim zaczyna się dla nas lato,
i przypada Przesilenie dnia z nocąletnie (Sol-
stitium aestivum), wtenczas mamy dzień naydłnż-
szy, a noc naykrótszą. Początek znowa 4ozio-
rożca, jest punkt naywiększćy odległości ekli-

ptyki od równikaKu biegunowipołudniowemu,
wynoszącćy także blizkó 25?, 28; w nim przy-
ada dla nas początek zimy, dzień naykrótszy,

'a noc naydłuższa, czyłi Przesilenie dnia z nocą
zimowe (Solstitium hyemale). p o PASS

' 26. Co są koławrębne, zwrotniki, i koła bie-
nowe... ERA

_ Wystawiają sobie Jeografowie dwa koła wiel-
kie przez bieguny świata,i przez punkta równo-.
nocne i stanowisk słońca przechodzące, do siebie

„pionowe, które nazywają koła wręgóne (Coluri);
_z.tych koło pocoo? przez punkta równo- ,
nocne, nazywa się wręónćm porównania (Colu-
rus aequinoctiorum): drugieprzechodzące przez

'R stanowisk, nazywa się wrędnóćm przesi-
dłenia dnia z nocą (Colurus solslitiorum). Nazy-

wamy je kołami wrębnemi dla tego, że w, kuli
sztucznóy, wyobrażającey nam świat, z różnych
obręczy złożonćy, te koła stanowią, jak pićrwszy
wrąb tóyże kuli. Sąto południki każdego miey-
sca w-czasie zaczynających się cztćrechpór ro-
'ku. Puukta równonoćne są biegunami koła wrę-
_bnego przesileń, i znowu puńkta przesileń na
równikprzeniesione,są biegunami koła wrębne-

ró | 0. Kota wrębne dzielą eklipty- -
1 zwierzyniec niebieski na cztóry óćwiariki,

PA
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zamykające mieszkanie, że tak powiem, słońca
"w czasie cztćrech pór roku. Każda ćwiartka za”
myka trzy znaki zwierzyńcowe, imieniem każdóy
poryroku nacechowane:itak: FParan, Byk, Bli-

-. śnięta, zowią się znaki wiosenne; drugie. trzy
Rak, Lew, Panna, znaki letnie: trzecie trzy

.

||. Haga, Niedźwiadek, Strzelec, znaki: jesienne; 0-
 statnie trzy Koziorożec, FFodnik, Ryby. znaki

„ zimowe: ale te nazwiska służą tylko dla mie-
szkańców półkali północnćy;bo na półkuli po-
łudniowćy wiosna przypada wczasie naszćy je-
sieni, lato w czasie naszćy zimy, it.d.

,. Przez punkta stanowisk słońca na kuli ziem-
skićy i niebieskićy, poprowadźmy dwa koła ró-
wnoległe do równika: te będą koła mnieyszei
razem granice, „za które słońce dalóy ku półro-
cyi południowi nie przechodzi: nazywają się te

_ koła Zwrotniki (Tropici); bo do nich doszedłszy
słońce, wraca się kurównikowk To, które prze-
. chodzi przez początek Raka, nazywa się Źwro-
' tnikiem Raka (Tropieus cancri); drugi zowie się

, Zwrotnikierz Kozioroźca (Tropicus capricorni),
- „bo przez początek Koziorożca przechodzi. Każde.
| m tych kół jestod równika na 239. 28. odległe, a

zatćm obadwa odcinają na ziemii.niebie pas ku--
li szeroki 46? 56" blizko. W tym pasie na. zie-
mi zawarie są wszystkie kraje, i mieysca, przez
których nadgłównik, czyli zenith słońce dwa

_ razy do roku przechodzi. Wszystkie inne miey-
„sca ziemi za zwrotnikami leżące, mają słońce
w ciągu roku mnićy,lubwięcćy do wierzchoł-

- „ka zbliżone, alego nigdy nie mająwsamym wierz-
|sż.L28 AOI KA - z w
| . Odłegłość zwrotnika każdego od równika, jest
równa kątowi, pod którym ekliptyka przecina

" równik „ten kąt nazywa się Pochyłością Ekli-
" płyki (obliquitas Eclipticae). Wystawmy sobie

£

* h



ł ' <

0 —75— i :
ze śrzodka ziemi poprowadzoną aż do nieba li-
miją prostą pionową na plaszczyznę ekliptyki, ta
będzie jóćy osią, 'awstateczne tóy linii punkta,
będą biegunami ekliptyki. Oś ekliptyki tak jest
pochylona do esi równika, jak równik do ekli-
ptyki: to jest 25%. 28'; więc oś równika czyli 0-
brotu dziennego ziemi pochylona jest do pła-
szczyzny ekliptyki pod kątem 66”. 52, bo ten.
kąt jest dopełnieniem do go stopni kąta 257. 28',
Oś eklipiyki przechodzi przez wierzch ziemi
w odległości od każdego bieguna świata 23", 28.
Te dwa punkta powierzchni ziemskićy, przez
które oś ekliptyki przechodzi, w obrocie dzien-
nym ziemi opisują kółka małe, okrążające bie- -
guny światą w odległości 25%. 28': nazywają się

; te koła biegunowemi (Circulipolares): to, które
okrąża biegun świata północny, nazywa się Bie-
gunowóćm północnóm (Polaris Arcticus), drugie -

się nazywa biegunowóm południowćm (Polaris

Antarcticus) Każde z tych kół bieganowych ©

ma szerokość jeograficzną 66”. 32'. ARK

27. Jak można dowieść że roczny bieg po-.

żorny słońca jest skutkiem biegu prawdziwego
ziemi po Ekliptyce? „| A DĄ PRO 2

Uważając słońce we wszystkich porach roku

co do położenia na niebie, dostrzegamy;Że to po-
zaczętóy u nas wiośnie podnosi się codzień bar--

dzićy ku biegunowi północnemu: dni coraz bar-
dzióy rosną,a nocy coraz stają się królsze. Przy
szedłszy do punktu zaczynającego lato, robidzień
unas naydłuźszy, bo wienczas jest gwiazdą nay-. .
bardzićy na północ posunioną. Stamtąd spuszcza”
się ku równikowi, i znowu dni ubywa, a nocy
rosną, póki nie stanie na punkcie jesieni,i nocy
ze dniem nie zrówna. ciąga jesieni słońce-
zniża się coraz bardzićy pod równik idąc ku

biegunowi południowemu, przedłużając coraz
0 GRAB

-
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bardzićy. nocy, a skracając dni, aż doszedłszy do
, punktu zimowego, zrobi nam noc naydłaźszą, bo
się staje wtenczas gwiazdą naybardzićy posunio-
ną ku południowi. Wreszcie słońce stamtąd
wraca sięi podnosi ku równikowi skracając co-
raz bardzićy nocy, a przydłużając dnia, póki nie
dóydzie do równika, całego biegu po ekliptycć

" nie skończy, i znowu nam zrównawszy dzień
z nocą, nie odnowi wracającćy się wiosny i roku.

_ e atoli wszystkie odmiany mieysca na niebie
nie pochodzą od 'biegu słońca, ale są rzetelnym
"skutkiem biegu rocznego ziemi, który ta około
„słońca po ekliptyce odbywa. Gdybyśmy ze słoń,
„ea patrzali na ziemię, wydawałaby się nam ma-
dleńką bryłeczką, kąt tylko 16 sekund w oku na-
'szćm robiącą, to jest, mnieyszą, jak ziarko gro-
chu. Gdybyśmy zaś wystawili sobie słońce na
mieyscu ziemi, to ogromóm swojćy wielkości da-

_leyby zasięgło, niż dwa razy wzięta odległość
", Xiężyca od ziemi, i całą tak wielką nieba prze-

strzeń zapełniłoby swóm ciałem. Niepodobna
więc «by tak ogromna bryła qdbywała bieg o0--
kolo małego ziarka maleryi. Zaden bieg w na-

© turze, ani powstać, ani ulrzymać się nie może,
tylko przez działanie sił: ciało jedno nie może
krążyć około drugiego, tylko dzielnością prze-
 magającóy siły wywartćy na ciało krążące
od ciała okrążonegor żebysłońce krążyć mogło
„około ziemi, trzebaby przypuścić w bryłee zie-
mi mnieyszćyniż żiarko grochu, większą siłę,
niż w ogromnóćy massie słońca, do nadania mu
i utrzymania tego biegu; co bydź nie może. Zie-
mia więc oprócz obrotu dziennego około swóy
osi, ma jeszcze bieg okołosłońca, którym, nie
schodząc nigdy z ekliptyki, śrzodek jćy opisuje
liniją krzywą na płaszczyznie ekliptyki leżącąi

ludzkie nie czując tego

*.
kJ



AZU:

biegu, a widząc codzień słońce przez liniją pro--
„Stą coraz na inućm mieyscunieba padającą, bieg.
swóy wlasy na ziemi, przypisuje słońcu. Zo--
baczmy, jak się w nas to złudzenie tworzy i u-
trzymuje. > dż A)

- Figura 15, wyraża płaszczyznę ekliptyki, aż.
do gwiazd stałych przeciągnioną, na którćy zaw--
sze leżą śrzodek. siońca i śrzodek ziemi: ia pła-
czczyzna przechodząc przez 12 gromad zwierzyń-:
cowych, ma na swoim obwodzie 12ście znakóy
Y. 9,1, it. d. od zachodu ku wschodowi po ©
sobie następujących. "Niech S wyraża słońce ja-
ko gwiazdę nieruchomą: linija krzywa ADGKRA
niech wyraża drogę, którą ziemia około słońca. AN
opisuje: gdy ziemia znayduje się w mieyscu A.
swojey drogi, to jestw znaku Y Parana, słoń-
ce widzianeod nas będzie przez Loiją A$G w zna-
ku == Magi,tojest o sześć znaków dalćy. Gdy -
ziemia posuwając się od zachodu na wschód,
w miesiąc od punkta A, przyydzie do B, ząaku
8 Byka; widzićć będzie słońce przez liniją BSH,
w znaku (]] MNiedzwiadka, i kiedy ziemiaw cią-
gutego miesiąca opisywała łuk AB, zdawało się
oku na słońce z ziemi patrzącemu, jakoby to ka
w tym samym kierunku od zachodu na wschód
opisywało łuk =—, M], i jakby jeden znak zwie-
rzyńcowy obiegło. Od B, ziemia idącdo ©, zna-

(ku qr Bliźniąt, zdawać nam się będzie jakoby:
- słońceszło Gd znaku T)] do znaku £ Sżrzełca: Zgo--
"ła, ziemia idąc dałóy do D,E,F, po swojćy dro-

_ dze,iprzechodząc przez znaki półnoene S5, Q,
"M: słońce zdawać się będzie obiegaćznaki po-
łudniowe 7, 22ż,)E. ABE Berna w miey-
scu G, u znaku x= F/agi; Słońce pokaże się
przez liniją GSA w znaku YFarana,i zdawać.

| się. będzie oku na ziemi, akoby słońce w sześć
miesięcy połowę ekliptyki, czyli sześć znaków
a ; PCL >6 z :

8
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południowych obiegło, kiedy to stój w siróm

„mieyscu S niewzruszone, ziemia zaś w tymże sa-
mym kierunku obeszła połowę swcjćy' drogi
ABGDEFG, i wsżystkie znaki północne. G
ziemia od G idzie do H, od HdoJ, i t.d. po
znakach południowych M, £, Z,it. d. i widzi
słońce przez linije HS ©, JS Jr, it. d. nam
„zdawać się będzie, że słońce obiegaznaki pół-
nocne Y, $, II, S5, it. d. aż nakoniec ziemia
obiegłszy wszystkie znaki południowe,i wróciw-
szy do punktu A, skąd wyszła, gdy całą drogę”
po.ekliptyce zakończy, zobaczy znowu słońce.
przez liniją ASG, Tedawać nam siębędzie, ja-

' koby słońce przeszedłszy przez wszystkie znaki
północne, obchód swóy roczny około ziemi skoń-
ezyto. SSR ja

, 28. Z biegu rocznego ziemi około stuńca, ja-
/ kie fenomena wynikają na różnych punktach

" jey „powierzchni. = mą TE: i

Żebyśmy. wszystkie skutki "biegu rocznego
_ ziemi pojęli, wypada nam mieć bac:nośćna dwie.
rzeczy: to jest, na oświecenie ziemi od słońca,
< na jóy ogrzewanie się od promieni słonecznych.
€o do pierwszego: ponieważ słońce jest gwiazdą
bardzo od ziemi odległą; więc nie wiele naru-

|. szająe ścisłości fizycznóy, możemy uważać wszy-
.stkie promienie światła od jakie okolwiek.pun-
ktu słońea na ziemię rzucone, jakomiędzy sobą
równoległe. Ponieważ ziemia jestkula, mo-2 a,że bydźprzeto jednatylko jćy pełowa de słońca

' ebrócona i od niego oświócona: druga zaś jćy
ozJest odwrócona od słońca i ciemna. Że-
jy oddzielić w każdym czasie i mieyscu stronę
ziemi oświecońą od ciemnćy; wystawić sobie
ze liniją prostą łączącą Śrzodek słońca ze
śrzodkiem ziemi, i prostopadle na tęliniją, pła-
szczyznę przecinającą ziemię przez Śrzodek.: ta
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płaszczyzna oddzieli nam dokładnie stronę oświe-
coną od ciemnćy : nasza. niektórzy tę pła-
szczyznę, Poziomem powszechnym (Horizon uni-
versalis, my ją nazwiemy świetlnikiem, bo ta
nam oddzielać będzie na całćóy ziemi światło od
ciemności, dni od noey. Mieysce takiegoświe-
nika skazuje nam na Figurze 25, linija PQ pio-
nowa na liniją RSS, łączącą śrzodki słońca i zie-
mi, oddzielająca stronę światłą ziemi PSQ od
strony PRQ ciemnćy. Co do CENE s „Nie
wchodząc w tę dotąd nierozwiązaną od Fizyków
trudność, czyli promienie słońca są przezsięcie- ż
płe, czyli tylko są siłą działającą naciała,iwy-  *
dobywającą z nich materyą ciepła powszechnie
„rozlanąs dosyć nam jest przytoczyć te prawdy, |
a doświadczenia wyciągnione, i pewne, w jakićm-
kolwiek o naturze ciepła mniemaniu. ©

Naprzód :-Promienie słoneczne tem tęższy i
wyższy stopień eiepła wzbudzają, im są gęstsze:
śkła i zwierciadła pałące dosyć nam-to dowodzą.

Pówtóre: Gęstość światła jest w stosunkuspa-
'cznym mieysca przez nie zastąpionego , bo im' -
w mnieysze mieysce pewna massi światła jest |
zebrana tym większa światła gęstość. Ale taż
sama liezba promieni światła na większe miey- -
śće się rozpostrze, kiedy padnie ukośno, niż kie-”
dy padnie pionowo: światło słońca na ziemię rzu-
cone, tam będzie gęstsze i dzielnieysze, gdzie pa-
dać będzie Done: gdzie zaś padać będzie u-
kośno; tam będzie rzadsze i słabsze. «

" Potrzecie: Skutek światła, a zatćm i stopień
ciępła wzbudzony , ,tym będzie wyższy, im to
światło dłużćy działać, to jest dłużćy mieysce ja-
kie oświecać będzie. Z tego WarakióKe wypa-
da, żesłońce gdy oświeca ziemięi wzbudza na

_miey różny stopień ciepła, moc jego wzbudzają-
ea ciepło, będzie dla tych krajów i mieszkańców

r s
ck



mał.
"

Bar so
' ziemi naydzielnieysza, przez których wierzchoł-
ki przechodzi, bo tam promienie jego padają pio--
nowo; taż moc będzie mnićy, lub więcćy uby-

„ wać, im słońce nie dochodząc wierzchołków,
będzie bardzićy, lub mniey do nich zbliżone; bo,

wtenczas jego promienie będą tinićy, lub wię-
cćy padać ukośno. Ale jeszcze wićm ukośnóm'

_ padaniu wzbudzenie ciepła, może rosnąć, lub u-

j
m

bywać podługdłuższego lub krótszego . bawienia.
słońca nad poziomem mieysca.

1. Uważaymy już ziemię w swym "rocznym.
około słońca poekliptyce biegu, jey srzodekzaw-
sze ze śrzodkiem słońca na ekliptyce leżący, jóy
oś obrotu dziennego zawsze pochyioną do ekli-
ptyki, pod kątem 66%, 52, azatćm samćy sobie:
we wszystkich położęniach równoległą , mając:
na ciągićy baczności następujące rzeczy: /a-
przód, położenie płaszczyzny świetlnika wzglę-
dem ostobrolu dziennego i względem wszystkich

_ równoleźników: to jest, jak te albo są wystawio-
„ne na światło słońcaw stronie oświeconćy, albo
zostają w stronie ciemnćy. Powtóre: Uważay-
my zawsze bieg dzienny ziemi około swojćy osi
w każiłćm mieyscu biegu rocznego, zważając ró-
wnoleźniki od mieszkańców ziemi codziennie 0-_
płsywane, a które nam się bydź zdają przebie-
gane od gwiazd; jak są przecięteod płaszczyzny.
świetlnika: z co zrozumiemyodmiany co do
długości dni i nocy na całóy ziemi: to jest, od=_
miany światła wypadające ż bawienia słońca nad,

- lub pod poziomem mieysca. Potrzecie: W ka-/
zdećm mieyscu drogi ziemskićy dostrzegaymy po-
łożenia słońca względem wierzchołka mieszkań-

, eów ziemskich, co nam okaże siłę słońca w o-
,' grzewaniu różnych punktów ziemi, a zatómod-

miany powietrza, co do ciepła doświadczane
wpołożeniu ziemi na swojćy drodze rocznćy..

t sę ź . 4
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, pochylone kątem DGd 2359, 28'. Cztćry kule ma--

_ nik przechodząc przez liniją P
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Figura 14 wystawia nam dwie wielkie płaszczy-
zny , to jest abcdefa , płaszczyznę Jiównika :
ADFGLKA, płaszczyznę ekliptyki, po którćy

' idzie ziemia około słońca S: te płaszczyzny prze-
cinając się z sobą w* punktach A,G;, są do siebie

ie w punktach ADGK, wyrażają nam położenie
ziemi na swojćy drodze na początku czterech pór
„roku, to jest punkt G, skazuje położenie ziemi
na początku wiosny; punkt K, na początku la-
ta; punkt A, na początku jesieni, nakoniec punkt ,
D, mieysce i położenie ziemi przy zaczyngjącóy
się zimie. Linija PQ, wyraża oś świata,” czyli.
liniją obrotu dziennego, która jestwe wszystkich
tych położeniach samćy sobie równoległa i pachy-
Jona do ekliptyki pod kątem 66%. 32. Rozbierz-
my każde z tych położeń z osobna, i przypatrz-
my się skutkom stąd wynikającym. - - :
| Wiosna. Ziemia znaydując się w punkcie G,

te jest w znaku <= J/agź, jest na linii, 'w którćy
się równik z ekliptyką przecina, a zatóm śrz0-
dek ziemi leżypodówczas na obudwóch płaszczy-

, zmacb, linija ta przecięcia łączyśrzodki ziemii -
słońca (Fig. 14), więc świetlnik do nićy piono-
wy, jest razempowy do obudwóch płaszczyzn,
1 przechodzi koniecznie przez oś równika PQ,
czyli obrotu dziennego, a zatóm dzieli wszystkie
równoleżniki.na dwie ezęścizupełnie równe. To
położenie jaśniey nam wystawia (F;g. 15). Swietl-

), oduzielając po-
łowę ziemi światią od ciemnóy , tak wszystkie
równołeżniki przecina; iż część obrócona do słoń-
_€a, czyli wystawiona na światło, jest zupełnie ró-

miu. Kiedy więc ziemia wtem-
się biegiem dziennym około osi PQ:PY
mieszkańcy tyle bawić będą nad świet

Wes

'wna części „odwróconćy, czyli pogrążonćy w <ie-
ożeniu kręci

nikiem,
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ile pod świetlnikiem: to jest, na całćy ziemi; gdzie
jest położenie sfery ukośne, lub proste ,.dzień
słoneczny będzie równy nocy. „I taknaprzykład
mieszkańcy Wilna w punkcie Z, opiszą w obro=
cie ziemi przez połowę dni. łuk AZ, a przez po-

„łowę nocy:łuk AK, z których pićrwszy jest ró-
| ae drugiemu. - . ki Pai

ieguny świata PQ), leżą na samym świetłni-
„ku, to jest, ną granicy światłaiciemności; więc
mieszkańcy tych punktów w sferze równoległćy
zobaczą siońce na samym poziomie: to jest, bę-
dzie słońce wschodziło dla mieszkańców biegu-
na północnego P,i dzień się dla nich zaczyna:

"a zachodzidla południowego Q. .
ońce znaydując się w tćm położeniu na pła-

szczyznie równika RS, przechodzi przez wierz-
chołek jego mieszkańców; więc promienie sło-
neczne prostopadle na mieszkańców sfery pro+

_stćy "padające, wywierają naywiększą siłę do
wzbudzenia ciepła pod równikiem, i robiąporę
roku nayciepleyszą. Toż słońce znaydujące się
w:śrzednićm położeniu dla mieszkańców sfery

- ukośnćy Południawów i północnćy, robi ciepło
umiarkowane; to jest, półkula południowa po
skończeniu lata stygnie,a półkula północna po
skończonćy zimie ogrzewa się; więc mieszkańcy
pierwszćy, przechodząc od upałów dozimna, ma-

-ją początek jesieni; mieszkańcy drugićy prze-
chodzącez zimna do ciepła, mają początek wiosny.
-_ dŁdło. We trzy miesiące ziemia z punktu©

* (Fig. 14) przechodzi do punkta K, czyli do zna-
kuZKozioroźca,oile jest w znakach południo-

_ wych zniżona pod płaszczyznę równika, -o tyle,
widazsłońce nad  tęż płaszczyznę podniesione
"w znakach północnych, a.zatóm naywięcćy zbli-
żone dowierzchołka mieszkańeów półkuli pół-
nocnóy, a oddalone od mieszkańców półkuli po-

Ko
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łudniowćy. Zobaczmy dokładnieysze wyobraże-
nie tego położenia naFigurze. 16, _ Płaszczyzna
świetlnika M», pada w tómpołożeniu, tak dale-
ko od biegunów świata, jak jest daleko od nich
oś ekliptyki odległa, to jest. 239, 28': eałe więc'
koło bieganowe północne MN, znayduje się na
Stronie światłćóy, a całe południowe ma, na stro-
nie ciemnćy; więc gdy ziemia kręci się w bie-
gu dziennym około osi PQ, żaden jćy punkt mię-
dzy kołem bieganowóm M, i samym. biegunem
'póinocnym P zawarty, na stronę ciemńąnieza-
chodzi;a przeciwnie żaden punkt ziemi między
kołem bieganowóm m, i biegunem południowym
Q, na stronę światłą nie wschodzi, więc mieszkań-
cy pierwszych punktów ziemi nie będą mieli
nocy; mieszkańcy zaś drugicli punktów nie bę-
dą mieli dnia; w pierwszym przypadkuzńaydu- r
ją się ci, DO. Orókoje. jeograłiczna półno-
cna jest 669 32, i większa; których zaś szero-
kość południowa jest 66% 32', i większa, c: znay-
dują się w przypadku drugim. Wszystkie ró-

«wnoleżniki północne, jak naprzykład ZAK , są
od świetlnika tak „przecięte, iż większa ich część
ZA leży na stronie światłćy; mnieysza zaś część
AKleży:na stronie eiemnćy;: i ita nierówność
części każdego równoleźnika jasnćy i ciemnćy
tym jest większa, im mieysce na ziemi jest bliż-
sze bieguna. północnego P, to jest, im ma wię-

„ kszą szerókość jeograficzną północną: więc w krę-
ceniu się ziemi około PQ, mieszkańcy półkuli A

 północnćy będą mićli długie dni, a krótkie no-
cy, i dni będą tym dłuższe, a nócy tym krót-
sze, im mieysce ziemi jest bardzićy na północ -
położone. Browale równoleżniki na półkuli
poładniowóy jak mp. zak, są także nicrównieęod  - *
wietlnika przecięte, ale w ten sposób, Że część.
muieysza za, leży na stronie światłćy, część zaś

: ; szk ża „b



PW ZSZ OPOKA Uwa l” a>

; RY” s: p : » x ż

ż. ER : —82 = , ,

- większa ak,na stronie ciemnćy, i ta nierówność
tóm jest większa, im mieysce ziemiteż bliżey
biegunapoładniowego, czyli im ma wię bazą Bze-
rokośćpołudniową; więc mieszkańcy półkuli po-
„ładniowóy będą mielikrótkie dni, a długie no-
„cy; i te dni tym będą :krótsze, a-nocy tyin dłaŻ-
„sze, im mieysce leży bliżćy bieguna południo-wego ©. NA RSORDRA

"_ Równik RS będąc kołem wielkićm,jestwtóm
położeniu ziemi od świetlnika z, na dwieczę-
ści równe przecięty, więc mieszkańcy sfery pro-
stóy, to jest pod równikiem, -będą mieli dzień

(równy nocy: a zatóćm nierówność dnia i nocy
pada tylko na mieszkańców sfery. ukośnćy,, to

, jest, mających szerokośćjakiegokolwieknazwiska.
©. W tóm jeszcze położeniu ziemi słońce leży
na śamym zwrolniku 5 /łaka, i zdaie się w o0-
/brocie dziennym ziemiokoło PQ, tenże zwro-
'tnik opisywać: więc mieszkańcy takdaleko ku

'. biegunowi północnemu położeni, jak jest zwro-
tnik Raka, to jest mający szerokość północną
259, 28, mają podtenczas słońce przez sam ich
wierzchołek przechodzące, i są ogrzani jego pro-
mieniami prostopadle na nich padającemi, a za-
16m naymocnićy. WWićmy, że słońce 'za zwro-

' tpik Raka, dalćy ku północy nie przechodzi,
więc mieszkańcy ziemi dalóy ku północy leżący
jak zwrotnik, mają podówczas słońce naybliżćy
swychwierzchołków, a zatóm porę roku nay-

'ciepleyszą. Idąc coraz dalćy ku północy, stopień
ciepła lubo się -zmnieysza przez coraz bardzaćy:
ukośne promieni słonecznych padanie, ałe się
znowu powiększa przez coraz dłuższe słońca nad
poziomem bawienie, czyli przez dzień coraz dłuż-
szy: co nam tłumaczy przyczynę wieikich, choć

| krótkotrwających upałów w krajach północnych.
© Przeciwnie mieszkańcy półkuli południowćy
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w lóm położeniu ziemi, mają słońce od swych
wierzchołków naydalćy odsunione, a zatóm pro-
mienie światła bardzo ukośno padająceikrótko
nad ich poziomem bawiące, czynią porę roku
naysimnieyszą: słowóm, jestto początek lata dla |
mieszkańców półkuli północnćy, początek zaś
aa dla mieszkańców pół!uli południowćy.ba

two nam ieraz pojąć skutki z położenia zie-
mi wypadające, kiedy ta idąc od G do K, (Fig. 14)
"przez trzy miesiące, znayduje się w ciągu tego
„czasu na którymkołwiek punkcie swojćy drogi -
między GiK, to jestmiędzy poezątkiem wiosny
i początkiem lata, Przez cały ten czas, biegun
północny P, coraz bardzićy oddalając się oć świe-
Unika, wychodzi powoli na stronę światłą, kie-
dy wtym samym czasie biegua południowy kry-
je się coraz głębićy:w stronie ciemnóy. Kiedy.
słońce przez to:staje się gwiazdą coraz bardzićy
północną, wierzchołki mieszkańców północnych
coraz bardzićyzbliżająsię ku słońcu; wierzchoł- -
ki zaś mieszkańców połuduiowych coraz bar-

_dzićy oddalają się od niego: więc dzień na pół-
kuli północnćy rośnie, a na półkuli południowćy
malejdystopień ciepła powiększa się eoraz bar-
dzióy na pierwszćy,a zmnieysza się na drugićy;
|skąd wypadapora roku coraz ciepleysza dla
„mieszkańców północnych, a corazzimnieysza dla
południowych, póki w mieyscu K, biegun świa-
ła P, naydalćy nie wystąpi nastronę *światłą,
4nie nachylisię naybardzićy ku słońeu, spra-waując dzień naydłaższy i porę nayciepleyszą dlapółkuli północnćy. W tymże samym czasie bie-gun południowynaybardzićysię pogrążaw cie-
Mu,i przez to odciąga naydalćy wierzchołkimieszkańców! poładniowych od„dzającdla nichdzień*
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mieszkańcy sfery równoległćy pod iza pół-
nocnym zacząwszy dzień w punkcie G, przyszli
do połowy tegoż dnia w punkcie K: mieszkań-
cy zaś pod biegunem południowym Q, zacząw+

'szy noc w punkcie G, przychodzą do „połowy
_ Mocy w punkcie K. e

/ Jesień. Ziemia idąc wciąż. około słońca
w przeciągu drugich trzech miesięcy odK, przy
chodzi do A, to jest doznaku Y-Barana, iznay-

, duje się znowu ma samćm przecięciu równika
'od ekliptyki, a żatóm na obudwóch tych pła-
 szczyznach (Figura 14 i 10), więc jey położenie
zupełnie jest takie samo, jakw punkcieG: i jak
„nam je wystawia (Figura 15); a zatćm te same
skutki iv tómpołożeniu, jakieśmy wyłożyli tłu-
macząc początek wiosny ; to jest, dni na całóy
ziemi w położeńin sfery ukośnóm i prostóm są
równe notom: mieszkańcy półnoeni przechodzą
od pory roku ciepłćy do zimnćy: OWOCE at

„ południowi 6d pory zimnćy do ciepłćy: to jest,
u pierwszych jest początek jesieni, u. drugich
początek wiosny. Mieszkańcy pod równikiem
mają znowu powtórnie słońce nad samym ich
wierzchołkiem, i drugi raz.nayciepleyszą porę
roku. Mieszkańcy biegiinów świata P iQ, mają
słońce ra samym poziomie, które wschodzi dla

(00 a zachodzi dla P: to jest, dzień dla mieszkań-
_ ców bieguna północnego,którysięzacząłwpun-

kcie G, odpoczątku naszćy wiosny, kończy się
dopićro w punkcieA, na początku jesieni, trwa-
jąc ciągle przeż sześć miesięcy: przeciwnie noc_ zóczętła w punkcie G, dla mieszkańców bieguna
południowego, kończy się dla nich wpunkcieA,

* w: łakże przez sześć miesięcy,  ,  - *|... Gdy źżiemia biegła odK do A, przez wszy-
stkie puńkta łuku KA; biegun północny P,zbli-j
Żał się coraż bardzićy„do świetlnika ku stronie

=
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ciemnćy, i oddalał coraz baćdzićy . wierzchołki
mieszkańców północnych od słońca; przeciwnie
biegun-południawy Q; także się zbliżał do świe-

8a

tlmika; aleknstronie światłćy , i zbliżał coraz
bardzićy wierzehołki mieszkańcówpołudniowych
ku słońcu: które stając się przez. to gwiazdą co-
razmnićy północną,dni się zmnieyszają dla mie-
szkańców półkuli północnćy, a rosną dła półu-
dniowćy; oprócz tego stopień ciepła zmnieysza się
dla pierwszych,apowiększa dla ostatnich, póki
obadwa bieguny stopniami zbliżając się do Świe-
tlnika, nie stanęły na samćy jego płaszczyznie
w punkcie A, i niesprawiły skutków dopiero
Opoanych, = SK000ia | AR

Zima. Ziemia od.A we trzy miesiące przy-
| chodzi do BD, początku 65 Raka: tu znaydując_
się w naywyższym znaku północnym, widzi słoń-_
ce wnayniźszym znaku poładniowym, (Figura 14),
to jest lak nizko pogrążone pod równikiem,jak jest
wysoko sama wyniesiona nad równik: Rozważ--
my: to położenie na figurze 17. Biegiin półno--
eny P, i całekoło biegunowe MN, znayduje się
w. cieniu; przeciwnie biegun południowy Q, ica-.
łe koło biegunowe mn wystawionesą na świa-
tło słońea, więcw obrocie ziemi dzienmym oko-
ło osi PQ, żaden puńkt ziemimiędzy kołem bie-
gunowćm Bł, ibiegunem północnym położony,

"to jest WARE Kość północną 669, 32' i wię- *
szą, na stronę Świalłą nie wyydzie, i mieszkań-
'©y tych punktów nie mają dnia: przeciwnie -
w tymże obrocie dziennym ziemi, wszystkie jóy

leżące,to jest mające sze-
punkta między ym Jeżyce toja m,i. biegu—-

nę ciemną zachodzićnie
 Szkańcy nie mają nocy.

rokość południową 66? 32' i większą , na stro-
pędż a zatóm ich mie-

Wszystkie równoleżni.
Ki półnoćne jak ZAK, tak są przecięte od świe-ch Ś > e: ć m7 3 w s,

uć

ą w
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„mają krótkie dni, a długie nocy: i dni tym bę-
dą krótsze, a nocy tym dłuższe, im szerokość

i
, -

5i ) w w ; j R

Śij ; ż j 4 4 4
5 6 — Ro ża

: *

/ tlnika Nm, iż część ich mnieysza ZAleżyna stro-
nie świńsłey; część żaś większa AK. leży na stro-
nie ciemnóy; więc wszyscy mieszkańcy północni

mieysca północna będzie bliższa 06”, 52. Prże-

ciwnie na półkuli połudńiowóy świetlnik tak
wszystkie równoieżniki naprzykład zak przeci--

9» "re Loox KLA ZA >> 6 ź Z

ma, iż większa ich ezęść. 72p. za, Jeży na sironie

świaiłóy, mnieysza zaś ak na stronie ciemnćy;

więc mieszkańcy na półkuli południowćy, mają
„dłagie dni, a krótkie nocy; i dni tym będą dłuż-

|. Bze, a nocy tym krótsze, im szerokość jeografi-

(|, ezna południowa mieysca jest bliższa 60". 52.

© Równik RS, jest i tuod świetlnikaNr, nadwie

Części równe przecięty, więc mieszkańcy pod ró

* wnikiemi w tćm jeszcze położeniu ziemi, jak win-
Ę

zł

%

Pó

"kiem leżący,tojest mający szerokość poładnio-

nych wszystkich, mają zawsze dzień równy nocy.
- "Tu słońce leży na samym zwrotniku Ż£Ko-.

ziorośca, i zdajesię podtenczas w obrocie zie-
mi ten zwrotnik opisywać, więc mieszkańęyte;

/go mieysca ziemi, to jest ci, którzy mają szero-

kość poiudniową 239.28. mają słońcew samych.
poruc ą y

   

"swych wierzehołkach, a.zaićm naybardzićy dó-
'grzewające; mieszkańcy ziemi za tym zwrólni-

wąwiększą,niż 239, 28', widzą słońce naybar-
/. dzićy do swych wierzchołkówzbliżone, kiedy

ł ż

6-4k2

„mieszkańcy półkuli północnóy widzą je naybar-

, dzićy oddalone; więę ci ostatni mająporęroku

: nayzimnieyszą, 1 dla bardzo ukośnego promieni
, «słonecznych ay dla dni krótkich : prze-

KG

0 poczjik siny dlamieszkańców

 

<ciwnie mieszkańcypółkuli pofudniowćy , mają

porę róka nayciepleyszą, bo tami padanie pro-

mieni słońca jest naymnićy ukośne,i bawienie

słońca nad poziomem naydłuższe. " Słowem, jestio

ziemi północnych,
Nad ła 2 23

PSC ży c ł ;

w
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początek zaś lata dla południowych; i położenie
ziemi w punkcie D, dla półkuli poładniowćy
jest takie samo, jakie byłow punkcie Kdla pół-
NOGREWSO 20 0 NB paX ZN
+ W punktach drogi ziemskićy środkujących

między A, D, łatwo jest stąd położenie ziemi i
jego skutki zrozumieć. (Gdy ziemia łuk AD swo-
jóy drogi opisuje, biegun północny:P , zachodzi
coraz bardzićy wcień za świetlnika, i odciąga
od słońca wierzchołki mieszkańców północnych,
kiedy w tym samym czasie biegun południowy
4, wydkblzi coraz daley na strohę światłą, 1  -
zbliża wierzchołki mieszkańców południowych
do słońca; to jest, półkułas północna odwraca się

'coraz bardzićy od słońca, półkula zaś południo-
wa kieruje się ku niemu: przez.eo, dni istopnie
ciepła zmnieyszają się napićrwszćy, a rosnąco-
-raz bardzićy na drugićy półkuli; pókiw punkcie
*D, biegun północny,nie będzie w naywiększóm
"oddaleniu od świetlnika w stronie ciemnóy, bie-
gan zaś połudnfowy Q; w stronie światłćy; 1dzień
ie stanie się naykrótszy na półkuli północnóy, '-
anaydłuźszy na południowey; zaczćm zaraz idzie
nayukośnieysze, a zatóćm naysłabsze, działanie pro-
mieni światła,i pora roka' nayzimnieysza na.
PNAR  naydzielnieysze zaś,a zatómpora ro-
u ńayciepleysza na drugićy półknii ziemskiey.

„| 17 tego jeszcze położenia oczywiscie wypada,
że Wbskadej pod samym bieguńem północnym-
zacząwszy noc wpunkcie A, na-początku naszóy

| Pom w.Ak4w po-
łowie nocy w punkcie D: mieszkańcy zaśbiegu-
(napołudniowego zacząwszy w tymże samym cza-
sie dzień, doszli do jego połowy w tymże pun-.

CAO ŻA ORO NA
(.  Nakoniec ziemiaodD, w. przeciągu także
eż trzech miesięcy, idzie do G, kończąc całe okrą-

„m
4 r e.

pa CO cyt gi» 4 * ż s k j.
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Zenie słońca i bieg swóy roczny. W opisaniu
łuku DG półnoeny biegun P, zwraca się do
świe:lnikai zbliża ku stronie światłćy, nagina-

/ jąc wierzchołki mieszkańców północnych ku słoń-
cu; biegun zaś południowy zwraca się i zbliża
do świetlnika ku stronie ciemnćy, odciągając.

/ wierzchołki mieszkańców południowych od stoń-
ea, które naybardzróy oddaloneod równika
wpunkcie D, zbliża się tęraz ku niemu, stając

,_. się gwiazdą eoraz mnisy południową;.przez co
-. dni rosną na północy, zmnieyszają się na po-

łudniu, póki w punkcie G nie zrównają się zno-
cami: tu ziemia na punkcie przecięcia równika
6d ekliptyki stanąwszy, i caty bieg około słoń-

„ca skończywszy, znawu z początkiem roku wy-
łożone wyżey wszystkie skutki odnawia. W tym
„jeszcze punkcie Gr mieszkańcy bieguna połnocne-
go kończą noc, która przez całą naszę jesieńi

„, zimę trwała: mieszkańcy zaś bieguna południo-
"wego kończą dzień także sześć miesięcy trwający.
- AI. Kiedyśmy dlałatwieyszego pojęcia rzeczy
w tłumaczeniu pór roku i róźnych odległości
"słońca od wierzchołka, mówili; że bieguny świa-
ta kierują się ku słońcu, albo odwracają od nie-

/ go: nie powinno się rozumićć, jakoby oś ziemi
aż BO. eat: do ekliptyki pochyłość. odmieniała;
|. «ale że nie przestając nigdy bydź samey sobie
|. /równoległą, aidąc c: do równika

„  pochyłey, takie bierze wzgłędem słońca 'położe-
- mia, iżświetlnik oddzielając stronę oświeconą od

ciemnćy, albo przechodzi przez samę oś obrotu:
dziennego, albo mimo nićy, przecinając ją uko-

', śno: prócz tego, że taż ziemia raz przechodzi
_ przezsamępłaszczyznę równika, drugi raz spada

podmię, i znawu podnosi się nad nię, wierzchoł-
ki mieszkańcówziemskich zbliżają się, albo „od-

w

Wz pł

ż dalają qd słońca; przez co słońce choć w młey-

=z 5 '
wy :

8
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chołkowych, różnie padających na różnych miey-
ścach drogi ziemskićy, tak się wydaje, jak gdy-
bybiegiem swym własnym odmieniało swojęod
równika odległość. AG RA

ała więc przyczyna peryodycznych , od-
mian światła i ciepła, całe tlumaczenie wpły-
wu słońca różnie *na różne punkta ziemi i
w różnych porach roku działającego,.zawićra
się wtćy prostćy ale grędokicy uwadze: Że wbie-
gu rocznym ziemi okoto stońca; oś jóy obrotu
dziennego jest a. sobie 0PAL)GE

spyA POŁuc
AE ledwo nie jednóy stałóy do
chyłości. 'Kę myśl naypićrwszy odkrył i wy
szczył Ropekiił, którą postrzeżenia Astrońomi-
czne i fenomienanaiuryutwierdziły:

1IL Kiedy ziemia odD przechodzidoK(7i-
gura 14), to jest od początku u nas żimy do po-
czątku lata,zmieysca naywyżćy had równik wy-
niesionego, spuszcza SiĘ rójął przez sześć mie-
sięcy do puuktu nayniżs

źdaje się od mieysca nayniższego podrównikiem,
tó jest odzwrotnika Kożiorośca ciągle podnosić
się w górę aż dożźwrotnika Jaka. I znowu gdy
ziemia od K idzie do D; to jest u nas od
początku lata do początku zimy; z mieysca iays — .
hiższego pod równikiem podnosi się ciągle ażdo
maywyższego nadrównik; słońce wtenczas wy-
daje nam się od położeria naywyżsżego ciągłe -
zniżać i opadaćpod równik; idła tego Astrono*
mowie stosownie 6: wto podnoszenia się
i spadania słońca; podzielili znaki zwierzyńcowe
hazywając zimowe i wiosenne zżakami pódno
szenia (Signa ascefidentia), lethiezaś ijesienne
O a2 85 10M L= 5 w $ :

' spadania (signadescetdenitia). Słońce
wtych odmianach swego położenia względemRER: Bear i + wa EE aw i :

*

eu niewztnszone; odnoszoneałoli do liniyówierź:

_

| zego pud równik: wten: -
Czas widok słońca z ziemi jest przeciwny, bo to
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równika podnosząc się wciąż od zwrotnikaKo-
ziorożca, do zwrotnika Raka, przez te same ró-
waoleżniki koniecznieprzechodzi, przez które
znowu przechodzić musi spadając ciągle od zwro-
tnikaHaka, do zwrotnika Kozłoroźśca, więc ka-
żdy równoleżnik, samego nawet równika nie wyy-
'mując, między zwrotnikami zawarty, musi mieć
dwa razy do roku słońce nad swoim wierzchoł-
kiem, raz kiedy się słońce wciąż podnosi, dra-

,  giraz kiedy spada. Ten powtórzony przechód
trafia się koniecznie ledwo nie w równży od
zwrotnika, czyli od przesilenia dnia znocą odle-
głości: to jest jeżeli naprzykład słońce u jakich
mieszkańców ziemi między zwrotnikami położo-
mych, przechodziło przez wierzchołek na 30 dni
rzed przesileniem dnia z nocą; drugi raz zno-
uprzez ten wierzchołek przechodzić będzie

_ blizko we 30 dni po temże sarićm przesileniu
dnia z -nocą: co oczywiście z wyżćy wyłożonych
wiadomości wypdda. Z tćyto przyczyny dawni
Jeografowie twierdzili, że mieszkańcy ziemi mię-
dzy zwrotnikawi położeni, mają dwa razy w ro-
ku lato, a stąd wnieśli dwa razy przypadające
inne pory rokn. Lecz te mniemane pory roku,
osobliwie przy zwrotnikach , bardzo blizko po
sobie następują: oprócz tego, dosyć wielkie słoń-

 

ca zawsze zbliżenie do wierzchoika tych krajów,
nie wielką czyniw odmianach powietrza, codo

(ciepła różnicę, utrzymując bez przerwy odnawia-
jące się Życieroślin. : Ę s,

„ Uważane jeszcze w dawney Jeografii,
w ZPA stronę pada cień w czasie południa, rzn-
cony od różnych mieszkańców ziemi w ciągu bie-
gu rocznego: i OPEĘ poBo dzielono ich i nada-
no różne nazwiska. (Qrdziekolwiek słońce prze-
chodzi przez nadgłownik Zenith mieysca, tam

| spodówcza» mieszkańcyziemi. czasiepołudnia,
mó

ł
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żadnego cienia nie rzucają, i nazwano ich bez-
cieni (Ascii); w takim przypadku znaydują się
mieszkańcy między zwrotnikami, Ale ciż sami,
oddaleni cekolwiek odzwrotników ku równiko-
wi, w ciągu roku, rzucają cień na dwie strony.
przeciwne, to jest raz na północ, drugi raz na
południe; gdyż cień rzucony przed przechodem,
jest w przeciwnym kierunku od cienia rzucone-
go po przechodzie słońca przezZenith: w ta-
kim przypadku ci mieszkańcy żowią się Dwu
cienni (Atmphiscii). Mieszkańcy za zwrotnikiem
ółnocnym, widzą zawsze słońceod ich wierz-

chołka oddałone ku południowi, a zatóm rzuca-
ją cień ku północy: mieszkańcy za zwrotnikiem
ofudniovym, widząc zawsze słońce od swychpo , J

wierzchołków oddalone ku północy, rzucają cie:ń
w ciągu całego roku ku południowi, to jest za-
wsze w jednę stronę, i nazywają się Jednocienni
(Heteroscii), możnaby ich jeszcze nazwać /ó-
ŹŻnocienni przez wzgląd, że kierunek cienia je-
dnych, jest przeciwny kierunkowi drugich.Ń
koniec mieszkańcy przy obudwóch biegunach,
gdy mają dzień,słońce im nie zachodzi, ale się
ciągle kręci nad poziomem , a zatćm ich cień
obraca się
Hkotocienni (Periscii). i
"V. Pory roku, które nam wymierza ziemia

biegiem swoim około słońca, nie są równey dłu-
gości. Wiosna nasza i lato razem wzięte prze-
szło o siedm dni dłużey trwają, niż jesień izi-
ma: więc ziemia siedm dni dłużey bawi idąc od
znaku Wagi, do znaku Barana, niż bieżąc od
znaku Barana do znaku Wagi. Oprócz tegood- |

ległość ziemi od słońca, nie jest w sj|Ę

rze roku ta sama; bo uważając z zienń słońce,

imierząc jego tarczę, ta raz pokazuje się wię-
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w około, i dła tego nazwano ich.

,kiedy ziemiajest bliższa; drugi raz mniey-
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szą, kiedy ziemia jest od słońca odlegleysza: rze-
czy bowiem malujących się w oku naszćm wiel-

|. kość jest w stosunku wspacznym ich od nas od- ;

R";

ległości, to jest bliżeywidziane,wydają się wię-
ksze; daley widziane, mnieysze: Jakoż, ziemia o-
koło 10 grudnia jest naybliżey słońca, około

_'19 czerwca naydaley; około 10 marca i wrze-
mia jest w odległości śrzedniey, wynoszącey
dwadzieścia jeden milionów mil niemieckich. -Różnicamię zy naywiększą w czerwcu, i nay-
mnieyszą odległością ziemi od słońcą w gru-
nin, wynosi blizko 654400 mil niemieckich.j _ Towszystko dowodzi, że ziemia biegiem swym
rocźnym około słońca, nie koło opisuje,ale eili-
psę zbliżoną do figury koła, w którey ognisku
jest słońce: bo jeżeli na Figurze 4tey przez 0-
gnisko F,.Areńśokie: Liaiją prostą równo-
łegłą do DE, tanam przetnie ellipsę na dwie

|. „części nierówne: łuk. opisane przez wiosnę i lato,
| będą większe, niżyłuki opisane przez jesień i zimęż -

co nam tłumaczy nierówną długośćpór roku,i ra-
_ zem odmieniającą się odieżłośćziemi od słońca,

se

_. dni (motas
prawdziwy, to jest wartość łuku codzień przez

„Jeg rocznym, i uważaymy

VI. Nierówna odległość ziemi od słońca cją-s gmie za sobą nie równą chyżość „biegu. Ziemia
/okrążając zupełnie słońce, jóy odległości kątowerążają p > IZY 00: ąw całym ciągu roku zebranew: noszą 560 sto-

pni, to jest cały obwód koła, kióry rozdzie- -
liwszy pm: liczbę dni w całym roku, wy-_pada łuk 59 minut, 8 sekund, któryby codzieńopisała ziemia, gdyby bieg jóy roczny był je-
dnostayny. Bieg takowy. ziemi nazywa się śrze-medius), do któregostosując bicz
ziemię rzetelnie opisanego, poznajemy większą,

- lub mnieyszą biegu jey chyżość.  Złączmy teraz
w uwadze naszey bieg RMD ziemiz biegiem

skutki ziąd wyni--

-
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/ kające. Okazaliśmy , że obrócenie się zupełne
ziemi około swojey osi wymierza nam trwało-
ścią swoją dzieńgwiazdowy. ho południk miey-
sca przeszedłszy przez jakąkolwiek gwiazęlę sta-

- dą, po skończonym całym obrócie, znowu się
wróci do tćy samey gwiazdy. Gdyby ta gwiaz-
da ruszyła się ze swego mieysca na niebie w tę -
samę stronę, jak ziemia, południkokrążywszy—-
całe niebo ze swoimi mieszkańcami, przyszedłby
na to samo mieysce, aleby łam na ię gwiazdę
nie trafił: trzcbaby mu jeszcze oprócz całego.
obrotu, o tyle'się daley posunąć, o ile odeszła
gwiazda przez czas całego ziemi obrotu. Ten
sam skutek jeszczeby nastąpił, gdyby gwiazda
stała w mieyscu, a ziemia biegiem postępują-
Sym przeszła z jednego punktu nieba na drugi.

; Zeby atoli ten skutek dał nam się uczuć, potrze-
ba koniecznie, aby gwiazdatanie była A
nieskończenie odległą, to jest, Żeby droga ziemi
nie była niczćm w porównaniu tćy odległości;
bow takim Śrzypidka linije ze dwóch mieyse
ziemi dotćy gwiazdy prowadzonenie robiąc Żą-
dnego kąta, byłybyrównoległe, i tosamo poło-
żenie gwiazdy wymierzające, azatóm we dwóch
przechodach południka przezBAZACK
nie byłoby różnicy. Na Figurze 18, niech Ś,
wyraża słońce, E gwiazdę jaką stałą nieskoń-
czenie odległą: AB część drogi rocznóy ziemi:
około słońca. Gdy ziemia w przeciągu 24ch go:
dzinz punktu C, przeydzie na punktD, linije -
CE, DE, do gwiazdy E, prowadzone, dla jćy nie-

, skończoney odległości Żadnego kąta nie zrobią,
_-i będz między A rewuoeac: więc południk
mieysca wfacając do Lóy gwiaz.ły, da nam praw-
Jdziwą trwałość obrotu dziennego ziemi. Czas

tymobrotem wymierzany, nazywasię czasem
, gwiazdowym (tempus sidereum), alezwyczaynie

 

teu
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i pospolicie mierzy się czas powrótóm słońca
do południka mieysc, i ten czas nazywasię sło-
'meczny (tempus solare). Słońcenie jest gwiaz-
dą od nas nieskończenie odległą; ale owszem od-
iegłość jego mierzyć się może; więc czas słone-
czny musi bydź różny od czasn gwiazdowego,
bo się składa 'z obrotu dziennego, i z bie-
gu rocznego ziemi. Aże bieg roczny ziemi uwa-
żać się może, albo śrzedzzi, albo prawdziwy; czas
słonecznydzieli się na dwojaki,na słoneczny śrze=-

dni, i na słeneczny prawdziwy. Pierwszy jako
jednostaynie płynący wyrażają nam zegary po-

 spolicie używane, drugi skazują nam same kom-.
; pasy słoneczne, |

zieńsłorsecznyprawdziwy, raz jest dłuż-
E szy drugi raz krótszy, podług różney chyżości
biegu ziemi około słóńca, Podzieliwszy tak dzień

'śrzedni, jak dzień prawdziwy, na 2try godzin,
trwałość czyli długość godziny prawdzi:vey. co-
dzień będzie insza;kiedy długość godziny śrze-

_dniey zawsze będzie taż sama. Dzień i godzi= >
myprawdziwe skazują nam kompasy; bo tam.
odział godzin wypada z prawdziwego „codzień

słońca położenia względem południka mieysca
_aje go Żadne zegary wNiadic sie moj a, bo nia?
siałyby skazywać codżień inną długość godzin;
_<o jest przeciwnie jednostayności biegu, jako
4 istotnóy własności dobrych zegarów. Wszystkie
"zegary skazują nam dzień i godziny śrzednie, a
zatóm położenie słońca względem południka miey-
„sca, nieprawdziwe, ale blizkie prawdziwego, bo
tojest wyrażenie biegu nierównegoziemiprzez

jednostayny ; rozłożywszy summę wszyst-| bieg | s
kich nierówności, na wszystkie dni roku równie:
różnica kilku, lub kilkunastu minut rachunku
czasu zwyczaynego nieodmienia;tę zaś różnicę co-
dzień wiedzą Astronomowie,iłatwo im jest za»

*
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"mienić czas średni na prawdziwy, i przeciwnie.
Są atoli dni w,roku, gdzie się te dwa gatunki
czasu z sobą schodzą i zgadzają : bo ziemia w bie-
gu rocznym przechońząc od chyżości naywię-
kszey, do naymnieyszćy, i od naymnieyszey do
naywiększey, musi koniecznie przeyśdź. przez
chyłość «rzednią,: <a 2 A

29. Co są pasy ziemi, i strefy albo klimata?
Widzieiiśmy , że ekliptyka: jest płaszczyzna

biegu rocznego ziemi, i dlatego nazywać ją mo-
żemy drogą żiemską: ta przeciągniona przez zie-
mię i niebo, przecina obiedwiete kule ukośnie

t j + . 5 W s: ż si 3

/ do płaszczyzny równika, i skazuje na niebie
gwiazdy w gromadach zwierzyńcowych, przez i
onad które ziemia bieżąc około słońca prze- 4

„chodzi: ma kuli zaś ziemskićy ta płaszczyzna
ekliptyki oznacza nam równoleżniki, które w bie-
u rocznym ziemimają słońce w samych swych ,
wierzchołkach. Te równoleźniki wiemy, że są
między zwrotnikami zawarte, i składają pas po-
wićrzchni ziemskićy 40%, 56, szeroki, przez któ- |
rego śrzodek przechodzi równik. Pas ten przez -

' wzgląd na siłę ogrzewającą słońca, nazywają Pa- |
sem gorącym (Zona torrida), Kraje i mieszkań-
cy w tym. pasie zamknięci, mają corok dwa ra-
zy słońce w swojeh wierzchołkach, wyjąwszy
tych, którzy leżą nasamych zwrotnikach,igdzie

t siońce raz tylko przeż zenith przechodzi. Da--
wniey mianote kraje za bezludnedla zbytnieh

 mpałów słońca. Takie atoli mniemanie pocho- —dziło z niewiadomości wielu przyczyn fizycznych, -, wpływającychwstan ciepła,i stanowiących to,
eo nazywamyżemperaturą krajów,

Resztę powierzchni ziemskiey podzielono tak-
Że co do stanu ciepła,nacztćry pasy, to jestna

   

zimne(Zonae fri
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skiey na półkuli północnćy,. zawartymiędzy
' zwrotnikiem Jaka, i kołem biegunowóm pół-
'- nocnćm, nazywa się Pasem umiarkowanym pół-

noenymm (Zone temperata Borealis). Pas znowu
(powierzchni ziemskićy na półkuli południowóy
zawarty między zwrótnikiem Koziopośca, i koś
łem biegunowóm południowóm; nazwano Pa-

. sem umiarkowanym południowym(Zonatenipe:
rata Australis,  Wresżcie dwa okrayki; czyli
skrawki zienii odkół biegunowzch począwszy;
z biegunem świata we środku każdego okrayka
leżącym; nażwano Pasem zimnym północnym;
pa jest biegun światapółnocny ; gdzie zaś jest
biegun świata południowy, Pasem zimnym jpó>
Rałółowyth. " Całą więc powierzchnią żiemi da=
wni Jeografówie rozdzielili na pięć pasów; to
jest na jeden gorący; dwa umiarkowane, i dwa
zimne. Ten podział wypada z różnego położe-
nia. słońca względem wierzchołków mieysćc; a
żatćm z biegu zieini rocznego. Początek pasa |

, zimregó- naznaczyli tam; gdzie ża przeyyściem
ziemi dó zwtotnika; słońce BoE wschodzić;
albo zachodzić. Ztego cośmy dotąd powiedzieli
wypada: że kraje alho mieszkańcy ziemi leżący

_ w pasie gorącym,są ci; którzy albo nie mają ża-
dney szerokości; albo mają szerokość bądź pół-
 moćną, bądź południową; ale nię większą, nad
u 239, 28.
leżą te kraje ą mieysća ziemi; których szero:

*_ kość północna”jest. większa; niż 259,28. ale
 mhieysza; niż 66%. 52: których znowu szerokość
/ południowa jest większa, niż 257, 28, ale mnieyś

| sza, niż66%. 52. leżą w -pasie umiarkowanym
; południowym. Nakoniecw okrayku; czyli pa-

Ppożnocny „, lub południowym leżą

 

  

nazwiska począwszy od 66. 32
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"pasie umiarkowanym póinocnym;.
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się aż do go stopni, tojest do samych biegenów
„ świata. KRY WANE Ma" OWY| - Dzielili jeszcze dawni Jeografowie catą zie-
mię od równika począwszy,podług długości dnia,

- to jest, podług liczby „godzin; którą w sobie za-
myka dzień naydłuższy na kaźdćm. mieyscu zie-
mi. "Takowy podział zasadzą się na biegu dźien-
nym, i na biegu rocznym ziemi razem uważa-nych; widzieliśmy bowiem, że od bięgu roczne-
gozawisło położenie świet/zińa: to jest, jak on
równoleźniki przecina oddzielając stronę ziemi
kusłońcu obróconą i światłą, od stróny odwró-
conćy i ciemnćy:od biegu zaś dziennego ziemi
zależy czas bawienia każdego punktu jćy po-
wierzchni, na jednćy, lub drugićy stronietegoż
świetlnika. Wiemy, że mieszkańcy podrówni-
kiem przez cały rok mają dwanaście godzin dnią -
i tyleż godzin nocy; że mieszkańcy pod każdćm
„kołem biegunowćm mają w czasie przesilenia
dnia znocą dwadzieścia cztćry godzin dnia; więc
począwszy od równika do kaźdego koła bieguno-
wego, przybywa dwanaście godzin dnia. Tę roz-
Jegłość powierzchni ziemskićy podzielono na 24ry
części, które się nazywają Szrefy ziemi godzin-
ne (Climata horarum); tak, że: w każdóćy Stre-fie dzień jest „półgodziny dłuższy, niż w strefie
tuż poprzedzającóy. Wiemy powtóre,że pod
/kaźdym biegunem ziemi dzień jest sześciomie--

, sięczny: ten stopniami rośnie od 2śrech godzin,
aż do sześciu miesięcy„idąc od każdego koła

_biegunowego do bieguna; więc znowu tę odle=-
głość, to jest każdy pas zimny ziemi podzielo-

/ no na sześć części, nazwane Srefy;miesięczne:
© tak dalece, że w każdćy takowey strefie dzięń
jest o jeden miesi edłuższy , niż w sirelię tuż
poprzedzającóy. (ała ziemia tym. sposobem roz-
Astana: jest na 60 stref, to jest na 48 godzin-
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_ nych, i na 12 miesięcznych : z tych 50 stref jest
''na półkuli północnćy, a tyleż na południowćy,
i znowu w kaźdych 5o jest 24ry godzinnych,

eść zaś miesięcznych. Ażę na każdćy półkuh
s 8 % . .

/ idąc od równika, wzrost dnia jest leniwy, zbli-
Żając się zaś do koła biegunowego, jest nagły: i
znowu wzrost dnia w miesiącach będąc leniwy

(> ku kołu biegunowemu, ale bardzo nagły blisko
bieguna ; strefy te ziemi są nierówne, to jest je-
dne węższe, drugie szersze; aku granicom wzro-
stu dni, jedne zachodzą na drugie, i ledwo śię
miemieszają razem. We wszystkich prawie £u-
ropeyskich językach ten wyraz' Klima bierze się
„dzisiay, nie na wytknięcie długości dnia, ale ra-
czóy na oznaczeńie żeaperatury, czyli stanu po-

/ wietrza, co do ciepła każdemu krajowi właści-
wego; i dla tego mówić się zwykło Klima o-
stre, lub łagodne. Takie znaczenie nie jest bez

5) zasady: bo im w krajach północnych, lub połu-
( dniowych dni są dłuższe, tym krayten bardzićy

©. ku biegunom zbliżony,a zatćm wystawiony na
/./ ostrzeysze odmiany ciepła. o" e.

' Chcąc'poznać mieysce jakie ziemi; pod któ-
"gą strefą leży, potrzeba wiedzieć, ile ma godzin
„dzień naydłuższy w tóm mieyscu; od tćy. liczby
godzin odciągnąć dwanaście, resztę podwoiwszy,

czyli zamieniwszy na połówkigodz'n, wypadnie
liczba strefy. 1 taknaprzykład w Wilwie dzień
naydłuższy jest 17godzin, 12 minut: od tego od-

<ciągnąwszy 12, zostanie się „5 godzin, 12 minut,
czyli połówek 10, 12' minat: więc Wilno leży
py jedenastą strefą. Następująca tablica, wyra-'
/Ża w pićrwszćy kolumnie początek liczbowy stref,
'to jest, pićrwsza, druga i t.d. trzydziesta: w dru-

gićy, kolumnie szerokość jeograficzną , gdzie się
ta strefa kończy, a następująca zaczyna: w trze-

_ /eićy kolumnie liczbę godzin, które zamyka dzien
- naydłuższy w tóy strefie. u

ł
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POCLK 30,Jakim sposobem niebo i ziemia wyobra-
v,”3asię sztucznie? | Ej A

''*./ Ziemięiniebo co do kół, płaszczyzni podzia-
a Mtónć wyobrazić przez dwie kule sztu-
©...) eahez z których jedna się nazywa Kulą niebie-
|. ską (Globus coelestis): okryta gromadami gwiazd

stałych w takićm , jak są na niebie względem
sielię położeniu, i ww jakiómbyśmyje widzieli,
gdyby oko nasze było postawione we śrzodku

; tóy kuli przeźroczystćy, na którćyby powierz-
chni te gwiazdy uważać mogło. fuga nazywa
się /fulą ziemską (Globus terrestris): na którćy
powierzchni wyrażone są morza; lądy, wyspy,i

_, kraje w takiem położeniy, jakie mają względem
„siebie na pówierzchni naszego planety., Sąto ku-
- le wytoczone z kruszeu, lub'drzewa, albo wyła-

, ne z'gipsu, lub massy jakiey ciekłóy, z czasem
,  twardniejącćy, 'oblepione papierem,na którym/

+... wprzód wszystko jest wyłłoczone, cokolwiek po
| wićrzchnia ziemi w sobie zawiera; ten papićr do
„  oblepienia kuli przygotowany, podzielony jest na
/małe kartki, czyli mappy, mające postać zaokrą-
 glonych kliników we śrzodku szerokich, przy
kośdach coraz węższych, i tak wyciętych, aby

2
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|... rozeiągnione na powiórzchni wypukłćy kulizu-
(  peźniesię z sobą schodziły, Żadnć przerwy nie

jące. ' Pociąga się polóm cały tak oblepio-
a kuli papićr przeźroczystym pokostem,aby

o zachować od skaz'i prędkiego zatarcia liter.
JWymyślono takowe kule dla wsparcia pojęcia

* ludzkiego w. rozwiązania różnych zagadnień, któ-
"re'sobie zadadź możemy. Tu należy do rze-
<€zy nąszćy, tylko opisanie kuli sziucznćy .ziem--

*  skićy. Koła, linije, i punkta te, które są nieod-
mienne, znaydnją się trwale wyrażone na samym
wierzchukuli sztucznćy: jako to; równik, rówro-
leźniki, ekliptyka ukośnie przeciągniona: między
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zwrotnikami, oś ibieguny świata: te 2
(ła, które się odmieniają w położeniu svgoś
każdęgo mieysca ziemi, oddzielone są « (2
względem niey ruchome, aby je przyzwią — O
każdego mieyscą można ulożyć i przysio8%$dNYY
Takieimi sąpłaszczyzna wyrażająca poziom, OfYżemee
sująca kulę szlucznąj ale nigdziedo'nićy nie przy-

pięta. Powtóre płaszczyzna południka przycze-

piona do osii biegunów kuli tak, Że cała kula -
pod tym południkiem około swojćy osi kręcić
się może, a przez to południk ten ruchomy, stać
się może południkiem każdego mieyśsća ziemi.
Karby w poziomie wyrznięte, w które wchodzi
POOR mosiężny; skazują punkta północyipo-

    

     

 

udnia, oraz liniją południową przez te punkta,
i śrzodek ziemi przechodzącą, a zatćm na pozio-
mię umysłowym odrysowaną. Od tych punktów
w odległości ćwiartki koła na poziomie wzięlćy,
są punkta główne wschodu i zachoda, jako bie-
guny południka: przez co płaszczyzna poziomu.
jest naprzód na cztćry sirony główne świata po-

dzielona: każda z tych ćwiartek dzieli się zno-
wu na siedm stron świata pobocznych , tak jak
się w puszce magnesowey. żeglarskiey dzielić
zwykła. JRE WE AE
W tych podziałach pobocznych wytknięte są

mieysca wsciiodu i zachodu tak letniego jakoi
zimowego; gdyż wiemy Że słońce- wtenczas tyl-
ko wschodzi i zachodzi w punktach głównego
wschodu, łub zachodu, gdy się na płaszczyznie
równika znaydujena początku wiosny, lub je-

- sieni. Rysnją się jeszczenapłaszczyznie tego
sztucznego poziomą znaki źwierzyńcowe,iprzy-
każdym nazwisko miesiąca, w którym słońce znak'
ten zdajesię przebiegać, Południk ruchomy mo-
siężny do biegunówkuliprzyczepiony,i w kar- . ,-
 bachć gdzia wpada, pionowo poziom przecinają-

NE
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y; podzielony jest na cztery ćwiartki, a każda
znich na go” stopni; jedne podziały zaczynają
ię u ika, i idą ku bieganom siużąę do ra- *

szerokości jeogrąłiczuych tak półno-

  

 

  

  
1, jak i południowych: drugie podziśły za- ,

/. czyńają się u bieguna, a kończą przy równiku,
'. służą do rachowania na nich podniesienią bie-

,  guna nad poziom. Przy podziałach szerokości
/są wyrażone podziały Stref trzydziestu, to jest
oadbkach godzinaych, 1 Sześciu miesięcznych, i przy
każdey strefie długość dnia wyrażona. —Jest je--

© szczena porządnie zrobionym globie łue ek mo-
- ,.siężny ruchomy, przypięty jednymkońcem do.
0, południka,i ślizgsjący się po nim; ale mogący

 

 bydzza pomocą śrubki do każdego punkta po-
/ .dudmika przytwierdzony. Jestto koło wierzchoł- -
| kowe ruchome, którego nadgłównik leży na po-
-  ładniku; wiemy bowiem, że południk każdego
(. mieyssa przechodzić powinien przez „bieguny
„ Światła i przez madgłównik mieysca. 'To koło.
| wierzchoikowe przytwierdzone na południku =
| wtym punkcie, gdzie przypada mieysce jakie
| „szćzególne ziemi, z:p.WWiltio, pokazuje .na połu- -
|  dniku punkt, gdzie nadgłownik Wilna pada, a
_ /załóm jego od równika i od bieguna świata odle- -
| głość. Takowe koło wierzchołkowe służy do -
"- mierzenia na kuli odległości mieysc, odsiebie
A różniącychsię długością i'szerokością. Bo u-

, stawiwszy je do nadgłownika jednego miey-
-, sea,lprzeciągnąwsży przez dragie,łuk tego koła
- , międży.dwomia rzeczonemi mieyscami zawarty, i
_  /przez' piętnaście rozinnożony, daje nam odległość
wmilach niemieekich tych dwóch mieysc: ko-

©, miec zaś koła wierzchołkowego na poziomieska-
 ,zmje stronę świata, w którą jest, wykierowane

tychże mieysc położenie -na samym wierzchu.
kuli. [o koło miećpowinno miarę koła wiel--
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( kiego jak południk lub równik; bo tylko łuk
/ koła wielkiego daje nam naykrótszą mieyscod :
siebie odległość na powierzchni kuli.
/, Równik podzielony jest na 560 Stopni, służą
"ce do rachowania długości jeograficznych: przez —.

+ każde dziesięć; a w niektórych kulach przez każ- _
-de piętnaście stopni tego podziałuprowadzone są .

-* koła wielkie, dorównika pionowe,iprzechodzą- — .
ce przez bieguny. Sątopołudniki tych mieysc ź
ziemskich, przez które przechodzą: kąty między.

-_ tćmi kołamitw biegunach świata zawarte,są ką-
tygodzinne„dające różnicę długości jeografi- /„.

' cznych; miarą tych kątów są łuki równika im.
przeciwległe, i wartość tych kątów skazujące.
Ponieważ podziały równika służą do rackowania, .-

© „długości jeograiicznćymieysc, a ta długość wyra-
_ zić sięmoże, albo przez iuk, albo przez ©żas, li-
'cząc piętnaście stopni na jednę godzinę;można
byłojeszcze tenże równik podzielić na 24ry go--
dziny. Podział takowy równika na godziny i

Żichczęści;przeniesiony jest na koło mu równo- .
ległe mosiężne, do bieguna kuli i południkaru-.

ć EO»nazywające się kołemgo-
dzinowóm. We śrzodku tego koła znayduje się. 08. (3%
świata, A ośobrotudziennego ziepai, a nanićy -

- osadzonaskazówka, służy-dopokazywaniagodzin -

"na kole wyrzniętych. Każda połówa tego koła za-
wiera 12 godzin: godzina 12sta.wgórze jest g0-

( dziną południa, taż godzina na dole, jest godziną Ę
, północy; więc półkole zachodnie wyraża godzi- .
'. my wieczorne, półkole wschodnie pokazuje g0-

_ dziny ranne. Obracając kulę około osi, skazów-
|) ka w tymobrocieobiedz powinna całe koło, a

4, kiedy się przesunie łuk równikapiętnaściestopni
„zamykający, skazówkaprzebiedzpówinna podział |
posRadśny PONO RZ 00 ROW

'" Sąjeszcze na powierzchni kulisztucznćy przez
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każde dziesięć stopni szerokości, porysowane ko-
ła do równika równoległe, ciągnące się aż do 0-
„budwóch biegunów: sąto równoleżniki mieysc
„ziemskich odległych od siebie o, dziesięć stopni
szerokości. Między tómi równoleżnikami prze- -

(. „chodzą zwrótnikii koła biegnnowe, dzieląte caż

wę

zoj

4

„%

4 ź
i

łą ziemię na pięć pasów: eklipiyka, ezyli droga
"roczna ziemi ciągnie się ukośno między zwrotni-

A kami narysowana, ze 12 znakami zwierzyńcowe-
mi, z których każdy podzielony jest na 30 stopni.
Ta,skazuje nam u zwrólników punkta stanowisk
słońca,u-równika zaś punkta równonocne, to
jest początkicziórech pór roku. Znając na każ-
dy dzień mieysce słońca naekliptyce, i to miey-

4

'sce na kuli sziuczućy ziemskićy znalazłszy, ma-
my równoleżnik, którego mieszkańcy mają w ten
dzień słońce przez wierzchołek przechodzące.
" * Na podstawie kuli; lub poziomie ruchomym

bydź powinna igła magnesowa, służąca do usta-
wienia globu w należytym kierunku do pół-
nocy i południa, dwóch głównych stron świata.

Kula sztuczna ziemska , czyli Głob dobrze
zrobiony, mieć powinien następujące własności.
„Naprzód: Kartki, czyli kliniki, któremi się oble-
pia kula, powinny się z sobą doskonale schodzić,
i tak przystawać, oby nie zostawując żadnóy
przerwy, jak jedne ciągłe linije i łuki robiły.
 Powtóre; Powłoka pokostowa,którą się pocią-
FDP wy papićr, bydź powinna doskona-
Je przeźroczysta, aby nie było garbów, i każdy

(wyrazbył czytelny. Potrzecie: Żeby kala u-
stawiona w karbach poziomu miała postawęczu-
pełnie pionową, nie chyląc się ku „aska
wschodu , lub zachodu. Poczwarte: Kala tyle

' tylko powinna odstawać od poziomu i południ-

+

ka ruciomego, ile potrzeba mieysca do obróce-.
nia jóy pod temi płaszczyznami: zbyt dalekie i

Ś

"ae * ż,
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nierówne ze wszystkich stron odstawanie jest
wadą roboty. MPopząte: Poziom i południk po--
winny się w karbach na dwie części żupełnie

_ równe przecinać. Równik nakuli rysowany, bydź
powinien także na dwie części zupełnie równe,
i koniecznie w punktach głównego wschodui
zachodu,od poziomu przecięty. Usiawiwszy ku-

 lę do położenia stery równoległego, to jest, żeby
| oś kuli była do poziomu pionową; równik zu-

_ pełnie się we wszystkich punktach -zniyśdź po-
winien z płaszczyzną poziomu.'.Posżósie: Punkt'
zero na południku, odktórego zaczyna się: ra-
 chuba szerokości, padać zupełnie powinięn na
obwódrównika, t.w obrocie kuli ztego obwo-
du nie schodzić. Posiódme : Koło godzinowe
 bydź powinno równoległe do równika, i ska=
zówka za każdćm przesunieniem przez południk
łuku równika piętnaście stopni zawierzjącego,.
skązować i padać zupełnie powinna na podziały
SPORY CCC NŻ DADA BR A

Ustawić kulę sztuczną ziemską do pewnego
jakiego mieysca , jestto jedno, eo koła dwa ru-
<chome i odmienne, to jest, poziomi południk
ilo tego mieyscawłaściwie ułożyć i rzysiosować.

- Do'tego potrzebawiedzieć szerokość jeograficzną
Mmieysca danego: jeżeli ta szerokość jest półno-
ceną, biegun północny ku stronie: świata półno-
cney o tyle podnoszę nad poziom, aby liczba sto=
pni od bieguna do poziomu rachując, była równa
szerokości danćy: polóćm mieysce dane podsu-
wam. pod ołudnik mosiężny 3 i w punkcie mu

odpowiadającym przytwierdzam koło wierzchoł-
cowe, skazówkę zaś nakole godzinowćm stawiam.
na godzinie XII, w górze; tym sposobem będę *
Miałułożenie ARE mieysca danego ;poziom

"kuli stanie się tego mieysca poziomem umysło-
_Wym; a płaszczyzna dotykająca się A w miey-
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scu danćm, to jest gdzie jest przytwierdzone ko-

ło wierzchołkowe, będzie równoległa do pozio-

mu umysłowego, a zalóćm wyrazi poziom fizy-
czny. Tak ustawiwszy kulę szticzną ziemi, mo-

Żna za pomocą jóćy bardzo wiele zagadnień jec-

graficznych rozwiązać. Nie będziemy się tu za-

trzymywać nad tćmi pytaniami, bo rozwiązanie

ich żadnóy nie ma trudności, dobrze objąwszy

to wszystko, cośmy wyżey powiedzieli. ,
=
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td Xiężycu ziemskim.

51. Go jest Xiężyc, i jakie siły utrzymują

*go wprzestrzeni świata?
Xiężyc należąc do planet drugiego rzędu,

jest gwiazda przez się ciemna, błyszcząca świa-

tłem od słońca na nię rzuconćm, i od powierz-

chni jóy odbitóm , nigdy nieodstępująca 'ziemi,

ale około nićy zawsze w różnćy odległości krą-

ŻącapoZllipsie, w którćy ogniku leży. ziemia,

jako siła środkowa i razem przyczyna fizyczna

1ego biegu. 'Ta sama więc siła trzyma xiężyc

przy ziemi, która trzyma wszystkieinne jey cia-

a ciężkie. Jakoż wystawiwszy sobie na £igu-

rze 5 ziemię w punkcie C i około nićy xiężyć

opisujący łuk BF, w czasie naprzykład jednćy

minuty; oddalenie się w punkcie F' tegołuku.

od linii BH, czyli odległość HF jest rzetelnym

"skutkiem ciężenia xiężycowego na ziemię;a za-

tóm HF jest wysokość, przez którą xiężyc w cza-

— sie jednóy minuty spada ku ziemi. Dowodzi nam
Mechanika z biegu xiężyca, i z biegu ciał cięż-
kich, iż kameń wyniesiony do tey odległości od

ziemi, jak xiężyc, spadając samowolnie w tym

samym czasie jedney minuty, przebiegłby taką

samę wysokość HF, przez jaką spada xiężyc; Ł.

gdyby w xiężycu siła rzutu była zniszczona,

spadłby na ziemię w czasie cztćrech dni pa

godzin. Ciężkość ciał od ziemi tak. odległych

;jak xiężyc, jest blizko trzy tysiące sześćset ra

zy słabsza, niż przy jćy powierzchni. Należy

, przeto uważać xiężye jako ciało ziemskie, bliz-

ko sześćdziesiąt razy odlegleysze od śrzodka zie-
mi, niż wszystkie inne ciała okrywające jey po
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wierzchnią. Xiężyc krążąc około ziemi,wraz
z zieyjią krąży około słońca; więc siła. słońca
utrzymująca bieg roczny ziemi, wywiera także
działanie swoje na xiężyc; tak dalece, że bieg .
xiężyca. uważać się powinien, jako skutek fizy-
czny trzech ciał niebieskich wzajemnie na sie-
bie ciężących. Xiężycjest406 razy bliższy zie- .

(mi niż słońce. Powićrzchnia xiężyca 13 razy,
"a objętość 49 razy mnieysza jest niż ziemi.
| 32. Jaka |jest przyczyna. odmian światła

aziężycu” | |
'. Xiężyc w biegu swoim około ziemi pokazuje

„się nam w różnychstopniach oświecenia, które
nazywamy odmianamijego światła (Phases Lu-
ae), Widzimy bowiem-w każdym miesiącu
zaraz po zachodzie słońca, naprzód mały skra-
wek tąrczy xiężycowóy oświeconćy; to Świa-
tło coraz-dalćy posuwające się i rosnące,
póki całćy tarczy nie okryje: potóćm ubywające
znowu stopniami w xiężycu rano przed wscho-
dem słońca świćcącym, póki toż światło zupeł-

"nie dla nas nie zniknie. Xiężyc atoli będąc ku-
| ; lą do słońca obróconą, nigdy nie przestaje bydź*

dd niego równie, to jest, w połowie przynay-
mnićy swćy powierzchni oświecony ; więc całą
przyczyna odmian światła na tćm zależy, że nie

, zawsze tarcza xiężyca obrócona do słońca a za-
,tóm oświecona ,.jest razem tarcżą obróconą do
„ziemi, czyli dla nas widoczną : tojest, że dwie:
strony xiężyca oświecona i widoczna , albo są
całkiem różne, i w tenezasxiężyc dla nas cał-
kiem jest ciemny; albo się z sobą zupełnie scho-
dzą, i nalenczas widzimy cały xiężyc światły;
albo tylko częściami jedna zachodzi na drugą, i

, wtenczas widzimy ułamek Światła, o jaki strona
oświecona pokryła i zaszła na stronę widoczną,
'Ztych odmian światła wyniką podział drogi
ż Bor RA SABAE Ę
pzy dł „6 ! : 4
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>xiężycowóyokoło ziemi na cztćry mieysca, Czy-

4
»

li znakomitsze położenia xiężyca względem zie-
mi i słońca, które nazywamy. Nowiem, Pełnią,
Pićrwszą i ostatnią Kwadrą. Wszystko to ob-
jaśnia pam na oko Figura 19, gdzie S wyraża
mieysce slojącego słońca; '[ mieysce ziemi:
adpma xiężyc po ody drodze oknło ziemi

', krążący. . Złączmy Środek słońca S, ze śrzodkiem
ziemi T, przez liniją ST: którą przeciągnioną
aż do drugićy strony drogiZ STp,
nazywać odtąd będziemy Jiriją łączną (Linea
Sizigiarun:),. zu Rie GAZNE

Pomyślury jeszcze na każdym punkcie drogi
xiężycowóy liniją łączącą środek xiężyca ze śrzod-
kiem ziemi, którą nazwiemy śrzodkową ziemi 1

 giężyca: płaszczyzna przecinająca xiężyc piono-
wo do tćy linii, oddzieli nam stronę widoczną,
to jest do ziemi obróconą,od strony niewido-
 eznćy, czyli odwróconćy od ziemi. Wreszcie

omyślmy sobie trzecią liniją prostą łączącą
śrzodek xiężyca isłońca, którą nazwiemy śrzod-
kową słońca ięaiężyca: ta bydź może uważana,
jako na każdym -punkcie drogi xiężycowćy sa-
mćy sobie równoległa dla wielkićy odległości ,
xiężycaod słońca:płaszczyzna pionowa na tę li- -
niją przecinająca xiężyc, oddziela stronę jego 0-,
bróconą do słońca czyli oświeconą, od strony ;
odggróconćy czyliciemnćy. (Gdy środek xiężycą
przyydzie do liniiłącznćy, a xiężyc jest bliższy
słońca niż ziemia, jakw punkcie'a; mamy czżs
Nowiu: w którym strona kuli xiężyconćy do
ziemi obrócona jest ciemna, wtenczas albo wca-
le nie widzimy xiężyća, albo go widzimy jak tar-
Czę czarną zasłaniającą nam slońce, i robiącą je-_
go dla nas Zaćmienie.-Gdy znowu śrzodek xię-

8 wanie dolinii łączney, ale xiężycdal-
szyjest od słońca, niż ziemia, położenie jego bę-

4 JĄ Gę R
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| czas syrena obrócona do słońca, jest razem obrócona
_ do ziemi, a zatćm oświecona staje się razem wi-

doczną. Widzimy. więc xiężyc cały światłem
okryty: chyba że cień od śrzodkującóy między
słońcem i xiężycem ziemi rzucony , padnie.na
xiężyc, i zrobi nam jego zaćmienie. Gdy zaćmie-

z 5. / € ZUW rę
„dzie wpunkcie p, które nazywamy Pełnią; wten=

nia słońcanie mogą się trafić tylko w nowiu, a -
zaćmienia xiężyca tylko w pełni; możemy 5 wie-EPA Ly Pe:DI) RY.dzieć że nie mogą się trafić tylko nasamćy, albo2 »przy samćy linii łącznćy.

drogi xiężycowćy bs oddziela az
„ doczną z ziemi od niewidoeznćy: wi

seżęli śrzodek xiężyca jest od linii łącznóy
9 ge stopni odległy , czyli kiedy linija śrzodko-
wa xiężyca iziemi przecina podkątem prostym

| liniją łączną, jak w punktach t, m, xiężyc jest
wpierwszey, albo ostatnióy Kwadrze: „gdzie po- '
łowa strony oświeconóy okrywa połowę wido-
cznćy, i wtenczas widzimy połowę tarczy xięży-

_/ Przypatrzmysięna Figurze 19, tarezy xię-
c , » . z A: wod;życowćy, gdzie strona ciemna odznacza stronę od:
słońca odwróconą od obróconćy ku słońcu; łuk zaś

lzimy jak od
nowiu do pełni sirona oświecona be, dt, fg, sto-

_eowćy cićmnćy, a połowę światłćy. 84

xiężyca wi-

pniami corazbardzićy: wchodzii pokrywa stronę
widoczną, pókisię zupełniez sobą obie te strony

„ nię zniydą: jak' znowuodpełni aż donowin stro-
"na ciemna stopniami wchodzi i okrywa stronę
widoczną xiężyca, póki znowu obiedwie te strod

więc ten i uj
By Pó 20 razem zsobąwnowiu. Wzrost.

ywanie światłaxiężycowego, zale-
| Ży od.położeniaxiężyca: względem ziemi i stoń-

m
e

"15108 czyli od kąta:a'T x,który.linija śrzodkowa
ziemi i xiężyca, robi z liniją łączną. _Rachubę
dni odnowiu aż do nowiu tuż następującego,
nazywają Astronomowie wiekićm Xiężycowya

Ap”, * r

*
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- (Aetas Timmae): i tak mówią, że xiężycć jest na-
przykład w trzecim, czwartym, it.d. dniu swe-
'go wieka, co zhaczy, ze jest wtrzecim, czwar-

xiężycowego. s ia,
35. Co jest miesiąc ciężycowy, wieloraki, i

ezćm się różni od miesiąca słonecznego? |
Przeciąg, czasu, którego potrzebuje miężyc do

okrążenia ziemi, nazywa się miesiącem wzężyco-
„wym. (Mensis lunaris): ten należy rozróżnić od
miesiąca słonecznego, czyli czasu, którego po-
trzebuje ziemia na obieżenie dwunastćy części
swojćy drogi około słońca. Xiężyc odbywa bieg

, zobaczywszy go naprzysładSE zachodzie słońca
przy! pewney jakiey gwiazdzie stałóy, widzieć
"go będziemy odchodzący eoraz dalćyod tćy gwiaz-
dy ku wschodowi, póki znowu do nićy pookrą-
Żeniu zupełnóm ziemi nie wróci. Przeciąg cza-
su, którego potrzebuje xiężyc, żeby odszedłszy od
jakićy gwiazdy stąłćy, znowu do nićy wrócił,
nazywasię  Miesiącóm peryodycznym, (Mensis

27% dni, 7 godzin, 45 minut, 12 sekund: to jest,
xiężyc na dzień przebiega łuk wynoszący bliz-
ko 15%, 11. Ale xiężyc okrążywszy całą ziemię,

/ mie skończy.jeszcze swego wieku, i nie przyy-

w

dzie na liniją łączną do punktu nowiu, gdzie

tym, it.d. dniu po nowiu: to nazwisko wzięte .
jest od resuącego, i potóm ubywającego światła

, SL . r z . ;

swóy około ziemi od zachodu ku wschodowi:

periodicus); OBR źżamyka w, sobie

się odnawiają odmianyjego Światła; bo ziemia.
 Adąc wciąż około słońca przez ten czas , kiedy:
xiężyc idzie około nićy, i w tym samym kie-.
runku od zachodu ku wschodowi, linija łączna

+ przenosi się z ziemią na inne mieysce nieba. Aże
xiężyc nie może bydź wnowiu, póki nie sta-
nie na linii łącznóy,

+0

   
    

- żenia ziemi,musi jeszcze tyle ubiedz drogi, ile
*"TY

  + 4 z, : M wą:

 

ęeopróczcałego okrą-
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jóy przebiegła ziemia około słońca przez miesiąc
'peryodyszny, to jest blizko 28 stopni. Przeciąg
„czasu od nowiudo nówiu, nazywa się Zunacya
albo miesiąc syzodyczny (MensisSinodicus), któ-
ry zamyka w sobie 29 dni, 12 godziń, 44 minut,

..5.sekundy, a zatemdłuższy jest/od miesiąca pe-
. ryodycznego o dwa dni, 5 godzin, zero minut,
51 sekund. Skądłatwo rozumieć;żexiężyc idąc *
od nowiu do nowiu, przebiega codzień okoła zie-

| mi blizko 129, 11'; to jest, tyle tylko drogi, ile
, wynosi łuk biegiem peryodycznym xiężyca na.

|, / dzień przebieżony ;. zmnieyszony łukiem, który
, ma dzień ziemia około słońca opisuje. s:
/ |. 54) Jakie sąprzyczyny zaćmień słońca i zię<

a"

o PRKCA ń
, Uważając gwiazdy zwięrzyńcowe, przy któ-

"rych przechodzi xiężyc w biegu swoim około-
ziemi; przekonamy się wkażdóm mieyscu, źe
znich jedne są wyżćy, albo bardzićy na północ,
„drugie niżćy, albo bańdzićy na południe położo-

"me, niż gwiazdy przez które ziemiaw biegu ro-
, ćzmym przechodzi: i dla tego w jednćy połowie
danacyi widzihy xiężyc bliżóy naszego wierż-
 chołka,itak wysokogórujący, jak nigdy nie gó”
ruje słońce na początku lata; iznowu w drugićy
połowie lunacyi, widzimy tenże xiężyc tak zni>-
żony i tak blięki poziomu, jak nigdy nie zniża

- się słońcena początkuzimy: co dowodzi, że pła-
szczyzna, na którćy leży droga xiężycowa, nie

- _ schodzi się z ekliptyką, czyli płaszczyzną drogi -
(. gierskióy, ale ją przecina wznosząc się jedną po> '

| --łevwą jad ekliptykę ku północy, drugą zaś po-'
łows spadając pod ekliptykę ku południowi. Po-

/ ., elndość drogi xiężycowćy do drogi ziemskićy,
/. ezyli kąt, podktórym się te dwie płaszczyzn
-. przecinają, jest blizki 5% Dwapunkta, w któ:
„rych droga xiężyea przecina drogę ziemską,
ksi > „WGRA |

dE i s ZERA s»
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„nazywają się 77ęzły (Nodi), a linijaprostate dwa
punkta łącząca, zowie się liniją węzłową (Linea
nodorum). Jeden z tych punktów, to jest ten,
do którego przyszedłszy xiężyc, zaczyna wzno-
sić się nad ekliptykę ku PORY, nuzwany jest
Węzeł podniesienia (Nodus ascendens), drugi
punkt przecięcia, to jest ten, od którego xiężye
zaczyna się zniżać pod ekliptykę ka połuunio-
wi, zowie się J/ęzeł spadania (odus descen-
dens). Gdy xiężyc przyydzie do linii węzłowey,
'znayduje się razem i ną płaszczyznie swćy dro-
gi, 1 na płaszczyznie ekliptyki; bó linijawęzło-
wa będąc przecięciem tych dwóch płaszczyzn,
leży razem na obndwóch. I jeżeli xiężyc przyy-

|dzie do linii węzłowćy w czasie nowiu, mamy
koniecznie zaćmienie słońca; bo xiężyc stanaw-
szy między siońcem i ziemią na płaszczyznie,
ekliptyki, gdzie się słońce z ziemią zawsze znay-
duje, zasłoni swćm ciałem słońce,.i promieni
światła do mieszkańców ziemi nie dopuści. Jeże-
"Bi zaś xiężyc przyydzie do linii węzłowćyw cza-
sie pełni, nastąpićkoniecznie musi zaćmienie
xiężyca; bo gdy wtenczas ziemia śrzodkuje mię-
dzy słońcem i xiężycem i rzuca cień płaszczy-
zną ekliptyki przecięty; xiężyc przeydzie przez
ten. cień: i ziemia mie przepuści do niego pro-
mieni słonecznych. NS%

| "Tu widzimy oczywiście, że gdyhy droga xię-
Życa leżała na płaszczyznie ekliptyki, ałbo nie
leżąc na nićv, gdyby linija łączna schodziła się
zawsze z liniją węźłów, w każdym nowiu mieli-
byśmy koniecznie zaćmienie słońca, a w kaźdćy

ni zaćmienie xiężyca: Ale jeżeli te dwie li- .
nije nie schodzą się tylko czasem 2 sobą, Xię-
życprzyszedłszy donowiu, a daleki będąc wten-

ę

czasod linii węzłow ćy, znaydujesię koniecznie
albonad, albo pod płaszczyzną SRA i słoń-
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ca mieszkańcom ziemi nie zasłoni; bo cień od
niego rzucony padając albo nadto wysoko, albo

'+ nadto nizko, mija zupełnie ziemię. I znown xię-
> byc przyszedłszy do półni, adaleko będąc 'od

* linii węzłowćy, jest koniecznie, albo podniesio-
ny nad, albo zniżony pod ekliptykę, i cień od

© ziemi rzucory, albo go cale dosięgnąć niemoże,,
i wtenczas żadnego zaćmienia nie masz; albo do-

"sięgnie go tylko w. częśći, i wtenczas mamy
zaćmienie xiężyca: eząstkowe (Eeclipsis partialis),
które się trafiać zwykło wtenczas, gdy xiężyg
w Czasie pełni nie jest na samćy linii węzło-

(0 wćy, ale blizko nićy. Podabnie w czasie nowiu
możemy mieć zaćmienie cząstkowe słońca, gdy
xiężyc znaydując się niedałeko linii węzłowćy,
część tylko słońca dla mieszkańców ziemi za-
słoni. Ale jeżeli xiężyc znayduje się, albo na
samćy fnii węzłowćy, albo bardzo blizko nićy
w czasie nowiu, i przytćm jest naybliżóy ziemi:

( tak, Żeśrzednica jego pokazuje się większa, niż.
( . śrzednica słońca; choćjest ciałem daleko mniey- ' :
| "szóm od słońca, atoli dła swćy względem nas

blizkości zasłonić może całkiem słońce niektó-.
rym mięszkańcom ziemi, i sprawić tak grubą -

- ciemność kilka minut trwającą, iż gwiazdy sta-
jąsię w tóy ciemności widzialne, co nazywamy
zaćmieniem całóm słońca. Jeżeli zaś xiężyc
w nowiu znaydując się na, lub też przy linii
węzłów, jest przytóm tak odległy od ziemi, że -

' jego tarczapokazuje nam się mnieysza od tar-
czy słonecznćy; wtenczas nie zakryje sobą całe-
go słońca, ale brzegi słoneczne. w około wystą-
pią za brzegi xiężyca, i zrobią obrączkę świa-
tłąotaczającąxiężyc: Go nazywamńy.zaćmieniem
obrączkowćm (Eclipsis annularis); a jeżeli linija
od okamieszkańców jakiego kraju do śrzodka
starczy xiężycowćy prowadzona, przeydzie przeż

x
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śrzodek. słońca, zaćmienie dla tych mieszkańców
będzie śrzodkowe (Eelipsis cemtralis). Podobne ż

. rozumowanie „rozciągnąć możemy do xiężyca

ww czasie pełni, że ten znaydując się, albo na sa-

móy linii węzłowóy, albo jćy bardzo blisko,cier--

pieć koniecznie musi zaćmienie całe. „Że zaś

ziemiajest większa, niż xięzycz cień ziemi da-

leysięrozciąga, niż cień xiężyca: więc może

ćw.pewnóy jakićy odłegłości od węzłów cień zie--

mi dosięynąć xiężyca ;. kiedy cień xiężyca nie

dosięgnie ziemi,1 dla tego zaćmienia xiężycasą

częśisze, niż zaćmienia słoneczne: dla tegoje--

szcze zaćmienia PORA. w xiężycu takie,
jak w słońcu trafić się nie mogą. "W nieśmy już

tę ogólną prawdę: że zaćmienie słońca w no-

wiu, a zaćmienie xiężyca w pełni może na-

stąpić wtedy. tylko, kiedy xiężyc jest, albo
na linii węziowćy, ałbo blizko nićy. — , SAY

_. Każde zaćmienie xiężyca jest powszechne i
/ jednoczesne, to jest, wszyscy mieszkańcy ziemi,

4% tórzy widzą nad swym poziomem <iężyc,. wi-

' dzą koniecznie w tym samym momencie jego

zaćmienie; a różniąc się w rachunku godzin, ró-

- Żnica tóy rachuhypokazuje ich długość jeogra-

ficzną. Ale zaćmienia słońca; ani są jednocze”

sne, ani powszechne; to jest, rmieszkańcy ziemi

widząc słońce nad swym poziomem , iedoć mo-

$. widłieć jego zaćmienie, <drudzy cale nie wi-
ziećż dla jednych będzie 'się zaczynało , kiedy.

dla drugich ałho się. kończy, albo;się skończy-

„ło, albo jest w połowie, albo się jeszcze nie za-

częło: oprócz tego dla jednych to zaćmienie słoń-
© ca może bydź eałe, lub obrączkowe, dla dru-

gich cząsikowe: iznowu środkowe dla jednych,

a mię dla drugich. Przyczyna: tego: jest, że xię=

-żye będąc ciałem przez się ciemnóm, gdy sig |
zanurzy:w cień ziemi, straci rzetelnie światło,

r
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a zatóm musi się pokazać zaćmiony dla wszy-
„stkich mieszkańców ziemi, którzy go widzą nad
śwy.n oziomem; słońce zaś będąc ciałem przez
się światłćm, może bydź od xiężyca: zasło-
mione tylko dla tych mieszkańców ziemi, odktó-
rych linija prosta prowadzona do słońca trafi
na xiężyc: ta linija może trafić na xiężyc od
jednych, a nie trafić od orugich mieszkańców
prowadzona; może jeszcze trafić w różnóm.pod-

niesieniu słońca nad poziom, i w różnym pun- .
_kcie jego pozornćy drogi, a zatóm w różnych mo-
mentach: może trafić na xiężyc bliżóy śrzodka
xiężycowego dla jednych, a dalóy dla drugich ;
„wreszcie może od jednych trafić na śrzodek xię-
życa isłońca razem; a 0d drugich ininąć ie śrzod-
ki tylkosięgnąć ichtarczy, lnb je cale minąć,
Zgołą xiężyc w żaćmieniach słonecznych podo-
bnie się zuaydnie jak chmura, która nioże zasło-

_mić całkiem siońce dla. jednych mieszkańców
- ziemi, dla drugich jego tylko część, a dla trze-
-cich cale je minąć, Słowem różne położenie tóy
linii widzenia, sprawia odmiany” w kożwabowo”
MORECZNYCH 01 dE (CREE

'353 Ło jest okrąg ssężvea, z Liczba złota? |.
Węzły xiężyca i łączącajelinija, odmieniają

/8we miieysce i położenie na niebie, mając bieg.
wsłoęzny i przeciwny biegowi xiężyca, i coła-
jąc się ad wschodaku zachodowi corocznie o
iuk hlizko 19”: tak dalece, że wprzeciągu bliz-

- ko 19 lat, albo dokdadnićy 16 lat 228 dni,4go-
 „dzin,*52' minut, 52" sekund, całą ekliptykę prze-

„, biegają.Zczego koniecznie wypada, że ponie-
waż węzły przez bieg swóy wsteczny idą naprze-
ciwko xiężyca, i zachodzą mu dregę w krąże-
niu okóło ziend;więc xiężyc wprzód wróci do
węzła, nim się skończy jego bieg . peryodyczny

| około ziemi, i powrót. xiężyca, do tego samego

,
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węzła nastąpić musi przed końcem miesiąca pe-

 ryodycznego. Jakoż ten powrót przypada we

27 dni, 5 godzin. 5 minut, 49 sekund, to jestna

dwie godziny, 37, minut, 25 sekund przed skoń-

czeniem peryodycznego miesiąca. Ten bieg wę-

złów jest jedną z przyczyn, że zaćmienie słoń-

ca, lub xiężyca, przypadłszy w pewnym jakim.

miesiącu, już nie przypada w następującym: bo

węzły zszedłszy się raz z liniją łączną, lub się

do nićy zbliżywszy, przez bieg swóy wsteczny

odchodzą ed nicy. GD
© Porównywając bieg, xiężyca co dp lunaeyi
z biegiem rocznym ząemi, znaydziemy; że dwa-

naście naesięcy synodycznych zamykają w sobie

5544 dni; a zatćm blizko o jedenaście dni mnićy,

"niż rok czyli peryod biegu ziemi około słońca,

Więc jeżeli naprzykład w roku jakim nów xię-

| życa przypadł «go Stycznia,w roku nasiępują-

cym tenże nów przypadnie o 11 dni wprzód,
czyli przed pićrwszym Stycznia; w roku. drugim

przypadnie nów o 22 dni, w roku trzecim o55

"dni przed pićrwszym Stycznia: lo jest, w każdym

trzecim roku przybędzie jeden cały miesiąc syno-
 dyczny; i xiężyc w tym trzecim roku nie 12, ale,
34, lunacyy mieć będzie. , Naz wa. się takowy
rok Przybyszowy (Annus Embolisnaeus), dla te-
„go, że wnim jeden miesiąc przybywa. Tuwy-
pada proste, ale ważne zapytanie: kiedyż się zno-
dwu nów xiężyca wróci do pićrwszego Stycznia?
Albo ogólnićy: Jesiże pewny oznaczony peryód
i przeciąg czasn, po którego upłynieniu znowu

Ę Ast, po którego upłynić]
.nowie i odmiany. xiężyca wracają i padają na
e same dnimiesiąca?  /Meton Astronom Ateń-

ski naypiórwóy to zagadnienie rozwiązałi zną-

lazł źe po upłynienin lat 19, nowie i odmian
światła xiężycowego znowu wracają do tych sa-
mych dni, i ledwo nie do tych samych godzin

— > 4
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- miesiąca. Przeciąg ten.19łat, stanowi sławny ©

peryod chronologiczny, nazwany Ońręgiem zię-
„życa (Cyclus Lunae);. a liczba wyrażająca: rok-płynącytego okręgu, nazywa się: Ziczba Złota
tee: Numerus), dla lego, że ją Grecy znaczy-

-li literami złotemi w rachabie czasu. Era chrze-
„śćiańska zaczęła się wdrugim rokuokręgu xię-_Życowego: więc rok dany Ery chrześciańskićy
powiększony jednością rozdzićliwszy przez 19,', wypadnieliczbacałka, pokazująca wiele -okrę=—
gów xiężycowych w ciągu Erychrześciańskićy
upłynęło; 'a reszta z dzielenia pozostała pokaże
rok bieżącego okręgu, czyli. liczbę. złotą. « Itak* rók 1825okaże nam g6 up ynionych okręgówi

| liczbę złotą 2 bo ż5i+=g967.
/- 86. Jak się okazuje powićrzchnia siężyca
'przez teleskopy, i co wnosić wypada 0 ruchu
jego obrotu około osi?. PRZE e
ae. W kilka dni po nowiu i pełni przypatrując
się przez teleskop tarczy xiężycowćy, zobaczy-

_. my przy brzegu kończącego się światła powierz-
chnią jego chropowatą: to jest, jedne części za-

 padłe, niedopuszczające światła ukośnie padające- -
. go, i ciemne; drugie stćrczące i w samych tyl
ko wierzchołkach świecące, jak gdyby pu»a ,

-o0d powiefzchni xiężyca oderwane. 'Lo rozpry=
/  śnionei przecinane ciemnościami. światło,poka-
. zuje na xiężycu góry znacznóćywysokości, prze-

dzielone dolinami izapadłościami. Aże to wido-
wisko trwa prawieciągle przez czas posuwają- ,
cego się stopniami popowierzchniciemnućy świa-

/ tła, od nówia aż do pelni: i znowń od pełni aż
do nowiu,gdy to światło stopniamiz'tarczy xię-

_ fżycowćy schodzi; więc ledwonie cała powierz-
©chaia xiężyca okryta jest górami i zapadłośćia-
mi.W czasie samćy pełni, światło słońca wprost.

„ na xiężyc padając, i występując za brzegiodnas

ź.
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widziane,zapełnia iokrywa te wszystkie chro-
powatości; i powierzchnia xiężyca pokazuje się
tylko upstrzona „plamami różnćy postaci i wiel- A

kości: te plamy powstają stąd, iż jednó dŁĘŚÓ: A

"powierzchni xiężycowćy są świalleysze niż dru-
j gie, bo pićrwsze więcóy. odbijają światła, moż jź

_słatnie; ta zaś strata odbitego światła 1nożepo«
chodzić z legó, że jest od tych części potknio- -
ne, albo ich: nieforemnóścią rozprószone na stro-
nę, i do ziemi niedochodzące. *Plamy xiężyca
mają swoje nazwiska, albo od sławnych w nau:

kach ludzi, które im nadałZticcioli; albo od gór,

mórz, bagnisk, wysp, it.d. które im naznaczyłt.
Hewelijusz. |. DAK ę

/.. Uważając xiężyćw całym jego biegu około -ziemi, widzimy zawsze na nim te same plamy; a |

zatćm jednę tylkp i zawsze tę samę stronę jego

„powierzchni; druga jey strona zawsze jest od-
wrócona od ziemi,i dla nas nigdy niewidzialna.
Przypatrzywszy się atoli Figurze 49 oczywi-

,zgcie się przekonemy, iż gdyby xiężyc miał tylko. >_ sam bieg peryodyczny okofo ziemi; widziećbyśmy
powinni obiedwie sirony jego powierzchni: to

jest jednę od nowiu do pełni, drugą od pełni
- donowiu:iplamy w pićrwszym przypadku bydź-
,by powinny zupełnie różne od plam. w drugim:
bo tego przypuścićniemożna, aby jedna poło=
wa powierzchni xiężycia, była zupefnie-podo-

( bną kopiją drugićy, a choćby nawet ito było,

 widzielibyśmy, e nawet podobne plamy stopnia”
mi wstępujące na stronę dla nas widoczną, w ró-

żnóy odbrzegów xiężycaodległości, czego nie
widzimy. Skąd koniecznie wypada,że xiężye- -

> idąc około zjemi, kręci się także okołęswóyosi; ©
_ iże bieg jego wirowy, czyli dzienny: tak długo ż

trwa, jak bieg peryodyczny: to jest 27 dni, 7 go-
dzin,45 minut. Przez ten bieg kręcenia się”

s »
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zwraca do ziemi jednę tylko tę samę stronę swo-
jey powierzchni , odwracając drugą. Oś biegu
WExiężyca pochylona jest doekliptyki-
cątem 57%;, 08”, 57;
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albo, żegarach słonecznych. '

37. Co są Kompasy albo zegary słoneczne ?
Połndniki wszystkich mieyse na zić mi prze-

cinające się razem w biegunach jey osi, zawić-
rają pomiędzy sóbą kąty mierzone łukami ró-
wnika. Skutkiem obrolu ziemi około osi,! słoń-

' €e codziennie ruchem pozornym jednostaynym
od wschodu na zachód postępując, w przeciągu
każdey godziny opisuje żuk równika zamykający:

h

,

15 stopni,Rmiędzy dwoma różnych mieyse
południkami. Te południki ograniczające kąty. Ktig „O . . .odzinne, nazywają Astronomowie kołami godzin- .5 , ają, 5nćmi.. Wystawiwszy płaszczyznę koła równole--
głą do równika, i liniją prostą do niego prosto-

„padła, przechodzącą przez jego śrzodek, ta linija
ędzie równoległa do osi świata i obrotu dzien-. . > ó + .nego ziemi. Słońce wszedłszy nad poziom miey-

sca, i oświećiwszy tę ośi równika, rzuci, z dru-
giey strony cień osi, okazujący położenie słońca
„na kole godzinnóm. A jako słońce bieżąc od
wschodu na zachod przenosi się coraz na inne
koła, tak cień rzucony ód osi równika, przecho-
dzi na jego płaszczyznie w kierunk u przeciwnym,
od zachoda na wschód po tychże kołach godzin-
nych. Znacząc puakta obwotłu równika, na któ-
(rych cień przypada po upłynieniu każdey go-
„dziny, znąydziemy że łuki między nićmi są ró-
wne, i zawierają po 15 stopni, 'Te punkta po-

 

łączywszy ze śrzodkiem koła wyrażającego ró-
wnika linijami prostómi, i przy nich oznaczy-
wszyliczbami godziny, mieć bę: ziemy Kompas
albo zćg  
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arsłoneczny (Horologium solarium w.
;
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" JH. sciothericum), którego skazówką jest cień li-
nii równoległey do osi świata, a linije oznacza”
jące godziny są przecięciami kół „godzinnych
z płaszczyznąrównika. Inna płaszczyzna mają-

. ca jakiekolwiek położenie może bydź na kompas
użyta, gdy się przecina z kołami godzinnćmi, i

© gdy jest oświeconaod słońca. Warunki do zro-
Bisóia kompasuna płaszczyznie daney, te są isto-
tnie potrzebne: 10d utkwić na tey płaszczyznie
pręt prosty równoległy do osi obrolu dziennego
ziemi, który nazywa się skazówką albo stylem
(Stylus v. Gnomony; 2re wynaleźć ioznaczyć na.
niey linije godzin, czyli jey przecięć z kołami
godzinnóćmi. Kąt zawarty między-południkiem

-mieysca i płaszczyzną kompasu, zowie się jego
' zboczeniem (declinatio horologii). Kąt zawarty
między tą płaszczyzną i poziomem, nazywa się

 pochytością lub nachyleniem kompasu (inclina-
tio horologii;. Przecięcie płaszczyzny kompasu
z południkiem mieysca jest liniją południową kom-
asu; na niey przypadacieńskazówki w połu-

dnie,gdy słonce jest napołudniku mieysca. Prze-
cięcie równika z płaszczyzną kompasu, zowie się
jego liniją równonocną, która wykierowana jest.
na wschód i na zachód słońca zostającego na ró-

,wniku. Przecięcie płaszczyzny kompasu z pła-
' szczyzną doniey prostopadłą, przez kierunek ska-
_zówki przechodzącą, nazywa się liniją podstyłową
(inea-substylarisj, Ponieważ odległość powićrz- ,
chni ziemi od jey śrzodka jest bardzo mała, w po-
równaniu z odległością słońca od ziemi; przęto
odmiany położeń cienia rzuconego od skazówni

„ kompash oznaczającey oś świata najego płaszczy--
"znę; są te same, jakieby następowały w poloże-
niach cienia samey osi Świata,na płaszczyznie
kompasu przez śrzodek ziemi.przechodzącey. Na
tym fundamencie punkt na którym skazówka

* - AE i” +
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jest osadzona, zwany śrzodkiem kompasu, uważa
się za śrzodek koli świala, w którym przecina-

„ją się koła godzinnei linije godzin, Mając ten
śrzódek, pozostaje do znależieniajeden punkt ka-
żdey linii godzianey osobity, przez który ta'li-
nija przechodzi,oznaczając kierunek cienia ska
zówki w pewnćy godzinie. OGN

58. Jakie sąsposoby. fizyczne prowadzenia ,
linii południowey na płaszczyznie poziomey? i
, Linija południowapozioma, oznaczająca prze-

cięciepołudnika mieysea z poziomem, prowadzić .
się może'następującómi trzema sposobami, które”
się używają w działaniach fizycznych: 1. Ma-
jąc igię megńesową, wspartąnaostrzu lub Za | Ą
wieszoną w poziomym kierunku przy śrzodku.

„jey ciężkości, należy ją ustawić nad płaszczyzną
poziomą, i poprowadzić na tey płaszczyznie lini-
ją równoległą do długości igły spoczywającey
w zawieszeniu. Potóm przezjaki punkt na tey
liniisobrany, poprowadzić potrzeba drugą liniją
prostą ku północy, nachyloną do niey pod ką-.
łem 22 stopni: ta ostatnia linija będzie południo-
wączyli północną, tojesi wykierowaną końcem
jednym na poiudnić drugim na północ; gdyż:

- zboczenie igiyznagnesoweyw Europie jest teraz
na 22-stopnie od północy ku zachodowi. 2.W cza-
sie prawdziwego południa, to jest gdysłońce zo- *
staje na południku mieysca, poprowadzić należ

"na płaszczyznie poziomey lin:ją prostą, którą
wskazuje cień nitki utrzymującey ciężar zawie- i
szonynad tą płaszczyzną, albo też pręcika 'pro-
stego w pionowym kierunku czyli prostopadle
na niey ustawionega. Linija prosta w kierunku
tego cienia, lub do niego równoległe. pocią-
_gnięta, jest południową. Prawdziwe południe
/przypada o 12 godzinie czasu śrzedniega* mie- |
rzonego zegarem zwyczaynym,:cztćry zey.w TO-  -

=
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ku: „5 kwietnia i czerwca, oraz Roan i 32
grudnia. Więc jeden z tych dni obrać potrze-
ba do ożnączenia lipiż południowey, gdy się po-
ładnie obserwuje na zwyczaynym zegarze regu- .

/_ larnym. 5. Na płaszczyzuie poziomey narysować
otrzeba kilka obwodów kół spólśrzodkowych,

i w spólnym ich śrzodku utkwić piohowo. prę-
_ cik prosty ma kilka cali wysoki. Wystawiwszy

tę płaszczyznęna słońce, oznaczyć. otrzeba zra- —
na i po południa punkta dotknięcia wierzchoł-

(ka cienia pręcika doobwodów :ych kół, Potćm
łuki zawarte między dwoma punktami naznaczo-
nćmi na każdym obwodzie, należy podzielić na
„połowy; punkta podziałów wypadną na jedney

nii. prostey, która: przez śrzodek- spólny kół
przechodzi, i jest liniją południową, - R
- 59. (o jesi kompas równikowy, tjąk się robi?
Na płaszczyznie koła nakróśliwszy śrzednice,

(t których kaźde dwie naybliższe siebie przeci-
nają się pod'kątami 15 stopni, i na cztórech koń- ,
cachdwóch śrzednie do siebie prostopadłych; o-' .
znaczywszy czićry główne strony świata; gdy

/ . wśrzodku tego koła osadzi się skazówka prosto-
/ padła do jego płaszczyzny, a koło samo utwier-

dzi się. nachylone do poziomu pod kątem pod-
_ miesienia równika nad poziom, i w kierunku ró-
wnoległym do równika: płaszczyzna tego koła
oznaczy położenie równika, skazówka oś świata,
a śrzednice na kole ozńaczą przecięcia „kół go-
dzinnych z równikiem. Gdy te linije godzin są
odrysowane na obudwóch powierzchniach koła
równik wyobraźżającegó, z wićrzchu i ze spodu,
a skazówka poziomu dosięga: cień jey skazuje
„godziny na stronie wićrzchniey, kiedy słońce jest
nad równikiem na półkuli północney; cień zaś
drugiey części skazówki oznaeza godziny na spo-
dniey powaćrzchni, gdy słońce. znayduje się pod

w
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: ź Ę prównikiem na półkuli południowey. W  obu-dwóch przypadkach godziny ranne wypadają
na półkolu zachodnićm , wieczorne na wscho-
dnićm; a południe na linii południowćy."Kom-”
pas ten równikowy (Horologium aequatoriale)wyobraża Figura 20. Łatwo hstawisć go można
w różnych mieyscach, podług pochyłości równi.  /-ka do poziomu, gdy jegó koło oznaczające równi-MER ae się może. do poziomu pod różnemi.| kątami (o. 41.7 O ;; 40. Co jest kompas poziomy, ijakim sposo-,bem się robi? OPAR ARAKompas poziomy jest ten, którego linije go-"dzin Jeżą na płaszczyznie poziomey: robi się zaś, następującym sposobem. Prowadzi się naprzódna płaszczyznie poziomey linija poładniowa PO(Fig. 21), i na jakimkolwiek jey punkcie Awbi-ja się pionowo sztyft prosty na 3 lub4 cale wy-
soki, zwaay stylemfałszywym, którego „wierz-. chołek wyobraża śrzodek ziemii kompasu. Z te-goź punktu A wyprowadza się na płaszezyznieoziomey linija AB prostopadła do południoweyPO, równa długości stylu fałszywego. Z końcajey,B od strony poludniowey, prowadzi się nateyże płaszczyznie poziomey linija BC, zawićra-"jąca z liniją AB kąt ABC równy dopełnieniu' szćtokości jeograficzney mieysca 'do go stopni:np. w Wilnie kąt ABQ, zawićrać powinien 359.„18. 58, W punkcie € przecięcia linii BCzli-
niją południową, wbija się skazówka albo stylprawdziwy, czyli oś kompasu, równoległa do osiświata, diuga na 5 lub6 cali, kiórey koniec wyż-,szy wspićra się na wierzchołku stylu fałszywe-
PAGERIĘ

m

RE Następujące „części Gnomoniki wyjęte są z dzieła„| francuzkiego, mającego tytuł: Gnomonique graphique
_ pari Mollet; ame-edition, Paris. 1820.
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go i z nim się łączy, Przez ten "punkt złącze«
mia dwóch prętów nachylonych do siebie pod ką-
tem dopełnienia szórokości jeograficzney miey<
sca, wyobraża się przechodząca płaszczyzna ró--
wnoległa do równika, prostopadła do osi ziemi

"istylu prawdziwego, która w pewnóm mieyscu_
przecinać się powinnaźpłaszczyzną poziomą kom-

©,  pasu w limii prostiey równonocney, proslopadłey
|. dolinii południoweyPO. Dla oznaczenia, tey

k linii równonocney na piaszczyznie. kompasu,
-£ pńnktu B wyprowadza się na niey linija pro-

/_ sta BM prostopadła do BC, która w „punkcie M -
M o się zdiniją południową. Przez ten punkt ”

7ML prowadzi się linija prosta I1MN prostopadła.
._ do linii południowey, ta będzie liniją równono-
*eną. Dla oznaczenia liniy godzin na kompasie(./ poziomym. wziąć należy cćrkleja liniją BM,i

/ 2 punkiu M od linii równonocney, przenieść ją
, na część północną MP linii południowey, taką

jest linija MB. Ź punktu B' promieniem B'M
, zakrćśla się półkole stojące na śrzednicy ST, ró-

- - wnolegie „do linii równopocney RN. Obwod
- półkola SMT dzieli sięna łuki równe, zawióćra-
jące po15 stopni, zaczynając od punktu M, Do.
tych podziałów półkola, od $rzodka jego B', pro- -

| wadzą się promienie, które się przedłużają aż do
' - przecięciazliniją równonocnąRN. Punkia prze-"cięćliniirównonoeney łączą się z podstawąsty-

lu prawd»iwego C, linijami prostómi , które się
3 przedłużają, za punkt a na stronę południową ż

kompasu. Te są linijami godzin. Słońce będąę
"- nd południku mieysca, rzucą cień skazówki ku -
-, północy, naliniją południową; przeto koniec pół- -
"nocny tey linii oznacza się liczbą 12,a cień

„ wskazuje ga niey 12tą godzinę. lego cząsu
, po upłynieniu godziny, cień przenosi się ku wscho-<
/ dowina piórwszą liniją naybliższą północne, i *

-
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wskazuje 1szą godzinę z południa, na drugiey
linii ze strony wschodnidy cień ukazuje godzi-  .
nę ogą z południa, i t. d. Po wschodzie słoń-
ca, cień skazówki. przypadający na któreykol-
wiek linii godzinney, lub na jey przedłużenia

(za stylem ze strony zachodniey, wskazuje tę go-
dzinę. Każdey linii godzinney jeden końiec o<

' znacza pewną godzinę zrana, drugi żaśjeykó-
_ niec za punkiem ( tę samę godzinę okazujć po
południu. Kompas przez liniją północną dzieli.
się na dwie części, wyschodnią i zachodnią; a ka=
da z nich przez linije godzin podzielona jestna *
12 części, które cień skazówki przebiega. Lini-
je rannych godzin poczygają się od końca linii
ołudniowey, leżącego na stronie południowey

kompasu; i zostają wszystkie na stronie jego za-
chodniey. Linije godzin wieczornych zaczynają.

- się odKońca linii południowey, leżącego na stro-
" nie północney kompasu, i zostają wsźy:tkie na
- wschodniey jego stronie. Można ozbączyć linije

| Pa śrzodkujące międzygodzinnómi, dzie- .
ląc łuki półkola SMT zawićrające po 15 stopni

- na połowy, z których kaźda zamykać będzie 71.
- stopni, przez punktą podziałów prowadząc pro--
mienie półkolaprzedłużone do przecięcia sięz.li-
niją równonoeną RN, punkia przecięć łącząc ze
spodem stylu C linijami prostómi, i te*linije
BoEIĄĆ w stronę południową kompasu. Po-

, dobnie można otrzymać linije kwadransów,idro-
bnieyszych części godziny. Przyczyna tey kon- *
strukcył łatwo się postrzega, uważając że tróy-

_ kąty ABC i ABM, leżące na poziomey piaszczy--
znie, podniosły sięi stanętyw pionowóm 'po-
łożeniu, na swych podstawach AQ i AM: oraz
Że: część północna płaszczyzny kómpasu będąca
pod liniją równonocną,stanęła na tey linii w pó- «
łożeniurównika, tak iź punkt B przypadł ma

=
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| B w śrzodku równika, którego osią jest linija
BC. W tym przypadku, kaźdy promień półkoę
la SMTB' zostającego na równiku, jest jego prze- 'cięciem przez koło godzinne: każda zaś linija go-
dzinna, na płaszczyznie poziomey kompasu popro
wadżona przez punkt przecięcia się przedłuże-

"nia tegoź promienia ż liniją równonocną, jest
przecięciem gama przez tó samo koło godzin-
ne. LinijaBC wyrażająca oś świata i równika,
jestEespólnćm wszystkichkół godzin- |

"NYCH ł * :
, 41. Co jest kompas południowy i północny,

i jaksię robi? -« Po
Kompas na płaszczyznie pionowey: prostopa-

dłey do południka, obróconey ku południowi, na-
'zysva się południowym: na podobnej płaszczy-
żnie obróconey ku północy, zowie się północnym.
Pićrwszy oznacza póładnie, i godziny niezbyt da- >

-lekie od południa, drugi zaś pokazuje ranne 1 wie-
„czorne godziny wiosną i latem; gdy słońce zosta-
je na półkuli północney, W czasach porównań
dnia z nocą, SEK południowy okazuje godzi-
nydnia całego, od wschodu słońca o szósteyg0-
dzinie, dojego zachodu takżeo godzinie szóstey,
«o czyni godzin 12 dnia, gdy słońce jest na ró-
wniku.  Żimą i latem, kompasem południowym

 mniey godzin obserwować można : dla tego żepłaszczyznępionową napołudnie obróconą, słoń-
ce naydłużey oświeca zostając na równiku, tym.„krócey zaśJa oowieća; im się bardzicy od równi-
ka oddala, zbliżając się ku któremukolwiek zwro-
tnikowi. W czasie zimy, sama tylko południo-
wa p czna jest oświecana promieniami sło-.
necznćmi, lecz wtedy dni całe wskazywane kom-
pasem południowym , są krótkie: gdyż słońce
vschodzi po godzinie szóstey,aprzed szóstą 02

_dziną zachodzi. W czasie lata, chociaż słońce

zh
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 wschódzi na kilka godzin przed szóstą, atoli 0-
świćca wprzódy kompas połnócny, dopóki nie-
stanie na kole pionowóm prostopadłóm do po-
łudnika, przechodzącóm przez punkta wschodu
i zachodu w czasie porównań dnia z nocą. Słoń-
ce nad zachodem gdy przyydzie znowu na to ko-
ło pionowe, przestaje oświecać pożudniowy kom-
pas a zaczyna północny. Im wcześniey przed
szóstą godziną słońce wschodzi, tym dłużey 0-
świeca północną płaszczyznę pionową,i tym po-
źniey po szóstey godzinie oświecać zaczyna pła-
szczyznę południową. lm poźniey po godzinie
szóstey słońce zachodzi, tym wcześniey przed szó-
stą godziną oświecać przestaje pionową płaszczy-
ne. RE SĄ a zaczyna północną. „, .
_,, Sposób robienia kompasu południowego mało
różni się od tego, jakim się robi kompas pozio-
iny: Naprzód wyprowadzić ze na daney
po» poc liniją, Która będzie. połu-
dniówą kompasu. W pewnym punkcie A (Fig. 22)

. ha tey linii wbijasię stylfałszywy poziomi ,czy=
li prostopadły do płaszczyzny pionówey. Na tey-
że płaszczyznie; z punktu A prowadzi się linija
PaAB mająca długość fałszywego stylu.
Ź punktu B rysuje SERA AB lnijaBC,
 €zyniąca ź nią kąt ABC równy szćrokości jeo-
PL gmieysca: "W punkcie C przecięcia '
inii BC z liniją pionową południową kompasu,_ osadza się styl prawdziwy, którego wierzchołekWspićra się na wićrzchu stylu fałszywego, lecz

koniec jego zitacznie efekódzić powinien zapunkt zet Ba aby jego cień daley sięgał na.
płaszczyznie kompasu i łatwo mógłbydź postrze-
sx Z punktu B owa: się linija pro-sta BM prostopadła do linii BC; aż do. rzecię-cia sięz południową linijąw punkcie M, przez *który prowadzi się linija prosta RN  pożioma,

x s z; SR 17 ć Aaż,

. 3 ś s 4



. o wj 2) AWLZDOmo

prostopadła do linii południowey, a zatóm ró-
wnonocna, jako wyrażająca przecięcie równika
„mającego śrzodek w punkcie złączenia dwóch
stylów,zpłaszczyzną kompasu. Pod tą liniją RN
z punktu M.odcina się część linii południowey
MB' rówaa linii MD, i z punktu B' jako ze
śrzodka koła, rysuje się półkole na śrzednicy róż-
wnoległey do linii równonocney, która jest jego
styczną. Obwód półkola dzieh się na łuki ró-
wne zawićrające 15 stopni, i przez jego po-
działy Rrejóddzń a SOBÓR zE iadke B, któż

_.re się przedłużają do zetknięcia z liniją równo-
nocną RN. Ponkta przecięć linii równonocney
przez promienie przedłużone półkola, łączą się
ze spodem © styln prawdziwego, linijami pro-
stómi, które będą linijami/ godzinnómi kompasu.

' Przy końcach tych liniy kładą się liczby ozna-
zające fodzinyranne ze stroi: zachodniey, wie-

' ezorne ze strony wschoęłniey. Można otrzymać
'inije półgodzin i kwadransów, podobnie postę-
pującjaknakompasie poziomym. ży
| Kompas północny robi się tymi samym spo=

_sobem co i południowy; = że linija BE czy=
niąca z liniją AB kąt ABC równy szerokości
jeograficzney mieysea, wykreśla się pod liniją AB
(Fig. 23; więe punkt © w którym sty] prawdzi-
wy jest utyierdzony, przypada pod punktem A.
'ezyli osadą stylu fałszywego. Prawdziwy styl
ma wyższy koniec wspurty na końcu fałszywe-
go, a równoległy Łędąc do osi świata, jest jakby
przedłużeciem skazówki kompasu południowego,
tórey koniec niższy łączy się ze stylem falszy-
wym j oddałony jest od płaszczyzny tego kom-
asu. Linija równonoena w kompasie północnym

_ jest nad podstawą obudwóch slylów, alinije go-
dzin jak w poprzedzających kompasach przeci-
Bają się w pankoie osady stylu prawdziwego, i

ł
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każda linija z jedney strony tego punktu ozna-
< czą godzinę ranną,draża tę samę godżinę wie-
czopną. Gdyż słońce na jednóm -kole godzinnem
znayduje się dwa razy, przebiegłszy półobwodu
równika, w przeciągu a12tu gódzin; a w tych

_dwócl. czasach rzuca cień od przedmiotów, 10d
skazówki kompas, w kierunku jedney linii pro-
stey, w przeciwne strony. R ł l

42. (o jest kompas wschodni i zachodni, i
, jakim -sposobem się robi? . DR:
(|. Kompas swiekoii jest ten, który zostaje na

łaszczyznie.pe: równołegłey do południ-
ka mieysca, obróconey ku wschodowi; kompas za-
chodni jest na takieyże płaszczyznie ku xachodo- -
wi obróconey. Ponieważ płaszczyzna pionowa
równoległa do południka mieysta, jest równole-
gła do promieni słońca będącego na południku,
zatćm promienie słoneczne w czasie prawdziwe-
go południa padać na nię i oświecać jey nie mo-
gą. Nióma więc linii pora na kompa-
sie wschódnim i zachodnim, gdyż płaszczyżna
tych kompasówjestna jeykierunku. „Robi się

' kompas wschodni i zachodni sposobem następu= .
jącym. Poprowadziwszy na płaszczyznie daney
liniją poziomą BC (Fig. 24), przy pewnymjey
unkcie A, na teyże płaszczyznie, robi się z lini-

jąBA kąt BAD równy szerokości jeograłficzney
„mieysca. VW tymże punkcie A osadza się pozio-
my styl falszywy, do płaszczyzny kompasupro-
stopadły, na kilka cali długi, a na jego wierz-
chołku Partoa się koniec skazówki czyli

( stylu prawdziwego, którćgo kierunek równole-
gły bydź powinien do linii AD. Z tego jeszcze
punktu A, na płaszczyznie kompasu wyprowadza
się linija prosta AF prostopadła do AD istylu
prawdziwego, która z d y strony punktu .
przeciąga się do E; linija EA; jest równonosgua,

LX

= ,
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WWABEE równika z płaszczyzną kom-
pasu. Bierze się.w coćrkiel długość stylu fał-
szywego,przenosi się na liniją AD, i z punktu
D promieniem równym tey długości, rysuje się

„półkole stojące na śrzednicy równoległey do li-
nii równonocney, którego ta linija jest styczną _

dzieli się na łu-
, ;ki równe o a5tu stopniach, i przez punkta po-.
/ działów prowadzą się promienie półkola, które
/ przedłużone do przecięcia się z liniją równono-_-

' ceną, oznaczą na niey mieysca liniy godzinnych.
Przez te mieysca poprowadzone linije proste, ró-

" wnoległedakniiAD, będą linijami godzinnćmi.
'Linija AD ma nasobie cień skazówki 0 szóstey |.

zodzinie ranney i  wieczorney. Wszystkie zaś
| inije godzin rannych przed szóstą.i wieczornych
„po. szóstey godzinie, przypadają nad liniją AD;a
Hnije godzin rannych po szóstćy i wieczornych

, przed szóstą godziną zostająpod liniją AD. Kom-
pos wschodni okazuje godziny ranne, azachodniwieczorne. Rów gk LR7

__ Ponieważ wszystkie koła godzinne razem z's0-
ą przecinają się w skazówce kompasu, wyraża-

jącey oś świata, a każde z nich osobno przecina-
, się z płaszczyzną kompasu : gdy skazówka i oś
świata równoległe są o. płaszczyzny. kompasu,

/_ tedy przecięcia kół godzinnych z tą płaszczy-
' zną, niemogą się schodzić ze skazówką, lecz do

nićy są równoległe. Że zaś linije proste równo-
.  ległe będąc do jednćy, mnszą hydź wszystkie do

siebie równoległómi, dla ter przyczyny wkom-
pasie wschodnim i zachodnim; linije godzin ró- .
wnoległe są do skazówki kompasu, i same wzą-
jemnie de siebie. M Lu TORSSRZAE ć

- 45. Jakim sposobem robi się kompas na pła-
szczyznie pionowey zbaczającey od południa ku

* -
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wwschodowi lub ku zachodowi, którą „wpołudnie
' słońce oświeca ?

Ściany budowli nayczęścieysą pionowe, nie
będąć aniprostopadłe, ani równoległe do po-

- łudnika mieysca. Chcąc na nich robić kompas,
należy wprzódy oznaczyć ich położenie.Wtym
celu, na końcu pręta do ściany prostopadłego
zawiesza się przy ścianie sznętek z ciężarkiem
u spodu, i obseryyuję się cień pręta w momen-

-<ie prawdziwego południa(*); ten jeżeli przy-
_ pada nasznurku ciężar utrzymującym w zawiesze-
niu, czyli na liniipionowyey przez spód pręta prze-„chodzącey, ścianą jest dokładnie południowa, do
południka prostopadła. Gdycień pręta poziomego
do paseczytny prostopadego,zhadza z liniipiono-
wey na wschód lubnazachód, ściana w pierwszym
razie ma zboczenie ku wschodowi w drugim ku
ząchodowi, i położenie jćy jest południowo-wscho-
dnielubpołudniowo-zachodnie. Na takich ścia-
nach bywają PRO ONÓWE kompasy, na-
stępującymsposobem. | pewnym punkcie A
(Fig. 25), prostopadle do tey ściany wbija się
styl faiszywy, i wczasie prawdziwego: południa
oznacza się na niey wierzchołek cienia tego pręta.
„Przez punkt oznaczony na ścianie, rysuje się li--

, nija pionowa, za pomocą ciężarku na nici wiszą-
cego; ta linija jest południową kompasu, Przez
spód. stylu fałszywego A prowadzi się linija pio-
nowa AB, czyli równoległa do południowey, ró-ył 01e$5 ' 1owey, rowna długości stylu fałszywego. Przeztenże punkt
Arysuje się linija. pozioma AD, przecinająca się.

- prostopadlez liniją południową w punkcie D;

(*) Czas prawdziwego południałatwo się oznacza w miey- |.

scu, gdzie jest liniją południowa. pozioma, it na niey
- 0. pręcik pionowy. Gdyżwmomencie południa kiedy$”
|, słońce jest napołudniku mieysca, cień pręta pion0:

(wego przypada ząlinii południowey pozioimey.-
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punkta D i B łączą się liniją prostą BD. Kat ABD
jest równy zboczeniu ściany od płaszczyzny wschos
dnio zachodniey, do poładnika prostopadiey. Łi-
nija poziomaAb PAz drugiey strony
linii piohowey południowey kompasu, tak aby -
rzedłużenie DB równe było linii DB. Z'pun-
tu B' prowadzi się nad liniją BD, linija prosta.
BC czyniąca z nią kąt CB'D równy szerokości

' jeograficzney mieysca. W punkcie © przecię-
-eia linii BC z liniją południową kompasu, 0sa-
dza się stył prawdziwy, którego wierzchołek 0-
pićra się na wierzchu stylu fałszywego, wspar-
tego na punkcie A. Z punktu B' wyprowadza
się do linii B'C linija prostopadła B'M, przeci-
mająca w punkcie M liniją południową kompa-
su. Punkta C i A łączą się liniją prostą CA.
podstylową. Z punktu M "spuszcza aa linijaMN
prostopadła na podstylową CA przedłużoną. Łi- -

MN z obu stron przedłużona, jest równono-
cną kompasu. WWziąwszy cćórklem liniją MB,
z punktu M przecina się przedłużenie linii podź
stylowey CA-w punkcie B'. Punkta M i B' łą-

- ezą się PEP która jest równa li-
„nii MB. Mierzy się cćrklem naymnieysza od-
46.7538 punktu B cd linii równonocney,i tą od-
łegłością z poz» 33 rysuje się półkole, na śrzed-

_.. micy równoległcy do linii równonocney. Obwód
| tegopółkolazacząwszy odpeprzecięcia jego '

równe o 15 stopniach.
A |. Przez punkta podziałow prowadzą się promie-
_.. mie tego półkola, i przedłużają się aż do prze-

/. cięć z liniją równonochą. Te ostatnie punkta
przecięć łączą się z punktem © linijami proste»

"mi, które będą linijami godzin kompasu. Chcąc
oznaczyć na kompasie większą liczbę liniy go-
gzinnych, od tey jaka wypada na przecięciach
promieni półkola z liniją równonocną; potrze-
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ba przez jakikolwiek punkt zip: Ć; ostatniey li-
'nii godzinney, poprowadzić liniją prostą, równo-
ległą do linii godzinney odległeyod tey osta*
tniey o 6 godzin, jaką jest w tym przypadku ©

. Jinija CY; potóm wziąć należy na linii równo- .
ległey odległość ostatniey linii godzinney od

_ prze Sado, jaka jest zp. linija G0; odciąć jóy
„ równą liniją GF na teyże równoległey, z drngiey
strony ostatniey linii godzinney,izłączyć punkt.
F z punktem ©, liniją prostą FC; która będzie na-
stępną lub poprzedzającą liniją godzinną naybliźszą
óstatniey, jak wtym przypadku kiniją VIley go-
dziny, Łatwo upatrżyć można przyczynę tego
owykróślenia: uważając że linija FO równoległa
do CY, jest przecięciem płaszczyzny kompasu;
rzez płaszęzyznę prostopadłą dc godzinriey ma--
jceynasobie liniją godzinną CG. Frzeto FCi

CO nachylone są do CG, pod kątami równómi.
przy ©; i linije FG i GO mierzące nachylenia ©
równe dwóch płaszczyzn gódzinnych, do trze- R
eiey między niemi śrzodkującey, są między s0-

BRSPĄWIŁ aleć AES CARSON CAR

44.Jaksię robikompas na płaśzczyznie pro-
© śtopadłey do południka, rozmaicie nachyloney --
do poziomu? > ZR

"- Płaszczyzna prostopadła do południka może
_ bydź obrócona ku południowi lub ku północy, ©
_iprzecinać się źpoziomem w linii prostey wscho-

io-zachodniey pod różnenii katami. Jeżelita
_ płaszczyzna jestcbrócona kupołudniowi, a kąt
jóy nachyłenia do poziomu jest mnieyszy od sze-
rokości jeograficzney mieysca, robi się na niey
"kompas następującym PRZ DSWE RY :
nąśrzodku tey płaszezyzny styl fatsz UN 0.
„prostopadły, wpewnym. punkcieA(Fig: 26);
z wierz: ca jego spuścić potrzeba pion, czyli

     

    

 



-,_ poładniowey, robi się kąt ABQ równy dopeł- -

PY

W

 wićrzchu stylu fałszywego ; na
KRznacznie wychodzić powinidn. Z putńz.

„gości, która będzie liniją połu
na niey w. czasie -poiudnia przypadnie cień

do BC, która w puikcie M przecina się z

ś
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<iężarek na sznurku- zawieszony, u spodu 'zao-
strzony, który końcem ostrym dotknie „e te
płaszczyzny w punkcie F. Przez punkta i
prowadzi się linija RASY dłu-

iową kompasu,

stylu fałszywćgo. Fen warunek jest dowodem,
że linijaprzeź punktaA, F, przechodząca jest po-
łudnńiówa. Z punktu A wyprowadza się linija-

_.„ AB prostopadła do _południowey; mająca długość.
_ fałszywego stylu: Punkta B i'F łączą się liniją
; prostą BF. |

' szezyzny kompasu i linii południowey do poźżio:
Kąt ABF jest miarą pochyłości pła-

mu. Na linii AB, ptzy punkcie B; ze 'strony

nieniu do go”, różnicy między szćrokościąjeo-
graficzną nrieysca; i kątemABF nachylenia kom-
pasu do poziomu. Linija prosta BC przetnie li-

Ci w pinkcie G, na którym osa-
dzić należy sty EWIE JO Ry ma:

iu B wyprowadza się linija BM pyopoe

południówą. Prłez punkt M prowadź: się iż
nija RN prostopadła do południowćy; nieogra-

nocną kompasu.- Ód punktu M ną linii połuz=
« dniowey- że strony pólnocy; za Eoras”

'- eną, odcina się część MB'równa linii

- nii równonocney;obwod jego dzieli się nałuki
|. równe6 15lu stopniach, i przez punkta podzia- _

/... łówprowadzą się promienie tego koła, które
2 puzdinczją się do przecięć zliniją równonocną:

aĘ !

ktu B' jako ze śrzodka, promienijeni MB' zakre-
ślasię„półkole, naśrzednicy równoległey do li-

je proste łączące punkta tych przecięćzpun:

: >

+

_niczona„w długości; która będżie liniją równo-

B. Z pnn-



"
e

SAT ROZ: Ga

ktem C osady stylu prawdziwego,bądą linijarai
godzin kompasu. OO ASRR
|» Gdy nachylenie płaszczyzny obróconey ku po-
łudniowi ;do poziomu, jest większe ed szóroko-
ści jeograficzney mieysca, podobnym sposobem
robi się kompas jak poprzedzający , z tą ódmia-
ną: żeprzy punkcie B nad liniją AB kąt ABG
bydź powinien ze strony północney tey linii AB,
równy dopełnieniu do go? różnicy między na-
chyleuiem płaszczyzny do poziomu,a szeroko- .
ścią jeograficzną iefeś Linija prosta BC prze-
cina liniją południową nad punkiem A zestro-
ny północy, w mieyscu Ć gdzie styl prawdziwy .
osadza się, którego niższy koniec łączyć się po-
winien z wićrzchołkiem stylu fałszywego. Inne

'części wykreśleniasą te same co: w pićrwszym *
przypadku ; a kompas ma położenie względem

 pićrwszege wywrócone. Roc Na
|, Gdy kąt nachylenia płaszczyzny ku południo-
wi obróconey do poziomu, jest równy szeroko-
ści jeograficzney mieysca, początek wykreślenia
kompasu na niey jest ten sam co w pićrwszym
przypadku. Na linii zaś ABprzy punkcie B,
czyniąc kąt ABC równy dopełnieniu do:go” ró- -
źnicy między szćrokością jeograficzną i nachy-
leniem płaszczyzny do poziomu, wypada tenkąt
ABC prosty czyli go*. Przeto linija BC jest
równotcia do południowey, a punkt© przy-
ko odległości nieskończoneyod punkiu Ą

„tym przypadku -styl prawdziwy końcem je- .
dnym złączony prostopadle ze stylem fałszywym,
jest równolegty do płaszczyzny kompasu, i do
linii południowey, PunktM przypadanapin-
kcie A; linija AB łączy się z liniją równonocną
RN; linije MB iME równe są linii AB. Po-

nieważzaś,wszystkie linije godzin przecinają się.
w punkcie ( Bieskończemio. RTRodstyka

. > : a8 x

t
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i od linii równonocney, przeto są do teyże linii
prostopadłe, a równoległedo stylu Po
go, do linii południowey i same jedne do dru-
gich. Punkta ich przecięć z liniją rówronocną .
oznaczają się sposobem wskazanym w piórwszym
przypadku, biorąc za promień półkola liniją BM
równą AB iz punktu B' kreśląc to półkole, któ-

-rego styczną jest linija AB i na nieyleżąca li-
 nija równonocna RN. Kompas będący na tey

łaszczyznie ku południowi obróconey, do osi
/ świata równoległey, nazywa się kompasem bie-
gunowym (Horologium polare), stąd że jego pła-
szczyzna przechodzi przez bieguny świata; wyo-

_ braża go Figura 27.
Gdy płaszczyzna dó południka prostopadła,

jest ku północy obrócona, a jóy nachylenie do'
'poziomu jest mnieysze od pochyłości równika do
teyże płaszczyzny poziomu, wykreślenie kompa-
su wykonywa się tym sposobem co i w pićrw-
szym przypadku. ecz na linii AB ig. 20)

"przy punkcie B ze strony poładniowey, robi się
A

L

b
o

' nia płaszczyzny

ąt ABC równy dopełnieniudo go stopni, sum-
my szćrokości Jop ac” mieysca i nachyle-

| o poziomu. Linija BC ozna-
czy punkt © na fini: Ea Z gdzie styl
prawdziwy ma bydź utkwiony. Linija zaś BM
prostopadła do BC z punktu B wyprowadzona,

/oznaczypunkt Mna linii południowey, przez
który linija równonocna prostopadła do teyże-
południowey przechodzić powinna. Gdy pła-
szczyzna ku północy obrócona, do poziomu na-

y chylonajest pod kątem większym od kąta wy-
*sokości, czyli podniesienianadpoziom, słońca.bę-
dącego na południku w czasie przesileń zimó-,
wych, tćdy w tey porze słońce jey oświecaćnie-
może. Należy więc na płaszczyznie do niey ró-

wneległey, ku południowi obróceney, zrobić dru--

9»

|
ł
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s g kompas tym samym sposobem, lecz w poło-
' żeniu wywróconem względempićrwszego. . .
- Jeżeli płaszczyzna do południka prostopadła,

_ ku północy obrócona, do poziomu nachylona jest
| „pod kąlem większym od kąta pochyłości równi-

ka do poziomu, kompas na niey się robi tym
ZANA co wnaypićrwszym przypadku. Kąt
zaś ABĆ (Fig. 26), bydź powinien równy różni-
«cy między nachyleniem kompasu do poziomu; i
dopełnieniem szerokości jeograficzney do go sto-
pd. Ztąd wypadnie położenie punkii Ć-mię-.
dzy punktami A i F,i livija równonocna ozńa-

| «zy się zawsze jednym sposobem. Mając jey
"przecięcia z linijamigodzin wyżey podanym spo-

- sohem oznaeżone, potrzeba Dnije godzin przez
punkt © przechodzące przedłużyć z drugiey stro-
ny tegoż punkiu. O,

Gdy płaszczyzna kompasu ku północy obró-
cona, dopołudnika prostopadła; jest nachylona
do poi pod kątem nachylenia ku niemu r5-
wnika, czyli gdy płaszczyzna jest równoległa do
"równika, tedy naniey kompas jest równikowy,

( który wyżey: był opisany. . : ON
45. Jakim sposobem rob: się kompas na pła- :

szezyznie nachyloney do wschodu lub do zacho-
du, atórey przecięcie z poziomem leży na pła+
szczyznie południka? ©, > | t

, Utkwiwszy natey płaszczyznie styl fałszywy
_ do' niey prostopadły, w pewnym punkcie A:

,(Fig. 28), z wierzchołka jego spuszcza się pion,
albo ciężarek na nici wiszący, który przypadnie
na tey płaszczyznie w punkcie zp. F; przez ten
prakt prowadzi się linija pozioma, która będzie

' południową, I na niey wczasie poładnia przy-
pace wierzchołek cienia fałszywego stylu.-
4 punktu A spuszcza sięlinija AF prostopadła
do liniipołudniowey. rż ten sam punkt A

ć 5 z
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(1, prowadzi się linija AB równoległa do południo- .
wey, mająca długość fałszywego stylu, Punkta
BF łączą się liniją prostą BF. Kąt 'ABR

/ jest miarą nachylenia płaszczyzny kompasu do
poziomu. Linija AF przedłuża gię ilością FB”
równą linii BF, i przy punkcie.B' ze strony
południowey, robi się kąt FB'Q równy dopełnie-

_ niu szórokości jeograficzney mieysca. "W pun-5
_kcie Q osadza się styl prawdziwy, którego wierz- _

_ .chołek łączy się z wiórzceliem. stylu fałszywego.
' Z punktu B* wyprowadza się linija prosta B'M.
s Pora, do linii B'C, przecinająca linijąpo- -

w. *

udniową w punkcie. M: przez ten punkt pro--
„ wadzi się 'linijaprosta RN równonocna, prosto-
padładolinii południowey. Z.punktu M odci-
nasię część linii poładni-wey MB”,równa linii.

, MB”. Panńkt B' leżący z drugiey strony linii -
- równonoeney względem osady stylów; jeśt śrzod-
. kiem półkola mającego promień. MB”. Obwod

tegopółkola podzieliwszy na łuki równe zawić-
rające po 15 stopni, poprowadziwszy promienie
przez punkta podziałów, aż do przecięć z liniją
'równonocną, -i punkta przecięć połączywszy ze

_ spodem styla prawdziwego C, linijami prostemi:
//._ te linije będą godzinnómi kompasu. |
|... 46. Jakim sposobem robi się kompas napła-
.  szczyznie nęchyloneydo linii pionowey, zbacza-

|... Jącey od południka, którą w czasiepołudnia słoń-
> ce oświćca? z » ć Z AMYRA
(.. Utwierdzić należy styl fałszywy prostopadle -

_ dopłaszczyzny w pewnymjey punkcie A(Fig.29),
1%. czasie prawdziwego, poładnia oznaczyć na
niey wierzehołek jego cienia. Potóm spuszcza

- się na nię pion. czyliciężarek zawieszony na ni-
7 el z wierzchołka stylu fałszywego, i znaczy się:

unkt F', w którym ten ciężarók jey dotyka. -
Braezez ten punkt i wierzchołek cienia poprowa-

ł i Ż i
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' dzona linija prosta będzie południową kompasu. -
Ze spodu stylu fałszywego.A spuszcza się linija .

_ prosta AD prostopadła naliniją południową, i
(przedłuża się z drugiey strony teyże linii. Z te-
_go samego punktu A prowadzi się linija prosta ©
AB równoległa do linii południowey, mająca dłu-
gość fałszywego stylu. . Punkta B i D łączą się
liniją prostą BD), która będzie równa linii pro-
stopadłey do południowey, z wierzchołka fałszy-
wego stylu na nię spuszczoney. Na przedłużenia

/ linii AD odcinasię DB' równa linii DB. Pun-
'kta B'iF, łączą sięjliniją prostą B'E: Kąt DB'F.
jest miarą nachylenialinii półudniowey koinpa- „

'*su do poziomu. Jeżeli „Iaszczyzna kompasu prze- ,
dłażona przypada pod biegunem świata, tedy pod
linijąDB' robisię kąt DB'C, równy dopełnieniu
do go? szćrokości jeograficzney mieysca zmniey-
'szoney kątem DB F nachylenia linii południowey
-do poziomu; ramie tego kąta B'C przetnie lini-
ja południową w punkcie C, na którymutwier-
dza się stył prawdziwy: koniec zaś drugi tego
stylu wspićra się na wićrzchu stylu fałszywego. >

, Gdy przedłażenie płaszczyzny kompasu przypa-
da nadbiegunem świata, tedy punkt Q jest nad
BR A. Gdyż kąt DB'Q leżący nad liniją
DB, równy. Ri powinien dopełnieniu do go *

stopni kąta DB'F nachylenia linii południowey
do poziomu, zmnieyszonego szerokością jeografi-

( czną mieysea. Gdy przedłużenie płaszczyzny
"kompasu. trafia nabiegun, wypada kątDBC pro-
"sty; zatem punkt Q zostaje 'w odległości nie-
skończenie'wielkiey, W tym przypadku styl
prawdziwy jednym końcem osadzony na wićrz-
chu-stylu fałszywego , jest równoległy do pła-
Szczyznykompasu i doliniipołudniowey,a li- -

, nije godzin także są dolinii południowey równó-
" ległe. Znalazłszy punkt C, iosadziwszy nanim

*
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styl prawdziwy, którego wierzchołek łączy się
z wićrzchem stylu fałszywego, z punkin Bwy-
prowadza się lińsja pudel dó B'C peołiopadicśh
do przecięcia się z liniją południową w punkcie
M, przez który:prowadzi się linija równonocna
prostópżdła do linii prostey podstylowey CA prze-
dłażoney. Wreszcie oznacza się córklem odle--
głość punktuB" od punktu M na linii podsty-
lowey CA przedłużoney, równa linii MB ten
punkt B” jest srzodkiem koła, które potrzeba za- -

_ kreślić promieniem równym naymnieyszey odle-
A głości punktu B” od linii równonocney. Obwod

tego koła dzieli się ma łuki równe o 15 stopniach,
zaczynającod przecięcia tego obwodu z liniją

_ MB". Przez punktapodziałów obwodu koła pro-
 wadzą się jego promienie, które się przedłużają

_ aż do przecięć z liniją równonocną; przez te prze--

i
l

cięcia i przez punkt € poprowadzone linije pro-
ste będą linijami godzinnćri kompasu.
| 47. Z wiadomego zboczenia słońca,iznaney
szerokościjeograficzney mieysca, jak się znaydu-
ją godziny, w których słońce zaczynai przestaje
oświecać pionową płaszczyznę prostopadłą ao
ołudnika? OS09 R
„ Wykreśliwszy obwod koła, podzielić je na-

leży na połowy, przez poziomą śrzednicę HR
(Fig. 50)... Wpółkolu. wzw prowadzą się
trzyproniienie:AP nachylony lo poziomego pro-

. .mienia AH pod kątem szerokości jeograficzney;
AE prostopadły do AP; i AZ pionowy, czyli

' prostopadłydoAH. Promień AP oznacza Oś
_ świata, AE położenie równika, AZ położenie ko-

y

Świ

W

biegunowiP łuk ET równy zboczeniu słońca.

ła pionowego prostopadłego do południka, które
rzechodzi przez punkta wschodu i zachodu le-

żące na płzecięciu równika z poziomem. Od
unktu E ga obwodzie półkola, odcina się ku-

+
A, * +

Jl
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Przez punkt T prowadzi się linija prosta, TX, ró-
wnolegia do promienia EA, wyrażająca położenie
równoleżnika po którym słońce bieży wtenczas,

iż ć . / 3 ; . m” . :kiedy ma zboczenie ET. Ta łinija przecina oś'
świata w puukcie O, a promień koła pionowego
w punkcie V. WWziąwszy w ećrkiel liniją TO,
z punktu A pod liniją AR zakrćślić potrzeba
dym promieniem czwartą część obwodu kołą-
T'SQ,i podzielić ją na łuki godzinne zawićra-
jące po 15stapni. Wziąć.potóm należy w cór-
kieł liniją TV,i z punktu I odciąć jey równą
część na linii RA, jaką jest linija T'V.. Z pun-
kin. V' wyprowadza się linija prosta V'S pro-
stopadła do AR, aż do przecięcia się z łukiem

! TQ w mieysen S$. Łak T'S oznaczy liczbę go-
„dzin, przez którą słońce przed południem i, po
południu oświecać będzie płaszczyznę południo-
wą. Więc łuk ten wskaże o którey godzinie
wieczorney słońce oświecać przestanie płaszczy
znę południową, a zacznie połnocną. Różnica
między liczbą 12 i liczbą godzin oznaczonych na
łuku TS, wyrazi godzinę ranną o którey słońce
przestanie oświecać płaszczyznę póinocną, a za-

-ćznie południową. — AS
, ś -» * zę

1 2 j
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Rok przybyszowy (Annus Embolismaeus)jest różny.
SE , od roku przestępnego. Pićrwszy, wktórym za-

%., miast zwyczaynych dwunastu lunacyy, czyli
"-./,  peryodów odmian świałła na xiężycu, jest ich

/' „trzynaście, następuje co trzy lata. Drugi, to
- jest rok przestępny (Annus Bissextilis)przypa-

dający razco cztóry lata, jest dłuższy. od roku -
zwyczaynego dniem 2gtym lytego. "Ten dzień -
ztąd wynika: iż ziemia obiega całą swą drogę
około słońcaw 365 dniachi6 godzinach. Więc

(0.,0,'w rachubie czasu, każdy rokzwyczayny ma
4.05 admi 366; a z pozostałych corocznie 6 godzin,

(+ poś4ch latach przybywa wroku przestępnym
, „godzin 24, czyli dzień jedenz nocą. i :
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POŁÓŻENIE JEOGRAFICZNE.
| czyli: "AR

Tablica_ szerokości >ch mieysc 'na ziemi;
z ichdługości wyraźżoneytak w tuku jakoiprzez

czas względem południka Paryzkiego.

U waga: 4

, Przy) szerokości położona Liiera n znaczy Nord  szero-
"kość północną;s czyli Sud szerokość południową: przy

długości litera w. znaczy długość wschodnią; z długość
%achodnią względem południka patyzkiego.
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] Abo ą -|Pinlandya _|60.27- 7.n| 20. 0. 0.w.| 1.20.
Akerman .. |Rossya. +. |46.12. o.n.j 28.29.40.w.| 1.90.55.
Alep: > „sdb ate. e 36.11.25.n.| 54.50 o.w.| 2.19.20.

4JAlezandrya jEgipt . 31.13. 5-n.]'27.95.30.w.| 1.50.22.
| Amsterdam Hotlandya ,. -52.32.17.n.| 2.55. o:w.| 0.10.12.
Archangel  |Rossya  . [64 51.40 n.| 58. 25.15.w.] 2.35.35.
Astrachan . |Rossya . . sk 12.n.| 45.42.59.w.| 3. 2.50.
Ateny - - ajiEur. |37.58, 1.n|21.25.5g.w-| 41.25.44.
łAuszpurg: pay.SIE21.46.n.| 8.54.-27.w.|<0.94.18.

£B.

   KU Tareya Az, |35, 19.40.e 42. 4.30.w.| 2.48. 18.4 Bagdad .
Bender. „ |Rossya Eur. |46.50.32.n.| 27-16. o.w.| 1.49. 4]
Berlin. . |Prussy  . [5234 46..| 11. 2. o.w.| 0.44. 8.|
Białystok« |Podlasie . 55. 7.27.n. 20.58.30-w.! 1.23.54.
Birże . -. kz: +.. |00:40uu + Rie] > >.
Boryssow  |Litwa . . |5414.57.n.| 26.10. 0.w.| 1.44.40.
|IBotany Bay |Now. Hollan.|54. 6. 0.5.|148.54.15.w.| 9.59.37.
Brhcław . |Podole , . |48.49.43.n.| 26.37.30.w.| 1.46.30.

|Bremen . |Niemcy . |55. 4.38.n. 6.27:45.w.| 0.20.5,
Brześć litew. Litwa . „ |52.5. 4.n.l 21.18.o. w.| 1.20.18.

|JBuda . . |Węgry.. |47.29g,44.m.| 16.42.35.w.| 1. 6.49.
okaze „ |Turcya See więc An. o„28. 0.w.|1.35.12.
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| „mieysca. | BZ zw. |Szerokość,| "w Łuku |.w Czasie.
SZ j» za A o r w a. m ć ŁK

CGBexŹ. Egipt « „ o. 2.21.n.| 25.58.50.w. PER
Cambridge |Anglia. . |52.12.56.n.| 2.34.30.ż.| o. 5.38.
Carfsbad „ |Czechy  . |50.14.56,n.| 10.35.45.w.| 90.42.25.

- |Oarycyn . RośsyaEur, 48.42.20.n. 445:7.30.w. 2.48.30,
|Charkow . |Rossya - 59.43.n.| 54. 6.17.w.| 2.16.25.
;JCherson .. |Rossya —. j46.38.29.n.| 50:56.15.w.| 2. 4.25.
QChristiania. ;Norwegija "|59.55.20.n.| 8.28,50.w| 0.53.54,
Czerkask. |Rossya Eur.47.15.54.n. 31.30. o.w.| 2.350, o.

a Damietta . |Egipt . „ [51.25.40.n. 29.29.45.w.| 1.57.59
'  JDobrsy - na- R ;

, dziei Cap |Afryka —. „58.15.8.| 16. 5.45.w.| 1. 4.15.
DórpatDerptjInflanty |. 22.47.0.| 24.20. o.w.| 1.57.40.
Drężnó . -, |Saxonija . 61. 2.50.n.| 11.22.46.wy.| 0.25.51.
Druja . . jLitwa . . j55,47.29.n.| 24.55:90.w.] « 59.54,

JDablin . « jlrlandya ; )535.21.11.n.] 8.39. 0.3] o. 34.56.
Dabno .-. |Wołyk  . |50.25.26.n.| 27,22. o.w.j 1.35.28,
Dyneburg . jlaflanty . |55.55.2u.n.| 24. 9.25.w.| 1.6.37.
Dworżyszcze |Litwa . . |54, 6.53n.| © |0] b) : ;

Edimbourg |Szkocya . |55.57.57.n.|. 5.59.50.z.| 0.22.»
Elbląg - Prussy« . |54. 8.20.m.| 17. 1. 8.w.| 1. 8. ©

JErfurt . . |Saxonia . |50.59.45.n.| $.42.11.w.| 0.34.49.
|Erlangea . |Frankonija  |49.55.56.n.| 8.45.45.w.| 0.34.55.]

F. V p" Sz - Ph

Fer (wyspa) |naąryyska |27.45. o.n.| 30.50. ©. z. 1.22, 0.
H Florencya Fośkanija  |45.46.41.n.| $.55.30,w.| 0.352.
_ JFrankfort EB ROR
| nadMenem|Nieracy „  |5o. 7.29.0,b 6.15.45.w.| 0.25. 5.]
|Fraueuburg $Warmija . |54.22.34.n. 17.20, o. z.| 1. Y:21.

Gambin . |ProssyWsch.54.54.57.n.| 19,51. o.w.| 1.19.24.
„Gdansk . | toż . . |f4.21. 5.m] 16.18.45.w.| a. 5.15.
/pGenewa . |Szwaycary |46.12. o.n.| 5.49.25.w. 0.15.17.

(Genua , . IWłochy 0+-]4%.25, om! 6,57.45,y. 0.26.5311
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Gibraltar . Fiszpanija  |56. 6.50:n. -7-39-47: a? ©8o-By:

|Głachow . |Rossya . « |61.40.50.n.| Ż2. 0. o.w.| 2. 8. o.
Gotha . . |Niemcy .'|50.56. S.n.| 8.25.45.w.| 0.539.55.
Góttingen' jNiemcy |. [51.31.54.n.| 7.50. o.w.| 0.30:20.
Grećnwich |Anglija + |51.2840n.| 2.20. 15. z.| o. 9.21.

fGrodno . |Litwa  . 65,40.55.n.j 1.29.15-w.| 1120.57.
Gurićw . Rossyą + 147. 7. on. W59.15. w.| 9.18.37.

ę R ę j

Halla + . |Niemey . 51.29. 5.n. SB7y.w. 0.36.3,
Haniburg . | toż . . [3525 7-58.22.w.| 0,90.90.
Hańover . GW 2 S azagał 7.22-40.w.| 0.29.31.
Harlem . |Hollandya  |52.22.56.n.| 2.18. 4.w.| o. 9.12.
Baga >Ś toż, 3% jEm43 50.n+ 14.55.52. z.| o. 7,54
Humań. . Kijowskie„ |48.40. 5.n.| 27.53.40.w. 1.51.55,

1. 4 6 żyrą Y ? 6

_ Jakntsk . Rósiya.AAz. [62 1.50.n. 227:22.10. w. 8.2 .a94
__/ leniseisk. toż 1... [58.27.17.n.] są.38.00.w. AG

laźń powiatu| A >
Brasław. |Litwa . . |55.51.18.n.

Irkutsk. BLI Az. [52.16.41n. 101.a.ybsw, 6.47.25
jlsmaiłow . |Tuccya Eur.;45.21: o.n.j 26.50. o.w.| 1.46. o
|larosław . |Rossya Eur. |57.37.30.n. 37.550- 0.w.| 2.31.20.
|lenikola . |Krym - |45.3: o.n.] 54. 6.50.w.| 2.16.26
Jeruzalem. Turcya + 51-49-47.0. 38. 0. o.w.| 2.12. O

k. a
Kamieniec „34

' Podolski+ „n.| 24. 17.45.w. 156.55.
Komyszyn „| 40. 4. o.w.| 2.02.16:
Kazań . . 47. 0.54. w.| 5. 8. 5.

58.20. o.w.| 3.53.260.
„| 28. 4. o.w:! 1.52. 16,

„nk 21.38.15.w. E „: 6.35.
a.| 28-12.45.w. 1.52.51.

no.42 40.W.| 7. 2.510
30.%0.30,7. 2. 2.42.  
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Konstantyno- (5 lo ADOBE WHJR A
pol... . |Turcya . |41. 1-27.n.| 26.35. o.w. 420.

|Konśtahty- NOZ gc
now stary |Woł .  |49.45.52.n.| 24.52. o.w.| 1.39.25.
openbaga  |Danija . . |5b.41. 4.n.| 10-14.51.w.| 0.40.59.
orynt  . „JGrecya . |57.58,22,n.| 21, 0.14,W.j 1.24.35.
ówel Wolyń ._ |51.13. $n.| 22.20.10.w.| 1.29.21.

Kowno. . |Litwa  . |54.54-9. n.| 21.539.30:w.| 1.20.14.],
owima niż, |Rossya >. 68.18. o.n.;160.58.o.w.|i0.47.52.

Kowima wyż. ai 165.28, o.n.|151.10. 0.w.ja0.5. o.
rakow  - " |bo. 5.52.n,|. „8„45.w.| 1.10.25.

zendzłe iowyż 43 xd 0: o.57.w.| 6. 9. 2.
Krzemieniec |Wołyń  .. . 5.55.n. 2%-24. o.w.| 1.35.24.
zemieńczuk|Rossya —. 449. 5.28.n.| 51. 8.40.w.| 2. 2.50.

|Prussy .. |54.42a2.n.) 18. g. o.w.| 1.12.56.
. |Rossya ©. |57.15: o.n.| 55.90.o.w.| 3.42. 0.

| oź . . f51.45.50.n.| 54. 7.30.W.| 2.16.50.

Holandyś, 52. G.30.n.| 2. 8.58.w.| o: 8.36
litwa . „. |53.55.28,n.| 22.57. o.w.| 1.31.48-
Peru . . |32..2.34.8.| 79.27.40. £.| 5.17,51-
|Saxonija . ;51.20.16.n.| 10. 1.30-W.j 0.40.
iPortugalia 42.18,0.| 11.27.48. z.| 0.40. śi
Ragija : „ 153.27. o.m.| 5.16.37. z.| o.21. 6.1
|Anglia . . (5130-49.n., 2120.40. z.| o. 0,45.
Włochy .. (4527. ©n.| 11.14.50 *.| 0:44.5g.

|Niemcy .. 58.51.18.n.! 56.20.57.w.| 0.53.22.
jrobka Só 51.14. o.n.| 20.50. 0.w.j 1.2.20.

My Wołyń z 50.44.42.n. 22.57, aw. | 1.31. 48.

(. j|LŁiewa . . |55. 642.n]] że 8-
Gallicya . |4b.51.42.n.| 21.49. O.w.| 1.27.16.]
Francya 45.45.58.n. 2.29. 9.w.| o. 9.57.
po A K + : p

a. |Kijowskie 4g42.52.n.| 26.20.45 w.| 1.45.23.
Hiszpanija  |40,24.57.n.| 6. 2.50. z.| 0.2%.r0.|

Maltaa wysp SB 35,55 41.n.| 12.10.50.W.| 0.48.42.
- |Mantua Włochy' . |45. g.16.n.) 8.27 37.w| 0.35.53.

Magdeburg Niemcy _]5238. 4.n. a8.4+.w.| 0.57:10.
burg . toż 6 40.54,42.n. 1 2a,29.w.| 0.33,31
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Mekką . . |Arabija |. |21.28. gm.| 57.54. p”
Medyołan : ś zę 2% dd,

(Milan) . . Włochy. + |45.28. 2.n.| 6.51.30.w.|:c,
Metz s „sj fanoya "4 4g. 7. 10.n.| 5.50.19.w. AE.e

. Mexico e Mexyk + |16 25.45.n.]101. 25.70, z. |-6. 45. 42.

A s. ze z: R zaŚ:a5.8.] 25.13.15.w. | 1-40.55,
itawa |. urlandya 39. 6.n.| -21.23.25.w 5
AP e$ Z 5 a RZA

„4 Dnieprem RuśBiala 153.53.56.n. .59.30.w.1*1 4;
Mohilew .nad ZO, M” Żo.w.|ta.61 68.)
| Dniestrem Podole © |48.26,47.h.| 25/9 4,
Moskwa: . |Rossya «+ I55 45:48m. "35. m.45.u AS* 8
Mósdok . | toż Az. ' |45.4340n.| 41.30. ow.| 5.46
Mozyr . . |Litwa . . |5z. Ś.17.n.| Ro $tę 3
a,> |Bawarya .- 45. $.20.P. GAREGW | 0)30.59,

Nancy . 3 |prancya « |4841.55.n.| 5.591 5

ola se A NO CZE R pa 16370. PAR,
Neapol .. oe + J40. RZE NA:Notte Y au] 0,90.13.1.| 11.35.30.W.| 0.47.42

wBrzeskićmiLitwa . » GRABZAKl: ua 45.wyj
Nieżyn . . jRossya Eur, |51. 2.45. $ ŁaBui:Sdwógiod Fr" 5-2 d u.| 29.29.30.w.| '1b7. 58,

R Hżny. ; toż - |56.19.45.n.] 4:
Nowogrodek LIWE: da NAS,87.ACAR AE7 2.46.58,

|Nowa Zelan. Ocean Wiel.154.26. 0.5.|170.4a.15.w.la1Ba 45
k O. PR: a . .

Odessa '*. - Eur. |46.2 z !tz! .29.30.n. 128,25. 7. 4
AA ęćiem Azyat. 59.20.10.n.] 140.55. Az. 4>.

den me *"U50, 0.4
Olkieniki p.| ka PT 025.57.

| Trocki Liwy . . |Bq415m PK ZĆ
Qlwiopol . |Ukraina . |48..3, : 51.45Onikszty po. i * | ATB: asów 1.54, 3

i ae Litwa Be 165.58.Bowt sia 1:
el |Rossya Eur. 52.56/40.n.| 33.57. 0.w.

„toż Az. - |54.46. 5.n.|i52.44 u +4IEtoż Az, . |5ru2.30.n| 56.10 45.w.| 5.44.45.
witwa -. |[54.25,55.n.| 27,95.5*w.| 1BĄ25,
'ołyń Ae ARE24. 9.>w. | 1 .36, 59. =
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aa SAPÓ M

* Nazwisko , ; z PZ MIŁDURGMEĆ ę
mieysca. | RA M |Szerokość.| w Łuku | wCzasie. |

; ; * TAB LORO 4 p 4 6 PW "vę

, 7 p i .
|Owrucz =, |Kijowskie 51.19.16.n,| 26.27.30.w.| 1.4550.
Oxfort '. |Aaglija . |51.40.40.n.| 3.55.45.z| 0.14.23.

Z” f „? P. i
| ; | H

Padwa. Włochy /. |45.24. 2.n.| g.32.50.w.| 0.58.10.
Palermo -. |Sycylija ._ las" 6.44.n.| 11. 1 $0.W.| 0.14. 7.
Paryż ... |Francya . |BSBboatn| 0. o. o:ws| 0. o. o.)
Parma „, . |Włochy . |44.48. t.n.| 8. 6.50.w.| 0.32:26.

jhekia . . |Chiny —. |59.54.15.n.h14. 7.50.w.|17.36.30.|
> |Perm Rossya Az. |58. 1.135.n.| 54. 6.15.w.| 4,36.25.|

Pest - » . |Wężry  , |47T28.10.n.| 17435.30.w.| 12.10.54.
Petersburg |Rossya  . |59.56.23.a;| 27.59. o.w.| 1.51.56.

» |PetroPawłow.| |. ż py PE Z s [
_ Ostr. Kamczatka  |55. 0.15.n. 156.28.45.w |10.20.55.4
Petrozawodsk|Rossya Ear. |61.47. 4.n.| 5a. 9.30.w.| 2. 8.14.
Philadeif:ja: |Śt.Ameryk. |59.56.55.n.| 77.31.45. z.i 5.10. 7.

: Pako >. VIIEWA © ©. ez 6.45 n,j 25.46. 0.w. 1.30. 4.
Połock . „ jRuś biała  !5529.24.n.| 26.2445.w.| 1.45.359,

, JPoniewież / |Litwa Up. p.|55.45.54.n.|  , 1
7 4Poryck_ Wołyń. „. 15o35.20.n. Pip -

,|Paznań . . jXieztwo 52.19.24.n.| 15. 2. o.w.h1. 0. 8.
_|Praga . . |Czechy . |bo 5rg.n.! 12. 5. o.tv.| 0.48.20.
x |Preoy .'. jPólska.. .. 54.57.23.n.| 21.22.47.wsj 1.25.31.

Prezburg . |Węgry /. |48. 8./7.n.) 14.5o.30.w. A
Prużąny Titwą . . |62.33.36.n.] 22. 6. o.w.| 1.28.2%

; i ki - ) » 4
Ay: ad SUB * =

k R. ? 3 : i 5. > :

: RołowyćłSea * |5o.5036.n.|36.51. 15.w. | 1.47-37.
Ratisbona . |Niemcy >. i49. 0.55 n.| 9.46.15.w.; 0-38.57.

> |Reims „ . iPrancya ;, [49.14-41.0. 1.42.52:w.| 0. 6.50.
so WEPOM O W |Rossya Eur. 59 26.35,n.| 22.14.54.w. 43393

Ryga . . |Rossya _.' |56.57. i.n.! 21.47.30.w.|'1.27.10.
> Rohaczew Ruś biała  |53. 4.26.n.| skóbał w.| 1.50,52.

j Rosienie .- |Żmudź -. |[55.23. a 20.44.15.w.| 1.22.07.
ż Rzeszow -.. |Gallicya .|5o, 423.n.|-. 85.
; Rzym . . |Włochy . |44.535,54m.|zo. 8. o.w. 0.40.32.

: 8. ! NZ j i g*,
a.

; |$amara 'Rossya Eur. ;48 29.36.n.| 33. o. o.w.| 2.12. 0.
Szawłe. . |Zmudń. . | ,56,19.n.| 20.58.30.y| 21.23.54.
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SelingskoiO:| 05 0024900 0 o Ad g. "3
„strog „|Rossya Az. |5i;6. 6.n.|104.18.30.w,| 6.57.14.

Sebastopoł, |Krym . . |4441.30,n.| 50.55. o.w.| a.5.41.
Siebiesz . „Ruś biala  |5616,48.n:| 26. g.30-w.| 1.44.58.|.

© |Sienno „ .| ;toż . . |544858.n.| 27.20. 0.w.b 1.4g.28,
/|Skwira. . |Kijowskie  |49.44. 8.n.| 27.20.45.w.| 1.49 25.
Słonim . . pi e A śą 5.29.n.| 22.57 ae BC
Smeinagorsk |Rossya Azy, |51. 9.27.n.| 79-49.30.w.| 5.19.18.

: Swrolsgsk k Raś_biała BEM». ojR 1.58,51.
Swyrna . |lurcya Azy.|38.28, 7.n.| 24.46.93.w. 1.59. 6.|
Sparogskają M Bo p akc: SWRFL
Sielza . |Rogsya Eur. |47.31.36.n.|33. 2.30.w.| 2. B.10.

| |Stokolm ./ |Szwecya '. [59.206 3u.A. NRY 1. 2.55.
 |Sturasbourg jFrancya . |48,54,56n| 5.24.56.w.| 0.21.38,
Stutgard . |Niemcy '. |48.46.15.n,|  6.50.43w.| 0.27.23.

_|Sysraa . . jRossyaAzy. |55. 9,55.n.| 46. 4.45.w.; 5. 4.19.

85% BARA. i
* e 6 ord > b:

'|Taganrog - |Rossya Eur. |47.12.40.n.| 36.18.45.w.| 2.25.15,
Tambow . toż ..-. |52.45 44.n.| 39.25 o.w.l 2.357.40.
Taca. pbetya -.  |56.54.3a.n.| -7r.45. o.w. Ar o.
Tobólsk Q, „|Rosya Azy. ;58.11.42.n., 65.46, o.w.| 4.20. %.
Tomsk  . | toż . . |5639. o.n.| 82.49.36.w.| 5.51.18.
Proki . . |Litwa ... 154,55. o.n.| 23.50. o.w.| 1.35.20.
UŁ ossya -. |Bźar.40.n.| 54,40.51.w.| 2.15.435.]
Huryn.. . |Piemont . |45. 4. Gn.| 520. ow.| 0.24.20.|
Twer . ya. |56514ż.n.| 55.37. 8.w.| 2.14.28.

ę "Baga ko Ę ł OR Bai. A 5

z % Po. UIN
| Udynsk niżnyjRossya Az, |54.55,22.u.| 96,42.30.w.| 6.26.46.
Ufa . . „|toż. . |5442.45.n.| 53.33.30:w.| 95.34.44]
„81:NRY" Niemcy $.235.20.n.| 7.35.51.w | 0.3035,

,|Umba . .  |Bossya Eur. !56.4a.30.n.| 31.52.45.w.| a.-7.51.
|Upsal . . /Szwecyą . |5g.51.50.n.| 15.15.25.w.| 2. 1.35.
qUralsk . . |Rossya Azy. Sąa.i1. o.n.| 4g.15.25.w. KRYSE
|Ursk Kame- Ę ; A

norsk . toż . 80,20. 0.w.| 5.24.20.

Valparaiso jChiki zc» 13.58.30. zł 4,55.54.  
e
*
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Naswisko |"7.3_ sig „| hugo wć:
, RE > E sy) pa w Żóka: wCzasię

mę du M 0 Ko g. ow :

każaeć Naj” Włochy + |45.26. 7.h. 48.41. 0.W.| 0.34,a4-|-
Versailles ; PAY « 148.s.24.n.| 0.12.55.z.| o. 0.52.

w. b i kp BĘ

Warszawa  |Polska  : 52.14.28.n.| 18.42.50.W. 1.14.50.
Washington St. Ameryk. 38.50..0.n.| 79.19. 6.z.| 51 1:16. R»,
Weimar ._ |Saxonia . 450.59„12.n.| 9. 0.45.w.| 0.36. 3.4
Wenecya . |Włochy . |45.25 32.n.| 10. 0-44.w.| 0.40. 3.
Wiburg . |Finlandya. |60.42.40.n.| 26.25.50.w.| 1-45.43.
Wiedeń Aust.jAustrya .. |45.12.40.n.| 14. 2.50.w.; 0.56.10.
WiedeńFran.|Francya |. |45.52.57.n.| 2.39.24.w,| 0.10.14.
Widze  . |Litwa . . 55.25.16.n. >
Wiłeyka .)|- toż. » . |54.2935u.| 24.55. o.w.| 1:99.30.
Wilno . tóż » 54,41, 2m.| 22,76 13,w.| 1.31.45,

,|Wiłkomierz| toż . . |5516. on.| 24.26. ,0.W.| 1.07:44.
(Winnica.| Podole . 49.14.16.n.] 26. 7.10.w.j 12.34.29.
Witepsk . |Ruś Biała | 55.1 1.45.n,| 27.51 „a5.w.| 1:51:27.

Lg IN neacz.Wołyń 5o.51.11.n.i 24.07. 0.W.| 1.27,48.
pWołczyn. |Litwa . 52:15.50-n. SPARE A
Wołkowysk|. toż . . |55. g.44.n. aa. 7.28:w.| 1.28 29.
Woronesz  |Rossya Eur.. 5a 4o.30.n.| 57.0-45.w.| 2.36. 5.]

Wrocław . jSląsk . .  |51. 6.30.n.| 14.42. 5.w.|! 0.58.48.
Warizbócę Niemcy . j49.46. 6.n.| 7.35.15.w.| 0.30.21.

ARDO

zwieprzyce Polska ; x |D1.21.54.n. a
Boze: s |Litwa * . |53.29.8.n.|.. PE Ę

Znśim. . |Morawa |. 48,m15.n.|. 18.41.42. 0.54,47.]
Zodziszki Ba ku. > A bic
-Oszmański |Titwa sażg: gni PODATNA
Zurich $%wk Świisydant: 47.32.35.n.| 6.11.15 w.| 0.24.45.
Żytomierz , |Wołyń 50.15.57.n.|-26.19.45.w.| 1.40.29.
Zyżmory » SAERA 2-2 [DES2D5,nd_j pij
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