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Nil pareum sapias, et adhuc sublimia cures:
- Quae mare, £ompescant causae: quzd temperet annum:
Stellae.sponte sua jassaene rageniur et errent:

Quidprgmat obscurum Lunae, quid proferat orbem,
Qa relit et possit rerum concordia discors.
By 3 Horat. Ł. I. Epist. XII.
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>PRZEMOWA.

 

Ziswia jest mieszkaniem ludzi, podzielo-

-_ nych na różne społeczeństwa, usadowionych

"na różnych placach ićy powierzchni, skla-

_daiących narody: które się różnią mieyscem, -

;  ięzykiem, i wewnętrzaćm swego towarzy-

stwa urządzeniem. Opisanie ziemi w tym

za - względzie uważanćy, nazywaiąJeografiią

polityczną: która będąc wypadkiem naj-

częścieyumów.dobrowolnych lub wymu-

szonych, tak iest nauką zmienną; iak są

zmienne mniemania ludzi, stopnie i zamia-

ry ich chuci i namiętności. Narody iedne

_ /szerząsię z uszczerbkiem drugich; iedne po- *

; chłonąwszy drugie, czekaią także nakoley 3

- „ swćyśmierci ś zniszczenią:  sąto skutki sił

- żadnemi stalemi prawami.opisać sięniemo-- ;

gacych: granice zatćóm państw kreślą się.a i

_ zacieraią, ścieśniaią się, lub szerzą: we-

Wz:znowu BAYurzadzenie; ie ą sto-

  
 

   

 



_ kiem mniemania, polożenia, i szczególnych,
_nayczęścićy sprzecznych między sobą za-
. miarów; przechodzić muszą przez pasmo

usta wicznych odmian: boto są /enomena
przyczyn, które się rodzą, odmieniaią,i i gi-
ną w ludziach, "W tćy nauce, rezumści-

_ galąc i rozbieraiąo te fenojmena, nie spoty-
ką tylka krwawe walki ludzi, sprzysięża-
nych na swoie nieszczęście, irobiących z zie-
mi. prawdziwy padól płaczu, i cierpienia,

ZSZ 4leszcze rozum nie może się wesprzeć na
A żadnóy stałóy i niewzruszonćy postawie; a nie „A
mogąc bez początków pewnych i ogólnych
utworzyć umieiętności, robitylko L:storyą

-_ towarzyskich układów:i Jeografiią polity-
_czną uważać można. zako zbzór opisów ną

6 „własność z osadę, przechodzącą z rąkdo
rąk. 'Takowa uwaga ziemi cale nie na-

> leży do teraźnioyszego pisma.
Ale ziemia iest ieszcze bryłą pewnćy

„postaci irozległości, ruszalącą się w prze-
- strzeni świata, oblaną morzem i powietrzem,
należącą do słońca, wystawioną na odmia-
nyŚwiatła i ciepla, na działanie wszystkich |
siłI rozrzuconych po naturze, które iar do
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sięgnąć moggą: zgoła iest placem rozlicznych |.

fenomenów nid Gajoh, wynikaiących  «

z ićy położenia, biegu, i z sil od innych cial

niebieskich na nię wywieranych; I w takim

widoku uważana, daie początek nauce.

| zwanćyJeografiifią fizyczną 1 małematy- |

czną: matematyczną dla tego, że rachunek,

wymiar,równanie z sobą, i nawet cala

sztuka poznawania skutków przyrodzonych

tu zachodzących, czerpa się i wydobywa

LA początków Jeometryt, przez którą rozu-

". miemy.wszystkie razem wzięte czystóy

> Matematyki części. "Ta ostatnia umieiętność:

ponieważ iest pewna i oczy wista wszyst-

_kie Jeografii fizycznóy wiadomości na nicy

ugruntowane, albo z nićy wydobyte, ró+

4

  

wnie są pewne, niewątpliwe, i stałe. Dzia-_

łania natury nie tak sązmienne,dak dzia ;

łania ludzi; bo tamte są opisane wiecznemi.

i zawsze trwaiącemi prawami, których

wszystkie. *Romena przyredzonesą konie; Ź

cznym.wypadkiem. Idzie zatćm, że i RiĘĘ |

 czątki tey Jeografii są zawszełednei tesa-

ż © me, kóżniąco "ę > wzas:ieh wy   



VIII.

mniey, lub więcćy, iasną, porządną,i do

poięcia łatwą. Zachodzą prawda, w wie-

łu ićy mieyscach mniemania i domysly: ale

tylko tam, gdzie znamy fenomeńa, nie
'znaiąc praw ogólnych, z których wypadaią.

- Mniemania,. zastępuląc tę niewiadomość,
pomagają uwadze w zbliżaniu, stosowaniu,
i równaniu iednych skutków z drugiemi;.
sąto proby i kuszenia się reflewyć ludzkićy,
dążącey do poznania praw ogólnych: te /
proby, ieżeli nie zawsze prowadzą, to przy”

_ naymniey częstopomagaią do odkrycia tych _ *
praw. W tym ostatnim widoku uważana
ZE opisana ziemia, iest rzeczą teraźnieyszego
' pisma. Jestto część Fizyki i naypiękniey-
_ sza, i naybliżćy nas dotykaiąca.

>. 0d początku poświęcenia się mego przez :
powołanie nauczycielskie usłudze publicz--

 nóćy, pożytki mlodzi Polskićy czerpaiącey* ©
światla nauk w Akademii krakowskićy po >
w Szkołach ićy. niegdyś rządowi *„podle- .

ć Ę glych, były naypierwszym celem. moióy

 

pracy, usiłowania,ii starań. Czulem coraz- >

— barzióy potrzebę dla kraiu takiego]dziela,
- pe osobliwie ak wielu BakeR mło-
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dzi uczącóy się poddawanych, rozsiewanie

© ziemi wielu wiadomości ciemnych, nie- .

dokładnych,i fałszywych. Myślałem zawsze,
iż lepićy się zapobiega” postiępkowi błędu

przez wystawienie całćy nauki w swey

czystości, mocy,i porządku; niż przez po-

' prawę i prostowanie niektórych twierdzeń

tu i owdzie spostrzeżonych; bo ten ostatni

- sposób rodżi woynę: Autorów, która pra-

wie zawsze więcćy przynosiła dla-powsze--

chności zgorszenia, niż pożytku. W zna-

-mych mi zagranicznych ięzykach nie wi-

działem w tym rodzaiu xiążki, któraby zu--
pełnie dogadzała moim ządaniom.

Bernard FJF«areniusBatawczykijeszcze

w roku1650, napisał szacowne dzieło pod

tytulem  Jeografiipowszechnóy (Geogra-

phia generalis),którepotóm wielki Neg- -

/. ton roku 1693 czwarty raz naiaw w Kan- -

 tabrygii wydał. Panuiącepod ówczas o- *

: _piniie fizyczne Kartezyusza |w tóyxiążce

rozsiane, nieśmiale nauki Kopernika po

Ę pieranie, i nawet powątpiwan e oićypra- j

cawdzie, niewiadomość wielu wynalazków.
rowyPOR Newtona rad, S2y- | >
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nią to dzieło z wielu miarważne, w dzisiey-
szym stanie nauki niedokładne, i zdaniami --
blędnómi napelnione. Poźńićy Jan Lulo/f —,
Professor Astronomii w Leydziei następca
Gracesande, wydał opisanie ziemi roku

"1748 w ięzyku Holenderskim, które Kae-
słner na Niemiecki przełożył, i swemiuwa-

, gamirozszerzył. Ale od czasu ogłoszenia
- tey xiążki gruntownie napisanćy, Fizyka
odmieniła swą postać: sposób oprócz tego.

: pospolity wykładania pierwiastkowych Jeo-
grafiiwiadomości,opuszczenie wielą począt-

„ ków kosmograficznych, do iasnego zrozu-©
mienia niektórych rozdziałów istotnie po-
trzebnych, wprowadzenie rachunku mate-
 matycznego zanadto wiele dla uczących się,
a zanadtomało dla uczonych, robi to dzie-
yo szacowne wprawdzie, „ale. potrzebie 0-

świecenia powszechnego nie zupełnie doga-
- dzaiące. Wrzeszcie Bergman sławny Szwed
- wydał w ięzykuswoim opisanie ziemi prze-

łożone na niemiecki, i drugi razwydane
| KMroku 1780, w którćm więcćy się zalecił

- 4 wsławiłówwyłąnemi wiadomościami histo- -- -
ryiR najurslaśy, niżAstronomiiii Jeografii. ge
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Oprócz dopiero wymienionych dzieł,
żadnego innego cudzoziemskiego nie znam,
w którćmby ta nauka tak była wystawiona, -
iak się iużpowiedziało. Xiążka teraźniey-
sza oprócz fenomenów i sposobu vyysta-

wienia i dowodzenia wielu prawd, że nic
niema spólnego z dzielami dopiero wymie- -
nionemi, odwołuię się: do zdania i świade-
twa tych, którzy ią ztemiż dzielami pe
równać zechcą.

" Założyłem sobie w tóm piśmie Naprzód:
wszystkie wiadomości, wynalazki, i myśli
do poznanią ziemi ściągające się, rozrzuco-
"ne poMatematyce, Astronomii,ii Fizyceogól-

- nóy, pod ieden widok zebrać:te wpewnym
porządku, stosunku i związku wystawić„

_ pie wdaiąc sięw to, co iest rzeczą historyi
naturalnćy; do któróy wszystkie tu' wyło-
żone wiadomości bydź powinny przygoto-
waniem i wstępem. Powtóre: wszystkie
początki Jeografii Matematycznóy wycią-

'gnąć z /enomenów. prawdziwych, to iest
HK;biegu dziennego i rocznego ziemi, które

_ zą zwyczay we wszystkich dotąd xiążKach
8 az Asę zwykłyprzez fenomena Bo
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zorne; to iest przez bieg pozorny gwiazd
i słońca:i tę starożytną budowę „, noszącą

ieszcze piętno wieków, w których wzięła

początek; staralem się przerobić we dwóch

pierwszych rozdziałach: gdzie naukę Ko-
| pernika, i wszystkiefenomena biegu ziemi
usiłowałem w całćy rozległości i iasności
wystawić. Do tego nie tyłke mnie prowa-
dziła miłość prawdy, ale nawet potrzeba;
gdyż bez dokładnego poznania tego biegu
naywalnieyszych wiadomości o ziemi wytlu-
maczyć niepodobna: iak się każdy przeko-
na, czytaiąc rozdziały o figurze ziemi, o
pradach morskich, i wiatrach. Jest więc to
pismo dopelnienierń hołdu a), dla naszego.
nieśmiertelnćy pamięci rodaka Mikołaia
Kopernika, wystawuiąc rozległy wpływ >

iaki maią iegomyśli iwynalazki do znakomi-
i tego wzrostu nie tylko Astronomii, Jeogra-

fii, ale nawet dzisieyszćy pk Polrzecie:
a

 

a. arie M.arszawskie na uwielbiegie Ko-
 perniła, podało o nim do rozwiązania zadanie,
na które „dutor odpisał. Roczniki Towary-

| stwa Warszawskiego Tom 1. w IVarszawie
=» 1803. „— rozmaite. J. S. Pom. 1,

 



zalożyłem sobie Uumaczenie wielufenome-

nów,prawie powszechnie rozsiewane, i zie-

_ dnychxiążek przenoszone do drugich, iako

żle zafundowane wywrócić, przez wysta-

wienie pewnych początków, albo skutków.

| niezawodnych, którym się. sprzeciwiaią.
W tem atoli unikałem, ile możńa, żozu

polemicznego 1 kłótniarskiego;: bo ten nie

przystoi, ani na dostoyność prawdy, ani

- na charakter tego, który sobie ożył ią

ze opowiadać.

, Nie- wiele Matematyki, a prawie BIŻ”

*%m nie.użylem rachunku ieometryczne-

, "g0>:wykładając nayglębsze Astronomii fizy-

cznćy i Mechaniki prawdy: abymipoięcie

* wny: języka =olskiego:przymiot; iż cho-
© >aż nie. dawno. do. nauk użyty, gdzie

- idzie 0 wyiożenie z iasnością i precyzyią

nayglębszych prawdinayogólnieyszychw Fi-

zyce i Matematyce myśli, nie da się w ićm

przewyższyć ięzykom zagranicznym, ciągle

x ą więcóy od. wieku doskonalonym. Ale

 
koby Się bez: rachunkua

 

X |

ich zrobil powszechnieysze, i okazał SZaco= p

nie chciałem przeż to dadź domyślenia; pe:



xIv | i A ż

wpodobnych rzeczach obeyśdź można: 0-

wszem pragnę do niego wzniecićusilność i
zapal w mlodzi kraiowey wykładem prawd
wielkich, za pomocą tego rachunku odkry-
tych: bo chociaż rzeczy iuż wynalezione
i dowiedzione daią się z iasnością ięzykiem
pospolitym wyłożyć; atoli w ich dowo-
dzeniu i dalszćm zgłębianiu, w wynaydo=

waniu ńowych prawd, bez rachunku tego

' niepodobna postąpić. I ieżeli naród iaki
w Fizyce nie tylko chce się nauczyć tego,

co inne odkryły; aleiięszcze umieć to z prze-

konaniem, i sam należeć do wzrostu tey -

aietoości; doskonalenie i szerzenie nauk

 Matematycznych zffeć powinien wnaywię-

kszćy pieczy i staraniu. :
A ak 50,uR. 1803,ni 8.



 

 

PRZEMOWA -

Do wydania trzeciego.
* -

 

aja lat temn, iak pierwszy raz
wyszłana świat w Warszawie ta Jeografiia,

którą pisalem w roku 1795 płacząc nad-

grobem Oyczyzny. W ten czasto wola-
łem uważać ziemię, iako bryłę należącą

„do słońca, niż iako pole ucieraiących się na-miętności, albo iako plac przemocy iuci-

sku. W tenczastoieszcze naywięcey do-
znalem, iak nauki są dobrocz ną pociechą

: $ w. nieszczęściu, odwodząc nas od drobno-

stek ludzkich do okazałychdziwów Srzro-
 RZENIA: i wich rozwadzekoiączranione

czucie topa umysłu.

„
i
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Pierwszy podobno wówczas odważyłem
się wielkie prawa Przyrodzenia wydobyte

2 glębokich i trudnych rachunków, w ię-

zyku pospolitym do pojęcia wszystkich wy-

lożyć, i w poznaniu ziemi okazać: i lubo

poźniey wysżły za granicą w podobnymza-

miarze książki, nic iednak po ich przeczy-

taniu nie znalazlem ani do przydania, ani

do uięcia w tćm,com z początku napisał.

I ta część, oraz plan całego dzieła iak

w pierwszych dwóch wydaniach, takiw te-

raźnieyszćm zostały nietknięte. Przydane a"

teraz do dawnych rozdziałów albo nowe

postrzeżenia, albo dawno znane, ale w pier-
wszych wydaniach opuszczone. Ob-iaśnilem

i rozszerzyłem niektóre paragrafyprzykła-

damirachunkowemi; bo te naywięcey poma-

gaią i do czystego rzeczy póięcia, i do grun-

_townego wnioskowania. "W tabelli skazu-

Ąiącey | egg ieograficzne znakomitszych ;

mieysc ziemi przybyło czterdzieścicztery

miast i miasteczek dawniey polskich: któ-

rewkilkoletniey pracowitey podróżyprzez

obserwacye Astronomiczne świeżo oznaczył,

wyrachowal, i mnie ich udzielić raczył zi0-

 



 

m, Rat CARA
8 sncknasz,Astronom JT:incenty Jisniewski

członek Akademii nauk Petersburskiey.

Wiadomość ta, do- ieografii polskiey iest
szącowna 1 ważna.:

Po.wymiarach Gaaeóżkich ziemi, rzu-
ćono się w wielu kraiach do porównania:
miar i weg domowych. Przytoóczony w tóm
dziele przykład iaśnie każdemu pokazuie,
eo w podobnemprzedsiewzięciu douygaża-

* nia zachodzi. Wprowadzając nowe miary
|. A wagi, trzeba iaknayściśley|stosunek ich
Są do miar i wag dawnych wynaleśdźi usta-  -
> nowić; żeby tych ostatnichnie zagubić, ja
ko zawszepotrzebnych do zrozumienia da-|

| wnych książek, kontraktów czyli.umów,i i Ą
Sg sporów prawnych. ROAD

Rachunek do.dochodzenia przez 'Baro- b
' „metra, iak. mieysce iakie ziemi iest podnie- -
SĘsione nadpowierzchnię morza ? starałem

_ się w całey ścisłości wyłożyć. _Wyracho-
© wałem tabelię naPoprawy, iakie w tym
"rachunku zachodzą: ite poprawy wycią-

» goąlem|prosto: i łatwoztego, com ofigurze |

  

XL ' ziemipowiedzial, Wzórwięc . *
b maliiyczny >Paapiaccabynapo-- ę

  
ik.
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_zór zawiklany| itrudy, jest tuwyłożony .

do poięcia wszystkich. Ponieważ zaś do fi-

zycznego poznaniakraiu, lego wyniesienie

nadpowierzchnię morza, iestwiadomoscią

barzoważną; chciałbym, aby się iak- nay-

| daley PA a: tegoTa-

: Seta: | e

| Przydałem cały mnowy lal o zewnę-

ney budowie.ziemi: gdziewiele wiądomo-

ści:ogłaszanych zz domysłu starałem sięspro- Ć:

siować, i oprzeć na wyyrachowaney przeze-

  

mniewkażdympasierozległościwodyi lądu.

- Tlubo tenrachunćk iesttylko przybliżeniem;

rzuca jednakwiele gruntownego światła na

Ay znajomość powierzchni ziemskiey. Tam

++ budowa zewnętrzna lądu posłużyła. mi do

e wyłożenia gruntownieyszey przyczyny, dła -

śą czego wiatry wschodnie, |prawie zawszeostre |

PRże:zimna idó nas  sprowadzaią. Tlumaczenie Ę:

 

tego fenomenu dotąd. przytaczane, nie tra- .

 fialo do mego przekonania, a nawetswie-

ts żym postrzeżeniom pokazało stę przeciwne.

AW twym jeszcze rozdzialeudało mi się Re

3-dwowie wszystkie ieografiifizyczney wyra-

szkt zy 2.na|. dadnieRie" a
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Ba M OCZ xIx

o- jąc do tego żadnego nowego słowa. "Mone |
Pas mam za bogaty skarb, w którym le-
_dwo nie wszystkomoże do nauk znaleśdź,
żER tylko chce sobie zadać pracę w szuka.

iu. Więcey to prawda.kosztuie , iak skle-
cenie nowegosłowa; bołatwiey iest psuć

; DK lak go w czystościutrzymać. Ale
. też bez tey pracy można bydź autoremlek-

© komyślnym ii zuchwalym; ale niepisarzem
 saauiącym swoy naród, i iego ięzyk. Zna-
czne.pożytki, któreta Kaka w instru-
key szkolney sprawiła, były dlamnie i
- przyiemną nagrodą|pracy,izachęceniemdo
iey doskonalenia. Pisałem w Wilnie dnia
m kwietnia Roku 1818.Re Ra »

Kae daw Snuapacz. R
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'ko zmysł widzenia. . ... UŁ

|Granice tego zmysłunie sągranicami R

świata: i.świat - widoczny: nie est Boąt
dee

m A e = A ż j + e w

2 e niego a

6x7 nas1nie> uczy:o odległościrzeczy: MAS ADD

Ró: tego postać kulista nieba, iest re SOC

©. 3 złudzeniem oka naszego. GoDIRIA

„AE Złudzenia; iakim podlega zmysł”wi-

5 dzenia,Przpaaąc W okaPo linii
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światłądziałania.|"Stopnie tego działania choć da-

„leko rozciągają się w Naturze, władzaatoli wi-

© dzenia nie dosięga ich wszystkich :; to iest ma swo-

iegranice , za które przeszedłszy, czucie w nas i

akldanić "rzeczy ustaie.* Jak zbytnie: natężenie

światła razi i ślepi oko; taksłabe wrażenie ża-

eAliceczńcia nie sprawia. Granice więc wzroku.

$ -ladzkiego! sątylkogranicami czucia , ale niegra=

CA-iicafni świata.'Cokolwiek okiem: 'naszćm 'gołóm,

" so awls wspartóm przez iakienarzędzie zobaczyć mo-

PARSEnieba;nażywamy toSwiatem

widscła ym,„a, iest'tylko może nieskoń*

|| miErókGRĄ cząstkąświótta powszechnego. "Wszy-

- mKie'wyobrażenia wiewielkości i małości, rozległo-

JŚ Ą 661śfczupłości; są to wyobrażenia względne, |

|t6ieścnabyte alboz porównania rzeczy zsobą, 5:

| ikoświękędcą czucia; ichwięc”poznawanie nie

możesię dochodzić *tylko drogą 'stost 1 pków. Paa

.
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gkago5. Zamysł widzeniasamprzez | ęlnie noże. R

nas.hić”mańczyć ©-6dłegłości rzeczy; idła tego |
©paicząewa gwiazdy,wszystkie nam *się zdaią'Fó-

wnieWGB boBose?widząc: tak, dak się
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światło rozchodzi, to est przez liniie proste qd
oką denich prowadzone, tak ie daleko,„pdnosimy,
iak „daleka. po tóy linii, sięgnąć, może,„wzrok nasz
wprzestrzeni nięba, „ Oprócz „tego ,.„niębę”iest,to
„przepaść odległości J w którćy.tonie wąpękludzki:
patrząc zziemi, niewidzimy, żdadnóy.Granicy.nię-
ba; alę. spotykamy wszędzie,granicę: widzenia;

, która„że,„się, na'wszystkie strony „Fównię odlegle .
rozciąga .zdaie nam SIĘ,.jakbyśmysię znaydowali
/ podniezmwiernóm okrągłćm sklepieniem , ze wszys

| stkich stron równie od oka odległćm : to iest, jak
gdyby niebo było kulą,> we, wnętrzu swoićmwszy-
sstkie rzeczy ogarniającą , oko nasze ićyŚrzedkiem, :

i„Awszystkiegwiazdy,osądzor1enapowi rzchni| wklę-
- słey tóy kuli.Odległość:więc. równa gwiazd, tu-
„dzież postać okrągła ii kulista nieba » „są to złudze-
„nia wzrokusBA$2€80.> natrafimy na innę podębne
> złudzęnia, wbiegu,„ciał niebieskich, i„dlatego pil-
» „dować.sę:powinniśmy, aby,„biorąc omamięnie Za
>„rzecz;,. nie obłąkaćsięw„Tozsądku., .
Pa$.4.Jezeli ako, ludzkie,znayduie «się wbiegu, R

tórego1nie czuje;*przypizywać „zwykło ten. bieg
„£iało, zewnętrznym od„siebie odległym, chocby.
te ciała byływ spoczynku. :„Wystawmy sobie na

-Fig:=: (Tażl: AL),okoludzkie wmieyscug,tudzież.
ciało od,niego odległe , LPROCZYWSEĘ ZSOE
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" niią prostą gk, i odniesione do mieysca i, tak

dalekó, iak daleko sięgnąć może wzrok ludzki.

Niech toż oko biegiem , którego nie czuie, prze-

niesione będzie z mieysca g, na mieysce m; wi-

dzieć znowu będzie ciało k, przez liniią prostą -

"mk, i odniesieie do punktu n; będzie mu się więc

zdawało, iak gdyby ciało k, przeszło od i do n

w Kidwcikóć?in; kiedy toż ciało stoi niewzruszone

w, mieyscu k, ale oko przebiegło drogę wkiernn-

=mtamtemu przeciwnym, ,

" $. 5. Jeżeli oko'biegiem, którego nie cznie,

idzie po obwodzie koła, a ciało iakie spoczywa-

idące znayduie się na płaszczyznie i w środku tego

koła; okoprzypisywać będzie bieg swóy własny

ciała spoczywaiącemu, tak dalece; iż się zdawać
będzie , iak gdyby ciało spoczywaiące okiegało ten

sam obwód koła , i w tym samym kierunku, któ-

| ryiest przebieżonyod oka: oprócz tego.toż ciało

spoczywaiące , zawsze się będzie wydawało od

okana połowę obwodu, czylina 180 stopniodle-

głe. Itak na (Fig: 2.) okobędąc w punkcie a

- obwodukoła, ciałospoczywaiące Cwidzieć będzie

- przez linii aC wmieyscu e; będączaś u b, wi-

dzieć będzietoż ciało C wmieyscu d, zawsze

naprzeciwkosiebie o 180stopni dkik: a prze-

PP EA: iak |
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gdyby ciało C w tymże samym czasie 1 w tym

"samym kierunku opisało łuk e d.

$. 6. Narzędzia wspieraiące oko nasze w wi-
dzeniu ciał niebieskich nazywaią się Teleskopy:
te rozciągaią siłę wzroku ludzkiego przez zgęszcze-
nie światła , przez powiększenie rzeczywidzianćy,
i przez wyraźneićy powierzchni zakończenie. Są
ciała na niebie, które gołóm okiem widzimy; są
inne , których nie widzimy, tylko za pomocą te-
leskopów; są zapewne ieszcze inne, których przy
naywiększćy siłe teleskopów nie zobaczymy ; bo
dzieła stworzenia w ogromie świata powszechnego
zawarte, są zapewne niezmiernie rozlegleysze i
dalćy się ciągnące, niżsposoby ograniczone ludz-
kiego przemysłu,któremi wspieram$ słabość, i
rozprzestrzeniamy granice władz naszych. Zosta.
wiwszy Astronomom różny podział ciał po niebie
rozsianych, zatrzymaymy się tylko nad tćm, iż.
gwiazdy iedne są własnóm swćm światłemświecą-
ce , drugieprzezsię ciemne, i tylka od pićrwszych

- oświócone: i znowu iedne, które widziane zzie-
mi zdaią nam sięstełatywićtęsamęnieodmien-

ną względem siebieodległość i i położenie; drugie,
któresiębiegiem swoim przenoszą z iednegomiey-
scanieba na drugie. Gwiazdy przez się światłe,

_ zdaiące nam sięniemićć żadnego własnego biegu,
' nazywają się gwiazdami stałemi , albo nieruchome=

2
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mi (Stełlae fixae, dtoifes fixes), to nazwisko iest

tylko wzięte ze stanu wiadomości naszych; bó'

gwiazdy te mogą mieć bieg taki, którego z ziemi

czuć i dostrżedz niepodobna. Gwiazdy przeź się ©a

ciemne, świecące tylko Światłem obcóćm na siebie

rzuconóm , maiące swóy własny bićg , wktórym

ie widzimy odmieniaiące swe*naniebie położcńie,

nazywaiąsięGwiazdy błąkaiące, Planety.albo Ko--

mety. Takim planetą iest Ziemia, o którćry sobie

mówić wtóm diecie zakładamy.

$. śp; : Słońce iest naszą gwiazdą światłą i1 sta>

| 4; otoczoną szeregiem z:iKomet,które wszy-

| stkie światłem słońca mioepona:; około niego krążą

wpewnym szyku, czasie,i podług pewnychnie-

odmiennych prawideł. Zbiór tych wszystkichciał

= „dosłońca należących >i okołoniegokrążących wraz

=słońcem *wzięty, nazywa się światem słonecznym

>_(Systemasolare : Systłmesolatre). Każdagwiazda

 

stała własnóm światłem błyszczącaiiest słońcem do

_ naszegopodobnóm, ale tak niezmiernieodnasod-

_degłóm, iż całaprzestrżeńmiędzy naszćm słońcem max

"4ziemią, 21milionów i

s. _ wieraiąca , ięst rniczóm
    

  

miemieckich wsobie za-

-
*

i dlatego każda gwiazdę stała przez”"naybardzićyćs:;a,teleskopywidziana ,"niewydaie się

| *oku naszemu,,tylko iak punkt błyszczący. Jeżeli
B= dewęniąPROdo „siebia szGiĆ iko-
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mety; tych myinż La światłem obećm i rzad-

kićm świecących, widziećnie możemy.„-.-|;
4

* Planety około słońca naszego krążąceiść:niego

 

  

 

arii : Planetts principales), którę od zachodu

ty,z$„rzędu inaczćy Towarzzysże (Planetae se-

którym Planetom głównym.dodane: i "nigdy ich

 nieodstępuiące, które także od zachoduna wschód
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viecone , dzielą się na Planety główne (Planetae

hód ciągle bieżą około słońcai na Planety

Satellites: Satellites) albo —Kiężyce, nie- ,

naprzód krążą około swoich: planet głównych , ży

znowu wraz z planetami głównemi. około, słońca,

- Planety główne do Świata słonecznego należąceii:

a dotąd znane, są następuiące: biorąc iie,iak. za-

czynaiąc od. słońca idą po sobie , Świetą zaś.od>

krytew tćykolei iak są wynalezione: Merkuryusz $ j :

Wenus Q; Ziemia $6; Mars G; Ceres 4;Pallas R:

Juna $; Vesta 5; Jowisz 45Saturn b; Uranus5;

Z tych. Merkury, Wenus, Ceres , Pallas, Juno, :

R i Mars żadnych nie maią towarzyszów, s”

 przynaymnićy Żadnych dotąd przy nich Astrono-

Ry

mowieniepostrzegli. Ziemią ma iednego towa-

RE rzysza, toiestswóy Xiężyc. Jowisz maichcztć- >

ryę.Saturnsiedm , Uranus sześć. Planetygłówne,

Ę któresą bliższe słońca niż ziemia; nazywaią.się

jeszcze'Planetaminiżźszemi (Planetae inferiores:Pla-

   
Ź m;„Sm; te zaś które "są odleglegsże,«od
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słońca, niź ziemia; nazywaią się Planety Kyższe

A (Planetaesuperiores: Planetes superieures), Z Planet

wyższych Ceres dopićro 1go Stycznia 1801 rok k.

  

  
przez Astronoma Piazzi w Palermo; Pallas s

Marca rok 1802 przez P. Olbers wBremen; 3 ;f =

3go Września roku 1804 przez P. Harding4ŚR

lientkal przy Bremen; Festa 29 Marca roku 1867

.przezP. Ofbers w Bremen były odkryte: a zató

: ich bieg z taką iak innych Planet dokładnością

- oznaczonybydź nie mógł. Te cztóry Planety tak

- są małe: iż Ceres blizko pięćdziesiąt tysięcy; Pallas

blizko sto tysięcy razy iest mnieysza od Merku-

rego, który był dotąd naymnieyszyzPlanet. Juno

jeszcze się zdaie mnieysza odPallady, Vesta zaś

| od obudwóchwiększa wydaiąca się iak gwiązda 7...

wielkości, Te cztóry nowo odkryte Planety bar-

- dzo mało różniąsię co dobiegu peryodycznego:

- to iest, ledwo nie równóyliczby lat i dnipotrze-

buią da obieżenia, Słońca. Pierwsze trzy potrze-

buią blizko lat cztćrech i miesięcy ośm: Festa zaś |
zdaie się rokiem prędzey kończyćbiegswóy około

słońca.  Olbers uważa ie iako szczątki z rozbitego;

wielkiego Planety po niebie rozrzucone, których

się większćy liczby domyśla. Są Astronomowie,
| którzy chcą te cztćryciała świata słonecznego

w osoknćy klassie umieścić;ale że nie maią ża-

dnćy istotnćy cechy, któraby ie różniła ed pla-
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net głównych; stanowienie nowóćy klassy w ciał

niebieskich podziale cale iest niepotrzebne.  De-'

lambre naywłaściwićy ie nazwał Planetami tele-

skopicznemi ; bo tylko za pomocą znacznie powię-

kszaiącychteleskopów widziane bydź mogą. Na- -

_siępuiąca tablica wystawia nam planet głównych :

'MWaprzód: czas w którym biegi swoie około słońca
kończą wyrażony przez lata, dni, godziny, i mi-.

nuty godzin. Powtóre czas ich obrotu około swych

osi, albo bieg wirowy , czyli iak dłngo na nich

trwa dzień, iaki my naziemi dzielimy na 24 go-

* dzin.  Potrzecie; ich odległość od słońcaw miłach

ieograficznych , rachuiąc piętnaście mil na stopień 5,

koła. Poczwarte: ich bryły czyli miąższości, o
_ dle razybryła każdego iest większa, lub mnieysza

ad bryły ziemi. To co się tu kładzie o howo

_ odkrytychczterech Planetach, uważać AT iako

= rachunekblizkis póawdj |

y-| RYSY) o iłej
iecy (Odległość razy „większa „lub .
„okało jodSka
wóy osi. 3

wk ed ziemi.j
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Bieg Peryedyczny Planetdrugiego AR» około -

sę ZNA mePlanet Emer. »
3) 5

Około Ziemi. z Około  Sołnac Około Uódno.
% „dni,sę dni, go: min:| dni god. min,

* Xiężye Ziem: 27 8 Giężyć I. 0. 22. %7.| Kiężye >
> ; ; Około”Jowisza. /|- - HH. r. 8. 53 BZ .. Wi; at;

- ż ażu min ©. JI (3. ma, 18]. Hz 8. 16: 5%.
zi Xięż: L 318; 2Q.| |-- TOIWZT 40 ay. 44. El. "ro 28 04:

: sż I 57 i. m. PO AV 2044 284: PIV, 19 az 56.
5 s A 3i3E śojć WD Mex dala” -V 3800048.

IV. 6.626 je VII. 79. 7.49,] WI. 107, 16, 4o.

> Maly,więcadiEiianych w świecie słonecznym

tedenaście (11) płanet głównych; ośmnaście (18)Sa-

tellisów, a zatómi wszystkich „planet pierwszego i

_ drugiego rzędu dwadzieścia dziewięć (29): które

=wiednymkierunku od zachodu nawschód biegi

| swoie odbywaią. Tak drobnych, iakWiŁógęświe- -

żo wynalezione, możebydź więcćy;których od-

krycie izawisło iod pilnego postrzeganiaAstrono=

*, mów, i od większćy doskonałościteleskopów.-Ę

Se śęBo % Komety są. ciała niebieskienależące do

| słońcaij krążące około niego ; ale tak, iż raz zbli-

6kaią się znacznie dosłońca, i wbiegubardzo szyb >

kim zziemi widziane bywaią : potóm odchodząc

 

od słońca bardzo daleko, wtóyniezmiernćy od-
k

- ległości nikną z oczuada staią się niewi-

dziale, póki :znowu poupłynienin wieków , al-

babardzo zmacznóy liczby lat do słońcasię nie

  

  
   zawsze; mialą mod zachóda ku woo,kie ee

liżą, Różniąssię od planet naprzód: że planety :
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dy komety widzimy ruszaiące się od zachodu na.

wschód, 0d' wschodu na zachód, od: południa na

- północ, "6d północy na”„południe , zgoła we'%wszy-
stkich*kierunkach biegu. * Poiwtóre: komety poka-

'zuią się prawie zawsze iak mgłąichmurką powle-
czońe; za ichzbliżeniemsię do słońca częstokroć

ta powłoka mglista 'zamieńia się mocą ciepła sło-
 neczpego , na ciągrozległy światłanazwanyOgo-

nem Komety ; aletoświatło-ogonaiesttak rzadkie,

"1ż przez nie gwiazdy. widzieć można. Te atoli

i wszystkie inne'od Astronomów przytaczane wła=-
_8ności-*komet., -nie stanowią istotnćy ich różnicy

od plańet;iiledwo inie można powiedzieć, że ko-

mety. nieinnegonie są,.tylko planety, których.

drogiwróżnóypochyłości iipołożeniu, iednąstro-

"mą są bardzo zbliżąne, RM bardzo oddalone

gi słońca.

* Ponieważ w roku1744. widziany byk Kome--

ta, takiak Xiężyc nasz w kwadrze, toiest wpo-

*

dowie tylko swoićy tarczy oliwieconj ; wątpić nie

-można, że komety sąciałaprzezsięciemneąi
tylko świegące światłem.odsłońca nabytćm. Jest

to dotąd niepokonana w Astrońomii trudnośćwy-

_rachować.trwałość biegu peryodycznego komet,

"kiedy: tylko wcząstce iednój swoićy około słońca

rewolucyi były uważane;bo ten łuk,, w którym SE

>się BI„Przy:słońcu:widzialne , nadtoiestmr

—
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względem całego obwodu ich drogi. Oprócz tego,

te ciała niebieskie dopierood dwóchwieków z na-'

łeżytćm staraniem zaczęły bydź uważane, a za-

' tćóm na tak długie peryody ich biegów , przeciąg

ten czasu nadto iest krótki do postrzeżenia tego

samego ksaiży wkilku rewolucyach: i nawet do

_ rozpoznania, czyli teraz postrzeżony kometa, był

iuż obserwowany, lub nie? Itaćto iest przyczy-

na, dlaczego wsród takwielkićy liczby kometiuż

' uważanych,i dosyć często Astronomom postrze-

| gać się daiących, iest tylko ieden, którego z pe-

- wnością znamy rewolucyą okołosłońca , kończącą

się blizko w siedmdziesiąt sześć lat; to iest kometa,
który w roku 1456. powszechnątrwogą napełnił

całą Europę, i który czwarty raz potćm pokazał się

w R. 1759, i znowu widziany będzie w roku 1835,

' Mamy dotąd wyrachowanych komet sto dwa-

dzieścia (120), do których przydawszy te, które

astronomicznie uważane nie były, a o których

pisma historycznewspominaią; Jiczyć. ich można

dotądwidzianych dopiąciuset (500). Jakże wiel-

(| ka ieszcze może bydź liczba tych, które gołóm

 

- okiem postrzeżone bydź nie mogły! Z czego

„wnieść można; Że świat słoneczny napełniony

jest ogromną liczbą komet w różnychkierunkach

> około słońca bieżących; kiedy kłassa planet, tego
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samego zawsze kierunku się trzymaiąca, liczby
dwadzieściaDER (89) e» nie PB

„Wiadomości z Nauki o Gać , czyli Mechaniki.

$. 9. Siłąnazywa się w Mechanice to wszystko,

cokolwiek wstanie lub położeniu ciała odmianę -
sprawić może: to iest, albo ciało spoczywaiące
do biegu poruszyć, ia w ruszaiącćm się bieg
przyśpieszyć,  spoźnić lub zniszczyć: albo wreszcie
nadany czy kierunek biegu, na inny zamienić.

' Nie można sobie w ciele iakićmkolwiek pomyślić
odmiany ,y:żeby nie pomyślić zaraz, iż musi bydź

j dakaś siła,któratę odmianęspewwśli?ta nieroz-
dzielna uwaga odmiany wciele, z siłą działającą;
nazywa się bezwładnością ciał (inertia corporum:
inertie des corps). Uważaią ią niektórzy - Fizycy g

_ dako własność materyi,przez którą ciało będące .
—wspoczynku, niemoże sobiesamo przez sięnadadź

- biegu; alboporuszonedobiegu, nie możesamo

Brzeg: ge 3 biegueokadknić;TA zni-

Fsm nadaiąca biegchę;; żeżeli iest tape.
Cza; ciałoidzie polie prostćy, która iestkie-
runkiem siły : i ieżeli ta siła iedno tylko nada-

wszy uderzenie ciału, ustaie; ciało.nieznaydniąc
ALE==przeszkody ,”mocą tegouderze-
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niaw asie: czasach, przębiegaćkali „drogi
równe:.to,iest,bięg. „ciała,po linii prostóy: będzie

iednostayny : ale ieżełi ta siła powtarzać będzie

- swoję.uderzenia, wkażdymmomencie, albo cę na

iedno wyydzie :: ieżeli nienstannie władać „będzie

na ciało; ciało to idącpodiqii prostćz, wrównych

cząsach „goraz większe drogi „przebiegać;będzie ,

„czyli,chyżość, iego„biegu ;Spraz bardzićy.. rosnąć

; będzie , ina tenczas bieg będzie PZZYSPIAREOBY:

„Siła„ nieustannie Asdoaęn, czyli ona, dąży do po-

© większenia ,. czyli do zmnieyP%enia biegu, nazywa
. „sięSiłą przyśpieszaiącą (Vis aęcelergf$e Force ac-

(RR - eeleratrice).„Rozumiesięprzez. chyżaść,liczba wy.

W. „rażaiąca, drogę przebieżorą,. rozdzielona przez
„liczbę.„wyrażającąsaamtattówicny na przebieżęnie

> 8drogi..TOS: Sa” sw (isa

7dż Giała. ziemskie„spustęzonę, zzjakićywy-

 

RZ, Skiięni nawajcikahaięjskolkója, apaenórh ;

siły, ciężkości Ostóy silemówićzaraz;będzienzy
8: „obsaernigy „teraz tylko tonamwiedzieć, nalęży,

że onabezprzestannie władnącnatide iest.siłą

„diecie eys„daielnością ciało spadaiąc
- -ugórybiegiem przyśpieszonymiwalnyzm,.przebie-

B gamieniedędiióy ze e444stóp. B=
- > Rey

RZ 4 az oe JR zy ye wż

    

. - s
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ryzkich; to iest łokci:Waniośkich ośm i pięć

: cali, albo blizko półosma łokcia Litewskiego:-

Ciałosiłą ciężkości spadaiące przez ieduę 'nps;se-

kundę czas, takićy nabywa chyżości:aż gdyby

siłaciężkości po pićrwszćy:ladzie czasu.zupeł-

nieustała , to ciało mocą nabytćy chyźżości szłoby

* -pótóm biegiem iednostaynym,-przebiegając nakażdą
R sekundę dwa razy tyle drogi; ile ićybiegiem przy- |

| śpieszonym- w czasiepiórwszćy sekundyprzebie-

R gło, to iest 30„196 stóp Paryzkich, albo 16łokci
10 cali Warszawskich,albo 15 łokci Litewskich.

; "Wystawiiwszy śovie ciałoziemskie, z różnychi coraz

większych wysokości spadaiące, chyżość przez nie

wtym biegu. Przyśpieszonym nabyta corazbędzie
większa:-'ale;zawsze.taka,iż gdybysiłaciężkości

> ustała;to ciało idąc potćm biegiem iednostay-
| -nym, wtym samym czasie' przebiegaćbędzie dwa -
razy tyle drogi, ile zamyka wysokość zktóróy

> 'spadło.Tai chyżość biegiemprzyśpieszonym na-|
:byta.iest, iak-nozsiławbiegu zrodzorą „.która r”
= oznacza skutek ciężkości. "Ten skuteksłuży

mnam «do'porównywania siły żakieykolwiek.iinszóy

k *zsiłą<iężkości znaną: to iest,„cenimysiłęiakąkol-

a wiek przezAE, aBe skZA Brawa

 

rażą liczby Lalki przedKd,1znakiAtjaR
> sięt z eo PoerKĘ "zer gobr

   

PY
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<A my”z chyżościąnabytą przez ciała spadaiące. I tak

np. chcąc ocenić siłę prochu wyrzucaiącego kulę

© zdziała; szukamy wysokości, zktórćy spaśdźby.

powinna ciało ciężkie do nabycia takićy chyżości,

iaką proch kali wystrzelonóy nadaie. To znalazłszy,

mamydopićrowyobrażenie iasne siły prochu: bo

skoro tylko myśli i rozumowanianasze o tćm wszy-

stkićm, cokolwiek się może powiększyć lub zmniey-

szyć, przywiedziemydoliczb; rodzi się wnas po-

ięcie rzeczy tak iasne, iak iest jasny stosunek-

- liczby: iakićykolwiek do śedwaści. ZAĆ

> —$.11. Kiedy dwie lub więcćy sił w różnym

| kierunku działa na ciało; wypada bieg złożony.

| Wystawmy sobie dwie siły na ciałoAdziałające,

iednę: w kierunku AB, drugą w kierunku AG:

ciało póydzie prźez liniią AD, Fig: 3. przekątnią

równoległoboku. € B, którego bokami AB, AC,

sąsiły. poiedyńcze. Więc każde dwiesiły wró-

| =Żnym kierunku działaiące,wyrazić możemyprzez

% > 'iednę taką, iak iest A D: iznown.każdąsiłę po- >

- jedyńczą wystawić sobie możemy, iaksiłę AD,

RE;  powstaiącą z dwóchsiłAB, AC, inanieiąro- .

©  gebrać:PES: nade =: a

Baho składaniu i rozbieraniusił

 

|. 6. 22. Aleieżeli dwie siły wadłykkiernn-

żka. działać będąciągłena ciało, to jestalboobie-

dwie, albo EPA:iedna znichpesi-.
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łą przyśpieszaiącą; wkażdym momencie chyżość

ciała, a zatćm wielkośći położenie przeciw pro--

stokątnćy AD odmieniać się będzie: i ciało bie-
żeć będzie po łuku linii krzywćy , którćóy wła-
śności zależeć będą od własności sił. Nie bio-
rąc rzeczy w ścisłości ieometrycznćy „ wystawić
Sobie możemy małe łuczki każdóy linii krzywóy

| ab,be, ed, Figura 4. iako przekątnie małych ró-
wnoległobóków , wkażdym momencie się odmie-

- niaiących, i co dowielkości ,. ico do bołożękdia.
$. 15. Jeżeli większa liczba 'sił ciągle działać

będzie na ciało,, asiły te nie będą leżeć na tćy
_ samóypłaszczyznie; Naprzód: wszystkie te siły
przezsztakę składaniai rozkładania-sił, będąmo-
głybydźprzywiedzionedo trzech: Powtóre: bieg
ciała wypadnie taki ; iż liniiakrzywa od ciała; +

ę| opisana będzie zawsze odznieniała swoie położej
nie, i nie będzie leżała na iednćyitey WY
$ Płaszczyznie. . sx
|| 6.14. Między wielką liczbą liniy sporek, |
| biegieni ciał opisać się mogących;trzysąnastę-
_puiącesczególnieyszćy watte twagi.'Koło iestli=> ©
niia krzywa zamykaiąca się w sobie, i-obeymhią=
smieysce odożęgjać na cztćry kąty. proste : j
obwód otaczałący te kąty dzielązwyczayniealko
ma 400, albo na 360 części, nazwane stopniami:
omy tu zachowamy dawny podziałzs na 566 ©

ng *
=
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„części (Figura 5), łk: kąt ieden prosty obeyż

- muie go takowych części. Wszystkie kąty iak .

BCFweśrodku koła, mierząsię liczbą stopni za-
wartych 'w łuku BF, będącym miarą tegoż kąta.

| „Kąt naobwodzie leżący iak BAF, iest połową

- ? kąta przy srodka BCF. Wszystkie liniie proste

przez środek © przechodzące nazwane „średnice-

 „(Diametri: Diametresy są sobie. równe, przecina-

- dące się wpunkcie Cnadwie częścirówne, zktó-

a |rych każda iak BC, CA,„CE, i t. d. będąc dru-

2 je gićy iakićykolwiek równa, nazywa się Promienienz' >

R koła. (semidiameter ,. radius: zaion ,Demi-diame-

| tre); a zatóm (wszystkie punktaobwodu są ró-

06 wnie od środkaĆ odległe. StycznaBH, do ia-

- kiegokolwiek punkta obwodn prowadzona, robi
H 2E ee etc zetknięciaśię =

©kąt prosty. Cięciwaiakakolwiek DF,ieżeli iest pod

R za prostym przeciętaod promienia CB, iest

t razem przecięta na dwie częścirrówńe: i połowa |

h _ Gięciwy EF, iest Średnią proporcyonalną między:

 odcineami średnicy BE,EA. Jeżeli sobie wy-

„stawimy rólnćy wielkości kóła , ich obwody będą A

miały Rsiebie ,"ak ich promienie; a mieyscat

bo, płaszc: ogtemikołamizamknięte,dakkwa-

- | Fqpaty zpromieni. Ę
B m 415. Parabola jest liniakrzywa owacia,

eodnogi AM, „AN, (Fis:2nigdy ay

A
y
t
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kończą; nie maiąca Żadnego środka ; ośićy AB

iest ta'sżo nieskończona ; punkt | nazywa się

wierzchołkiem Paraboli, 'Na osi zriaydnie :się

iedno-tylko ognisko F, maiące tę własność; iż

_ m niego wyprowadzona pod pion liniia prosta do

, punktu paraboli czyli FM, równa iest2.AF, to

iestdwa razywziętyodległościae:4d wierz*

-chołka. ZY

ź $. 16, Kllipsa (Fig. 6iest bindaPCR w so<

bie zamknięta, maiąca środek C, wktórym każda

liniia prosta tamprzechodząca i nazwana. średni-

eą Ellipsy, przecięta iest na dwie części równe:

_ Dwie takowe średnice do siebiepiónowe ś iak

AB,JED, są Średnicami głównemi |. albo Osiamii

z kiórych-pićrwsza aszywa się Osiąwiększą (Axis

major: grand „dre), druga DE Osią mnieyszą

_ (Axis minori petit Axe) elipsy: Dwa'punkta o-

, statęczne osi większćy zowią sięwierzchołkiem

ellipsy. - Na osi jeszcze większćysą dwaanako-

mite punkta F, G, równood środka © odłegłej
| które się nazywaiąogniskamiellipsy. Z tycho=

„gnisk wyprowadzone dwie liniie proste do iakie-

gokolwiek punktu obwodu M, Fig:: 6. maią tę

- własność; że ichsumma to iest FM 1GM iest

zawszerówna całćy osi wielkićyAB< denawia 50
MniieFM, GM, pod tym samym kątem są na-

chylone a:stycznóy przeztenżePR j prowai. k
3% :

=



A go- ożiwaTze
- dzonóy, tojest kąt GMK równy iest kątowi PMP.
Odległość ogniska od środka ellipsy , to aest liniia

"CF albo CG nazywa się mimośród:(Excentrici-
( (hs: cezccntricitć) im ta odległość iest większa,
tym ellipsa dłuższa i płaższa, a zatómbardzićy od-

dalonaodfigury koła: im zaśmimośród iestmniey-
/ szy; tym ellipsa iest okrągleysza izbliża się bar-
zićy do koła: tak dalece, iż gdy obadwa ogniska

'zmidą się razem ze-środkicin, mimośródniknie ,
 aellipia zamienia się na koło.

„$a7: Wszystkie Planety główne w Uomsk
Ao: swoich peryodycznychopisniąelipsy ; a słońceia-

ko.gwiazda stała. znaydnie |.się w ognisku tych
' wszystkich ellips: wszystkie więcdrogi planet są

'ellipsy, maiącewsłońcaiedao ognisko wspólne,
ale każdy planetainnąellipsę opisuiąc, ma gdzie-
indziey drugieprzypadające ogniskoi środek sWo+.

| dóy ellipsy, a zatćmmimośród od innychróżny.
£As<, Kiężyc ziemski opisnie takżeokoło ziemi ellipsę,

wuśrór ogniskuznayduie się ziemia. Z” ła wszy- |.
-stkie planetydrugiegorżędu.krążą caoioswych ć

* planet głównych po obwodachellips, maiąckaż-
dy.w ognisk 1 swóy elipsy planetę głównego ,o*
koło któcego bieg swóyodbywa. Ną osi.ellipsy

| każdego planety głównego (Figura 6.), są dwa
- punkta oś'ateczne A, B; wystawiwszy sobiew o-
ma"mia ieden pop,aa

a
p  
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iest naybliższy ; isuać B, iest nayodlegleyszy od

słońca. Punkt pićrwszy nazwano naywiększego

zbliżenia (Perihelium: Perikelie de lą Planete), dru-

ginaywiększky odległości Planety odSłońca (A= Ś

. phelinm : Apheliede la Planete), Te same dwa pun-

kta w ellipsie opisanćy od ziemi około Słońca 3

w drodze Xiężyca opiganćy około ziemi nazywaią

"(Perigeum, Apogeum , Solis vel Lunae: Perigć, W .ę

Apogć du Soleil ou de la Lune), pierwsze wyraża

naywiększe zbliżenie do Ziemi, drugie nay-

większą odległość Słońca, alboXiężycaod Ziemi.

| „.„Kiedy płaneta główny na drodze swoićyznaj

| mie: się, w punkcie D; to iest na osi mnieyszćy

- swćyellipsy, jestpodówczas wśrednićy odległości

„swoićy odsłońca, gdyż FD iest równe  B połowie

„osiwiększćy. Diniiaprosta od słońca prowadzo-

na do planety znayduiącego się na którymkolwiek

punkcie, iak np. FL, FM, swcćy ellipsy, nazywa

'się Promień wodzą y (Radiusvector; raion vecteur).

ZAnatufy ellipsy wypada; że te promienie wodzą- |

„cesą nierówne, a zatćjnŻeodległość planetykaż. ;
dego od słońca iest odmienna. g*

| Do poznania biegu w każdymplanecie, bierze

się oś wielkaiego ellipsy ,ii punkiBnaywiększćy ż

„ lego od słońca odległości , i od linii E B uważają A

| siękątyĘ pod: któremi siętenplaneta zbliża lub

oddala (od. tóyże linii FB; tak planeta będący

  A
a
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/ w punkcie L, odległy jestod FB, kątem BFL,
maiącym wierzchołek:w słońcu; gdy znownu iest

w: punkcieM,odległy iest kątemBEM, 0dFB:

te„odległości di nązywaią się Anomalie (Ano--

malia: Anomalię de la Planete),któreznaiąc w każ-

dym cząsie, znamy odległość płanety od wielkićy
| osi.iegoellipsy. « (Te kąty zamknięte łukami elli-
PS> iak np. BL, BM, LM, it,d. robią mieyscą
4:powierzchnie ną płaszczyznie ellipsy odcięte ,

iakożoAP: BFL, BFM, które to mieyscą nazy-

5waląs „Odcinkieliptyczne (Sectores , Areae Elli-
IE piicae: bcżeurs,airesElliptiques). Keplernaypićr-

wszy odkryłidostrzegł : Że w bieguPlanet, od-

. cinki..aesą proporcyenalne czasom na ich

 apisanie strawionym ; to iest, jeżeli planetatyle

czasu strawił idąc odB do L,ilego strawił adąc

| od L, doM,odcinek BFL; iest równy odcin-
kowi LFM:ale ieżeli dwa, trzy,<cztóry, itd

razy więcóy czasu strawił planeta idąc od L, do

M, iakidąc od B do L;odcinek LFM „ będzie

dwa,trzy, cztćrynit d. zgoła tyle razy wię-
kszy od odcinka.B F L,ilerazy czas na opisanie

| pierwszego, większyiest od czasu na opisanie
| drugiego.— TenżeKepler naypićrwszy wynalazł
wbiegn planet stosunek między czasami peryo-

dyćznemi, na opisanie całych ellips przez planety

>. Arsponeni; +PEich mew.średnie-
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mii od słońca, czyli połowami osi „większych : to

iest, Że Kwadraty ezasówperyodycznych maią się

do siebie w planetach, iak się maią trzecie potęgi

ich odległości średnich od' słońca b). "Te ważne

prawdy wszystkiemi obserwacyami stwierdzone ,

sławne sąw Fizyceniebieskićy AT znane podimie-

'niem Praw.Keplera. Cokolwiek zaśtu się mówi

| 0 planetach głównych względem słońca, to wszy-
4

' stko ma-mieysce 4 rozumićć się powinno o pla-

' netach dragiego rzędu , >  wzęlętom swych „Pet -

głównych. . >

i $. 18. Kuebyopisnią|także wy.okołosłoń-

'ca, i wbiegach swoich sąposłuszne prawomdo-

| _piero przytoczonym. Ale ellipsykomet maiąbar-

-

Ais

zo znaczny. mimośród, i są barzodługie 1 pła-

skie, tąk dalece, iż słońce znayduiąc się w ogni-

sku kowychellips , iest PAR do ie=

 

*

e:Kid dakakalwiek sama przezskbią mnożena
7a"wydaie mnogości,które się sazywaią potęgi:i

3 akraz„przez 'siębie rozmnożona wydaiepotęgę

* "drugą nazwaną kwadratem; dwa razy przez sie-
(4, bie rozmnożonawydaie potęgę rzeczą, i t. d.

A Liczba rp. 6. ma za kwadrat czyli poięgę drugą
/ 36. za potęgę Zcią 216. za potęgę1fą 1296. it.d.

©, Liczba względem swoich petęg nazywa się pier-
|. wiastkiem,i tak 6 iest pierwiastkiem *kwadrato-

— wyi£liczby 36. toż 6 iest liczby 216a.
5 PoezDU
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ZĘ dnego, aznacznieodległeod drugiego wierzchołka

SE 2 ; WSTĘR adi,

ellipsy: „albo co podług ($. 16.) naiednowyydzie,
ellipsy planet nie więle różnią. się'od koła, kiedy
ellipsy komet bardzo od figury koła Mkóda: i
gly kometa przychodzi do słońca przy punkcie

_ naywiększego zbliżenia, ma bieg tak szybki; iż
łuki ellipsy łedwo się nie zamieniają ną łuki pa-

_ raboli ($.15) Przeciwnie oddalaiąc się od słoń-
ca, chyżość wolnieie, kometa niknie z oczu na»
ZĘ i przy punkcie naywiększćy swoićyodle-
głosci od słońca bieg komety staie się bardzo le-
niwy ;zkąd dopiero po upłynieniu wieków albo
bardzo znacznóy liczby lat przybliża zii wracą

" do.słońca, s. ;

Te są wałnićyszeiikrótką tu zebraneRe
na c) wbiegu ciał niebieskich świat słoneczny skła-
_daiących, które może rozciągają się i do janych

gwiazd i światów ; ale ich dostrzeżenie iuż iest,
przynaymnićy na stan teraźnieyszy wiadóńteści.
Tadzkich, za genicą sposobów . — Pw

| wania.

$. 19. Jeżeli ciało jakie kręcisięokoło pewnćy

*, ststałćy, bieg tene!WiAż: pom

 

3

i 2 Przezten wyraz|, woza4iłrozumie się wszelki sku-
tek przyrodzony w świecie powszechnym, lub

— w dziełach natyryBeditiewwPE
7 sły” lodzkie, -
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gyratorius: moutement yratojrej ou derotation).
Liniią stała, około którćy bieg się odbywa, zo-
wie się:osią obrou, albo osią kręcenia się. (Axis

„rotationis: Axe derctation). Wtym biegu:wszy
i '_ stkie cząstki ciała” opiruią koła, ale chyżościami

nierównemi: ' obroty AIR: cząstek kończą
się razem z obrotem ciała, a przeto maią iednę
trwałość biegn; ałe w tym samym czasie iedne
cząstki opisuią koła większe , a drugie mrieysze;
więc drogi ich przebieżone są nierówne: to iest
im punkt ada iest odlegleyszy od linii kręcenia
się , tóm większe koło przebiega, azatóm ma
większą  chyżość, Chyżość więc każdćy cząstki
ciała zawisła od ićy.odległości od.osi obrotu.
Niech na(Fig: 8.)ADBŁ wyraża ciałokręcące
się około linii AB, która iest osią obrotu» wszy=
stkie cząstki tego ciała opisywaćbędąw tym bie-

> ga obwody kół, których promieniami są liniie
od każdóy cząstki pionowo spuszczone na oś ob-
motu, i takcząstkaDopisze koło promienia DC;

| cząstka e, koło promienia ef; cząstka k, koło
„ promienia oł. Skąd wypada naprzód: że te wszy-
ostkie koła odcząstek ciałaopisane będą między
sobą. równoległe, bo, wszystkiebędą pionowe na

| oś obrotu. Poawtóre: że chyżości cząstek kręcą-
E. cychsię, będą sięmiały iak obwody kół opisa-
- hych, azatćm $. 14. iako promienietychżekoł.-
og . +” Ba tiy
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 Potrzęcie : ieżeli ciało kręcące sięiest kulą, a oś

obrotn przechodzącprzez ićy środek, iest Śre-

„dnicą kuli;; wtym obrocie cząstki ćlko na powie- .

rzchni kuli„przy DB będące, opiszą koło większe,

| "któregopromieniem będzie promień kali: wszy.

gtkie zaś koła od cząstek między Di A leżących
- opisane będą 0% pićrwszemu, ale tćm

Ę sier im bliżćycząstka leżeć będzie punktuA.

Projezynafizyczna a.w ciałach niebieskich.
*

Ę A +

yi a$: 20.|Wizyśtkia.acA PYnien- -

* dkacie| do łączenia się zsobą, czyli przyciągaią

_ się wzaiemnie; to dążenie iest sięciągle władną-

cą,którą nazywamy ciężkością,- albo przyciąga-

niem. sDzielnością tóy siły cząstki materyi zhli-

one, kupią się i rokią bryły. Im barzićy czą-
ę -stki materyisąskupione, tómbryła znich złożo>

pa mnieysze mieysce zastępnie, co Tobi ciała zbi-

| te lub rzadkie. Mieysce, które ciało iakie za-

pełnia, nazywa się "obiętością ciała (Volumen ;ZĘ:

Folume), ale że wmieyscu tego samego wymiaru

"_ mp. w stopie kubicanćy zamknąć się możewięcćy,

lub mnićy cząstek.materyi,kiedy te będą bar=

| zićy lub mnićy sknpiona,i zbliżone do,siebie;

_ stosunekliczby:cząstek materyi domieysca przez

rógrówókiie m= gstościąciała (Den-
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sitas : Densitó). Tunależy jrozróżnić bryłę od-mas-

sy. ciała, iako rzeczy cale inszę; bryła bowiem

: (Soliditas:Solidite) zawierawymiar w dłuż, w szerz,.

iwgłąb mieysca przez ciało zastąpionego;kiedy

 massaiest„oprócz tego tażbryła rozmnożona przez

gęstość. Bryła albo obiętość dachodzi się przez

,wymiar ieometryczny mieysca od ciała zapełnio-

rego; massa zaś ciała dochodzisię przez iego cię-

"dar lub wagę. WW każdćy bryle ciała iest punkt,

ckdłoktóregoze wszystkich stronrównieiest ro-

/) ałożony ciężar cząstek, iten punkt tak się ma,

_- jak gdyby cały ciężar ciała był w nimzgromadzo-

- "ay:bo  podparłszy zp. tenpunkt, cała bryłąpod-

piera się i zatrzymuie. "Punkt ten nazywa się

środkiem ciężkości (centrum gravitatis: centre dę

+. grwitć). Jeżeli ibryła iest doskonałąkułąi wszę-

* dzie iednóy gęstości; 'środek tćy kuli iest razem

środkiem ; ciężkości. Toż mówić i ozu cia-

Jach foremny kształę maiących,

kk.tak ciążą e.nasiebie,Gas:

|aizktórych się składaią: im bryłaiest gęstsza, -

tym,ciężenie większe: to iestmn nasiebie 20 i

5 R ie ry ma Saw of af

SR ma ogromną bryłą jedla podać.pra-
aRwie REWięe. iey Środek Szahrazem środ-R
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z biedę ciężkości ; wszystkie przeto ciała przy nićy
gk lub namićypołożone , siłą przemagaiącą tak ;„.przy-

„ąż yć  ciąga , iak gdyby cała ićy moc, w ićy środku
ciężkości była zebraną: i dla tego wszystkiecia-

i ła ciężą do ićy Środka, to iest w kierunku linii
7 przez środek ziemi przechodzącćy , a zatóm pio-

nowóy na iey powierzchnią.Moc i skutektóysi-
ły iużeśmywyłożyli w$. 10.wyciągniony on iest

! z doświadczenia ciał samopas spadaiących, tóiest
pew żadną potokodą.

| <Ć: SW

Pa. Blóńce i wszjslcih planety o bryły mate-
R p okrągłe i prawie kuliste; więc środek słoń=

Pieę I kążdego planety, zest razem środkiemiego cięż-
| kości;a zatóm ciała przy; lub na powierzchni

_ słońca IIkażdegoplanety leżące , tak ciężą do ie<-
$ 1%)go środka, jak ciała ziemskie ciężą do środką
|. ziemi: ztąatoliróżnicą ; że to ciężenie iestwtym wa

6. stosunkuwiększe lub słabsze, 'w iakimmassa słoń-
z A RB.Riestwiększa lub ser,niż:

Ekmaana ziemi , pzewiekoayńna, Jo :
|=wisza ciężałbytampółtrzecia:razy więcćy, poła-
Sżony zaś naSłońcu powiększyłby sięciężar iego -
> | bliśko 28razy. A ieżeli spadaiąc„wolno przebie- ż

,, ga na ziemi wczasie iednóćy sekamńdy 15,098.
E . a,wtymżesamymczasie przebiegł-

i

 

8.
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by na Jowiszu 37,745 stóp Paryzkich, na Słoń-

| ch zaś ora 417,46 stóp paryzkich.

i

$. 21. Ponieważciała przy powienehać ziemi,
(atóGc 'lnb iakiegokolwiek planety Ihocąciężkości
muszone, dążą -do pewnego stałego puńktu, to
jest do ich środka; więc podług nazwiska w Me-
chanice przyiętego, siła ciężkości.będącesiłą przy-

© śpieszaiącą, iest ieszcze oprócz tego 7% środko-
| wą (Vis centralis :Force A AR

il.na ziemii oddalaiąc caRod i8ypowierz-
chni, nie znayduiemy prawieżadney różnicy
wsile;ciężkości, dlatego; Że: tooddalenie iest
_nadto* nieznaczne wporównaniu odległości po-

© wierzchni ziemi od środka; gdybyśmy atoli wy-
-nieśli kamień do bardzo znacznćy-od ziemi odle-

_ głości, np.dwa razy dalćy od ićy środka ,siła
ciężkości zmnieyszyłabyśsię cztery razy, a wetrzy
razy większóy odległości , tażsiła stałabysię|dzie- „b

e więć razy słabsza: itenżekamień; którypotrze- ;
buie iednóysekundy czasu naprzebieżenie 15,098 23i

| atópParyzkich przy wierzcku ziemi,„ spuszczony  "m tey.odległości. od ziemi iak Xiężyc, potrzebo- ©
, wałby całćyminuty, czylisześćdziesiąt razy są
/ €ćy czasu na przebieżenie tćyże samćy/ ca
23508 PRA.ię nas otómbiegX
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ław |starink: %*ostymm mass, i w stosunkuodzero=
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».. życaokoła :ziemi przekonywa. Więc siłaciężko:

| ści rosnąc w stosunku massy, ubywa znowutak,
ak rosną kwadraty, czyli.„drugie pótęgi odległo-

ć zwykło: iż. siła ciężkości dzia

 

 tnym kwadratówodległości. 'Pę wielką prawdęjwy-

ciągnął Newton z praw Keplera, wyłożonychpod

>Ę. r: a wynalazków Hao, ea rch "h

A dkieżeli AL liczi ciałbędzie |
;położonawtóy samey odległości od środka, do

„. którego dążą; tęgość siły czyliciężenietych ciał
- będzietylko w stosunku samych mass: - wtakim

przypadku znayduią się wszystkieciataziemskie

33 względem ziemi, ciałanapowierzchńisłońca.bęa

dące.względem słońca, ggoła ciała na każdym

Ę.
>

wszczególności planecie znaydniące sięwzględem

|, kredka tego planety; głył te wszystkie uyfałać|mależy;iako równie oddalone od środka, do

którego Bąłą: Te razywięc zachodzi rzecz od

/ kolwiekpłanety znayduiących się, wuwagę i
PYNA nieEhMio?ye

tAakceświówiaka.kościjak Bór

jk Arygiego rzędu, sąto yć > ; „m

| łach napowierzchni ziemi; słońca, łub wkiego: :
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żtebryły tak wzaiemnie na siebie ciężąi przycią=

gaią się,iako ciężą na siebie cząstki, które ie

| składaią. Gdyby były wszystkie wrównóyod

słońcaodległości ; ciężałyby na nie w stosnnku sa= -

k> mych mass. „Aże massa słońca iest niezmiernie

|. większa, hiż massawszystkich płaneś razem wzię-

tych; więc „dla tóy przemagaiącćy siły, wszystkie

> te planety takby ciężały do środka. słońca, iak

wszystkieciała pojedyńcze na ziemi, ciężą do

środkaziemi. —- Wystawmysobieteraz planety
| na swych własnych mieyscach,toiest różnie od

słońcaodłegłe;ich ciężenie nasłońceiuż nie bę-

sw. dzie w stosunkuprostym. mass, ale w stosunku

:ę mass rozdzielonych przez kwadrat odległości; to
est,ziemia ciężyćbędzie”nasłońce, iak summa
massy słońca imassy ziemi rozdzielona przez kwa-

_ drat ich odległóści! od siebie. Z czego się zno-

wiąwnosi : iż gdyby wszystkie planety miały ró-

wne massy ,.ich ciężeniena słońce różniłoby się

 

ż tak, iak się różniąny ichodległości od

Ri AR zde ARR

-kiężyc iest świeżda nieodstępnie towarżyszą- i
| ea ziemi „ sześćdziesiąt 'blizko razy odlegleysza od -

_ dey środka, niżyyszystkie inne ciała ziemskie:
Ra bryła xiężycaiest pięćdziesiątrazy mnieysza, niż
c =ziemii:masa zaślep iest blizko 59:ra- s

ZE: :

szE0%
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zy mmieysza, niż massą ziemi; więc te dei bry=
ły ciężąc wzaiemnie na siebie, a massa ziemibę-
„dąc przemagłiąca względem xiężyca, tak iakwzglę-
dem wszystkich innych'ciał ziemskich; xiężyetak

s cięży na ziemię, iak „wszyskieinne ciała ziemskie,
| ezyli xiężyc iestto <iato- ziemskie sześćdziesiąt ra-

zy od iey środka odlegleysze, niźinne ciała na
wierzchu ziemi będące. Przeto xiężyc cięży na

_ziemię, a zziemią razem cięży nśsłońće. Podo-
bńe rozumowanie rozciągnąć należy do wszyst-
"kich planet drugiego rzędu: to-iest, żewszystkie

- 'gwiazdy towarzyszące planetom głównym, są to
(.. ich xiężyce ciężące na swe Planety główne, a

zniemi razem na słońce.

ż

ł F 1

ka $ 25. Nie RAY iednak tego. nigdy
Ę zbaczności, że bryły dlatego tylko ciężą na siebie,
m 0 -<5jeciężą cząstki materyi ie składaiące; „aćprzy-

«iąganie i ciężkość nie służy ciałom iako w bryły
zrosłym, ale iako złożonym z cząstek materyalnych

- wzaiemnienasiebie ciężących, ii że ta siła przey-
_muie całą ich masse: i tak np. ciężenieziemi ,

dubiakiegokolwiek planety,na słońce, iestto prze-

ięciewskróś całćy bryły ziemskićy we;wszystkich

- ióy cząs ach siłą słońca. Z teydopiero własno=
ści mnego wszystkich cząstek materyi na.

siebie. ziałania rodzi sęśrodek"m wcią-

PC
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, okołoktóregó wszędzie róthie iest „rogdęć AtŻony iciężar cząstek w bryle r a „s własności figury
kulistey złożonóy: a cząstek wzaiemnie na siebie

: ciężących, wypada to; że środek. kuli ,„est rą=
wem środki ROR

sGdyty więć. Wóiysikie ciała ŚwiatMł słonca”
| Rice zostawione były samemu działania
siłypowszechnóy ciężkości: xiężyce spadły by na- --
przód na swoie planety główne,a planety głów
wne skupione razem ż swemi xiężycami spadłyby

28; na słońce; i cały świat słonecznyzamie: iłby się
-nadednę ogromnąbryłę. Cóż tedy tenśba sło-
| heczny-„odtakiego„Spustoszenia ócala i broni?
8.zło inne siły.winnym kierunkui1 inaczey działa-
: iące, a którewalcząc żsiłą ciężkości pówszechnóy,
3 PS ÓWĄsr żsp.poty świata:

+ ak; Kala mocą Brachi £ działawyrzucna
idziepo _obłąku Unii krzywóy, i wreszcie spada
naziemię. Nie zważając na odpórpowietrza,
wtóy. kuli bieżąććy są dwiesiły_władnące: siła

«

Grkidki;którą nażywam siłą rzutu (Vis proje- |Ź  etilis: „ForceProjectile), iisiła€iężkości; którą kula
3 uisiłuie wkażdymi momericie spaśdź -ona. ziemię,
ś Gdybyita ostatnia siła zupełnie stała ; kula po-*
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róześlkwię. wikczjiehi, szła po tćy linii prostćy,

" podług któróy wykierowane iest działo, i spaśdź- -

by na ziemię nigdy nie mogła; więc siła rzutą

nie daie naprzód spaśdź kuli na ziemię , i oprócz

tego nadaie ićy dążenie do biegupo linii pro-

stey. Wróćmy teraz kuli siłę ciężkości, a będzie

naglona dwiema siłami wróżnym kierunku dzia-

łaiącemi, z których iedna ciągnie ią pionowo do
powierzchni ziemi, druga ią od nićy usiłuie odda=

lić: gdyby obiedwie te siły władały iednostaynie,

kula podług ST poszłaby przez przekątnią

! równoległoboku :: ale że siła ciężkości bezprze-

stannie | władnąca powtarza wkażdym momencie

swe razy; ta przekątnia ciążle odmienia swe po-

m idroga kuliwygina się na łuk linii krzy-

W tym biegu siła rzutu dokazuie, że ku-

ZK z.musi iśdźpo stycznóy do każdegołuczkaprzez

siebie opisanego; a siła ciężkości zbliża ią coraz

ł barzićy do ziemi, wreszcie za przemaganiem tey

| ostatnićy. siły, kula upada. Pod tem samóm na-

chylćniem działa pówiększaiącmocprochu, kula

coraz dalćy padać będzieood działa: a gdybyśmy

z góry iakićy naywyższóy z taką mocą wyrzucili

kulę, iżby chyżością samćgorzutu mogła blizko

19,000. łokci Warszawskich ubiedz w czasie ie-

_ dnóysekundy, ta kula bezodporapowietrza iuż-

A* PASY|nieRnaziemię ,aleby|wiecznie

"Ę
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krążyła około nićy tak, iak xiężyc. Podobnie
wszystko dzieie się w biegu ciał niebieskich: siła

rzutu, którą w początku swego iestestwa wy=.

pchnięte były planety na przestrzeń Świata, isi- i

ła ciężkości , którą wzaiemnie na siebie wy wie-
/raią , są rzetelną i iedyną przyczyną biegu, który
postrzegamy naprzód w xiężycach około giłanet
głównych, i w planetach głównych około słońca:

— Siła rzutu nie pozwala im spadać na siebie: 4 siła
© ciężkości nie dopueżcza xiężycom opuścić swych
| planet kit aniSH opuścić słońca,

A=$.. 26: Uwhżatącciała iakie siłą rżutuwprzeż
śtrzeń.świata wypchnięte,*kiertinek tego rzutu;
albo może przechodzić przez.środek ciężkości
ciała wypchniętego, albo-padać mimo ten śro-

; dek ; w pićrwszym przypadku siła rżutu nadaić -
: równą chyżość wszystkimcząstkom ciała, i rodzi
się sambiegciała posiępuiący (motnsprogreśsivus:

"móusementprogressif) : toiest, w którym Środek
*więśkośi przenosićsię będzie zjako:mieyscana.ż

drugie : „ale w drugim przypadku kiedy.kierunek
rzutu nie przechodzi przez środek ciężkości; czą-

 stki ciało składaiące „ będą popchniętez nierówną
- chyżością, iipowstanądwa,biegi: to iest, biegwi-

rowy, którym ciałokręcićsiębędzie "około linii

e”BT„" +„eko,

=.
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iako. zad ©6si obrotu; i biegnadępniący; przez—

- któryśrodekciężkości przechodzić będzie z miey=

sca iednego-na drugie. Ziemia, Xiężyc, i ledwo

nie wszystkie „planety w obadwa te biegi, to

jest kręcenia się około6si, który się nazywa

Ę- biegiem dziennym , 1 biegpostępuiący , który, na-

A zywamy .peryodycznym (choć wniektórych plane-

 

tach.p>+-wszego bięgu nie można było dotąd zpe-

wnościądostrzedz.iocenić);z więc wszy stkie te cia=

ę ła musiały bydź*pchnięte siłą rzutu,wtakim kie-

RA | runku że ten przez środek ichciężkościnie prze-

- szedł. Słońce nawet, które mamy za gwiazdę

| stałą,ma bieg wirowy trwaiący 25 dni, 12 g:

| dzin. Ażetrudno iestpomyślić, abysłońcu mógł

bydź.nadanybieg wirowy bez.pośiępuiącego ; bo=

2? by sobie należałowystawić pierwszćy. siłe rzutu -

OE siłę przeciwną , *którabyzniszczyła wsłońcu bieg

(|. postępuiący;zostawiwszy mutylkosam obrot 0

koła 6si; więcraczóy należy nam wnieść, że słoń-

A ce oprócz bieguwirowego,musi mieć bieg po-
-  

 

cy,który odbywa :ze wszystkiemi planeta

iami Pkometamirazem, aktórego my,iakoPR. :

| inam icałemu światusłonecznemu spólnego , ani

> cznć, ani dostrzedz nie możemy. |
ZĘ Ę i A

"E;26. Kiedy.zde bożesię wol bądź

„a ACpowmę kręcąc się około.śwóy NE
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| bądź biegiem postępującym krążąc okało iakiego
Y_ punktu; z tego biegu rodzi sięsiłą, którą każda

| cząstka ciała w biegn wirowym, a środek cięż-
*kości” w biegu postępującym, *'msiłuie oddalić się
-od środka:koła przez siebie opisanego wkiernn-

„ku promienia tego koła. Siła ta nazywa się si-
Rłą:odpychaiącą (Vis centrifuga : .„Force centrifuge).
Uwiązany na sznurkukamień obracaiąc około rę- -

;A czniemy siłę kamienia w tym biegu do zer |
"wania sznurka, ioddalenia się od ręki tómdziel-
-nićy wywieraną , im obrot iest chyższy;bota si- .
ła rośnie iak kwadraty chyżości. Kołapowozu

 wszybkim biegu widzimy odrzucaiące od. siebiei
> daleki Rięperyikwjącebłotoi ziemię. Alenaystra-

sę ROZPO skutki tóy śiływbiegu zrodzenćy, po-
 kaznią się częstokroćna kamieniach młyńskich,
które nagłą igwałtowną biegu wirowegoszybko- .

| sciąrozkołysane pękaią,i rozerwanemi sztukami ©
|od walcatą siłą odepe niętemi „ zabiiaią ludzi, i
rozwalaią czasemściany.budynku. Siła więc ta
rosnąc w miarę kwadratów chyżości.: SE:
„czasemfzdoła inne iakiekolwiek siłyićysię opie
raiące. Prawa tey siły;'maypierwszy opisał i'od-

(kryłHughens Batawczyk, i z Keplerem naywięcey
mdowiółkich „mori s 2a.

ję

 

5:=Mamywięsdouważana trzy stywc
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łach niebieskich władnące, i sprawuiące całe to

widowisko biegówiodmian, które się dąią w słoń=

ch,planetach i kometachpostrzegać : to iest, si-

łę. „pierwiastkowego rzutu, którą te bryły wy- .

pchnięte były na przestrzeń świata: siłę wzaie-

|, mnego cząstek materyi na siebie ciężenia, i siłę
83 odpychaiącą, Cały światpowszechny, iestto nie-

zmierny teatr ustawicznego tych sił władania i

$. walczenia: iesttoogromnamachinadzielnością tych

sił ruszana, a wydająca tyle rozlicznych skutków,

>. które zziemipostrzegamy, i którym wraz2zie-

>iąkę naszćm siedliskiem,dzgwpcih

| - wWiqalky” planety ode 5 bę się

| ad kołą różniące, i wpewnych nam wiadomych

ek » czasach swe obroty kończące : widzimy komety k

idące po długichi rozwlekłych ellipsach,raznie-.
„5 -_ imiernię oddalone, drugi raz barzo zbliżone do.

> Fałólica ; i wtymostatnimrazie łukiich ellipty-
/ czne,ledwo nie na parabolę zamienionć. Bydź
nawet.może wniezgłębionóy nigdy rozmaitości

dziełprzyrodzenia, iż są ieszczeciałaniebieskie,

_ które opisuią liniie krzywe zodnogami,nigdy się "

ż Pniekończącemi, i które pokazawszy się razblizko '

_ słońca, iuż więcćy doniegonie wracaią. Wszy-

 

ż stkie te -odmiany i gatunki dróg niebieskich za-

myad słypierwiastkawey rania, Jeżeli bowiem

 



J
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ciało niebieskie przez tę siłę było wypchnięte
; na przestrzeń świata* ztaką chyżością, iakićyby

nabyło spadaiącsamopas przez połowę naymniey- A

szóćy swóy od słońca odległości , opisze koło; opi-

sze zaś.ellipsę , ieżeli było pchnięte ztaką chyżo-

, ścią, iakićyby nabyło spadaiąc samopas przez wię-

kszą wysokość , iakpołowa iego naymnieyszćy od-
 ległości od słońca: ale ieżeli rzucone było z ta-

ką Ghyżością,iakąby mn nadał wolny spadek
; przez wysokośćalbo„równą, albo większą, iak
e cała iegoodległość naymnieysza odsłońca; to cia-
ło póydzie po linii krzywóy rozwartćy , nigdy  -

3 „Się niekończącey , 1i iużwięcćy do słońca nie a> H

 

   „siłą rzutu pchnięte e'planety?*óska pla-
netami głównemi Merkury i Mars odebrały nay-
większą, Wenus zaśi Ziemianaymnieyszą siłę rza ę

ZA śni. bo,ir PORY. naybarzićy =. odda-

się. ud nidy:”wóżnią. "Więc.siła rzutu złącznie
| z siłą ciężkości narysowały , że tak rzekę, każ-
demu ciału niebieskiemn drogę, którą przebiega. .

Teznowa dwie siły sprzężone z siłą odpychaiącą,
$ sprawują odmianę w chyżościiodległości:każdego
|. ciałaniebieskiego. Zważmy tylko dwie połowy
> elipsy na figurze Gtćy, osią większą AB prze-
adzielone, -zepom sobie podobne irówne.

*Ś £
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"Na stroniespodnićy AEB , promień darro-
_bi ze styczną *kąt rozwarty «dlciągaiący ciało od

. punktu F: kiedy. na: stronie górnćy BDA tenże
promień wodzący robi ze styczną kąty ostre o- *
brócone ku słońcu, Planeta będąc w:punkcie
Ama naywiększą chyżość ; 'a zatóm podług $. 26.

 naywiększą siłę odpychaiącą, która przemagaiąc :
| nad siłę ciężkości , odciąga planetę«od punktu F;
"ten.z ubywąjącą coraz bardzićy.chyżościąod pun-

| ktu F,+ przychodzi do punktu B;+ tuiega chyżość-
stawszy się. haymnieyszą ,. siłą ciężkości staie się -

- przemagaiącą, i wspartą wtóm położeniu kierun-
kiem siły odpychaiącey „ zbliżą coraz bar:

_ planetę do słońca, i z rosnącą corazbardzieychy.
=Ż, | Żością A”ubywaiącą odległością Przy] owadza ga

 

 

=

 

wnjkte

do punktu A;skąd. znowabieg |się odnawia wWe- )
dle Piśrwsżęgo przygod > ROEE r AŚ

=

 

e |R28, Jeżeli znowa- KRAKna1a uwagęssę z

- odpychaiącą, która powsiaie z biegu wirowego,
* enie-trudno ham będzie,„poiąć odmiany, które ta.

-siła. sprawnie w.figurach ,„tudzież napowierzch=-.
niach słońca i_ planet, iako to wciągu teraźniey-

| szego. dzieła zobaczymy na ziemi, Nadto, pla-

  
Ę szczę iest. na działąnieinnych pląnet wzajemnię

  

. neta główny jdąc około słońca, albo xiężyc krą-
jąc około.płaneży głównego, wystawiony ie-
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na. siebie ciężących. Te przybyszowe siły leżą-

ce ną różnych płaszczyznach, lubo dła odległo-

ści nadto są drobne względem siły tegociała,
około którego bieg się odbywa; atoli skutek ich
choć mały i leniwy, daie się przecię postrzegać,
Sąto drobne przeszkody (perturbationes : pertur=
bations), cóżkolwiek w odmianę biegu wpływaią-
ce. Z tego źródła wynikaią małe nierówności i

odmiany , które się ledwo nie wewszystkich pier-
wiastkach biegu ciał niebieskich pokaznią. Owoż
mamy w krótkości wyłożoną całą, że tak powi*rm,

sztukę, którćy używa natura w nadąniu i utrzy-

mywaniu biegów niebieskich, wszystkich skut-
"ków iodmian,„które stąd wynikśią ! iWewton An-
glik wsparty nasamsprzód inyślami Kopernika Pola-
ka, potóm Keplera Niemca , i Hughensa Batawa,
naypićrwszy wyśledził i pokazał tę przedziwną

* Mechanikę przyrodzenia; po nim Euler Szwaycar,
Clairaut , D'Alembert, Lagrange, i Laplace Fran-
cizi, za pomocą naygłębszego ieometrycznego
rachunku, rozwinęli i odsłonili nam tewielkie
„prawdy o bądowie” Świata,

Wiadomości z Jeometryi g Sferze, czyli o Tiniiach,

mah, ikątach na powierzchni kuli.

.

$. 29. Płaszzczyzną. nazywa „się powierzchnia
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tak rozciągniona , iż każda liniia prowadzoną przez

dwa *punkta na tóy powierzchni gdziekolwiek

łeżące, iest liniią prostą. Skąd wypada, że ie

Żeli dwie płaszczyzny przetną się z sobą , liniia

z przecięcia ich wypadałąca, iest prosta.

1. Przeciąwszy kułę płaszczyzną, figura tóm

przecięciem zredzona iest kołem: iest zaś kołem'

wielkićm, to iest maiącćm ten sam środek i tę

samę śrzędnicę z kulą, kiedy płaszczyzna przeci-

naiąca przechodzi przez środek kuli: kiedy zaś

ta płaszczyzna przez Środek kuli nie przechodzi,

koło z przecięcia zrodzone, iest kołemmnieyszem:

to iest,' którego środek nie przypada we środku
kuli, i którego średnica jest mnieysza od Średni-

cy kuli. Różne więc koła na powierzchni kuli

narysowane, uważać się mogą, iako ślady prze-

chodzących przez kulę płaszczyzn. Łuki kół wiel-

kich, są miarą kątów , które robią przecinałące

się w środku kuli promienie , od końców tych ła-

ków prowadzone: i tak łuk AB (Figura 9.) na

. wierzchu kuli, iest miarą kąta A SB. Ę

IL Liniia prosta pionowa na płaszczyznę koła

wielkiego, i przez iego środek przechodząca, na-

zywa się osią tego koła (Axis: Axe), tćy osi pun-

ktą ostatecznenawierzch kuli wychodzące , nazy-
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waią się bieguny tegoż koła (Poli: Poles). Tlerazy -
 mważać będziemyw kuli koło iakie wielkie, sta-

| rać się zaraz będziemy poznać iego „bieguny,
sk te oznaczą nam >> tego koła,

u.Ponieważkażdy Śowi leży naliniipiono-
wóy dopłaszczyzny swego koła;więc «odwszystkich

, punktówobwodu tegoż koła, jest nakąt prosty,
to iest na goz AL A |

ABE:Każdekoło wielkie > SONAprzez
bieguny drugiego koła, iest koniecznie nanie pio-
nowe: i znown każde koło pionowenadrugiein-
=koło, przechodzić koniecznie musi przez iego
bieguny. Zgoładwa koła będąćedo siebie pro-

stopadłe czylipionowe; iedno przechodzić konie-
cznie musiPi bieguny "Ę

Se v. Jężeliiakakolwiekliczba kół iestpionowa
na pewne jakie: koło, wszystkie tekołaprzecinać
» szycessa meme

| v1. Dwa koła wielkiei nie mogą bydź
do siebie równoległe: bo wszystkie koła wielkie

, mnsżą przechodzić ea PE NE

z
£.

 



6 4 3 3% » i ż * Po

*." gĄ om aZEPy A

VIL. Wystawiwszy sobie na kuli tyle kół ró-

wnoległych , ale ham się podoba ; z tych iedno
© tylko. bydźćmoże koło wielkie,RW *zaś in=

aa sze Będą koła mnieysze; ZAB

a> M
e VII. Jakopłakiczyśny równoległe, sąadadksy,

- grami tegosAMEgO położenia, taki koła równole- *
_głe na kuli; maią:więt iednę tylkooś wszystkim

aSL. i idee: też. same bieguny : ta zaś ośim

i wszystkim spólna, iest osią koła wielkiego , do
„którego są równoległe. Jeżeli:'więc koła:równo-.

- -ległe, wszystkie są na dwie równeczęści prze-
A „cięte od jakiego koławielkiego ; to koło przeci-

(naiące przechodzić musi przez oś spólną , i bydź
s= Ado.PAkółRei:

zk

s >mPoiswać wrzukie koła wielkie przeci-
> naią się tylko wśrodku„kali,więc.Tiniia ichprze- R

; > cięcia: iestśrednicą kuli; a zatćm nie mógą się

> nigdy inaczój przeciąć,tylkona dwie połowy:równe

> każe dtRAYMARE:zawiera 180 stopni.

 

aa x. Koła-ówómiące: się 1na oadaśkci,

RA robią kąty dwoma łukami zawarte. Tekątywy- :

|, rażają pochyłość dwóch płaszczyzn, przechodzą-
"gi Ztępa msc
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XI Kst na powierzchni kuli od. doga kół

|przecinających się zrobiony, iest zawsze- równy

"o" sojenh ROR. osiamim kół.

XŃ. Mista kala kiteunakuli iestukw o-

| Aległości go stopni odwierzchołka kąta ,zary”

 sowany między łukami kół się przecinaiących:

ten łuk mierzący, iest na obadwa koła pionowy,/

a zatćm przechodzi przez bieguny obndwu kół,

które się przecinaią: iest więc ten łuk mierzący

/ równy zawsze łukowi zawartemu iniędzyosiami,

aRGyrewe ebykół.

- MEEE wiki pika

na kuliprowadzony, iest naykrójszą WESA:

tych mejk czyli punktów. |

»,Tewszystkie obieprzeżproste barzo:-re-
zumowanie z wra!koniecznie iedne daje

Ł ć
Emi

o Ciałach pływy,
i

BR R Ciąłem płynnćm ic sięto,któ-
_rego cząstki tak się słabo„między sobą. czepią p |trzymają , iż naymnieyszóy sie, w którąkolwiek |

stronęwywartóy łatwo ustępuią: co ie„czyni na
Smnaeohłatwo Fuchoniemi: Skąd.kółża

z ZPOÓC
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da, iż ieżeli massą ciałapłynnego iest w spoczyn=

ku,wszystkie iego cząstki, na wszystkiestrony
równie się uciskać „i równie na siebie prężyć mu-
szą; gdyby bowiem naktórąkolwiek stronę prę-

żenie przenogło, ciało płynneustępułące łatwo tćy
sile, ruszałoby się w tę stronę, kuktórćy ciśnienie

6 fest.większe. Uważaiącciała płynne, iedne wzglę-
t. demdrugich , należytakże iak w 4.20. mieć ba-

- czność na mieysce , którezastępnią , czyli naobię-
sa "tość ;;i maciężar ich ,czyli wagę w tóy obiętości
2  pokazaną. Jeżelipod tąsamąobiętością, np. ie-
||dnego cala kubicznego, iedno ciało płynne” ma.
++ większą wagę niż drugie; mówimy: żepierwsze

   

=memciężkośćGAYE; jA niż ostatnie.

Ciała ŚRie swymday Kb: dbóyci ży
>>_»żaremprzyciśniane, ieżeli się kupią w mnieysze

„. mieysce, czyliieżeliodmieniaią swóię obiętośćtak,
że za ustąpieniem tćy siły uciskaiącey , znowudo
© piórwszćy obiętościwracaią, razywaią sięciała

_ sprężyste (fuida elastica velcompressibilia :„fluides
* elastiques ou compressibles): będąiieszcze te ciała
płynne sprężyste, ieżeli iakakolwiek inna siła na
ich cząstki działającapotrafiie rozszerzać isku-
|"azatćm powiększaći_zmnieyszać mieysce

eeetę R iozRkaApa R
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Bp.)siła ciepła władnąca na parę wody, lub na
| powietrze, tx R,

Ciała płynne siłą ciężkości pionowo do _po-
wierzchni ziemi prężone, ile razy są w spoczyn=
kn,„każdy punkt ich powierzchni iest równie od
środka ziemi odległy, czyli ich powierzchnie ukła-

_ daią się do śródwagi, to iest pionowo do linii
Ściał ciężących i spadaiących. I dla.tego na Fi-
.gurze P, (Tabl: L), wnaczyniu zakrzywionóm
 „dakieykołwiek figury AE D maiącóm dwa ramio-
na ABE, CDE dosyć przestronne (Tablica£
Fig.P.) z sobą się łączące, i iakokolwiekdo sie-

hylone, nalawszy płynutego samego ga-
tunkai«ciężaru,płyn ten w obudwóch ramionach |
naczynia do równóy wysokości się podniesie; to

ż iest , że powierzchnia płynu w.ramieniu AB,
zpowierzchnią w ramieniu CD, leżeć będą na
tey samćy li nii prostóy AD, pionowćy do kie-
rańku ciałciężkich. Ale_gdybyśmy wkażde ra-

_ mie tegonaczynia nalalipłynuiSEŚi gatunku i
uaiięną. ciężkośćgatunkową maiącęgo , tak żebysię
zsobąte płyny niezmieszały ; skoroby te. płyny-

, przyszły do spoczynku,wysokość każdego wswóm
- ramieniąbyłabyinsza. Jeżeli np. płyn wramie-
| niu AEbyłbydwa razy cięższy, niż płyn wra-
_ mieniu DE;0»oo ST dwa ra- |
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oo gy mnieysza , 6d wysokości drugiego: to jest wy- ć

|» tokości dwóch płynówróżnie ciężkich, a w spoż
czynku będących, byłyby w StosunkuA”

ih = galuńkówego, 28

38 Ciałostałe z;zanurzone wy akiskawic płynie. |

: tyle | traci ciężaru, ileważy płyn przez nie wy-

© pehmięty: Z tegopoczątku nurzaiąc ciała stałe
M wpłynach, dochodzą się ich ciężkościgatunkowe,

Ę np. blaszkazłota w powietrzu waży 129granówi.

ż zatopiona wwodzie tracizswegociężaru 1% al-

_bo7,25 granów; więc woda wypchnięła z

laszkę,ź czyli tey samóy obiętości '€o blaszkazłoś

ta, waży.7,25granów , azatóm ciężkość „gatun-

|kowazłota masiędocięzkości „gatunkowćy wo=-

dy;Ędakpac2,88, ona>iest117795. „ey e
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ROZ DZIAŁ L
ż OŻiemi iatoplanecie głównym: o sposobach po-

znawaniai oznaczenia różnych mieysc na ićy.

powięrzchni : a biegu iey dziennym, i o

skutkach z tego biegu wynikaiących.
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Opii Jeografii.

Zizwiauważanabydź ndkż "iako R:na
Z świata rzucona, należąca do rzędu gwiazd

APAPYCh: do ich szykui podziału; podległa ró-
- żnym skutkomiodmiaaom, któresprawuie działa-|
a -nie: ciał.niebieskich na ićy (dne wreszcie

iako siedlisko człowieka,z którego on patrzy na
małaskutki innych ciał po niebie rozsianych. Ta-

'kowa wiadomość ziemi stąnowi część R ©gwiazd -
;czyliAstronomii: skąd wynika nauka oddzielna zna-
na podimieniem Jeografii czyki Ziemiopisma; iest

- to opisanie ziemi, ie aci czyli figury, ićy roz-
- ległości,. biegów Rhsea, płynów a 3ią

oblewają, odmian w świetle ipowietrzu, którym-
różne mieysca ićy poem aią, rozmai-
owa 4

 

4. są

maz

ZI.
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tości widowisk,” które %kóhidzkie, ódmieniaiąc
mieysce ipołożenie na ziemi, w gwiazdach postrze- .
ga. Aże ziemia składa się zlądui wody; ta nauka

_ dzielićsięmoże na wiadomość lądu, i na opisanie

 wodyęczyi Hydragrafiia, z którćyznowii wypadanauka Żeglarska, trudniąca się szczególnićy tćm;
_ aby wiedzieć drogę, którą iśdź powinien okręt, że-
by ziednego mieysca ziemi, przeszedł na drugie mu
 nażnaczone. Zobaczymy niżćy, że ta gstatnia nauka
w różnych swoich stopniach i podziałach, wypły-
wa z wiadomości ziemi dopićro wyliezonych: i żę
na nich cała się opiera. Zastanówmy. się nad źró-

|. _. dłem, z którego się te wszystkie wiadoniosti"czer=
a Ę palą. rss, ż 3 4 4 RÓW X j = AU WSE

'2. Ziemia iestże ciałemruchomćm, lub nieru-
chomćm w przestrzeni? iaka ićy postać i figura?

| dak można poznać różne położenia iednych punktów
 ićy powierzchni wigledg,drugich? Owoż mamy
trzy zagadnienia,od których rozwiązania ledwo nie

(cała nauka Jeografii zawi ła. Zebypoiąć ten:
| związekmiędzynauką 0 ziemi, idopićro wymie.
/_mionemi pytaniami, zastanówmy się nad fenomena-

mi, zawsze nam w oczy wpadaiącemi. Doświadcza-
my naprzykład na ziemi różnych odmian światła:
gwiazdy iedne nam* wschodzą, drugie zachodzą;

| słońceraznasoświeca,drugiraznaszostawia wcie-
_ mnościach: ta przemiana ustawiczna światłai cie-
mności, ma nierówną dła nastrwałość,przez nie-
równość dni i nocy zawsze się odmieniaiącą. Do--
świadczamy prócz tego odmian powietrza, które
 mazywamy Porami roku: raz nam ciepło doymnie,

| drugi raz nam zimnodokucza, przechodząc wPol-
/ szcze przez 55 stopni odmiany w termometrze Re-
 aumura,to iest od 24 stopni zimna do.2g stopni
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ciepła -.3 Żeby te dwa rodzaie odmian ieszcze do-
 ikliwićy uczuć, przenieśmy się myśląna różne miey-
_ sea, zięmi:, np, z Krakowa na wyspę morza półno-

, emegoWaqdhus za Lapoiiią **) stamtąd znówu na||wyspesSumatrę do ludyy Wschodnich; postrzeże-„. . my ogromnąróżnicę w odmianach wyżćy wymie- .
-  hionych..WYLaponii nie żobaczymy wielu gwiazd,- które widzimywKrakowie; oriigedy: znowu wie+| le takich na Sumatrze,. których w. crakowie wie

dzieć nigdy nie możemy: od środka Maia aż ku
końcu Lipca słońce nie zachodząc w Ward.us żro- |

  - binam dzień <iągły przeszło dwa miesiące trwaiąć
: a:tamżeż od. 22g0Listoj padaida słońce zaszedłszy, iuż
| lam nie wzniydzieaż 19go Stycznia, sprowadzaiąc
| oe: blizko dwa miesiące długą: kray ieszcze ten

—_— zmaydziemy.nagłemiiczęsto burzliwemi.odmiana:
mipowietrza znakomity, Na Sumatrze zaś żadua

— gwiazda -z. ziemi „wi: ialna, nie może uyśdź.wźroś
- ku ludzkiego: dui tocom nigt y nieprzestają bydź_ równe: łagodność powietrza we wszystkich porach:

 

 

oku, ciągle wwalącym wiatrem wschodnim miar-
| kowara, nie podpada żadnym znacznym i nagłym
_ to do ciepła odmianóm ***), Idąc za Sumatrę daż

 

  

 

    + e) Szerokość północna Wawdltys 70*. 22367, Dłu-
b

asgośćodpołudnika Paryżkie,go wczasie 180 55 9”
|podług obserwacyi Hella Eph. Findeb. Anni 1791.
/**») Mogą bydź mieyscoweprzyczyny w kraiach

|. bliskichRównika zniżaiąceżnacznietemperaturę |
, / powietrza, o których mówićbędziemy niżey; ale

ka.  miteraźnieyszym przypadku; re

 

i

| te nie wchodzą w ieraźnieyszą uwdgę; gdzie
| śię tylko ma wzgląd na położenie ieograficzne

| kraiów,iako iedynąprzyczynę odmian powietr.za
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leyku ode! aż do mieysc tak. np.odległych
od.południa, iakiest Polska 0d północy; znaydzie-

(|. mytamw tym samym czasie poryroku zupełnie
naszym przeciwne: to iest czas naszćy Jesieni, iest

unich czasem: wiosny: Latoschodzi się tam z: za
© czynalącą się u haszimąitd. | o

    

 

4 iehbiegów, odmiany wświetlei powietrzu, i in-
51156leszcte przygodynaturalne, 0 których niżey po-
) © wiemy, pokazuiąsię:i„wypadaią różnie, i czasem
4.0. wręcz przeciwnie na różn: ch mieyscachzićmi. Gdy-
©, by nam przyszło wykładać przyczynę znakomitszych
|. tych fenomenów, szukalibyśmyićy zapewne w róż
>.żnóm położenia słońca względemziemi. Aże też .

(01300, same skutki wynikaćbymogły,biorąc ziemię zabry-
. __łę spoczywałącą,- słońce zas zagwiazdę ruchomą:

©, albo przeciwnie,aważaiąc słońcezagwiazdę w spo-
© €zynku ziemię zaś iako„bryłę około niego bieżą-
|. cą; przeto żeby niewziąć przyczyny:pozornćy za

815 250 etelną;; irzeba koniecznie rozwiązaćpierwsze zaga- |

o— dnienie,iPA padobrze ogarnąć.

   

2h zrozumieć.-

ż= Figaziemi,

ROR. Człowiek.p stawionyma ziemi, nie może wzróż
|. kiemswoimobiąć,tylko barzoszczupłą „część iey

wierzchni: nie moż więc widziećićy figury,
- kiedywidzimy aźnie 8figurę słońcaixiężyca:

dla zęożh bo słońce i xiężyc wystawióne są oku

| w pewnćy odległości,ii oddzielone od mieysca ie-
k. 5-06siedliska. „Patrząc np.zxiężyca ma ziemię, wi-

2 dzielibyśmy ićy figurę: przeto żeby zobaczyć figu-
|ręziemi, potrzebaby 6ko postawić wpewney-od-.
ę ległości nadnad ziemią, albo zastąpić to. niepodóbień-
- stwo mocą rozumowańia, upatruiącwdziełachna-
Pr e gn)kóry byłBor wy-

   

   

Jest więc rzeczą oczywistą, że widowiskokai w
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padkiem tey, anie inszćy figury ziemi. Jakoż wę
szystkich zaćmieniach xiężycowych w iakićmkoł-

; ak mieyscu. nieba, i w iakiemkolwiek położeniu
xiężyca przypadaiących, widzimy zawsze i statecznie,
iż cień zięmi na tarczę xiężyca rzucony iest okrą-
gły, Egurękoła maiąsy; musi więc ten cień ziem-
ski mieć figurę ostrokrąga (Conus:: Cone) pionowo
na oś przeciętego tarczą. xiężyca;,a zatćm ziemia

| w każdóm, położeniu słońca takowy cień rzucaiąca,
, musi mieć figurę okrągłą kulistą lubdo prawdzi-
- wćy kuli zbliżoną. Nadto, przechodzącsiępowierz-
- cha ziemi, bądź od północy ku południowi, bądź

odpołudnia ku północy, widzimy gwiazdy, kiedy
' naywyższćyna niebieód dosięgną,

- zbliżające się, drugie aiące się od naszego
oo co takżeiest koniecznym skutkiem fi-

ć ulistćy ziemi. Ziemiawięc na oko iestto
Kok,kekulista podobna do kuli xiężycowćy, lubsło-

igur: adza ch wczem
od kuliodkit, Josoca A zj a„przed-
miocie dociekania samych? PeY sję niżćy.

  

Soso poznawania ziemi i niębate same.

4,Powiedzieliśmy iuż (Wstęp $. 5.), że e
, może mieć iakąkolwiek postać, którćy nam niepo-
dobna iest' dostrzedź; ale dla tego,: żeprzepaść
nieba iestniezmierna, a wzrok nasz ograniczony,

— niebo wydaie nam się okrągłe iak kula. Teraz
poznaliśmy, że ziemia iest bryłą postać kulki maią-
zwięc.chcąc poznać ziemięwzględem nieba,ma-

my do uważania dwie kule w siebie wpisane, to.
e rzetelną kulężżiemi, zamkniętą wrozległćy, ale "

kuli nieba: i lubo środkiem tóy ostatnićy
: 0] 6 ludzkie, atoliże cała wielkość ziemi iest

; zaa „względemodległościgwiazd; dwieteka-
le zważaćoe jako środek ziemi za środek
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spólny maiące. Możemy bez obłąkania rozsądku
użyć pożytecznie tego złudzenia: bo bylebyśmy mie-
li niezawodny sposób oznaczenia ciał niebieskich iak,
iżw każdym czasie gwiazdę iakąkolwiek byłoby nam
two znaleźć i rozeząać od innych, nic to nie szko-

dzi, że ten sposób wykonywać będziemy na kuk
ebąpozornćytak, iak gdyby ©na była rzetelną;

 

  

   
- byleby sztuki poznawania nie braćża fenomen przy-

   

 

ż - rodzenia. Ziemia iest ciałem niebieskićm, bieżą-
_ećm po przestrzeni świata tak, iak inne gwiazdy
-. ruchome; niepodobnaby było dóyśdź ićy biegu, ani

_ wytłumaczyć skuików stąd wypadaiących, tylko ró-
wnaiąc ią z gwiazdami stałemi, Widzieliśmy już,łe idy figury bez pomocy innych ciał niebieskich|. poznaćby nie można; zobaczymy to ieszcze w wię-

i -kszóy liczbie przypa- ponioć gwiazd poka:

| dnieyszy; któryby by

 

ów, do których zrozumienia
; okaże się nieuchronnie potrzebna.
 Sposób' więc poznawaniaziemi, iako części świata
powszechnego, ten RY nayprostszy i naydogo- -

i [ albo spólny, albopodobny
__ do sposobu poznawania gwiazd. Tensposób zmie-

,_ rzaćpowinien do tego, aby maiąc dwiekule w sie-
/ biewpisane, powafić znaleźć i oznaczyć różne na

 

6.mich mieysca i punkta; to bowiem umiciąc, iakw Astronomii doszlibyśmypołożenia gwiazd na nie-bie, tak w Jeografii nauczylibyśmy się poznawać
_ położenia iednych mieyse esa ziemi wzgłę-

/ dem drugich: na czćm nam, iak się przekonamy

| miłóy, meywięcćywvymawce zależy.

 

Na cztm te sposoby zależą ?

(4, Wystawmysobie izbę cztćrema ścianami pio-
 nowemi, tudzież sufitem ipodłogą obiętą; zawie-
_siwszy na niciach różnćy długościi od różnych
punktów sufita iakąkolwiek liczbę kulek, gdyby nam

_ przyszłow tey izbie mieyscaich tak oznaczyć, iż-



t
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by do. każdćy. z osobna bać móżna, ani było po-
dobna iednę ż nich wziąć za drugą; iakżebyśmy
lego dokazali? oto powierzehnią każdćy ś ściany pro-
a biorąc za płaszczyzię: mamy sześćpłaszczyzn

kaiących; z tych sufitz podłogą, ściana
. np. ma zpółnocną, wschodnia z zachodnią,

są do siebie równoległe, a zatćm iednego położe-
nia: nie mamy więc rzetelnie tylkotrz śelany ró-

_ zne. wpołożeniu, to iest takie, z których żadna nie

iestrównoległa do drugióy. „Wymierzone odległo--
_ ści np.w calach od''każdćy ;kulkido trzóch tako-
_ wychpłaszczyzn, dadząnam pewne ikażdćy z nich
iedynie służące położenie; gdyż trzy te:odległości
razem uważane, lak sąwłaściwekażdćy z osobna

kulce,iż te z odległościami drugićy,żadnym sposo-
bem zgodzić się nie mogą, chybaby:te kulkizpay-
Se.się; na, iednómi tóm samóm mieyscu, co
ydź-nie może. -Gdybyśmy ieszcze biorąe. każdą

SZCZĘ zólności kulkę,.założylisobie oznaczyć po-
łoieśiee ka: spocz Ć S

  

    k  ićy powierzchni; dokaza-
_ libyśmy tego iąsamą. sztuką: lecz dla łatwieysze-
"go wykonania tak.małych.nowego rodzaia wymia-

4 rów, prowadzilibyśmy myślą przez każdą kulkę trzy

 

  

ł płaszczyznySzal ięrównoległe, przecinającekul-
, przez ióy śr.

czymn, wiedzącprzy.tem odległośćpłaszczyzn |
kulkę „przeciastących, od.„płaszczyzn iżby, tamtym

| równoległych: poznalibyśmy to, cośmy sobie za--
/_ mierzyli. Ponieważ figura nic nie odmienia w tćy

__ powszechnćy sztuce poznawania; przestrzeń izby za-
mieńmy sobie myślą w przestrzeń świata, wydaiącą
sięokunaszemu pod postaciąkuli; a kulki różnie

: powieszane wtćóy przestrzeni, wyobrażać będą gwia-

  

    

 

bie iestziemia. Poznawanie więc mieysca gwiazd
    

 

; a znaydwiącpołożenie każde- >
cd „wzgiędem tych trzech

,  zdyiplanety rozrzucone poniebie, wktórych licz- | % R

t ichbi pwprzóecsł. świata, toz wał s



 

podług Jeometryi*) płazczyzna ma p
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"wanie mieysca różnych punktów na powierzchni

położenia, przez środek ziemi przechodzących: a
zatóm przecinaiących dwie* kule z tego samego
środka opisane i wpisane w siebie, to_ jest kulę
ziemską, 1 kulę pozorną nieba.

ziemi, nabywa się za pomocą płaszczyzn różnego

|-_ Jest zaś istotną rzeczą wtóy sztuce poznawania,
aby wymienione płaszczyzny miały tak pewnie zna-
ne_wprzestrzeniświata położenie, iżby nam łatwo
było w każdym momencie znaleźć ie i tknąć. Aże

Ham zna
ne, kiedy znamyna-nićy pewny Oznaczony punkt,
4 liniią prostą przez ten punkt przechodzącą i pio-"nową na płaszczyznę: albo kiedy na tóy płaszczyznie
znamy trzy oznaczone punkta, nie będące w kierun-zku linia prostćy: więc przez dwie kule spólnego-  średka = różne płaszczyzny, te płaszczy-
zny miały położenie dla nas znane, kiedy

| "znać będziemy na każdćy z nich, albo położenie
trzechpunktów nie leżących w kierunku linii pro--
stćy, albo teżgożodenićhai prosićy pionowćy na

znę. Prowadzić płaszczyznę przez dwietę >
_ kule i ich środek spólny, iesttoprzeciąć te kule
płaszczyzną przez ich środek przechodzącą , skąd .|7 powśtale koło wielkie kuli: więc wszystkie płasz-czyzny wtóćm poznawaniu będą koła wielkie, któ-
a: obwody kreślić się będą na powierzchni wklę-
 slóynieba, i napowierzchni wypukłćyziemi, iako
ślady o przez obiedwie kule przechodzą-

„ore

 

przeto wpoznawaniu niebaiziemi do
uwagi koła wielkie, iako płaszczyzny z przecięcia

„dwóch kul razem, to iest ziemskićyi niebieskićy
ypadaiące, których nam poznać trzeba położenie
semioznaczone: do tych dopićro kół odnosząe-

 

| > *) Euklides Xięga XI. Prop: 1312
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różne mieysca powierzchni, TAC się, iak ie- /
dne leżą względem drugich i względem przestrzeni
świata. Aże w tóy uwadze kuli i kół różnie się
paeucyeh, zachodzą same tylko łukii kąty;
więc wymiary łuków i kątów, ledwo nie same przy-
padać będą w Jeografii. Trzeba nam się , dobrze
*z własnościamitegowszystkiegoobeznać, i mieć na

| pamięci prawdy wyłożone w Wstępiepod$. :29tym.

|, Poziom, iego położenie, własności.

6. Kamień, lub jakikolwiek ciężar na sznurkn
zawieszony, skaznie nam finiią prostą będącą kie-

(_ runkiem ciężkości: podług nićy wszystkie «ciała, i
/ ” my całą naszą postawą ciężymy na ziemię, któraie-

żcli iest kulą, ta liniia przechodzi przez ićy środek,
| + Aiest pionowa do ićy powierzchni, Pełożenie tey

Imi est znane, bo ią zawsze i wszędzie znaleźć mo-
żnazapomocą zawieszonego ciężaru. Wystawmyie tę liniią i nad ziemię, i wskroś przez ziemię
przeciągnioną, aż. do, mieysca mniemanćy kuli nie-
bieskićy; dwaostatecznepunkta tóy linii,nazywaią
się po Arabsku Zenith i Madir;pićrwszyiestwierz-_

_ chołkiem naszych głów, od którego ta liniia zowie
-_ Sięieszcze wierzchołkowa (Verticalis: Verticale); dru-
gipadana stronie nieba namniewidzianóy. Po- myslmysobiepłaszczyznę nieograniczoncy wielkości,

| przez środek ziemi przechodzącąi pionową na tę
E „są i "naw, ta płaszczyzna (L. 5.), będzie

położenia znanego: a przecinając dwie kule i przez
' ichśrodek przechodząc; staie się kołem wielkićm_ które zowią Poziom umysłowy, że go sobie myślą

« przez środek ziemiprowadzimy,albo Poziom iec-
metryczny (Horizon rationalis, vel -geometrieus:'_ Horizon ratione/;ow góometrique). Podług $. 29.

-_ AL (Wstęp), liniiawierzchołkowa iest osią pozio-
, mu, apunkta Zenith 1 Wadir, są iego bieguna”
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mi. Poziom dzieli obiedwiekule ziemską i nie-

bieską, na dwie części zupełnie równe: iedna z nich

gdzie się znaydnie Zenith, zowie się Półkulą wierz-

chnią (Hemisphaerium  superum: Hemisphere supe-

rieur), druga nad: którą położony: Vadir, nazwa-

naiestPółkula spodnią (Hemisphaerium inferam:

„ „Hemisphere inferieur). Na figurze 10. dwa.koła

- (Tabl: I.) AOHL, ZBND, z tego samegośrodkaC

opisane, wyobrażaią przecięcie kuli ziemskićy 1 nie- -

bieskićy. Obrawszy naziemi. iakiekolwiek mieysce

np.A, tego mieysca ZN iest liniią wierzchołkową,

Ziego zenith, N iego> nadir; BCD, wyraża poło-

genie poziomu tegoż mieysca: A, osią lego poziomu

Z.ciężkości ZN;punktazas Ź, N, iego

| Jeżeli nie przez środek ziemi, ale na/wierzchu

"-_ ióy w mieyscu Awystawimy sobie płaszczyznędo

*_ linii wierzchołkowey pionową, iak FAG; tabędzie

naprzód równoległado poziomu umysłowego BCD,

a zatóm iednego znim położenia; i dotykać się bę-

dzie ziemi w mieyscuA. Tapłaszczyzna dotykaią=

ca wierzchu ziemi, nazywa się Poziom widoczny,

albo fizycznymieysca A, (Horizon visbis vel phy-

©... sicus: Horizon wisuel ou physique). Wodaiwszy-

| stkie ciała płynne będące w spoczynku, i wmałćy

"0 <aęsei swoićy powierzchni uważane, układaią się

| _ podług tćy płaszczyzny: i dla tego dochodzimy po-

| łożenia poziomu, albo przez zawieszone ciężary , al-

- bo przez powierzchnie M czywalące i ró  

 

  

   

| „wnoułożone, iak są np.rurkis | .

(../_ kimkolwiek płynem niedopełnione, i zamykałące

(|. pulkę powietrza, która gdy: w położoney podłuż

| rurce, równie od obudwóch końców w środku się. -

- ustanowi; skazuie liniią ipołożeniemieyscapoziome.

| Wszystkie do tego celu powymyślane, i różnie

| ułożone narzędzia, maiąnazwiskośrodwagi (libella,

| miveau). Poziom iest płaszczyzna przedzielająca na
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niebie rzeczy pokazuiące się od niknących: co tyl-
ko oko postrzega i widzi na niebie, to wszystko znay-
duie się koniecznie nad poziomem fizycznym; co
tylko podeń zapada, przestaie bydź widzialnóm.
Wschód gwiazd iestto pokazanie się ich nad naszym
poziomem; zachód zaś iestich zapadnienie pod pła-

*_ szczyznę poziomu. Podniesienie się gwiazd nad po-
. ziom; żowią Astronomowie ich wysokością;iestto

kąt, który liniia od gwiazdy „do nas prowadzona
_ robi zpoziomem. TONER

- Poziom fizyczny nie przechodząc: przez środek:
kuli niebieskiey, nie dzieli ićy na dwie części zu-
pełnie równe tak,iakpoziom umysłowy; własno-
ści atoli obudwóch, są te same, Oprócz tego, gwia-

k_ se4 siałe tak są niezmiernie od' ziemi odległe,iż
- cała bryła ziemi względem tćy odległości iest pun-
„ktćm; dla nich nie masz żadąćy różnicy między te-

-_ mi dwoma poziomami, to ieśtgwiazdy stałe widzia-
pe 2Wierzchuziemi, zupełnie taksięwydaią, iak: ziane z ićy środka. AleSłońce, Planety,i Ko-.
męty, maiącodległośćmnieyszą , mogącą się mie-
rzyć 1porównywać z odległością wierzchu ziemi od
środka, czyli z promieniem AC, gdzieindzićy: się

',  pokazuią na niebie patrząc ną nie z poziomu fizy-
| €znego, czyli z wierzchu ziemi; iakby się pokaza_ Aywidziane z jćyśrodka,czyliz poziomu umysło- |"ego omam ooz<iał niebieskich,
_ patrząc na nie ze dwóch tych poziomów,jajek>=" nealazą , 4 któróy rzecz doAstronomii należy.

Ale liniia wierzchołkowaZN, oznaczaiąc oba-

sk

    
    

  

  _ dwa poziomy mieysca A, przecina” ieszcze ziemię 6
w punkcie H, więcpunki H na BRaliA ZE sA

s; „a0mE leżący, mą ten sam poziom jeometryczn BD,
_ lego samego położenia poziom fizycznyRQ,ia--

-_ ko równoległy daFG: z lą różnicą, żeieden znich
 deży na półkuli spodnicy,druginawierzchnicy; ze
"biednegoiestozadir drugiego; azatóm gdygwie |
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zdy wsehiodzą dla A, zachodzą idla H, i przeci-

wbie. Mieszkańcy punktów ziemi A, H, wzgłę-

dem siebie nawzajem nazywaią się Przeciwnożni
2

(Amtipodes, Antipodes), bo ciężąc do ziemipodług

- 16 samtóy linii ZN, są do siebie nogami obróceni.

Jakoż to, co się.na ziemi zowie w górę lub na dół,

bierze zńaczenie od kierunku ciał ciężących, lub spa-

dziących, czyli od linii wierzchołkowćy ZN: stro- *

na ku którćy ciała ciężą, lub spadają; nazywa się

dołem; strona wręcz przeciwna,górą: aże, iak wmiey-

scu A, ciała ciężą ku € w kierunku A C; tak

w mieyscu H ciężą także ku C w kierunku HC,

| 0 iest do środka ziemi: więc tak w punkcie A,

jak w punkcie H, zgoła w każdćm mieyscu ziemi,

od środka ziemi ku niebu, iest kierunek w górę;

od nieba kuśrodkowi ziemi, iest kierunek na dół. ©

Z mie Ab H przeszedłszy na inny punkt

ziemi, położenie inii i płaszczyzn dopiero uważa-

| nych całkiem się odmienia. Punkt naprzykład zie-

mi L,maDB za liniią wierzchołkową, zenith wpun-

Kcie.D, iego poziomem ieometrycznym iest ZĄŃ;

dego przeciwnożni, są w punkcie O. Zgoła ten

- sam poziam ieometryczny; a zatćm dwa poziomy

| fizyczne tego samego położenia, nie mogą służyć

tylko dwom punktom ziemi, które są do siebie

(| przeciw-nożne: wszystkie mne mieysca powierzchni

| aiemskiey maią inne i cale różne co dopołożenia

poziomy. Więc Poziom iestto płaszczyzna koła

wielkiego odmieniaiąca położenie na ziemi zodmie-

niaiącćm się położeniem linii wierzchołkowćy :10 iest,

zawszeta sama stateczną i nieporuszona względem

jednego tego samego mieysca ziemi, i micysca iemu

przeciw-nożnego; ale odmiennego położenia wzglę-

| dem wszystkich innych mieysc powierzchni ziemskiey:

|| tak dalece, że przechodząc z iednego punktu ną

| drugi; odmieniamy podom. |
=

2
x

i
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14 Wiadomości o biegu dziennym gwiazd. zł

U  Stanąwszy ma. mieyscu iakićm ziemi, znając
iuż iegopoziom oddziełaiący namrzeczy pokazuiące
się od niknących; w czasie wypogodzonćy nocy
rzućmy okiemnasklepienieniebieskie «mnóstwem
Kwisa. świetnieiące, zobaczymy gwiazdy: naprzód
po swym wschodzie podnoszące się coraz bardzićy
„nad poziom,potćmgdy pewnćynadnimwysoko»
ści dosięgną, zniżaiące się coraz bardzićy 1zbliża”
iące do poziomu; wreszcie doniego doszedłszy,

_ tam niknące i zachodzące.  Następuiącćy nocy spo-
strzeżemy:tensam bieg odnawiaiący się statecznie;
1 te'same gwiazdy, któreśmywidzieli wschodzące;
łub zachodzące, albo w pewućy nad poziomem
zo -po 24rech godzinach w tóm samćm

/ mieysścu nieba, i tenże sam bieg odbywaiące zoba-
<czymy. Biegtennazywa się dziennym, bo trwai

nawiasięco 24ry ię OWEgo ieszcze powsze-
chnym; bo wszystkie ciała niebieskie, gwiazdy staż
łe, planety, komety,zgoła,co tyłko iest na niebie,

" temu biegowi podlega: tym biegiem porwane słoń-
"ee wschodzi nam codzień i zachodzi,':sprowadzaiąc

/ „dzień i noc ciągle po' sobie następujące. -Zdaie się
| wtym biegu, iak,byby cała kulaniebieska, pory-
/ walącz sobą wszystko, co tylko na mićy się znay-.

_duie, obracała się codziennie okołoziemiod wscho- .
__ dn ka zachodowibiegiem statecznie iednostaynym,

« wracając nam co 2śry godzin ledwonieio samo
widowisko nieba. -. © aa e |
RW > atoli powszechnym całego nieba obro-

„cie ieżeli się przypatrzymy uważnie gwiazdom u
nas ku północy leżącym; spostrzeżemytam niektó-
re bardzo leniwo ruszałące się, drugie prawiewmiey-
scach swoich stojące: skąd wnieść nałeży, że w tóy

© suonie iest punkt miebańieruchomy i stały. Ob-
/ scryacyapodobna ga półkuji spodzićy ziemi zro-

spo-
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- biona, iadkryła podobne gwiazdy, a zatóm drugi
punkt nieruchomy nieba, odległy od pierwszego
„ae połową koła:wielkięgo; czyli na 180: stopni;
więcprżez te Alwavpunktaniernchome przechodzić
musi liniiaprosta, okóło którćy odbywać sięzda-
iecały obrot dzienny skali niebieskićy., Jakoż po-

suwając oko 0d tego: nieruchomego punktu ńiebau
nas widzialnegokku poziomowi, zobaczymy; „że gwia+.
Ra am. są.odtegó:punktu! odlegleysze,: tóm.maią

> bieg 'chyższy;»: 1a chyżość:|ich.biegu „rośnie aż do
mę przypadającego. wśrodku międzytćmi nie-
© rachomemiqainktami, to:iest do,gostopniodle-

_głości od każdegii, „Lubo więc wszystkie, €iała na"
_niebiew iednym. czasiekończą swóybieg dzienny ;

- ale-niewszystkie;odbywaiągo z równą*chyżością:
;*10iest mie: wszystkie iednóy wielkosei koła opi--

- suią; tebowiem, które leżą”%.go7 stopniod piin-
ku.mierachomego,  maią bieg; naychyźszy, który
w gwiazdach bliżćy tegopunktupołożonych, ślaie
się coraz leniwszy,ażnakoniecustaie, wtónimeg”
zese:poki) de Powroocz, przy

hęówyiżest -skutkien.obrotu ziemi około
; 4 sm"osie ; >

     

: "w ziezgramiowanćy przepaści Świata,

ogobnionecałkiemod siebie, nieprzyczepione   
bie ciężenia wraz z siłą pierwiastkowego rzutu trzy-

0% ma iew tóy przestrzeni, i iest przyczyną ich bie--
gu; żeteż ciała oddzielone są od siebie .odległo-

| ściami niezmiernie się różniącemi; iakżewięc wszy*
oakie:razem iw iednym czasie z tak trwałą iedno-

dk nością biegu obrócić: się mogą około ziemi?
> Viemy znowu (z NEWstępu), że gdyby gwia-

; y= stałe  malące niczćm niezmierzoną |ziemi

  

ego,że tylkosiła wzaiemnego ichnasie- |
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-_ ległość;obiegaływe24ry godzin około ziemipraź
-„wie ieśkóńczonćy 'więlkości koła; chyżość ich,*a
zatćmysiłaodpychaiącapowstałaby stąd'tak nieskoń-
„czeniegwałtowna „Aż la'wszystkie pomyślić się mo-
gące sily przemógłszy,.fociągnęłatiy: za sobą zupeł-

- 11e rozproszenić gwiazd i zburzenie świata, 'powsze-
_ chnego3iestwięerze z niepodobna ; aby bieg dzień-
hy tak trwały4 iednosiayny,byłbiegiem włashym

łudzić uczeni, póki Polak izióriek egz "Mikołank
Kopernik ma. początku XVI. wieku niepokazał”żebiegteniestskutkiem=obrotu ziemi okołoswóy
osi. *liozważiny.krótko tę prawdę, iużydziś żadnóy
wątpliwości niepodp cą, Przez punkt niewżru- M
szony nieba nad naszym poziomem znayduiący się, i  '- przez” środek ziemi wystawmy sobie przechodzącą
liniią prostą, która przećiągniona wskeóś przez zie-
mię-aż "do gwiazd na półkuli spodnićy. rafitam
na drugi punktwieba nieruchomy:Niech ziemia
około tóy.linii w przeciągu 24 godzin kręci sięod
zachodn na wschód; podług $. 4.w Wstępie, nie
czuiąctego biegu, zdawać nam się będzie, że całe
niebo ze wszystkiemi gwiazdamiobraca się około
ziemi wkierunku:przeciwnym, to iest od wscho-
dunazachód. W tym obrocie ($. 1g.Wstępu);

z

   

każdypunktpowierzchni ziemskićy:; a zatóm każdy
ićy mieszkaniec opisze koło równoległe. pionowe do
osi obrota: wydawać się zaś będzie okunieczuią-
cemutego biegu, i z powierzchni ziemi na niebo

; Po iak gdyby te koła opisane były od
Ź tych wszystkich kół równoległych od. pun-

któw ziemi opisanych, iedno tylko iest koło wieł-
kie, wszystkie zaś innesąkoła mnieysze ( Wstęp
$-2g9. VII). Figura 1». wystawia nam przecięciedwóch kul,to iest ziemskićyAH E D i miebieskićy

 



|| 64 +0 ZDZ FikÓk R":

 

"RPSQ>P, Q, wyrażają dwa punkta nIEWZrUSZO+

nena niebie; przez które prowadzona liniia .P Q;.

przez środek ziemi C- przechodzi, i wyobraża'oś

obrotu dziennego. /Ziemia kręcąc się od:zachodu

na wschód około linii DE,puńkta ziemskie: D, E,

i im odpowiadaiące na niebie P, Q, będą nieru-

* chome; a zatćmi gwiazdy blizko tych ostatnich

pw niyduiące się. /Ż tychpunkt P u nas
nocny  punkt;zaś Q Po=

z | wierfekki ziemi od D-aż
(5 b. przez. 90" stopm:d a u koła wielkiego, każdy

Pmaddę> kt ziemi.A i/ iego mieszkaniec, opisze koło pro-

| 7mienia AF, ;które się nazywa iegokołem dziennóm,

|albo Rówżo-leżnikiem(cireuhuś pazallełus: cercle po-

*  rallelej; tb zaś samo koło zdawać się będzie iak
| opisane odgwiazdyG na kuli niebieskićyw”kie-

runku przecr iwnym: równie „zenith z tegoż mieysca

_A,i gwiazdy przy mim będące wydawać się będą,

| jakopisuiące,koła promienia ZJ. Im punkt ziemi

| bliższy będzie punktu” D, lnb'E nieruchomego,tym
|" mnieysze koło opis iąe ,obrot iego będzie leniwszy;

będzie zaś tenobrot chyższy, ini mieysce ziemskie

b barady: iest od punktu D, lub E oddalone, a za-

(- 16m, imbarzićy.zbliżone do punkuH. 3

  

   

   

  

     
   

  

 

  

(|. Zasiaaówmy się nad. biegiem.punktu iakiego<

w kc, eyeNano EjC,

0poziomumysłowy NO, | ziomfizyczny EM: gdy

: a punkt wSB ce staki od dowo óż

- codziennie krąży, krąży znim razem iego poziom:

ten poziom P> i , a odsłaniadrugie gwia-

gdyna niebie, tóre nam się zdaią wschodzic lub

| zachodzić: to wszystko zaś dziecie się przez zbliżanie

ię tylko ioddalanie pozioniu każdego mieyscaziemi

sZWAKdEtak siec na (Fig: kob DAS

wyraża równoleżnik opisany biegiem dzienn:

| mieszkańców ziemi w punkcie A, "koło zas Imr<

wyraża przecięcie nieba ze wszystkiemi z mieyscaA
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widzieć się mogącemigwiazdami; gdy koło DAS
ze swoim mieszkańcem w kierunku A DS krąży o-
koło punktu F, leżącego na osi obrota; będąc ©
w mieyscu A, iego poziom ma położeme nr, na

- nim gwiazda bzachodzi, gwiazda cwschodzi, gwia-
zda zaś©ma wysokość x-4b nad poziomem. W kil-

, ka godzin punkt ziemi A przeydzie na mieysce D; tu
dego poziom będzie miał położenie 1Dm, i wszy-

ż stkie,gwiazdy. na niebie leżące między / r zayddą;
- wszystkie zas inne leżącemiędzyn m wzniydą; a tak
_ poziomze swoim mieszkańcem obiegłszy niebo we
+24ry godzin wraca się do A,i żnowu mu się ten
sam widok nieba i gwiazd. pokaże. Półkula więc -
„spodniai wierzchnia dla tego mieszkańcawkażdym i
_momeńcie się odmienia, przywodząc pod iego wi-
dok coraz insze gwiazdy i punkta nieba. da DSEPR

5 e pała zydłu:c UR
iego własności.OTO WIC ZE

 

RĘKA, "A siek” ź „Do s 4 3 ś Ę

Wszystkie równoleźniki obrotem ziemi opisane
od mieyse między D i H, albo między H i E po-
łożonych, będą koła mnieysze 1 pionowe na oś 0-
-brotu DE. Same tylko mieysca ziemskie przyH zi
leżące, to iest o go stopniodległe od punktówD ©  --3 E; opiszą koło wielkie promienia HĆ (Figa,,które się nazywaRównik(Aequator: Equateur), od
„równości dni inocy w tych mieyscachziemi ciągłe
_trwalącćy, iaksiępokażeniżćy. Przeciągniona -
niia HC aż do nieba, odrysuietam obrotem dzien- ©
nym ziemi Równik promienia RC: jestto płaszezy- | 6-3"zna Równika zi mskiego'aż do nieba przeciągniona, |
dzielącacałąkulę ziemskąiniebieskąua dwie pó-_ dowy, to iest na Półkułę.północną (Hemisphacriam © ©

_ boreale vel sepiemtrionale: Hemiszhćre borćal OU SE-- Rzek
_ ptentrional),gdzie góruie pumkt nieba północny; ina ©
„ Półkulępołudniową (Herisphaeriun australe: Pema 5 1
_ phere austral),na którćypanuiepunki południowy ©

KŻ
m

BoE: > kla ot3 ab
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(|. nieba. Wszystkie kraie ziemi leżące na pierwszóy

t półkuli, nazywają się Północne: wszystkie znówu .

|, eżące na półkuli drugićy zowią się Południowe

względem całćyziemi. Podobnie wszystkie gwia-
zdyna kuli niebieskićy między Jpunktem północnym

| 4 równikiem leżące, nazywaią się północne (Stellae >

|*Borcales: ćtoiles borźales ou septentrionales), wszys
stkieznowuzowią się południowe(Stellae australes:

4, |śtoileś australes), między równikiem i punktem nie-
—ba południowym leżące. Więc Równik iest płasz=

0 ezyzna naywiększego równoleżnika obroiem ziemi
WA u około swoićy,Osi opisana, i aż do gwitazd przecią+ >

b p: iednai nieodmienna dla całćy ziemi i nie-

(6. ba, którćy osią iesi lmiia obrotu dziennego ziemi,
P>

|igy zaś biegunamisądwa punkta, Północny |Polus"-

© _Ardicus: Pole Arctique), i. Połuiniowy (Polus An-

| | arcticns: Pole Antarctique):te same junktasą ie-

|. szczebiegunami wszystkich równołeżników($. 29.
> 'VIilWstęp). Płaszczyzna równika dzieląc es: ie.
- kule na ce, dalaiónebóć równe, przedziela”

| na*ziemi kraie północne odpołudniowych; na niee

„bie AS. „gwiazdy południowe od północnych. Ta

4 płaszczyzna iest położenia znanego, to iest' wszędzie
(4 zawsze oznaczyć sięmogąca, bo ićy bieguu: >ą
s 3 , prawie idoczne na niebie,azaićm zaana iest DS.
o ióy. przeżte bieguny przechodząca. Na ka'dóy bo-

>wiempółkuli ieden rzynaymuićy z tych puaktów

est widziany,odktórego przezśrodek ziemi pro-

7" Punkta północy ipołudnia, mazy waią się ieszcze
© Biegunami. świata (Poli mundi: Poles du mońde),
są one te same: 1 nieodunienne. dla całćy ziemi, ale

| | miesątakie dlacałegą Świata słoneczućgo; ie bo-

| wiem punkta poystaą z obrotu dziennego ziemi:
więc. nainnym iakimkolwiek planecie bieg wirowy ©
mającym, te punkta tam przypadają, gdzie prze-
chodziośiegobiegudziennego. Źczegowszystkie”

SE fa0|
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Śięada |Że haźlemni te wwyrazy,bieguny świathę
Boy rownika, punkta Połnocy i Połudhia, to
samo znaczą: lubo to 6:.'aluie nazwisko zwykło się
ieszcze dawać biegunomi-Świata przeniesionym nawg mieysca iakiego, iaks„Się niżey Remy

Szerokość kograficzna mieysca.  /.

5 Rowikdzieli nam kraie ziemiskię i 1 wszy, stkiegwiazdy nieba na północne i południowe: >_ wszystkie kołaiemu równoległe od puuktówi mie-szkańców ziemi codzień obiegane, a przez złudze-_ mie oka,, przypisywane gwiazdom, wyrażają namzwiększą; lub mnieyszą tychże mieszkańców w obró-cie ziemi chyżość, podług tego, że są dalsi, lubbliżsi któregokolwiek biegunaświata. Ponieważ ró-wnik odkażdegoztych punktów ($. 29. 5odległe i_ iest ua go stopni kasy? byleby znać odle. :- każdego ziemi równiką, znać przeż to. zębędziemy, iak ten punki leży względem poładnia, ka
lub północy; to iest, które kraie są barzićy pół- Anocne, lub południowe od inszych. Odległość miey-"sca iąkiegokolwiek ziemi od równika, nazywa się- dego Szerokością ieograficznąPEC geographica
loci: Latitude du lieu). Mierzy się ta odległość- ma ziemi, łukiem koła ielkiego pionowego na ró+|wnik, azatćmprzez iego biegun. przechodzącego .($- 29. IV. Wstęp),toiest: ieżeli „mieysce iest pół- noene, paki sobie koło wielkie ionidka. e_ meprzez nocny, i przez to mieysce niask ziemi. aż. o równika; 5tego koła zawarty mię-

  

  

ASE.odległość elBB.| miod bieguna świata, KAdop nieiego ek_ rokoścido„>se . Jako Bóg ga dzieki >
BR RS s+ SG

RO > gA
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sięziemia” na dwiepółkule; tak szerokośćieogra<
ficzna dzieli się na szerokość Północną i Południo=
wą: 1 żeby obrze „położenie mieysca na ziemi-0-
znaczyć, Bie dosyć iest powiedziec, iaka iest tego

i„PASA szerokość,aleieszcze przydadź należy, czy |
jest północna, czy południowa. Kiedysię zważa
wó,. lub więceymieyse na ziemi, co do położenia:

- względem równika, mówić sięzwykło, że te miey-
| scamaią szerokość iednego, lub różnego nazwiska: -.
- |to iest, żednega nazwiska kiedy wszystkie maią, al-

eh szerokośćpółnocną , albo, szerokość _południo-
wą;alekiedy iedne |„maiąszerokość|północną,dru-
gie p ą; mówimy, że te mieysca maią sze-

-rókość różnego nazwiska.Koła równoległe, któ-
; / re punktaziemi wićy obrocie opisuią, nazywają
| 6. się także kołami Szerokości (Parallel latitudims:

ę  Paralldles de. latitude),i te wyrazy koła dzienne,
c równoleżniki, koła równoległeszerokości, wszystkie|» ,' to samo znaczą. To co się na kuli ziemskićy  na-
AE” zywa. szerokością mieysca,. na kuli niebieskićy zo- -

474 wie sięzboczeniem gwiazd (Declinatio :Declinaison),
„esttoodległość gwiazd. od i która się tak-

ż ś %edzielinazboczeniepółnocne i udniowe,itak -
> służy do uporządkowania gwiazd na niebie, iak.

szerokość akdo różnychkraiów iiPY:
nasziemi.

SEK: - Rzućmyieszcze okiemna (Fig: 113), a| zatrzy”
ę KLAż. dk znaczenie liniiiłukówpo (L. 8. k. 65)

-wyłożonych, widzimy; unkt ziemi iakikołwiek
A,R.wd:równika 6, odłeętRzucaAH,któ-
RELiest- AOR: cja A:łukAD, -
_iestdop iem teyszerokości.daysz stópni, czy-
5 śdlęgldkcą punktuA,od biegunaświata.
AH;jest miarą kąta w* środku ziemi ACH, i te-

| /go sam © kątana kuli niebieskićy iest miarą łuk
ZR,który iest odległością zenith od równika:
REZ0Ń:iest ża a>PCR jest także prosty
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'azatóm łuk PR, równy łukowi Z N; to iest ka«
źżdy będąc. miarą kąta prostego zawiera go stopni:
więc łukZR i łuk PN, są sobie równe, bo ka-
żdy znich iest dopełnieniem łuku PZ do go sto-
pu. Łuk/PN iest podniesienie bieguna świata P,
nad poziomNO (Elevatio Poli: Hauteur du Pole),
więc łukiAH, DB, na kuli zieraskićy, maią s0-
bie z tą samą liczbą stopni odpowiadaiące łuki ZR,
"PN na kuli niebieskiby: to iest,sąto łuki kół ró-
Żmego promienia, ale. mierzące te sanie kąty: więc
chcąc na ziemi znać łuk AH,albo.DB, dosyć
est poznaćna kuli niebieskićy łuki ZR, albo PN;.

_,1 liczba stopni tych ostatnichzgwiazd wyciągnio-
© na, odkryie nam wielkość tamtych: to iest chcąc
-. znaleźć szerokość iakiego mieysca na ziemi, potrze-
- ba znaleźć na niebie odległość zenith tegoż miey-

-, sea od równika, achcąc znałeźćwyniesienie bie-
guma ziemskiego nad pozióm, potrzebaznaleźć wy- a

Ę: ; czego się pokazuie, że iak łuki AH, ZR, -
- DB, PN, są to samo, bo sąmiarą. tego sajnego,

/. albo równego mu kąta, tak te trzywyrazy Szero-
kość mieysca, Wysokość bieguna świata,podniesie- >
nie bieguna świata nad poziom, odległość Zenith

_ mieysca iakiegoodrównika,są wyrazyto samo
_ w Jeógrafii znaczące.Oprócz tego łuk AK nakuli ziemskiey; albo Z O na niebieskicy, mierzą
kąt23zĆO: podobniełuk HDna ziemi, al-
bomu odpowiadający RPmaniebie, mierzą także  *© kąt prosty RCP; więc znowu kąt RCO równy «

 

- jest kątowi ZCP,boobadwa m de GE.| stopni kąt trzeci ZCR: a zatóm łuki HK i AD sę
+, pa ziemi, i łuki RO, ZPna niebie są sobie rowne, EO0 to samo„zaczą; HK uibo RO iest podniesieniem
'równika nad poziom mieyscaA,albokrócćy wy-_ sokością równika;AD albo ZP, iem odległość   

5 Ć ć 3 > z s»M By:
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mieysca A, lub iego Zenith Z, od bieguna świata: k"więc znowu wyrazy, Wyniesienie równika, odle-
głość mieysca od bieguną świata, odległość Zenith
mieyscaiakiego od bieguna równika , to* samo zna-

; ( czą w Jeografii; to iest; każde z nich wyraża do: -
" _ pełnienie szerokości mieyscą do go Stopni : znaiąc-to dopełnienie , poznąmy natychmiast szerokość
' mieysca, i na odwrot. Tuwidzimy , że gwiazdy
"służą nam do poznania ziemi, i że za ich SE |
kopomocą„dochodzić możemy szerokości mieysęziemskich, czyli położenia względem północy. lub

£ AE : ; SAGE SDB iCAR GJ R Południki iega własności, | *

pal
i

ka DE 10.Poznaliśmy "dotąd dwa ważne pinkta ną
|). miebie, to iest, punkt wierzchołkowy, czyli zenith,
KDLÓM WSZ: ziemi właściwy, i szczególny; i

jeden z biegnuów Świata, dla wszystkich ten sam
i ni dany; Drzybrawazy do tych dwóch pun--- któw. punkt "trzeci! to_iest środek ziemi, p-

_ myślmy sobie płaszczyznę przez p: trzy poni ta
*nane przechodzącą,. i przecinaiącąkulę ziemską iniebiesk; „koło wiełkiesąd powszięceice, będzie
(L. 5k. 55) położenia znanego, bo zenith, bieguń
świataiśrodekiziemi, u nas przynaymniey mie leżą -w kierunkulinii prostćy, isą znane co do połeże-

_£a przez zenith mieysca i przez bieguny świata, na-
|... Meridien), który dlatego, że przechodziprzezbie|, . gum poziomu, czyli zenith iest koniecznie pionowy
- apoziom;iznowudlatego,że przechodzi przez©biegun świała,iestkoniecznie pionowy-na równik|; 4 ma wszystkie równoleżniki ($. 29.. Wstęp), półu= |>. _ dnik więc przeciną równik i poziom każdego miey+
|. sa podkątem prostym; linia prosta wypadaiąca

x
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' z przecięcia poziomu od południka, nazywa się i-
niią południową: punkta ostateczne tćy linił, nazy-
waią się Południe (Snd) i Północ (Nord), sąto pun-

/kta niebieskie, północy i południa, czyli dwa bie-
gumy świata na poziom mieysca przeniesione, to iest

/ gdzie liniie pionowe iedna od punktu niebieskiego
północy, druga od punktu południa na poziom miey-
sca spnszczone, padaią. Pomyślmy: sobie teraz li--

'. niią prostą przez środek ziemi przechodzącą i pio-
nową ma płaszczyznę południka,tabędzie iego osią,

| którćy ostateczne punkta, czyli bieguny poładnika,.
| mazywalą się Wschód (Oriens: Orientou Est), i Za-

, chód (Occidens: Occident ou Ouest), i daią nazwisko
| ,/dwóm.półkułom, na które ziemia i niebo są od po-

| dładnika podzielone, to iest na Półkułę wschodnią
-_. (Hemisphaerium orientale: Hemisphere orientał) i na
©Póikułę zachodnią (Hemisphaerium occidentale: He-

musphtre occidental. Linmiia wschodu i zachodu,
jestna liniią południową mieysca pionowa,i obie- -

— dwie dzieląpoziom sRoyaTian, eztóre=
*ma kątami prostemiobięte: punkta ostateczne tych -
dwóch liniy pionowych, stanowią cztery strony głó-

' wne świata (Plagae cardinales mundi: pośntscardj- s
| nauz du monde), to iest wschód, zachód, południe, +
| 1 północ. Jak punkt wschodn na półkułi wscho-

dnićy, takzachodu nazachodnićy, leżyzawsze wśro-

' dego z nich iest o go Stopni na poziomie odległy. ©
|, Wszystkie punkta poziomamiędzytómi głównemi '
'  padalące, nazywaią się stronypoboczne Świata. Ze-
_ ,glarzedo poznaniai znaczenia kierunku wiatrów

z różnych stron, świata wieiących,dzielącały po-
-_ )ziom560 stopnizawierający,na52stronczyh oko=
| lic (Plagae Ventoram:Rumbs ou airs de Vents), |
|to iestna cztćrygłównewyżćy wyliczone, i na 28

pobocznych:i 6%.podęiłpętiania rysuiąnapusze |
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(dzie Itak na Fig: 11. płaszczyzna dwóch kół

sŻ Só m ż
ó 3. >

ATA OGZROZDZI%A 1:

ce igły magnesowey, używać się zwykłćy na okrę- .
tach: o ezćm nam niżćy mówić przypadnie. ©
'-Oś południka, oraz punkta prawdziwe wscho-

du i zachoda,są znaczne i 'wytknąć się mogące:
przypadaią bówiem tam, gdzie poziom mieysca iest

__ przecięty od równika, to iest, gdzie widzimy wscho-Ę h
ce 1 zachodzące słońce w. czasie zaczynaiącey

się iesieni, lub wiosny. Rozważmy teraz położenie
a własności południka. MWaprzód: Południk przecho+ |
dzikoniecznie przez wierzchołek,-czyli zenithkaż+ A; 4. h "Zi: 2 sia a . >e..— Z BW)dego mieysca; więc każde mieysce ziemi maiąc

|swóy osobny zenith, ma także swóy własny połu-
-.dmik: atoh że płaszczyzna każdego południka prze-- _.

_ cinaiąc ziemię.i niebo, tyle różnych punktów wierz-| chołkawych źaymuie, ile ich zaiąć może cały ob-
=
„wód koła wielkiego;bo wszystkie te mieysca Są odpuaktówwschodu i zachodu. równo, to iest na go

„stopni odległe, a zatóm na tćy samćy płaszczy-.|| *mieleżące; więc południk zdrego mieysca,śiest
razem południkiem wszystkich tychmieyse na zie-
mi, przez któreprzócinałąc kulę ziemską, przecho<

|. przecinająca ziemięię A niebo, przechodzącprzez Z,
.

,mieysca A, iprzez bieguny
ata, iest połud: 1 mieysca A: że zaś ta sa-_

 

ok wg

Z pęk

wia

ge ©

522pipołudniowey  leżąt

 

|. Pootóre: Południkbędąc równo od wschodu |

kolwiek szerokości, tak.

  ochołkowe mieyscziemskichH, K, E, B, D, id,
u kin wszystkich, któreOkA,— -B, A, zmayduią, więc tychwszystkich mieysc iest-. zie kala wii

 

Hłnocnśy,iak i południo=
bylebyte wszystkie mieysca od: punktówwschodu, lubzachodu, iakobiegunów południka,

były równo nago stopni odległ.
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i zachoduodległy, iest płaszczyzną zupełnie środe.
kuiącą na- pólkali wierzchnićy i spoduićy, więc -

" wobrocie dziennym ziemi, gdy gwiazdy zdaiące
"siękrążyć nad poziomem, „dóydądź południka miey-

sca. znaydnią się w naywiększóy nad poziomem wy-
sokości, 1oraz wpołowie drogimiędzy swym wscho-

| dem i zachodem. Moment gdy gwiazda przyydzie -
/ do południka mieysca, nazywa się ióv owbalojec

_ albo połowączasnbawienia się nad poziomem. A-

7 (Culminatio: Passage par le meridien). Gdy zaś do
"_ tego samego południka przyydzie pod poziom, iest
- " momentnaywiększego pogrążenia gwiazdy, i nazy-

_ wa się ićy północą, co znaczy połowę nocy, albo |
. połowę czasu bawienia się gwiazdypod poziomem
PS) "0d wschodu aż dopołudnika wysokość każ-
 dćy gwiazdynad poziomem rośnie, potćm od po-

idnika teyże wysokości ubywa, póki zupełnie nie
a pozi miewmomencie zachodu. rYY Szy:

się przez obrot dzienny ziemii.
A x 4

a

 

M „stko 10 zas ziel [

| Każde PE kuli ziemskićy kręcąc sięodzachodu
na wschód, po swoim równoleżniku, obiega całe ©

_ niebo widzialne z swym poziomemi południkiem:"
„do jest ze dianopłiiaceada do siebie piono=

©, wemi. Gdy poziom zasłania lub. odsłania gwiazdy,
| widzimyich wschód i zachód; gdy zaspołudnik
35R"sięprzez nie, widzimy ie w połowie ich.
- dnia lub nocy, czyliw połowie drogi nad, lub pod

-

      „a

 

Gam -, dwie głównestrony świata, albo bieguny równi--

ł  stronomowie. nazywają to Górowaniem gwiazdy

(mia wjęzyku naszym; znaczą bowiem naprzód —

Czyliczas górowania gwiazd, Łatwo atoli wtóm ©
©dziele rozezuać, kiedytewyrazy sąwziętew pi

0gsmakiely w drugióm maczia, | --  --
„APN
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', pionową, razem i do poziomu i do równika, iest

|74 „are owhatAŁ.L

=:

poziomem: więc mie gwiazdy przychodzą do połaż
dnika, ałe południk mieysca przychodzi, lub odcho-
dzi od:gwiazd sprawuiąc ich górowanie, lub zbli+
żenie się do zachodu. To co nazywamy pospoli-
<ie Południem, iest moment, w którym południk
mieysca przechodzi przez środek słońca nad pozio--
mem, tak iak przechód znowu tegożpołudnika przez

_ środek słońca pod poziomem, nazywamy zwyczaynie

z) - Potrzęcie:Ponieważ :południk ai płasiczyzią Ę

więc (L.g.k. 65) prawdziwie właściwą do mie-
rzenia na mićy odległości ciał niebieskich i od pozio-

(. mu i od równika:ta odległość względem pier- "8
wszćy płaszczyzny, daie wysokośćnaywiększą gwiazd4

w czasie ich górowania: tazaś odległość względem
Ę _ drugićy płaszczyzny, daie tychże gwiazd zboczenie

- (L. 9:)> a zatćm wej nas do wynalezienia sze-
rokości ieograficznćy mieysc ziemskich: bo ieżeli

"Ka naprzykład gwiazda iaka znaydnie się na równiku,

AA: południkawzięta,daie wysokość równika, Która

to iest tak leżynaniebie, że płaszczyzna równika
i dzi; wysokość tey gwiazdy na -

odciągniona od go? stopni, daie szerokość ieogra-

.

ży
- mie zwane północne lub południowe: iey wysokość

> | wziętana południka, zboczeniem gwia- |
„ zdypółnocenćm, glbo. wieka ona zboczeniem gwia
Da = poładniowóćm daie uam wyskość równika;EE

tórćywypadaszerokość mieysca. "To samo wy s
" maydować można za pomocą gwiazd góruiących, 2
(albo przez,alboblizko zenith mieysca tego, które-

 

_g9szukamy, szerokości: czego obsze. wykładi malely doskaronowi© AZ

ę

00 > - >
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|-. Długość ieograficzna mieysc ziemskich.

at: . Południk każdego mieysca ziemi przechodzi
przez bieguny świata, więc każdy biegun świata iest
unkiem, w. którym się wszystkiepołudniki scho-
dzą i przecinaią, robiąc z sobą.w punkcie przecię-
ciakątyciągnące się.ku wschodowi, lub!zachodowi:

_ „tychkątów miarą sąłuki równikamiędzypołudni-
„kami zawarte, iako łuki koławielkiego o go? sto-

R" pmi zRa:kątów zarysowane ($. 29. XII,
ć Kąty te, pod któremi się wszystkiepo-

d* las; przeemaią, albo łuki równika będące ich
(, miarą, nazywaią się Długością ieograficzną (Longi-
: tudo geographica: Longitude góographique ou Dif-

Jerence des Meridiens). Jestto, iak widzimy, po-
- chyłość płaszczyzny aE południka d> płasz-
BĘ, EE,Ak8BXID. Długośću-

a as o po: ziemskich wzgłędem

 

; zachodu:aledo”tego.potrzeba obrać
> pewny piki i mieysce na ziemi, i do. południka

tego mieyscapołożenie południków wszystkichin--
nych mieysc stosować ioznaczać. Weźmyinapr

| kład za takowy punkt ziemi stolicę dawną Polek
| | Krakow; staną Q: addi kie SASĘ
xa jozeohe ąda:Syskiemieyscacałą po-

| wierzchniąziemi okrywaiące, przezktóre 8
zna południka Kr owskiego nieprzechodzi,

_żećbędą albo malewey ręceku wschodowi, lo
| naprawćyku zachodowi, wpewnćy .od FOR

| z,odległości.
ststawmy sobie przez te Hwrstyskkiemiej

świataprzechodzące płaszcz; kał
s "pr eg tychżemieyse ak AS -

„wszy.„całą kulęm otaczać będą naszpołudnik R
ł przecinaiąc go w, biegunie świata pod„kątem tćm

s .większym, lub mnieyszym, im mieysca zierni, PR

= ważteR Rbędą barzióy lub
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za mniećy wzgłędem Krakowa ku wschodowi odległe.
Poznać OŁZA kątów, iestto na półkuli wscho-
dnićy,lubzacho: nićy, poznać tych mieyse poło-
aim bliższe,lub dażówiztacz|Krbkowa. ie 3
łuki równika tym kątom przeciwległe, są ich mia-
rą, ł to samo wyrażaią; więc tę odległość mieysc -
ziemskich od południka Krakowskiego, albo wy--.

©. rażać możemy przez kąty w kiegunie świata, al-
. / bo przez łuki równikaim przeciwległe. W ta-
|  kowćy uwadze ziemi, poładnik Krakowski, od
', którego uważamy i rachuiemy odległość południ-
ków imszych, nazywa się Południkiem pierwszym

e eridianus primus: Premier mićridien). Każdego '
mieyscapołudnik. bydź możepićrwszym,ieżelidoniego stosziemy i rachniemy położenieraeysc in-ch względem „wschodu, lub zachodu. I dlatego

.

Francuzi; biorą południk Paryzki, Anglicy połu-
/dnik Grynicz (Greenwich), za pirwszy. Na wielu

( kartach ieograficznych, i wwielu pismach za po-
 dudnik piórwszy bierze się ten, gory przechodzi -

' przezwyspęFerro, iednę z wysp Kanaryyskichnay-
7; UE8 zachodowi leżącą, i odległą ed południ- *
(ka Krakowskiego 37". 55-45". na zachód: w
| dem tego południka na wschód leży cały ląd Ee
._ ropy, Afryki i Azyi. Zgoła obranie południka za

REA SH iest rzecz. zupełnie dowolnaioboiętna;
byleby tylko wytknąć-mieysce iego, i wciągłóm

(+  zmaczenia długości ieograficzney innych mieyse,
|. trzymać się iuż tegosamego razobranegopołudnika. j
|. 08 świata iiego bieguny przecinaiąidzielą ko-  -Ro kaidego południka,nadwa półkola (Semiciren-
|. ms: Demi-cercle), którewzg em wschodu1.za-
/ /ehodusą od siebie o 180 stopni odległe; więc
> »*mieysca ziemskie i te, któresięcale długością nie eh
| różnią, i te które się nią różnią o 180 stopni, ma-  _

_'_ dą tensampołudnik.Przeto żebymieysca ziem-
|.skie miały ięsanię długość, niedosyć iest, aby le- .
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* ; A l = 8%

- | Bał tym samym południkiem, ale ieszcze

| A Rik Akk wiareball we Lal gł

 "tóm samćm półkolu południka; bo leżąc pod ie--
dnym południkiem, a na różnóm półkolu, te'miey-

sca różnić się będądługością o 180 stopni. Dłu- |

| gość ieograficzna rachuie się zwyczaynie idąc od
© południka ku wschodowi, przez cały obwód ró-

wnika, to iestod zero do 560 stopm: ale też ra-

* , | chować się może z obudwóch stron południka, to ©
| jest tak na półkuli wschodnićy; iak na zachodniey: -

| wtym ostatnim przypadku dź należy, kiedy iest

/ dłagość wschodnia, a RSE zachodnia: długość
zachodnia, czyli rachowanaod południka ku zacho-

 

|. dnićy tego samego mieysca do 560 stopni: i tak

| naprzykład Paryż leży ku zachodowi, od Krako-
| waodległy łukiem równika 17. 55. 45. mogę

|, więc powiedzieć, że Paryż względem Krakowa ma
ugości zachodnićy17. 35. 45”. alboże ma dłu-

 

—- dowi, iest .zawsze. dopełnieniem długosci wscho- '- 8

gości wschodnićy 5433 36. 157.pierwsza liczba |,(— est dopełnienićmdzugićy do 360 stopni.

Na:r»ida
R

zważane. E „e
RAA O

|| goładaika wymierzaią się odległościod równika,
. ezyliszerokości ieograficzne mieysc: teraz znowu

|dowiedliśmy, że na równika mierzą sięi racinią
©. odległości od południka pierwszego, caęli dłvgo-
|. ści ieograficzne; więc południkz równikiem,są |
|. dwakoła wielkie, z:których nawzaiem iednosłuży

 

   

  

  

mieyscaiakiego ziemi

go, mieysca połóżeńie naziemi względem cztćrech || |
głównych stron świata, to iestpołudnia, północy,

7

 

do mierzeniaodległościmicyscziemskich od dru-

'*6d dwóch: tychkół, iestiooznaczyć doskonale te-
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wschodu i zachodu. Jakoż szerokość imieysca po-, kazuie nam równoleżnik, na którym się to mieysce
znayduie; długośćzaś tego samego mieysca, wy-

(tyka nam punkt na tym równoleżniku od tego
",_ mieysca zastąpiony. Długość i szerokość w licz-

Boz naznaczone i razćm wzięte, tak są właściwe
,  iednemu mieyscu na „ziemi, iż: iuż drugiemu in-

 szemu służyć żadnym sposobem nie mogą.  Sąto,
więc dwa pierwiastki (Elementa: Klemens), czyli
dwie fundamentalne wiadomości, na których się
zasadzaią wszystkie rachuby ieograficzne, i ledwo

| omie wszystkie poznawania różnych kraiów i mieysc
Rygi OMBA powierzchni ziemi leżących. BR : p

(.. Wszystkie punkta powierzchni ziemskićy stoso-
| wanezsobącodo położenia,niemogą się znay-
 dować tylko w następuiących przypadkach. Wa-' przód: albo będą na tym samym równoleżniku,

_ ale na różnych iego punktach, i wtenczas małąctę samę szerokość, różnićsię będą od siebie dła-ością. Powtóre: albobędą pod tym samym po-

 

dudnikiem i na tćmsamćm iego półkolu,ale na

/ / samę długość, ale różnić się będą odsiebieszero-
|. kością. Potrzecie,będą na inszych równoleżutkach,| 4pod inszemi -południkami; i natenczas różnićsię>. będą od. siebię 1długością iszerokościąrazem. Aże

    

 

; Szerokośćbydź możeta sama,ale różnego nazwi-| ska, kiedy kraie będąciednepółnocne, dragie po-| padniowe,są równie oddalone od równika; oprócz  

   
     

   

maiącytęsamę i tego samego nazwie
dA ZJ

   

tę samę szerokość, ale różnegona-
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ska szerokość, ale różniący się o 180 stopni dłu.
 gością, zwali. się Periocci (Perićciens). Wreszcie.
mieszkańcy maiący tę samę szerokość różnego na-

' zwiska i różniący się o 180 stopni długością, na-
zywali się przeciwnożni (Antipodes), o których iuż
mówiliśmy. Sąto iak widzimy mieszkańcy cztćrech

' punktów ziemi, w których ten sam południk dwa
_ równoleżniki iednćy, ale różnego nazwiska szero-

(, kości, przecina. Nie chcieliśmy tych słów Grec-
(>. kich na Polskie dobrze rzecz odbiiałące przekładać;
+. bo te różnice są dziś w Jeografii cale niepotrzebne,
( skoro sama długość i szerokość tak doskonale nam  

   

©, skich. Wiązać zaś słowa różno brzmiące na zło-
| żenie iednego ięzykowi, niepotrzebnego, iestto czę-
| gokroć tworzyć samę tylko obrazę dla ucha, nie
(przezto nie pomagaląc poięciu. .

SPR

 

8

ć kudlegażadnemu przyśpieszeniu, ani spoźnieniu: iest
ę oprócz tego biegiem dła wszystkieli mieszkańców

ziemi powszechnym; Wsz owi
 dziemieiego skutki we wschodz

| Jednostaynośćipowszechnos

| w poznawaniurwałości wszystkichdziełprzyrodzo-
nych,wszystkich spraw ludzkieh i towarzyskich.

      

  

  
   

  

  

*

rozróżnia, i zaraz wytyka położenia mieyścziem-

| Wyrażenie dlugoci ieograficzniy przez cza, |
0%Biegdzienny ziemiokoło ićy Si pod(L. tł

> 6.0909 ny, iest biegiemnaystaieczńieyszym 0e;nayiednosiayeizyszym w naturze; nigdy on nie po- *

ć tegobiegu posłuży-

|. Porównanie trwałości tych dzieł i spraw, z uwa»

       
   

 

  

  
* ł *E i biegu ;

  

t

  

szasem. Obierzmy sobie punkt iaki na powierz
I ziemi naprzykład Kraków,i gwiazdę iaką
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h> sw R gdy ziemia” kręcisię około swóy. osi
ać hodu na wschód; południk Krakowski obie-.
BĘ całe niebo przyydzie dogwiazdyX, która
w tym „momencie górować będzie wKrakowie:
Sa udnikciągłym biegiem ziemi od tćy gwia-

sdłaj 02po okrążeniu całego nieba wróci
żę|" do tóyżę gwiazdy; i sprawi powtórne

 ióy górowanie: trwałość tegobiegu, czyli prze-
- ciągczasu między£dwoma momentaini górowania

| gwiazdy X, nad poziomem tego samego mieysca
: ziemi, nazywa się dzień gwiazdo:oy (dies sidereus:-
> jour sidćral): gdyby„gwiazda X była słońcem,

- dzieńten nazywałb, / się słoneczńy, to iestprzeciąg
/_ czasu międzySGAa na Hewndai mieyseu zie-
mi,naprzykład wKrakowie;' * Politi tuż:>
"nim""nastęjuiącći Rh

Dzień ten.podzefodo: na| aórj-części, nazwane.
o aolinani: każdą godzinę na 60 części, nazwane --

minifami,minutę na 60sekund,i t.d. Południk
Krakowa przecina pionowo równik, i puakt ten

- przecięcia iest panktem Krakowa, aweiaiepnż
na równiku;boodległość Krakowa ododtego-p
ktu, stanowi iego szerokość ieograficzną. Pinkt
"tenwobrocieziemi opisnie obwód równika ziem-
opodzielony na 560 stójni: aże trwałość s
'wopisaniurównika, iestto trwałość całego obro-
tu ziemi; podziałwięc równika iestto Pizeka” po-
BA aeEC toiest, iak równik, tak

dzielić można,albo. na: go=/
aa AbóAdeo stopni: pierwszy podział iest_

>podziałem seśłaśi, li czasu; drugiiest podzia-
dem koła wielkiego RakWtymi czasie opi--
_sanćy. Stosunek dwóchtych kKczb"580 24, czyli
MIGRA. pierwszarozdzielona przez drugą, daie-wiel-
- kośćłuku równika odpowiadaiącą czasowi, tó iest
ak 25: stopniłukudaią dednę godzinę, ieden stopień
| lee pay a,sa!15 minut taka wać |
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ią iednę olkie czasu; 15 sekund łuku śldnęseu aż
kndę *czasu, i t. d. Stąd można ułożyć tablicę
wyrażającą wariość łuków równika przez czas; i
na odwrot podziałyczasu. przez łuki równika:
więc to; eo nazywamy godziną, iest przesunienie '

- się łuku równika 15 stopni zawieraiącego w obro=
cje żiemi: i kiedy mówimy, że np. dzieło lub

_ sprawa iaka trwała dwa dni i godzin tezy; to zna-
cy, że PA ciąg tego dzieła lub sprawy, .ziemia :
skończyła dwa zupełne obroty około swoiey osi,

„i w trzecim obrocie opisała łuk równika 45 stopni.
Wszystkie zegary,klepsydry,zgoła iakiekolwiek nia-
chiny czas wymierzaiące, nic innógo nie są, tylko
_skazówki obrotu dziennego ziemi i łuków równika
AK"kbiegu opisywanych.

ZR ugość deograficzną mieyse ziemskich wymie= ,
ismy przez łuki równika; więc ią także wy»

mierzać możemy przeż czas, biorąc.2a 15stostopni
we ednę nę, zaiedensto ; śrymi-

/ nuty czasu; za 15 minatlub sekund łaku, iednę
minutę lub.sekundę czasu, i t. d. a tak naprzykład"

-odległość południkaKrakowskiego odPary zkiego
"na zachód wynosząca 17” 55 45” w łuk „będzie
zawierać iednę godzinę, dziesięć minut, dwadzieścia

zy sekundw cżasie: ten dragi wyraz znaczy
południk Krakowskiprzyydzie do EWĘ, a sę
JEx o1808-.10. 25”. wcześnićy,niż połue =
dni Południk Kowiezyopólą iest od

csodległy o g stopni łuku ną wschód, co
- wynosi .356 minut czasu; więc znowu górowanie *
gw zdy.X w Konstantynopolu, będzie codzień0 *-
Raka„wcześnićy, niż wKrako qi ra+

zwyczayna czasu zaczyna wię nia u
Asirononiów;od.północy zaś w 52
toies, iak.w.pierw. o” takw P
„ka od"przechoda słońcaprzez południk : ten zaś|

©Sea rzeki wtych ĘP:

    

   

  

    

   

   

  
 



(6 kozpąras e
FRL ="

PAGEżak. barzićy na śsthód;. przypada zaś pó

| śmićy tam,gdzie iestbarzićy inieysce położone na

A zac] ód; więc BAzierai, któresię fóżnią dłu-

- BBR różnią. się,rachubączasu, ta zaśróżnicaieśt,

zupełnierówna różnicy długościtych mieysc wzglęć

> em południka pierwszego: i tak w Konstantyt

SĘ południe przypada o 56 utiautwcześnićy; ni

288e wKrakowie,wKrakowieznowu o 2 6*10. 24

| Góry, niż w Paryżu. Zgoła znaleźć dług

ieograficzną  mieysca jakiego względem pićrwszA z

|. południka, iestio iedno, cożnaleźć różnicęw

(0. ehubieczasu aetóm A:i.+mó

 

  

   
  

   

  

= ;poprajławiai atugości

ŚPUĘ: Pomyślmy. sobie iaki feńomen-na ada

-, htóryb w_ tym. sańvym momencie byłwidzianymA

mare omieyscach ziemi. Niechna każdóćm miey=

gcu uraznaczo: "będzie zwSO ze-

arzęczas,W tórym tef fenomen padł DAP"

gawKczkie-RE minutJadarachowa*

ż z.na każdćm miieyscuw momencie.fenomónu,
k adh mieyseziemskichuż A

zattóm i ść i

  

      ZERO a eosp path »

o „kładBa toto 1801. 20g0Marca: dn

AREog 83zniknął wcieniu swegopla
Roa egarwKrakowie pokazy wał

R „w Wiedniu Austry "ya

: Różnica <zasiiodległośćWie: S2

<amog „Krakowa na: ae ezi, 1

    

   

  

      

   

  

   

   

wPowóżewćziężyca 'ziemsl =

Jowizowyd: kryiącychsię wcień,

ph euiia owegoploty,„Aód
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A. SĘ e

niibóio wiele innych żeszcyh hwaefayche któ -
re Asvopomów prowadzą do odkrycia „długości
"mieysc ziemskich. Zegary-przeńośne i kieszonko<
(we nazwane Chronemetra, skażniące godziny, mi-

ty i sekundy, ale tak pewny iJedńostayny BIEg
RZ:iżby tey.iednósfayności naruszyć nie mogło
> ani irzęsienie powozu,- ani sB: jsanie okrętas: _
ani Paróay hagłeciepłai ; byłyby do te
go celu naydogodnieysze:Ró:„paprzy ad uważając

= rów ty poładnia wkeakowie; | 2.1 czas dego.na tym.
acze Daznaczywszy, przenoszę się z nim naprzyś

4iad do Paryża, itamznowu znaczę na tym ze+
|» mojnent południa: ieżeli w drodze zegar nie

|pPori:żadnóy w swym biegu odiniańy: różnica -
czasem: wskazanym w Krakowie, i.ćzasem ;

aAegeje w„Paryżu należycie sprostowańa, da mi

 

Pa łośćBE i długość ieograficzną — -

 

pna morzuwśród |ika 1 ko=

 

   
  

z: pe zależy. Idla tegopca rozległ m handlent
dokipotega morską znakomite, nie sz żadnych
usiłowań i kosztów tia wydoskonałenie sposobów

 

  

 

dowiegm zegarów, Powtóre: uasposobach_
-nayściśley EE ROBAJo
aNpp. na niebiewypogodzonćm_pos_

a| Atrzegaćsię dalących: o wa:teszeze piaGOdkój
> amprzyo sia: sękużywane SajY,© na morzu mogą użyte o   łezienia długości mieysc: iest

  
  

  

:giRocdo = lege długości słaż

ŚRsoy]bo rxpozelożógą:wEM" sękume

  

 Wynalezienie p ipewne | Sg

msaniageiprętt, stanowi nay. jażnieyszą rzeczęydla | |
R;kBaabo od tćynayczęścićy zbawienie ludzii

y

A yna dowania długościiieograficz ; Cał. wtóćm «
śópokorania teiddodć -żale. Ę Wakzadiat bus -

istotną rzeczą, „aby obserwa- RNA

onała, i czas iak' naydokładnićy natna aga
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dub minucie czasu, ciągnie zal sobąpiętnaście razy
y*większą omyłkę włuku,„= w ac mieyse :

ziemskich od siebie: a

Różny widok biegu dęietntac? sę wieka po-
8 | łożenieEPO

45. Wróćmy się jeszczedo uwagi Gedi dzien
nego ziemi około swćóy osi. Nie czuiąc pibie-

+ gu, czuiemy iego skutki; bo przezeń
/ miebie, zdaią namsię: te koła równoległegz r] |
| opisywać, które są opisywane od różnych punktów 9
"  miemi. Tenbieg pozorny gwiazd z różnych pun-

- kiów ziemiuważany, iakże się dawać |po >
/ ©to tak, iak. drogi pozorne'tytye gwiazc czyli *

2ewidziane z poziomu każdego mieysca
SR oddziela rzeczy. widzialne

przeto, iak te rzeczy i te dro-
eleżećleżeć |będądązad poziomem, w takimże sposobie .

od mieszkańców widziane będą. Połążenie równo<

_leżników iesito położeniem równika ($. 29.VIII.

- Wstęp); więc od położenia równika względempo-

| zlomu mieysca, zawisło całe widowisko20 cał ii Ki:

"gów niebieskich z ziemi..Położenie równika wzglę-
Sy,FE poziomu, iestto  pochyłość dwóch tych płasz-

czyzn do siebie: albo kąt, podktórym sięsię. przecie.

| malą:te dwakoła wiełkie. Tenkąt,zlbotę po- p.

( chyłość nazwali JeografowiePołożeniem sfery (Bo-

>. sito sphaerac:PPosition delasphćre), my.byśmy to
|. nazwać mogli różnćm widowiskiem biegu dzienne-

| go ziemi z różnychićy punktów: wszelako zatrzy-
wio ARDY:dawne nazwisko powszechnie przyięte. Kąt,

"CA którym „poziom przecina równik,bydź. może -.

(5. albo ostryczyli mnieyszy od go stopni, albo pro-.
| sty czyłirówny go stopni; albo żaden , gdy obie-

BR płaszczyzny;stawszy się równoległe, to samo »
RA położenie: me sfery unieRE.
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bydź tylko trolakie, to iest albo ukośne |Sphaera

«ta: Sphere droite), albo równoległe (Sphaera pa=
ralleła: Sphóre paralićle): iestto widowisko "cit1

' biegów niebieskich dla tych mieszkańców ziemi,

by nie naywiększą ; powióre: którzy nie maią ża-
żę szerokości; .potrzecie: którzy: maią szerokość
52"wynoszącą go” stopni. Wiemy (z $.

X1l. Wstęp), że położenie płaszczyzn dwóch
i kt wielkich iest takie samo, jakie ićst położenie

ich osi;więc ieszęze poznać możemy na każdćm
| ati ziemi położenie sfery, wiedząc iak tam le-

 
Sak niiawierzchółkowa, będąca osiąpoziomu, wzglę-.

AX osi równika, czyki Jinii óbrotu dziennego zie-
BI-miz to iest, że te dwie Jiniie prżecinałąc się, ałbo-
BĘ: Za ną

weerre 
- Rossi okiem EF; 1), w któr PQ.

zy”żaao dziennego ihRS dała: fat:
Z „kniią wierzchołkową iakiegokolwiek mieysca
ziemi ;A;p tegoż mieysca poziom umysłowy;.
widzin rzutu oka, że na ziemi odsze-|o*Aiookolwick ed „równika ŚCH, i od bieguna

  

po ie le- .
1= CH Miweń ;świa 1 pynęPA

ec:ukośne; bo tam liniia wierzchoł-
| Hoy sa ż KJ świata ea eik El „że s»

i obliqna: Sphóreoblique), albo proste (Sphatra re-

naprzód: którzy maią szerokosć ićograficzną, „byłe- *

  



PAER 3 + Ż.
RZ

nę 86: SPRÓ ROZBZIAL:RR
« *.

"wążAlboiinaczćy, iakeśmy iuż fówikdzki, z>
sferą ukośną „mieszkaią ci, soŻ niaią iakakoł=
wiek szerokość, byleby nie większą ; pod sferą

| 120, prostąwktórzy - nie maią żad ney szerokości; na-
PRA ;oniee, którzy maiąszerokość. naywiększą , znaydu=

" lią się pod. słerą równoległą: Przebieżmy krówą
eper Paa?i ich Jębanóki - A ż

. Połotnie. za:Sfry £ jego„własności,

20. ZĘ aakiy Sezpobóć:między równikiem 3
1 biegunami, mają położenie: sfery mnićy, lub wię:

-cćy ukosne ług mnie labao. chy
dowedąposióżiaćsią6 Rawyy*-
, x> dzie. mi wierzchołkowóy do si obrotudzienne-

||| go ziemi. Poznanie kąta: tóy pochyłości „, lestta
pewne oznaczenie tego.położeniaukosnego. Tym

ż[m„dla iakiegokólwiek- punkta-ziemiA, (Figu-
* ravDL), iest kąt ZCB KÓW. iest dopełnieniem

| doga stopni kąta Z0R, liszeroką i mieysća, ża
- 4: który ieszeze iestrówny kątowi RCO, to iest -

wysokości rówńika; więcmaiącszerokość mieyscaj

36) | "od. Ek:reszta. pogo: :

—
»

 

   

 

  
   

   

, Krakowa, (4
k-.Bo”;więćdą„pa któ IaoeRY:

    

    

w a oże  SECoŚni: ziom” um >
polo AalboRO„ESobrotu„omędowy

>»

  
 

%fimiią_wierzchołkową;

zkrdzywi2
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ea o BIEGU dałasyr M ZIEWĘC A

"NS.Q0 półkulę 'spodnią niewidzialna; SPZR.

PE północną1 mieysce wszystkich ggwiazd pół- .

* nocnych;SQÓR Póltwie.południową za wszyste

|kiemi gwiazdami południowemi: Liniie mp, 44, zu.

FAR położenie równoleżników, które mieszkań

półkuli. gs wobrocie ziemi opisują,a

"które nan się s,kaie opisywane odgwiaz pół=
niie. df, ac, gh, v rażaią równo»

 

Jeżniki'opisate-od |mieszkańców kuli południo+

„wóy; aktóre się. pk bydk  apisywane od

* gwiazdpołudniowych d,a, 8. m
1 MWaprzód: Mięzekaliej ziemi w położenju sfery
-ukośnóm., „mie widząc tyjko iedęn. biegn. świata te-

R=%0 ZAWIRA idakiegotes, ichszerokość, to ALS: *

"> póła . północny, południowibiegnngoa: PNY

E wy;drugizaś biegun iest. wiecznie pod ich po ca

u 1 ukryt uyżzyakk gwiazdy,bądź. Z NE:
gdź północne ORA OCZ dła,t WA

 

    
x ROGprzecięte. : A ? >

|  Powtóre: Poziom. NO,ii.SOWIE: RS,=iwa 323

|koła:"wielkie przecinające|si "koniecznie -na dwie

części zówne$. 29. IX.Wstęp), więc gwiazdy
| położon a równiku, czyli nie mające żadnego /.

bawi wołowepadne, iłepod

 

   



Po cię GTA wać te |
cykrótsze,a dnidłuższe : aćrównolażniki Ry:

ZĘ 2) półBocańć ki adcinkach swoich A
«nadpoziomem,w ace zaś byłyby ś

- nocy ok:byłybydługie, dni zaśkóóże:
roinicąc przez dzień Roo czas ićybawienia -

  

ZUA + ; = a h

: 88, ZDK: 1A+ ż
; WER e
poziomem; „części aaś mnieysze np, zę znayduią
się pod poziomem; równoleżniki znowu/ poład nio-
„we df, ac, są od tegoż poziomu NO, tak nieró-
-wna przecięte, iż części ich mnieysze e: ab, są
nad poziomem: części zaś większe'ef, be, pod,po-

._ ziomem; więc w obrocie: ziemi około lmi PQ,
| A gwiazdy północne dłużey bawić „będą

poziomem,* niż pod poziomem: przeciwnie
gewszystkie gwiazdy„poładniowe, dłużćy bawić będą
od poziomem, niż nadpoziomem: to iest, gwiazd
północnychdnibędą słoga a nocyza gwiazd *

7 zaś południowychdnikrótkie, a nocy e: igdy -
ęć słońce stanie sięgwiazdą północna, A ecEE

  
  

ów a Aladni dłagie, anócy„krót-

j świadczamy przez wiosnę i lato, drugiego przez
jesień; i zimę. Gdyby punkt A znaydował się na.
półkuli południowóy, też same nierówności miały-

ch by_mieyscena odwrót, to iest wszystkie równole-
| źniki udniowe, byłyby od poziomupPCÓWAy
takuk przej,iż AA.ich część kieł

i owe

 

nad poziomem, czas zaś: bawienia gwizdy pod+dje WEZ

iż aż poziomem, nazywaliąc ićy "BCE." KR

RE Poczwarte2 olapółnocna taka
© dak cu 2 całąswoiądrogą (Fig: JTBA

w <dbów*ziomem NO;więcta dla mieszkańcó
! (cieziemiokoła Imii PQ.nigdyniezaydzie; „prze- śp"PomRES RZE
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krótkie, anocy» dł. niego Ptpadko do-

e>robiłyby no-
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(, maią nieku
* nie widzą, i maią znówu gwiazdy półddniowi, 8

które-im nigdy nie zachodzą, podłag prawidła
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każe sad poźiameka NO: zgołą wszystkiegwia k

rozdy północne nia niebie midzy PiN. leżące, ni-
gdy zachodzić nie będą dlamieszkańców panktu A;

- gwiazdy zaś południowe między Q i O. nigdy nie
-- będą. da to iest, w położeniu ukośnóm

j i północni widzięć będą te gwiazdy
* północne,nią |u siebie nie zachodzące, ale wie=

4 cznie kręcącesięmd ich poziomem. których od-
ą ległość od ódnika, albo zboczenie*test większe,
„jak pochyłość.w tóćm mieyscu,sfery, albo iak do-
pełnienieszerokości ieograficznóy mieysca. _ Przeci-
1 wnie.gwiazdy południowe maiące większe zbocze- |
"mie;miż iest pochyłość sfery, albo dopełnienie'sze-- e.mieysca, nigdy nie wschodzą, ale nk ; a

at mieszkańców pod ich poziomem u

Ę zę:północne, niż 597. 56, 10. ni-
zac "pónawoweik zaś które. maiąNe
  

  

sia , EWA Ry a park
południowćY ziemiw. położeniuukukośnóm sfer

re gwiazdy północne, których nigdy

| ma,Nan»zenoni>iBE

ż*Położenie prosteSfery kiego|ułamości. EA

 

  
© ghni Ziemi punkuAkak,żeby się zszedł z pun-
dk H: lmiawierzchołkowe:cz„zniydzie. się zli+
niiąCR, pionową na ośobrotu|diemi PQ,iizrq+
apołożenie sfery „proste, |iakienam wyraża (Fig: *
24) .W nićmliniiawierzchołkówa Ko:na płasz-

erownika, RJtłobrażaWadAkego 20: a
0”a samym poon sw.

R R
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> * 4 r
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w Krakowie wszystkie,_gwiazdy maiące

Aa”sok

7. Posuńmywez(Figa15):po pówiór a $
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z 83, AS oKozarar w. R śRELEO Ft

dkuiącem:między dwoma biegunami świata,opisu-
" iący w biegudziennym równik,a który„im.się zda-.

, ie bydź opisywany od gwiazd przez ich zeniżk prze-.
chodzących: słowem; „mieszkańcy, którzy sakóci ©
łące się na „samóy płaszczyznie równika, nie maią,
„oce szerokości ieograficzney,*Wtem. A
niusfery,”naprzód: obadwa„bieguny 'śświata Pi

| są: widziane na samym, ziiomie-leżące, toiest =.
PO NY iową (b. 10 k.-71.).,
AD dze kręci sięAMRuii PQ,nie ae

' .śadnego .pusktu nieba, któr wpadł w © w
- będące na punkcie Azwięc Abydź żadnóy,

gwiazdy.nape kóry gzniep by widziana,

   

    

+ 24%

 

  

   3034 Ara jada h,
4SB14), "mp,q9, af, EE ja

'noene, iak południowe wschodzą: tami
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$. „Paranie Naaosiświata eaż środki je
żę a) wszystkich kół równ   

  

re |  =0 dny ni

6 adle; 40 3 beż: ba salto 3„e e o RZ wa.

5 mieskskaj: płabać znaydułący |się|> „mieysea”ŚWOs,-7 -

piana 32

* |muPQ przecięte; więc wszystkięgwiazdytak pół,pół, 4

egłych, (L. 8.k.65.); *
PR:mieysca„piłechodząo przeztę liwiią, prze-

chodzi przez wszystkie te środki, azatóm dzieji    
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©Położenie S[iry równoległe i lego własności.

*18,Obezzliśmy z puńkióm A na

nami świata leżące,chcąc wiedziećjak się se
uny ziemi w biega pozornym lazd na ty

| amieystech:wydaie. i gle
REwapych* biegunach światz; gdzie punkt
Apadnie na Póki D, lub E, liniia wierzchoł-.
|kowa cz.zniydzie.się z osią swiałą PQ,i4 zrobi
„ położenieZZ,któreBam wystawia

igura 10). tćm położeniu sfery; naprzód:
ę>OE RSstaie się poziomem, półkułą wierzą

'chaia iest razem, albo północną, ałbo południo-,
wą, a półkuła e"południową lab. północną:
więc. ttamto. tylko bydź. może„widziane na niebie, —

   

  

równikiem; cokolyiek żas pod równi-

sfery” nic ylko iedenb
|przyp Rz:w samym zenith, Ziemia
„około fiqii PQ, będącćy tam liniiąwierżchołkową,
|wszystkie. gwiazdy tegosaniegonazwiska, co biegun

  

  

   
  

  

  
   

 

  

 

e do poziomu, który tam

  

 

stawmysię. wreszcie ż lynt

Ą

wa
Rajski mieyscą powierzchni. ziemi mudzy. Bieo -

ukryte: przeto.w tómpołoże-

kręcącsię

cz _ widziany.„ to iest same północne "będą widziane, sv

pod biegunem północnym P;wszystkie -zaśzaś połu=-

j NoweKLwidziane 2IRŚ:mię RPrzeciwnie|

koło, wyyaaa)nad poziomem wekada SB

o. źDŁwięc ieżeli słońce:stanie
gw adla"mieszkańców bieguną

i ić, a dla mieszkańcówpór
 DNOWCE 1 bt niebędzie; póki tyl- GA

"ko będziegwiazdąROSEwięc męGkAy:ble:|
_guna_półqocnetotego EAsxkesęwośnę” i ik:
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9a - ba*yebztzkc

to miećśBędź „ciągły dzień sześćmiesięcy trwaiący;-
miesz 'zaś bieguna południowego Q ciągłą noe.
Jeżeli | słońce sstanie się gwiazdą Paoóowa;
iak się trafia przez naszę iesień i żimę;dla miesż-

-/kańcówbieguna„północiego póty wschodzić, adla
_południowego póty zachodzić nie będzie pókibe
' dziegwiazdą południową; więc w tym Rikda,
wsi „będą mieli ciągłą noc, drudzy ciągły dzień

ŚĆ trwaiący przez całą naszę iesień i zimę.-
ż Potrzecie* Powiedzieliśmy (L. 10. k.70.) zpo-
aaa południka: mieyscowego oznacza się przez

unkta,to dest przez zenith, biegun świata,
Pzokę ziemi, byleby te nieleżały w kiernnku
nii prostóy:wpołożenia zeesfery, wszy-

>

0kaiptetrzy wkierunku, ile- 
ądatóysamy liniiwierzchołkowćy, h yra
zem liniią obrotu ziemi: więc tam nie masz.
© dnika, albo raczóy, że tam każde koło Raczek:

410 ©kowe, czyli pionowe na
„Wysokość każdey|   
| głością od.równika, czylizboczeniem; więc iesz-

3%. cze wtćm miey lek tdmaszstron głównych
ky, ZRIRZ północy ipołudnia; 0 5
8 Awot kiIM ally? stałćy,anili-

Ea. pia mię pionowywsehodi sadbodc Żegłarze
Części ziemi nie znałeźlibyżadnychstron wia-

  je się kubiegunom; zePeitoby tylkoimskazała, eDlategote mieyscaziemi miane

   
i a | są zawsze za niedostępne,wiecznerilodamiokryte:
NA: adek pp zapory dociekania, i ik mieyscd za”,

eM-"—

POR a

 

oziom,iestpołudnikiem.
jy iest tam zaraz ićyodle-

; r ożć (L.10. k. 71),a.miałyby biegwi- i >
wierzchołka| s żrowyw około ich |aa sroęśe ak
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o biegu rotznym ziemi okoła” słońca: o„astach
; z i dą zlego. biegu wypadałących,

e

>

« Podziąłhieba; jego potrzeba i użycie,
Ś. ch RASĄ ę RES ł Z ę

16: Dorao 1fig REAziemi .uważany z róż
| dnych ićy punktów, posłużył nam szczęśliwie do

czenia łedwo nie wszystkich odmian świa-

ała e: ciałach niebieskich z ziemi dosirzeganych:
sę terazoo:początku i prawideł o

powietrza,które zowiemy poramiro-
s anni: Saż: Uwaga miebai

| gwiazd, prawie nam. A odkrywa, czegośm,
siędotąd nauczyli 6 ziemi: nie puszczaymysąta

, pewnego przewodnika, ale „owszemsłaraym,
- zgłębić go ae dokładnićy. Jakpowieższkęia ;

odzielon: jest BIŻEKI,.kraie, Wyspy, ład"

 

  

  

 

es 3 _się.na gromady
| (Comstellaio! Ćomiakża toiest, na ma- -

s | przestrzenie nieba:pna granicami okrćślo-
x >Swoi gwiazd w sobie mieszczące,
6%, darkź SAzwierząt, ludzi,„łabiia-

 

z > ż ę

R«pmAo askalieepodług blasku 3
"światła,to iest ayświetnieysze nazwanosRópiaczky
RI ezee drugićy,i td., asdz”R
sze* każdóy ; zn. uiące Się

:0 gia dlajkroczoania maznamo keram ali
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wozdźiakat

razy sąpowtórzone w Teiestrze gwiazd, ile jest
gromad: pićrwsze litery Greckie nadane są kdzwy-|
czay_nayświetnieyszyni w” każdwj rosie gwia: |

Ę zdońn: *Rozłożenie -Aakowe „gwiazd. ułatwia.jech
- żnaiomość: która,mimo puściwszy inne pożytki,

( iegt istoune potrzebna - do poznania bieguplanet;

| komet i wszelkich ciał_ ruchomych na niebie: od<
| „nosząc bowiemi równaiącmieysć4 planet, do miey=
| sea pewnych gwiazd stałych, uczymy się ich dro=
- gi, to iest poznajemy, .przez którą część niebatea
ER Kemi„przechodzi, z iaką chyżością , + w iakim
5% ierunku. Dawni Astronomowie prócz żiemi, nie .

 

  

 

  
  
  

  
  

 

   

  ięć „planet, słońceii hasż xiężyc: uwże
 naydź:zeze mieysce ku pół ape—

ARwi,gdzie"drogi.„ych ciał.ruchomych: rze
+chodzą,i SEsobie.pas niackuk michie

  szerokii alcinie leżący, óry
| 808 sa granicębieżpaci planet: toiest,
iakoby eciała ażkowiić bdrogach, iuż
patówpa kubiegunom wa „nie przechoś;
"Ten. pas „nazwali Zód:yakient, albo' Zowierzyńce ć

ć iacus: Zadiaguż), dla(ego;.żegro
wałym
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K umieszczone ma- -
po 1pdyyiówyi, ózydska zwierząt. _Jest: zaś - z

,_gromad zwierzyńcowych,dwanaście,któ-
inazwiskamikładziemmaa
u22 Wehołowi m=
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8. Niedźwiadek | Scorpio: łe Storpiofm
"Strzelec . R Arcitenens:- le Sagittaire:
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RO. kosaar 5. Qaper: „Je Capricórne,
au Wodnik .- z. Auiphota: «ź "le Terseau.
12. Ryby ri 22300z les Poissons,

ę ;Baw:ok nażywaią: ssij Apdólnocie, R
wstatnie „południowe ; bo tamie leżą na półkuli

z północny, te na południowćy. beby atoli te ua
|. s=zwiskazzdzisieyszymstadem niebaNowokać, po- 2
+ trzeba koka znaki zwieczyńeowe '6d_ gwiazd PTO

4gromad zwier | „chociażte wyrazy MapaA
żę Rpaeśi:brane są za *iednożnaczące, 'zęgoprzys - >. -

kzynę pozamy |miżćy. Niezawadzi tu ostrzedz;
żeświeżew Astronomii wynalazki pokazały to. | -

- mniemanieAAC Asironomówmylnei2 fałszye (©
we” śakoky biegach ; aseacye A

zyńeowiniee
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osi, że codziennie wśchodząc, zachodząc, bawiąc —
nad, lub pod poziomem,-robi nam. przemianę cią-
głą dni i nocy : ale. oprócz tego toż słońce z zie-
mi widziane, zdaie nam się ieszcze codzień wśród7 r . - - j , ;zwierzyńea niebieskiego posuwać od zachodu ka.
wschodowi, i w pewnym czasie cały. zwierzyniec

+ obiegać. Droga ta wśród: zwierzyńca niebieskiego

©, strawionyna.przebieżenie „całćyekliptyki nazywa

  
  
    

  
   

   
  

| e słońce na poćzątku wiosny i iosieniw obrocię

ej 3 Jeżąca, po któróy środek słońcazdaie się od za-
5 ód. codziennie o łuk blizko iednego- chodunawschc i lak o

stopnia posuwać,nazywa się Ekliptyka (Eeliptica:
„Ecliptique), czyli płaszczyzna zaćmień, dla tego,
że w nićy, lub blizko nićy 'przypadaią zaćmienia

- słońcaw nowia;. i zaćmienia xiężyca wpełni. Czas -

, mązwanych miesiącami, od podziału ekliptyki nai  -.
a2ścieznaków zwierzyńcowych; bo przez ięden

to jest uwa-
łalącwciągu roku codziennyiego przez południk

|. |przechód, postrzegamy raz, zbliżaiące się ku na-szym wierzchołkom i wznoszące się. ku północy;

a zkce. Ek" sg. yć sj

sł
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nocomyco!bydź nie może tylko dla tego,
/ ziemi dziennym -opisnie koło równika, a zatóm
, amayduie sięna iegopłaszczyznie: przęzcałą wic-

dozę podówczas jeż. gwiazdąpólooc.
   

   Kige;' «bej dlcgę: o
i   

|miesiąc słońcę 'zdaie nam się iedenznak zwierzyńe
| «owy przebiegać. 'Wtakowym biegu widzimy co-
| raz imsze słońca na niebiepołożenie: ź

Bocyna.ziemi,doświadczanych, wnieść .po- 'ie 1ćy prawdziwóy, czy. muiemanćy drogi ©znóy: gdyżdwa razy w roku miewamy dni

u nas mamy dłuższe, niż nocy;

zimęiest gwiazdą południo-
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jest, płaszczyzna ekliptyki, po którćy.bieżóć zdaie -.
się słońce, przeciąwszy równik, a zatćm 1 ziemię
ukośnie, ią połową swoią wznosi się ku biegu-
nowi światr północnemu nad równik, drugą zaś
połową spada pod równik ku biegunowi połu=*

_ dniowemu. - ź . Ap | '

fu zachodzą cztćry walne punkta do uważa-*
nia, to iest dwa, w których ekliptyka przecina
równik, i dwa w których ekliptyka iest uaydalkza
©d równika: pićrwsze nazywaią się punktarówno=
nocne, (puncta aequinoctialia: Points equinotiaur);
drugie punkta Przesilenia dnia z nocą albo sa-

- nowisk słońca (puncta solstiualią : points solstitiaua),
bo w mich bieg słońca ku północy, lub pała-
dniowi ustaie. Te cztćry punkta dzieląc eklipty=
kę na tyleż części, stanowią początek cztćrech pór
roku, które zaczynamy, skoro słońce w tych pun-
kach znaydniące się 2, ziemi postrącgatmy. 5 bun-
kta równonocnenazywają sięieszcze pićrwsze pun-

-kta. Barana i Wagi, w tamtym iest dla nas po-
/czątek wiosny, w tym iesieni: punkta zhowii sta-
nowisk mazywałą się. pićórwsze Raka i Kożiorożca,
dlatego, że się w nich wymienione znaki zwic=-
rzyńcowe zaczynają. Początek Raka iest punkt
naywiększćyodległości ekliptyki od równika ;ka

iegunowi świata północnemu; wynosi ta odległość
- blizko 23%. 28%: w nim zaeżyna się dla nas lato,
4 przypada Przesilenie dnia żnocą letnie (Solsti=
4ium aestiyum: le Sołstice sPetć), wtenczas,"gy
dzień naydłnższy , anoenaykrótszą. Początęk zno-

| wu Koziorożca, iest punkt naywiększćy odległości
ekliptyki od równika ku bićgunowi połuduiowe=

' mu, wynoszącey także błizko 25, z8; %w nim
_ przypada dla nas początekz naykrótszy,

| » anoc naydłuższa, czyli Przesilenie dnia ż nocą zi=
| mowe (Solstiiium hyemale: le Solstice d'hiyer).

2 ; Jeografia. Ri = a F
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Koła wrębne, zwrotniki: pochyłość ekliptyki, koła
2 _ biegunowe. y

21. Wystawiaią sobie Jeografowie dwa koła
wielkie przez bieguny świata, i przez punkta ró-

"+ wnonocne i stanowisk słońca przechodzące, do sie-
bie pionowe, które nazywają koła wrębne (Coluri:

- Coluresj: ztych kołoprzechodzące przez punkta
-  równónocne, nazywa się wrębnóm porównania e

lurus aequinoctiorum: Colure des equinoxes): dru-
gie przechodzące przez punkta stanowisk, nazywa

' sie wrębnem przesilenia dnia z nocą (Colurus sol-
stitiorum: Cołure des solstices). Nazwalismy ie ko- '
dami wrębnemi dlatego,że w kuli sziucznćy, wy- .
 obrażaiącćy nam świat z różnych obręczy złożonćy,
te koła stanowią, iak pićrwszy wrąb tćyże kuli.
Sąto, iak widzimy, południki każdego mieysca
w czasie żaczynaiących się czićrech” pór roku.

, Punkta równonocne są biegunami koła wrębnego
 przesileń, i znowu punktą przesileń na równik
przeniesione, są biegunami kota wrębnego równo-
nócnego ($. ż9. III. Wstęp). Koławrębne dzielą

/ ekliptykę i zwierzyniec niebieski na cztćry ćwiartki,
zamykające mieszkanie, że tak powiem, słońca

| w czasie cztćrech pór roku. Każda ćwiartka za-
kę myka trzy znaki zwierzyńcowe, imieniem każdćy

/.... pory roku nacechowane: i tak Baran, Byk, Bli-

"Booiżeuta> ew, Panna, znaki letnie: trzecie rzy Waga,
|.) Niedźwiadek, Strzelec, znaki iesienne; ostatnie trzy
|||. - Koziorożes, Wodnik, Ryby, znakizimowe: ale te
(>. nazwiska nie służą tylko dla mieszkańców półkuli
|, półmocnćy; bo na półkuli południowćy wiosna

rzypada w czasienaszćy jesieni, lato w czasie na-
zćy zimy, i t.d. iak to lepićy poznamy niżćy.
"Przez punkta stanowisk słońca na kuli ziem-

qmiebieskićy,poprowadźmy dwa koła równo-   
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ległe do równika: te będą koła mnieysze i razem
granice, za które słońce dalćy ku północy i pó-
fudniowi nie przechodzi: nazywaią się te koła
'Zwrotniki (Tropici : Tropiquesj; bo do nich do-
szedłszy słońce, wraca się ku równikowi. "To, któż
re przechodzi przez początek Raka, nazywa się

 Zwrotnikiem Raka (Tropicus cancri: 7!ropique de
Pócrevisse ou du Cancer); drugi zowie się Zwrow
tnikiem Koziorożca (Tropicus capricorni: T; opique
du capricorne), bo przez początek Koziorożca przes -
chodzi. Każde z tych kół iest od równika 25%, *
28. odległe, a zatóm obadwa odcinaią na ziemi i

- niebie paskuli szeroki 46? 56”blizko. W tym pa-
sie na ziemi zawarte są wszystkie kraie i mieysc
przez których nadgłównik, czylj zenith słońce dwa
"razy do roku przechodzi. Wszystkie inne mieysca
żiemi za zwrotnikami leżące, maią słońce wroku mnićy, lub więcćydo wierzchołka zbliżone,
ale go nigdy nie maią w samym wierzchołku,

Odległość zwrotnika każdego od równika, iest
równa kątowi, pod którym ekliptyka przecina ró»
wnik ($. 29. XII. Wstęp), ten kąt nazywa się Po-chyłością Ekliptyki (obliquitas Eclipticae: Obliquitć
de TEcliptique). Wystawmy sobie ze środka ziemi
poprowadzoną aż do nieba liniią prostą pionowąnapłaszczyznę ekliptyki, ta będzie ićy osią. a OSta-
teczne tćy linii punkta, będą biegunami ekliptyki.
Podług ($. 29. XIL Wstępu), oś ekliptyki tak iest
pna do osi równika, iak równik doeklipty=
i: toiest 25% 28%; więc oś równika czyliobro-

tu dziennegoziemi lona iest do płaszczyzn
ekliptykipod kalek6 BO. bo ten ż U.
pełnieniem do go stopni kąta 25% 28%. Oś eklie
Buki przechodzi przez wierzch ziemi w odległości
od każdego biegunaświata 25”. 28. Te dwapun-
ktapowierzchni ziemskićy, przez które oś eklipty-
ki przechodzi, wobrociedziepnym ziemi opisują.
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kółka małe, okrążaiące bieguny świata w odległo»
ści 25. 28: nazywają się te koła biegunówemi (Cir=
culi polares: Cercles po/aires); to, które okrąża bie-
gun świata północny, nazywa się biegunowćm pół-
nocnóćm (Polaris Arcticus: Cercle Połaire arctique),
drugie się nazywa biegunowćm południowćm (Polaris
Antarcticus: Cercle połaire antarctique). Każde
z tych kół biegunowych ma szerokość ieograficzną
66. 32: s z Ę ś ;

Bieg słońca po ekliptyce nie iest, i nie może bydź
ż iego własnym.

+03 a %% j |
_ 282. Uważaiąc więc słońce we wszystkich po-
„rach roku co do położenia na niebie, dostrzega-
my; że to po zaczętćóy u nas wiośnie podnosi się
codzień barzićy ku biegunowi północnemu: dni
coraz barzićy rosną, a nocy coraz staią się krótsze.

_Przyszedłszy do punkiu zaczynaiącego lato, robi
(dzień u nas naydłuższy, bo wtenczas iest gwiazdą
-. naybarzićy na północ posunioną. ,Stamiąd spuszcza

się ku równikowi, i znowu dni ubywa,, a nocy
| rosną, pokiniestanie na punkcie iesieni,i nocy

ze dniem nie zrówna. WWciągu iesienisłońce zni-
żaSię coraz barzićy pod równik idąc kn biegu-
mowi południowemu, przedłużając coraz barzićy
nocy, a skracaiąc dni, aż doszedłszy do punkiu
zimowego, zrobi namnoc naydłuższą, bo się. state
wtenczas gwiazdą naybarzićy posunioną ku połu-
dniowi. Wreszcie słońce stamtąd wraca się i po-
dnosi ku równikowi skracaiąc coraz barzićy nocy,
a przydłużaiąc dnia, póki nie doydzie do równika,

; ki biegu po ekliptyce nie skończy, i znowu
;'nam zrównawszy dzień z nocą, nie odnowi wraca-

> .

sr iącey się wiosny ti roku.
ż

"Te atoli

_ nie pochodzą
szysikie odmiany mieysca na niebie

ad.a" ale są rzetelnym

| s b
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skutkiem biegu rocznego ziemi, który ta około
słońca po ekliptyce odbywa. Gdybysmy ze słońca
patrzałi na ziemię, wydawałaby się nam maleńką
bryłeczką, kąt tylko 16 sekund w oku naszćm ro-
biącą, to iest, mnieyszą, iak ziarko grochu. Gdy-
byśmy zas wystawili sobie słońce na mieyscu ziemi,
to ogromem swoićy wielkości dałćyby zasięgło,
miż dwa razy wzięta odległość xiężyca od ziemi, i

', całą tak wielką niebaprzestrzeń zapełniłoby swem
ciałem.  Możnażto rozsądnie pomyślćć, aby „tak
ogromna bryła odbywała bieg około małego ziar-
ka materyi? Żaden bieg w naturze, ani powstać,
ani utrzymać się nie może, tylko przez działanie
sił: ciało iedno nie może krążyć około drugiego,
tylko dziełnością przemagaiącćy siły wywartćy na

( ciało krążące od ciała okrążonego; żeby słońce
|krążyć mogło około ziemi, trzebaby przypuścić
 wibryłce ziemi mnieyszćy niż ziarko grochu, wię”
kszą siłę, niż wogromnćy massie słońca, do na-
dania muiutrzymania tegobiegu;co bydź nie 7
może, iak się o tćm przekonywamy z początków.
wyłożonych w Wstępie o przyczynie fizycznóy bże-
gu w ciałach niebieskich. Natrafimyniżóy na skut.
ki w naturze, które bieg postępuiący ($. 25, Wstęp),

/ ziemi około słońca oczywiście dowodzą i skazuią.
| Ziemia więc opróczohrota dziennego około swóy
' osi,ma ieszcze bieg okołosłońca, którym, nie
/ schodząc nigdy z ekliptyki, środek ićy opisuie łimiią
„krzywąna płaszczyznie ekliptyki leżącą izbliżoną do
koła. Oko ludzkie nie czuiąc znowu tego biegu,
„a widząccodzień słońce przez liniią prostą coraz

_ na-innóm micyscu nieba padaiącą, bieg swóy wła- *-
- sny na ziemi,przypisuie słońcu. " Zobaczmy,iak się —

|, wnas to złudzenie tworzyiutrzymanie.
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Jak bieg ziemi po ekliptyce, zdgie nam się bydź
| 00 biegiem słońca. at

25. Figura 16, wyraża nam płaszczyznę ekliptyeki, aż do gwiazdstałych przeciągnioną, .na któreyzawsze leżą środek słońca i środck ziemi: ta pła-szczyzna przechodząc przez 12 gromad zwierzyń+cowych, nosi na swoim obwodzie raście znaków =8; II, i t. d. od zachodu ku wschodowi sobienasiępuiących, Niech 8 wyraża słońce kagwia-_ zdę nieruchomą: aliniia krzywa ADGKA niechwyraża drogę, którą ziemia około słońca opisuie;pamiętając ną to, cośmy powiedzieli w Wstępiepod $. 5, łatwo poymiemy, że gdy ziemia znay»duie się w mieyscu A swoley drogi,to iest w zna+ku v. Barana, słońce widziane od nas będzie przezlinią ASG w znaku == Wagi, to iest o sześćznaków dalćy. Gdy ziemia posuwaiąc się od zachodu .na wschód, w miesiąc od punktu A, przyy=dzie do B, znaku g Byka; widzićć będzie słońce
po lmiią BSH, w znaku M JViedzwiadka, iiedy ziemia w ciągu tego miesiąca opisywała łukAB, zdawało się oku na słońce z ziemipatrzące=mu,iakobyto w tym samym kierunku ad zacho-duna wschód opisywało łuk ==, M, i iakby ie-denznak zwierzyńcowy obiegła. Od B, ziemią
dzie iakoby słońceszło. od znaku m do znaku £Strzelca; Zgoła, ziemia idąc dalćy do D,E,F,po swoićy drodze, i przec e przezznaki pół-| Rocne 3, $), mp: słońce zdawać się będzie obiegaćznaki południowe Ż, =, X, Stanąwszy ziemiąwmieyscu G, uznaku << Wagi; Słońce pokaże| się przez linią GSĄ w znaku Y' Barana, i zda-

4

 

  

wać się będzie oku na ziemi, iakoby słońce w sześćA

+
ż Id połowę ekliptyki, czyli sześć znakówpo-

«miowych obiegło, kiedy to stoi w swóm micy-
-

 

C, znaku Tr Bliźniąt, zdawać namsiębę-
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seu S$ niewzruszone, ziemia zaś w tymże samym
kierunku obeszła połowę swoićy drogi ABCDEFG,
i wszystkie znaki północne. Gdy ziemia od G idzie
do H, od H do J, i t. d. po znakach południo-
wych m, £, Bi t. d. i widzi słońce przez linie
HS 9, JS n,i t. d. nam zdawać się będzie, że
słońce obiega znaki północne Y, 8, i, 5, it. d.
aż nakoniec ziemia obiegłszy wszystkie znaki połu-
dniowe, i wróciwszy do punktu A, skąd wyszła,

, gdy całą drogę po ekliptyce e zobaczy
znowu słońce przez liniią ASG, i zdawać nam,
się będzie, iakoby słońce przeszedłszy przez wszy-
stkie znaki północne, obchód swóy roczny około
ziemi skończyło. A BRZ

W. biegu ziemi rocznym, co należyuważaćwzglę-
dem światła i ciepła.

24. Żebyśmy atoli wszystkie skutki tego biegu

poięli, wypadanam mieć baczność na dwie rzeczy:
toiest, na oświecenie ziemiod słońca, i na ićy ogrze-

| wanie od promieni słonecznych. Co do pierwszego:
ponieważ słońce iest gwiazdą barzo od ziemi odle-
głą; więc nie wiele naruszaiąc ścisłości fizycznćy,
możemy uważać wszystkie promienie światła od 1a-

 kiegokolwiek punktu słońca na ziemię rzńc,ne,

iskamiędzy sobą równoległe. Ponieważ ziemia
_ iest kulą, nie może bydź tylko iedna ićy połowa
do słońca obrócona i od niego oświćcona: druga
zaś ićy połowa iest odwróconaod słońca i ciemna.
Żeby oddzielić w każdym czasie i mieystusjrong
ziemioświeconąod ciemnćy; wystawić sobie nale-

* AIREGMEBoalk sadza R śródkieę
£ ziemi, i prostopadle natę liniią, płaszczyznę prze-

| Ji mamdokładnie stronę oświeconą od ciemnćy: ©
/ mazywalą niektórzytępłaszczyznę, Poziomem po ©
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wszechnym(Horizon uniyersalis: Horizonuniversel),
my ią nazwiemy świetlnikiem, bo ta nam oddzielać
będzie na całóy ziemi światło od ciemności, dni *
od nocy. Mieysce takiego świetlnika skazuie nam
na Figurze 18. Tab: III) liniia PQ pionowa na li-
niią RSS, łączącą środki słońca i ziemi, oddzie-

_laiąca stronę swiatłą ziemi PS Q od strony PRQ
ciemnćy. Co do drugiego: Nie wchodząc w tę do-
tąd nierozwiązaną od Fizyków trudność, czyli pro+
mienie słońcasa.przez się ciepłe, czyli tylko SĄ.
siłą działającą na ciała, i wydobywaiącą z nich ma=

" deryą ciepła powszechnie rozlaną; nie wchodząc

m

mówię w tę trudność, dosyć nam iest przytoczyć
te prawdy z doświadczenia wyciągnione, i pewne,
*" zkiówka i iIwiek a naturze ciepła mniernaniu,

|. Naprzód: Promienie słoneczne tóm tęższy iw
skłą/ szy stopień ciepła wzbudzają;im są gęstsze:

ę
Fo at=<

- nowo:

PR

4 zwierciadła ce dosyć nam to dowadzą.
Powtóre: ość światła iest w stosunku spa:

cznym mieysca przez nie zastąjionego, bo im
w mnmieysze mieysze pewna massa światła iest zebra-
na tym większa światła gęstość. Ale taż sama, li-
czba promieni światła na większe mieysce się roz+
ostrze, ke;padnie ukośno, niż kiedy padnie pio-

światło słońcanaziemię rzucone, tambę-
| dzie gęstsze 'i dzielnieysze, gdzie padać będzie pio-
"nowo: gdzie zaś padaćbędzie ukośna, jam będę
' rzadsze i słabsze. 8

_Potrzecie: Skutek światła, a zatóm i stopieńcieśła wzbndzony, tym” będzie” wyższy, im to świa:aa działać:© ies dłóż mieysce iakie 0-,
świecać ydje Ztego wszystkiego wypada, żę
słońce gdy oświeca ziemię i wzbudza na niey różny

(_ glopień ciepła, moc iego wzbudzaiąca ciepło, bę-
dzie dla tych kraiów i mieszkańców ziemi naydziel-
Nieysza, przez którychwierzchołki przechodzi, ba.| Pt promienie iego padzią pionowo;tażmocbę-
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dzie mnićy, lub więcćy ubywać, im słońęe nie do-
chodząc wierzchołków, będgie barzićy, lub mniey
do nich zbliżone; bo wtenczas iego promienie będą
mnićy; lub więcćy padać ukosno. Ale ieszczę
w tćm ukośnóm padaniu wzbudzenie ciepła, może
rosnąć, lub ubywać podług dłnższego lub krótsze-
go słońcabawienia nad poziomem mieyśca.

Położenie ziemi względem słońca przez cztery pory
5 roku; i bieg ićy. )

ży ZR 3 ; i Ż- 25. Uważaymy iuż ziemię w swym rocznym oko-
ło słońca poodlńżie biegu ićy środek awe ze

_ środkiem słońca na ekliptyce leżący, ićy oś obrotu
/dziennego zawsze pochyloną do ekliptyki, pod ką-
tem 66, 52, a zatćm samćy sobie we wszystkich

_ położeniach równoległą, maiąc na ciągły baczno-
( ści następuiące rzeczy: ŹWaprzód, położenie płasz-
czyznyświetlnika względem osi obrotu dziennegoi
względem wszystkich równoleżników: to iest, iak

| te są albo a: na światło słońca w stronie
-_ oświeconey, aibo utopione wstronie ciemnóy. Po-
' wtóre: Uważaymy zawsze biegdziennyziemi około

_swoićy osi w każdóm mieyscu biegu rocznego, zwa-
" łaiąc równoleżniki od mieszkańców ziemi codzięn-

a

  

>

   ane, a którenam się bydź zdaią przebie-

/ świetlnika: przez co zrozumiemy odmiany co do
długości dni i nocy na całćy ziemi: to iest, od- .
„mianyświatła wypadaiące z bawienia słońca nad,
"lub podpoziomem A Potrzecie: ea

| mieyscu drogi _ziemskićy dostrzega ołeią
j *OŚCEweglodia Wara» olezkości ziem

skich, conam skaże siłę słońcawogrzewaniu ró.
- dnych punktów ziemi, 2 zatćmodmiany powietrza,
| /c6 da ciepła doświadczane wpołożenia ziemi ną

sa)

 awoićy drodze rocznóy.Figura 27. Tab:II.wys
=

Ne
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stawia nam dwie wielkie płaszczyzny, to iest abe
defa,p Równika: ADFGLKA, płasz-
czyznę eklipty
«ca $: (Figura 17) te płaszczyzny przecinaiąc się z so-
bą w punktach A, G, są do siebie pochylone ką-
tem DGd 25, 28. Czitćry kule małe w punktach
ADGK, wyrażają nam położenie ziemi naswoićy
drodze na początku czterech pór roku, to iest punkt
G, skaznie położenie ziemi na początku wiosny;
punkt K, na początku lata; punkt A, na początku

- iesteni, nakoniee punkt Dz mieysce i położenie zie-
mi przy zaczynaiącćy się zimie. Liniia PQ,wyra-
ża oś świata, czyli liniią obrotu dziennego, która

; lest we wszystkich tych położeniach samćy sobie
równoległa ipochylona do ekli tyki kątem 66".
52. Rozbierzmykażdez tych olala zosobna, i

 przypatrzmy się skutkom stąd wynikającym.

Wiosna.

R 26. Ziemia znayduiąc się w punkcie G, to iest
(w znaku xe Wagi, iest na linii, wktórćy się ró-

wnik z ekliptyką przecina, a zatóm środek ziemi leży

s z|| cięciałączyśrodkiziemiisłońca (Fig: 27.) więc.
 świednik do nićy pionowy (L. 24. k. 111.), iest

i,po którćy idzie ziemia około słoń .

7, „. podówczasnaobudwóchpłaszczyznach: liniiataprze-/

razem pionowy do obudwóch płaszczyzn, i prze-
chodzi koniecznie przez oś równika PQ, czyli obro-
tn dziennego, a zatóćm dzieli wszystkie równoleżni-
Ki na dwie części zupełnierówne. "To położenie
jaSnićy nam wystawia (Fig: 28. T. III.). SŚwietl-
>nik przechodzącprzez lniią PQ, oddzielaiąc poło-
wę ziemi światłąod ciemnćy, tak wszystkie równo-
leżniki przecina; iż część obróconado słońca, czy-

| i wystawiona na światło, iest- zupełnie równa
części odwróconćy, czyli pogrążonćy wcieniu. Kie-

=ę 2
gto!   

| dywięc ziemiaw tóm położeniu kręcisiębiegiem
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dziennym około osi PQ; wszyscy ićy mieszkańcy
tyle bawić będą nad świetlnikiem, ile pod świctlni-
kiem: to iest, na całćy ziemi, gdzie iest położenie
sfery ukośne, lub proste, dzień słoneczny będzie
równy nocy. Itak naprzykład mieszkańcy Krakowa
w punkcie Z, opiszą w obrocie ziemi przez połowę
dnia łuk AZ, a przez połowę nocy łuk AK, z któ-
rych pićrwszy iest równy drugiemu.
__ Bieguny swiata PQ, leżą na samym świetlniku,
to iest, nagranicy światła i ciemności; więc mie-
szkańcy tych punktów w sferze równoległćy zoba-
czą słońce na samym poziomie: to iest, będzie słoń-
ce wschodziło dla mieszkańców bieguna północne-
go P, i dzień się dla nich zaczyna: a zachodzi dla
południowego Q. R

Słońce znayduiąc się w tóm położeniu na pła-
szczyznie równika RS, przechodzi przez wierzcho-
łek iego mieszkańców; więc promienie słoneczne
prostopadłe na mieszkańców sferyprostćy padające,
wywieraiąpaywiększą siłę do wzbudzenia ciepła
EN Sa; 1 robią porę roku nayciepleyszą.
oż słońce znay iące się w śrzednićm położenia.

dla mieszkańców sfery ukośnóy południowóy i
: pposó, robi ciepło umiarkowane; to iest, pół-
- kula południowa po skończeniu lata stygnie, a
półkula północna po skończonćy zimie się ogrze-
wa; więc mieszkańcy pierwszćy, przechodząc od.

_ upałów do zimna, maią początek iesieni; mieszkań-
cydrugićy przechodzą zzimna dociepła, maią po

| czątek wiosny,

„27.We tszy miesiące siemia a punktu G, (Fig:
17.) przechodzi dopunkta K, czyli do znaku5

| żona pod płaszczyznę równika;o tyle widzi słońce
w

 

Koziorożca, o ile iest.w znakach południowych zni+
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nad tężpłaszczyznę podniesione w żnakach półno*
cych; a zatóm naywięce; zbiiżone do wierzchołka

. mieszkańców półkuli północnćy, a oddalone od
mieszkańców półkuli południowśy. Zobaczmy do-

- kładnieysze wyobrażenie tego położenia na Figurze ©
29). Płaszczyzna świetlnika Mn, pada w tćm po-
łożeniu, tak daleko od biegunów świata, iak iest,
daleko od nich oś ekliptyki odległa, to iest, 237,
28': (L. 21. k. 98), całe więc koło biegunowe
północne MN; znayduie się na stronie światłćy, a

| całe południowe mn, na'stronie ciemnćy; więc gdy
/ giemia kręci się w biegu dziennym około osi PQ,
Żaden ićy punkt między kołem bieganowćm M, i

_ samym biegunem północnym P zawarty, za stronę
ciemną nie zachodzi; aprzeciwnieżaden punkt zie-
mi między kołem biegunowćm m, i biegunem

 łudniowym Q, na stronę światłą nie chOdAŃ:
| więc mieszkańcy pierwszych punktów ziemi nie bę-

_ dą mieli nocy; mieszkańcy zas drugich punktów
nie będą wiaćdnia; wpierwszym przypadku znay-
duią się ei, których szerokość ieograficzna półno-
ena iest'66” 52,i większa; których zaś szerokość

- południowa iest 66, 52,i większa, ci, znayduią się.
w przypadkudrugim. Wszystkie równoleżniki pół-

| mocne, iak naprzykład ZAK, są od świetlnika tak
przecięte, iż większa ich część Z A leży na stronie

- światłćy; mnieysza zaśczęść AKleżyna stronie cie-

  

a i tanierówność części każdego równoleżni-
iasnćyiciemney iestwiększa,im mieysce |

na ziemi iestbliżsże bieguna północnego P,(oies |
imma większą szerokość ieograficzną północną;
więc w kręcenin się ziemi ało PO, mieśkikcj

|. półkuli północnćybędą mieli długie dni, a kró-
| kie nocy; -dni będą tym dłuższe, a nocy tym

© krótsze,im_ mieysce ziemi iest barzidy na północ
położone. Przeciwnie równoleżniki na półkuli po

: PDA. łniowóy iak np. zak, są także nierównie od

-

> > >
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świetlnika przecięte; ale w ten sposób, że część
mnieysza za, leży na stronie światłćy, część zaś
"większa ak, na stronie ciemnćy, i ia nierówność

- tćm iest większa, im mieysce ziemi leży bliżćy bie-
guna połuduiowego, czyli im ma większą szerokość
południową; więc mieszkańcy półkulipołudniowóy
będą mieli krótkie dni, a długie nocy; i te dni
tym będą krótsze, a nocy tym dłuższe, immieysce
leży. bliżćy bieguna południowego Q.
| | Równik RS będąc kołem wielkićm, iest w tóm
_ położeniu ziemi od świetlnika Mn, na dwie części
równe przecięty ($. 29. IX. Wstęp), więc mieszkań-
cy sfery prostćy,to iest pod równikiem, będą
mieli zu równy nocy: a zatćm nierówność dnia
inocy nie pada tylko na mieszkańców sfery ukoś-
nóy, to iest, maiących szerokość iakiegokolwiek

/ W.tćm ieszcze położeniu ziemi słońce leży na
samym zwrotniku s; Raka, i zdaie się w obrocie

. dziennym ziemi około PQ, tenże zwrotnik opisy-
wać: więcmieszkańcy tak daleko kn biegunowi
północnemu położemi, iakiestzwrotnik Raka, to

| aest maiący szerokość północną*23', 28 maią pod--
' tenczassłońce przez sam ich wierzchołek przecho-

 dzące, isą ogrzani iego promieniami prostopadłe
'anich padziącemi,a zatóm naymocnicy. | Wiemy,
Że słońce za zwrotnik Raka dalćy ku Rnocy nie
przechodzi (L. 20. k. g5), więc mit icy ziemi

- dalćy ku północy leżący iak zwrotnik, maią pod-
- ówczas słońce naybliżćy swych wierzchołków, a
- zatćm porę roku nayciepleyszą (L. 24. k. 105). Idąc
coraz dalćy ku północy, stopień ciepła łubo się
_ słonecznychpadanie,ale się znowu powiększa przez
coraz dłuższe słońca nad poziomem. bawienie, czy-
l przez dzień coraz dłuższy: co nam tłumaczy

' przyczynę wielkich,choć krótko trwaiących upałów
=> ER

=" = x w.

w zk  
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w kraiach północnych. Przeciwnie mieszkańcy pół.
kuli południowćy w tćm położeniu ziemi, maią
słońceodswych wierzchołków naydalćy odsunione,
azatóm promienie światła barzo ukosao padaiące
i krótko nad ich poziomem bawiące, czynią porę
roku nayzimnieyszą: słowem, iestto początek lata
dla mieszkańców półkuli północnóy, początek zaś
zimy dla mieszkańców półkuli południowey.
i acro nam teraz poląć skutki z położenia ziee
mi wypadaiące, kiedy ta idąc od G do K, (Fig.
17.) przez trzy miesiące, znayduie się w ciągu te--'
go czasu na którymkolwiek punkcie swoićy drogi
między G i K, to iest między początkiem wiosny
i początkiem lata. Przez cały ten czas biegun ół-

- mocny P, coraz barzićyoddalać się od Świetnie
ka, wychodzi powoli na stronę światłą, kiedy
w tym samym czasie biegun południowy kryie się
toraz głębićy w stronie ciemnćy. Kiedy słońce

'_ przez to staie się gwiazdą coraz barzićy północną,
_ wierzchołki mieszkańców północnych coraz:barzićy
zbliżają się ku słońcu; wierzchołki zaś mieszkań-

_ ców południowych coraz barzićy oddalaią się od
_._ niego; więc dzień na półkuli północnćy rośnie, a a
__ na półkul południowćy maleie, stopień ciepła po-
GR sza się coraz barzićy na pierwszćy, a zmn.cy-

szasię na drugićy; skąd wypada pora roku coraz
<ciepleysza dla mieszkańców północnych, a*coraz
zimnieysza dla południowych, pk w mieyscu K,
(taż Figura17) biegun świataP.naydalćy nie wy-

 stąpi nastronę światłą, i nie nachyli się naybar-
zićy ku słońcu, sprawniąc dzień naydłuższy i po-

_ rę nayciepleyszą dla półkuli północućy. tymże
samym czasie biegun południowy naybarzićy się po-

- grąża w cieniu, 1przezto odciąga naydalćy wierz-
- chołki mieszkańców południowych od słońca, spro-
wadzaiąc dla nich dzień naykrótszy, i porę roku :

e| nayżiiaujczęzsą. atwo jeszcze ztego widzieć,że
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mieszkańcy sfery równoległćy pod biegunem półno-
cnym zacząwszy dzień w punkcie G, przyszli do po-
dowy tegoż dnia w punkcie K; mieszkańcyzaś pod
biegunem południowym Q, zacząwszy uoc w pun-
kcie G, przychodzą do połowy nocy w puukcieK.

Jesień. -

28. Ziemia idąc wciąż około słońca *% przecią-
gu drugich trzech miesięcy od K, przychodzi do
A,toiest do znaku yy Barana, i aasię zno-
wu na samćm przecięcia równika ekliptyki, a
zatćm na obudwóch tych płaszczyznach (Figura 17
i 18); więc iey położenie zupełnie iest takie samo,
iak w punkcie G: i iak nam ie wystawia (Figu-

' ra 18) a zalćm te same skutki w tćm położeniu,
iakieśmy wyłożyli tłumacząc początek wiosny (L.
_26. k.106),toiest, dnina całóy ziemi wpoło-
żeniu sfery ukośnćm i prostóm są równe nocom:
mieszkańcy półaocni przechodzą od pory roku cie-
pieydó zimnćy;mi szkańcy zaś południowi od po
ry zimnóydo ciepłćy:to iest, u pierwszych iestpoczątek iesieni, u drugich początek wiosny. Mie-

 szkańcy pod równikiem maią znowu powtórnie
. słońce nad samym ich wierzchołkiem, i drugi raz ©
ża nayciepleyszą porę roku. Mieszkańcy biegunów

_ świataPiQ, maią słońce na samym poziomie, któ-
Wdla Q, a zachodzi dla P: to iest, dzień

żę mieszkańców bieguna północnego, kt się za-
czął w punkcie G, od=AR

_ kończy się dopićro gy punkcie A, na początku ie-
- sieni, trwaiąc ciągleprzez sześć,miesięcy: przeci-
-„wnie nocnów NI: G, pswakaców

_ bieguna południowego, ko siędła nich w pun--
- kcie A,trwaiąc jakie (mixWożydny B
|Gdy ziemia biegłaod Kdo A, przez w. i
(©punkta fuka KA;biegunpółnoczy P,zbliżałsię'
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coraz harzićy do świetłuika ku stronie ciemnóy, i
oddalał coraz „barzićy wierzchołki mieszkańców
półnoenych od słońca; przeciwnie biegun południo=
wy Q, także się zbliżał do świetlnika, ale ku stro-
nie światłóy, i zbliżał córaż barzićy. wierzehołki
mieszkańców południowych ku słońcu: które sia-
iąc się przez to gwiazdą coraz pe północią, dni

« się zmnieyszaią dla mieszkańców półkuli północnćy,
a rosną dla południowćy; oprócz tego stopień cie-

pia zmnieysza się dla pierwszych, a powiększa dla
ostatnich, póki obadwa bieguny stopniami zbliża-

_ dąe się do świetlnika, nie stanęły na samćy iega
A onie wpunkcie A, i nie sprawiły skutków
dopiero opisanych 34

=; "Żima

39. Ziemia od A we trzy miesiące przychodzi
do D, początku sz Raka: tu znayduiąc się w nay-
wyższym znaku północnym, widzi słońce w-nay- -
niższym znaku południowym, (Fźgura 17), to iest

|. tak nizko pogrążone pod równikiem, iak iest wy-
,_ soko samą wyniesiona nad równik: Rozw to
/_ położenienaFigurze20:Tablica III. Biegun pół-
> _ nocny P.i całe kołobiegunowe MN. znaydnie się

w cieniu; przeciwnie biegum południowy Q. i ca-
| de koło biegunowe mn wystawione są haświatło -

| PQ, żaden punkt, ziemi między
słońca, więc w obrocie ziemi face około osk

kołem bieguno-_wćm M,i biegu m położony,to iestR A mad północną 66, 52 i większą, na

  

/ stronę światłą nie wyydzie, i mieszkańcytych pun-
któw mie będąmieli dnia: przeciwnie w tymże0-

* brocie dziennym ziemi wszystkie ićy punkta między
kołem bieguaowómm, i biegunem południowyra
Qleżące, toiest maiące szerokość południową 669, *
/$x i większą, „na sronę ciemną zachodzić nie bę

o3Eż

 



% BIEGU Roczzyn ZIEMEK 1235
*

dą, 5 mrdńc” eh. askióch niebędą. mieli nocy.
szystkie równoleżniki. północne iak ZAK, tak

| są przecięte od świetlnika N m, iż część ich mniey-
sza, iak ZA, na stronie „światłćy; częśćzaświększa Ą
A K, leży na stronie ciemnćy,; więc wszyscy mie-
szkańcy dowi będą mieli krótkie dni, a długie
nocy: 1 dni tymbędą krótsze, a nocy tym dłuższe,

" im szerokośc mieysca północna będziebliższa. 667,
'5a.. Przeciwnie na półkuli południowćy świedsik

| tak wszystkie Zówadieźnikinaprzykład zak przecie
| pa,iż większa ichczęść; np. ża, leży na. stromie

śwSy,„mnieysza zaś ak na stronie ciemnćy; więc
mieszkańcy na półkulipołudniowćy, będą mieli
długie dni, a krótkie nocy;idni tym będą dfuższe,

> a, nocy tym.krótsze,im szerokość oralliżżacpałpo
dimieysca będzie bliższa 66”. 52.
ł Równik AS, jest i ta od świetlnika Nm, na

dwieczęści równe przecięty, więcmieszk
rówiikieke1 dk ace-położeniu:sni, bk
winnych ayalec maią zawsze dzień równy bócy.-

; Tu se leży na RWBYżA, zwrotniku b Kozio=

rożca, 1zdaie.się, p obrociezicmi ten
zwrotnik opisywać, więcmiesz ań tego mieysca

  

ziemi, to iest €i,, którzy maią szerokość potadnio-
| wą 29. 28. maią słońce„w swych wierz-

  

leżący, to iest
 malący*. | połudpiową większą, niż. 257,5
28, widzą słońce oydeiór do swych wierzchoł-
kówzbliżone, kiedy mieszkańcy. półka półno=

| eney,widzą iie na'bardzićy oddalone; więc ci ósta=
twi maią. poręrol poz miai dla barzo.ia

OR ko a„sło ia, i dła dui
ś AA przeciwAlejaable zdeWR

- małąnią poręroku meepiey: ba
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114 ; sd zDz ra Ł in

iestto pocz = zimy dla mićszkańców ziemi pół-
nocnych, | tek zaś latadłapodudniowych;zł po--
łożenie:Psi w punkcie D, dla półkuli poółudnio- —
owóyiest takie sajno, AR.wa:K (Fig:
48dla północne. : a

  

'W punktachdrógi Mekiskióy"wkumię+
„A, D, łatwo iest stądpołożcnie ziemi i iego

h >” zrozumieć. Gdy ziemia łuk AD swoićy
5 drogiopisuie, biegun półńocnyP, zachodzi: coraz / |
Sa bardzićy w cień za świetlnika, 1 odciąga od słóń+ —
©, ca wierzchołki mieszkańców północnych, kiedy   8 wty samym czasie biegun południow "Q, wy-

sek icorazdaleynastronęś iatłą, i zbliża wierz-
R czę?„mieszkańców południowych do-słońca;to

1. dest, półkula. północna odwraca się coraz Bardziej

  
    

      

  
   

  

miemu:*„przez co dnii stopnie ciepła zmnieyszaią
REWaż a rosną coraz barzićy na drugićy

' biegun zaś południowy. Q,

półu n Gy,amaydłuższy na połu=

dzisłówie:„promieni świalła,i pora
ię roku ?kiraniezaęna
AZZKae oe:z reż

     

  
  

egozęst C= i

unkcie D, biegun fółnocn nie
CZmaywiększóm oddaleniu od. Gwaaika

| nie stanie się naykró-

enayukośnieysze, a ża

   

ods pńca; półkula zaś południowa kieruie się ku c
«

3REać i

  w: REpirakcieD. = pe
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„Bieg. ak od początku YAaż da wiemy.

AŻ. 50, Nakowiec: ziemia od D, w rzeciągutakże
* trzech miesi , idzie od 6, Rakene całe „okrąże» ="
"mie słońca i ieg swóy rog: W opisaniu fuku
GD biegun północny.P, zwraca siędo świetlni-
(kaizbliża kustronie światł + nagimaiąc -wierze
„ chołkimieszkańcówpółnocnye ka słońcu; biegun

- zaŚ południowy zwracasię 1 zbliża do świetlnika LE
„ku stronie , odciągając wierzchołki mieszs.

6 kańcówpoładnzów,ych od słońca, które naybarzićy -
PrĘ;oddalone:od eŚwęskź wpunkcie -D,zbliża sięz
| raz ku niemu, stałąc się gwiazdą coraz mnićy po-

Ę łudniową ; przez co dnirosną na „ zmniey>
|szalą,się napołudniu, póki. w punkcie2 mie zró-
> wnają -się z nocami: du zieniia na punkcie przecię-

elarównika odbok,siana wszy, 1 cały„bieg oko-.
łosłońca. ończyw wnzpdezaikiena: roku
wszystkie skutki odnawia, „któreśmy  wyłożyli. pz

3: Sp k. 106)."Wym 3ieszcze rafie Gmie
- szkańcybieguna„północnego kończą noc, która
p pnia całąnaszęiesień izimę trwała: mieszkańcy” A
© zaśwa:Po SRRORKAesawIE

  

  

  
5orm,ża oś ziemi.spa,do „lie-Ś
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raz spada „i znowu podnosi się nad nię, wierz-

chołli gh>zieżnikich zbliżaią się,eR >

dzlaią od słóńca; przezco słońce choć w mieyscu

, niewzruszone, odnoszone atoli do liniy wieócha:

kowych, różnie po na różnych

aziemskićy, tak się wydaje, iak gdyby paęa

, waz BY. emy” równikaod:

Caławięc przyczyna walnych pe yodyeznych od-
R, Śaian” świada 1 powietrza, całe tłumaczenie wpły- ,

|, gu słońca różmie na różne punkta ziemi i w ró-
żnych porach róku działaiącego, zawićra sięw tćy

, prosić ale głębokićy uwadze: że w biegu rocznym
ziemi około słońca, oś ićy:obrotu dziennego iest só-

z raóy sobie równoległa, dochowuiąc ledwonie iednty

BE słałóy da Ekliptyktay Tę mysl sam ieden

RETE naypierwszy odkrył i wyłuszczył RR) którą

|, | postrzeżenia Astronomiczne i fenomena natury u--

kox Ne i bez którey wszystkie napomknienia

i Ra PRZYJaROzietez ną niesię
=

, => k
* z EO

3%sódwołać tod.maią dwaak
OWEtok”słońce w„swoich wierzchołkach. jj

  

e Fo NM Z, D-yrzeckodii do k (Fi- j

ś  gura 17), to iest „początku unas z o

ak petez mi sca naywyżćy nadi ałaiy.
wniesiońego, spuszczasię wciąż „przezsześć miesięcy*

5. dopunkunayniższegó pod równik: wteuczas-wi-

js. —Roda”zPariest przeciwny; bo to zdaie się.

tg sca nayniższego podrównikiem,to iest od
z Rab  Koziorożca ciągle dzwigaći podnosić

wgóręażdę:'zwromika Raka. I znowu gdy zie-
ZE. MŚ(Ha 17)od K idziedo D, 40iestumasod

—zątkułatado początkuzimy, z mieysca nayniż-.

*"R pn 0A.
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i wyższegonżd ZA słońce wtenczaswydaie naga
' sięod położenia naywyższegociągle zniżaći opa-

„dać równik: i dłatego Asuonorowie stoso-

( wniedo tak pozornego. słońca podnoszenia się i

spadania, podzielili znaki zwierzyńcowe nazywaląc

zimowe i wiosenne znakami podnoszenia (signa a-

' scendentia: signeś ascendans), letnie zaś i iesienne.
| „znakamispadania (signa descendentia; signes des-

-cendans). Słońce w tych odmianach swego oto. |

żeniawzględem równikaPodasię wciąż od

- zwrotnika Koziorożca, do t Raka, przez
4e same równoleżżnąj ikoniecznie przechodzi, przez |

|. które znowu przee m aiącciągle od
© zwrotnika Raka,do adać We:

   

„każdy,'równoleżnik, samego nawet równika nie-
© muiąc, między zwrotnikami zawarty, musi A
dwa razy do roku słońce nadswoim wierzchoł-

- „kiem, sxkiedy sięsłońcewciąż. podnosi, drugi
at iedy spada "Tea powtórzony przechódtrafia

znie łedwoniew OR:od zwrotuika,
słod przesilenia dnia z nocą odległości: to iest
żeli I pykiad,słońeć u iakich pmieskańców zie-

at ipołożonych, r

  

 

   

e

     
o

j :„wierze! ole <na50 dni przed przesileniem
ia z nocą; śe,raz, Żłuo$m. przez ten wierzcho-
Alzić będzie b|elowę50 dni„Po |tćmże
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„ różnie$, „trzymiąc bez Fr ee.się.
CASEroślin.

. Dlugo roku,cofanie. siępunktów róunonocnych ś

£ kt” 58 52a żyć.ezasu, którego potrzebnie źZiemią,
| s»ez iakiegokolwiek punktuswoićydro-

róciłado tego KA punktu, nazywa się
Rokiem. Okieniakąkolwiek gwiazdę stałą i RA

(2 03M dliaa az:na =» Sietiskicyleżąc,
p: powrót ziemimi do. wod 'okrąże peł= —
© nemsłońcaWro”się5"Rokie Świack((Aa: >

nus sidereas: Annóe sidźralo), zawieralącym 565
dni, 6godzin, 9 minut, '11,5 sekund.”  CYRY. |
+pankta równonocne, azatóm i nkta. zwrótników

© zawszeOd pić ago Jsodległe,gdy.AGizęŻABY, mówię tepunktabyły ina hiebie niewzriszone;
powrót ziemi dachy samćy gwiazdy, byłby razem,

$ 5 serów dd odnoieni tych samych pór roku;
wi żeAstronomopie, przeszło od dwóchtysięcy.
ach: ap trzegli, że te punkta admieniaią swoie
W0 ga biegto iest, mają biegodwschoduna
px: zachód,A owała: 22"ym biegowi.
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odnawiać „poryp w. punkcie£, to jest wprzód,

/, mim doydzie »do punktu 6, czyli nim wróci do

jAPowaey iakiey gwiazdy, od którćyruszyła: dlate-

_gobieg ten „eofałący się punktów. ekliptyki, gdzie —  ;

(_siępory roku.odnawiaią, nazwano Poprzedzaniem

- punktów równonocnych Praecessio aequinoctiórum :

i ondesEquinozes);7bo te idąć naprzeciw zie--

n daję uaćaż,Odnowienie. pór roku poprzedza

£ eli „doko czeniebiegu „peryodycznego

(ziemi« . słońca© tyle, ilepzasu potrzebnie

| ziemia dj łuku zG, 10 ięst 50przeszło

 

s

   

  

  

o okytid: jd zuowuwise, że rok, OE pe

eee u ziemi„około słonca est "dwoiaki, to

j iest zupełnego okrążenia słońca, któryśmy wyżóy
BR pozwalir kie a gwiazdowym, i. rok odnawiaiący

|. pory swoie,,„ktory.,Bazywaią -Rokiem kat

 

_ (Annós.-opidne: ; „Annte tropiquę) odńosząe *go.
-apY DiK stanowisk.słońca, GI zh ję-

* byśmy dopunkt
_.bo za biegiemMch idzie|NASA biegtamiych.

Rok. zwrotnikowy zamyka,560.„di, 5godzin,48"
i OOPkrótszy:od-ro-

, 0 20 minut, 25 sekund,. tyle Ry

sale ziemia do opisaniałuku 50”se-
dry uacorocznieREARe ze oce: i

  

  

   

   

 

  
  

 

  

 

  

 

  

 

i = p:|a5gz07aide IE
nż te „punktana SW

i Barana i Wa-



powa DĄ A NYSKA rh"

iest początkiem wiosny, ięzyk tem, choć powsze-
chnie przyięty, nie zgadza się z-niebem- bo, pićr-
swszy punkt gromad Barana, iest blizko o 30*
stopni dałóy ku w. owi, niż puńkt wiosny:

( wszełako w tym sposobie mówienia rożamieią się
Pw. Idla tć: 'to przyczynyostrzegliśmy
(podL.. 19..k. 95), żedzis należy rozróżniemer:Ą

_ zwierzyńcoweodgromad zwierzyńcowych; bo te
znakijużnie wiadaią.na niebie tym.gromadoną

woja gwiazd, odktórych TY BO :
Z. sago: swoie nazyiska. A=

ES Bólkaja się:punktów :równon k było nie-
OEżeozośniącą taiemnicą aż do Zoryrt ie
| Mikołaia Kopernika, 'toiestdo początku XVI. wie-

: „ka. Ten wielki złówick ;- któremucałąnaukę
rz"winniśmy--0biegu ziemidziennym i1rocznym, na-
e"uczył deszcze Astronomów trzeciego biegu ziemi,
EA"PAutkiem iest cofanie„> puiktów równo-'
BZ nocnych to iest, żeośbiegu nnego ziemi, czy-

OCE i 08 świata ie żest iiią zupełnienieruchową, sle :
' biegiem niezr skyBakasi ekliptyki, przezco świata krąży około

„bieguna Ra aodck
1.4: Bągblizko dwudziesta sześcińtysięcy lat; €oro-

cznie więc posuwa się 0 łuk: przeszło 50 kra: |
_ Aże'zabiegiemosi idzie konieczniesda a

ipiykę o >
» muszą;

$ m „więc unktąrównikaprzecinające

0 dlew tymiosamym ieruąku biegun świata posu- —
r _nął |bieguna ekliptyki. Kopernik: nął
zza jedi.wtym o aż TZRE

  

  

   
  

  

 

     
k  geodłoodmianypęryodycznćyw. x a=

5, ada -Te wielkie myśli wszystkie potćnń
BAmaydelik nieyszepah stwiel , co odsy-
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Wierówna długość pór roku: i-- Właóica odległości

Się e "ziemi od słońca:

3 .213:56. Pory Poki; które tam wymierza:ziemia bie-
riem swoim około słońca, mie.są równć dB.

jósna nasza i łato razem wzięte „paka o siedęj
Jka dłużćy trwałą, niż iesień i zima: więć ziem
-siedm dnidłużóy bawiidąc odznaku,W agi,do zna-
-kuBarand, niż bieżąć od znaku Barana do znaku
Wagi. Oprócz:tego; odł głość ziemi od słońca,
"nieiestwkażą  pórzezóka ta sama; bo uważa-
 dąc zziemi słoń ;ką; mierząc iego tarczę, ta raz
Ag się- większą, ly. ziemia iest bliższa;

rugi raż."ulieyyea; kiedy. ziemiaiest od słońca
RErzeczy bowiem maluiących się w oka '

| naszóm wielkość.estwstosunku spacznyma ich od
omas 0: nęosćto iest. bliżey widziane, wydaią się

.pwidziane,maie ze. Jakoż ziemia
dnia iestnaybliż „słońca, nakbńcu

aniy. Ikońcu: zaś Alei1 Wrzo-

śniaie —w. odłegłosci średnicy , wynoszącćy «dwa--
 dżestwioee „opi:= Niemiackieh =Różni

ońea Czerwca,iinay- |
omnieszą odległością - wi od słońca na końen -
= mia, wynosi: bhizko654%00 mil Niemieckich.

'g_ wszystko dowodzi,że”ziemia biegiem swym
rocznym około slódża, mie koło opisnie, ałe elli-
"pe oną do figarykoła,„w którćy ogniskuiest

0stońee,($:, pe Ari” "bo ieżeli-naFigurze 6tey)
| przez Fr. pomyślimy sobieliniią prostą ró-

doDE, 1anam przetnieelfipsęnadwie

   

 

    

   

  

   

 

smdnierówne: łaki opisane przez wiosnę ilato, | s
c będązrSAAB popadaćiesień i zimę;
| 60 nam|tłumaczy nierówną iigośćpór roku, Ł
5 : miącąsię dedaziemiiod słońca. e
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p. jj RoznziaŁ Sęk „© :2d taT . ć 4: .

| Bieg ei: i bieg Foezhy ziemi razemod
ugył iako miaraczasu w okej,

ęę1436. Nierówna.odległość. ziemiod. słońca.„ cią=  

  

  

| gale, zasobą nie: równą ;chyżość biegu($-. 22.
Z Vsięp): ziemia , okrążaiąc zupełnie „słońce;1ićyód-

- degłosa ch($-17.Wstęp)w,całym ciąguroku
-360,Rjw iestcały obwód

który roz kk54 liczbę wyrażaiącą
szok Aażminnt 8 sekund,pg 3 >

x któryby codzie; = g$fby bieg iićy T0-_

 

$ ze45 czy był: iednostayny:-faoziemiRA
_ się, średni (monsmedius: mouęement moyen), do
- którego.,stosuiąc 2 :
kjDGA pomóż

y terazwuwadze.naszęy -*bieg enyzie-
  

 

  

 

  

udnikmicyscaprze: zy, przeziakąkolwiek
stałą,peona 'eałym,obrocie, zno-

ć „ma się, tcwać

   dkokcoGi = "Ten«sam

   

  
   

<namsięuczuć,potrzeba konie-
   

niePrModa RA dr

ył :mi=legie ij rocznym, irozbierzinyiegoW.to-
KE eAżycie. 'Pod: (L-25. k. 79) okazaliśmy; A
RRŻ; brócćnie *sięzupełne ziemi około swoićy osi

er2 2 sBaza trwałością swoją Edit ry;

 samćyRyaa».

Po

0 elt

ymajątasnie była od ziemi:nieskoń+ 4
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© boskie porównaniu tóy odległości; bo w takim

Lori lnie ze dwóch mieysc ziemi do tćy
prowadzone nierobiąc żadnego kąta,by-

Boo Ra 4w 'samo położenie gwiazdy
=yBirzee, azatóń we dwóch przechodach jpo-

ROW przez ggwiazdę; ż: nie byłoby różnicy.

aZ - nięch 8, wyraża AŁOŚdE E gwie,
talaKA osa: 4 Biozyść  -

|rogi "roczney” ziefni około sło.- Gdy.żiemia
w przeciągu 34rechgodzin z punktu C, przeydzie

uakt' D, liniie CE,"DŁ,do gwiazdy E, pro-
onedla;iey) nieskofiezonóy odległości żaduego

kąta nie-zrobią, i będąmiedzy sobą równol=głe;
Łk. więć” poładnik: mieysca owracaiąćdo tóy gwiazdy,

© da mamprawdziwą trwałość.obromm dziennego

| giemi: Czas tymobrotemwymierzanyś. nazywa się
| cża:aosidereum:sra Bysidd=
» PR wyni

   

  
  
  

   
  

em Odl REereyćsę»
p. r

uf aż.

komi?bo się "obie żyzatst
Só |z biegu rocznego ziemi:''Aże bieg BM

"iesb a alaćs oda średni,jj 9

dg t. dnyssłorieczny
"dzieli <się na dięoiaki, gii

2 średni ina soiccny:O: Ę

    

 

  

 

  

  
    

    

ska i „Bata samo kompasy eee KOD

"ziemia na Figurze- 24. SER(sym
ea at że widzi-sło! A

wiazdę 1a na sa PNOM F' >

800udikkana
04,ps 3gni E, Gaza

maż



dać Ou WOGEZANUYE IK

napołudnik mieysca CoS$:E: po upły nieniu iedrte-
godnia, ziemiabiegiem rocznym z pużktu C,
przechodzi do D, widzieć będzie słońce przez ie:
niią DS, gwiazdę”zaśprzez, liniią D E równoległą
do CE, a zatćm obawa te ciałaiuż na różnych .
liniach,które dniem. wprzód widziała na tóysa-

ż gieji hliau CE.Wobrocić. dziennym ziemipodłag
sz u aonpunkt.poładnika 0, Zb nagwi

| 04.E, i pokaże skońwiony dzień zdowy ale
| en południk jeszcze nie trafi nas skowyt yć
| przyydziedo nii DS,:to iest póki oprócz całe-_
| «go obrotu dziennego ieszcze sięAx coby 0 łuk

| mo;więc dzień WY o tyłe będzie dłuższy_
_ «.od dnia gwiazdowego,ileznaczyłaknowczasie.

„e „Łukno, jstmiarąkata mDo równegokątowiCSD,
wa sy-więc łuk.mo,tylewsobie zamykastopni, etakłuk

CD,biegiem rocznym od ziemi w
igwiazdowego porchiężciy i azatćm. die skm,R

, „składasię z całegodniagwiazdowego, to RónKKO
stopni,powiększonego Aakiem€D. Jeżeliza,łuk

| „€D. weźmiemy,5g, 8; będziemy mielidzieńsło- *
|  <neczny średni, © trzy minuty, 56 sekund godzin

nych owy. niżdzień gwiazdowy; bo łak koła

 

A mien gz wię ltoPE„Jeżelizadza CD, weźmiemy z tablio biega
+

 

  l aewda z prawdźiwegy codzień
| gal gel, względómpołudnikamicysca,ale
© gożadnezezegywa.nie mogą, RY,sid
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skazywać codzień inną długość godzin; co iest
przeciwnie / jednostayności biegu, iąko  istotnćy

- własności dobrych zegarów. Wszystkie zegary

„skazują nam dzieńi godziny średnie, a zatćm po-

 Jożenie słońca względem południka mieysca, nie-
prawdziwe, ale: blizkie prawdziwego, bo to iest

„wyrażenie biegu nierównego ziemi przez bieg ie-
dnostayny;, rozłożywszy summę wszystkich nieró-

wności, na wszystkie dni roku równie: różnica
kilku, lab kilkanastu minut mic porządkowitowa-

'rzystwa nie szkodzi; tę zaś różnicę codzień  wie-
/ dzą Astronomowie,/i łatwoimiesi zamienić czas
średnina prawdziwy, iprzeciwniea).Sąatoli dni

w roku, gdzie się te dwagatunkiczasu z sobą

schodząi zgadzają; bo ziemia w biegu rocznym

„przechodząc oł chyżości naywiększćy, do nay-
'amnieyszćy, i od. naymnieyszćy „do naywiększcy,

* musi koniecznieprzeyśdź przez chyżość średnią. h

w

     
Podział ziemi na pasy. ©

  

   
  
  

 

y drogą ziemską: ta .przecią, iona przez. ziemię

"niebo; przecina. obiedwie te kule ukośnie do
mezyzny równika, 1skesie malisie gwiażły
gro h zwierzyńcowych, przeż iponad które |

   

 

   

  

   



Aa 8 (wozbziaz ŻE 5:

0 W0R zawarte,Ad pas powierzchni ziemskićy.
467,56', szeroki; przezktórego środek przechodzi-
równik. Paś ten przez wzgląd na siłę dogrzewa-.
dącą «add. nazywaią Pdsem gorącym (Zonatorri=

-daz„Zonetorride). Kralei mieszkańcyw tym: pasie
0/6 zamknięci, maią cotokdwa razy złoŚz w swoich
*Md © wierzchołkach (L.31. k.116), wyiąwszy tyek,któ-
Ależą. na samych zwrotnikach, ,a gdzie słońce.
"raztylkoprzezzenithprzechodzi.  Dawnićy miano

AER kraie.„za bezludne:dła zbyinich upałów słońca,
"sasz e Phkień anie pochodziło z niewiadomości

- wiehw: przyczyn.fizycznych, wpływaiących w stan
PSA ciepła,ii stanowiących to, conazywamy tómperatu-
nę R wa kraiów,6ezóćm niżćy mówić będziemy. Że
o .esię powierzchni ziemskićy podzielono wiże

|, eodostanu ciepła. naeztóry pasy, to iest nadwa
57 umiarkowane ( onae temperalae: „Zonestemperćes)y

ina dwa sA(Zonae trigijdae: Zones głacigłes.
aspowierzchniSaniewa Adkoli północny,

pranymiędzy zwrotnikiem Raka, i kołem bie-
Phaiaa oz k%, R:się.

) = znowu pó- .
ida napółkali poładniowćy za-

j wrati _ Koziorożca, di kołem
śm e?"Pażem. za

ow _An-

A;skrawki: sieni gbkąe

  

  

  
  

  
   

      

  

  

Pasemicezleenym =>
chnią ziemi dawni  



SABIEGE ROCZNYM ZrEwi. WOWIER:

głońca Megładcia wiekijkatkówe:imieysc, a 'zatóm'
2 biegu ziemi rocznego. Początek sa zimnego
naznaczylitam, gdziezaprzyyściem ziemi do zwro-
tnika,słońceprzestaiewschodzić, albo zachodzić
„(L: 28. k. 111).,Z tego cośmy«dotąd „powiedzieli
"wypada: że krsie albo mieszkańcy. ziemi leżący, -
<wpasie rącym,są Ci; którzyalbo nie maiążadn

EO00O niąałarókotśdą ónócna:(bą:i |
odatowa; ałe nie większą,nad 25". 28. w;„pa
sietmiarkowanym północnym, leżą te kraie iimiey>
(scaziemi, którychszerokość północna. iestwiększa,
niż 25.28. ale mni: „niż 66%. 52': których :
"znowu szerokość południowaiestwiększa, niż25%

| 128. ałe mnieysza , niż 66. 52. leżą wpa$ieurmsiar- —/,
GŁ kowanym południowym. „Nakoniec w „okrayku. ŻE
a pasię zimnym północnym,łub południowym

  

    

  

|temieysca ziemskie, Kiórych szerokość tego.
| aabeazeox   2WAai:Się:A

Podział „mieszkańców ziemi,--zcienia |rzicanega

  
   

 

Ś eE Po pałidńn e h

- kj Wyażao iieszczeAeewłióć
Po ecicńw czasie południa, rzucony. od.
różnych mieszkańców. ziemiwciągubiegu roczne +

dług „lego. dzielono ich.|iArinpow: 3"
h WIE „słońce rze

 

 

   

 

  

  

 

jęde żel bueiozć(Asd Asciens),

Plc i, wi sokol od ć
cu się mieszkańcy wpa- Key A  



w 22

> sa28);; żę AOZBZIAŁ ae.

ozone głości:przezZenith: w takim „przy-
u ciż mieszkańcy: pasa. gorącego, zowią-się-

OEicjić '(Amphiscii: Amphiscićna). Mieszkańcy
wpasie umiarkowanym półnoćnym,widzą zawsze-
słońte od ich wierzchołka oddaione ku południo=
wi,azatćm rzucają, cień ku północy:, mieszkańcy
zaś w pasie „amiarkowanym południowym, wwidząe

s$ Ze słońce ed swych wierzchołków oddałone i
2 ikupółtocy, rzucają cień w ciągu całego roku
5 x poładmiowi,toiest zawsze w i stronę,i nai.
|. „zywałą się Jednocienni (Heteroscii:  Heterosciens) |

możnaby. ich ieszeze nazwać . Różnocienni pr
wyślad, że kierunek cięńia iednych, iest powo
kierunkowi drugich„., Nakoniec mieszkańcy obu
dwróch akych,gdymaiądzień; ożcd

- im nie zachodzi,ale się ciągle kręci nad poziomem,
(a zatćm ich cień obraca się. w około,i dlatego

nazwano:ich Podaćga Fasęini)

 

   

7 © Podział ziemi»naStrefy, cenE Klimata.
7 <£ użiłA »

Na 38. Dziekik iićszcze dawni.Ślacęceknnię całą :zie»
(mię od równika począwszy, podług długościdnia,
+00iest,podług liczbygodziim,którąwsobie zamy-

hę RE naydłuższy na każdćmmiemieyscu ziemi.
-"Takowy. podziałzasadza Się na biegu dziennym,i
na biegu marże razem uważanych; widzie+
liśmy bowiem,żee odak rocznegozawisło po-
ł e 3„ dak on. AREA
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sie.przesilenia dnia z nocą dwadzieścia cztćry godzin
- dnia: więc począwszyod równika do*każdego ko:
„ła biegnnowego, przybywa dwanaście godzin dnia.
Tę rozległość powierzchni ziemskićy podzielono na
24ry części, które się nazywaią Strefy ziemi godzin-
ne (Climata horaram: les Climats dheures), tak, że
w każdćy Strefie dzień iest pó godzinydłuższyży, niż

EW. "RZ tuż oieakiacky: Wiegł powtóre,ze
god każdym biegunem ziemi dzień iest sześciomie-

> oiu i tL. 50. k.* 115): ten stopniami rosnie od
 2*rech godzin, aż do sześciu miesięcy, idąc od każ-
dego koła biegunowego do bieguna; więc znowu”

>tę odległość,to iest każdypas zimny ziemi podzie-
_ lono na sześć części, nazwane Strefy miesięczne:
©takdalece, że w każdey takowćy strefie dzień jest
- 0 ieden miesiąc dłuższy, fiż w strefie tuż
sp iącey. Cała ziemia tym sposobem rozdzielo-

/ ma iest na 60stref,toiestna 48 godzinnych, ina -
(12 miesięcznych: z tych30 stref iest na połkali
ę  północaćy,i tyleż na poładniowey, i znowuw
„dych 50 iest 24ry godzinnych, sześćzaś miesimych. Aże na kałdóy półkuliidącod rówa
wzrost dnia iest leniwy, zbliżającsięzaś do ko
iegunowego, iest nagły: i znowu wzrost dnia

  

 

  

 

 

  
 

   

 

   

 

   

   
   

   

     

 

>SZ iedne w

granicom wzrostu

esłońce krócćy, lub dłażćy zawzymać
omem, i dzień przedłożyć lub skrócić,
oićmmieyscu opowiemy; więc podział _
i,jako zależący odinnychieszczeob-'krompołożeniasłońca,a zatóm nie

ge miana

     

  
  

 

    



ASz 00 wozbziki I

raki:jedługośćii esNAŚĆ jeograficzna,
„dwapićrwiastki mayściślćy iii „naylepićy nampor

kolóde:każdego mieysca „wyrażalące. „Te maiąc, -
żadnych janych podziałów ziemi nie potrzebuiemy ;_
boiakiesą odmiany. świata ii powietrzado każdey

|. szerokości maieysca|przywiązane, zaraz i dawióy to
|, można widziec, niż przez $trefy. 1.

PR RI> We: wszystkich prawie.Europeyskich ięzykach
ei ten wyraz.Klima bierze się dzisiay,| nienawytknię-

RE - cie długościdnia,aleraczćy na oznaczenie.tempera-
A tury, czyli stanupowietrza, co dociepła każdemu

= *kraowi>własciwego;4 dlatego mówićsię zwykło h
„Klimaostre, lub dogs „ch póła.ni jest”

jąc. n ch, lub
tymeż,bacy

      

  

  

   

 

  

 

       BR 2 biegunom  zbliżo
5  ostrzeysze odmiany Sejła. z

PAZ Cheącpoznać mieysceiakie siej; ak którą
fą leży, potrzebawiedzieć, ile ma jem dEdzień

-tóm „mieyscu ; od tóy liczby godzin
dwanaście, resziępodwoiwszy,czyli za--

i Ask i Rozgodzm,wypadnie liczba -
ak "w Krakowiedzień nay-

szy | aut: odtegoodcią-
szy 23, zostanie się 4ry_godz 10 minut;©

i 8%; 10” minut : „więc Kraków leży
"nie nieWr

zyla ząmy tu-
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132 > Bo.ZD zirdóm TŁA

Opisaniekuli sztucznćy, wyobrażaiącty ziemię.

5g. Zamne ii niebo, jakośmy iiew tych dwóch
wystawili Rozdziałach, co do kół, płaszczyzn i

: ów, potrafiono wyobrazić przez dwie kule
| sztuczne; z „których iedna nazywasię Kulą niebieską
jes coelestis: Globe ećlćste),okryta gromadami

ta stałych w takićm, iak są na niebie wzgle-
Śnesiebie wów iwiakićnibyśmy iewidzieli,

by oko nasze było- postawione we srodku tóy._"
ii, a ićy sza
byte gwiazdyuważać mogło. Druga Kuląziem

4 A (Globus terrestris:20h terrestre), na:któróy

  

nią przeźroczysta, na którój-|j

PE oRĄcE $ SgOry E - A 2 lądy, PY> i
- kraiewtakiem pc $ >maią m sie-

| biena powierzchni naszegoplanety.Sąto | yto-  
|. czone zkruszcu, lub ec albo wylane z gipsu,

-__ lub massyiakićy ciekłćy,z.czasemtwardnielącćy,
ze oblepione papierem, naktórym w przód wszystko

- jestzoo cokolwiek „powierzchnia ziemi

 

    

  

Pań Fly tes: ydadź moż i   
   
       z.pacanależ, aćrzeczyn

domości wedwóch tych.o ta wyłożonych. Ę
s; yaki
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| avnik, równoleźniki, ekliptyka ukośnie przeciągnio-

na między zwrotnikami, oś i bieguny świata: te zBO-

wn koła, które się odmieniaią w. ołożenia swo-
' ićm dła każdego mieysca ziemi,oltscióie są ed

35Kolk, iwzględem nióy ruchome; aby ie przyzwoi-

|, ciedokażdego mieysca możną ułożyć i przystóso-

|| wać. Takiemisą płaszczyzna wyrażaląca poziom,

'. epasniąca kulę stuczną, ale nigdzie do mićy nie

> drzypica (L. 6. k. 57). Powtóre płaszczyzna „połu-

- dnika przyczepiona do osi i biegunów knii tak,

|że cała kula pod tym południkiem około swoićy

"osi kręcić sięmóże,aprzez to południ. ten ru-

| chomy, stać się może południkiem każdego. miey-
> sca ziemi (L. 10. k. 75) Karby w poziomie wy-

| rznięte, w które wchodzi zonda mosiężny, ska-

/_ zmią punkta północyipołudnia, oraz limiią połu-

_dniową przez te punkta i środek ziemi przecho-

| dzącą, a zalóm mapoziomie umysłowym (L. 19.

Ą 1ki koła na poziomie wziętćy, sę punkta
__ główne wschodui zachodu, iakobieguny południ-.

( ka:przez co płaszczyzna poziomuiest naprzód

  

  

   
 

  

 

     

   
   

   

        

ch,tak iak. się wpuszce magneso-

e słońcew tenczas tylko wschodzi i zacho-  

puaktach głównego   

    

 

sztucznego poziomu znaki źwj
żdym nazwisko miesiąca,Y

się przebiegać. 3

 

się znowuna siedm stron. + »

ićy dzielićzwykła (L. 10. k. 75. Sa

So itakt ziatwegoj

się napłaszczyznie równika znaydwie na po- EA
wiosny, lub iesieni. Rysuią się ieszczęwia, | +
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28

: i Ga 1ziemi , 1
: punkt, pdór 1adg

134 PeSN MY

poziom przecinaiący , . odzielony iest na. cztóry
ćwiartki, a każda z nich na go” stopni: iedne po
„działyzaczynają się u równika, i idą ku bieganom
służąc "do rachowania spkOGĆ: „ieograficznych
(Li. 1o. karta 70) tak północnych, iaki poładnio-
wych:_ dragie podziały zaczynają się u bicguna,a

| przy równiku, i służądo rachowania na-pich Śłódowesieńii bieguna nad poziom (L.g.

żk6%) Przy podziałach szerokości są wyrażone
podziały. Stref (L. 58. k. 128) trzydziestu, to iest
24rcch  godzinnyc-h,i sześciu miesięcznych, iiprzy —
wd strefie długość dnia wyrażona. Jest iesz-
cze na porządnie zrobionym globie łuczek mosię-
- żny ruchomy,REŻjednsę; końcemdo poła-
„dnika, 3: alemogący bydź
eza pamocą śrubki do: Kuce junkia południka
owerzytwierdzony. Jestto kółó wierzchółkowe rucho-

   
Are 1a::Boigó), -kibrego nadgłówuik leży. na

ika; sokbowiem Ar 10.k. 70), że po-  

Eu owsa| 24 kicki głość.
||*Takowe_koło wierzchołkowesłuży doSażaaę

 

   

 

| ma kuli odległościmieyse,od/siebieróżniącychsię
długością i szerokością. , Ustanowiwszy_ie'bowiem.

3 3 3 ckhaiednego mieysca,*przeciągnąwszy >
drugie,łuktegoza adwomarzeczo- -

ieypamiGa dka ee roz-

|tych eż nięae kk 21hNest :
ikowego na poziomie” skaznie „stronę świata,

Ss 1 wktórą iest„wykierowane1 omieyscpołożenie
arzić  Pe
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miiażę koła wielkiego iakupoładnik łab zó0nik m ;
„A (łuk koła wielkiego daie nam naykrótszą
 nkieyse -Gd"siebie: odległość na oróek kkA kuli,
> ($:*29.- Wstęp. XIII) > = .
30 Rówmk podtielnniy iest na_560.stopni,Vs2 5
o:rachowąnia długości ieograficznych: przeż:*każ-
de dziesięć, *a w niektórych kulach przeż każde
aa stopni tego-podziału prowadzone są ko-
wielkie; *do równika pionowe,i przechodzące

rze?  biegany. Są to południki tych mieyse ziem-
- skich„, przez któreprzechodzą: PC między tómi
kołaoie: biegunachświata zawarte, są:kąty -g0=

- dzinne, daiące „różnicę długości ieograficznych (L. .
1. k. 75) miarą tych kątówsą łuki równika im

Eprzeciwł , 1 wartość tych kątów skazniące.Po-
z" nieważ podziały: równika służą do rachowania dłuż
A„ieograficznóy mieyse, aadługość wwyrazić -

 

    

 

AE cjeścia 0alboaaa

godziny. ł ukrwy równika na kęz 3,
- ach częśći, przeniesiony jestna koło. mn równo-

- ległe mosiężne,.do"biegyina kuli” i południka rU-
- chomego przyczepione, nazywaiące się kołem go- .
i dzinnćm: We. srodku tego koła zmayduie. się OŚ
way *ezyiośobrotu dziennego ziemi, a na RY.

: a skazówka, słaży do pokazywania£ >
% : ych Każdapołowatego koła

| wiera12godźn:„godzina . 1asia w górze iestyć |
_dziną południa, taż godzinanadole, iest godziną
*północy; więcpółkole zachodnie wyrażagodziny
switówmno;: półkole wschodnie pokazuie godziny
© ranne. aiąe kulę około osi, skazówkaw tym

 

  

 

"obrocie Tę powinna całe koło, a kiedy sięprze- p »
suniełukzaaok=piętnaścieW.

i"skazówka przebiedz:powinna podział iednćy godziny:
ikSą deszcze na sitiokali ryeżaj i |
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każde dziesięć stopni szerokości,. porysowańe. koła
do. równika równoległe, ciągnącesię aż do. obu:
dwóch biegunów: sąto równoleżniki mieyse ziem-

-skich odległych od siebie o dziesięć stopni. sżero-
Międz temi równoleżnikami przechodzą

zwrotniki i koła biegunowe, dzielące całą ziemię na
pięć pasów. (L. 56 k, 125): ekliptyka, czyli droga

/ roczna ziemi ciągnie się ukośno między zwrotnika-

ź

>

mi narysowana, ze 12 znakami zwierzyńcowemi,
zktórychkażdy podzielony iest na 50 stopni. Ta
-skazuienam uzwrotników punkta stanowisk słońca, _
_u równika zaś punkta równonocne, to iest początki —
_€ztćrech pór roku. Znając na każdy dzień miey-
sce słońca. na ekliptyce,i to micyscena kuli sztu=> i ży zie; ns * 5  znalazłszy,Rmowy któ-

rego mieszkańcy maiąw ten -dzieńsłońce. przez
wierzchołek przechodzące (L. 36. $..220R 0082

sypać,

„Na postawie kuli, lub poziomie ruchomym bydź

  

powiana igła magnesowa,służąca.doustawienią

ż i doś. dwóch

e2

  

  

A 4wy;iakiedne ciągłe liniiei łaki
|Powłoka pokostowa, którą się pociąga przylepio-

r. e

lobuw należytym kierunku do północy i .połu:

 

|40.Kulasztuczna ziemska, czyli Glob dobrze
zrobiony, mićć powinien następuiące własności,
 MWaprzód; Kartki, czyli kliniki, któremi się oble-

- pia_kula, powinnysięz sobą doskonale schodzić
itak przystawać, aby niezostawuiąc żadnćy przer-

Aęłe. robiły. Powtóre;

bydź powinna doskonale przeźroczysta,
= „"ahy Ue:było garbów, i każdy wyraz był czytel-

| my. MPotrzecie: Żeby kula ustawiona w karbach
poziomu miała postawę zupełnie pionową, nie chy-
be się ku punktom wschodu, lub achóda: Po-

p j,) ewartey Kula sylo tylko powinia odstawać. qd po.
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ziomi ołudnika ruchomego, ile potrzeba miey-
sca doobrócenia ićy pod temi płaszczyznami: zbyt

ć dalekie i1hierówne ze wszystkichstron odstawanie
est wadą roboty, Popiąte: Poziomi południk po-
wiiny się w*karbach na dwie części zupełnie. ró-
woe przecinać. Równik na kuli rysowany bydź
Rtakże na'dwie części zupełnie równe, zy

£ ie w.punktach,głównego wschodu i za-
choduod.poziomu przecięty.  Ustawiwszy kulę do

żenia.dyrównoległego, to iest, żeby oś ku- --
szją była.dopoziomn piohową; rówrik zupełnie się
* wewszystkich punktach zmiyśdź powinien z płasz-

| £zyznąpoziomu.Bonsósie:.„Punkt zero ma połu>
>> dniku, odktórego aczynasię.rachnha szerokości,
3 zupełnie powinien na obwód równika,i
| w_obroeie kuli-z tegoobwcdu nie schodzić. Po-

, siódme: Koło, godzinne bydź powiano równoległe
j dor ika zi skazówkaOOO 2

ać i ad wa

 

   

 

  

 

  

ia żyoe ahsztuczną ziach |do?pewne-
gopgo jakiego mieysca, iestto iedno,*cokoładwa ru

£ orwąś odmienne,to iest, poziomipołudnik do
ego mieys ułożyći przystosować. Do
tego protrzeka wiedzieć;szerokość i ieograficzną miey- —.

/ sea danego:ieżelita szerokośćiestwyg cywa bie--
5 gunpółnocnyku stronie świata północnMEowle
_ podnoszę poziom, aby liczba stopni
_ nado pozioma „rachuiąc, -była równa szerokości
danćy (L.g. k.67):a»

wiadaią.ącym aaaewierzchołkowe, -
secazaś nakolemę:stawiam na go-

 

  

 

   

   

   

   

biegn
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dziwie NIL.+w'górze; tym ŚiBobóa będę miał ne.
-_ dożenie kuli dE_Anieysca datiego; poziom kuli sta-
— nie siętego" mieysca Pow umysłowym, z
„płaszczyżna dotykałąca sięskuli wmieyscu danem,

- 10: iest gdzie iestprzytwierdzone koło wierzchoł-
kowe,„będzie równoległa do poziomu umysłowego;
a.2 wyrazipoziom fiżyczny (L. 6. k. 57). Tak

Ę > ustawiwszyćkulę.sztucznąziemi, można zapomocą .
sóLióy barzo wiele zagadnień ieograficznych „rrozwią-
; | zać.-ZN PokoiAE"ukzatr 6 madtemi

- pytaniami, w| każdy KE"eogiaiciój
| znaleźćiaa: rozwiązanieich żadnćy niemira:tru-
dności, dobrze ore 46 zaacośmy, wpićr>

zych dwóch: „go.dzieła"wyłoży

   

    
ysce w lońca,iako. i -

iącćynam czasipor oka: iestto wystawić sobie sA
wyobrażenie sałewia: potrzebieiużycin

r ; kół, wszystkich-maa:
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różnemieyśca. pomiedkcllwicienihićy, mićc dokła- :
- dną wiadomość o: położeniu ich, iednych względem
- drugich.Dotakićy wiadomości inaczóy przyy
niepodobma,tylko- dochodząc T1 ucząc się Lżć

: wprzód pod niebem i ną niebie: a tam Poznawszy
rzeczy, przeyśdź._dopićro do obiaśnieniaiuż naby-
tych w swiecie rzetelnym wiadomości, do pomocy
sztucznych, iakie namużyciegłobu podaie. Po-
=mi kto,że do tego potrzebaunmućć Astrono:

; aleJeografiiaiiestto częśćAstronomii, iakże
nie: wymagać można, aby. Się nauczyć.

0wnioskiem wiadomości astrono-

   

   
  
  

s cz ów Astronomii? ,Owszem
; ż tego _Alogiczniei praktycznie” wypada, ze.
_mniemani Jeografii nauczyciele nieznając niebaty-
de, iletego wiadomość ziemi potrzebuie, Zak. e

aki o.„ziemi „nie znałą. ACMEJ Ek 23

   

*
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nozDziaL ur.

o wymierzanie ziemi: oifan irot
PEACE ; KZ.

 

 

i >. rĄ, 0Spor >ziemi. i

>45. P..OMYŚLNY PC że na, Figurze 22. > AR=
ła z tego samego środka C opisane, wystawiają

- namaa petbiegi śr>nieba*seattgyy przecho-
  

 

   

  

  
   

 

kak:amię s ziem-

). Postawmy sięmyślą na pun-
;JBURA:na>
    

   | oaRGaiskoisek « paskakwk6. lini-
ia CBZ,byłaby. nasząliniią wierzchołkową, a

! ©,iako.nieskończenie odziemi odległa, -
; | pokazałaby. namsię na liniiBzrównoległóy do
Ax, i iażbywokolicy Płocka nie-przechodziła

zenith, aleby byłaod Z, odległa RdzBz
o e Krakowa *>: Płoc-   



 

ż ' ZE

ogwiarnztakio zrEmi 24ax

ka przeciągnione. przez ziemię, przetną się w ićy
środku C, itam zrobią kąt BCA, równy kątowi

ZBz, którego miarą iest łuk południka pe
go BA,czyliodległość napłaszczyznia p
ka wzięla dwóch mieysc A i B. Zniierzywszy na

_ niebie kąt ZBz,będziemy mieli wartość łuku BA

wczęściach obwodu koła, czyłi w stopniach; a
przez  Hiniiowe dobrze znane; iakiesą sto-

łokcie: i pręty: wymierzywszy znowu odle-
: głoś Krakowem i okolicą Płocka za

kładwziętą. czyli łak A B,poznamy ile zna-
iąhitstopni ar e wsobię zamy-

R ybyśmy na ę z,wokolie
- Płocka zwależli zstopnie odzenithodległy,
a odległość z Krakowa do teyże okolicy Płocka

zi wymiaru pa ziemi wypadłą dwakroć cztćrdzieści
tysięcy łokciWarzzwskc Re'żeie-

| 107 ikapod. szerokością b żko51,
wad: tysięcy :łokci. Wat-
uważać o: z,przezsam

    

 

  

  

  

 

   

  ićy piaty:*iEia=
npc Rpbędące cza-

sieTidy górowania; różnicamiędzyodle ościąsky
d Rzwobudwóch stanowiskach zna-
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tey odlagiakcii,: wprowadziłoby.nas wbłędy, któż
rych żadnym ludzkim sposobem uniknąchy nie mo>
zę I takdługość miarodmieniłaby się rzez ró-

-zmy stopień ciepłaatmosfery, przystawianie tychże
miar, chocby tylko na włos chybione, ale tyle tys
_ sięcy razy powtarzane, - zwobiłoby. grubą omyłkę

- w odległości; wreszcie nierówność gruntu w iednych
+ mieyscach wyniesionego, w ih, zapadłego, ci<ią-

c za renieprzestanne przywodzenie. wymiara
płasżczyz powiększyłoby ieszcze

Maly ii omyłki roboty. Wtakowych więc przed
-. sięwzięciach naybezpiecznićy /iest.„powodować się
tem prawidłem: abytaknaymniey imierzyć, a przez
rozumowanie ieometryczne naywięcóy wnosić i

| rachować;tozaś cosięmechanicznie„wymierza »
; - znayskrupułatnieyszą dokładnością dochodzić; wnio-

+, ski ieometryczne Opariena wymierzaniu dokładnóm
* jedmi, nie będąc„podległe „wyżźcy wymienio-

omyłkom. są.pewnieysze, niż. wszystkie
FEET e: wymiary. "ZtARprzyczyn wymiar półu-

og „dnika włokci. 5: opach,"lub prętach,POWWE
sięnastępującym spo s»
sNa mak Ró.(Fig: 26), obie-

„kóksiek względow | SĘji

o
k

   

 

ąCz ettaprzez kil
ae A wwymierza się na prę-

"Liniata
> ż» aniasięsiPaaZE,podstawą. (Basis: Base): sę| kołoSRKHD, obirią sęsatsonieki,z

 

   

 

   

  

   
żę 2ty.Bekowymierzać;.a łączy

"Bypóka.WoD |z 'wymierzonćy|podstaw
wpweZon IUią

SD 6

   



  

EANDSIĘ WYwIERZANIU Z1BAf, "166. 3.

skich troykątów: di told, się nachy- X E.. ik
dcĄboków tróykątowych do południka H D, albo
do linii.płaszczyzn iiemu równoległych:tym. sposo-
bem postępuie się przez szereg tróykątow od. pun=
ktu, gdzie się robotazaczyna, aż do mieysca,'gdzie
się ma kończyć. "Wzór:dakićy roboty ; pokaznie
nam Figura 2:3): od dwóch. końców wymierzonóy
podstawy.ABceluiędomieysca €,.z CiB doD,
1 podstawę.z początkiem roboty D,R. przez da

ABC, "BCD: potćóm Ślęć nasiępniącym
_p< przezrzeztróykąty ACE, ABP, "FAG,
"ABEAEH,AHG,i'punkta ostateczne.Tóka |po-
-dadnikowego HDmam związane|naZna*

 róykaty
    e

   

   
  
  

  

- chylenia, bokuHA,dopołudnikaHDoirzymuię
R z nac lenia” sodstawy AB do:dociki A

,linii1ma adóyWAotrzymnię mp,
Pa

rzy|skakaćao:Rz? D, d
/ mi długośćpołudnika HD.

i poładkikkś: bokówwscho-
ibokówzachodnichdru- e
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adawprzez słońce: albo przez inne sposoby,
które Astronomiia podaie. Poznawszy nachylenie

| jednego boku kióżezókotwiek. tróykąta do poładni-
(ka, łatwo iest barzo stąd wynaleść poin-
2 tych boków.

| "Ten iestsposóbpowszechnie zachowany ii pe-'
wnywymierzania ziemi, która gdyby była _dosko-
nałą kułą;nialąc wśiaFsch iowieh: wartość ie-
dnegostopniapołudnikowego, i tę rozdzieliwszy -

zkR siętnaście, otrzymalibyśmy, ile takich miar
| fiemiecka zamyka: tę znowu wartość iednego
śiopuia rozmnożywszyprzez 360, wypadłby cały

(|. obwód południka ziemskiego, ŻuczEgO- łatwo do-
+ chodzi się pesnięż:kali,czyki bdląctość: wierzchu.
(ziemiodić F aiąc zaś promieńkuliziem--

e skićy, wyrachować można ą ićy powierzchnią,
| lub iakąkolwiekićy część.w akiohkś miarach ięż:
s ZńTzEyaą ne,e:w|

w

  

 

  mZagadnienie Fiwe ziemi.

  

  
  

  

  

ytność;oko: co nakońcu siedmnastego, iina
cu ,ośmnastego wieku wykonali: /Vorwood

„ Snellius w Holandyi, Pikardwe Fran
0 innego celu, tylko dochodzenie wiel--

2 lościziemi,wziętćy za doskonałą kuię.
ńka Ko „o biegu ziemi, rozważo-

i Newtona, zwróciła tewszy”
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nayważnieyszego zagadnienia o prawdziwy figurze
ziemi, które przeszło siedmdziesiąt lat zatrudniło

' pierwszego rzędu ludzi uczonych w Europie. Roz-
trząśnićymy to sławne pytdnie. Jeżeli ziemia iest
prawdziwą kułą, stopień południka w jakićmkol-
wiek mieyscu ziemi mierzony, wypaśdź powinien -
tćy samćy długości: to iest, zamykać tę samę licz-
bę tokci, lub prętów, byleby w tych wszystkich roz-
miarach mieć baczność na nierówność gruntu, na.
 niedoskonałość narzędzi, na skutki łamiącego się:
światła,na różny stopień ciepła w powietrzait.d.

- 4 stósowne do tego wprowadziwszy poprawy, cały
'wynuar przywiesaź do iednćy tćy samey równie

| zad płaszczyzny, to iest, do' powierzchni
mrorza. A ia niĘ e że ziemia nie iest doskonałą kulą, to

 maprzódz nauki Kopernika wniosł Hughensi /Ve-
_ wfon: a potóm wszystkie wymiary na tylu miey=
scach- i az Ę B, st! ierdziły.| A sk

  

  
  | CiężkośćSE ciał © ien.

|_ 45. Jeżeli iemiakręci się około swóy oś  -
_ wbiegu dziennym, każda ićy cząstka nabywa siły

       

   
   

   
 

jo, ©0 koniecznie odmieniać pówinno ciężkośc
ciał ziemskich. Działanie to siły odpychaiącćy,

sze koło w obrocie d: przeznie opisane:
iest, im te cząstki żę:bise równika, czyli im

  

a sięna ziemi, i stosunek

$. 29. Wstęp), którą usiłuie oddalić
| koław tymobrocie przezsiebieopi-

JAD

| działa Braki koła_w obrocie ziemi

chodzą sięrazem: to iest, promień ró -ROR BO NK 0

wą

 

430
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> snie jestrazem Awierzchołkową; więc tan
Ek siła Pa iest wręcz.przeciwnasile ciężko-
A” ści, bo:tamtąciała usiłuią oddalić się od środka

© ziemi, tązaśdążą do.tegoż środka: więc Siła od-
ć pychaiąca zmnieysza nt barzićy siłę -ciężkości pod
Bai dlatego, że ićy wręcz iest przeciwna;

tego, że tam chyżósć obrotudziennego ziemi
tiaWszystkie przeto ciała mnićy cię-

 

Rą, równikiem, iak w iakićmkołwiek mnóćn

 mieyscu ziemi. Jakoż. pod równikiem siła odpy-
| kóżaż iest 785 siły ciężkości. Zobaczmy, iak się”

| cdężkośćciął na innych mieyscachziemi przez
 ióySa dzienny zmnie jszać 1 pdmieniać powin-
4 na..„Niech naFigurze8.AB wyrażaoś obrotu

+= „al goziemi:azatóm "A,B, dwabiegunyświa-

aaa > taż C D promien równika: punkt e pod iakąkol-
EB, „wiek szerokością leżący,opistńe wtym obrocie ró-

|kopa de|<góafy ef($..1g. Wstęp).Si-
ała na tóm mieyscu wkierunku

zaśPoni w kierunkueC: więc wpun=

ń pes esa.odpychaiąca nie całą, aletylko część
swoićy dz wywićrana zmnieyszenie ciężko-

Ha samych biegtnach wraz
m w ym dk. o ciężkość -ciał

GE większa | aodrównika ku biegunom, i cia»
_ ziemskie a  «iężą równikiem, nay-SSEkk

ch szerokościach idąc

 

  

 

  

  

  
  

   

 

   

by Rów ©)lab.nae
Ba Pną, 1 nanmdo|nióy.So

caWw ia e=oęsą
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sł odpychaiąca pod ód gdzie całą swą
Z dkie; dosiły:odpychaiącćy na zmbiey-=  .mocą w

„szenie ciężkości w pun cie e, ma się tak, iak pro=
R równika do promienia równ: laka> Siła
odpychaiącadziaław stosunku Aakim, iak kwadra--
ty chyżości ($. 26., Wstęp), więc zmnieysza cięże

| kość ciał ziemskich w takimstosunku» iak są kwa-
draty promieni równoleżuików; bo te promienie
wyrażają chyżość. różnych mieysc ziemskich W 0»
„brocie dzieunym. Promień iakiegokolwiek równo»
 leżnika ef nazywa się w  Jeometryi Dostawą (Co-
- sinus)łukue D, czyli szerokości ieograficznóy miey<

a

-sca; więcoda ciężkości w ciałach ziemskich,
ma %ię iak kwadraty. dostaw „szerokości ieografi-

óy : i ićżeli wartość siły odpychaiącćy od ró-
nikiem, czyli 7%5, rozimnożę* przez Kołaat do=

- slawy szerokości mieysca, otrzymain oe
ciężkości ciała1 m scuwłaściwą. ie bye
złe o ciężkości cia ichrozumowanie Newto-
na i Hughensa, ooten ostatni odkrył prawa i

   

      
ćwłasności siłyodpychai - Ale RA.byłospra
 wdzić to i porównać z świdkacwakał Żadna
|waga nie -może pokązać odmianyciężkości, bo siła
A ca równie wpływa na wagę, iak. na cra+

"> ło>ważónc: spuszczać ciała z góry na różnych
mktach-ziemi, i uważać.„wszędzie.wiele stóp na

| dnęReprzebiegaią, iest „doświadczenie it true.
4 dne i nadto gena takkagąza.śfenomen.

a
"

    

 

    

  

aszzpi ZET, O ciałpech,

Ów posopka) Galileusza,
© konałonćy przezHughensa, iszczęśliwy Ua

ukazały fizykomtaj pause pa zędocho-
| ciężkości, 1

1% A 8 >

 

ĘRg-da:wahaiących się at.naypewnicysżą iż

rzyprawione

grozd”m R" R a.
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| nika o obrocie dziennym zićmi na naypewnieyszą -

ÓW BA EE roku 1672 Richer Akade-

(+ mik Paryzki wysłany na obserwacye astronomiczne

spy Cayenne, blizko o pięć stopni od równi.do
ka odległćy,  postrzegł naypićrwszy, że iego ze-

gar do czasu średniego 55, k. 122) urządzo-

my, i dobrze idący w Paryżu, spoźniał na tóy wy-

6 spie dwie minuty i dwadzieścia ośm sekund codzień.

Spoźnienie to nie. mogło bydź skutkiem wyższego

„stopnia ciepła; bo stopień ciepłapanuiącego w bli-

| zkości równika, iedwo mógł sprawić piątą część ca-

łóy tóy odmiany. Krom tego, Riclier z nayostro-

.  żmieyszą bacznością przez dziesięć miesięcy to do-

|. świadczeniepowtarz iąc wCayenne przy pewnym

„stopniu ciepła, wróciwszy do Paryża roztrząsał ten

' fenomen w tóy samćy temperaturze powieirza. i zna-

  

lazł, że-wakadło zegaru bydź powinno w Paryżu

| blizko o półtrzecićy linii dłuższe, niż w Cayenne,

FO JM aeg =s08E Ten sa. czk6_sa ołidróch pit
| Ktach ziemi skazywać. Ten fenomen był potem

- przez wielu innych Fizyków i Astronómów na ró-
| amych mieyscach ziemi sprawdzany i uważany: za-

stanówmy sięnad iegoprzyczyną .  _
>, Wysławmy sobie ną Fig: 24. Tab. II. ciało

© ciężkieA na nici z punktu C zawieszone: ieżeli

ie odx szyod linii wierzchołkowóy CB z pun-

 

ku A_ puszczamy: mocą ciężkości przyydzie do

„punkta B,i wtym biegu takićy nabędzie chyżości,
| aakgdybysamopas spadło zwysokościBE ($. 10.

,+ Wstęp): mocą tćynabytć ZEchyżości,

 

| stale; z pumktu znowu I) mocą siężkości spadnie   
  

  

.(niesie się do A. Gdyby nie było oporupowie-

MAKA

 

a

- gdzieiego chyżość oporem ciężkości zniszczona u- -

| do E, i nabytą w tym spadku chyżością odE pod-.

za,ciało ciężkie raz odciągnione od linii wierz-
cholkowćyiruszonezespoczynku, nigdyby nie ur
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stało chwiać się i dać ha AR C, spedki ,
iąc przez' połowę łuku AD siłą ciężkości, i dźwi-

", galąc się przez drugą połowę za nabytćy w tym

-_ spadku: chyżości. Norówa,ruch ciała przez cały

; łuk AD, Kołysaniem (oscillatio;oscillation). Cię-
żkość więc i chyżość nabyta działając naprzemian

© naciało zawieszone, są dwie przyczyny biegu w cia-
, łach wahaiących się. Chyżość nabyta wspadku, za-
wisła odsiłyciężkości;im więc ta siła będzie wię;
ksza, tym będzie prędsze wahanie się: to iest cja-

_ łoten samłuk AD,wkrótszym czasie przebieży :
azatóm w tymsam u-czasuwięcć ra-
zy kołysać >kąta”SR ciężkości AASEROJ się

/ spadkićm wolnym z wysokości BE; więc ieżeli ta
_ wysokość w krótszym czasie od siał” samopas spa-
_ daiących iest przebieżona, wahanie się będzie pręd-

sze, „to iest liczba: koł' sań Wtym samym czasie
ANZE wer»więł 4 na odwrót, ieżeli

   

  

||. Richer urządzi wmia zegar ad dnia ,
>=edniego słońca "ALP k. 122), 3odie-
_dnego'przechodu przez południk pewnóy iakićy

_ gwiazdy doprzechodu tuż następuiącego, czy

-przez dzieńgwiazdowyzrobiłkołysań 86164 w Pa--

PEPaktórych każde wyrażałoiednęsekundę cza-
su lego: ten samzegar przeniesiony do Cay-

enne, źnił mu dwie minuty, 28 sekund; więc
dzień gwiazdowy zrobił w Cayenne sto czter-

  

   

  

 

  

 

  

> siłaciężkościwCayenne pe słabsza,
"w Paryżu, Zamiast do Cayenne,przenieśmy.
ć p:zParyża dalóy ku.północy,naprzykład. |

ę  Wardhu:s przy Laponii; zobaczymy, że...
REMO:RZY _«

  

PYe.niżw Paryżu. Skąd si
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©... ciągn dnia gwiazdowego więcćy zrobi kołysań
w FWardhus, niż w Paryżu; pokazuiąc nam, że si-
ła ciężkości odmienia się na ziemi,to iest, rośnie
od równika ku biegunom; ubywa zaś od bieguna
ku równikowi. Można więc siłę ciężkości wymie-

' rzać, albo przez liczbę kołysań w wahaiących się
zegarach, albo przez liczbę stóp, które ciało cięż-

(4,,/kie samopas spadaiąc wiednćy sekundzieprzebie-
| g% przeto zachodzi pewny nieodmienny stosunek

A między - temi dwiema Rabe: dałece, że na
. każde mieysce zierhi maiąc z wich iednę, łatwo
bardzo wynayduiesię druga: ten stosunek skazuie -
nam *%echanika. | : wo

//. Jeżeli na tóm samćmmieyscuziemi zawiesimy
-/ dwa ciała równego ciężaru, ale na niciach lubPAprętachnierówneydługości; ciało na nici krótsz

->5  prędzóy się będzie kołysało, niż -na nici AE i
oe iest, w tym samym przeciągu czasu wahadło

>. krótsze więcćy zrobi kołysżń, niż wahadło dłuższe:
| 4 dlatego w zegaraćh spoźuiaijących: skraca się wa-
+, badło, przydłaża się w przyspieszaiących. Więc

(znowu liczbakołysań w pewnym przeciągu czasu.
©. zrobiona, zawisła od długości wahadła: i zamiast

|. dochodzić siły ciężkości z wahadłem tóy samćy
|. długościprzezliczbę kołysań, możemy ićy doche-
(dzie przez różną długośc wakadła, biącego Wszę+
(- dzie za iedićm kołysaniem  iednę sekundę czasu;
„gdyż każde z mieyse_ziemskich różniących się sze-

, rokością ieograficzną, maiącinną,że tak powiem, -
siłę ciężkości, musi mićć koniecznie pewną ozna-

*pręta zegarowego,

x

 

| „ez0ną isobiewłaściwą długó
„na skazanie iednćm kołysaniem tey samćy równie

- twwalącey chwili czasn. Z czego znowu wypada,
©że musi bydź.pówny i nieodmienny ak mię-
|. dzydługością wahadła, iednę naprzykład sekundę
>. ezasu biiącego, i między wysokością,którą ciałą
|. ciężkie samopas spadaląc, w iednóy także sekun-
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dzie tego samego 'czasu przebiegają; bo iak pićr<

wsze, tak drugieiestskutkiemi razem miarą siły |

ciężkości; a tak na*każdćm mieyscu ziemi pod

iakąkołwiek szerokością, z długości wahadła ro-

- biącego wszędzie równie  trwałące Sz „, f0-

żemy dochodzić wysokości zaa ciał. ciężkich; i

na odwrót z wysokości spadku wynaydować dłu-.-

| gość waliadła: co-nam także tłumaczy Mechanika.

oczywiscie, 1ż żeby zegar: ten Sams czas pokazywał

SREROOĆ >od równika ku biegunom, potrzeba |

0przydłażać, potrzeba: ie zaś skracaćiego waha
|idąc z zegarem od biegunów ku równikowi: bo -

"na pókazanie kołysaniemtego samego podziału i —

gatunku czasu (L..55. k. 122), z rosnącą siłą cięż- ,

kości, rośnie długość pręta zegarowego czyli-wa-
_ hadła;zubywaiącą ubywa. WRS CR ORA

EL Ma, =
  

 

    

=

onałękabę -1-- e

1 ug:Ziemia iest przeszło we dwóch trzecich
| częściach swoićy powierzchni oblana wodą, napeł-

© miającą morza; które się ciągną i łączą z sobą |

dnego bieguna do drugiego: cały ląd daway

uważać należy iako rozległe wyspy mo- |

.

 

r

  
     

  
   

  

  

   
   

, 9którymmaianćm mieyscu mówić bę-
|nie możebydź wzięto za zburzenietey ró-

  

 

zewnętrznychziemi, któreusunąwszy my-

0Ż tegoWszystkiego cośmy dotąd mówili, widzimy |

i rozłaną uważaćmożemywrównowadze
; bo małe kołysamia się poryodyczno|

zechućy: dlate 0,że pochodzi od. + za
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'mia się naziemi rosnąc od równika ku biegnnom;"więc wodaw rówuikiem iest leksza, niż przy
©. biegunach. Wystawmysobie morze ciągnące się od

- biegnna ku równikowi iako ieden kanałzakrzywio-
« my, i napełniony wodą różnćy. ciężkości, którego
jednoramie kończy się u biegiina, a drugie za-

, czyna się u równika: podług tego cośmy powie- .„dzieli w $. 50. Wstępu: słup wody morskićy przy
- równiku nie ułoży się do równowagi:ze słupem
|. wody przy panna. ieżeli pićrwszy nie będzie

. dro tyle wyższy od drugiego; o ile ciężarwody pod
wszókeć. mnieyszyod ciężaru wody pod bie-

/. gumem. -Gdywięc woda lżeysza pod równikiem
/ . est w równowadze z wodą cięższą pod bieguna

__ ziemidopawierzchnimorza, każdy słup musi bydź
|"naydłaższy równikiem, naykrótszy u biegunów;
| te słupy idąc od równika skracać się muszą sto-

_ poiapi w miarę rośnącóy ciężkości: to iest,morze
BEE e koniecznie mieć postać wyniesioną aż
- wnikiem,a spłaszczoną biegunami: i odległość
af, srodka: kkpepe ar morza bydź powinna
(0 większawpićrwszóm, niż w drugićm mieyscu.J/'2 «egowipędaćżę gdybycałaziemia byłaobla-|... ma wodą, dlatego,żesię kręci około swćy 0sŁ|, wbiegu dziennymi zmnieysza ciężkość ciał, nie
|, możemićć figury kulistćy, ale musi. koniecznie

| iakąby ellipsa obrócona okołoswćy osi moieyszćę: — ($a8. Wstęp) SA kigsk eobrocie prze.
ę aszi yznąpołudnikawystawianam Fig. 25. Tab:15.) gdzie A Bwyraża średnicę równika;ED oś -obrotu dziennego przez bieguny E, D, przechodzą.- eq,,Całe dociekaniefigury ziemi w takim przypad-

   
  

  

    

      

  
 

r:

 



/ mości naszych % tym walnym
| śmyniezmordowaućy pracy i głębokim doza:

. niomludziuczonz tego narodu- Akademiiau-
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CEdo CA, 10 iest, osi_mbieyszćy do osi większep
- ellipsy. Różcica między dwiema temi liniiami za-
chodząca, czyli ilość liczbą ozńaczona, 0 którą od-
ległość wierzcha ziemi od ićy środka pod równi-
kiem, przewyższa podobną odległość pod bieguna-
mi, „nazywa się Elliptycznością, alko śpłaszczeniem

* ziemi (Ellpticitas: Ellipticitć ou applatissement. — :
(| Dopićro wyciągniona figura ellipsoidalnaziemi
wypada z s" hidrostatycznych, 'czyęi z równo-
wagi ciał P ynnych w tćm przy)puszczeniu, Żezie-.
mia cała. iest oblana wodą; bo iinaczćy wodaoble--

, waiącd ziemię, nie ułoży się "do równowagi i spo-
| czynku. Ale ieżehipowierzchnia.zieminie iestca-
da wodą oblana, iakaż: iest figura lądu, albo ra--

is iaka iest figura ziemizłożonćy z wódyizłą
To zagadnienie nie mogło bydź rozwiązane;

: tylko.pr ,bizkościrówniziemi w różnych punktach
to iest w. ościrównikas.biegunów ,.i pod iaką--
kolwiek inną szerokością. ' Rządi naród Francn-
zkiopąnowałcałąch: oei=zasługę wtćm_ wiel--
   

- kiómprzedsięwzięciu. Ledwo nie=SO:
ki wymiarów praktycznych, i

 

miciętnościParyzkawrokuPRAS
©. ma swoiegoiednotowarzystwo. do Peru, któremu

   

prze żyli Łacondaminei uer; drugie10-
|warzystwo doLaponii Szwedzkićy , pod pacz
| ctwem Maupertuisi Lemonier nawymierzanieziemi.

| Sławny Lacaćlle mierzył łuk południka na końca.

  

a >z:Bak.się wRZADobrćy nadziei.

s dawne Picarta wekómedeto > +
labnx R =

  

towymiary
o R. tym.przykłademidąc,p

zea, Mason i Dizon w.
a ; BoschowichiBeccarią we-Włożudh..

  

z

nig w -APRŚOZEA SRA
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R"ciaki”ranwieńczenie tego wielkiego i i kosztownego
_ przedsięwzięcia, przystósowaniem do ustawy wie-

©, cznie trwałych miar i wag, w czasie nayburzli-
„wszóy rewolucyi, rożkazał cały łuk' południka

rzez Francyą przechodzącego, 83 iest od Dunkier-
zk, dó„Barcellony blizko dziesięć stopni zawierający

SRA rozmierzyć, i tego dokonali Astronomowie Mechain -
—' 1Delambre. . Nim rozważymy wypadkitych wiel-

-kich robót, wróćmyPoedociągu rozumo-
iE (wania 0 figurze ziemi. -

odeżei ziemia:"nie. est. Kal, iaksię dochoiA
AE yć mao 3a

    
  

  

wić

 

owe podług.których ciałaciężą,pe >
ś pionowe na powierzchnią ziemi,niebędą się prze- -
_einały wićy środku; bę ta własność nie służy tyl-
, ko samemukoła,ikali obrotem koła zrodzonćy.
_Będą się więcteliniie wierzchołkowe przecinały. -  

  

żnychpromieni. Apałek łez raj
iest większe,im_mniey „promień: prze<

oai "na.kadąy:Ho pradae *ko-
  



4 * i p 5 a
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Aa do niego przystalącego; poznamy, iaka wypadać -
powinnna miara stopni południkowych na różnych
punktach ziemi przedsięwzięta: i na odwrót , z mia-
"ry. Stopni pofadyikówyh wniesiemy zakrzywienie
łuku południkowegó na mieyscn czynionego wymia-
ru. Jeżeli figura ziemi powstała, z obrotu tćy li-

„mi krzywćy, którą wyraża południk; iako łuczki
„kół przystały.do łuczków południka, takpowierz-
chniekuliste temi łuczkami kół opisane, przystaną -
„do powierzchmi ziemskich; i znowucałą ziemię u-
ważać będzie można, iako złożoną z małychpas-
„ków kulistych do. różnych promieni należących.
|, fa iest sztuka, którąnam Jeometryaw wy- ;

- mierzaniu ziemiiwdochodzeniu ićy figury skazn-
_ de. Środki tych wszystkich kół,do których łucz- -
ki południkaziemskiego przystają Tnależą, padać -
będą mimo, ale blizko żoda ziemi. Zeby iesz-
'€ze mieysca tych wszystkich środków poznać, po-
„myślmy sobie. że:na Figurze 26 AQE wyraża
nam ówiartkę południkazięmskiego w/swćy rze-

_ telnćy postaci, gdzie C A iestodległośćśrodka zie-
- mi od „e A; CE odległość tegośrodka ed
- bieguna E, przy którym ziemiaiest spłaszczona.
"Ten„południk podzielony iest żaSake łuczki A
M, PQ, PTRĄWWNA należy do koła
innego „promienia. Wszystkie środki kół przysta-

o łuków |olodakaao

     

  

 

         

 

OM NET.cąemnącćy sięblizko środka
(ziemi Ć. Liniia LNRT nazywa się w Jeomewyi
- Liniią odwinioną (Curva evoluta: Courbedźvćloppóe,
do którćy ostatecznych punktów linie proste AL,

 

    
       

   

 

'znemi (1angenies:tengentesy; bo wysta-
ie, żelaliniiaiestzawiniona nicią się+ ,1

ażdopunktaA; ieżelitę nić wyciągnio+
woli odwiiaćbędziemy; punkt ostateczny
(niej wodwiiaiu (opisze łuk poludui.

« e.a.
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ka APQE. Linii: proste AL, NM, OP, TE, są
po na powierzchnią zićmi, a przeto. skaznią

, kierunek ciał ciężkich, i są promieniami kół przy-
staiących do łauczków południka tam, gdzie tenże

, południk A PE, przecinają. Tu zaraz widzimy,
©, że kąt ApM. wyraża w takowćy figurze ziemi

szerokość ieograficzną mieysca M; if A qP. szero-
kość mieysca P; kąt ArU szerokość „mieysca U,
at d. sąto kąty, które otrzymuiemy z obserwacyi,

- / mierząc ie do liniy 'wierzchołkowych. Gdyby zie-
| mia była kulą,szerokość.mieysca P, wyrażałby-
"kąt gA ©P, kiedy tęż szerokość fa ziemi nie kuli-

 stćy wyraża kąt AgP: różnica tych dwóch katów
_lest kąt gPC, który się nazwać może odstąpieniem

—” odfigury kalistey. « Na wynalezieniu Grabaż za-
_ leży poprawaszerokości ieograficznych dla figu<

|... Trzymaiąc się tylko tęgo, co do teraźnieyszey
(>, _wiadomości iest nam.potrzebne, zastanówmy _się
|, iż ieżeli ziemia iest wyprężona pod równikiem A,
|, a.spłaszczona pod biegunem E; łaczek ićy

0, AM Dbarzićy odchodzi od linii prostćy przy ró-
( wniku, iak łaczek U E przy biegunie: toiest,za-Krzywienie: łuczka „AMIet większe,ikłuałaUE; więc promień: koła przystaiącego do łuczka

maie do łuczka U E, Jakoż promień koła przysta-
jącego do łuczka AM iest NM, La; promień
koła przystaiącegodo łnęzka UE, iest TE. Jeżeli

8 -Pżó dieden stopień 'południka; łuczek AM,
przy równikubydź powinien krótszy, iak tłuczek

ao lub prętem, liczb. prętów iednego stopnia po-
_ dudnikowego przy równiku bydź powinna mniey--
sza, niź liczba prętów równego mu łuku przy bie ©
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 gunie. Słowem, ieżeli ziemia iest wyprężona pod
równikiem, a spłaszczona pod biegunami, długość

stopni południkowych na prętywymierzona, rosnąć
powinna od równika kubiegunom: i wszystkie wy-
miary, 0 których dotąd mówilismy, |miały za pićr-

- wszy celsprawdzenie 'tego oczywistego wniosku.

Sprawdzenie rozumowania przez wymiary ziemi:
i progowe z nich prawdziwły figury

ż £ rozległościziemi. i

49. Od rozumowania przeydźmy teraz dowy-
miarów praktycznych ziemi, 1 zobaczmyich wy-
padki w następuiącćy tablicy. Pierwsza ićy kolu--
mnazamyka nazwisko kraiu, lub mieysca znakomite
szego,gdzie był wymiar ziemi robiony. „Druga

 amie mierzącego Antora. Trzecia szerokośćiieogra-
-_ficzną mieysc kazde średni punkt łuku mierzo+
mego przechodził: Czwartawyraża długość. łuku

; CA mskiego,zawieraiącegoieden stopień
+ koła: 4długość.wyrażona jest przez pręty Fran-

<cuzkie (łoises), z których każdy zamyka sześć stop
*Paryzkich, czyli trzy/ majełać łokcie Gewa. Sto-

  

   

paParyzkadzieli się na dwanaście cali, każdy
( całna dwanaście liniy, a zatćm stopaiedna za-
3 sto eztćndzieści cztóry (848)Ubi, co nanż
eawiedzieć niżćy.
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Kr SKY Miernik | Szerokość łac zk
lub. 3 i | ieograficzna. pniapołudni-

Miasto. A utor. s]: ovega
ż 3 „ JStopi; min: koła . Pręty Franc.|

eru , iwa SEO 00050 ADODR:
rzyłądek La Caille 155%. 1% poład:| 57051.
obr: >| A Cż
ensylwa- |Mason 59. 12. północ: 50888.
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body wostatnićy |Kiwyrażone napićrw
(3. rzut oka pokazuią, żestopnie
oh. większe + idąc odrównika ku biegunom; a zatćm,

© że ziemia iest
Jlość atolitego spłaszczenłanie wy

"1a sama ż dwóch. iakiehkolwiek wymiarów mit

|. ©, "UORĄkai mięk Nie.przypuszczając znacznyc
> 2

k. 154).
rzy bi

południka są coraz

syłaszęzona (L. 48.
wypada

w praktyeznóm ;ziemi wymierzania, można
aY

;k > lab zobrotu tóy samćy lini krzyw
> 40 iest, że tonieiest

wolirion). Stopień nawet
|... Dobróy adi przez La Caille napółkiĆ dów mierzony, większy iest, niż zwblizko

nd

obrotowaa>re-
udnika wpana”lądku

> > e saz A Anaoe eść
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| a czegoby można wnosić, że półkula południowa
. mie iest zupełnie, co do figury swoićy, równa I

* podobna półkuli północnćy. Ale ie wszystkie wnio-

ski mićć mogą wiele niepewności, dla zacho-

. dzić mogących omyłek „w. robotach niektórych

praktycznych, przez nikogo potóm-niepowtórzo-

nych. Naybezpiecznićy: zdanie i wnioski nasze 0.

-. figurze ziemi źasadzać możemy na dwóch; z nay-

większąścisłóścią dokonanych wymiarach, to iest,
na ostatnim Francuzkim przez Michain i Delambre,

ina pićrwszym Peruwiiańskim przez Bouguerd ro-
bionym,z których wypadaią 0 figurze i roziegło-

ściziemi następulące prawdy. : R
* +

| Naprzód: Że ziemia nie iestto zupełnie foremna zę
-Ellipsoida, ale raczćy Sferoida, czyli bryła okrą-

©głanie kulista, znacznie iednak zbliżaiąca się do

ili, wyniesiona i wypukła pod równikiem, a spła-

hepa wk i 0
©. Powtó > promień koła przystaiącego do
- łuczkapołudnika ziemskiego god Rokiem,63

| jest:AinaFigurze 26)ma długościtzymiliio-

- ny dwakroćpięćdziesiąt ieden tysięcy, sześćset sześć-
- „ dziesiątsiedm(5251667)prętów Franeuzkich(toiśes):

promień zaś koła przystaącegopodbiegunami,czy-
i TEmaw sobie trzy miliiony dwakroć ośmdzie- _ |

  

   

 

+

   

  

 

.
-

_ siąt ieden tysięcy, czterdzieścidziewięć (5281049) |    
    

  

   

   
   

  
   

 

  
 

egłość wierzchuziemi0dićy środka pod ró-
ilema, albo linii A € na Figurze 20)zamyka

dwieście dwadzięścia .sześć (5271226)prę-

  

zkięb;połowazaśosi mnieyszćy, Czyli |
-
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AC "osi Sbrdia dziennego : to iestodległość bieguna od
|, środka ziemi, albo na Figurze 20. linią CE, ma

Ę długości trzy miliiony dwakroć śześcdzięsiąt ieden
: © tysięcy, dztćrysta trzydzieści dwa (5261452) prętów
NOR 4 Francuzkich ;a zatćm garb, czyli wypukłość zie-
os” M)pod pówikićia zawiera dziewięć tysięcysiedm-
7) JE dziewiędziesiąt 'cztćry (q794) prętów Francnz-

|, kich. Jeżeli 5271226. rozdzielimy przez 9794, wy-
3 padnie 554 Ra; „więc spłaszczenie ziemi wyrazi

się przezułomek -35: rozdzieliwszy znowu 5261452
2 przez.9794, , tżyniakny 355; „przeto figura pra-
Fr iwaziemi, czyli stosunek. 0si biegunowóy do
osi równika (L. 47. k. 151) wyraża się przez uło-
„mek R Za pomocą tego ułomkaprawdziwą fi-
* ziemi wyrażaiącego, wszystkiemiary liniiowe

któweanaziemiwziętćy zadoskonałą kulęotrzy-
| manę i zachodzące, przerobićmożćmy na WO:

syROZ Aćy figurze służące.
kę olaZOsię wartość

iednego st a u równi ziemskiego mierzo=

jego na.a. lub.zachód. Takowy. stopień ża-
mykać w sobiepowinien"piędlzieśiąjsiąt siedm tysięcy
>dziewi €dziesiąt trzy(57 ),prętów Francuzkieh ,

  

  

   

  

  

    

    

top nia, Fówiikowszo zawiera w sobie.arzy tysiące
ośmset sześć: a.-<zydypietra a zatóm    
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1

k. odległość ićy wierzcha: od środka, zamyką w $0-
„o bie”ośmset * pięćdziesiąt óśm ((858), mił jeografi--

ch;, a zatćm, że cała powierzegmia ziemi ma”
Yw sobie blizko barzo dziewięć: miliionów dwakroć.

i Polce ieden tse (9251000)fmil kwadrato-
wych ieograficzny a pomocą tu przytoczonych
liczb, iako istotnych pićrwiastków rachunkn, łatwo

- dest „podług prawideł iieomeirycznychwyrachować
bardzo ścisła rozległość Każ ego kraiu i każde
części powierzchni obie, maiąc nawet wzgl
naprawdziwą iiey figurę; co iuż do rzeczy naszey
nienależy. Ze zaś uważaliśmyziemię room na

- pasy w$. adk. 125; znaiąc powierzchnią całey,kuli
* ziemskićy,” łatwo st wyrachować, ile mil ieogra-
ż śczzych kwadratowychkażdy pas wsobiezawieraO

>Oladwa Pasy zimne zawierają „651 46 isl kw:
_Obadwa Pasy umiarkowane.. 4801970
"Cały P.PGR BOKACH G10%>+86858go

i Cała powierzchnia %rżz. ga51000©
KE cx teylogarytm6,9661887..
| Jeżelisobie całąpóowierzchnią ziemi wystawiniy
podzieloną. na 57 "częci; z tych dwa.pasy zinme

j ż ezićry ipół49dwadnekiumiarkowane.„trzydzie-
sei: cały pasm:
kowych części.

  

  

="

ta) Nd. "PAGIRARawałki<wieiiaEż
na: *ometrycznego: żepowierzchniapasakalistego

A nasię obwodowi :*oRamiócłowójika:
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"> Popiąte: Ponieważ ieden stopień równika za-
myka 57095 prętów Franeuzkich, więc cały obwód

' równika, iest ta liczba 560 razypowtórzona, i Ź-
myka dwadzieścia. miliionów pięckroć pięćdziesiąt

- Arzy tysiące, cezićrysta ośmdziesiąt (20555480) prę-

| ów. Franeuzkich: ziemia obrotem około swćy osi

opiśtie to mieysce codzień;. to iest, kiedy zegar,

— ezas gwiazdowy skazuiący, 'robi ośmdziesiąt sześć

 

© aysięcy Tzićrysta kołysań (86400); więcwprzecią-

gu iednego kołysania, czyli iednćy sekundy gwia-
- zdowćy,ziemia.biegiem dziennym przebiega dwie-

ście trzydzieści siedm prętów Frarcuz: i ośmdzie-
>©. siąt dziewięć setnych (237,89), ezyli stóp Paryzkich

1iaq+;. Skąd łatwo barzo chyżość biegu dzieq-
'ównać zchyżeściąciał samopas spa-

go i
e m + t dż 5

:
:

daiących ($. zo. Wstęp). Kamień wolno spadający

„w Krakowie, przebiega w iednćy sekuadzie gwia-

nr go ap Wst.=(119,4W).

66". ==23*.28..więc
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„zdowey 154% stóp Paryzkich, i nabywa takićy chy=
„ ości, iżby mógł w tym:samym czasie 30-*. stó

. Paryzkich przebiedz, „chocby nawet siła ciężkości
© działać na niego przestała: ten kamień w Krako-
(wie„musiałby spasdź z wysokości. wzydzieści. trzy

tysiące sicdmset wzydzieści dziewięć (35759) stóp.
| Paryzkich, lecąc wciąż bięgiem przyśpieszonym
przez czićrdzieści siedm (47) sekund , żeby nabył
tuskićychyżości, iaką ziemia ma pod równikiem

| w obrocie około swćy osi. DRR XS
__ Bieg roczny ziemi około słońca iest 63 razy
chyższy, niżbiegdzienny: (Roczniki Towarzystwa

(Warszawskiego „Tom 1. kar 457% 10 iest, zieria.
_w biegu rocznym przebiega na iednę seknndę cza-
_ sugwiazdowego, ośmdziesiąt dziewięc tysięcy, dzie-
_więćsetdwadzieścia iednę stó Paryzk: i sześć: ca-

(899213); i żeby kanneń wolno spada
Grakowie_nabył takićy_chyżości, iżby mógłw ©

tundzie nabytź Ry

  

 

    

  

 

   

 

  
   

   

   

wię r esiąt tysię-.
) ryzkich, czyli pięć tysięcy

śdeiaga doi pi całoie
ne (5,8652), lecąc wciąż biegiem przyśpie=
„przez dwa tysiące. dziewięówi siedtadzicsiąt
„sekund (2977), czyli przez .cztćrdzieści dzie-s O
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Só dziennego 1 ab rwalącćey od biegunów ku równiko-
k wi ciężkości (L. 47.Ę 151); więc” z ubywalącey

"_.- ciężkościciał, którą nam długość prętów w zega-
„ „rach „wahalących się skaznie (L. 46. k. 147), mo-

a żna jeszcze spłaszczenie ziemi, a zatóćm ićy figurę
wyciągnąć. Doświadczenia -"na różnych punktach
© ziemi z zegarami czynione dowiódły, że cała od-
miana ciężzkaśi od. równika; ku biegunomwynosi
_0,005674: ten stosunek zmnieyszenia do całeysiły

© ciężkości, wyrazić ieszcze możemy c, ułamek po-
;spolity rłwyy. Siłaodpychalącapod równikiemiest
s%z. Siły ciężkości : OE pięć CRAY (ż)
części tego ostatniego stosunku, to iest 2255) -

padaułamek ud;od Seodciągnąwszy aś
; mek TT. (ripe—ripz otrzymam = na

wę ia sgaszczenie ziemi; bo Laplace dowiódł Śożnć
ćlesie Tom. IL pag: 149)że pięć dwoistych części

, stosunku siłyodpychalącćy do ciężkości, zmnieyszone
* , całą odmianą ciężkości, daiią spłaszczenie ziemi. I

SAECO A to spłaszezenie premi się cokolwiekod 4,
-30 U -JIGGOL „2wymiarów u południkowego wycią-
KR Beeatoliwzgląd aMlaskoweo yetł
* ©, czenia, na. nieforemność powierzchni An

| maieżonćy tylą górami rozm wysokości i gę-
83-51 sk p eę% yk deko ciał złołóśy,

NA nierówną głębokość morza i różnęzakręty iiego
(>. dna,i t. d. iakonatyle różnych przyczyni prze-
©, *szkódswem|: n wpływaiącychwdoswiad-

67 czenia zegarów, iw roboty miernicze; dziwić się
| a„że te dwa takna pozór różne skutki,

*„, „to. iest PE chsię zeg rów,iróżneza-
2 |krzywienia. ukówpołudniko przywiodły nas
__ łedwo niena te same Ófigurzeziemi wypadki

|. „Bouguer w Peruprzezdelikatnei„kiłkokrotnie
owtórzone _doświadczenia znalazł, 'iż wahadło,
oz podsamym równikiem zrobiłoprzezieden

razaAr>=SZEŚĆ siej >

  

  
  
   

.

dzień4
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| -kołysań (86400), a zatómzakażdćm kołysaniem ska-
„zało iednę sekundę gwiazdowa, że mówię lo wahadło

pod* równikiem powinno bydź długie cztórysta

trzydzieści dziewięć liniy i „dwadzieścia iedne se-
inych teyże linii stopy Paryzkiey (45g,21). Laplace

„, sądzi (Mecan: Cćleste"Tom FH. pag: 151), że ma-

iąc wzgląd na grubość i nie łatwą giętkość nici

- przy punkciezawieszenia, należy tę długość ułom-
Kae1 0,08 żpicyszyć, azatćm wahadło pod ró-

wnikiem, albo pręt zegarowy to samo skazuiący,

mieć powinien długości 459,13 liniy s. p. Podo<
-bne robił doświadczenie Borda w Paryżu i zna-

lazł, że długość wahadła na Paryż skazniącego za

każdćm kołysaniem iednę sekundę gwiazdową, iest

440,56 linii.s. p. Pominąwszy wszystkie inne po-

dobnie -czynione doświadczenia na różnych miey-

scach ziemi; za pomocą dowiedzionego w Mecha--
| nice twierdzenia;żedługość wahadeł iednę sekun-

dę czasu skazuiących, od równika ku biegunom

rośnie; iak kwadratyWstaw (sinus). szerokości ie-

 ograficznćy: wyciągać możemy na każdy punkt
ziemi długość wahadła, lub prętazegarowego na

kazanie tćysamóy chwiliczasu, a XŚlupóść wa-
    - hadła „długość drogi, którą cialo ciężkiesamopas,

PREPEYPzakY spadając przebiega,

t sowa sekundęczasu gwiazdowego wyra-
chowana na niektóre mieysca ziemi, pokazuie w li-

   
,dednóy liniistopyParyzkiey. |

 

wili czasu: ,iak to nasiępuiąca ©

|miiach i wczęściach setnych króską oddzielonych |
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— Naczas
.

iednćy sekundy gwiazdowey. s”

 

Szerokość o| Długość  |Spadckwolny
ieograficzna. | wahadła. ciał ciężkich.

pge wiwa
 

Mieysce.-

ż Sto: „min: sekun:lini: sto: Par:lini: sto:Par:

 

„|Pod równikiem o. o” o”. 459,13.| 2167,08.
_-|w Paryżu © 148. 50. 14. 440,56.| 2174,07. |
_|w Krakowie "150. 5. 52. ażo,61.| 2174,50.

/. |w Warszawie j52. 14. 28.| 440,64,:| 2174.45.
/ , fw Wilnie / 154, 4a.  2.| 440,80.| 2175,30.(7. Pod bięgunem jgo.0. 04] 444,63.| 2179,40.

=     

 

 

/+. © Początkowe rodzenie się ziemiczyli” Geologia. -.
eg -5x:Dopierawyciągnionafigura ziemi.niewie-

6. le $ię różni od tey, iaka z praw hidrostatycznych
|... wypada, uważaląc całą ziemię wodą oblaną i krę-

|cącą się około swćy osi: więcląd tak się prawie
-  płaszczył, i zaklęsałod równika ku biegunom dziel-

-_. „nościąobrotu dziennego,iak się płaszczyłaizaklę-
- sała woda w morzu; azatóćm musiał tenlądbydź,

_albo rozpuszczony w płynie, albo roztopion wpo4-
cia-

 

wi. EE:to'iest, musiał bydź,
|... dem płynnćm, albo przynaymnićy miękkićm, któ-

2 I pEb i twardnieiącz ee warycjcóć od-
a s pros, A kształciło sięwtę postać, iaką ma:

|... >powierzchni lądn ziemskiego, musiały bydź ukła-
|... dalącym się powoli tworćm tego.stopniamipostę-

(/ puącego  twardnienia. _Wody morskie nim się
| ułożyły do równowagi, wzruszóne oddna aż do po-
wierzchni w całćy swoićy massie dzwigaiąc się wy-

.
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"żóy, iak dzis wszystkichgór wierzchołki, i znowu
spadaiąc, musiały.gwałtownóm płynieniem;biciem

_a odskakiwaniem od siebie, robic powszechną bu-- Ę
rzę i nawałność po całóyziemi,miotać cząstki zie-
mne na wszystkie strony, które pokońywaiąc przez
"stopnie, działanie wody zburzonćy, 1 sły odpycha-

ryt . , * . 0 ę BEE m < p /” a A

łącóy wzaiemnóm na siebie ciężeniem, kupiły się 1
kleiły na rzód na dnie składając ciała,mie niogace

_ się wwodzie rozpuścić; inne czepiącsię do tamtych,
_ powiększały te massy stałei twarde: inne potóm od-
skakuiąc od powierzchni ziemi mocą burzy i siły

pychaiącóy, sięgały mieysc wyniosleyszych,i tam

+ się 1 rżydandy, todę,posad niż drugie,
_ składałąc skały i góry, któremiiest naieżonapo-* wierzchnia ziemi. Te znowu kupy i bryły pocią-

    

| ułożenia fofemnego powierzchni lądu; póki woda

RS a taaak |
-„ziemi nadniedobrzestężonćm, i działaniemświe-

  

  

      
    
   
  
     
  

asi  lądu nie stanęła w równowadze,w iakićy
"widzimy, Dotego stanu prowadziła ią, i
pomogłagęstośćśrednia: całóy bryły ziem-

ry razy przewyższająca gęstdśćwody.

 

 Takowe0 rodz
dnych praw Mechanikinie obraża, 'alę owszem na
RCDCLEOREC kran

- Ze ziemi| Ze wrazzę wszystkiemi planetami ixię-
ami iest oderwiskiem od słońca; że komety

 

   

  
> 5 . »

UE,

| gając inne_cząstki dążące dopićro do składa, zro-
- śmienia itężenia, stały się nowemi przeszkodami do

na siebie ciężeniem, iądrem

4 początkuziemimożemanie, ża-.

 

m

- żo skupionych mass twardych muszona, wolnieiąc

»  baedzićy w swćy nawałności, nie dała osieśdź

iu, i sama po utworzondy chropawóy

zeskładuwszystkich ićy ciałwypadaiąca, i

d byłystworzone,niź.planety; żemassasłoń- ©
st mocą iego świata roziopioBa i płynna;że |

gm ogłgrtaliowaćbieg. prcgo chyżo.
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„AD RP KS : Ę|. ścią uderzyć o słońce, i tak ogromną bryłę od nie-
go oderwać, która wystarczyła na złożenie wszy-

stkich planet ixiężycow; że z uderzenia komety ji.
_ 2 działania wzaiemnego na siebie słońca, rwszy-
stkichtych brył rozpryśhionych po przestrzeni nieba
mógł powstac bieg.ls 1 xięzyców, nie przecho-

© dzący przez słońce, iak myśli w swych Epokach na-
| turyBuffon; iestto mniemanie zprawami Mechaniki

pie zgodne, i tyle śmiałych przypuszczeń zayieraią-
 €e, iż się z niemi sama tylko rozbuiała i niektóremi

: odwiecznemi prawdami nie powściągniona imagina- -
3. eya oswoić może, Nie iest atoli naszzamiar wchodzić

|. m głębsze roztrząśnienie tego mniemania, ani uchy-
| _. ,bić*powszechnćy czci i uwielbieniunieśmiertelnćy
|sławy Autora,którytak wielkąmasęprawd i my-|. Śli ogłosił w dziełach swoich wspaniałą iniczćm
R: niezrównaną SEC: i który czarami teywymo-
|, wy stworzył siłę moralną, i nią pociągnął wielką
|. część ludzi da zamiłowania się wnauceHistoryi

Użycie tych wszystkich wiadomości: ustanowienie

© wszystkiedopićro wyłożonewiadomości-
+ś u p. : ) ści ziemi,tudzieżwnioskiz rj

|. wyciągnione, nie dosyć, żenam wielką liczbę prawd
©. ważnych stawiają przed oczywcałym ich między
| .sobą związku, a załóm ucząnas, iak skutki przyro- -
|. dzenia częstokroćnapozór różne, iedne wypływa-

a Z |; nie dosyć, żenam pokazniąmoc ro-
/. . pumuw odkrycia tego związku,z któregoukłada
o. sięciągłyłańeuch myśli; prawd i rozumowań; ale

0 deszcze te wszystkie wiado

    

 

=.

  

iadomości rozległymaiąwpływ.

1 nauk zasadę. Poznanie dokładne
aąct ad słońca, i eokolwick znowu
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ztey odległości wypada, zawisło od dobrze pozna-
nóy figury ziemi. Bez figury ziemi nie można ści-
śle obrachować szerokości ieograficznćy mieysc, a
nawet idługości,wyciągająciąz naypewnicyszych
obserwacyy, iakiesą zacmienia słońca i zasłonienia
wiazdprzez xiężyc. A ieżeli wszystkie roboty i
iałania nasze doskonalsze bydź powinny, w miarę

doskonalszego rz poznania; wymiar i obracho-
wanie ścisłe rozległćy obszerności kraiu iakiego;
dochodzenie iego spadku, lub wyuiosłości wzgłę-

_ dem, pówierzchni morzą, i to co nazywamy W/aże-
ePane wrobotachgówrozą

„deglych a deli 'ch, wyciągają po mas, abyśmy
- wyglądali w Rpa Śp, i do Sy > 2
stowali i poprawiali:nasze robóty, albo przybay-
mnićy <ochodzili wartości bocie, Ale oprócz
tych i innych jeszcze barzo ważnychi wielkich po-*

_żytków, uczeni Francuzcy przystósowali wiadomość —*
© figurze i rozległości ziemi do ustanówieńia dla
całćy społeczności ludzkićy iednegoporządnego sze-
regu miar_i wagstałych, pewnych, i tak długo
trwałych, iaksą trwałe przedwieczne dzieła przyro-
dzenia, skład i budowa fizyczna naszego planet BODO
Z wymie o łuku południka odDunkierki ię. |
-Barcellonybliz 6 dziesięć stopniwsobiezawieraią- ;

a

=

 

( ©ego,wnieślicałąćwierćtego wielkiego koła: to ©
(bie pięć milionów sto trzydzieści tysięcy siedmset

o ae długościiednędziesięciomiliionowącząstkę za
. aednostkę (umitas: unitć) fundamentalnąwszystkich
miar liniowych, i tę iednosikę nazwali metrem
_(metre),więciedeqmetr iestrówny 0,515074 prę- „ +.
ła Franćuzkiego, albo 445,2959liniy dwunasto-|+

ch stopyParyzkićy., Metr dzielą nądziesięć czę-
śe drobnieyszych, nazwanych Decźmetres: decime- ,

Smowu madziesięć drobnieyszych przezwanych |
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SA Gentimetres, iit d. tak dalece, że ułożywszy”szereg
5 taż po sobie.„następujących nażwisk miar, każda mia-

aż ra w tym porządku, pomnożona przez dziesięć,
"a wyda miarę poprzedzaiacą: rozdzielona zaś przez
"A | dziesięć, rodzi miarę następuiącą (a). Kwadraty

„dych miar liniiowych składaią iednostki dowymie-
©. rzania powierzchnii płaszczyzn: a trzecie otęgi 1e-

= -dnostek liniiowych składaią iednostki do mierze-
".. .._ mła bryłowatości, miąższości, lub obiętości ciał.

2 Zeby w.każdym czasieznaleźć tęsiednostkę funda-
X _ mentalną:'bezpowtarzania wymiaru barzo pracowiłe-
go, na łuku południka; za pomocą barzo delika-
-tmychidługopozna ZOP, pórównali

 

as b ad- długośćmiarliniiowych : ugością wahadłabiiące-
| go sekundy czasu, i zna ; pod szerokością 45”.
SER: t0jest w samóm_Rec mieyscu międzyrówni-

   

 

  

 

  

  

  
  

 

  

  

-*kiemi biegunem, wahadło długościiiednego metru
,zfobić powinnoprzezdzieńzh dzie--
4-„siąt sześć tpsięcy> sto” szesnaście i pół yk
(861 16.„ae:

z:€ ustanowienią aćużyliwody «de--
Zdaay!w stanie naywiększćy swoićy gęstości,
10 iest: w temperaturzecztćrechstopni"ciepła na.
termometrze-podzi na sto częsci odpunkta

« lodado punku wada 3co wynosi 5,2
 termómetru Reaumura: iciężar/iednego centyme-
„tru.a o orY. aeg„AEza PE

=.

 

a) awk, RJ xiążkach IProncwkókk:
(+ledwo nie wszystko rachunie się iwyraża przez.

nowe miary ; wypada często potrzebą zamieniać
SB jena miarydawne,albomiary dawneprzerobić
, „na nowe: dla ułatwieniatego rachunku osobliwie *

| Fizykom iMattematykom; kładą się tu liczby
iichPENARAD te obądwa przypadki.

= >. 4.23
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e (wysienzakiu ZTEMI. : "

Fwróźjsnach wag, pnióywah 3ia Gramme: któryważy”
18,82715. granów dawuegó funta Francuzkiego,
zwanego Poids de marc. Mnożąc.znowu grammo

ez dziesięc, „wypadzią iim wagi Wyższe, adzie-
Se"ie przezdziesięć otrzymują wagi niższe i dro-
bnieysze szeregiem idące,* tak iakeśmy widzieli.
>miarach.- ż3

> Tyms „osobemzógruntowalipasmo.mati. ii wag
;na „wiecznie Na fenomenach satary two  iest,

 

Sżęę

  

RARE:1,1905 Siekzcitęć logic=nafgRs0o..
: . > =.=, Iz:

   

  

 

    

     

    

R„e R 00 00 DARIA

drogiey; ii otrzymam Lidzbę,miat:lubwagtera-

pe Ę albo" dologarytmu liczby podanćy
1 tu.NY. OPOREĘtrze

mę iednociek.do ewy syna to,

saa 05088. GrakACWRD.

że

r

8Gdylgarytnieme g,, 7,3, powi ć 3
a i jesii ! e,.tóiest,że RZA|LR
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na rozległości kami; i nasile.ciężkości ; wprowa-
dzili w.y podany jękimiar i wagu" Re

 

ż are. Zeby zamienić miary isa nowena ża
7 ź Francuzkie.

> 20.513074:porzprętczegoLogico,
sę0 ==3,078a44. . stóp |. ==0,4883313,

BRA 13690133. . gadów -. —=nu,5675135.
dr ii% [=143,2959. -| liniy: + ==2,6466g37.-

zk fnata  „,  —yoańn.
 

5 +2,Gram: —=0,03268602  uncya  . + ==8,5143621.
=18,82715. zęó: ż +„721,2747846.

Liczbę podaną wyra lub wagi nowe,
„ należy rozmnożyćprzez liczbę w kolumniedru-

gićy umieszczoną, abyotrzymać liczbę miar lub
"wag dawnych Francuzkich;albo logarytm liczby -
| podanóy dodadź do logarytmu z kolumny trze-
cićy wziętego, iNyredme bzeytnxmiar:lub wag

ch.
e a;Fant Francuzkizwany Poido de R zamyka

10188 asów Hollenderskich,używanego pospoli-
A ciewAmstt -d lie funta pod nazwiskiem Troys-
|. Gewicht, którysiędzielina 10240 asów. Jest

- oprócztego wużywaniudrugi funt Hollender- -
e, wAmsterdamiepodimieniem Funtahan-

|. dlowego,który zamyka wscbie 10280asów :zatćm
=Oa ć

*  
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 4ykidziesiętny, * nayprościeyszćy Ś cóz prawie

dłach, i niay: sporu do ścisłego wyrażenia
namich. podziałówiistosunków. To wa-

żne iwielkieiedzieło mędrców Francuzkich zamiast
| dm ziednaćpowszechną wdzięczność wszystkich na-
|rodów, uważane iest dotąd £;oboiętnością ; a nawet

josłużyło miektórym pisarzom, albo de. niedołę--
ch "zarzutów , albo do uszczypliwych żartów i

urągań. Okryymy sprawiedliwą pogardą tych, któ- |
rzy wprzyiętymzawodzie oświecania ludzi, tak ma-
ło umiumieją .czuć icenić prace, wynalazki,izasługi
rozumu; awznieśmy życzenia nasze, aby wsza>
rządy ii narodypoznały przypięty tak wielkie
warzystwa*dobrodzieystwo! Miary ii wagi kuiioią,
ża rzedę w obrociespraw towarzyskich,
w zamianach handlu, w piękności sztukirękodzicł,
aa aprzemysłu ii poznawania na-

/” szego. ginęł' a nas wagi starożył WK R.

narodów;w „O i weak zrozwalisk igra. ca 2
'zów, albo zmałych "szczątków ich dziełi robót,©

- albo z ciemnychiniedokładnych napomknieńdzie-
ć iopisów; a w znalezieniuiustmowieniu ichstosun-
ku;więpj maOre: PR"niż przekona

  

(sAlezandir.„Aiążą Węka «Tomie1. Roczników. AJ
Towarzystwa Warszawskiego podał wykład miar

| i wag nowych Francazkich, i pracowicie wyra-
|.chowaae"Tablicedo zamianywag imiarnowych AT.

3% - Francuzkich na Polskie, i Polskich na nowe . -
* Franeuzkie. Ten rachunek zasadzasięnasto-
- suaku iokcia Warszawskiego 1Litewskiego do. ś

stopyParyzkićy; tudzicżwagPolskichdo da:—
ZEE ea

osta w.ważnemswem dla
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nie ipewpość. Gdyby by ły ite miary i wagi zafun=
'dowane nafenomenienatury; wydobycie ich z tegofe-
nomenubyłoby dla nas „łatwe i pewne. W tera-
źnieyszym "składzie towarzystw. ladzkich nie tylko
narody,ale nawet prowincyę tego samegopaństwa
różnią się Ww „miarachi1 wagach; Glsotwsie i1 oSzu-
stwo, iako twory . 1 razem kary tego nieporządku,
zatrzymnią ;każą bieg słuszności r.rzetelności;
pamięć i poięcie ludzkie gubi się i wikłe wzama-
wanym labiryncietylaróżnorodnych stosunkówi

(ułomków:a ludzietrwonią czas na mechanicznych
sk. rachunkach, staiąc”się ieszcze ofiarąbarzo łatwych
abę
ae wszystkie szkody i nieprzyzwoiości upadaią
ai. o samego pasma miar.

wszystkichnarodów, pasmażafandowa-
  
  

pa Kiwanarozległości ziemi, iakospólnego wszystkich
4 -Judze„Siedliska; na prawdzieii rozumie, które ich.

_ łączyć  powinu i
- związanych, sko, różneodhogitego samego ro-
i du 4ona. ko askludzkie z feno-

 

dakotemi- samemi. potrzebami

tkrótkość swego .życia zz masią nie-_
aawaniu iegó zostawionych.
oskonałose i;ułatwiać sra
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, iestżeto ważnóm i ośinidobrodzieystwemdła st

papana ?
* te

= „Porównanie miar kraiawych z franeuzkiemi.

ą 55. Ze = ladzie.kąuporczywie przywiązani
/ do dawnych i powszechnych u siebiezwyczajów;

nie ieśito rzeczą łatwo odmienić iim miary i wa-
gi wszystkie ich rachunki pomieszać. Długo nad
tów” pracowano wefrancyi, i inaczćy nie potra-
 fiono tego dokazać, tylko zosiawuiąc w znacznóy

_ lezbie dawne nazwiska miar i wag, przynadaniu
ampwymiaru w niewielkćy od. dawnegoró-
; „ Zaprowadzenie ocałóy Europie miar fran-
4= byłobyprze iem trudnóm: więc
, zostaie tylkoporównać dokładnie miary: i wagi
/ kraiowe, zmiarami i wagamifrancuzkiemi, i w Ści-

cz pos. A
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dzielenie tego stosunku 233.otrzymamy wieloraz
1,944: ten przykładem Francuzów rozmnożywszy

- przez dziesięć miliionów,mmamy 19,440,090 nadłu-
Ę gość. ćwiartki połudvika ziemskiego w stopach pie-

" montskich.  Cwiartkapołudnika ziemskiego zamy-
ka go stopni: te rozmanożywszy przez 60, mamy

A 5400 miaut -.pićrwszych : te minuty pierwsze roz-
- mnożywszy Ay60, mamy 524000 minut dru-
gich: te minuty drugie rozmnoży wszy- przez 60,
mamy 19,440,006. minut trzecich; więc.stopa pie-

_ montska iestzupełnie równa iednćy trzecićy mi-
-mucie ćwiaqtki południka ziemskiego.  Widzieliśm

3 w$- 49. że ziemia' nie iest kułą, ale sferoidą: ró-
- wnaląc ją z kulą, rzem uatey kuli z łu-
knprzyp iącego 7 u,między biegunem i

_ równikiem, toiest wszerokości geograficznćy 457:
Ro„właśnie ten łuk rzechodzi przez Turyn stolicę
Piemontu: więćsakihę zaginęły wszystkie” miary

_ przez iaką.grewolacyą” feA0 > zeiest
zmierzyć stopień Daka iego
dd:ie wnalokął Jeżeli ae Piasiniśkć 1iest Ja
 wnóm ustanowieniem przypadkowóm, dziwić się

 

  

            

  
  

 

  

   

  

 

  

   

 

aniu miari wag

ali ało jek osledy: k aaa3 łością ia onać
xezaś porównania pokosię Radynie

adzą wszystkie tabelle przywodzące iedne mia--
ry-do drugich; wktórych nawet ciężko iest uni-
knąć om ek liczbowych. Bezpiecznićy iest wla=
kim razie.ustanowić stosunek, przywieśdźgo do

lay | g0 w) OOMI.

 

  
   



 

oWYMIERZANIU ZIEMI "aqq:
Gysię NĘznalezióny stoki2 albo:ARS 7

albo z wielkićm do„prawdyprzybliżeniem upatrzyć —
miarze południka ziemskiego, i ten w częs

kach prostych i powsżechnie znanych wyrazić.
W. kraiu porządnym powinnybydź w Magistra-
tach wszystkich miast trsokliwie -chowane wzory
miar i wag(€talons: archetypi) zrobionez metal-
lów.zepsuciu niepodległych.. Takie wzory rdzą
nienaruszone porównywaią sięz dokładnie zrobio-.

- nemi miaramifrancuzkiemi ża pomocą Mikrome-  -
trów « yli e„AR drobno-mierżów ay ni

stopy paryzkKĘpod pelna temjp4eralurą , ZE: na-
leży zapisać ipdsża eż aiący z tego poró-
Ńmania'stosunek trzebap do liczbnay-

, prostszych, i ieżeli ela. acychdo pamiętania.
ARco_wiemy omiarach iwagach polskich zdzie-łą Tadeusza sh ego,ak5na czóm się
o wzi Paże e lest pabcoo poró-
'wnan ta zo fundament tablicom użyć ię
może; e ie może gonąć niznic: s
czi SA RNEBĘZE * 43

  

76 deja ddga Bo
CCdaniaCZAR

szyiest.od 5 
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KAC ATE ć Roapziazw: ur

skiego0 sa cale, i i trzy liniie. Jestsżaś krótszy
| od metrufrancuzkiego o czternaście (14) calów,ie-
„_ denaście liniy (11,5)iCA dziesiąte.
-/_ Stosunek więc tych trzech miar dometrufran

ś cuzkiego iest RSPY: i

8 /Bkicr== — =,58922 tego stóst. log. 0,1873013

„więc danąliczbę metrów mnożącprzez 1,53922 wy-
_ padną tokcie litewskie: albo do logarytmu liczby
- metrów dodawsży logarytm stosunku, wypadnie lo-

. „gatytm na„liczbę . łokci litewskich.  .
+, „Jestwięc sto metrów franeuzkich *blizko sto

Gdzies aa” RE tewskich.

   
   
     

 

   

    

  
    

      

    

ni$ więc.daną liczbę łokci Waskich: wdeiać © przez
| | o0,649678 otrzymamy liczbęmetrów: albodo. loga-
©kyunu liczby fokci Litewskich-dodawszy logarytm
©, stosunku, otrzymamylogarytm na liczbę metrów.

| Łokiec RA.—. biło: 65 centi-

ną 1 : astw:mnożąc.„przez,JAA

WY pat rszy yt albo do logarytmu liczby. me-
tówsoy. 1 5 rytm sorka;Rna
r ów.

    Nana 10685
zdoać

aa  



     

  
o WYMIERZANIU ZIEMI za

* i Po 3 >

ZOE ,6791 tego skasQi.log.0,2250899, 5

10iest: daną liczbę metrów rozmnożyć przez 16791
a8pa liczba łokci warszawskich: ałbo do lo- -

liczby metrów dodawszy logaryim sto-

SRR a legarytm na liczbę łokci war-

me MBahowzkich Czyniblizkosto sześć.

ae ośm łokciwarszawskich.
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o iężycaiakogwiazdzie ziemskiły , spraóniąciy

ę pe ZAWO BA. Randy sh

 

   

  

 

mĘSt u17.Wade,
sani pisyocykć fizycznale-

Ta sama:więcsiła y   



e xiężŻYCM 281

: i

- gtkićra alapamiętać na to; -cośmy (w$. 21. W:stęp)!

 pośiedzieli, że zważając a na samę ódległowz”>

ciężkość <«iał naziemię,
iest blizko trzy tysiące sześćset -razy_ słabsza, niż

  blizkosześćdziesiąt razy odićy środka odiegieysze,

 

* ra toż działanie swoie na xiężye; tak da-

"lece, że bieg xiężyca uważaćsię powinien iako b

3dk:fizyczny trzech ciałwzaiemnie nasiębić”de

-łących, to iest słońca,ziemi, i xiężyca, skądwy-

/ padło sławne w Mechanice zagadnienie o' biegu

trzech ciał(Problema trium die day

Ew.:*troiscorps);De siebie
  

 

       

 
 

   
      

przy ićy powierzchni. I dla tćyto przyczynynale-

ży uważać xiężyc iako gwiazdę i ciało ziemskie,

|niż wszystkieeciała okrywaiące powierzchnią

: naszegoplanety. Xiężye krążąc okołoziemi,0

wuwraz z ziemią krąży około słońca; więczno+

wusiła słońcantrzymuiąca bieg roczny ziemi,

odległych, iak xiężye,

  

asaa
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_ zależy, że mie zawsze tarcza xiężyca obrócona do
„ słońcą a, zatóm oświecona,! iest razem tarczą obró-
coną do ziemi, czyli dla nas widoczną: to iest, że
dwie strony xiężyca oświćcona i widoczna, albo
są całkiem różne, i wtenczas xiężyc dla nas cał.
kiemiestciemny; albo się zsobą zupełnie schodzą,
i natenczas widzimy eały xiężyc światły; albo tyl-
ko częściami iedna zachodzi na drugą, i wtenczas

©, widzimy ułamek światła, o iaki strona oświćcona(>, pokryła i zaszłanastronę widoczną. Z tych od-
0 MSN światławynikapodziałd i xiężycowóy oko-
—o ło ziemi na cztćry mieysca, czyli znakomitsze poło-© żenia xiężyca względem ziemi i słońca, Mióre nazy.

wamy/Vowiem, Pełnią, Pićrwszą, i ostatnią Kwa-
|. drąs Wszystko to obiaśnia namna oko Figura 27,(gdzieŚwyraża mammieysce stojącego słońca;T

   |. mmieysce ziemi: adpma xiężycposwoićy drodzeokoło ziemi krążąF. Złączmy środek słońca CH
t PT, przez linią ST: którą prze-

gagnionąaż do drugidy strony drogi siężycowóy
-

"a* *

ześrodkiem ziemi.

     

   

ta



+ ;> ję:

e... fo «TĘ ZY CV. "1835 ,

życa przyydzie doliniiłączney, a xiężyc iest bliż-

szy słońca niż ziemia, iak w punkcie a; mamy

€żas. /Vowiu: w którym strona kuli xiężycowey do

+ziemi obrócona iest ciemna, wieńczas albo wcałe
nie widzimy xiężyca, ałbo go widzimy iak tarczę

czarną zasłaniaiącą nam słońce, i robiącą iego dła nas

| Zaćmienie. Gdy znowuśrodek xiężyca przyydzie
do linii łączaćy, ałe xiężyc dalszy iesvod siońca,

niż ziemia, położenie iego będzie w pumkcie p,
' które nazywamy Pełnią; wtenczas strona obrócona

. dosłońca, iestrazem obrócona do ziemi, azatóćm

oświecona „Stale - się razem widoczną. Widzimy

' więcxiężyćcałyświatłemokryty:chyba że cień

| rzucony, padmiena xiężyc,i zrobi nam iego zać-
_ mienie. Gdy zaćmienia słońca nie mogą się trafić

a

tyłko w nowiu, a zaćmienia xiężyca tylko w peł-

mi; możemy powiedzieć, że nić mogą się trafić — |.
KP. | zysamćy Twin Sącznów 40: 3 A

i, EW ZE A d k = łą j 0
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mą odobrócoaćy; łukzaś drogixiężyco- o.

cznóy: widzimy iak od nowiu do

ct be,dt,fg,stopniamiNa coraz

a
BEL,
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AŚ GS AUOZBZTAŁ TV. =

_się razem zsobąw nówiu. Wzrost więc ten iu-
„bywanie światła xiężycowego, zależy od położenia
xiężyca "względem ziemi i słońca, czyli od kąta
afz, który liniią środkowa ziemiixiężyea, robi

"z limiią łączną, Rachubę dni od nowiu aż do no-
wiu tuż hastępuiącego, nazywaią Astronomowie
wiekiem Xiężycowym (Aetas Lunae: Page de: la.

SIOT uk mówi e kły: eń uaprzykika -
( w.trzecim, czwartym, i t. d, niu swegowieku,

>. €oznaczy,ze iest w trzecim, czwartym, i t. d.
_ dniu ponowin:tanazwisko wzięte iest od rosną> *

„do okrążenia ziemi, nazywasię miesiącem ziężyco-
| wym (Mensis lunaris: /Mois Lunaire): ten należy
_ rozróżnić od miesiąca słonecziego; czyli czażu,
_ którego-potrzebuie ziemia na obieżenie dwunastćy
części swoićy drogi około słońca. Xiężyc odbywabieg swóy około ziemiodzachodu ku wschodowi:

gopaprzykładpozachodziesłońca
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ziemia :dac ciążokoło słońca przez ten czas, Be:

- dy xiężyc idzie około i w tym samyni kierun="
skydiae wi,-linia łączna”przeno=

sisię z ziemią nainne mieysce nieba. Aże xiężyc

* nie może bydź w nowiu, póki miestanie na linii

dącznćy,„więc oprócz dep okrążenia ziemi, musi
jeszcze tyle ubiedz drogi, ile ićy przebiegła ziemia

- blizko 28 stopni. Przeciąg czasu od. nowiu do no-

 

zz(Meteię: Sinodicus: Mois ou revolution sinodique,
- Łunaison)way;go.mogli nazwać„peryodem.od-

- mianAT dafla!
w sobie „12 godzin, 44 minut,5sekundy,
'a zatćm uższy jest odmiesiąca peryodyczne
dwa dni,5 pelnej o minut,51sekund. Śląd

ro rozumieć,żexiężye idącodnowiuwiu'do nowiu,*
    

- okołosłońca przeź shyćsiąć peryodyczny,- to iest,

|wiu, nazywa się umacya albomiesiącsynodyczny

ła, kióryzamyka,

ylio dogi ewyziemi: blisko ian.SJ

4

  

2”



186 | ROZnziaz ty.

- ka ziemizamyka 603 promieni ziemskich: to iest
- mił ieograficznych (L. $g. karta 157) pięćdziesiąt
- iedćn tysięcysześćset dziewięćdziesiąt <ztćry i pół

i Ga0yu a.o blizko 406. razy bhższy ziemi,
i ężye „widziany zziemi., pokaznie się

SE" FAwielkościi średnićy 51,197,5. Gdykyśmy
|z siężyca patrzali na„ziemię, „widzielibyśmy iią
kątem u, 55, 5”, więc średnicatarczy xiężycowćy,

„do, średnicy tarczy ziemskićy,iak trzy
zatćmpo eiTeeatacyc i iest „ przeszło

"Rwat iest_bcaa:dziewięć (49)
ksza | od Sferxiężyca. Liniia łącząca

ości

 

   

 

   
  

  

   

e:to=

   

i brwsskodowi blizko o 40”24,na rok,
zi - bi

.
Mai Ez dk
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6 ziężrcc. W

ła: A tak wysokogóruiący, iak nigdyj
_ nie górnie słońce na początku łata; i znowu w dru-
gióy połowie lunacyi, widzimy tenże xiężyctak
 zniżony i tak blizki poziomu, iak migdy pie zni--
ża sięsłońce ha początka zimy: co dowodzi, żę .

- płaszczyzna,ma którćy leży drogasło ajj nie
=.schodzi się z ekliptyka ,. czyli pł:łaszczyzną drogi

- ziemski ią przecina wznosząć sią iedną po-
 łową aj aeku póła drugązaś poławą
erze x Pt kupołidniowi. Pochyłość

o drogi ziemskićy, czyli. kąt, *
adi się te, dwie płaszczyzny przecinają,
tray iestzawsze ten sam,alesię odmieńiaod4,
+59, 30”, do5, 17, 307,i rozległość tey odmiany |

 

wynosi 18. Dw punkta, w których droga xięży-
'€a przecinadrogę ziemską, nazywają się Węzły
-(Nodi: IVoeuds), a limiiaprosta te dwa punkia łą-.
cząca,zowie.„się czyć węzłową (Lincanodorum : :
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ni, nastąpić koniecznie. musi zaćmienie xiężyca; bo
; gdy swteneżas ziemia środkuie między słońcemi

se3 „xiężycem ii rzuca cień. płaszczyzną ekliptyki prze-
A ięty; xięż: cprżeydzie rzez ten cień: i ziemia nie

az e| >_ niego promieni słonecznych.
> widzimy oczywiście, że gdyby droga xię-

A życa leżała na- czyznie ekliptyki, albonie le-
(|; jącna mićy, dyby Tniia Moe (L. 55 Ki 181)

ER, 'selwdziła się zawsze zliniią węzłów, w, każdym
mieli koniecznie zaćmienie słońca, a

wkażdóy p ni "zaćmienie siężyca: Ale ieżeli te
dwie Jiniie nie schodzą się tyłko czasem z sobą,

 

     

    

  

 

  

 

  

 

  

„ znayduie się koniecznie al--
e Ę ekliptyki, ii słońca
2 com ;ziemi nie zasłoni; bocień od niego

i ta FP ;s0ko, albo"nadto
mowu. c przy-

d pwioghjc
ćy,  1est. koniec: , albopodniesiony nad, albo
u pdzat; „cień od ziemi, rzucony,

  

    



> ć © XIĘŻYCE. c "ARP

ceA pitt:mieszkańcom ziemi, i sprawić tak |

grubą «ciemność kilka umiout trwaiącą, iż gwiazdy 222

staią się w tćy ciemności widziałne, co„pazyWamy OYBAŻ

zaćmieniem całkiem słońca. Jeżelizaś xiężyc w no-

wia zmayduiąe się na, lub tóż przy linii„węzłów, ©
iest przytćm tak! odległy od ziemi, że iego tarcza ,

RY”namsię mnieysza od arczy słonecznćy; R.

wtenczas nie zakryiea> całego słońca, ałe brze-
słoneczne w około wystąpią za brzegi ziężyca, o |

i zrobią obrączkę światłą otaczaijącą xiężye: co na+ |" '
Ą araoy zaćmieniem obrączkowćm (Eelipsis annula- ż

= : Eclipse.annulaire);a ieżeli liniia od oka mie- <>

: $gzkalców iakiegokraindo środkatarczy xiężyco-
EŃ wóy- | prowadzona, przeydzie , przez środek słońca,

zaćmienie <dla 1ych mieszkańców będzie środkowe ©

_ (Eelipsis centralis; Eclipge centrale). Podobne ro-
izumowanieZR:doxiężyca w cze. |

— sie pełui, że tem znayduiąc się,albona samudy Ji- 

      

  

   
   

   
   

 

"niecznie.niusi ; ror Ł
© większa, niż xiężyczcień ziemimAsię rozciąga, -
niż cień:xiężyca: więc może w pewnćy jakićy od--

ści3od węzłów cień ziemi osięgnąć xiężyca;
iiedy cieńxiężyca: nić „dosięgnie ziemi, i dlatego
zaćmienia wa sączęstsze; niż zaćminia. słone-

Ę ieszczezaćmienia „obrączkowe w.Re
z =
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ich długość ieograficzną. Ale zaćmienia słońca,
' ani są iednoczesne,ani powszechne; to iest, mie<
/. szkańcy ziemi widząc słońce nad swym poziomem,
|  iedni mógą widzieć iego zaćmienie; drudzy cale

nie widzićć; dła iednych będzie się zaczynało, kie-
| dydła drugich albo się kończy, albo się skoń-
_<zyło, albo iest w połowie, albo się ieszcze nie za-

_ ezęło: oprócz tego dla iednych to zaćmienie słoń-
_camoże bydź całkie, lab obrączkowe,dla drugich
cząstkowe: i znowuśrodkowedlaiednych ,'a nie *
dla" drugich. Przyczyna tego iest,że xiężyc będąc

_<lałem przeż się ciemnćm, gdy się zanurzy w cieńziemi,straci rzetelnie światło, a zatćm musi się.

będąc ciałem przez się światłóm, nie może bydźod xiężyca zasłonionetylkodlatychmieszkańców
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, Ć= Bieg Pa PORY my: Liczba AA:

_5g. Węzły xiężyca 1 ca ie liniia, odmie-

dają swe, mieysce 1 „położenie na niebie, podobnie

|do tego, cośmy pod.(L.52. karta 118) „powiedzie-

i opunktach równónocnych ziemi: to iest, węzły *

- iliniia węzłowa maiąbieg wsteczny i przędwny

=- „biegowi- xiężyca, cofaiąc się odwschodu. ku za-/

/chodowi corocznie o łuk blizko 19”: =dalece,

2SPR w przeciągu błizko 19 lat, albo dokładnićy 18

- dat228 dni, 4.godzin, Bać minut, 52 RWYĆca=

3łą ekliptykę przebiegaią.Zczego koniecznie wy-
Rże ponieważ węzły przezbiegswóy wsteczny

'adą naprzeciwkoxiężyca,i zachodzą muu drogę

w(krążenia około ziemi ;więc xiężyc wprzódwró-

ci dowęzła,nim się skończyiego bieg: peryody-

ej:okołoziemi i powrot xiężycado tego same-
i przed końcem.miesiąca pe

Sempowrot przypada we 27
WS RO; desb da 03.0

(28 sekund”eskońe

  

 

    

  
  
   

  

 

 



   
5:RozDziaŁ q1v SES

| ja: t6 iest, w każdym iczeciim ro-
eżpa ieden cały miesiąc synodyczny ; i xię-

życ wtym trzecim roku nie. 12, ale 15. lunacyy
© mieć będzie. Nazywa się c.rok.Enytysiwy

: (Annus Embolismaeus: Annóz_embolismique),dłate-
go,żew nim ieden„miesiąc przybywa. Tu wypada

1 | ała ważne zaj,ytanie: kiedyżsięznowu nów
l wróci dopierwszego Stycznia?Albo a.

ŻEpewny oznaczony peryodi prze
kiórego upły: znowu nowiei od-

0OasóćPAtesamednimież
Sa MetonAstronom Ateńskinaypiórwóy toza-
jadoienie rozwiązał. Wziąwszy
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6 ;

| nam 94 upłynionych okręgów i liczbę złotą a
-bo "55" =94F5- ]

AŚ,

Plamy iskaź eg0 kęswirowy , ważenie się,

Bo; W kilkada; nowiui pełni przypatrniąc i
się przez dobryteleskop tarczy xiężycowćy, zoba- -

( czymy przybrzegn kończącego się świa:łapowierz-
elnią iego chropowatą: , lo iest, iedne części za-

e, niedopnszczające swiatła ukośnie padaiącego,
4 ciemne; drugie pokii w samych tylko wierz-
"chołkach świecące, iak g by pankia od powierz-
:ehni xiężyca oderwane. s,o rozpryśnione i przeci-
3_nane ciemnościami światło, pokazuie wą xiężycu
-góry SE ości, przedzielone dolinamii

- zapadłościami. że 16 widowisko trwa prawie cią-
„gle przez czas posawaiączgo się „stopniami po
: pda RZCE. eod. nowiuażdo i

pi yeor dy: ; więc ledwo -
i ała pów zchaii Sura okryta iestgórami
zapadłościami. „czasie samćy|pea., sposeło
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-zićmi, widzimy zawsze na nim te same plamy; a

* zatóm iednę tylko, i zawsze tę samę stronę iego po-

"wierzchni; druga ićy strona zawsze iest odwróco-

| na od ziemi, i dla nas nigdy niewidziałna. Przy-

| patrzywszy się atoli Fig: 27. Tab: IF. oczywi-

ście się przekonamy, iż gdyby xiężyc miał tylko sam
. . -

bieg peryodyczny ekoło ziemi; widziećbyśmy po-

wiąpi obiegłwie strony iego powierzchni: to iest ię>

| dnę'od nowiu do pełni, drugą od pełni do nowiu:

672 4 plamy W pićrwszym przypadkubydźbypowiuny

| zupełnie różne od plam w drugim:bo tegoprzy-

( puścić nie można, aby iedna połowa powierzchni

| miężyca, była zupełnie podobną kopiią drugićy, a
©. chocby nawet i to było, widzielibyśmy te ER

| podobne plamy stopniami. jące na stronę dla

| FSwidoczną,w różnćyENO Sdraok.
-* 4ęgłości, czegoniewidzimy. Skąd koniecznie wy-

| pałaę de xiężyc idąc okołoziemi, kręci się także
około swćy osi; i.że bieg iegowirowy, czyli

| dzienny tak długo trwa, iak bieg c tis to

© * jest 27 dni,7 godzin,45 minut. Przez tenbieg

(| 5kręceniasię zwraca do ziemi iednę tyłkotęsamę
stronę swpićypowierzchni, odwracając drugą. Os

| ' biegu wirowego xiężycapochylona iest do eklipty-

A i % kikątem 88”, 57. g = RÓ RA SWZ | > "

a "Labo xiężyciednętylkopołowę swoićypowierz-

Rt a ZET aatarczygdzie -

0przypada biegun iego os; widzimy czasem nowe
| pokazuiącesię plamy, wychodzącenastronęod nas

przeciwnóy u dołu, nikną plamy dobrze nam zna-

m :co dowodzi, żeoś, około którćy kręcisięxię-
życ, kołyszesięiwaha, odsłaniając nam iedne pla-

my ow górze; a kryjąc drugie u dołu. Bieg tea

   

 

- mazywałą JFażeniem się xigżyca (Libratio Lunae:
|, * Libration deła Lune). Wtćniważeniu się zacho-

dządwoiakie skuiki.potrzebujące rozróżnienia: ic-  
 

i
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dne całkiem patyktoieśto pochodząceod wzro-
ku naszego,kiedy patrząc z wierzchu ziemi na xię-
Życ raz wyniesiony, drugi raz zniżony pod ekli-

pykę, sięgamy okiemwięcćy, lub mmićy mieysc ie-
powierzchni przy brzegach górnym i dolnym:

rugie skutki dostrzeżone naypierwóy rzez Domi-
nika Cassini, pochodzące w xiężycu|zd:wahania się
0osi obrotu; to zest, że punkta,w których.ró-
eZ„płaszczyznę do ekliptyki równole-
głą przecina, maią bieg wsteczny: te punktabędąc

dobne dopunktównaszych owk (L.52.
En) „małą bieg im zupełnie podobny, z tą ró.
źnicą; że kiedy pećryod punktów równonocnych
ziemskich trwa25920 lat (L. 35. k. 151), peryod

- biegu wstecznego podobnych typy na xiężycu,
A, sięprawie z biegiemperyod. 0.

wprzeciągublizkoZd8 e Uzh)58,k

atl sca e ż

2: AK; oświadczeń Bogabataię.
baiiesttrzykroć sto r. słabsze, :

we dośc i dlatego, th:ś kupie przez
zmaz źwierciadła ce, prawie nic nie dzia-

  

  

; 1toblade światło azy”     
dy rea etyc o sfośa onąwee 7

aią światłern ;
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my go bowiem często w kolorze ciemnym miedzia-

mym,gdy iest w cieniu ziemi zanurzony. Sąatoli
przykłady takowych zaćmień
"nie zniknął,i śladu nawet mieysca swego nie zosta-

_xiężyca, że ten zupel-

(wiwszy: co zawisło w części od odległości xiężyca
|odziemi, i od szczególney własności atmosfery

- ziemskieyw naginaniu, przepuszczaniu,i rozpryski-
zę s

GS

  

PP

|pycnie ma atmosferydl

| waniuświatła.
. "Niektórzy Astronomowie utrzymywali, żexięe

I dlatego, że gdy ten słońce,
i i zasłania, wzbliżanińsię

 

  
| do nich xiężyca,niedaią się postrzegać żadneod-

miany w świetle słońca, lub gwiazdy. „Aprzecięż

atmosfera przy powierzchnixiężyca naygęstsza, po-
wiunaby 0: z bardzicy świat:io zbliżaią:sy
NSRO     

 

+ wiażdy, |
| gie tak robić momentalne i nagłe,iaksięzwy-
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iest ieszcze narzędziem zagrubóm, a zatćm nieczu=,

łćm na wiele licznych ii subtelnych odmian światła.

Atmosfera xiężyca uginaiąc i odbiiaiąc światło, po-

większa skutek atmosfery ziemskićy , 1 przyczynia
się wiele .do tego, że xiężye, podczas zacmienia
swego, cały kanurzony w cieniu BAB 7częstokroć

. barzowyraźniewidzimy.

Działania więżycana ziemię: przyczyna fizy-
ę czna cofania się punktów równonocnych.

+62.Xiężyc sko massa złożona zzcząstek wzaie=
mnie na siebieciężących, „dosyć blizka ziemi, i —
w swoićm około nićy krążeniu raz”dalsza, drugi
"raz bliższa słońca niż ziemia, wystawiona iest
przez to na ciągłe, ale nierównedziałanie na sie-
„bie słońcaii ziemi: na które znowu sama zwi

ag praw w ó. 21. Wstę wyłożony
7śawóe Pada nie w„dE

    

SR a 8 oki we wszy-

adkie pBia biegu Styk nie są iedno-

 

  

 

  

 

da, żechyżość, położenie drogi xiężycowćy, ićy do

 ekliptStroje, 4z naywiększóyi
     

     

  

 

  
  

 

  

znacznie: z że

który tyle i nakładów
;Taaiaa A atk

iiwie użycia. ?

    
 

w. ciągu tego rozdzia-

„takZablizkićm;robią egaSBM
do. wania tru.

"Z
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<ciwiaiąc , sprawkie różne skuikii odmianyna zie-
+ mie Nie w ząc teraz w ie, Októrych"nam ni-
_ żóy mówić przypadnie, cofanie siępunktów równo-
- nocnych (L. 35.karta 119) iest skutkiem siły xię-
życaisłońca, wywieranćy na ziemię wyniosłą i
wypukłą.pod.równikiem, a spłaszczoną u biegu-
„nów. Ziemia bowiem wtakióy postaci , e u-
-kośnie przeciętaod ekliptyki,wyniosłość czyli garb

- przy równiku,iest ukośnie wystawiony na działa-
/._ mie słońca zawsze na„ekliptyce „leżące giżyc

_zmowu raz wznosząc się w swoićy drodeśęd
| Klipykę, drugi raz.uje nię spadając (L. 58. LU186),
ma także ten garb ziemi ukośnie inie iednostay-
mieku sobie obrócony;m:„działaniesłońca i
, Xiężyca na ziemię Iva
możebydźiednostayne da: ską

> - koniecznie powinnaPEŁ wpołożeniume
|... do ekliptyki. Gdyby ziemia niePehbiega wi-
-//_ rowego, skutek tego nieró działania skoń-

czyłby sięna,odmianiepochyłości eklipt kido ró-
wnika; aleziemiaoaz:ae oki osi,

ź wkażdyntma OOO oj 3wysta-

| ciał daieławieć esię,żeBę” powiem, na 4
3 obrotu, iakopałapcNoEziemi|
zj iwostateczny swychpumktach nierówne-
misiłamimuszoną „nadając ićy biegbarzoleniwy.

waż| okołoosiskoki,; przezto cofaiąc wsteczpuu-.
: SNR 'ównonocnesk.119). W tym ieszcze
leni mi podlega małemuwaha-
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wadbań użycie ks więżyca do uynaydowania
długości POSZAY na morzu i na lądzie.

65. W:nalezienie wkażdym czasie szerokościi
długości ieograficznóy każdego mieysca naziemi,
iest nayważnieyszym w „Jeografii iem: w że-
 gludze zaś całe zbawienie ludzi i okrętu ód tey

wiadomości zawisło. Bez nićy żeglarz na_pełnóm i

morzu .płynący; nie wie mieysca, gdzie się znay-

 duie; może sięznaydować blizko zamieci morskich
(vadum: bancs de sabledfleur Feau) czyhmieyse
miałkich i płytkich; przy wyspach lubbrzegach
„niebezpiecznych, blizko skał w morzu ukrytych, i
4d. Mappy morskie wytykają mu te wszystkie
zasadzki i zguby: rozbicia; ale tylko przeź szero-

"kość i długość raficzną można znaleźć własne
swoie położenie namappie, i widzićć,iakżest bliz-
ki nbdaleki niebezpieczeństwa. Szerokość ieo-

„ graficzna. wyna, uiesię dosyć łatwo; bo wzięta
| naROA Rdas lub innćy iakieykol-

iazdy skazaćiązaraz może:  ałe
kia która zależy od rachaby |
gnnaokręcie.wustawicznym rucha i kołysa-

3 i „ i niedopuszczaiącym wieluobserwa-
RZ[3 i ztąścisłó- |
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łuku(1. 14. k. 82),to iest o 15 mil morskich,
albo o 53 mil 1eograficznych (L. 4q9. k. 157); więc

. żeglarz może bydź tuż nad mieyscem swoićy zgu-
SZa przez błędny „srtrańzada % od niego
"na 15 mil niorskich

NEy (wL. iż:sk 82), że oC
- nie tego sławnegozagadnienia, zależyod budo
doskonałćySega GM,1od aiOSA,
ATAnamskazać mogły czas, i nauczyć nas

z pewnością,czy „zegarw biegu swoim nie chy-
Bi? Tey pożi va:nieyszóy, wiadomości _

- dochodzić można ieg byleby ten
-bieg był nam iak 'dokładnićy wiadomy ; ii wy-
- łożony przez Kaa e i ściśle rfrackowske ta-
oka „ak:mRye. od dobrych! R

„ło;do przypad,ie biegiw Wiezdy są_zbyt rozli- -
1 yt niestatęcznei zawikłane. Xiężycdlatego
Sx jesta wynalezieniaki naydogo-
my ram z0 łatwo.widziećmo-
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iest, która. godzina, minuta i śckunda), gdy xiężye

jest na tćm mieyscu nieba, gdziem go obserwo-

wał z okrętu; różnica między czasem moićy obser-

wacyii czasem Paryzkim, pokazuie mi odległość

okrętu od Paryża względem wschodn, lub zaeho-

du, a zatćm długość ieograficzną, pod którą uwa-

: xiężyć. Ten sam zupełnie sposób „słażyć

możedo znalezienia długości ieograficznćy na łą-

dzie. Żeby ulżyć żeglarzom w robieniu wspomnio- :

nego dopiero rachanku, i ułatwić im iak nay-
prędsze długości znalezienie,«w Kalendarzach A-

 stronomicznych i żeglarskich, wychodzącychco-
| rocznie we FrancyiiAnglii, sąna każdy dzień
- od trzech do trzechgodzin wyrachowane odie-

/ głości xiężyca od słońca, i od gwiazd znaczniey-
szychzczasem, który się rachnie w Paryżu, lub ód

/ Londynie w moniencie tych odległości; więc do- - >

odległość xiężyca od którćy z tych gwiazd,
wy, i zaraz
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©Morzu: o iegoperyodycznem podnoszeniu się

">. ż opadaniu: o prądach morskich.
z

 

Podział wód:morskich ziemię oblamaiąych

64. Pozuwsy o ii* rozległość ANR
x " my teraz okiem :na całą -aey powierzchnią , którą r

 massa w: słom nazwana morzem, oblewa.
a Wyrostki ziemi tęgićy* nazwane lądem,sąta wy-
spy one i stórczące nadwierzchem morza,
a:i zapadłe w iednych, naieżone górami
iskałami w drugich Rw innych znowu
„Rod2E9y mę aga Wodaciężarem iru-

łatwo w mieysca zapadłe, -
ogł przez wyrobione rowy i Otwo- .

sy arkJĄ: do misianizin i przepaści lądu, te za-
dała i adm.skąd powstały Gogfy, czyli Odle-
wiska morskieaBaies), to iest,c= .

 

PAŃ kóre nazwane Odnogi, ałbo -JErstępy, morskie.
>= (Sus mana, ponazywane częstokroćod kraiów,

nz z

ż RakoREE arów am ik
e zestanowiskoiischronienie okrętom. Albo

   
i 0 EE gz"PRZspćzo>.
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gi oblewaią. Te atoli wszystkie odnogi i odlewi-
ska morza wgłąb lądu wkraczałące, łączą się przez
różne kanały i cieśniny z morzem wielkićm, 1 sta-
nowią niby gałęzie i ramiona tego ogromnego
zbioru wód, który Oceanem zowiemy. W takićm
widoku rzeczy, morze -Kaspiyskie ,iako zewsząd
lądem otoczone, iest prawdziwóm ieziorem. Ro-
zumiano dawnićy, żę to morze kanałem pod-zie-
mnym łączy się z Oceanem - przez odnogę Perską:
ale to mniemanie pokazało się fałszywe.  Domysł

Pallasa, że morzeKaspiyskie iest zapadłe i niż-
sze od Oceanu, dowiódł za rzecz pewną Polak t
rodak nasz Wincenty Wisniewski Astronom Aka-

„demii Nauk Petersburskićy, który ze swoich wła-
snych wR:1815, i z trzechletnich Obserwacyy
Barometryczńych w Astrakanie czynionych,poka-
zał: że morze Kaspiyskie iest pod, powierzchnią
Oceanu,o dwieście sześćdziesiąt a60)stóp paryz-

i ©. roaming tttwai i skałami: sąto wyrostki śtćr-

_ stkich prawie narodów, nazywaią Kapy (Caps),
a któremy nazwać możemy Stórtami morskiemi.

__ dbeby uporządkować na powierzchni ziemi wo-

ie na
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ki morskie po całym okręgu ziemi. I tak nazwa-
„po i nazywają dotąd ocean między Ameryką i Azyą

leżący, snorzem południowem (La mer du sud),

5 kiedy to iestipołudniowóm i północnćm, bo za-

/ lewa obiedwie strony równika: przezwano ie ie-

(|| szcze morzem spokóynćm (mer pacifique), lubo
|, te tak iest burzom i gwałtownym nawałnościom

| podległe,iak inne. Só
,_._Nayprościćyszy zdaie nam się ten podział wód

morskich, całą ziemię oblewaiących; który uczony

Francuzki Jeograf Fleurieu-podaie,iktóry my
zniektóremi odmianami przyymuiąc, dzielimy wszy-

- stkie wody morskie na pięć wielkich części, czyli

_ wydziałów: to iest lodowate,ina

iegoczęść oblewaiące uważamy, iako odnogi i ra
mioba tegowielkiego z pięciu podziału, z którym

rowy icieśniny „łącz 'od
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21. karta 98), iako dwoma równoleżnikami, cią-

gc się przez 66 stopni szerokości na północ z ie- -

_dnćy, i przez tyleż na,południę: z drugióy strony

równika: co do długości zaś ieograficzaćy zawar-.

ta będzie południkami przez ieh granice prowa-

_dzonemi, 1 iukami równika: odległość tych granie

_wymierzaiącemi. zoo z

-. Południk prowadzony od wschoda przez stertę

morską, czyli Kap Dobrey nadziei, przechodzący
* blizko Gdańska, i przeciągniony aż do kół bi

| nowych, drugi południk ku zachodowis przec

* dzący przez Kap fłorn Ameryki południowćy, zam-
"kną między sobą wszystkie wodymiędzy Europą i

Afryką z iedućy, a brzegami wschodniemi Amery-

KGą ićy strony”leżące, kióre nazywamy Oce--

| anem tlantycznym, ciągnącym się. przez go
„stopni długości ieograficznóy. Wszystkie wody:

| choćza ranicętych połuduików wylane, igłęboko

k: —w. ląd wkraczając: „dlatego, że sięłącząz niemi.
(> cieśninami i kanałami, uważamy, iakoodnogitego
| oceanu: takiemi są morze Niemieckie, morze Bał-

  

 

(morze Srzodzićmue, i zniómłaczące się przez He-

  

 

  

   

  

  
  

 

   

łespontmorze czarue iAzowskie; Odlewisko Hud-
sona wAmeryce półnoenćy, 'GolfMexykański i

zystkie wody, wyspy Indyyzachodnich oblewa

iące. Od" Kapu Zorn idącna zachód ażdocypła |
ziemiw morzewpnszczonćynaipółwyspie Małacca,

przezstrefę RomaniniedalekocieśniaySomde,odr ©)

sziąwszy południk; wody zamknięte w całóy tóy
rzestrzeni,przeszło połowę ziemi, czyli io” ud. RA

peinadługość ieograficzną obeymuiące, nazywamy
ceanem wiełtim,którego odnogamisąmorze

 

   
 

„Kalifornii, wszysikieodlewiskaw głąb Ameryki za-
     wpadaiące, począwszyod cieśyiny Bering,

>
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enćm: ocdękdaa tego oceanu odnogami od brze-
Azyi są,”morzaOchotskie, Golf Korei, morze

iiskie, Syamskie, ii. d. Nakoniee wody zam-
) jażae między cyplem półwyspu Hiałacca iBoa

s Dobrey:nadziei, nazywamy OQceanen Inqyyskim,
Wy gagnacym się blizko przez go stopni długościieogra-

GB: i maiącym:za odnogi morze Bengalskie, mo-
A ę rzePer-skia, morzeArabskie, yk Czerwone, it. d

7Ocean Indyyskiiestiak.MT»anał, łączący «ceo-
an. wielki z oceanemA

sę "Każdy ocean możnaby ieszczepódzielićnatrzy
 zaęki: napółnocnąmiędzy z emRakaiko-
dem „biegunowóm leżącą: nadRzipoładniową,
ołożoną ach a

kami zamkniSRzZowtórnym dziale, ocean
= kady jęlaa odpołnocy śściśniony,„miećtylko bę-
(dziena stronie północnóy morze Perskie,i część

|morza czerwonego. Dopierowyłożony wód mor-
skich| zamyka w sobie cały zbiór wód sło- .

pych po ziemi rozlanych, przywodzi nauwagę
| a:; i kanały, któremi iednełączą,
iemi. ES :
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" Fenomena wzzdymaiącego się i opadaiącego mowić:
* . rza, co dobiegu i wysokości.

65. Fenomen I. Wody.oceanu podlegrią za |
wsze i ciągle trwaiącemu, peryodycznemu czyli
w pewnym czasieodnawialącemu się poruszeniu: ę

ło iest, przez sześć godzin płyną do brzegów
zwielkim szelestem ,.„podnoszą się wYado SE

| eznćy wysokości, zalewaią portyi
uyścia rzek dooceanuwpadalącychpRD

|  faią ich p ajodem ich kóryć do zna-
| ola, w pe odległości: w tćm wezbraniu
| przezSEminut zatrzymane, zaczynająodpływać

 mazad, i ust waćsiopniamiprzeższeść godzin,
daaięąć | rzegi, i zostawuiąc znaczne pomorza,

wu zaczynają płynąći też pomorza zalewać; tak
, że wprzeciągu24rechgodzin,cztórdziesta Sw

dziewiąciu minut,mórze dwa. razy się wżdymai

i

czyli przestrzenie osuszonego lądu; po czćm zno+

i

 

z szelestem do brzegów Mynącegoii zalewaiącego
hd i porty, nazywamy iego HW zdymaniem się

 (flnxusmaris: Że:flux ou łe floty, bieg zaś ustę*
pniącego i odsłaniaiącego ląd, Opadnieniem rmo-
rza (refluxus: łereflu$, Ebe, ou Jusant). Morze.

« ści,n Morzemwysokićm(
RUkdak);św Frycz tegowzniesienia od

do Lienaywiększego RAR nazw mo-—

_rzem nizkiećrm e” a wFa potacai

= o sł > 'za_ poc:sątek do wy    

wgórę,idwarazrazy opada. Bieg.morza

fochNOŻEsznaywyższćyOpak 4 i

"pewne piateuważana: imierzona, będzieFy-  -
pŚmorza;morze zaś„opadłe, gdypógyaka:AE  
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b Ten bieg regularny i„peryodyczny morza,
- daie się „aaybarziey postrzegać na oceanie, w por-
ach i brzegach od oceanu któregokolwiek obla-
_nych;namorzachzas lodowatych, przechodzących
„szerokość ieograficzną 66 stopni,tudzież po odno-
gach morskich,wązkiemi rowami i cieśninami z0-
ceanem połączonych, wzdymanie się i opadanie
wód morskich, albo iest barzo nieznaczne; albo
- barzo spoźnione iodmienione, albo cale postrze-
KAsięmie daiące.
> HL Gdymorze Selywiksię, lub opadawpe-

> wnóm iakióm:„miescu„ziemi, w tymże saiaym cza-
się wzdymasię także i opada w punktach przeciw-
<Baktych (aipodza A6. a2. k. 57 i 77) tego

peryddyjyczny morza od-
zczyznie i w kierunkupołudnika:

e na półkola.awadniża
beiekiprładnika_eb" sakkorsokie na

»odnićm tegosamegopołudnika; igdy
iestnizkiew.pićrw śm iest także niskie

   

  
   
   
   

   

 

aw

  

    

     

    

   

że bieg« yo życa eo
.„Pi 12.„stopni ela ka kdo
óm xięLiokęjeanę?biało

  



KR EO BU, > 209

agkziemia raż:maią.bieg chyższy , drugi raz leni- 4
Wszy:; a bieg sybodyczny będąc różnicą biegu ziemi
1 xiężyca podług (L. 56.'k. 184) raz może więcey,
drugi raz mnićy, niż 4gminut.czasu wynosić. Sre- -84
dnia atofiliczba 2,całomiesięcznego „biegu xiężyca Ę
wyciągniónawynosi 4g': więcdzieńśredni xiężyca, -
to iestprzeciąg czasu między „dwoma pr mi ż:
xiężyca tuż po:sobie Z tenże sam y
południk mieysca, zabiera 24ry in, 49 minut |
czażu. słonecznego (L..35: k.BASY Właśnie przez |
ten sam przeciąg dnia xiężycowego (Fenomen R).
ze dwaRz:+wznosi.i dwa razy opada: wzno-

xiężyc iest blizki południka
ie:zpaca, ekona.pófkali ziecni wierzchnicy, iakna
gc,Gdy zaśxiężye po swoim wschodzie, |
soi cssię blizko poziomu eg, k

 

2morze 0 i gdyby załomkilądu,n
scowe PAY tu "EC części wodny
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morza wczbranie, nie schodzi się zupełnie z cza*
sem kwadry; ale wkrótce po kwadrze następuie.

Ya VE „Naywiększe. podniesienie się morza w czasie

| mnówiu i pełni; iznówu naymnieysze w czasje któ-
A róykolwiek kwadry xiężyca, nie są iednostayne; ale

jeszczetak Poe” drugie powiększasię; lub
0 zmnieysza, podług odległości słońcai xiężyca od

+0, ziemi Gdy'xiężye est w nowiu, lub w pełni,a
+03, „jOPZYTÓDE ższy ziemi; morze wznosi się naywy-
33 WY,cO j brzegów.i portów n Ai mo-
PS" UDIĘ podniesione gdy iest posiłkowane od wia-
—) 4 arów; miasta portowei wsi blizkie brzegów zatapia.
| %. "Ten fenomen ieszcze się powiększa, gdy przypadnie

" na końcu Grudnia; lab na początkuStycznia, to
"R aksole, i dniaznocązimowego,bó na-

03 KE est,oe słońca: ikiedy”się
EB nów; ma zie zna anięyszą (

4, tak słońca, iakdkaodrtienii: wezbraniei od-

„niesieniesię morza, ięstzewszystkich na sze.
(_ Stąddzicie się, iż wysokości morza na nowiachi

Sw pełniach zimzimowych są większe.niżnaletnich; wy-
- // sokości znowu morza na Ewodęzce: m mnieysze

 

M
%*

*

 

© -ległośćPalgówLAO iach
- morze Zasię:bytzesealsaka, niż0-

* koło po dnia znocą: wikwadrąch znowii

   eż
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vhy

ks a sex tr) na ae

"tenją ieśiyśeod różnego ź cieczą (L. 9. k. 67) słoń
ca łub siężye€4, 3

IX. Iak rośnie lub ubywa wysokość morża"wie-
go podnoszeniu się;tak też rośnie, lub ubywa tuż na-
stęjuiącezniżenie w iega opadaniu, to iest, po nay-
owiększey wysokości wzniesionego morza, następuie
 nayniższe iego 'opadnienie ; ck wody daleko od-

kons ląduiwielkie pomorza zostawiią; prze-
ciwnie opadnienie morza następuiemałc, kiedyiego

iesienie, _które poprzedziło, było nie wielkie.
X.Skutkiiodmianymorza wysokiego inizkiego

| ię zachodzą w nowiu, takie i w pełni; iakie
wpićrwszćy, takie zupełnie wdrugićy kwadrze xię-
zo”akiestzbiórWEsamych óbczpoza,„do

b wpływaiących.
ch s w porcieFrancuzkim Brest przez

"sześćsześć: lat z wielką uwagą. 1 Staraniem robione nad-
wys podniesionego iiożeia morza, poka-  
    

     

   

Pauline:zxiężycja ta,blasię e<a,lub ki ;
ićysię oddalając,tąodmianąodległości sprawić_ :
e odmianę w wysokości wzniesionegomorzado

p paryz. wynoszącą. Potrzecie:Zewwy--
ROEEpameniOS:
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to jest czasy wezbranćyii opadłcy wody. W ka-
RE:prawie porcie morskim w innągodzinę przy-

pozaczętym nowiu pićrwsze morze wysokie:
o + „F€zas ten każdemu prawie nadbrzeżnemiłmieystn. L

FEE portowi niorskiemu szczególnie właściwy, nazywa-
(> 4ą,Ustanowieniem.portu (ćtablissement du port);
0 -iestto Czas pićrwszćy po nowiu powodzi, do kió-

; :=się wszystkie inne aż do drugiego nowiu, to
02 dest przez cały wiekxiężyca (L.55. k.181) rachnią.

Ww xiążkac ieograficznych ii żeglarskich. sątablice
godów morskich, wktórych.przydługości i szero-

Są nb. pac czc się. ieszczę,czas przypa-
>porciepićrwszćy po nowiu powo-
stnaprzykładpierwszapowódź po no-

pada sęgodzkiie.3; minucie 55, ii czas ten

 

  

 

się |0 49 miuót, wszelako po i todóky:a
 xiężyca, to iest w przeciągu 29 dni, 12 pona,

" -,44 minót, -nowia_ xiężyca piórwszapow

Aog ogodzinę, 3cią.,minuią55 w Brest.
|. [o samo masię! o„wszystkich innych por-

| „tach morskich,_zmaiąc w nich czas pićrwszćy.po
| ae i oit 2) ie
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nie może dadź ściśleczasuwysokiego morza na dni'

kilka, czyli na część tylkotego peryodu. I tak

wporcie Brestpodczas nowiui pełni podniesię-

* nie morza spoźnia sięsiętylko o 59. kiedy w czasie p

ama Rktóreykolwiek, to spoźnienie idzie E

"do i iny, 14mim. TA

i ŚMaiez ieszcze prędzey ojc) gdy ziężyc Nod:

-słońcćsiaią się bliższe emi: o przyś ieszenie pły= A

snienia =zmnieyszeniemA ode ziemi słońca

"R , daiesiępostrzegać tak w nowiachi peł-

oniac ak iiwkwadrach; ale wtych jest trzy Rey 3

pani sze, niż_wtamiych. rk. ka

-- Odłegłośćtakże słońca i siężyca odpłaszczyzńy %

równika „ziemskiego,w.wpływa w przyspieszenie, lub -

 oa5h wznoszącego.się morza: iAak> R

7 oró' mada„old. :
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tnie; którezawisły od biegu siężyca "pod.L. 56. k.
a, „gadć.. FAL 385k0 186, Ne:i wracaiącego
' © nam te e;oe: odległości xiężyca od

ziemi. A. A

A Działanie »kiti BPna ziemię,a

sy; M67. Wszy 4ski zad lodów PORE wę
Z.maiącegosię i opadaiącego nrorza nie mogą, byc
454,5 tylko Babi sił, które słońce i xiężyc wywie-

/ raląna żiemięmorzem oblaną; bo „cały ten. bieg
ęmorza „idzie za. ak ziyci, bo_za odmianą

obo xiężyca „wzglę-

  

 

   

    ja cab. powrotem i o się
. $3 swapołożeń, wsysiko.się wAsa morza
"wraca a. odn : więc ssiąńce ixiężyc,albo łą-

c siłynaziemię wywarte ip
|,albo ro aiąc ie iprzeciwialącsię
zakażde zr ósobna, lub obadwa
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że te odj morskie są  pówłoką płynną pewny

grubości, większą część powierzchni ziemskićymy

* wiialącą (L. 51. k..166). Wie nakoniec (z $. 30.

Wstępu), że wodaiest ciąłem płynnóm, barzo mia-

ło sprężystćm, nie daiącóm się w mnieysze mieysce

zebraćiskupić; że ićy cząstki nie kleiącesię. z s0-

bą dla płynności ii ruchawości, łatwo ustępuią ka-
: sile na nie wywartóy, ipłyną kuteystronię,

ku którćy ta siła włada i przemaga.
.Gdyby wszystkie ea wody powłokę płyn

ną ziemiskładaiące, poruszone siłami równe-

mi, i do siebie SALE4takowe siły nadadź-

by mogły.bieg postępuiącycałćy . amassic, ale nie
ć i odmienić, szczególnego położenia,mogą marnszy e,

Szy:ch cząstek wodywzględem drugich. „Jeżeli

| zaś oki płynne powłoki ziemskićy są nierówną
satPaaaee:Sag3PARiedaych wzglę-

  

aecząstka hi
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rzkią;, Że morze wznosi się i © sda; więć cząstki
wodyii ziemi są nierównemi ancii: ed. słofica i
xiężyca pociągane.  Owoż mapycałą przyczynę

- ruchu peryodycznegowęmorzu, to iest, morze nie
dla iiego się podnosi i opada, że ziężye i słońce

lałaią na ziemię; aledlajego, żea:ztych
PERON wodyi ziemi

Nz:

się „pozrodyczn morza łą

 

68. Wyda sobie,, żedja 38,ięst prze=
3żećziemi.przez 3środek T, oblanćy warsią Wo=

PP, u, r,tz. Liniia SLTN wyraża południk,
10 przez iakiekolwiek mieysce oceanu.

zie_punktem słońca, więc liuiia
zną:ak o55.k-ksh), doze

    

 

  

g
3
:
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dół ud.PAR cząstek, wady obo ókipociąe
ganych żaczęty , szerzyć się 1 udzielać będzie _wiel--
sićy massie oceanu, tóra się wznicsie kn słońćn
na półkałi ziemiwierzchnićy, podsłońcem leżą= |
edy Ę.ido niego obróconey. „Teu sam icszcze sku=
tek musi koniecznie nastąpić 6a półkuli spodnicy,
wanieyscach oreanu na płaszczyznie iego samego p
południka STN leżących; gdyż środek ziemi T,  -
je"bliższy słońca, mocnióy iest od niegopo+ -

|. llągang; miż cząstka oceanu r, iićy przyległe:
więc aa środka„ziemina.cząstki oceanu |
przy 7» tyle się zmnieyszy, o ile siła słońca

| wywarta a"[ większa iesttok: tóyże :siły słońca w
" wywartćy na 7: więc cząstka wody ri LA przy- $
ze za zmnieyszeniem siły nanie w środku DT

„Aarsęówm: L „od$aięż„środka,

RS i enoRzZY

   

  

  z poh j 5 s

skr;w którym, i
się. wzniosła i* nabrzmiała w puńkcielim,SN

ż = De dokładnego óbięcia tego skutku;pamiętać
i nampotrzebaotdm, cośmy. powiedzieli ww ($- 30:
|Wstęp); że „siła wzaiemiiego © na siebie ciężenia
"wszyst. Ek węgie kasę ziemiA aaa ze--   
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A pociągane, niżż środek! ziemi: "dlatego zaś
ym. samymczasie podnosi się napółkuli sj'0-
ży, że środek ziemi będąc bliższy, moceniey test

ę ońca,pociągan niż morze, a przez to, cię-
| żenie wód -morslakit:na ziemię osłabione:wszystko
da* zaś razem zważywszy ” dzieie się dlatego, że! siła

* słońca mie iest rówio na wszystkie cząstki ziemi i
wody wywarta. Ale kiedy morze wzniesie się
ow punktach q> s, icząstki oceanuprzyległe popły-

o BSłatku mieyscon . nabrzmiałym;ww. punktach
(+. ziemi ź, u, woda odpłynie ii merzesię zaklęśnie:
Fw;e wpunktach p, 7, morze się =

wgbmosę >odległych s: go dza
>>

amytu słońce na samym a bę-
AaRZnz tr

a>0 temziemi około swoićy osi,

P | iz prz dąpod słońce wczasie półno-
| znowu. cya SBE słońca.-nazw

  

  

.
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ca:iAólaccą, morze w7 punktach ziemip, r,

opadnie, a w„punktach -4; 6 podniesie się i na-

brzmieie:podobnie znowu w czasie środkuiącym

Beż nocąi południem,za przyyściem punktu
M pod Słońce, wały podniosłszy się znowu w miey-
„scach- 5-35 opadną powtórnie w mieyscach p, r.

-Dla Jatwieyszego rzeczyobięcia, wystawmy so-
„a słońce na sanrym równiku, to iest w czasie

porównania dnia z nocą: punkta P. M. będą na
poziomie, iw iednym z nichbędzie wschód, w dru-

gim zachód dla mieysc p, r, więc zważając tylko
samęsiłę słońca,wprzeciągu dnia słonecznego od

|południa do południa, "morzena każdćmmieyscu

oceanu dwa razy się:„podniesie, to iest w czasie
tam OE południa i północy; i "dwa

"r nie, to iest wczasięwschodu i zachodu
| ac na ziemię iwody



RH ż vxfh ę wi © WA

Fia50y) GOO WOWGDZIKE VW.
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0, JFznoszenie się peryodyczne morza samą
ORSIO - siłą więżyca. --— PSY

| |. 69. Xiężyc choć w massie swoićy daleko mniey-
| szy, iednak dlatego że iest blizki ziemi, z większą

« pierównie mocą działa na różne ićy punkta, a za-
tćm barzićy. ieszcze podnosi wody morskie, niż

słońce. Gdy xiężyc nad mieyscem iakićm oceanu
M) góTWe; s odyaoki podnoszą się i płyną ku nie-

| "mu wgóręna południku wierzchnim dlatego, że
' są elągnionesiłą xiężyca: I w tym samym czasie
(  wzdymaią się takżei podnoszą na południku spo-

" /dnim dlatego; że od środka ziemi, gdzie iest ze-
© brana siła przy ziemi ie utrzymująca, mhićy są,
"/  pociągane. .Xiężycze strony wierzchnićy przenie-
(/ 'siony obrotemdziennym ziemi na stronę spodnią

(południka, znowu powtórnie wody morskie pod-
3 Ę iesie; ałe kiśdy morze podniesiesięna południ-
Jvka; na stronie wschodu i zachodu w odległości
ad południka nago stopni zaklęśnie i opadnie; i

> gdy, wych. ostanicii stronach oceau za ptzyy”
( '<$ciemtam xiężyca morzę się podniesie, w tym:sa-

| mym czasie w mieyścach pićrwszych pód południ-
| kiem opadnie: tak dalece, że.w przeciągu dnia

xiężycowego morze dRa. razy Się wzniesie w gó-

rę, za każdym przechodem 2 i i

E
R
Y
|

ża

4d odem xiężyca przez południk
wierzchniispodni mieysca;i dwa razy opadnie,

„Taz przy wschodzącym,drugi raz przy zachodzą-

ymxiężycu. Ruch ten podnoszącego się i opa-
|. daiącegomorza,siłą samegoxiężycasprawiony, i

/ odbywalącysięw, przeciągu dnia <iężycowego,
nazwać.możemy mnorśzczyzną xiężycową (Aestus

| Lunariś: łemarće Lunaire). "Tocośmy nazwali

> morzem wysokićm, lub nizkićm (L. 65. k. 207),
| bydźmożealbo słonecznóm od samćy siły słońca,
© alboxiężycowóm odsamćy siły xiężyca, albo zło-
| żonćm, to iest, od óbudwóch sił' razem pochodzą-
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cćm, zgołazachodzą wAbi?peryodycznym ace-
*anu dwoiakie skutki, słóweczłe ii xiężycowe, w tćm
do siebie podobne, że wobudwóchwody Wzno-- z
szą się 1 opadaią na przemian; ale te skutki ró-
amią się wielkośc ią. :dlatego, że siła. xiężyca iest
większa od siły słońca, iróżnią się pęryodem dła-
ego, że A xiężycowy iest o 49minutdłuższy,
niżdzień.słloneczny. Dla siły przemagaiącćy xię-
życa, prawie tylko iego mosza wysokie wchodzą
w rachunek; bo tyłe na miesiąc wód podniesio-
nych liczymy, ile iest przechodów xiężyca przez
południk AR i spodni. Wszelako wprzecią-
go miesiąca synodycznego, to iest 293dni, zacho-

tylęż morszczyzn słonecznych, kiedy xiężyco+
wych wypada. tylko 284; bo dnixiężycowe prze- -
dłużaiąc się codzień 0 sg minat, w przeciąg mie-
siąca pochłoną ieden dzieńSROenY:.

7
»

JF:znoszenie się morzaz siłą kakaę słońca ż
* «ti siężyca. .

b Gdy słońce przyydzie razem na południk
zskiężycem, morze wysokie- słoneczne znidzie się
razemzmorzem sokićm Ai ze zbio-
ru dwóch wysokości złożone wody, podniosą się.
naywyżćy;iizrobią powódź portu naywiększą : to
ssię trafiać inno i zwykło w.czasie każdego no-
wia ipełui;.bo aiężyc będąc na liniiłącznóy (L.55.
k. 181)w czasienowiu, ledwo nierfzemze słoń-
cem przychodzi napołudnik tak wierzchni, iak
ą : w czasie znowu pełni, iedy . słońceiest na
południka.wierzchnim, ledwo nie w tym samym.
shomiencie xiężyc iegt na spodnim, ina odwrót.
Dodałem ledwo nie razem, bo ściśle rzeczy bio-
ące, wtenczas tylko.w tym sam momenciesłoń-
ce 1xiężyc są na południku, g nów, lub pełnia
Pea.wsam moment Podk „BRpeż
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ieżeli (zaś przypadną prędzćy, lub poźnićy; motze
> wyso ie słoneczne z xiężycowćm niezupełnie się -

( miydą; ale barzo blizko.siebie przypadną : co lubo
"zawsże zrobi większą powódź portu, niż w iakież
kolwiek inne dni miesiąca; jednak w wysokościach

'./ morza podniesionego małe zachodzić mogą różni-
*ee. (Kiedy zaś na połudńiku morze iest naybarzićy
©wzniesione; w micyscąch wschodui zachodumusi
|  fayńiżćy opaśdź: i gdy potćm blizko w sześć go- -
0.dam napunktachwschodui zachodu naybarzićy

|. się podniesie; na punktach połódnika musi się nay-
 barzićy zaklęśnąć: co nam tłumaczy fenomen EX.

7.00,/(Ls 64. k. 202),żeponaywiększćy powodzi, hastę-
|, pule faywiększe wód morskich opadnienie,  - —

Gdy xiężyc iest o go stopni łuku niebieskiego
oddalony od: słońca,  znayduie się: w kwadrze (Ł.-

© 55. k. 181); wtenczas przechodzi. przez* południk
|. blizko „w sześć godzim po słońcu, i gdy iedno znich.
0, 0jestna południku, drngie iest wpunkcić wschodu,

_6. lub zachodu: a że xiężyc będąc na wschodzie robi -

| tam morzewysokie,sa zatćóm na południku nizkie;
"_ słońce znowu,będącna południku robi morze pod

| południkiempjs ,a na wschodzie i zachodzie
>. mizkie; więc w kwadrze którćykołwiek, morze wyso-
> kie xiężyca schodzi się z morzemnizkićm'słone--
| cznem,i morze wysokie słoneczne z morzem Niz-

"Miś kięiycowóne i diego. wysókość podnieio-
nego morza bydźpowinna w. czasie kwadry nay-

_ mnmieysza;bo iest tylko różnicą dwóch wysokosci:

(+ eo mam tłumaczy fenomen V. (I 65. k. 207)-
'/Z tegownosi się to, codostrzegania.potwierdzaią, ©
| żewysokość morza staie się naywiększą w nowm
>pełni dlatego, że dwa morza wysokie zeszły. się
> -penoc Pk od nowiu-i pełni ubywa do

- kwadrydlatego,żesię te dwa morza wyso! ie

 

(0 dalsiąodsiebie,i wysokie xiężycowe zbliżasiędo
| _ mizkiego słonecznego, póki wkwadrze zszędłszy się
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| z sobą, nie zrobią naymnieyszego podniesienia mo--

rza. Od kwadry znown jadąc do pelni, lub no-

 wiu, wysokościmorza roshą, fo. morze wysokie (

"xiężyca oddała: się od morza nizkiego, a zbliża do

morza:wysokiego słonecznego. Bo TsDLAR

© Ponieważ wysokości morza w kwadrach są le-

-dwo nie połowami wysokości wnowiach i pełniach; 4
„ słusznie się "wnosi, że siła xiężyca w podnoszeniu

morza iest trży razy większa, niż siła słońca; bo

ieżeli skutek siły słonecznćy wyrazimy. przęz. ie-

- dność, ta dodana do trzech daie 4; odeiągniona
za

' zaś od trzech daie 2; to iest, wypadaią „dwie liczby SA

z

ł

fawktórych,iedna iest połową drugićy.

Przyczyny spoźniaiącego się w biegu peryody*

EWA 0207) „eZnyMik wmnarza. o

|. 171. Podług dopiero wyłożonćy nayki, morze
wysokie przypaśdźby zawsze powinno w momencie

_ przechodu NEWIOfORAk, uójetzać nizkie w mó- ©

| mencie wschodu i zachodugwiazd działaiących: i ,

-jeszcze morzenaywyższeprzypaśdźby powinno w sam(5

- dzień nowiu i pełni, morze zaś nayniższe w sam * - *

© dzień imoment kwadry. Aprzecież dostrzeżenia GO:
/ codzienne, nad. powodziami i opadaniem wody© A
/w portach czynione uczą nas, że te wszystkie sku+

tki poźnićy przypadalą,tozas spoźnienie iest wię*
(ksze, lub mnieysze, podłng szczególnego położenia

|, każdego portu. W Brest naprzykład, pićrwsza

- powódźprzypada o godzinieJciey, minucie J3ciey |

po północy,lubpo południu: powódź naywiększa |
_ przychodzi w półtoradnia po nowiui pełni, i tak-
żeo półtora dnia po kwadrze przypada powódź

„ aaymmieysza. _Niektórzy Fizycyprzypisywali to spo-

0 źnienie czasowi, którego  potrzebuiesiłaciężkości R>

 

E słońca 1 ziężyca do „udzielenia się wszystkim czą-

- stkom  podnoszącćy,sięsięiopadaiącóy wody; lecz
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gdy siła ciężkości przenika całą masę ciał, ićy dzia=
anie na wszystkie razem cząstki elała iest momen-
talne,i żądnegospoźnienia sprawić nie może. Gdyby
ziemiabyła bryłą foremną, gdyby dno morskie by-

- ło wyrównanei gładkie, gdyby cała powierzchnia
- ziemi była wodąoblana inieprzeciętalądem i brze-

/ gami,w różnezatoki pokrzywionemi; w WP:
-nych skutkach morza podnoszącego się i ojadalące-
go,żadneby spoźnienie nastąpić nie mogło. Ale

- że dno morskie tak iest przepaściami, skałami, gó-
- rami i odsypiskami przeplatane, iakie widzimy na

> lądzie;żeiego brzegi powyrabiane w różne zakręty;
| 1. obsadzonesą skałami, „cieśninami, i t. d. wszystkie
e te nieforemne wyrostki ziemi ięgićy, są taniy poło=

żone prędkiemu i wolnemu wódmorskich płynie-

niu, spoźnialące ich bieg, i częstokroć odmieniaią-

ce ich kierunek. 'W tych więc przeszkodach i za-

porach zamknięte są ledwo niewszystkie przyczy-

| my tak rozlicznych odmian; iakie się w szen
/.. rza ma różnych iego brzegach i pyporta daią

6 0.17 "Żeby todobrze zrozumieć,pa

 

taymy 0 tćm,

0) 6. „że:morze ćwznósi sięwgórę mie całą siłą słońca
> (* xiężyca, aletylkoróżnieą zaehodzącąmiędzy siłą

(0. wywartąnaśrodek ziemi,i siłą wywartą na czą-

Po tikiwody oblewaiące ićy powierzchnię: żeby ta
| siła wydadź się mogław s ych. skutkach,.powin-

| ma bydź na wielką przestrzeń: imassę Oceanu: wy-.
||| warta: bo gdy każda cząsika wody tą siłą iest na-.

© „glona, im większy iest zbiórt ch sił, imwiększa

- różnica w ich kierunku; tym skutek wydatnieyszy;

| bo rozszerzony na rozległą massęporuszonćy wo-
| dy. To nam okazuie przyczynę fenomenu II. (L. 65.
'  k. 207), dlaczegobieg ten peryodyczny namałych

| morzachiodnogach, głęboko” w ląd-wpuszczonych
© czuć sięniedaie. Tuwypadaią dwa wnioski wiel-

-. aywegt Portowy= głyty oz DTP"
-  
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dzielone lądem rozleg na małe morza; bieg
peryodyczny wód morskich czućby się nigdzie nie
dał. Drugi: że xiężyc i słońce nie podnoszą wód
morskich przy brzegach i. portach, ale na oceanie

. rozłegłym iotwartym; które iuż podniesione siante
tąd płyną do brzegów, i włewaią się do portów.

jystawmy sobię góruiące słońce i xiężyc nad
oceanem, kiedy podnosząwądy w rozległćy ;rze=
strzeni i massie wzruszone: wszystkie brzegi 1 por=
ty lądu do tego oceanu przypierdiące uważać ham
potrzeba, iako końcepoczynaiących się w oceanie, i
tam uścia swoie maiących kanałów mnićy lub bar=
„ziey odległych, bliżćy lub dałóy w ląd wpuszczo-
nych, ałbo w kierunku tego południka,gdzie iest
podniesiony ocean leżące, albo cóżkolwiek od nie-
go iedne ah drugie więcćy zbaczaiące; woda
ną oceanie podniesiona oduścia popłynie i cisnąć
się będzie w te wszystkie kanały: ale nierówność
dna, zakrętybrzegów lądowych, odległość większa,

, lub mnieysza portu, tamować i spoźniać będą bieg
i płynienie morza: to spoźnienie rosnąć musi w mia
rę oporui przeszkód, które wodapłynąca spotyka;
i kiedy ieszcze pićrwszy raz podniesione wody do
b", odległych =ddały:- ocean inoże bydź

"w tóm samćm mieysca kilkokrotnie podniesiony.
Przypuśćmy,że oduścia doportu potrzeba wodzie
pa przez 58 godzin:więc naywiększe naprzy-
„kład podniesienie morza Ka oceaniedopiero się po
nowiu, lub pełni w półtora dnia pokaże w porcie,
i przypadniewe dwię godzinypoprzeyściu słońca
przez południk. Aże 58godzin słonecznych nie
czynią godzin xiężycowyćh tylko 56, minut 443;
to naywiększe wezbranie morza nastąpi we trzy
 kwadranse blizkopoprzeyściuxiężycaprzez połu-

5Rory morskie hawet siebie blizkie, różnią sięco

   
 

deografia.
Czasu przypadaiącychtampowodzi.pa aaa
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Ze w rhiedeBaśto „odległych, do których po*
trzeba wodzie przez długi czas płynąć, bieg peryo-

„ dyczny morza,albo caleustale albo nie tak czę=
sto /przypada, jak na oceanie rozległymi otwartym.
Potrzecie: Ze nawet takie przypadki trafić się m0=
ga wportachniedalekooceanu leżących, „dla scze-

- gólmych - mieyscowych przeszkód, płynieniia wody
SA - przeciwnych, „ałbo dla kanałów od różnych stron

oceanu przypieraiących, któremi morzanizkie z ie-
doćystronyprzychodzące, łącząsię z morzami wy-

, sokiemi z drugićy strony; a iedne wlewaiąc się
- w” drugie, mogą albożadnego podniesienia morza
nie aew Pee»albo bnmę nieznaczne.

Odmiany:A> ni: morzaZ różnego „położenia
ke: i xiężyca względem równika, iz ró-

. dnóy ich od ziemi odległości.

ż M ora.Nim ali doś Hłumaczenić.ziektórych 0s0-
- bliwszych mieyscowych fenomenów w biega mo=- .
„rza pr say: przebieżmy ieszcze to, co do
zwycza 1 ogólnych aredkt należy. Słońce
„jęxiężyeeim bliższe ziemi, tym silnieysze ich na wo-
- dy morskie działanie:im zaś działanie mocnieysze,

A 5„tym bieg płynącego morząchyższy i prędszy: i
> R - dlatego .łatwo iest' zrozumieć, dlaczego w pełatach

i nowiach,schodzących siĘ znaynmieyszą.ty
s gwiazd ód. żiemi O i prędzćy
BETĘ aią,i pow. są naywiększe. e po-

Ra SEEiak słońce, obrdnnć28 na pikaz ró-
=> 2 wną ala: podnosi wody oceanu, leżące.na półkuli
©. -  ziemskićy północnćy, 1akna południowey: ta siła

>_ rozpostarta paodówczas ną.naywiększą .wód mor-
„ skich przestrzeń, robi wysokościmorzaznaćznicy-
sze;tenże xiężyc.odszedłszyod równikaku bięgu*.

|nowi. ziemi. północhemu, mocnićy podnosi wody
na półkuli:ziemiPeraniż naPaw

RASA
>+!
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Ka

3:przeciwnie: przeszedłszy od równika ka biegunóś> Ą
wi południowemu, pa półkuli południowey  bar-

- kićy podnosi wody, niż na północney: łącząc więe

: odległością, tud j
czas przypadaiącemi, wypadną tłumaczenia różnych

4

=

N>

żęnia mieszkańców nad brzegami'i portami mor=

>

biegu1 płynienia. Gdy xiężyc oddali się od ró-
wnika,miemoże się więcćy od niego, iak na 28
„stopni oddalić : eo lubo powiększa wysokości mo-

=

f

  

.położenić różne takxiężyca, iaksłońca, względem
rownika oepę ti | z różną tych gwiazdod ziemi

Aeż z nowiami i kwadrami w ten-

dmian- wwysokościać morza iCzasie, które sig
aią postrzegać „około przesilenia, lub orównanią,gqaią postrzega SP ednia z_nocą. . Te wszystkie odmiany mie tyłko nie

naruszaią prawogólnych, podług których odbywą
siębieg peryodyczny morza, ale owszem są tychże.
praw koniecznemi wypadkami. Szczególnieysze tych
odmian wyłożenie iest rzeczą rachunku zafandowa=
ego na sile ciężkości, na różnćy odległości i po-
łożeniu względem siebie ziemi, xiężyca, i słońca.
Przez sztukę tego rachunku.z wielkądzis ścisłością
A pewnością przepowiadaią się. w kalendarzach astró- ŚR
nomicznych iżeglarskich ż biegu ziemii xiężyca,
nadzwyczaynie wielkie mórza powodzi, dla ostrze»

skiemi,*aby zaradzili zawczasu swemu. bezpieczeń”
stwu,i bronili się przeciwko tym wielkim potopom,

|) ani opadaię.
76.Kiedy ziężyc znaydnie się na równiku,bie

_ gumy ziemi są od.niego 'ma_go. stopni odległe,

 

jest ciągle okryta, są wielką tamą iprzeszkodą do

   

=Dlaczego morza lodowate nie. podnoszą się,

dak iakpunkta wschodui zachodu: więc tamiego ©
siławódmorskich nie dosięga. Gdyby nawet do-
sięgkąćichmogła, lody, któremita strona żiemi >

„rza podniesionegonatćy półkuli, na_któróy SE |

w



228-. KOZDRKAE V,

życ pannie, a zmuieysza na półkułi przeciwległćy,

wszelako morze z pod xiężyca ku biegunom płynpa-

ce; nie tylko słabnie i wolnieie długićm płynieniem,

przeszkodzmi dna i lądu, wylewaniem się wróżne

aQdnogi, kanały i cieśniny;:ale ieszcze zbliżaiące się

coraz barzićy do siebie ku biegunom południki, mo-
|gą razem. sprowadzać iedne morza wysokie, a dru--

gie mizkie, a przez to dc ię samę wody

wysokość. Nadto, morzelodówatepółnocne pra-
0 gie żadnego "wpływu wody odebraćnie może

| z oceanu wielkiego, będąc od niego lądem Ame=
rykii Azyi przecięte,i tylko wązkim kanałem, zwa-

/_. mym Cieśniną Beringa, albo cieśniną północną,

- wyspami obsadzoną z nim się łącząc: to ieszcze

* morze nie może nic odebrać wody zoceanu Indyy-
skiego, będąc od niego całym lądemprzedzielone:

_zostaie się tylko wodą oceanu Atlantycznego, kto-
róy płynienie zbliżaiącenii się coraz barzićy do sie-
bie ku półaocy brzegami Europy, Amerykii Gren-
łandyi, znacznie iest tamowane. Dlatego na morzach

* dodowatych osobliwie północnćm, bieg peryodyczny

(podnoszeniasięi opadania czuć sięnie daie.

; : Osobliwszy bieg morza w Golfie Tunquin.

74.-Przy brzegach Chińskichw porcięBatsha
królestwa Tuzquin, e można rzadki i 0s0-

-bliwszy w biegu peryodycznym morza fenomen.
Gdeeznayduie wsans równika,

albo bhizko nićy; morze tam ani się podnosi, ani

* opada, iiest prawie niewżruszone; Gdy oddaliwszy
się od równika xiężyc zbliża się ku zwrotnikom;

_ morze podnosi sięiopada raztylko we 24ry go-

dzin tą stateczną koleią, iż ieżeli xiężyc od równi-

ka oddala się ku biegunowi północnemu, morze
podnosi się przez czas, bawienia xiężyca nad po-

EE ziomem,i mórze wysokie przypada podczas zacho-
t
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dn, morze zaś nizkie podczas wschodu xiężyca.

Jeżeli zaś xiężyc odszedł od równika ku biegu-

nowi południowemu, morze podnosi się, kie-

ody xiężyc iest pod poziomem, a opada gdy  iest

mad poziómem; i wienćzas morze wysokie przy-

a ze wschodem, morze zaś nizkie z zachodem

, xiężyca. Zeby poiąć przyczynę tego osobłiwszego
zdarzenia, należy  wgłądać w mieyscowe i szcze-

„„gólne położenie golfu Turquin, . tóry łączy się

razem z oceanem wielkim, i z oceanem ludyyskim,

' obsadzony iest mnogością wysp tamniących pły-
nieniewód, tak od pićrwszego, iak od drugie-

go. Wystawmy sobie, że port Batscha znaydu-

desięw końcu dwóch kanałów,z których uście

jednego iest na oceanie. wielkim, drugiego na

- oceanie [ndyyskim: ponieważ, gdy morze iest wy-

 sokie na iednym, iest podówczas nizkie na drn- *

gimoceanie; więe gdy iednym kanałem od oce-

'anu wielkiego przy: 1odzi morzewysokie, drugim

kanałem od oceanu Indyyskiego „przychodzi nizkie:

te morza będąc sobie równe, to iest, iak podnie-

| słone iedno, tak zniżonć drugie,  pićrwszę wlewa

_ się wostatnie, i żadnego znaku: wysokości, lub

opadnienia ©w porcie nie pokazuią. Powinny zaś

te dwaprzeciwne morza bydź sobie m>

"równe, gdy xiężyc iest na równiku; bo równą SI

Riała 2półłcdć północną1południową (L. a

'k.226), i wtenczas tylko morze w takićm. poło-

| żenia będące, pokazać się powinno, iak niewzru-

- szone, 1 co e:wysokości nieodmienne.  Kiężyc

|będąc nad półkułą północną, barzićy podnosi wo-

dy ocęanu wielkiego w stronie północney, niż

oceanu Indyyskiego, przez co' AE płynie-

nie piórwszych, a opoźnia drugich. Gdy znowu
_xiężyc przeydzie od równika na półkulę|wys

wą, barzićyRE wody oceanu  Indyyskiego,

-na stronę południową uaybarzićy się rozlewalącego, _
u Ę
aw 2d” 
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r | niż.wady północne oceanu de *ie w.pićr=

„wszym przypadku. port Batsha będzie miał po-
- wódź,czyli morze wysokie od wód oceanu wieł-
7 kiego, wdrugim zaś przypadku od oceanu In-
je „dyyskiego: a żeczas morza wysokiego na oceanie

wielkim kaChinom -zbliżony., dest czasem. morza
| miakiego na Indyyskim: więc te powodziz dwóch
tych oceanów do.Golfu „Puńquin przychodzące ,

, iw różnymczasiednia xiężycowego. przypadać TAU=
| sząi-10 lest, ieżeli morza wysokiewpićrwszym przy-
| padkutrafiały siępodczas zachodu, w dnirugim.przy

    

_ padku trafiać się ZA podczas echoda księżyca,

Tzamaczenie atkdońokuzidcay Bi niektórych
> Pm skutków w biegu>

ramorza.- 25 sz

SK Ze.PA) sorskiesiłą skończ:i xiężyca|.
(oceanie podniesione, ii do portów-wpływaiące,

przez kilka minut wtym-podniesieniu, dak zawie-
- szone trwaią,dopićro potćmwalno zaczynaią od-
(chodzić i opadać; iestto skutek bezwładzości ich
"eząsiek ($- g. Wstęp) wszystkim ciałom właściwćy:

ć | 40 iest, że usiłuią zostać się. wtym stanie,do ia-
- kiego działaniem siły xiężycowćy: isłonećznćysą
Popaekeone,„póki siła ich ciężenia do ziemi;
. lego usiłowania nie- przemoże; którćy znowu ule-
| gaąc,własnym swym ciężarem na dół.opadać za-
s €zynaią. Zewodawportach wyżćy sięczęstokroć

NOSŁ, niż nąoceanie atwartym, to przypisać

SE ż należy zaporom , które woda gwałtownómpłynie-
'nićm musipokonywać:ściśnionalądem; aniemo-

/ gacasię skupić, iakociało małosprężyste, wzdy-
= ama sięwgórę, i do tym znacznieyszóy wysokości

NOSIl„ im_iest barzićy ściśniona. Do tego ieszcze
= e.pomagaćmogą brzegi” lądu, naprzeciwko leżącei
0 Bie Larioodległe,koraud iące 0 5 dał
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wany odhiiaiąc, przenoszą, ie na drugie przeciw

. ległe brzegi, i tam massę przychodzącćy do portu-

wody powiększają. Jeżeli ieszcze to nawalae pły-

nienie wody iest posiłkowane wiatrami, wieiącemi *

w kierunku morza płynącego; powstać stąd możę

'padzwyczaynie wielka powódź portu. Więc miey-

scowe przyczyny, to iest skład brzegów portowych

i brzegów okolicznych, wiatry wodzie płynący f

pomoene; lab przeciwne, sprawnią w niektórych

mieyscach ziemi nadzwyczayne wysokie podniesie--

mie morza, Między. wyspami, , Orsady zwanemi

przy „Szkocyi, morze pędzone wiatrami taga panu-

jącemi, i gwałtownie cieśninami sparte,. podnosi >

się do dwóchset stóp Paryzkich wysokosci,i 0.-

wierzchołki skał z» wielką mocą uderzając, sztuki

znaczne z nich odrywa i odbiia. Podobnie nad"

zwyczaynie wysoko podnosić się zwykło morze

rzy cieśninie <Sozade,  iniędzy wyspami Indyy ©

wschodnich Jawą i Sumatrą, którędyśmy prowa-

-. dzili południk oddzielaiący ocean wielki od Indyy-

skiego (L. 64. k. 202). Przy uściach rzek wielkich

"w ocean wpadałących, a brzegami wysp i lądu , «-

spartych, przypływaiące morze wzdęle. wznosić się

ykło do barzo wiełkićy wysokości:i taki przy-

kład barzo wysokiego morza. mamy przy UŚCIU >

"rzeki Swiętego //'awrzyńta w Ameryce północney, -

gdzie wielka wyspa Ziemi nowey (Terre neuve),'

naprzeciwko tego uścia leżąca, wody ku niemuod-

* bila. Rzeka Zadus'przy uśch swoićm na oceanie

 Indyyskim za przypłynieniem morza wysokiego pod-

nosić, się zwykła do trzydziestu stóp wysokości

-nad zwyczayną swoię powierzchnię. , Tak ogromuą

powódź wysokiego morza ,* oprócz dopićro -wyli-

czonych przyczyn, sprowadza w uściach rzek ieszcze

to, żemorze podniesione,,sparie lądem, i ad brze- ;

„gów . przyległych ku uściu odbite,. zatyka otwór

rzeki, zatrzymriie wody korytem od łądu płynące: > —
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więe wysokość wody rośnie przez dwoiakie bał-
wany piętrami na siebie wstępuiące, z których ie>
dne są wody słodkićy, z lądu przypływaiącóy i
w biegu zatamowanćy; drugie wody słonćyod mo-
rza płynącego wpadaiącćy i przybywaiącćy. Gdy-
by sztuka obserwącyi dalćy się po ziemi i narodach
rozeszła, zebralibyśmy zapewne barzo wiele ważnych

 iciekawych skutków i odmian, zachodzących w bie- .
_gu peryadycznym morza, przy różnych brzegach i
portach do oceanu przypieraiących. Te atoli wszy-
stkie odmiany ponieważ wypadkiem są mieysco=
"wych przyczyn,nie tylkoby w niczćm nie osłabiły
dopićro wyłożonych wiecznych praw, które natura

+...  zachowuie w podnoszeniu 1 opadaniu morza; ale
owszem z tych praw do przyczyn mieyscowych
przystosowanych, wypadłoby tłumaczenie iasne tych
wszystkich skutków i odmian.

Ogólne wystawienie ruchu morza, pochodzącega
od sił słońcai xiężyca: różnica tego biegu

|/ od prądów morskich.

76. Z dopiero wyłożonóy nauki wypada dwo+
iaki biegmorza, to iest wody oceanu siłą xiężyca
i słońca wzdęte, podnoszą się wciąż na iednych

poładuikąch, a opadaią na drugich: skądsięrodzi
bieg morza w takim kierunku, w iakim po sobie na-

'  stępuią południki przez słońce i xiężyc obrotem
Reui przesuwane, = iest, od AWAku zacho-
dowi. A że toż morze podniesione na którymkol-
wiek południku przelewa się i płynie do brzegów
i portów, i znown stamtąd wraca w kierunku bli-

/zkim tegoż południka, a zatćm płynie od równika
kn biegunom, i wracą stamtąd ku równikowi. Bieg

- pićrwszy od wschodu ku zachodowi bydź powinien
nayznacznieyszymiędzy zwrotnikami (£. 21. k. 98)

| bo między niemi są, iak osadzone gwiazdy ten bieg
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sprawniące; a zatóm wody na mieyscach tych: zie-

mi tuż słońcu i xiężycowi podległe, i ich naybkż-

sze, silnióy bydź . muszą poruszane, niż wody na

. odlegleyszych punktach ziemi leżące: co właśnie

wszystkie obserwacye potwierdzają. (|

(Ale płynienie morza od wschodu ku zachodo- ż

wi, pochodzące od siły słońca i xiężyca, sątoa

_. przewalalącćy. się wody wzdętćy w górę siłą tyc

/ gwiazd; spadaiącćy potóm własnym ciężarem, i dą-

żącóy do równowagi, (aequilibrium: ćquilibre).

W tym biega wodaodchodzi i wraca się; a zatćm
ten bieg należy do gatunku ciał kołyszących się i

chwielących: przezeń cząstki wody wahaią sięfod

' wschodu.ku zachodowi, i od równika ku biegu-

| om. Morze atpli' oprócz takiego kołysania się, ?

/ podlega ieszcze biegowi poziomemu i ciągle postę-

/. puiącemu, podobnemu do „nurtu szybko i ciągle

' plynącćy rzeki. Takowy bieg nazywam Prądem o

morskim (cirrentes maris: Żes couransde ła mer):

| Oprócz. dopiero wytkniętćy różnicy, nie można go

| jeszcze dla następujących przyczyn brać i mieszać

| z biegiem wznoszącego się i opadaiącego morza; |

' bo prąd morski ma swóy pewny kieriinek, który

za wezbraniem i opadaniem morza nie ustaie, bo ta-

- kie prądy znayduią się na morzach, gdzie się wody ©
- anipodnoszą,aniopadają;iże nakoniec bieg prą-

/ du cale się dobiegu xiężyca nie stosuie ani ukła-

|, da; który, iak wiemy, iest gwiazdą naywięcćy
- wpływaiącą w podnoszenie i opadanie morza. A

_ zatćm prądy morskie należy uważać, iako biegmo- ,

|- rzaaddzielny i inszego gatunku. Okręty po' morzu

_ płypące traNoeprądmorski, mogą nim albo

szybko i nawet bez pomocywiatrów płynąć, ieżeli

'- bieg prąduiestw kierunku ich drogi, albo w bie

gu swoim spożnićsię i zatrzymać, ieżeli bieg prądu |
| dest przeciwny sile wiatrów na żagle wywartey, al-

boBydźuniesione z prawdziwóy swoićy drógi, i
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zapedzone w mieysca, z których im wyniśdź trudno;

„i /dla ego prądy morskie gdy są żegluiącym nie-

|. znane, mogą bydź dla nich niebezpieczne: a oprócz

1 tego wprowadzaląwielkąniepewność w wynaydowa-

niu chyżości płynącego okrętu, i wyciąganiuz nićy

„długości Koda mieysca, podług pospolitego

sposobu,o któ namieniliśmy w L. 65. k. 199.

|- podział prądów morskichi wyliczenie zna-
55 |. komitszych. ©e

74. Prądymorskie dziekć można na prąd po-

( wrszechny, ledwo nie na wszystkich oceanach1mo-

|rzach czuć się daiący: ńa prądy szczególne, wpe-
Ź wnych: tylko” mieyscach panuiące: te "ostatnie iedne *.

są stażeczne, to iest zawszew iednę tylkostronę

płynące: drugie pezyodycznę, którenaprzód pły-.

ną w pewną stronę, potem.wracają swoie nurty

|, w stronę przeciwną:I ię. przemianęw kierunku.

za

a _-

_.73 Wodymorskie osobliwie między zwrotnikami,

| płyną ciągle od wschoduku zachodowi; iten bieg

w.pewnym -oznaczonym _€zasie zachowuią i ad-

a

„ nazywam "Prądem powszechnym „i statecznym.

- Doświadczaią go zeglarze prawie na całymoceanie

| Chińskiemi; a szczególnićy czućsię daieprzy t
y: , brzegami. Mexiku i brzeganał

A„spe Moluckich„. Filipińskich i Japońskich.

| udzież  międy.Madagaskar iStórtą Dobrey Na-
(/ dziei: wićm ostatmem mieyscu.prądten tak iest

|| mocny,iżokręty doIndyi płynące «przy silnych
+ wiatrach ledwo się przezeń ku Madagaskar prze- -

ZA A prawić megą,kiedy powracziące zladyi, od Ma-

 

- bez „pomocy nawet wiatrów szybko są

001pędzone do Sterty Dobrey Nadziei. Na oceanie
5 iAtlantycznym : zacząwszy wpewućy odległości od-

[
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brzeg > ©Afryki, prąd ten panuieaż do brzegów

_ Brezylii; na morzu Mexykańskióm między Kubą i

| Jukatan: przy brzegach Kanady.4; niektórych

„mieyscach tegoż oceanu iest barzo Szybki i śwałto=
'iwny, iakoto 'w Cieśninie Magielańekicy; przy wyr

„spie Swiętćy 7róycj: kanał, któryniten prąd wpada

wielkim gwałtem: dą Go/fie. Paria, nazwano

*«BRaszczą smocz   

 

.prąd:znaczny *iest,namorza lodowatćm: półno+

sA PE którym od:wschodn ku

| zachodowi sżybkim pędem przechodzą wielkie szt *

Od:przez Bitańnę Hatzdy 0 54
„Prądyszezególne, „różniące się w kierunku od”

 

(lagueułe du dragon): Teniesz a

prądu  powszecl nego,'alć także stateczne, te są A

"znakomitsze: na oceanie Allantycznym, Naprzód:
- Począwszyod StertySparżel przy cieśnmie Gibrał-

arskićy, morze przy. brzegach zachodnich Afryki -

płynie od północy ku południowi aż do Sałć;

- starhtąd zwracasięcokolwiek ku zachodowi aż do
-Stćrty: Zielonćy (Cap Verd),.gdzię się zaczyna sła-

| awnyprąd pędembieżącyod zachodu kuwschodo-
("qi ponad brzegiGwineiaż do wyspy Fernando

- .Poo; -leżącćy pod trzecim stopniem szerokości pół-

- nocnćy. Tym prądem porwane okręty od Sierra.

'Leonado królestwa i portu Benin przychodząwe

| graficznych; kiedy z BenindoSierra Leona:wra-
|caląc; płyną przez sześć, lub siedm tygodni, i to

| jeszcze oddalić się muszą od brzegów Afryki, żeby”

-minąć ten prąd, który się na 15 blizko: mil od
> brzegów Gwineina ocean ku zachodówi rozcho-

(dzi. Żeglarze wielką maiątrudność wydobydź się -
sł

|) wietrzepółuoenowschodnim,który:icki-ztego prądu, 'choć przy „mocnym i owyślsyc R

'Sgo Tomaszapędzi;iednak często prąd od tóy |

wyspy kuFernańda:Poo gwałtownie płynący, co
R ch hala" Cisze morskie (Malacia; łe calmej

ż%
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ezasem w tćóy sttońie ziemi panuiące, trzymaią po

kilka miesięcy. okręty w stanowisku, z którego czę-

' stokroć wydobydź się nie mogą, tylko przy pomo-

/ey gwałtownćy burzy od brzegów na ocean ie od=

 pychalącćy, ibieg tego prądu przemagaiącey. Prąd

_ ten sławny iest okropnemi klęskami, które tam

| podniosły okręty,albo ogłodzone- długićm bawie+

( miem, albo* pędem tego prądu na brzegi rzucone

|4 rozbite: dziś atoli obeznani ztćm niebezpieczeń-
3 _stwem żeglarze, łatwićy gounikaią. | st.

©. południa”

©... Powtóre: Przy brzegach Brezylii twszy
od stćrty więczo:Augustynapodgtym stopniem -
szerokości południowćy, aż do Antyłów, na mo--
rzu | ńskićm iest prąd, którym morze pły-

_ mie od-południanapółnoć: ten bieg. znakomicićy

się wydaie wkanale Bahamaprzy Florydzie.
: e wielkim przy brzegach aamet

s: i począwszy od Peru, morze ie od

ład . Młudcy: _oddaliwszy .się ali0d: lą-

(/ du, prąd ten dalćy na oceanie ustaje. Na oceanie

, Indyyskim około Sumatry iest prąd, którymwo=

dy. od południa ku północy płynądo morza Ben-

©» galskiego. Podobny prąd od południa na północ
"niesie wody "morskie od brzegówzachodnich No-

wey Hollandyi ku Jawie; i Holendrzy do tćy wy-

| spy żegłuiąc, naprzód płyną na południe ku nowóy
- Hollandyi, a wpadłszyna tenprąd, iego biegiem

dy pędzeni ku północy, przybywaią do Jauy.

Długą byłoby rzeczą wyliczać prądy peryody-
czne, które na oceanie w różnych mieyscach przy

© brzegach ląduiwysppanuią. Znacznieysze są na
oceanie Indyyskim : Naprzód:przywyspach Maż-

© dywskich, gdzie przez sześć miesięcy, to iest od

/ Września do Lutego morze mocnyin prądem pły-

, mie od wschóda na zachód; przez drugie sześć
miesięcy, to iest od Lutego do Września ten prad

0 / bierze kierunek przeciwny, i płynie od zachodu |
+ z +
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na wschód. Powłóre: Przy wyspie. Cey/an; od

środka Marea do Października morze wielkim prą-

sdem płynie z północy na południe: od Paździer- .

nika znowu do Marca płynie z południana pół-

noc. Brzegi Chin południowych, Cochinchiny,

| Małakki, wiele wysp oceanu wielkiego ku morzu

| Jndyyskiemu zbliżonych, brzegi wschodnie Afryki,

gnakomite są prądami peryodycznemi, które żegla-

rze w swych dzieńńikach opisuią, a'o których mo-

Że nam ieszcze wypadnie mówić, gdy. rzecz mić€

A _ będziemy o wiatrach. Opuszczamy tu ieszcze opi- |

|sanieróżnych prądów morskich, dakie, się czuć

- daią przy brzegach Danii, Norwegii i Szwecyi:

prądu, Którym wody oceanu Atlantycznego przez

<ieśninę Gibraltaru ciqgle wlewaią się do morza

*_ śródziemnego: tego nawet, którym morze Czarne

przez Bosfor płynie do morza Marmara, i to

znowu przez Hellespont do morza Grecyi i Sród--

|riemnego; bo te wszystkie prądy, albo pochodzą

„odwód brzegami i wyspamiścisnionych, albo są

-skutkiem morza w podnoszeniu sięi opadaniu pe-

-ryodycznóm, lądemi brzegami zatrzymanego "i spar-=
tego; albo wypadalą ze spadku i nachylenia, któ-

_re wody iednego morza maią do łożyska morza

/ drugiego; lubkiedy iedno przepełnione : i

| zbiorem wód, z wielkichrzekw nie wpadających,

'iak naprzykład morze Czarne, przelewa sięw drugie.

--- Rzeki rozległei szybkim pędem w morze wpa-

 daiące, robią także prądy ciągnące się daleko od
ich uścia wmorze: taki prąd robi przybrzegach

-zachodnich - pyki w KongorzekaZażre.. Okręty

omilę tylko, lub dwie od brzegów odległe,
ż trzebnią akć dni do przebycia tego.prądu i LA

.

© siągnienia portu. Podobny prąd pędzący od -za-
_ choduka Sokolowi na ootaniezani wielkim ridzieć

. możnaprzy brzegach C ińskich, pochodzący od

rzekiThouwan. Te i tym podobne. wiadomóści   
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| należą raczóy do Hidrografi, niż do naszego zża*
" miaru. Ale cokolwiek iest związane, albo z bie«

so: DE KSŚO i > PNIA ER Ę
:giem 1figurąziemi,albo z ićy położeniem w po-

e rządkuświatasłonecznego ,albo. z siłą ciał innych
_ miebieskich na nię wywartą, słowem cokolwiek

5. maziemi iest walnym fenomenem układu, szyku
— < "4 przedwiecznych praw,od nas wyżćy wytkniętych
© 1 panujących „wwielkich dziełach przyrodzenia;
|. wszystko to do poznania fizycznego naszego pla-

( - mety i do uwagi naszćyścislenależy. > -

M »; Tłumaczenie  płydów :morskich dprzez Daniela
wo JANKA 15 07% Uflerdouliegor "e 25339053

zh Ę 78. Wszystko:cośmy Aórąd 0prądzie jena.
| ehnym,oprądach szczególnych, tak.statecznych,©. iak peryodycznych. przywiedli, pod ieden widok|. razem zebrane, kończy się na tóln: że morze ma

ciągły postępuiący bieg od wschodu na zachód:
|, żesą niektóre szczególne mieysca , w których mo-
| rze płynie w kierunku przeciwnym prądowi po-
5 wszechnemu, to iest od zachodu na.wschód; 3
|.) oprócz tego postrzegać się daiemawielu punktach

; dei aidrównika ku lapa: i od
© biegunów ku równikowi:te atoli wszystkie ruchy -
©morskie cale się do biegu xiężyca me stosuią, Ł
| zdaląsię bydź od niego zupełnie niezawisłe. Wiel-

: 'kiostatniego wieku Jeomet$a i Fizyk Daniiel Fer

 

|, noułli Bazyleyczyk ;wrozprawie swoićy, która -za-
s służyłananagrodę i uwielbienie Akademii Nauk

6. Paryzkićy w Hu. 1751. pićrwszy usiłował dowieśdź

(0), 1pokazać; iż prądpowszechny iest skutkiem obro-

6,7 mdziennegoziemi około swoićy osi: że prą-
|dyszezególne powszechnemu przeciwne, są |wy

(0, padkiem tam i przeszkódbiegowi wody.się opie-
©. ralących: żenakoniec ciepło słońca przez różną

||» Aemperaturę,wodzie i powietrzuw różnych miey-
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'scach ziemi nadayaną, sprawiebezprzestanne po”
"ziemi krążenie wodyi powietrza, z którego rodzą
się prądy i wiatry peryodyczne. "Te mysli swoie
rachunkiem - „legmetrycznym poparte, zasadza na
trzech.nasiępuiących :doświadczeniach, każdemudo
sprawdzenia i powtórzenia łatwych.

Doświadczenie I. Wnaczyniu długićm okżąć
głem, wodą nalanćm, ieżeli wśrodkuaR
(walec zdrzewa, lub ciała iakiego stałego Wyto-
, czony, któryby woda zewsząd w pewnćy i równey
, od ściany naczynia odległości oblewała; cbracaiąe
ten walec”wkoSI wodaczępiąca się. walca póydzie
"za iego ołwóteza> Lkręcąc sięz. walcem,nne
przyległe cząstki do tego biegu pociągnie: aleim 8
warsty.wody, do powierzchni walca równoległe, ć
będą odwalca odlegleysze, a.bliższe ściany naczy=

- "bia; tym ich bieg krążenia będzie leniwszy: i wre-
szcie „przy samćyścianie naczynia ustaie.
|Doświadczenie II. Naławszy wody w na-
| czynie pryzmatyczne podługowate, na dziesięć lub
dwanaście całów długie, na dwa cale szerokie,i
reg ac głębokić; ieżeli rzicimy -w tęwodęiedne
=kadEJRa Rektóreby zanurzone Wwol-
z:" raopadały ,'drugie papieru suchego, któ-
ywa y po ak: dmuchającwdłuż po

sA, a kz6 naczynia, spostrzeżemy; że kiedy

_ Biraiacy po wierzchu papier siłątchu pchany
odchódzić będzie od dniuchaiącego; papićrkudia

| powoli spadaiący póydziewstronę przeciwną ku
<dlmuchaiącemu,takdalece,.że zbiegu powierzechos -
mega;wśród wody powstanie bieg przeciwny.

Doświadczenie IH. Ze dwóch izb sobie przy- sie
-degłych iednędobrzeogrzawszy piecem, a drugą
-zostawiwszy zimną;jeżeliotworzymy drzwi z ie- -* =

dney do drugićy, iwtych.drzwiach az
zapalone świćce ,iednę-na prog u, droga w, A

SEwe. środku:spo seaio |żepła :
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mień świćcy dolnćy skieruie się i nachyli do izby

ciepłćy, płomień świecy górnćy „skieruie się ku

jzbie zimnóy; płomień zaś świćcy środkowćy zo-

stanie prostyi nieporuszony: co okaziie, że po-

wietrze zimne płynie dołem do izby ciepłćy; po-

wietrze ciepłe wychodzi górą do izby zimnćy: a

w tóm przelewaniu się powietrza z iednóy izby do.

drugićy, warsia środkowa iest nieporuszona.

-Wystawmy sobie naszego planetę iako iądro

' ziemitęgićy, zewsząd morzem oblane: Pas gorący

ziemi (L. 56.,k. 155) między zwrotnikami zawarty,

mie wiele różni się od figury walca: wystawmy

sobie wody morskie: podzielone na warsty cienkie

współśrodkowe (concentriques). Kiedy: ziemiakrę*

"ci się w biegu dziennym około osi zachodu ku

b
ę
"

wschodowi; wody morskie na dnie, iako czepiące

się iądra tęgiego porwane będą tym obrotem, i

| (z równą chyżością ziemi kręcić się będą: warsty

dalsze od dna, iako czepiące się iedne drugich,

fi póydą za biegiem warst dolnych: i gdyby powierz-

chnia ziemi żadną siłą i ciałem nie była ściśniona;

z czasem wszystkie warsty wody nabyłyby biegu ró-

wnego, i razemby się z ziemią obracały. Ale zie-

© mia iest oblana atmosferą, prężącą. na nięi uci-

co w Doświadczeniu I. ściany naczynia; więc
skaiącą wody morskie: ta siła atmosfery robi to,

$ warsty wody tą siłą uciskane w pewnóy od dna

odległości spoźniaćsiębędąw tym obrocie tak,
jak cząstki wody oddalone od walca, a zbliżaiące

się ku ścianie naczynia w tóćmże Doświadczeniu T:

| to spoźnienie biegu rosnąć będzie z dołu aż do

/ powierzchni morza. A iako z nierównego działa-

| mia słońca i xiężyca ma wszystkie cząstki ziemii

ywstaie wzdymanie się i opadanie peryodyczae

cia (L. 66. karta 211); 'tak z nierównych chy”

żości, z którą warstymorskie idą zabiegiemdzieść
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nym, powstaie prąd powszechny w stronę przeciwną
obrotawi ziemi, to iest płynący od wschodu ku
zachodowi. Dno i iądro ziemi odchodzić będą od
wód spoźniaiących się, i wypadnie taki skuzćk, -iak
gdyby te wody pchały się i przelewały.ku stronie
 przeciwney obrotówi ziemi; Jeżeli naprzykład dno
morskie z brzegami wschodniemi Ameryf w obró+
cie ziemi ku wschodowi, na godzirę
mile więcćy, niż powierzchnia morza zo

, nićy pływającym; więc przez godzinę brzegi Ame- -
RE zbłiżą się bardziśy o dwie mile do

okrętn: to iest okręt pędzony będzie prądem mor-
skim, bieżącym dwie mile na godzinę od wschodu
jka zachodowi *% "7 s ;

  

 

Szybkość więc prądu zawisła od różnicy między
szybkością ziemi tęgićy i szybkością powierzchni
morza. Ztey nauki wypada zaprzód: że prądy nie
zaczynają się u samego dna morskiego, chyba-w mo-
rzach barzo płytkich, ale w pewnćy ode dna odleż

_głości; i dlatego należy rozróżnić dnoprądu, ode
dna morskiego, rożumieliąc przez. pićrwsze tę war-
stę, w którćy czepienie się do siebie cząstek wody
ca robić spoźnienie w ich biegu dziennym.

. Skąd Bernoulli wyciągnął sposób dochodzenia prą-
dów na morzu, i mierzenia ich chyżości. Powtóre:
Że „atmosfera ziemskaobłewaiąca morze i czepiąca

się iego powierzchni, dlaoOBsjyuy piąe
naprzód za iego biegiem do pewnćyod powierz-
chni morza odległości, a potćm się w warsziach
wyższych w swćy. chyżości spoźnialąc, podlegać po-
winna podobnym prądom; przez co powietrze pły-
nącw stronę przeciwną biegowi ziemi, sprawić
powinno ciągle panuiący wiatr wschodni między ©

, żwrolnikami, bo tam bieg ziemi będąc naychyższy,
prąd bydź powinien payznacznieyszy: cosięzupeł-

  
/ Miezdostrzeżeniami, zgadza, iak to miżćy 203
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ł podzieloną na -warstydo : powierzchni morza ró+
4. wnoległe: powietrze dotykaiące się morza-tyle

> wciągnie w Siebie. 1 rozpuści wody ; ile ićy znieść
| może siła iego rozpuszczenia w miarę temperatury,
/i gęstości. Pbićrwsza więc od morza warsta będzie

> > nasycona rozpuszczoną wodą, druga nad nią leżą-

/-.ea będąc niedosycona, a dążąc do iednostaynćy gę-
5. tości przeciągnie „w siebie część wody rozpuszczo-
(-., nćy ztamtćy; i siebie zagęściwszy, tamtę rozrze-
©) dzi, która zaraz ślraconą część: wody z morza od--
|. zyskuie. Tym sposobem siła rozpuszczaląca, i dą=-

, żenię powietrza dotego samego stopnia gęstości,
|. pomapuie *i przenos! wodę z morza do naywyższych

- , warst atmosfery. Przyczyniają się ieszcze do tego
| dwie siły, cieplik, i prężenie czyli moc przyciska-
"JLŚUIĄC atmosfery , któremi woda wparę obtócona A
<. , maglona, ulatuie w głębią atmosfery,i tam atbo

się rozpuszcza, albo zawieszona pływa. To samo
wystawić sobie należy w ieziorach, bagnach, zgo-
ła na wodzie po lądzie rozlanćy, a płynącóm i
_ ciągle. się odmieniaiącćm powietrzem rozpuszcza-

7 nóy, i w górne atmosfery warsty przenószonćy;lubo
(..' ilość wody zlądu wciągnioney , iest nieźmiernie
|, mała w porównaniu tey, którćy morze atmosferze

| | dostarcza. Takim sposobem woda 'rozpuszczona,
ds 58do różnych wysokości i pokładów.atmosfery unie-

|. siona, 1 w nię wcielona, robi tam skład rozli-

A„„cznych tworów wodnistych, rozchodząc się siłą.

07. wiatrównaróżne mieysca lądu i powierzchni
|. giemskićy. Sądzić ieszcze można, że gaz 'wodoro-

(>. dny (Hydrogćne: aćr_ imflammabilis: air inflam-
| *mable), z powietrzem żywotnóm w wyższych war-
4 >

> stach atmosfery zmieszany, i iskrą elektryczną za-

ża y, rodzi w atmosterze wodę, i powiększa
 

. massę tćy, ktorą z morza siła rozpuszczaiąca po-
| Z4rietrza Waiosła.: b BR W:
14 Gay-Liusac wyniósł się w balonie nad powierz-

+1 BYR 3 ź *
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płynieniu prądu pca”, robić mogą różne

odmiany w iego ierunku i chyżości.
j ź

Przyczyna prądów szczególnych peryodycznych:

odaŻeby wytłumaczyć przyczynę prądów pery-

odycznych, w wielu mieyscach czuć się daiących, i

w pewnych epokach odmieniaiących się i wracaią-

sy Bernoulli przypisuie ie sile ogrzewaiącćy
ońca; ile że te prądy. odmieniaią kierunek z po-

ramiroku, a zatćm z położeniem słońca, raz prze-

chodzącego przez wierzchołki półkuli południowey,
drugi raz północnóy. 1 lnbo woda będąc ciałem

mało sprężystćm, nie daie się znacznie skupłać i
rozszerzać; siła atoli ciepła powiększywszy cokolwiek

obiętość wody, odmienić musi ićy ciężkość gatun-
kową: i doświadczenia robione przez Feuiljć nad

ciężarem wody morskićy począwsy-od Gibraltaru
aż dorownika, dowiodły; że się maią ciężkości ga-
tunkowe wody morskićy w tych ostatecznych miey-

- scach czynionego doświadczenia, iak 1197 do 1180:

więc wody przy równiku staiąc się przez $amę
siłę ciepła lżeysze niż przy biegunach, podnosić
się muszą w pasie gorącym, a zaklęsać i opadać
w pasach umiarkowanych i zimnych: skąd powsta-
ie pewne dążenie wody do spadku od równika
ku biegunom; a że znowu też wody bezprzestan-
nie dążą do równowagi: żeby się nieprzebrały
w pasach umiarkowanychi zimnych; wracać zno-
wu i odpływać muszą od biegunówku równiko-
wi. Bernoulli zasadzony na doświadczenin III. 1.

| 78. k. 258 wnosi, że woda płynąc wierzchem od -
ś równika 'ku biegaunom, i wracaiąc spodkiem od bie-
 gunów ku równikowi,tą ciągłą cyrkulacyą robi; rą-
dyao a przenosząc ten sam początek
do ruchu atmosfery, /usiłuie z niego wyciągnąć
przyczynę wiatrów peryodycznych, które prawie
BOR 5 SĄ ZER JOAE
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mieoddzielne są od takowych dów: Sądzi on,
że ód wiosny do iesieni prąd wody płynie od ró-

s, wnika ku północy; bo słońce przez to półrocze pa-
mnie na półkuli półnoenćy: że przez drugie sześć
miesięcyten prąd płynąć powinien ku południowi
za położeniem słońca na półkuli południowey, i za

' stopniem ciepła wodzie morskićy udzielonego. „Nie
można nie przyznać wielkiego dowcipuAutorowi
w całóm ićm tlumaczeniu: ale żeby tęteoryąoprzeć
na gruncie pewności i na fenomenach niewątpliwych,
wypadałoby ią prowadzić przezcałe dokładne opi-
samie wszystkich prądów iwiatrówperyodycznych;
a biorąc pod uwagę wśzystkie mieyscowe.przeszko-
dy i pomocy, wszystkie odmiany tych prądów, ich
epoki, i trwałości, przyśpieszenia lubspoźnienia,
zachodzące w ich biegn, z przystosowaniem do tego

/ ogólnych początków Mechaniki i Hydrostatyki, wy-
tłumaczyćiewszystkie; co iuż przechodzi granice i.
zamiary teraźnieyszego dzieła.

| |Morzeświecące, krwawe, białe: Morze mle-
(. czneperyodyczne przy Fyspach Moluckich.

 

6...) 81. Morze ledwo nić wszędzie, często przy An-
| glii, a nayczęścićy w Pasie gorącym pokazuie się

; błyszczące światłem, raz na całćy swey powierz-
_chni. rozlanćm, podobnćm do światła elektrycznego
albo do goreiącego fosforu, z którego iaskrawe

©. tu i owdzie massy iak błyskawice podnoszą się i
Wea: 'spadaią. Czasem znowu śe się widzićć szerokie

> Jany i smugi długo się.ciągnącego światła: często-
|| |kroć pokazuią siętylko punkta świecące tui ow-

| | Hdzie rozrzucone, i wystawniące morze iak gwia-
-  

  

  

świetnemi utkane. Zdarza się ieszcze po-
6 morzeświatłem czerwonćm okryte, i iak-

ją zafarbowane; osobliwie przy brzegach

Ameryki południowćy w blizkości rze-
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ki Plata, 4 przy Kalifornii. Powiadaią nawet,

że morze Kalifornii nazwane Morzem Purpuro-

wem (Mer Vermeille) wzięło to nazwisko od tey >

farby , o. się częstopokazuie. Na brzegach

, zachodnich fndyi, i na drodzeokrętom płynącym

z nowćy Hollandyi do Chin pokazuie się czasem

morze białe iąk mlekiem zafarbowane, a niekiedy

iak śniegiem okryte: co żegluiących do takie-

go widowiska nie przywykłych strachem przeraża.

Wszystko to iest skutkiem insektów i robaków-

morskich światło z siebie wydaiących, w niezmier-
mych roiach na powierzchnię morza zgromadzo-

nych.To światło w różnych porach życia źwie-
rzęcego bierze różne stopnie świetnosci i różne
farby, a czasem iest wyziewem różnego gatunku

zwierząt. Te zwierzęta kryią się przed światłem ć

słońca i xiężyca:i fenomen ten przy wschodzie
KXiężyca i przy zbliżającymsię dnia niknie iusta-
ie. Jak nas otóm przekonywaią obserwacye i
doświadczenia naturalistów w swćy około ziemi
żegludze. Wiele iestuczonych pism o tem wi-
dowisku, a nayświeźsze Fizyka Markartney (Phi- >

ae BI SR
' Podobne ale inszego rodzain z-iawisko wysta-

wia nam morze przy Wyspach Mołuckich. "Tam
Porodycna w Miesiącach Czerwcu, Sierpniu i

* Wrześniuod:północnych brzegów NawcyHollan-
dyi i od Nowdy Gwlńeż przychodzi prąd."
białćy iak mleko, warem się gotuiącćy 1rozlewa

   

dów niebezpiecznóy. Ryby podówczas oddalaią się:

iuchodzą z tamtych okolic morza, co zdale * się.

pochodzić od wybuchaiącego' morskiego Wolkana
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__ Kolor, słoność, i gorycz: temperatura wody
 morskiey.

82. Hrabia Marsigł barzowiele robił doświad-

czeń z wodą morską (Hist: phys. de la Mer)dzie-

* Jąc ią na trzy równe warsty: spodnią, średnią, I
:

wierzchnią.  Doświadczał tylko warst ostatecznych,

- ho średnią uważał, iako maiącą spółne obudwom:

własności. Woda morska przy uściu rzek ićst za-

zwyczay brudna, znałazł ią czasem mętnąi wwar-

scie spodnićy, i to przypisnie rzekom pod-ziemnym

"do morza wpadaiącym. Ale na pełnćm morzu pra-

wie zawsze w warscie dolnćy, ale barzo często i

w wierzchniey woda morska tak iest przezroczy-

sta i żadnegokoloru nie maiąca, iak woda kry-

miczna. Kolor modrawo-zielonkowaty pod którym

(się pokazuie, pochodzi od łamiącegosięi odbiiaiące-

go na samym wierzchu tey samćy barwy Światła
„od fal ustawicznie się kołyszących 4 przewalalących:

podobnie iak się wydają często chmury i góry

*w kolorze granatowymlub szafirowym. Na wierz-

chuta woda iestsłona i gorzka, sprawuiąca ckli-
24

rość, womity, ido picia ludziom nieznośna. W głę-

bl morza traci gorycz,ale nabiera większćy sło-

/ ności, Marznąc pozbywa się solii goryczy, i sta-

je się zdatną do picia. Cook pod szerokością po-
Hudniową 67* napakował beczki lodem morskim,
iteń stalawszy zamieniłsię na wodę do picia nie
przykrą izdrową. Tą wodą deśaećaz się przez

-*trzydzieścidni wszyscyludzie okrętowi. (Second

Voy. Ch.1. p. 120) Przez destylacyą ostrożnie

prowadzoną staie się do picia zdatną: i rząd an-
żŃ gielskisowicie nagrodził powymyślanć różne spo”
|soby do prędkiego inie kosztownego ty wody na

'- okrętach.dęstillowania (Charabers Cyclopaedia ar:

Ę

fę.*



miieyscach, i nawet różna na tćm samóm mieyscn

w różnych czasach i porach roku, iak to doswiad-

czeniami dowiódł Bergman (Geog. Physiq.). Przy

równiku ta słoność zdaie się większa, niż w bli-

skości biegunów, ale i to nie zawsze; bo Bergman

przy Norwegii znałazł wodę morską zamykalącą

soli 7ę aż do + swego ciężaru. Naywiększą sło-

ność wody morskićy znałeziouo przy wyspie SŁ.

„Jago iednóy z wyspstertyzielonćy. (Cap yerd) pod
szer: półn: 15%, a długością zachodnią 26". Tam

"woda ledwo nie iest nasycona: solą, bo ićy za-

myka blizko czwartą część swego ciężaru. Biorąc

zaś z różnych stosunków na różnych mieyscach

morza znalezionych stosunek średni;. powiedziće
można: że woda morska zawićra soli iednę trzy-

„dziestą część swego ciężaru. Nayprostszy sposób

dochodzenia iłości soli w wodzie morskićy zawar-

tey podał Ż/atson. Bierze się sztnka flaneli, lub
grubego sukna;ta dobrze na słońcu lub przyo
_gniu wysuszona waży się, macza się potóm w wo-

dzie morskićy, i osączona od kapiącćóy wody wa-
ży się powtóre; gdy tak zmaczana wyschnie,-wa- -
ży się po trzeci raz. Różnica wagi drugićy od

 pićrwszćy daje ilość wody morskićy; a różnica Wwa=

gi trzecićóy od pićrwszćy: daie ilość soli w tóy.wo-
" dzie zawartćy. Skąd pochodzi słoność morza?
są na to różne mniemania fizyków; ale tychroz-

 trząsanie do nas nie należy. ,

>. Dochodzono takżestopni ciepła, czyli tempe-
_ ratury wody morskićy w różnych punktach ziemi,
i w różnćy głębokości morza. Forsterw drugić

854

iowćy pod szerokością 67; Irving tegoż sa-

RC y
wyprawie Cooka około ziemi R. 1775. na półkuli

= megoroku pod dowództwem Lorda Mulgrave na.

łnoenćy zacząwszy od 5g*aż blizko 80*

  
 

SRO

  

szerokości; i Peron w wyprawie około ziemi ka--
piana Baudin w roku 1801 w blizkoścći równika,
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, spusźczali da różnych głębokośei morza termome-
x.żNN „obwarowane przeciwko gwałtownemu
ow y morskićy ciśnieniu; i dowiedli, że tempera-
tura morzą tym barzićy się zmnieysza, im większćy
sięgamy głębokości. /rvingpod szerokością pół-
nocną 80, kiedy przy powierzchni morze miało
ciepłą -|- 8 na term. Reaumura, w głębokości 3900

_ stóp znalazł— 2, to iest dwa stopnie zimna. Więc
/ głębokość morza zdaie się te same odmiany cie-

pła pokazywać, któreniżćy zobaczymyw wysoko-|ści gór; co zupełnie wywraca mniemanie 8u/f0-
na, o ogniu środkowym ziemi. Ale ieszcze z te-
go nie godzisięwnosić; że w ziemi od pewnćy.
głębokości wszystko iest lodem. Peron 'ieszcze

> przez licznedoświadczeniapoparł to, co wiedzia-
"no. Naprzód:że temperatura morza wśród dnia

ś

 

_mnieyszą iest niż powietrza atmosfery: że przy
wschodzie i zachodzie słońca oboyga prawie ta
sama; o północy zaś temperatura morza większa
od temperatury atmosfery. Potetóre: że morze

_<iepleysze iest przy wyspach i lądzie, niż od nich
"T. V. p. 125).

: u”
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"0 Atmosferze ziemskićy i otworach najioż

, wietrznych.

 

"._ Opis atmosfery i iey widok,
A) ś f

85. Mis: płynu sprężystego i przeźroczystego,

oblewaiąca zewsząd eałą powierzchnię morza i lądu,
rozciągaiąca się do pewnćy nad nią wysokości,' cię-
'Żącana ziemię, i ićy biegiem tak dzienym, iak ro-
cznym porywana i niesiona, nazywa się -4/mnosferq.
Płyn przeźroczysty, z którego się składa, nazywa
się powietrzem: różne: widowiska i dzieła przyro-
„dzone w atmosferze się rodzące i pokazuiące, i albo
tam niknące, albo spadaiące na ziemię, nazywamy
tworami" napowietrznemi (Meteora: meteores). A
Powietrze w małćy massie wzięte, iest prawie cia-
łem niewidzialnóm; bo iego cząstki przeźroczyste
mad tosą drobne, aby: promienie światła od nich

odbite wzbudziły w oku naszćm czucie znaczne i ©
wyraźne:aletoż powietrzew tak rozłegłóyi ogro+
mnóy massie iak iest atmosfera, zebrane, widzieć

nam się daie pod postacią sklepienia błękitnego,
' otaczaiącego ziemię, które pospólstwo bierze za -
niebolazurowe]i za mieysce gwiazd:a które nie
innego. nie iest, tylko (atmosfera ziemska, więcćy ©

 odbiiaiąca światła błękitnego, niż. światła inaćy

    

i £ „= 

=

farby. Wszystkie istoty przez skład,rozkład, lub .
: olwiek inną przyczynę zamienione w parę i 2

z
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wyziewy, wlewaią się w ten, że tak powiem, 0C6-

an ciał lotnych, a mieszając się z powietrzem, Od-

 mieniaią iego stan, bieg, i własności, a przez to

sprowadzaią i rodzą rozliczne, iedne dobroczynne,

_ drugie okrópne dla mieszkańców ziemi twory 2.

skutki.

Ciężar i sprężystość Atmosfery: dochodzenie

rzez Barometr, iak iest podniesione mięysce

 iakiekolwiek lądu nad powierzchnię morza.

84. Powietrze atmosfery w tćysamóy obięto-
: ści, naprzykład iednćy stopy lub cala kubicznego

uważane, i porównane z wodą, iest blizko ośmset

łżeysze irzadsze, niż woda. Żywe srebro

czyli merkurynsz będąccztórnaścierazy cięższy od

, wody, iest 11200 razy cięższy od powietrza. Ciężar

atoli atmosfery utrzymuie wodę w pompach do

52 stóp Paryzkich wysokości zawieszoną: a merku-

, ryusz w barometrach do 28 całów stopy Paryzkićy

' przy powierzchni morża: więe ten c

ry całąziemić oblewaiący tyle waży, ileby ważyło
ężar atmosfe-

morze merkuryuszu całą ziemię oblewaiące, a wszę-

' „dzie 28 calów głębokie, albo ileby ważyła massa

| wody 52 stóp wszędzie głęboka,i całą powierz-

- chnię ziemi oblewaiąca. Ponieważ stopa kubiczna

wody waży siedmdziesiąt funtów.dawnych Francu--

zkich: więcpowierzchnia ziemi iednę stopę kwadra-

tową zaymuląca, przyciśniona iest ciężarem atmo-

sfery ważącym 2240 funtów. Powierzchnia ciała

ludzkiego "wymierzona na człowieku wzrostu i tu-

| szyśrednicy; wynosiblizkó 44 stóp kwadratowych,
ż. ź a ; człowiek tyle znosi ciężaru atmosfery, ile waży

|| 448 stópkubicznychwody,toiest 51500 funtów: -

tak ogromnemuciężarowi utrzymnie równowagę
4 zo wcieleludzkiem zamkniętego -

pompachsłup wody 52 stóp wysoki,iest wró-

=
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wnowadze ze słupem powietrza, przez całą wyso-

kość atmosfery przechodzącym: powietrze będąe

( lżeysze Ośmset razy od wody, słup powietrza z wo-

dą równowagę trzymaiący, bydź powinien oŚmset
razy wyższy ($. 50. Wstęp), niż słup wody; więc

wysokość atmosfery zamykałaby od powierzchni
ziemi rachuiąc 25600 stóp, gdyby powietrze było

- wszędzie równćy gęstości. Ale powietrze, iako cia-
ło sprężyste, nie odmieniaiąc massy odmienia obię-
tość,kupiąc się, lub rozrzedzaiąc; więc podzieliwszy
myślą atmosferę na warsty iednćy grubości, idące
po Imi wierzchołkowćy z dołu do góry,tewarsty
uciskaiąc się mnićy lub więcćy własnym swym

ciężarem, iedne muszą bydź barzićy skupione, a
zaióm gęstsze, niż drugie; więc warsty bliższe zie-
mi muszą bydź gęstsze, bo są większą liczbą warst

nad niemi leżących przyciśnione, niż warst odle-
głeysze.. Zgoła idąc z góry na dół gęstość warst
rośnie wmiarę przyciskaiącego ciężaru.

Gdybyśmy sobie wystawili atmosferę podzielo-
ną mawarsty równćy massy, to iest równą liczbę
cząstekpowietrza zawieraiące; stosuiąc ich gęstość,
i grubość, za wzrostem pićrwszćy, zmnieyszać się

musi ostatnia. Aże ciężary przyciskaiące zmniey-
szaią się idąc w górę, i wsdłążbości od ziemi —
trzy, cztćry, i t. d. razy większey; gęstość atmo-
sfery iest cztćry, dziewięć, szesnaście,i t, d. razy ©
- mni a: to iest, kiedy odległości od powierzchni
* ziemi, czyli wysokości mieyse rosną w postępie ary-
tmetycznym, gęstość powietrza zmnieysza się w po-
stępieieometrycznym, co się ma rozumieć przy tym
samym i nieodmiennym stopniu ciepła. Baromett
w nmayniższćy warście atmosfery,toiest przy po-|

© wierzchni morza postawiony, pokaże niesiony

/ merkuryusz do 28 calów2,2 liniy,czyli do 558,2
Jiniy stopy Paryzkićy:-podnosząc się z nim Ww górę,
merkuryusz corazniżóyspada: to iest wysokość ba+

"e
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romzetryczna zmnieysza się, bo się zmnieysza ciężar
„przyciskalący, a zatćm gęstość powietrza; więc musi
bydź pewny stosunek między wysokościąmieysca

/ mad powierzchnią morza wyniesionego, i odpowia-
daiącą ićy wysokością merkuryuszu w barometrze.
Wysokość różna barometru wyraża ciężar przyci-
skaiący atmosfery, a zatóm różną ićy gęstość; więc
uważńąc wysokości barometryczne, iako szereg
liczb idący w progressyi ieometrycznćy, ieżeli tey
progressyi znaydziemy odpowiadaiącą progressyą
arytmetyczną, którćy liczby byłyby wykładnikami
gęstości; te ostatnie liczby wyrażać nam będą wy-
sokość mieysc ziemskich;kiedy wysokości barome-
tru skazywać nam będą gęstości powietrza, iciężary

,' przyciskaiące. . Z tego rozumowania wyciągnęli Fi-

* zycy prawidło na mierzenie wysokości gór za po-
. mocąbarometru: ale to prawidło wyciąga poprawy

_ dlaróżnego stopnia ciepła, .odmieniaiącego gęstość
© w powietrzu, ten zaś stopień ciepła nię tylko
w różnych warstach atmosfery, ale nawet w tćy sa-
móćy warseie odmienią się i różni, o

>. > /Przywiódłszy atoli gęstość powietrza do tego
' samego stopnia temperatury, bierze się różnica lo-
-  garytmów dwóch wysokości barometrycznych w do-
"le i na wierzchu góry znałezionych, przez tę różni-

_€ę mnoży się liczba 56621,8: mnogość stąd wy-
 padaiąca pokaże wysokość góry w stopach Pary-

| _- Mierzonez ieometryczną ścisłością wysokości
| różnych mieyse i gór,iim odpowiadaiące odmiany

(| barometryczne dały poznać liczbę 56621,8,która

/ wypada. dzieląc wysokość mieysca przez różnicę

"_ logarytmów dwóch wysokości barometrycznych.

<F Pod szerok ością np.ieograficzną 45. zmierzona try-

|gonometrycznie wysokośćgóry pakazała się 75 stóp

|. 5 cale i 6 liniy: czyli wyrażając wszystko przęz sto-
| pe paryzką75,291. Barometr uspodu tćy góry miał
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wysokość 356 liniy: na wierzchugóry tenże baro-

metr skazał 555 liniy. Logar. 34$—=0,0012g944:
przez tę liczbę rozdzieliwszy wysokość 75,291. 0-
trzymamy -56621,8. Ta ostatnią liczba służy do

wynaydywania iakichkolwiek wysokości gór za po-

mocą barometru. Biot wynalazł tę samę liczbę
„imwą drogą wyrażaliąc ią przez metry: to iest 18595
metrów. Ważył on powietrzei żywe srebro, do-
chodząc stósunku ich gęstości albo ciężaru, i zna-
dazł: że żywe śrebro iest 10463 gęstsze od po-
wietrza, od wody zaś 15,5g72. Jeżeli wysokość
góry przez barometr znalezioną, i zcałą ścisłością
tygonometrycznie wymierzoną 75,291 rozmnożymy
rzez 144 żeby ią przywieść do liniy, otrzymamy
10555; €o się o go liniy różni od wypadków Zio-

"ta. Taróżnica iest nie wielka na tak delikatne
doświadczenie, więc trzeba 10553 liniy powietrza
atmosferycznego, żeby się równoważyłozieduą li-

niią PRA NY tćy sainćy temperaturze.
- Atmosfera więc » ićy różne nad ziemią wyso-.

( kości stanowią iak pewny układ tablic Logaryt-
pieznych:'a liczba 56621,8 iest iak foremnikiem
tego układu (Algeb: C. II. R. 5, L. 49). :
| Można nawet za pomocą barometru, znaiącie-
go wysokość średnią _w iakićmkolwiek mieyscu zie-
mi, znaleźć podniesienie tego- mieysca nad po- |

wierzchnię morza w stopach. Paryzkich, rozmno-=
| żywszy przez 56621,8 Logarytm stosunku wyso--

-kości średnićy barometru przy powierzchni morza, , |

+

_dowysokości-średnićy barometru wmieyscu da-
_ nóm. Ale w tym rachunku należy mićć wzgląd
- ma die rzeczy: to iest: na ódmianę siły ciężkości,

- , 1na odmianę temperatury;zostawimynapotćm siłę -
/ ciężkości,a zastanówmysię teraznadtemperaturą,
,_ lako w skutkachswoichznacznieyszą. Ciepłow od-

- mianięswoićyrobi ta dwa skutki: Naprzód: ści- .
|skaląclubrozszerzającżywe śrebro wbarometrze,
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iego M lacić robi krótszą lub dłuższą. La Placz
rzez barzo delikatne i ścisłe doświadczenia zna-

last, żże na każdystopień termometru na sto kap
podzielonego, żywe śrebro się rozszerza O grz
część: więc różnicę wysokości 'barometrycznych

| dwóch mieysc nierównćy siopęrstey należy po-
_ większyć o tyle, ile warta ułamek rząrr, pomnoóża-
ny przez różnicę temperatury. Jeżeli różnica tem-

- peratury: dwóch mieysc nie iest barzo wielka; mo-
żna tę poprawę zaniedbać.Powtóre: Ciepło |przez
swoię odmianę robi warsty atmosfery krótsze lub
dłuższe co do wysokości; więc żeby zniszczyć ten
skutek ciepła, trzeba przywiesdź do tćy samć
temperatury mieysce wyniesione i nizkie. Doświad.
czenia znowu pokazały fizykom, że icżelisummę
PERECANAE na termometrze stustopniowym rozmno-
żymy przez dwa, a fozdzielimy przeztysiąc; otrzy-
mamy. poprawę i przywiedzenie do tćysamćy tem-
peratury. Niech mieysca dolnego temperatura na

ej termometrzestustopniowym:będzie:T,mieysca wy*

„miesionego t, będzie poprawa SPO:at) Jeżeli mamy

| temperaturę wyrażoną przez a Reaumura,
trzebaie rozmnożyć przez 9, a zamienimyie na.

 stustopniowe. Zapłace w IV. Tomie Mechaniki
= niebieskićy, podałzrównanie, na rachowanie wy-

/ sokości gór i mieysc różnie podniesionych za po-
Amocą wysokości „barometrycznych: to zrównanie
Gł poprawił. fizycy co do liczb Hasa od do-

świadczeń. Jeżeliwysokość barometruw spa
-- mizkićm nazwiómy H, w mieyscu wyniosłómh, wy

 sokosść szukaną X: temperatury T, t iak wiej;
miećmałw <cżak Z:

A= ho

ze "  zośbónZE+]oc
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Rachuymy teraz podniesienie Krakowa i Wilna

nad powierzchnię morza: Fizyk angielski Schach-

burg, dowiódł przez swoie liczne postrzeżenia:

że wysokość Barometru średnia przy powierzchuk
morza iest 28. c. 2,2 lin. to iest 358,2 liniy „st.

par: Temperatura średnia na brzegu morza bal-

tyckiego wyciągniona z obserwacyy śoletnich P.

Bugge w Kopenhadze, iest -L6 termometru Reau-

mura. Z moich iedenastoletnich obserwacyy: wy-

sokość średnia Barometru w Krakowie 27.5. czyłi

529 liniy: temperatura średnia Krakowa --7,8-
13,8.10

- Bumma temperatur 13,8 Reauraura daie

 

7,25 na term:stustopniowym . „ AĆ0—0,0646.

358,2 -

 

| X—56621,8(1,0545)log. ż

1.558,4—2,5291736. . 1. 56621,8224,7529838.
"132g —=25171g5g. . l.t,0545—0,0147505.

|| 0,0119777.. 1.0,0119777-78,0783754.-

c K |. SM6óB7y::;
50008 ... 701,59 st. Par.-

mwięc posadzka Obseryatorium Krakowskiego wy-
| niesiona mad powierzchnię morza 701,59 stóp Pa<

| ryzkich. Jeżeli posadzka Observażorii (iak fui się
| gdaie) jest o 55 stóp wyżćy, iak powierzchnia Pi.

sły,'przy brzeguleżącymi naprzeciw. Ogrodu bo--
- qanicznego; Kraków od powierzchni Wisły rachu-

idąc, iest podniesiony morze o stóp Paryzkich

| sześćset cztćrdzieści ośm, i calów siedm (648s. 7c).
"Ten rachunek różni się od dawnićy przezemnie
podanego, bom tam brał wysokość średnią baro-

/ metru przy powierzchni morza za małą, i tylko,

„a domysłu.| ai
'  JMilmo z obserwacyy trzydziesto-cztero-letnich,
ma wysokość średnią barometru 27. 9,074 czyli
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liniy 553,074: temperaturę średnią. z 4,854: tem-
' peratura przy brzegu morza -|-6: Summa tempe-
ratur -|-10,854 Reaumura, czyli 15,56 na termo-
metrze stustopniowym: więe >Wiłańo

ombeta , |
, A - "E. 558,2—2,5291756.

L. RZ

- 1.56621,8 5 24,7529838.
'L1,02712 . =0,0116212.
- |. 00066329 =7,8217034.

2,5865084. . . 385,75toiest 5854st.9 Ć,
anieodposadzki Observatorium astronomiczńe-

go w Wilnie. Posadzka Observatorii iest wyżćy
79 stóp 7 całów 10 liniy, iak powierzchnia rze-

—ki Wilii przy kościele S. Jakuba: więc JFilno
rachuiąc od: powierzchni 7/żliż przy S. Jakubię
jest podniesione nad morze o stóp Paryzkich trzy-
sla sześć, ieden >. kaKojię (Bob. 1 c. ab

| Krakowwyżcćyleży A Wilno, o trzysta cztćr-
©dzieści AEstóp;pięćcalów,dziesięć liniy (542s
 B.ce.10

"Tak Sdeziona wysokość e.Paa
w a.jeszcze popra z wzgląd nasiłęcięż-
kościae TuaJŁDREA w sile ciężko-
28 > Naprzód: ciężkość zmni szasię
imRuSElaksię od środka: o a to
' zmnieyszenieiest w Rosa sp kwadratu

- odległości $. szos stęp): owięc na wierz-
32sale górysiła„ciężkości iest słabsza

jaku dołu 9ssak Ezgdzie: a znaczy

promień kuli ziemskićy, 7 wysokośćgóry. „Ależe
 naywyższegóry na powierzchni ziemskićysą nadto, ppm URREÓR i prasy wPZ  
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niu zpromieniem ziemskim, dlatego ta poprawa sb
_całkiem się opuszcza , iako mie mogąca: isprawić
wrachunk żadnóy znacznóy odmiany. :
>-— Powtóre: Ciężkość ieszcze się odmićnia idąc :
od równika kuWXZNEG albo od biegugów ku-
równikowi, czW „odmieniaiąc szerokość geografi-

| eznąmieysca (L. 45. k. 146)i liczba 56621,8 w na-
szem ztównaniu, wyciągniona żwymiaru PIO

*metrycznego i z wysokości, barometrycznych
szerokością 45", odmienić się pówinna pod inszą

„szerokością. ,Staraymy się dobrze tę odmianę po+
znaći ocenić. Powiedzieliśny pod (L. 50. k. 163)-
> ze cała -odmiana ciężkości od bieguna do równika
; wynosi 0,005674: więc w. punkcie środkowym
AR biegunemi równikiem, to iest pod -sze-

s deko 45. przypada połowa teySPny to iest
0,002837 rownaiącasię blizko ułomkowi za Jak=-
że teraz tę liczbęrozłozyć nacałą ziemię:wedle
szerokości-PE-tak, -aby. się nią całą / ©.
3 eyszyła ciężkość p a em oównikiem,a ,
powię szyła pod.Pagdówi unek trytrygono- * ,
mótryczny:zaraznam toskaznie; iż ią potrzeba a

- rozmnożyć przez dostawę  podwoio szerokości
| geograficzućy w, i będzie 0,002837.botow do-
- skonalewyrażałoodmianę. ciężkości cafćy zię- . | 1-
-miaoęć od 45? szerokości. „fakóż wpun- - 1 57
„keie:45 2w—=go?, któr zo Dostawa ZEFO;aza
apodtym punktem żaidy mie trzeba oć

ż Pod: rade zalókdóę R tory MORE. :

 

  

  

  

wymrówaikowi: i ieżelitamzmajcyszyłacięEL: * eigżkość kur-|(czy warstyatmosfery, tak iak zmnieyszona prźy-pea KGróneod wode 45?SUE,
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biegunom: a zatóm wypadki naszego rachunku
„ „trzeba powiększyćwszerokościach geograficznych

/ rmieyszych od 45%; a zmnieyszyć w szerokościach
większych. Zeby ałatwić wszystkim tak potrze-

© bny rachunek; wygotowałem następuiącą tablicę:

EJ 
+1 |. 3 4 3 DEC

. ;|Szero- zu 00" JAY Bagto-| po | ićykość. | eee: z IECZAKĆ logarytm.| |oguyum. EB:

  
+= +0,002837 1,45285g. ABA oce 3

10:|- ooozd8|pósódgya) -55*|. ooaęobdóż7
żab 15%, _0,00245617, 4] 60*.| 0,001418|7,1516762]

'P 2o”| 0,0021737,35705g7] 65". 0,001825|7,2607867]
257] 0,001823|7,2607867] 70”.| 0,002175|7,3370597
„30”.]  0,001418|7,151676 25] ORO OY2As5A

s ź ) 7ł 80.| o, 17,4256972

   
M
A
R
A     Ę 40.| +0,000492/6,0919651ł 859.|  0,002793/7,446071

; 45. > "98 "0,002897 pa48AgY
ROTO RZ ——_„_m.-. — 

©... Użycie tćy tabelli iest proste. Wynalezioną wy-
|. sokość mieysca pod znaną szerokością trzeba roz-

(>. ' mnożyć przez liczbę wdrugićy kolumnie będącą
ŚL wypadnie poprawa. Albo do logarytmu znale-

_ zioney. wysokosci dodaie się logarytm w kołumnie
: trzecićy , 1 otrzymamy logaryuu poprawy. Tę po-

(,,, prawę należy odciągnąćodwy znaleziony,
00 ieżeliszerokośćmieysca iest większa od 45%. Jeżeli

|.zaśszerokośćiest 'mnieyszaod 45. należy tę po- ,
|  prawę dodadź do wysokości znalezionćy. Kraków
=. dest podszerokością 50%, Wilno 54. 44. to iest
(|. blizko55%  Wyżćy znaleziona wysokość Krakowa
3-0 794,59: Wilna 585,75. 4.054 RO
| 1.701,79—2.8460877 .. ..1.386,75—a,5863084.; bsz,50 66919631 . . .:1.sz,50%—6,9867717.
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biegunom: a zatóm wypadki naszego rachunku
„ „trzeba powiększyćwszerokościach geograficznych

/ rmieyszych od 45%; a zmnieyszyć w szerokościach
większych. Zeby ułatwić wszystkim tak potrze-

© bmy rachunek; wygotowałem następuiącą tablicę:

 AKI E spe EJ ę CAC:
| „|Szero- o 00 JOY JRako="| po. ićykość. | eee: z IECZAKĆ logarytm.logaryum.EB:

|
  

AE
5'.|  0,002795|7,4460710]  -507.|—0,00049216,6919651

100. _acoa665 pAaó6 a -55".|. 0,0009 Róży
258] 0,002456[7,5< | 607. 0,001418/7,1516762

| 35] oposszajaczniw| x aaa ICT'29'.] 0,00+823|7,2607867|] 70'.| 0,002173/7,3:
ooalż6 doda!

| © 17:4256972
0,002 795|7,446071

*.—0,0028577,45285g4

4 08.|-4-0,002837sze | 455,

M
A
R
A     

 

"SETA,
 

©... Użycie tćy tabelli iest proste. Wynalezioną wy-
|. sokość mieysca pod znaną szerokością trzeba roz-

|. mnożyć przez liczbę wdrugićy kolumnie będącą
(. i wypadnie poprawa.Albo do logarytmu znale-

_ zioney: wysokości a się logarytm w kołumnie
trzecićy, i otrzymamy logarytn poprawy. Tę

prasę” należy. odciągnąćodwysokości zaślzioney,
" ieżeli szerokość mieysca iest większa od 45%. Jeżeli

|.zaśszerokośćiest 'mnieyszaod 45. należy tę po- ,
|; prawę dodadź do wysokości znalezionćy. Kraków
©. dest podszerokością 50”, Wilno54. 4.to iest
/.. blizko 50%  Wyżćy znaleziona wysokość Krakowa

34 52 K40R: „8460877 .. . .1.385,75—a,5863084. |.
m 1sz,S07=6-8y 9851 + «2:1182.50.—=6,9867717.©

(1 gó5s05a8..038. | © g,5730801..0,37%.
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SY  peratura s kbabóśczy częstokroćwyżójsię ika p

NOSI;niż do25 AA. i w

Powietrze uciśnione ciężar warst aż nim Je

cych,usiłuierozszerzyć: się i pokonać to ciśnienie;

| aprężac, równo na warsty sobie przyległe imieysca:

poboczne, usiłuie w równćy wszędzie utrzymać się

|godości,.gdziekolwiek jest równa od.powierzchni ż

ziemi."odległość; i natenczaś działa siłą śwóy sprę-

„eości.stośei. Dowodzą doświadczeniami Fizycy; iż siła

" spręrężystości|'blizko równa iest sile ciężkościw po-

| wietrzu:10 iest,skutek wypada równy, bądź przez

omenbądźprzęźciężar”powictrza wyrządzony:

g0„wysokość baromietru cale się nie odmienia,.-

xgo zazawiesimy W izbie zamkniętćy, lubna wol-

| mem powietrzu, kiedy nań powietrzeciśnie z góry,

EE dub żbc5ku: 1 barometr uważać się może, iako,ńa-

e jkazuiące namsiłę ciężaru i iłęsprężysto- Ę

RRwpowietrzu. Gdy atol'barometr test. użyty dó

SE mierzeniasamćy tylko:sprężystości w„powietrzu zam-

ae:iniedączącómsię z powietrzem zewnę-

i2 , hazyyaiągo ówczas FizycyManome-

(5 ©trem. "a: w powietrza, że tak powiem; skłon-

z3 nośćdo szerzeniasię czyli sprężystość, mieć mu-

as 8 swoje ranie,w których żazetę: jest powie-

|| rze doszedłszy pewnego. stopniarozrzedzenia,iuż.

|. się więcćy rozrzedzać nie może; bo sthspór

| sfera ziemska końę a.sęaaie

 

  

  

   © zawszenaglona.była siłą szerzenia się; + fly

-. fsiągleRzaczęłaby się rozpraszać i >

Re „przestrzeni mieba, albo byłaby pompowana, i

wciągaha do atmosfer ,innych planet: eo z czasem,

+ Giągnętoby zasobąwyniszczenie atmosfery ziem-

„Z tyuwagi. wypada, że przy.powierzchni

ą o: cokolwiekwwie”

BA 80 ciężaru, |e
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" Ocieplę, iako przyczynie walnych odinian

|| 1.86. Ale sprężystość i gęstość powietrza odmie-
© "nia się przez ciepło: owszem naywalnieysze atmosfe-

>, ry odmiany)nie mogą bydź wytłumaczonei pozna-
ne bez dokładnego wyłuszczenia tćy siły. Zebysmy.

nić nie opuścili, co -do naszegó zamiaru riależy,
sprostowaćnamnaprzódwypada ięzyk, którego u-

- bóstwoiniedokładność iest prawie zawsze skutkiem
_niedokładnego poznaniairozróżnienia rzeczy. Przez
ten wyraz ciepło zwykli aisiłęirazem-

/, czucie tą siłą w nas wzbudzone; to iest przyczynę

| iskutek: co dziś koniecznie rozróżnićnam bacznie |
> potrzeba, idla porządku myśli,i dla precyzyi ed;

- w ieh wyrażeniu. Przezciepło rozumieć zawsze _
'_ będziemy czucie, działaniem pewnćy siły w nas

|. wzbudzone,albo też skutek tćy samćy siły okazuią- *.

grey „śię "na termometrze przez powiększoną, lub

 zmnieyszo: obiętość - żywego srebrawrurce zam-

-  kmiętego. ©Sięzaśsamę; któraw nas takowe cze

© cie wzbudza, i która działaniem swoićm odmienia Ć

'. obiętość żywegosrebra wtermometrze, nazywać

©. będziemy  Cieplikiem (całorieum: całorique) a).

+

    

 

  

  % 4 3

«)Nauka <dzisieysza o cieple barzo porządnie, iać

   

śnieidokładnie iest wyłożona wTomiel.Che-
„iipo-polskuwydanóy przez Jędrzeja Śniade- | |
ckiego, publiczńego Brofessóra wAkademiiWi  _.
leńskićy: i dotego dziełaCzytelników naszychYE Rn.
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- ksza ich obiętość, skoro się zapewniano przez licz-'ne doświadczenia, że. merkuryusz od punktu, gdzie| zaczyna bydźpłynnym, aż do punkta wody Wrzą-
5%

4

 

j 5 * AŻ %. * Ź . * :6, wyraz Cieplik,zdaie mi się barzo szczęśliwie, znaleziony; bo nie rażąc ucha, rzeczdobrze, j
do natury ięzyka stosownie wyrażą. Ciepłoczyn
odniektórychnarodowych Fizyków namieysce
cieplika podany i użyty, jest wyraz w moióm */ paniemaniyzły;bo i'z rzęczą i z'ięzykiem nie-|. mgodny. Nie wchodząc w długą meiafizykę słów
złożonych:wyraz prawdziwie Polski czym, to sa-

i „mo znaczy, '©0 uczynek;więc ciepłoczyn „po pol-
sku wzięty, znaczy uczynek albo skutek ciepły,|,Kiedy tu potrzeba oznaczyć nie skutek,ale przy.

, tzynęciepła: więc chcąc mówićpopolsku z pre-(| eyzyą; należaloby raczóy materyą ciepła nazwać

sj=

 

Ciepłaczynnik, alboCiepła sprawniż, nie cie-
płoczyn:czynnik i sprawnik maią to samoza-

| keńczenie, co ciepl oż rzecz nowa, no-..

| „/ wymalę prostymi prawdziwiepopolskuzakoń-34 eoayswyraznie, niemalbydźpot| hnie przyigta? SzanaiącpraceRodakówmoich,| wyżnaćtamuszę,iżw wielu pismachfizycznychSA
ź c)

/, di nadrzeczą,inad naturąięzyka; wiele nawet/zwisk dawnidy wprowadzonych, Kiuż powsze-         
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<óy, rozciąga się, luh skupia w takim stosunku, *
ow iakim siła cieplika rośnie, lab ubywa; nżyto:
tego metalu w termometrze, do mierzenia ciepłai
poznania różnychiegostopni, przez stopnie „powię-
kszaiącćy się; lub zmnieyszaiącćy obiętości żywego
stebra. Zatopiwszy termometr w ciele iakićm płyn-
_nóm, lub utkwiwszy go wciele stałóm, po pewnym,
przeciągu czasu termometrułoży się z tćm ciałem do

/ tego. samegostanuwzględem ciepła, to iest, termo-
metr pokaże taki stopień powiększonćy,lub„zmaiey-
szohćy obiętości żywegosrebra, iaki sprawić może

- rozlanycieplik w ciele itermonietrze wolnoi ró-
wno ponichkrążący.Stan takowy ciała względem
ciepłastopniem termometru skazany, nazywa się ie-
Ętemperaturą. c

Naczynie jakiekolwiek "otwarte apełaiwsży 5śnie-
giem lub łodem tartym;iwnićm zanurzywszyter-

„mometr „Reaumura, okazuiący temperaturę łodu
niższąod zero; ieżeli* wystawimyna moc ognia,
dąb wielkiego gorąca; gdylód zacznie topnieć, ter--
 mometr się podniesie do zero, niepotćm w stopnia
$ ognia,lub gorąca nie. folguiąc, lód powoli to-
_pnieć będzie, ałe termometrprzez ten czas zosta-
oniew punkcię zero: nieporuszony: w momencie

 aeszcze, gdysiędokończyzupełnie -roztopienie. lo-. -
„du, woda „pokaże temperaturę zero: więc stek

eplik, który z ognia wpłynął przez naczynie ,
SE calena termometr,złączył się z loda: *
na zrobienie wody;iiwoda ratury zero, iest-

z > a bo. lód przy
     

  

 

  
     

 

termometiRajal sejBo stopni, zdaabie zno-

wumiejot Y> siara.
A „= Ri >WE

 



 

e Roa ae:ciała;że iztylko sstanie”

SE

ź
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cey ciepliknie działając calę na termometr, Reż
się będzie z wodąi robić „parę: para więc iestto
woda . złączona zcieplikiem, albo woda w ciepliku

- rozpuszczona. Każde ciało staiąc się ze stałego
płysne, lub zpłynnego lotne, wciąga.w siebie pe-
wną ilość cieplika i znim się łączy: a na odwrot
przechodząc ze stanu lotnego na płynny, lub. zpłyn-
- nego nastały;- wypuszczaz siebiei uwalnia tę ilość
aw która ie albo ulotniła, albozrobiła płyn-

- nem. Doświadczenia Pana F/att w Auglii nad pa-
ąwodyczynione.dowiodły,że para zamieniaiąc

A się-wwodę, tyle uwalnia.kakika; iżby ten mógł
/419 stopni termometru Reaumura podnieść

temperaturę płynu nieparuiącego takićy massy i
„tanidak woda, -Woda temperatury zero za-
mieniaiącsię w lód, uwalnia tyle cieplika, ilego
PER dozrobienia temperatury ''60 stopni. ©

iepłik -więc w całóy naturze znaydować sięi
> uważać może w dwoiakim stanie: to iest, albo
wstanię złączenia, iako„pićrwiastek wchodzący do

© składu: ciał, 1 takianiniegrzeie,aninatermometr
cale nie działa;albo w stanie oswobodzonym, na-

_ pełaiaiący wszystkieotwory ciał,. przelewaiący
sięz adkydki dx drugich, iCRG iewk
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„de wóz Ale ca:różnią się ieszcze hieraay
ściąwzględemcieplika oswobodzonegoi po nich krą<
żącego: to iest, że do nabycia pewnćyiitóy samćy

. temperatury,jedne ciała potrzebuią większy,a dru-
gie mnieyszćy: ilości cieplika: takową bierność ciał,
nazywam biernością temperatury. Funt wody tem-
peratury- 54 stopni z funtem merkuryuszu tempera-
tury zero zmieszawszy razem, powstaie „tempera ZK

tura. mieszaniny. 55: więcwoda straciła tylko ie,
„den stopień, kiedy merkurynsz nabył 55 stopnie |

: 'ciepła;- przeto wodzie potrzeba 55-<gazy więcóy ' .
<ieplika iak prać srebru, do nabyciatćysam dĘ

my: ło iest, „bierność wody iest 55 razy .
większa nad bierność żywego srebra. Ciała ró-
źniąsię od siebie biernością* temperatury" tak, ak
się różnią ciężarem; i poznanie biernościkaldemu

, ciału właściwóy, czyliiegobierności atunkowey A
jp Paa Na rzbważną,

„choćniedaleko dotądposunionąwFizyce. Gdy
więc.ge sjęplikprzelewaiącsię i krążąc z iednych ciał
do dru; ach, usiłuie nasycić ich bierność,iprzywieśdź ©

- ie-do.teysamćytemperatury, mówimy, że cieplik |
-.układasięi dąży dorównowagiwciałach; zczego
= wypada, że równowagaciepłika:w iednóm tóm ae R
__-móm cielezależy na równóy iego gęstości:'w.ciałach |
( zaś różnegogatunkuna: nasyceniach biernośch © (.
SEE? (ika. wystawione na.dzia anieoswobodzonego +
SR a, iedne rozgrzewaią się:łatwi i prędzćy, ę

: ie tradnićy i ieniwićy; przez jedne!czepik Sm
ŚAprzechodzi- bab się innym ciałom;
- przezdrugiealbo iest zatrzymany w swym bięw,
:a barzo spoźniony;zdeswwłasności,którą

ś
e

 

  



66.  aozpziaŁ vt

dA s. - ć 5.
04 Ciała przez złączenie się z cieplikiem ulotnio-

'ne, iedne są, które z odmianą temperatury tracą

_swoię lotność, i te nażywaią się pary; drugie są

„takie,że przy naywiększych odmianach tempera-

tury zachowuią swoię łotność, i te zowią się gazy.

| Różne gazyi ciała, postać powietrza maiące, uwa*

"żaią Fizycy iakociała złożone z pierwiastku sta-

| łego rozpuszczonego w ciepliku: z różnych wła-

>, -sności i gatanku' tego stałego pierwiastka pocho-

ga. dzą rózne gatunki gazów, które dzieło Chemii

o wyżćy przytoczone dokładnie opisuie 1wyłuszcza.

» Gdy te gazy rozkładają się w naturze, ich pier-

- wiastćk stały uwolniwszy wielką massę cieplika

| wchodzi w związek z innemi ciałami; gdy znowu

| 4e gazy łączą się z sobądo zrobienia nowego cia-

_4,* da,mastępuietakże ićh rozkład.i uwolnięnie cie-

m4 plika.Mamy więc w rozkładzie pary i gazów źró-
|dło cieplika uwolnionego i krążącego w. naturze. d

©, Paleniesięnawet ciałnicinnegonieiest,tylko -

|, rozkład gazu kwasorodnego, czyli powietrza czy--
|. stego i żywotnego ,składaiącego się z istoty będą-

-- eóy pierwiastkiem wszystkich prawiekwasów, i
(0 nazwanćy dlatego kwasorodem (oxigone), z istot

||| mowię tćy,rozpuszczonćyw ciepliku. Ciałapok:
| + ne rózkładaiąę to powietrze, łącząsięz kwasoro-

A >wzA cieplik; i każde działanie,* gdzie

(*.. Imdzie i wszystkie zwierzęta żyłące i oddychaiące,
SE ale "Gągi€" goreiące|lampy, które trawłąc, to iest

|. rozkładaiąc powietrzeżywotne, nwałoiaiąod zwią-
|... zkuz kwasorodem wielką massę eieplika: . skąd

| wieku zdrowymdo 52 stopni termometru Reau-|

 

   
  
  

   

© mura. Te wszystkiewiadomościo cieple, krótko
- tmbaponiknięte, a pod ieden ogólny widok zebra:

"Naprzód: Żecieplikiesttoistota płynna,znay-
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dniąca się w naturze, albo iakopierwiastek w skład

3Połęzecia: Ciepłoi zimnoiestio czucie przyby- ża

e Zi
ące e ozgrzan

ciałwchodzący, i teh łączenie się z innym współ-ć $ RZE 5 t ż 3 sok, 3pierwiastkiem wydaiące nowe istoty; albo iako siła-
fizyczna rozlana po massić ciał, osłabiaiąca skupie-
nie i spoienie ich cząstek: wpierwszym przypad-
ku cieplik odmienia byt, a nawet naturę ciał,
Ww drugim odmienia tylko ich obiętość i tempe-
MOSĘCJ >
/ Powtóre: Ze w naturze stosunek massy ciepli-
ka wolnego, do massycieplika złączonego, ustawi-

rzez które ciała topnieią, rozpuszczaią się,ułotnia-
ją i obracają w parę, wciągając wielką massę cie-
pika w składA związek, zmnieyszaią massęcieplika

<znie się odmienia. Wszystkie działania natury,

uwolnionego i-temperaturę ciał. Przeciwnie pale-
nie się ciał, oddychanie zwierząt, i wszystkie dzia-
łania natury, którekolwiek ciała płynne zamieniaią.
w stałe, rozkładaią pary i ciała lotne, uwalwiaiąc ;
massę cieplikaod „związku, pomnażaią iego massę
krążącą, a zatćómpodwyższają temperaturę ciał, po
których się roz: 15 Przez pierwsze działania,

ciała stygną i ziębną; bomassy cieplika 2 cyrkulać
eyi kc przez drugię działania ciała się rozgrze-
walą, bo mass cyrkuluiącego cieplika rośnie.

walącego, lub,"aa 16 uchodzącego cieplika, tasama iego
masa. wzbudzićmoże |mocnieysze, lub słabsze czu-
'€ie; i ta samamassazrobić może wyżską lub mniey- |
Atemperaturę ciał nasotaczaiących,kiedy te cia- |
ła,po tórych się dzieli i rozlewa-cieplik, są wię+

 

„albomnieyszćy bierności. „Rozawarte: Cieplik krążący udziela się pręe

 

ióy , gdy w biegu-swoim trafia na lepsze -

Ręką

konduktoryczyli przewodniki: można więc cieplik

 

  
   

» zalrzymać,ispoźnićw biegu, otacza ©
£; nb aeplk weobie rodzącej 2:
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* Popiąte: Te wszystkie fenomena w różnym

/, stanie uważanego cieplika nie mało się *obiasniaią

0,5. dym ogólnym początkiem: że cieplik wystawiony na

(2 działaśie iednego ciała wywiera swoię siłę na attra-

£ę7 kcyą- iegó cząstek, od których pochłoniony rozrze-

© 76 dzaiąc ciało: odmienia iego gęstość; a zagęszczńjąc

,, się sam, niknie; i nazywamy go wtenczas ciepli-

- kiem utaionym.. Wystawiony zaś cieplik na dzia-

' łanie wielu ciał stykającychsię łub do siębie zbli-

|.  żonych, przelewa się ziednych do drugich i-od-

— mieniaich żemperaturę, i wienczss zówiemy g0

|... eieplikiem wolnymi.krążącym. jlu łatwo rozu-

a mićć,eoFizycy nazywają cieplikiem promienistym.

>, Każde ciało: więcey ogrzanć iak inne _sąsiaduiące,

*,.//_ (podobnie iak światło, ciała świecące, lub oświe-

| eone), rozsyła cieplik na wszystkie strony. przez
- fimiie proste, które powierzchnie innych ciał albo

(+. eałkiem, albo wczęści odbiiaią; sie, że za

(4... odmianą temperatury w -iakićmkolwiek ciele, na-
(0 stępuie ustawiczny ruch wyziewanego i odbiiane-
|good ciał”cieplika. Zwierciadła gładkie meulli

0, ezneodbiiaią izbierają ten-ciepłik w ognisku, co
- dowodziże ten podobnie do światła, rozchodzi

-_ sięprzezliniie proste, i odbiia sięp ARyn- kątem pod. którym "wpada. | Szkła

 

> d którym wpac zkła palące prze-

|paszczaląc świao, zatrzymuiącieplik ognia ko-
_minkowegó; choć.ciepło słoneczne znacznie zgę-

| Zaey uwagi nad iem rozchodzącym się
Ry

mii. ustanowił osobną klassę istót fizycznych, któ-
yć

| renazwałpromienistemi,wskładzie ipostati swo
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84, >|.dćy daleko telnieysz wd -iak „Bazy, owocna:

_ uchem -różnćy szybkości,daiącyc RR ko

( klassy-należy swiatło,materya,elektryczna, ciej
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ziewaniem. epika 28 dał Anata. tempe-
ratary; *które coraz barzićy stygną, gdy go nawza-

iem nie odbieraią ,od ciał otaczaiących albo w ró-
wney obfitości, albo z równóm natężeniem i szyb-

kością.*Ciała, które są  dobremi przewodnikami
ciepła,, maią  promiemistość słabą. JEzt des Sa-
<Vanś"AR: 1817). Ę

ŚŚ >

Skład.atmosfery :z A.stan woiględem ciepła: :

481 Powietize atmósforyczne kfizko powierzchni. :
ziemi i.wjakićykolwiek nad ziemią wysokości
wzięte, ićstto mieszanina ze trzech gazów: sto
 ezęści takiego powietrza zamykaią w sobie dwadzie-
ścia siedm części gazu. kwasorodnego (aćr Vitalis:
wawitał),siedmdziesiąt dwie części gazu azotyczne-
go.(aćrćr_pbłogisticatus: air phlogistique), iiednę
część kwasu.węgłowego Sa:airfire). Zych
płówszy tylko jest prawdz i kę:
rząt i ognia : dwa ostatnie gasząc.ogień i dusząe
zwierzęta, iak pałeniu się ciał, tak życin zwierząt

 

  

 

mieszaląc się. 3; powietrzem.żywotnóm 3 czy-.s=-kwasórodnym,w. słabiąwiel-

  

   
AZtrawiły sięprędko wod-

 

". o, zgoła cokolwiek: się
Pi obraca,AE a*w górę SERwlewa
sięw. atmosferę, idoi składunależy. Jak złos ©.
Żona atmos ra, iako SZilsko:

- iestto otchłań w
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plika bydź barzoszczupła:iidlatego atmosfera0so-
w >swoich NAmo

  

  

są przeciyne: aleblizko wewzechczwartych czę- 55

iegomariiKiórabj bez takowegory 4 A

e atoli inne iakickolż
we Zlyb' lżeysze od >

isamych cał. 5 2

ieżeli.tam wszystko.się ułotniai1 'rozpis: ż R
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wiecznego zimna. Im się dalćy podnosimy od
* ziemi, a barzićy zagłębiamy w atmosferze, tym się

GÓR barzićy temperatura zniża, 1 tym większe czuiemy
zimno. Wierzchołki gór wysokich.widzimy: pra-
wie zawsześniegiem okryte.

| 'Iest pewna od powierzchni ziemi w atmosfe-
| rze odległość, którą nazwać można jwiecznćm mie-

6 7. szkaniem mrozu: wierzchołki gór.tam „sięgalące,
okryte sąsą śniegami nigdy nie topnielącemi: ale'ta-
ka wysokość, różna iest w różnychmieysćach zie-
"mi, podług szerokości ieograficzney tychżemieysc.

| Bouguerpod samym równikiem w Peru,znalazł
ż -tę wysokość o 2454prętów Francuzkich pad po-
|... wierzchnię morza  wyniesioną (Foyage au Perou.

|pag: 48. > którą.nazywa „granicą -niższą stateczną
| mrozu śniegów. Sądzi on ieszcze, iż iest druga

ranicawyższa w pasie gorą m ziemi, O 4400.
>Francdzkichnad:PoczjRkcŚ morza, i że
za tęjuż żadne pary i' chmury_nie przechodzą ;
— którą, dlatego: nazywakrainą|„nigdy nieustalącey i
nigdy niczćm niezmieszanóypogody. Wysokość
niższa - wiecznego mrozu i-śniegów w atmosferze
16m się barzićy zmuieyszać powinna,im mieysce

- barzićy oddalone od równika,a zbliżone a
|. mom; ita wysokość podług wszelkiego p,odobień-
; | stwa a|— biegunach niknie: 20igi, „że tam
Sa ziemiwiecznemrozy i i panują:

(więcłiniia krzywa, którab,abypoueawie*
A| szych iistatecznychmrozów w atmosferze -prze-

iła, dotkaąwszy w biegunach jsamćy ziemi
'€oraz się wyżćywznosinadićy powierzchnią, pó"
okr naywyższóyodległości pod równikiem nie do-
* siągnie.. Którewięc kraie sąbarzićyod słońca
0ogra,de maią watmosferze ódlegleyszy kres

/ staiecznych mrozów.  Warsty więcniższe atmosie-
ry winne sąswoie ogrzanie cieplikowi z ziemi

:annpra wuskpasaa:roz*

4
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kładaiącym, i uwalniaącym wielką. massę cieplika;
warsty zaś. wyższe szczupłą maiąc amassę uwolnio-
ńego1 eyrkuluiącegocieplika , nie nogą ićy barzo
pomnożyć z udziału ziemi, dłatego, że powietrze
atmosferyczne iest barzo złym przewodnikiem cie- -
pła. Thomsondoszedłprzezdoświadczenia (Phiłos.
Transact:F/ol. 76.), że im powietrze iest rzadsze,
tym iest gorszym przewodnikiemciepła,iże czczość
(Yacuum: wide), iest ze wszystkich złych kondu-
ktorów naygorszym. Ta własność powietrza jest
wielkićm diaziemi dobrodzieystwem; bo atmosfe-
ra, iakozły „przewodnik <cieplika, utrzymuie go.NZ CRCEŁ

k.przy powierzchni ziemi, a nie przepuszczaiąc go
do warst wyższych, niedaie mu się w swóy głę-bi rozpraszać; inaczćy kraie naygorętsze ziemi, za-
mieniłyby się w łodownie.

Powietrze „atmosferyczne |roz uszcza wsobie i
|.wodę:początki.higrometrów.

>

 

lyczne rozpuszcza w sobie wodę; gdyż powietrze
piiąc i wciągając w siebie wodę,nietraci swoićy
przeźroczystości: coby bydź nie mogło,gdyby wo-dabyłatylko wnić zawieszona, nie zaś róz-
puszczona.  Powtóre: Że kiedy moc rozpuszcza-
sca powietrza żmnicysza sięw miarę większćy.ilo-
ści wody pochfonionćy, powietrze przychodziwre-=szeie dopuakia sytości, nie mogąc iuż więcóy |wody rozpuścić.'Poźrzecie: Zeten punkt nasy-„j SY

PO
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28 88.Jak kwasy "rozpuszczają wsobie. metale ;. ga
"lak wodarozpuszczasole, EE atmosfe-
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wietrza: ta iest, że im powietrze iest cięższe,bar-

zićy, przyciśnione i gęsisze, tym więcćy wody
SCWSobie rozpuszeza. Popiąte: Ze powietrze w pe-

e | mymstopniu temperatury i gęstości, nasyciwszy

>». się wodą; gdy się potćm, albo stopień cicpła, albo

(© stopień gęstości zmnieyszy, to iest iedno z nich,
"alb obadwa razem; zmnieysza się zaraz siła roz-

|, puszczająca, powietrze slaie się przesycone, zaczy-

o6,. ma tracić przeźroczystość,i opuszcza tę część wo

(dy, którą dla wyższćy temperatury, lub gęstości

arzymało w rozpuszczeniu. Te stateczneipewne

chy wszystkich rozpuszczeń (sołutiones: disso-

lutions physiques), dosirżeżone w powietrzu, ża-

|dnóyniezostawuiąwątpliwości; że cząstki powie-

| trza łącząsię ścislez cząstkami wody; iprzez ten

3. związek robią ciało z siebie złożone: to iest, że

+  » powietrze iest prawdziwym,iak nazywaią, -70z-

sKó twarzaczem (menstruum: meństrueox dissolvant)

PAW ROSZ >. k

Ro ko Woda więć bydź może podniesiona i znaydo*

(0 waćsię w atmosferze, ałbo iako rozpuszczona W sa-

0, 7mym Giepliku pod postacią pazy, ałbo iako roz- *

- piszczona w powietrzu:ale żeby się zamienić moa-
6,0 gła albo zostać ww postaci pary, potrzebuie przy

- Biemi80 stopni temiperatący, w wyższych zaś war”
|. stach atmosfery dlanmieyszegoićyciężaru, mniey
| 2. iak 80,ale zawsze więcćy niż 25. stopni ciepła na
(|. termometrze Raumura:możezaś rozpuszczać się

|, wpowietrzu przy, jakimkolwiek stopniu. ciepła,

>. ź tą iakwyżćy „oówie zieliśmyróżnicą, żewmiarę

| powiększónćy temperaturyi gęstości powietrza, wię”
_ećysięw nićmśm wody: rozpuszcza.— ałeżałoby więc

| goztóżnić parowaniewodysiłącieplika, od parowa”
| mia siłą powietrza; ależeteobadwa działania bę”

 dąctegosamegogatunku,różnią się tylko ciałem

a rozpiszczaiącóm,zostawiemy Chemikom te podzia”
TZ
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, parą, wodę rozpuszczoną podniesioną, i znaydniącą-
się w atmosferze, bądź siłą powietrza, bądź siłą -
cieplika, bądź obiema razem: ile że nam tylko po-

_ trzeba wiedzieć, iak się woda przenosi do'atmosfe- —
ry,'i iakie stąd wypadałą tworyi odmiany atimosfe<
ryczne. Przez: parę tylkó przeźroczystą będziemy
rozumieć wodę zupełnie rozpuszczoną: przez parę
zaś. mętną i nieprzeźroczystą”wodę opuszczoną od
siły roztwarzaiącćy, i tylko zawieszoną %w powie+
trzu. Fizycy chcąc mierzyć stopień wilgoci powie —
trza, powymyślali różne do tego narzędzia, które
się namywaią wilgociomierzami , (żygrometra). Je=
dmi przeztenarzędzia szukali, iak powietrze maią+
ce w sobie wodę rozpuszczoną, daleko iest od pun-
ktu zupełnego nasycenia: drudzy zmnie. jszaiąc tem= _
peraturę powietrzą i osłabiając iego siłę rozpuszcza- - *.
1ącą,zbierali wiłgoć przez nie opuszczoną: trzeci u+

„ siłowali przez te narzędzia rozłożyćparęw atmo- ę
sferze, wystawniąc na ićy działanie takie ciała "5.
z któremi woda <chciwićy się łączy, niż z powie»
trzem;i zwilgóci,z powietrzaprzózte ciała wcćią+ 3
gnionćy, wnosiłi-wilgoć atm - Na iednym.ztych początków, zasadzaią się różne od Fizyków

myślane higrometra; które daleko sąleszcze >
od tego stopnia dokładńoscii pewności, iaki byłby *-
-w podobnychdociekaniach potrzebny. Gw ;

 FPłasności i odmiany powietrzazwodązłączw -
|1; mego: przelewaniesię wodydoatmosfery. +.

__ 89. Wodazamiemiaiąc się w paręi ulatuiąc  / -- wpówietrze, barzićy. rośnie wżobiętość, niż w ciężar
1:massę, Saussure (Essai surFhygronietriep. 284szedł "przez lieźne i ważne doświadczenia:że
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mą dięodck wzięty, ma się jak 765 do LGŁ. Stąd:
wniósł de Saussure i wszyscy nieniał Fizycy, że.

> powietrze maiące w sobie wodę rozpuszczoną iest
Jżeyszeod powietrza, czystego, i przez to tfumaczy-
BM przyczynę odmian barometruco dowysókości
kolumny.merkuryuszu, któraopada w powietrzu.

|. malącćm.wodę rozpuszczoną, a podnosi się w po- -
(;  wietrzu czystćm. "Ten wnioseki zniego. wyprowa-.

-_ dzone tłumaczeniezbiia,i1 usiłuie okazać mylnćm
- Jędrzey Śniadecki wrozprawie swoićy o rózpusz-
czenia (wWilnie 1808. Roczn: Towar: Wars:
"Tom.BY  Przyznaiąc ;że para wodnaiest lżoysza
- od powietrza, żew nićmzawieszonazmnieysza cig-
żar,zwitys: autor_ rozprawy ntrzymuie; że po+.

 rozpuś iwszy zu etni wodę$amosi zagę=
- siaie <ięższem;że im więcey iest wodyroz-

2  poszczoućy -'w powietrzu, tyni większy iego ciężar:
Ę tak dalece, że „podnoszenie sięmerkuryuszu wbarg=.
metrze ztiaczy” powiększoną massę wody zupełnie

|aw-powietrza.rozpmszczonćy; opadanie zaś. barome=
0tu.pokazanie”osłabienie siły.rozpuszczającey„powie-,-
> ORRŻJI trza a przeto wodę opuszczoną ipod postacią „Pary
zka zawieszoną tylkoi1czepiącąsię”wpowietrzn, ,którego.
|= powiększ obiętość «ale zmnieysza ciężar. To tlue
(|. maczenie całenowe i powszechnie: przyiętemujrze-

eine, e Autor z tegoogólnego w tćy roze -
ie +0Ć megiiępos NoE.liczbąfeno--

aE> = je kak,ażebyprzyżódź do iednegoiż
etego samego stanuuskupienia. Według tego mnie-
- manianalezyuważać wodęw powietrzapod wola-

Eo ać kim względem: to, iestwodęzpowietrzoną czyli za--
aAŻ pełuie - powietrza.rozpuszczoną i <zyniącą powie-
i | tee.cięższćm; wodę obróconą w"barę_fzawieszoną.

YĆpowietrzu, która: zimaieysza ciężar atmosfery:
R nąkoniec wodę:w._Kroplach, kiedy ostadzona -pasa
Pace sę wPpor:śię mo»„teNE

SEA
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pelki kupiąc się i zrastaiąc spadaiąw deszczach, gra=
dach lub śniegach.
|, Woda rozpuszczonaw powietrzu, zamienia się
aim płyn eu „, mocą cieplika powietrzu odehca»
nego, 1 dlatego .powietrze rózpuszczaiąc „wodę sty-
gnie, inabywa temperatury niższćy. Przeciwnie

?gdy „powiewze Straciwszy ze swćysiły rozpuszczaią-
cy,.Sz wodę; ta ze stanu powietrzaprzecho-
dząc:d o stanu pary,a potćm. do stanu wody, uwal-
nia cieplik, który ią w stanie sprężystości trzymał, "
i podnosi temperaturę. powietrza : to nam tłumaczy
+ ;maglego oziębierga, które często po.de-
szczach :następnie; albo duszącegopparu, który czać
się daie, w czasie ED:Aagnad Be.
„mi deszczu. k

„Powiedzieliśmy (i 88.A 271), że: sły: tazpi>
: szczaiąca zowierośnie w. miarę powiększalącćy ż

siętemperatury 1 ciężarn uciskaiącego,czyligę-
_stościatmosfery;i że za.odmianą, albo tempera-
Auryalbogęstości, |'albo"oboygarazem; siła róż.
puszczaiącaw. powietrzu« się: więcpowie :
trze. względem,ilości wodyw sobie.rozpuszczondy
znaydować się może w troiakim stanie to jest: *

_ albowy stanie niedosycenia, gdy ilość wody -w nićm

  

 

  

   

niania, gdy ilośćwody wyrównywaiegosile. rozpu-
- saczsiąody ż albo wstanie przesycenia, gdy ilosć  -.
wody tężsiłę przewyższa. Wpićrwszych dwóch
stanach

rozpuszczonćy iestzamała; albo wstanie zażyce- ©

powietrze dóchownie -swćyprzeźroczysio- |

„ści, w ostątnimtraci ią, i to daie początek cha

> roni, mgłom,itd.. Atmosferaprzechodzićmo-
że przezwszystkie te stany, wiakimkolwiek A dy
rządkuwzięte,podłag odniian zachodzących W Si-
-le iegorozpuszczającćóy. Przechód zpićrwszego
stanudo drugiego sprawuie zimno; z drugiego
'do ostatniego- wyższa temperatnrę atmosfery.
R:Azsobie. FROEE od ziemi -w.górę - ORF

eż i WRS
R
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ieloną na owarsty dopowierzchni morza ró:
wnoległe: powietrze dotykaiące się morza tyle
wciągnie w siebie i rozpuści wody; ile ićy znieść

5 kę siła iiego rozpuszczenia w miarę temperatury
/_d gęstości. Pićrwsza więc od morza warsta będzie

2: nasycona aa wodą, druga nad nią leżą-
ea będąc iniedosycona, adążąc „do iednostaynćy gę-

AgtOSGRprzeciągnie w siebie część wody rozpuszczo+
/, nćy z tamtóy; i siebie zagęściwszy tamtę rozrze-

1 dzi, która zaraz śtraconą część-wody z morza od-
> zyskuie. Tym sposobem siła rozpuszczaiąca, a dą

, żenię powietrza do tego samegostopnia gęstości, |
_pompuie «i przenosi wodę z morza donaywyższych

- „warstatmosfery. Przyczyniają «ię ieszcze do tego
dwie siły,cieplik,ii prężenie czyli moc. przyciska-

0 dąca atmosfery, któremi woda wparę obtócona i*
e | naglona, ulatuie w głębią AO i tamalbo

| sięrozpuszczą, albo zawieszona pływa. To samo
0 wystawić sobię mimAw ieziorach, bagnach, zgo-
da na "wodzie po lądzierożlany , a płynącóm a
ciągle się „odmien iaiącćóm powietrzem rozpuszcza-

0nóyiiw. rne atmosfery warsty przeńószonćy; lubo
- ilość wody zlądu  wciągnionóy , iest mieźmiernie
maławporównaniu tey, którćy morze atmosferze

|| dostarcza. Takim'sposobem woda 'rozpuszczona,
s(sag różnych wysokości E pokładów.atmosfery unie- '

- siona, 1 w mię wciełona, robi tam skład rozli-
: _cznych tworów „wodnistych, rozchodząc się siłą.
ĘżeżkyŚróżne mieysca „Jadu i powierzchni
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Sądzić ieszczemożna, Że gazwodoro--
dny (Hydrogónc: aćr inflammabilis: air inflam-
2z pówietrzem.żywotnóm w wyższych war-

zmieszany„ 1 iskrą elektryczną za”
»uy, rodzi w atmosterze wodę,i powiększa
w r, ktorą z.morza siła*Zaca c;

isa Waoskć.:
"dey-lamacwyniósł sięwbalonie nadpowierz-
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'chnią morza na 5600 prętów francuz: to iest o 250

prętów wyżćy, iak «wierzchołek Chimboraco nay- |

wyższćy na ziemi góry z tych które są znane, i

-w tóy wysokości zualazł naprzód tęż samę dziel-

ność sy magnetycznćy:pozożóre tęż samę pochy-

łość igły magnesowey co przy. powierzchni zie-

mi:poźrzeciępowietrze atmósferyw tćy wysoko-

/ści zebrane, z tych samychgazów i w tóy samćy
-proporcyi zmieszanych złożone dak przy ziemi;a

zatćm fałszywe było mniemanie tych: Fizyków, któ-

rzy rozumieli; że wiatry. mieszaiącpowietrze,nie

dadząsię gażom do składa. atmosfery' należącym

ułożyć warstami stosownie do ich ciężkości gatun-

kowdy; te bowiem gazy zupełnie rozpuszczone

składają iednę, i tę samę codogęstościmassępłyna.

 Rodzeniećsiędymóm ów wodnistych, mgły, chmur:

i deszczów: przyczyną burzy i grzmotów.

     mosferę_wcią
skoro iegomassawodą nasycona oziębi się, staiąc
"sięiaż dla zniżonćy temperaturylub iakieykolwiek

BUney 5 Przyczyn
y  przesycon

ą z część | , sa so8

opuszcza, ktora w maleńki
zby

 

zystość. Jeżeli tak przesycone i za-    

  

     

   
8

t

   
   

  

    832 6onego

 

tóra w maleńkich kropelkach zawiesza

zaczepiawpowietrzu, a zatćm psnie i burzy

e, powietr ysze iest,niżwartsy poboczn
e; .

warst podnosi się w górę,irobi |
hy, które widzimy wyziewane

olwick ilość wody znaydnie się w at+
ona, póki powietrze iestw stanie |

, lasów,rzek „ iezior€zior, bagnisk i z wiera= -

gór. Aleieżeli tamassa przesyconego 1 |.
wietrzarównćy iest ciężkości 2war-
emi; utrzymuie się i wisiłedwo nie
nad ziemią wysokości; i gdy patrzą-
zagarniai okrywa,-stanowidla nich |
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IRC mgłę: dr zaś. ięst„od pach oddsadóża; i
Ao" jewnóy od nich wysokości” zawieszona w atmo-

- sferze, nazywa się chmurą. Kiedy atmosfera dla
oziępienia tylkoi zmnieyszonćy temperatury Oju-

"szezaiąc wodęrodzi mgły ałbo chmury, skatki
( „le są drobneisiedalekó. śię ciągnące; bo powie-

© trzeiako zły konduktorciepła, szybko i dałeka
Z takowych odmian nie „szerzy i nie udziela; jecz

+... kiedy powietrze opuszcza wodę dla zmnieyszonćy:
Roz sily przyciskaiącćy; ponieważ ta i prędko, i na.

ik rozległą.przestrzeń atmosfery działa;oka skut-
SĄ ssżRi znacznieysze:* ogromnieysze. Aunosfera w wie]-
RAR 2: przestrzeni opuszczaiąc wodę, mąci się i okry-

wagrubemi L; rozległemi chmurami popiętrzoncmi
| 4 wiszącemin bą,którewwielkich pokładach

| iednych góruiących nad dru iemi, do różnychowy-
-  sokosei atmosfery sięgaią. Chmury te. napełnione

« wodązawieszonąi.czepiącą się cząstek „powietrza,
iedne dla odmienionego:ciężaru walą się i spuszcza-

2 ». drugie wiatrami|pędzonełączą :się i przelewaią
/./w drugie:cząstki -opuszczonćy i zgromadzonćy

KŁ, wi.zrastalą Się wkrople, wiprzemogłszy swym
s ciężarem siłę„przyczepić iąnaziemię wde-
504 s20zaeh;”użokę:emperatura atmosfery,gdzie się

ŻE skupiaią chmary,i1„gdzie - ząstk wody A się
© w krople, wyższa iestnad. umkt.lodu.

„r2WTSG:feuomeniezachodzić togi. Zak stra-
, szne i.gwałtowne; bo rzyciskaiącćy ;
atmosferyiićy tem atura w egtóy b  prze-

4 Strzeni, znacznie 1 nagłe 5.się zmnieyszy; powietrze :
 sławszysięnaglei._barzoprzesycone, opuści.wieł-
"ką obfitośćwody.stanu„ sprężystości pozbawiońćy,

/ para* spręż zamieniaiącsię szybkonawodę,
-_ zmnieyszy lizko dziewięćset razy swoię obiętośc, :
74a tak szybkięmi i nagłóm skupieniemrobić będzie
> place próżnewatmosferze: w te próżąe mi REL
>= ELze zas Astronz huk
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4 szełestem wpadać gładzie: zostawi e Akże rp :ą i
rkobiep iakszeregiem  wyprożnione mieysca, w któ-.
"re zdówu dalsze powietrze z podobnym hukiemi

"trzaskiem wstępować:będzie. Stąd powstaniew at-
_nfosferzehaki1szelest ciągły niby toczący się, któ- -
ry Bazywamy grzmotem. "To szybkieii zwałiównie
_ ze wszystkich stron: powietrza wpadanie L płynie-
nie, zrobiteszeze burzliwe w atmosferze wichryir
"nawNOTA tćm silnićy'namorza srożcjącą, 'że tam

  

  

 

przeszkód z eszybkości i1 mocą  płynącemu
>ówietrzu. Nadtó, y ciężar atmosfery iićy sprę-

żniane- i zastępowane,mieysca;- siła  powslaiącego
stąd i rozhukanego wiatru, tłucze, mioła, 1 rzuca
iedne chmury wdrugie; więcwody epuszczone |
z iednychmieysemassami wlewać sig* będą do
dragich, a tak obficie i-prędko: skupione, spadać
nawałnościąi wielkiemiułewami naziemię.

 

mi przykłady, i
poenmatycznćy przekonywają Żegrzmot iest ezę--
stokroć skutkiem takiego Śpadania i ciągłego za--
pełniania imieyse wypróżnionych, amiezawsze hu-
kiem wpadaiącegopiornanz iskry elektrycznćy,-

  

 

„powierzchnia wodygładsza, nie ezyni tyłeoporu i

iwwypróżnione niieyśca ,wpada *
zhukiemiĘArzaskiem, 6 tćm nas tysiączne 'na zie-

pękanie:bat. szklanuych w pompie.

żystość |szybkosięzmieniają , gdy nagle sa wypró-  .*

iestza.tćmzdanieńa między ianemi dowodami teu;
>.a epadaiącego .pioruna żesttylko ieden,

murach mocnego eporu głosowi nie ro-
Jhodbijać sięi tak ciągłegoi toczącego się

, laki słyszymy wgrzmotach, - sprawić nie.
;ile że wiemy z doświadczenia, żena mo-
wartóm,;|od brzegów dądn dalekiśm, hnk

 

     

 

  

 

 atmosferze, raztylko bez żadnego odbicia
: órzenia.słyszeć się daie.Żepiorunpomaga

Rzgromadzen =chmur, że wpadząc.bądź

    

x

elonćy. armaty - przy . naybarzićy chmirami
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z ziemidochmur, kędź z chic doziemi, szybkim
biegiem. przecina, porze, i wzrusza powietrze, a

a: przez to robi huk gwałtowny , który ciała ziemskie
_dbiiaiąc, powtarzają; sąto prawdy żadnćy dziś -

: wątpliwości niepodpadaiące : mniemamy tylko, że .
nie każdy hałasw atmosferze iest skutkiem pioru-
mu, osobliwie ten. ponury ciągły i niby toczący

się, iaki w„kupiących się ach: słyszymy.
fia się w porach wiosennych i letnich + 360

_ pogwałtownych deszczach, „powierzchnia ziemi
| wód i rzek okryta bywa proszkiem zółiawym,

z weyrzenia podobnyni do siarki, co pospólstwo
bierzeza deszcz siarczysty.  Jestto pyłek drzew i
roślin kwitnących (polłen), który wiatry unoszą, 1
nim. napełniaią atmosferę. Deszcze obfite, spada-
iąc pyłek ten zabierają, strącalą, i*Osadzaią na

©, ziemii na powierzchni wód. Motyle, niezliczone
- roie insektów?watmosferze latających, sątakżepo-
: wleczone pyłkiem mocno zafarbowanymi ezerwo-
nym. Deszcze gęste i obfite wafiwszyna takie

© role źwierzątopłókuią ieztego pyłku,i nim za+
farbowane spadaią na ziemię: cę pospólstwo nazy-

: wać zwykłodeszczem krwawym, Niektórzy fizycy
przytaczają nawet.przykłady śniegów tak żafarbo-

"wanych na ziemię spadaiących: cobytakże sy Sa=
s amey przyczynie PPE aa SR

"Trąby Repótdietrzne:„ichpoczątek iskutki
fsA z naro,SE =

>Wdómy”się ieszczedouwagi sii gwałć
1ownegoatmosferywzruszenia, przez nagle. kupiące

zo s się i opadające w powietrzu wody. Jeżeli dwa
ałtowne.zprzeciwnych sobie stronpłynącewia-

- wynatrą na chmurę, lubna massępowietrza; na-
dadźićy mógąbieg wirowy, przez który tak sparte
spa Sia  aiedgi me.AE
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iretośków. od ziemi w górę kia 1 z nie-
zmierną chyżościąw koło się kręcącą. Mamy podo--
bnego biegu przykłady w wirachi odmętach rzek,
morza, a nawet w powietrzu w koło przy ziemi
piasek kręcącćmii miotaiącćóm. 'Takowa kołumna
powietrza z niezmierną chyżością obracana przez.
siłę odpychaiącą ($.. 26. Wstęp), z podobnego bie-
gu rodzącą się,oddalaćbędziei odrzucać na bok

„cząstki „powietrza. od osi okręcenia się, zmnieyszać
ich siłę rozpuszczaiącą, i ułatwiać opadanie wody:
cząstki %v opuszczonćybiegiem wirowym porwa-
ne, i zwielkim gwałtemnabok odrzucone, kupić .-
się tam będą w- deszcz rzęsisty, zboków kolamny
-na „wszystkie strony wypadaiący, Nadto ten. nie-
_zmiernie szybki wir, przez siłę odpychaiącą wypę-
 dzaląc wodęi| powietrze ześrodka kolumny, rozrze-
dzaći wypróźniać ciągle będzieićywnętrzne; na;

i_ mieysce wypróżnione wpadać będąz góry całe wil--
gocią obciążonechmury, z dołu zaś Por ynie z.
mna massa  pobocznego powietrza ztymwię >
nawałem,iim- wnętrze kaumny barzićy oodóac
ne i wypróżnione: wnet wpadalące chmuryipowie-
trze pochłonione,. gwałtóm wiru i siły odpychaią-
cćy na bokodrzucone, i na deszcze obfite z bąku
wypadaiące rozproszone,zostawią-mieysce na nowo /
-wciąganymt* do tey. otchłani wypróżnionego wnę-” RE
trza imnyń chmurom z góry, iinnymmassom po-

_ wietrzaz dołu, tak dalece, żesiłą tego tworu ogro- SĘ
mne massy chmuri wody z rozległćy przestrzeni a-
SBakdoębywaią. OR ipochłonione.

ręcąca się kolumna powietrza aż do;
ziemi sięgaiąca, wiatrami pędzona przechodzinad
morzem; niezmierną siłą prężącego zboku powie-- R)
rza podobnie iak wpompie ssącćy, woda morska

_Wznosisięw górę;do napełnienia sobą wypróżnio-
negownętrza kolumny, 1spotkane nadrodze okrę-

| >Anpołac =Bax:wśzaśpo.

 



MA A „0 ROZDZIRY.Y.

c dzi przez ląd, wyrywa drzewa z korzeniami, pisto-
„szy pola i uródzaie, przewraca domy i budowie
PE Twór ten napowietrzny ieden z nayokro-
pnieyszych jnayszkodliwszych, mażywa się Frąbą
powietrzną, (urbo: tromba marina: eciephia: la

| trombe), dla figury rozwattćy. ugóry, ściśnionćy zaś
(|, u dołu, pod którąsię pokazsie. Daie ona się cze-
|<stokroć postrzegać na pusżczach piaszczystych.Libii

||; Nubii(Bruce voyage en Nubiej: *w. postaci pała-
eo. , łącego. ognićm słupa, siłą wiatra szybko pedzonego,
; w połykaiącego -massę rozpalonego. piasku, dusząci

* zabiiająć wędrowników nadrodze spotkanych. 'Prze-
seiwko:srogości tego tworu ratuiąsię karawany kła-

ż + dąc się twarzą na ziemię, i dech w sobie zatrzymi:-
*. iącz sczęściem, że bieg.barzoszybki.w imoniencie
044.przesuwa, 1przenosi:ziednego RER na drugie.

Tworzenie się: *negó, śrzonu , gradu,

a:SĘ 92.Uważaliśmy dotąd „opitszczoną i sea
; koń wpowietrzu wodę, rz nićy powstalące twory,

temperatura atmosfery, gdzie się wodakupii
m zrasta,iest.„wyższa nad „pankt. loda; a

7zaićm gdy tawoda.iiestroztopiona i ciekła,' Ale
"SĘ temperatura:atmosfery iest dałeko -„niższa, niż

_ punkt lodu, i powietrze "mrozem ściśniene; woda
odniegoopuszczona,w chmurachzawieszona niar-

_ źnie w drobniutkich-Kropelkach,i1krystalizuie ssię,
- czyli.zrasta sięw małe kryształy sześcioboczne,

-albowgwiazdki sześciokończyste; „jk zrosła1się-
*żona.przemogłszy swymciężarem siłę -czepiącego

siępowietrza, spada na dół: a gdy przepada przez
chmurynapełnione podobnemi drobnemi, kropeł-
kami zmarzłeni, techwytaią się.ip tan
tych,a powiększaiąc ichmasę, wpostaci

atkówbiałych,które nazywamy śniegiem. _Zgo*

 

  
  
     
    

 

  
  

 

Bdypkaunosiery jestat śwjisna, od p
> 3  
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ktu lodu, następnie tylko iednoczenie się i. kupie-

nie wodyod powietrza opuszczonćy, i spadaiącćy
w deszczach; gdy zaś temperatura atmosfery niż-
sza iest od punktu lodu, wypada prawdziwa £ry-
stalizacyd teyże wody,w powietrzu przesyconćm
żawieszonćy. . Jestio ledwo niepowszechne natury

w ciałach ziemskich działanie: że te, zamieniając
sięz ciekłychw stałe, krystalizuią się w pewną
każdemuz nich właściwą postać i figurę.  Widzi-

my to na roztopionych i stygnących metalach, na

solachi różnych ciałach rozpuszczonych, i w tych:
rozpiszczkach opadających i tężeiących, a nawet.

na marznącćy w naczyniach wodzie. Zatćm ledwo

niepowszzchaućm prawem idzie wodaw powietrzu
marznąca, i zupełnie naśladuiąca Sałmiak (Sal am-
moniacum: Śe/ ammoniac) w wodzić eiepłćy do
sytości rozpuszczony, iopadaiący na dno w płatkach
i kryształach, gdy woda stygnie: im naczynie icst i

tym kryształy soli na-powierzchni robiące R
spadając na dół, barzićy rosną; pociągaią do .

krystalizacyicząstki rozpuszczone; i zuiemisię łącząc,
w większychpłatkach opadają. Podobnie śbiegim
zwyższćy warsty atmosfery spada,im większe mieyć

scewodą Opus czoną napełnione przebiega;tym

płatki iego są większe, które uderzając i trąc GREG 004

siebie w tym spadku, tracą swoię kończystość, fore-
mność,iwtaknie foremney postaci okrywaił ziemię. (

|, Pomieważ woda: opuszczona, zmarzła,iw pó-- |
trzu pływająca ciągle do krystalizacyi dąży,a
;zystkie ciała drobne,cienkie i kończyste krysiali-

cyt pomagałąionę przyśpieszają: inko to widzi-
rzy wyciąganiu soli warzonki,wbudowach

duacyśzwanych, chróstćin oplatąpych 1osie|
lh pomagaiących; więcw warstachatmo-

mi bliższych,gdzie zatrzymanewpowietrza ||
'wody, nie maiące dosyć ciężaru do zwy-
oru powietrza idóspadku,pływaiąc
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wtómże'powietrzu oblewaiącem AG,góry, Ba-
„ dynki,i t. d. czepiaią się i osadzaią na gałęziach.

drzew, nastrzechąch, powierzchniach gór, domów,
K ozegćj du dddbią to, eo razywamy STZONEM , Roe »»
Gr dzielizną. (pruina: frimat). ,
z M Sposób którego używa natura do tworzenia gra-
(x. dń lest dlatego dotąd do wytłumaczenia trudny:

RAja j. naprzód: że grad który iest płodem zimna;_spa-
ok _dacby. powinienwproku ostrzeyszych; kie-

dy ten rodzisięw atmosferze wporach tylkoroku
gnayciepleyszych;ii to ieszezenayczęścićy powielkich

'._ mpałach. Powtóre:że-w kraiach--maiących wię-
kszą szerokość.ieograficzną nad 66? stopni, grady
c prawie nię padają (Feter: Cońun: Petrop:

| | 9.) Potrzecie: żepostrzeżenia nad gradem
dał aka dowiódły,iżto nie iest woda po wierzchu

7%. tylko, ale a0ć od środka począwszy, zmarzła.
| Nie szukaiąc przyczyny dopieroprzytoczonych ob-
o serwacyy Ww fenomenach elekitrycznych o gradach,

A wiedzieć nam potrzeba, Naprzód: żepodług di-
ŚĆ: tezmych iiważbychdoświadczeń LavoisieriLapla-

(AG ee2: wadautrzymywać "się .a W stanie „ciekłym
day temperaturze niższe zero; 1 ze z oporent
Rodzi do. stanu. jedk,16tóyai

Z zwoitego; ale poruszywszy ią1f zamaiesza wszy, zaczy-
| na się ścinać1marznąć; a zatćmbieg i poruszenie
jay pomaga: „wodzie temperatury zero, lub niższćy, do
| marźnienia. Powżóre:«że bieg szybki wodyspa-

-daiącćy, „barzo pómaga. ićy parowaniu; parowanie
wiemy, Żerodziipowiększazimno, i że nie tylko

+ woda, aleśnieg i łód paruią. Wystawmy sobie
| w odległychi| wysokich warstach atmosfery tempe-
/ raturę nie niższą nad zero, i wodę od przesycone-
+= go:powietrza opuszezoną,iwkrople zrosłą tak, że
/1a zwyciężywszy opor czepiącegosiępowietrza spa-

> x (daaakreg = poruszonćywody. naprzód |po
b. 3A ajadaY
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"żebieg spadalącćy wody pomnaża parowanie, a za-
tćm temperaturę ićy barzićy zniżaiąe, w lód ią za-

mienia; im wyższyspadek , tym chyżość biegu wię-
„Sksza, tóm parowanie mocnieysze, i dla odnawiaią-

- ećy się wkażdymanomeńcie powierzchni:powietrza.-
wodę rozpuszczaiącego w tym spadku, i dla bardzićy
przyciśnionćy atmosfery, każda kropla zmarzła ro-
*snąc coraz barzićy w swoićy chyżości i w silc paro-

- wania, robi że tak powiem, około siebie atmosferę
"zimna, aprzepadaląc przez chmury hapełnione wil-
/gocią, zagarnia wodę w nich zawieszoną i na dro- %ę
dzespotkaną; nią się obwiia i oblewa+”obwinioną

- zimnem swóm mrozi, i tak powiększałąć coraz bar-_
| zióyswą obiętośćimassę, spada w postaci gradu
na ziemię. Teieszcze kulki zmrożone uderzaiłąc a
siebie, iopowietrze, przez które przepadaią, mogą

-nabydź biegu wirowego, który ieszcze barzićy ich
parowanie, a zatćm stopieńzimna powiększy. „o

| Jakoż dostrzegłi Fizycy w kulkach gradu postać
„Ooo biakinach,ztakiegć bieguwirowe+  _. -
go nabytą. Więc gradiestto deszcz zwysokichbarzo

(warst atmosfery,malącóy nie niższą.teniperaturę ©.
nad zerospadaiący, poruszeniem, biegiem parowa+ RE:

nie rodzącym,i zimnóm z tegoparowaniapowsta |
ącóm, zmrożony.. Różnisięsię od. śniegu tćm,  - *

że śnieg iest krystalizacya wodyrobiącasięwtem
 peraturze niższćy od zero, i wiakieykolwiekwyso-| -

m1 % ch ć s = : Ew OSR TWAZYW RTS ZW O

ści atmosfery, azatóm wporze roku zimaćy; | |35ły grad nie tworzy się tylkow temperaturze nie
" miższóy nadzero,w warstach tylko atmostery bar-

 

  

  

20 wysokich, a zatómw porze roku nayciepleyszćy,
|mogącćyrozgrzać ipodnieśćtemperaturę warst wyż-
szych powietrza. lm grad z większćyspada wyso |
kości, im przebiega chmurybarzićy wilgociązawie-

-śzouą obciążone, tym iegokulkisąwiększe.To
Ram tłumaczy przyczynę, dlaczego w kraiachbar-

 

   

 

(30 zinanych grady nie padaią; bo tamwysokiewar-
R:
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sty: atmosfery nie są ogrzane, i mają,niższą daleko

A 2 +08 perataręmż zero: to ieszcze Uumaczy,dlaczego.

(14 grady.w znacznieyszych bryłach spadaią nayczęseiey

w kraiach <«iepleysżych, mnieyszą szerokość ieogra*

| ficznąmaiących: bo tam „spadaią zdałeko wyższych

0warstaumoóstery ,niżw kraiach barzićy ku biegunom

|. posumionych(L. 87. karta 269).Jędrzey Sniadecki
PAŻESE wDzieńniku ć Wileńskim TH, k, 100. z przypad=

aj,-ku15 Lipca 1815rokuu siebie na wsi zdarzone-

: |. go, uważa gradiako fenomen całkiem elektryczny

/ od ciepła i zimna nie zawisły. Trudno iednekwtćm

- tłumaczenim widziećprzyczynę, dlaczego woda mar-

| zmie, kiedyj-żadne- fenomiena elektryczne tego nas

00 Bie uczą. Dwie chmury parą i kropłami wody na-

ż ełuione afróżnie naelekiryzowane, w zbiegui łą--

| ezeriu 'słęswoiem ułatwiaią szybkiezrastańie się i

s kupienie wody :tę nawet, która była pod postacią

|, deszcze paty, 'zamićniaią na krople. Kupienie Się >

0. wódy izrastanie w krople uwalnia -cieplik, który

| mrożeniu się przeszkadzać powinien. Gdybyśmy

 

  

 

   

 

  

 

   

 

    
 

        

  
   

 

    

ie 1 do wyjrowadzeniawody :z stanu
Ęk

>przemaga”
nad silęuwolni

o-

naelekuwyzowanych powie

2 zsiadłe mnieyszą maią gęyość 2
ienia, od własnychswych płynów;

Śbów, ukprswie szynienne
        

 

  
   

   

 

    
atmosferę: póczątekźródeł i rzek. Sa

| 95. Przezciepło isiłę rozpuszczaiącąpowie

trza ,atmosfera usługuie naywałnieyszymna Zico
- śdziełom przyrodzenia. Przez nię woda podniesioba

© xmorza, pompie się,dystyllnie, cedzi i na wodę |
*

  

GZ
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k słodką„Się. braskeola: poczćm w.skit ro- -
| sach, śniegach, zgoła we wszystkich wodnistych
Goach|przelewa się. do lądu. "Tam. rozliczne: zie-
mi, /zwierząt, i sia  zaspokoiwszy potrzeby, wre-
szcie zebkkae przez góry w Źródłachi,, pętokach ,

|- stramykach, przez połączenie się tych, zgromadza
się w rzekach, które ią odnosząii powyqcaią mo-
rzu. Widzimy więc bezprzestanne krążenie wo-.
dy zmorzado atmosfery,; 2almosfery.do lądu,

| z lądudo morza:.i iakokrążenie. krwiw zwie-
jwaęach,. tak to.krążenie ciągie wilgoci, „dest isto-.

j L em utrzymującym wszystko, gokolwiek.
żyje 1a ziemi. Bez tego ruchn Adaś nasz z ży-
dącemi na nim stworzeniami wieczną dotknięty
Ęposuszą ,zamieniłby| się na siedlisko śmierci i SpU>
Stoszenia. _ Postać'chropawaziemi, wzniesione nad

| dćy powierzchnią, rozsypane polądzie, albo pasmem
- BAROACRśe, góry, są istotnćmdo tego. działania -

D i ;bo "są:iakłonem,.wktórćm się roz
A uszczone " powietrzu wody.naywięcćy L*prawię GH
zawsze zatmosfery wylewaiąi1 sączą.Powierzełnia (5

7 łądu iest zawsze w ,iżpowierzchnia.morza
_ powietrze-nasycon "woc przy drugićy, a przenie-,

wiatreni „do „piórwsżóy , traci ua sile „pózych © 00
tym,baszióy |przesyconem, Błę*

;ćy „podniesiony. „ad. morze. Przeto A
lko | temperata'aturę, ale1siłę przyciskaiącą WYP k

atmosfery. zmnieyszaiąc, zagęszczającwodętam za-
_wieszonąi1rozpuszczoną, naywięcćy pomagają.zbie- 5.
raniu się chmar,i1 opadaniu wody z.POORIĘLCZĄ  ©- 65
Góry jeszcze„ściskając chmury wilgocią obciążone« ©
ułatwialązrastanie sięwody.'Opmszczonćy AN: Ra dĘ
R stę  Przycaesiącą „wszystkim eząstkonima-, . / .

twą; ' plią4wysysalą z.chmur.
arę i wilgoć: 2:dldtego. widzimy w gó-
Woniebezprzestannie „panujące chniury, ;xasiPĘ „ARR.PONY
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(.. /ściągana zatmosfery aś podsycana tópieniem”
|... się wiwyższych piętrachśniegów, zbiera się wmiey=

*0 A. 862 wydrążone: 1 zapadłe, tam wypełnia iak iezio-

|) ra i sadzawki zktórych przez rysy, rozpadliny.

|. skał, pokłady ziemi, iak przez żyły sączy się, zgro-
",_. madza, iwytryskuiewźródłach, stramykach i po-

sią tokach, *które znowułącząć -się razem, i iedne
- wpadaiąc w drugie, robią rzeki. Rzeki biorąc pe-.

czątek swóywgórach, to iestw mieyscach nay-
wyniośleyszych łądu, nabywaią wielkiego ścieku i

*spadku do morza: do którego tym prędszym i by-

(_ strzeyszym płyną pędem, im z gór wyższych:
* Ee + > x ż <

_ Fizycy chcąc się.zapewnić, czyli woda z atmQ-
sferyna ląd wylana iest dostarczająca do tylu po-
trzeb ziemi, i do utrzymania biegu rzek; chcąc

oprócz tego porównać lata iedne z drugiemi co.
4 do wilgoci; mierzą ilość wody w mieyscup

gania z atmosfery spadaiącćy, Narzędzia do tego
(0 eelu używane nazywają się UHometra. Z tych 8
|. gbserwacyyw wielu mieyscach ziemi od stu. lat
| robionychwnieść można, iż biorącśrednią arytme-

(6 tyczną ilośc wody w Europie na ląd spadaiącćy,.ja
s wynosi na rok blizko ośmnaście całów. stopy Pa-

0 pyzkićy, to iest, że gdybywoda przez rok_ cały
|. zdeszczów,-śniegów, gradów, mgły Ttd. zebra-

.- na,nie rozpraszała sięw parę, nie siąkła w zie-
/ mię,nie zlewała się w rzeki itd. dkryłaby ląd

bne obserwacye, tak z nich wyciągnione wnioski
|.  rożliecznym podpadaią przeszkodom i niepewno-

_ ściom, kz, "wyłożenie raczy do pism meteo-
rologicznych, niż -do naszego zamiaru należy. Tu

|. jeszcze wypada zuj denie: skąd się bierze woda za-
/ skórnia, która sącząc się w głębi lądn przez we-

>." wnętrzne pokłady ziemi, napełnia studnie, zalewa -
||. mipy i kopalnie, irobi we wnętrznościach ziemi
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iby ciągle zlewaiące się źródła? Wątpić nie 'mo-
żna, że ta pochodzi izbiera się w części od są-
ezących się przez ziemię wód, z gór, źródeł, rzek,
stawów, i t. d. poblizkich, ponieważ widzićć można
Opadaiące lub podnoszące się w siudniach wody
za osychauniemr i wzbieraniem rzek naybiiższych: ałe |

_ ieszczót twierdzić można, że wody morskiecedzą
. sięi sączą przez. pokłady wewnętrzne ziemii, rOz-
chodzą się po lądzie, i że nawet do znacznych pod-
nosić się mogą i zbierać.wysokości ;: nie tylko tak,
iak widzimy w rureczkach nitkowych, czyli barżo
szczupły kanał maiących,i w ciałach gębczastych
podnoszącąsię.w górę wodę; ale*nawet i dlatego,

_ że woda morska cedząc się przez ziemię, utraca sóli
/ "wiele ciał obcychwsobierozpuszczonych'i zmiesża-
_ nych, a przez to staie się lżeyszą, i wzniesiona do pe--
- wnćynad powierzchnią morza wysokości, może się
tam z morzem w równowadze utrzymać ($. 50 W.).
Jeżeliprzyydziedostanu wody deszczowćy ; ponie-
„maż ciężar wody deszczowćy ma się do ciężaru wo- -
dy morskićy, iak 100do 105;więc przypuściwszy R

_ glębokość morzastotysięcystóp; woda sącząca się
z morza przez łąd, w wysokości sto trzy tysiące

_stópod dna morskiego utrzyma się z morzem w ró-
 wnowadze; zaczćmmoże się do trzech tysięcy stóppodnieść nad powięrzchnią norza, i tam stanowić
źródło. Jakoż na wielu.mieyscach osobliwie na
wyspach, wkrafich blizko morza położonych, znay+
duią się źródła zwierzchołków nawet gór wytry= —
skuiące, które podlegająwrazzmotzem peryody-

'€anemu wznoszeriu się i opadaniu; co pokazuie.
©czywiścieichpoczątek, z którego pochodzą, s

Działanieatmosfery na świaiło, iego ubywanie,
RA przyczyna nieprzeźroczystości chmur. o
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ód ciał iiekieskich do oka naszego przychodzące?

mu, sprawiać w nićm musi takie odmiany, iakie

| robi każde ciało przeźroczyste, odmieniaiąć się nie

tyłko co do gęstości, ale nawet co do części różne-

ż:

„go gatuoku, które si$ w nićm mieszają: to iest,

światło przechodząc przez takowe ciało, iest na-

przód osłabione w swoiey mocy, odbiia się, zagina,

łamie i zwraca ze swoićy drogi, wreszcie łamiąc

się dzieli się i rozkłada na różnego ratunku SYia-

ua, pokazułące się w. różnych barwach i kolorach.

Z tych odmian przez atmosferę „w świetle sprawio-

ak wypadaią różne skutki w widzeniu ciał niebie-

skich zachodzące, i walnieysze twory iwidowiska

świetlne (mheteora lucida: meteores lumineux), któ-

re się daią w atmosferze postrzegać. Światło prze--

chodząc przez ciało przeźroczyste -dlatego słabnie

w swóm natężeniu i mocy, że go Się część odbna,

a reszta tylko zodbitego pozostała przechodzi. Swia-

uło odbite wraca się i rozprasza na różne strony,

' zmnieyszaląc massę przechodzącego; przeto im wię-

*

- niżw warstach równie gr

e,

3;

 

„edy est.odbitego światła w „ciele przeźroczysićm ,

tym większeprzechodzącego osłabienie. jeżeli cia-

ło przeźroczyste iest równćy i wszędzie ciągłćy gę-

stości, osłabienie światła przez tociało przechodzą-

tegoż ciała. Ale gdyby to ciało nie,miałociągłćy

„ley samćy gęstości, lecz było przedzielone warstzmi

„innego ciała przeźroczystego; osłabienie , światła

przechodzącego byłoby daleko znacznieysze, bo
światła więcćy się odbia i gubi w warstach różnćy;

iż Y a/tóy. samćy gęstości.

Wziąwszysztukęszkła ciągłego, na ieden naprzy”
kład cal grubą, i tóyże samćy grubości złożywszy

sztukę szkła zszyb.cienkich razem przystaiących>

przeztę ostatnią sztukę światło daleko barziegosła”

je,niżw przechodzie przez sztukę paerwszą;

    

-

© między yłaa szybą drodknie ine ciało prze
OE i > 8 z Z 2
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źroczyste,powietrze naprzykład, lub woda; świa=
tła” zaś więcćy się odbiia w przechodzie przez ciała
różnćy, niż przez ciała tćy samćy przeźroczystości.

| To nam tłumaczy, przyczynę, dlaczego ciała
przyciśnione, lub stłuczone tracą wiele .przeźroczy-
stości w mieyscu stłuczonćm; i dlaczego atmosferą
będąc przeźroczysta, gdy iest wodą nasycona, lub
niedosycona; traci/swoię przeźroczystość 'stawszy się
przesyeoną. W. pierwszym przypadku woda roz4 /

( puszczona i złączona,zpowietrzem robi ie ciałem
_ tóy samćy ciągłćy przeźroczystości; woda zaś opusz-czona we mgłach i chmurach robi mieszaninę ze:
| dwóch ciał różnćy przeźroczystości, to iest z powie-
(trza i wody opnszczonćy: światło wewchodzie i wy-
* chodzie osobno się odbiia na każdćy cząsice wody i.
ma każdćy cząstce powietrza; ą przez to iego massa
zgi się zmnieysza. Ztego wniósł Newton, /
że rzyczyna przeźroczystości i nieprzeźroczy-
_stości RRRałanośc, którą.są ciała wade
biiania większćy, lub mnieyszćóy massy światła. na.
siebie padaiącego; lubo nie przeczy,żeiest wiele *
ciał, którenieprzep lą swiatła,i dlatego, że,„go wiele odbiiaią;3 dłatego, że część iego wciąga-

a

 

AW lie ma OROCE OW R
|. Gdyby aumosferacała była tćy samćy ciągłey
„gęstości, iaką. ma przy Sapa: więfzchue.Zierai, 4.
gdyliy nie wyżćy się rozciągała, isk na 25600 stópw 87. k. a6g.); podług doświadczeń Hougzera *
_ (Traitć "Optique sur.la gradation de la lunierejj

| Światło od słońca, lub iakieykolwiek gwiazdy
przezliniiąwierzchołkową do mas przechodzące,

_straciłoby iednę. piątą część ze swoićy gęstościa
1 tylko we czterechpiątych częściachdo nas-
ało: Przy tóy samćy ieszcze wysokościi
ney gęstościAoowfet żele ię wysla-
mice, lub iakąkolwie gwiazdę wróżnóy |

memwysokości, ponieważ światło imbli- +

   



ż

4 *

392 © WY RÓCZWKI AB: VI %

Sy £ ź R z i
*żóy pada poziomu, tym ukośnićy przecina atmosfe=.

Ą rę, 1 większą ićy grubość przebiega, strata światła

daleko będzie znacznieysza. Jeżeli naprzykład słońce
, iesftylko o pięć stopni nad poziom podniesione; po-
dług rachunku Bouguera nie przechodzi do nastylko
jednaósma część iego światła, a siedm osmych części
rozprasza sięi gubi watmosferze: na samym zaś po-

ziomie będącesłońcenie przesyła donas tylkoie+

0 | dnę tysiączną sześćsetną sześćdziesiątą szóstą część.
|| swego światła, co nam tłumaczy przyczynę; dla-

NE czego gołćm okiempatrzóć możemy na wschodzące

i zachodzące słońce, którego blask tak iest rażący,

gdy iest wyżćypodniesione. Tak wielka w atmo-

- sferze strata światła od ciał niebieskich do nas prze-
syłanego; eszczesię znacznićy powiększy, kiedy'

zważymy,żó atmosfera składa się z warst różnćy
„gęstości, i że to iest mieszanina ciał różnego gaiun-

/* ku it przeźroczystości. Choćbyśmy tylko wzięli na
[30

| uwagę samę gęstość powietrza, nie zważaląc na nię
- wyływu temperatury; przekonamy się prostćną rozu-

| mowaniem, że ubywanie światław tymsamym ro-

śnie stosunku, wiakim gęstość aimosfery, czyli

|. (184, k..250) żeświatło ubywa w progressyi ie-
RE. ometrycznćy ,kiedy grubośćwarst powietrza, przez

> które przechodzi, rośnie w progressyi arylmety-

2.0 <zezłbycy Albo"co ma iedno wyydzie, wystawiwszy

ko sobie różne odległości warst atmosferyOd ziemi, i

| jmodpowiadaiące ubywanie swiatła; będziemy mie--

u ldyx szeregi liczb skywalących, z Kógch pier-

(0, wszy stanowićbędzie progressyą arytmetyczną, dru-
| --_ giieonietryczną. Bez zagłębianiasięw rozumowa-
|, mia i wnioski, do którychby nas uwaga tych pro-

= > ce gressy y 'przywićsdź. mogła , zrobićsobiemoże:(że my-

*€zyste wyobrażenie,o wielkićy stracie,iaką światło

' miebieskich do nas przychodzące w atmosfe=
mosi, i Ż6 ta strata odmienia się z różną ©
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nem, w łąki się atmosfera wzlędań ciepła, ge-
 stości, 3;ciał w ióy skład:wchodzących, znayduie.
Z tego wnieść możemy, iż wiele iest fenomenów
niebieskich, których my, ani gołóm, ani narzędzia-
mi wspartćm okiem «widzieć nie. możemy, dla zna”
cznie osłabionego i rozproszonego przez atmosferę
światła ($. $. 2. 6. Wsięp). Aletrącąc>z iednćy,

/ zyskuiemy wiele zdrugiey strony na tćm Sz
światła, iak sięniżćyprzekonamy.

|  Odbiianie się. i łamanie światła w akikagfaci:
ł  odmiaria mieysc rzeczy widzianych. o -

65. Światło nietylko się w atmosferze odbiia ,
. ale Się ieszcze gnie i łamie. Ponieważiego odbi-
_ cie i łamanie nayczęścićy-się razem trafiaią, zasia-
nówmy krótko: nad prawami, którym zawsze posłu-

| szne. iestświatło w tych dwóch odmianach. Niech
"na Figurze 29 Tablic IV. liniia PQ wyraża przó=

- cięcie kawałka atmosfery, łub iakiegokolwiek ciała
przeźroczystego, na którę od akt świecącego S
da promień światła SA;w puwkcieA to świa-

tło częścią się. odbiie, i odbite: póydzie przez li-
niią AM, częścią się złamie,i złamane przegdzie
przezciało przeźroczyste, ale nieprzez liniią AR,

iest przeciągnieniem linii prostćóy SA, lecz ©
; na tę liniią wpunkcie A złamaną,czyli przez - -
AG. Przez punkt A poprowadźmy liviią BAC,
pionową do powierzckniciałapero o PQ.
| Naprzód: te liniie, SA „gzyli promień Świaa

go, AM-promień światła odbitego, BA
ś pion odbicia; i i znowuSApromień padaiący, GA

ch nień any, i ĄC-pion złamania, ZĘWSZĘ
na Sanu Wst

i eg wadbiisni s madaRE te
nień wpadaiący SAz pionem BX =da- _

-ob a" Roa"dg POR

3
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(AM: to iest, że kąt SAB równy iest kątowi
/ " MAB, co wyrażać się zwykło, że światło pod tym
| samym. kątem się odbiia, pod którym wpada; więc

( gdy promień światła padnie pionowo iak BA, na

|, powierzchnią iaką, sam w siebie się odbiie,i na

ładną stronę nie zboczy. Potrzecie: gdy światło

przechodzi przez” ciało przeźroczyste, kąt SA.B,

pod którym wpada, zamienią się na kąt GAC, '

pod którym wchadzi do: ciała przeźroczystego: ten
ostatni Kąt nazywa się kątem złamania (angulus
refractionis: angle de refraction); stosunek zaś

ń tych dwoch kątów do siebie, to iest kąta wpadania
Patż SAB, albo mu równegoRAC, do kąta łamania

GAC, albo stosunek liniy, te kąty i ich odmiany

- | wyrażających, nazywa się Refrakcyq,alboprawem

łamania, każdemu ciału przeźroczystemu szczegól- .

nóm i właściwem. Każde bowiem ciało przeźroczy-

- ste łamiąc inaczey światło,to iest łamiąc ie mniey

lub więcey, oznacza stosunek tych dwóch kątów, 1
razemw tym stosunku pokazuie moc swoię łamiącą;

4 dlatego ten stosunek nazywa się ieszcze siłą łamią- ©

|||. eq ciała przeźroczystego(vis refringens: force re-
SA ringente), ba znając ten stosunek na każde ciałó

© przeźroczyste, znamyzaraz iegomocwłamaniu
światła. . k RAS OE KSM * OE

1 To zaś powiedzieć można wpowszechnościo-
| wszystkich ciałach przeźroczystych,że kiedy świa-

|| uło przechodzi z ciała muićy, do ciała barzicy ła
© miącego światło, kąt złamania iest, SST od-

| kąta wpadania, to iest promień złamany A G,na”
+ gina się i zbliża do pionu AC€: kiedy żaś świa-

©. Ho przechodzi z ciałaprzeźroczystego barzićy, do
|... drugiego przeźro stego mnićy „łamiącego świa”o.
Pa Ma,kąt aniasai: wyfksay udolpaw fama;

s. ha promień złamany odchodzi od pionu BC:
| | Więcgdy ciało przeźroczystetego samego gatua-

„ku różni się gęstaścią, iak naprzykład atmosfera;

  

r ;

* m;
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promień światła idący do ziemi i. „przechodzący

przez. warsiy coraz większćy gęstości, giąć się co-

raz barzićy musi, i zbliżać: do pionu łamańia; a

 qak odmieniaiąc w każdym momencie swóy kieru-

(mek, opisze liniią krzywą w atmosferze, i wpadłszy.

' do oka naszego zrobi czucie obiektu świecąćego

| sv takim kierunku, w iakim wpadł do oka: to iest

| (Figura 30), oko w punkcieA ziemi będące, wi-

„  dzićć będzie przez liniią. prostą AB w mieyscu B,

| gwiazdęleżącąw punkcie 5, i stamtąd światło rzu-

4 ealącą; liniiaBA iest styczną do fuku linii krzy-

wóy tuż oka przyległego,azatćm kierunek tegoż

łukuwyrażaiącą. Przeto łamanie się światła w at-

| mosferze- odmienia dła nas położenie wszystkich

© ciał niebieskich, podnosząc ie wyżćy przeszło, na

. półstopnia przy ,poziomie, i mieyscę prawdziwe

_ gwiazdy, różni się od mieysca pozornego, W któ-

|. róm ią widzimy; idlatego każdą gwiazdęi słońce.

A a światło złamanepodniesione widzimy 0 kil-

z a

p

minut czasu wprzód, nim wznidzie; i podobnie

_ widzimy ie ieszcze przez kilka minut, choć iuż

, zaydzie pod. poziom. Siła ta atmosfery w łama-

winświatła odmienia się; Naprzód: z wysokością

| ciała świecącego nad poziomem, to iest naywiększa

_iest przy poziomie, gdy ciało wschodzi, łub_ za-

chodzi: gdy zaś ciało przechodzi przez zenić, świa-

z

 

  

 

tło cale się nie łamie,ibez żadnóy odmiany prze-

chodzi do' nasprzez linią „wierzchołkową, czyli

r kierunkuciał ciężkich: więc łamanie się świa-

tym iest mnieysze, im gwiazda wyżćy nad po-

ziom podniesiona.. Powtóre: ta sila aunosfery

jąca światło ieszcze się odmienia ze stanem po-

a, eodo temperatury i ciężaru: to iest, z Od-

barometra 1 termometru. Podnoszenie rze--
ianychp złamane światło nie tylko za-

ciałach niebieskich, ałe nawetw "widze-

skieh. Góry, wieże, i wszystkie przed-
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mioty wyniesione nad oko nasze, wydaią "nam się
(wyższe przez refrakcyą, niż są; i dłatego w sztuce

- mierniczćy ieh wysokość za pomocą narzędzi zna-,

Z

m

leziona, zawsze będzie fałszywa, ieżeli od wysoko-
ści widzianćy nie odciągniemy skutku złamanego
światła. Zgoła, ile razy oko, i przedmiot, na któ-

| ry patrzy, znayduią się w warscie atmosfery ró-
„'żnćy gęstości, widzenie zarażonę iest skutkiem świa*
łą złamanego, - R: ? A

ś „Ciąg dalszy odmian.światła w atmosforze.

| 96. Należą ieszcze do powszechnych światła
_ własności następujące: Naprzód: ile razy światło
się łamie, tyle, razy się razem i odbiia na po-

* wierzchni ciała przeźroczystego;iSea od-
mienia się łamanie, tam zachodzi nówe; światła od-

bicie; i dlatego atmosfera tąkwiele rozprasza świa-

ła, żesięiega łamanie na każdćywarscie powie-
|, rza odmienia, Powżzóre: światło pionowo wpa-

.

ice na ciało przeźroczyste, przechodzi bez ża-
__ /dnego łamania, i dlatego gwiazdy przez zenit miey-
scaprzechodzące widzimy w prawdziwych swych-

- mieyscach na niebie,  Poźrzecie: gdy światło wy-

-chodzi z'mieysca gęstszego na dęży kąt wpada-
(| nią ma pewną granicę, zaktórą przeszedłszy, re-

„frakcyą ustale, i zamieniasięnaodbicie: to żest -

światło nie wyydzie cale z ciafa przeźroczystego»
52 „alesięwróci, i odbite po cielerozproszy. Itak

_w wWodzięten kąt iest 483 stopni, we szkle 40 sto*

pni, i w każdćmcieleprzeźroczysićm, iaksiła ła-

zh(--  miąca, tak kąt tenjest inszy:to iest, gdy, Światło.
$e>2wychodząc z wody napowietrzewiększyma kąt -

| wpadanianad482siopmi, nie złamie się 1 mie wyy”
ć „/ dziezwody, alesię odbiie i cofnie. "Na Figurzó

zk

w
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to od G A, w punkcie A złamane, wyydzie przez
hnią „AS, od piona BA odchodzącą: ale ieżeli -- -
kąt wpadamia. GAC iest większy nad 483 stopni;
światło z wody nie wyydzie, ale się odbiie i Wróci
do wody przez limiią AH. Z czego wypada, iż- -.
gdyby gęstość atmosfery rosła od dołu do góry,
nie widzielibyśmy gwiazd wschodzących pókiby
się do pewnćy nadpoziom nie podniosły wysokości,
iznowu tracilibyśmy ie z ocżu przed ich zachodem..
| Światłobiałe składa się z wielkićy liczby świa-
el,z których siedm iest walnieyszych, barwą się
różniących,to iest czerwone, pomarańczowe, żół-
"e, zielone, błękitne, granatowe; fioletowe. Ka-
żde znowu, z tych kolorowych świateł zawićra
w sobie wielką hczbę pod tą samą barwą, ałe sto-

" pniami się. mieniących. świateł. Te różno-farbne
/ światła tćm się istotnie od siebie różnią: że każde
"z nich inaczćy się łamie, to iest iedno mnićy, a
drugie barzićy. Itak światłocżerwone łamie się

- naymniey, fioletowe naybarzićy: innekażde międz KR
-_ miemiśrodkujące, począwszy od czerwonegopos Ę
kiem brane, iak są*wyliczóne, łamią się mnićy,

", miż następuiące, a barzićy od poprzedzaiącego. Pa
„/. Różnice atoli tew łamaniusiętak sąmałe,iż

.. nayczęścićy iedno światło zachodząc na-drugie, :
, miesza sięzniem, i robiąalboświatło białe ze
7 wszystkich,albo światło złożone z kilku śwkteł
(kolorowych.Ale ile razy trafią na taką figurę cia-
ła. przeźroczystego,iżta dobrze oddz
ŚŁ różnicę w łamaniu się me R Z:

- dzim raźnie siedm tych świateł odsiebie od-
addelooych si osobnol Gdć Atmosfera, iako-

_ tiało przeźroczyste, dłatego, że łamieświatło; ma*

_koniecznie y śćdzieleniagona te, zktórych

(| Światło przechodząc blizko ciał, gnie się ku -
  

 

> nim, i takzagięte daley przechodz.W tóm ie- - Sed

y
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szcze oe dzieli się czasem na farby, osobliwie
ć oh«mimo ciał kończystychi ostrych: i
„ dlatego widzimy. cienie od ciał rzucone, większe
niżby bydź powinny; i znowu przy brzegach tych

_ ciemów, iak żyłki rozsiane światła kolorowego;
co dowodzi, że światło zagięte jedno pada w sa

LR mym cieniu, drugie mimo cienia. Zdaie się z do-
| świadczeń dotjd czynionych, iż światła 'barwami
się: różniące, iak się inaczćy łamią, tak sięina-
ezćy gną przechodząc blizko ciał. Przez tę wła-

„ śmość gięcia się, światło skupiać sięzwykło przy
brzegach i i obwodzie ciał, i robić około nich: e-
brączkę światłą, «co sięwidzióć osobliwie daię w Za-
seruieniach całkich słońca: bo gdy xiężyc oną

_swołą i cieniem okryie ziemię, brzegi iego poka- ,
*znią się Otoczone.światłem białóm, aczasem przy

; „samych brzegachaiSAGE daleka
Kage, ssięR ; i :

RaPi

Świacho wido ddbiże ać ARGE wi-
ed e. doczną: zorzaranna żwieczorna.

4 97. Światło dożięsa dEpowietrza odbite
do oka naszego , robi nam miły widok atmosfery -
w” postaci skiepienia lazurowego, opasuiącego zie-

|| mię; bez tego widoku, odwróciwszyoczy . odsłoń-
(+. ca iod rzeczy ziemskich. przez mie oświeconych,
>» - bylibyśmy.w grube ciemnościpogrążeni; bobyśmy -

-znikąd światła słonecznego odebrać. nie mogli.
imniśmy icszcze atmosferze naywiększe dla oczu
  eystwo: to iest, to codzienne zpo-

aaacząt u mdłe i słabe, potóm stopniami wzrastałącę
żrak sświatło, którepoprzedza wscelród słońca, ii nazywa

sięświtaniem alba zórzą ranną: i znowu podo-
5jp nasiępuiącepo iego zachodziei stopniami ga-

„ snące,które nazywamy mrokiem, mierzchem albo.
Pore Pn: Obiedwie te zorzeskutkiem:"
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"odbitego od cząstek powietrza w górnych warstach .
atmosfery. do oczu naszych światła, gdy obrot dzien-
ny ziemi poziom nasz zbliża do wschodzić maiące-
go,lub oddała od iuż zaszłćgo słońca. Im to bliższe

/ qest poziom, tym większa massa iego światła pada
na atmosferę, 1 od nićy odbiia się do ziemi, przez
«0 zorza iaśnieie: imsię barzićy poziom od słońca
oddala, massy światła słonecznego w atmosferze
ubywa, i zorzagasnie. Wystawmy sobie na Fig:

- 31. Tab. IF. ziemię AGFA, oblaną atmosferą
DMB;ABH poziom fizyczny mieysca A: Słoń-
ce Sw pewnćy pod ipoziomem głębokości rzuci-
wszy promień światła SFB, ten w punkcie B a-
tmosfery odbiie się przez BA do mieysca A „'i iest
pierwszym wschodzić maiącego, albo ostatnim iuż

| zaszłego słońcapromieniem, od atmosfery do pun-
ktu ziemi A przesłanym, a zatćm 'początkiem ran--
nóy,albokońcem wieczorney zorzy. Gdy obrotem

"ziemipoziomAH zbliży się do słońca, większa
„część atmosferyrzucone na siebie od słońca pro-

"> mienie do punktaA odbiia, i tak punkt D, i wszy-
; stkie cząstki powietrza między D i B leżące od-

© biią światło słońca, będącego na linii S$ D, i po-
" większać coraz barzićybędą iasność żorzy rannćy:

( Ta rosnąca stopniami wzorzyrannćy, a po-
/ dobnie ubywaiąca w zorzy wieczornóy swiatłość:
R PRA: skraca nocy, a kos: dnia miesz-

— „kańcom sfery ukośnćy(L.16. k. 80.): mieszkańcom
/_ także sfery równóległćy w szesć miesięczńćy nocy
'pogrążonym, przez kika wsóżcć udziela światła»
„ słońca pod ich poziomem będącego. Powtóre:

| ko nasze tćm stopniami rosnącóm światłem otwie-
;awprawia powoli przez zorżę ranną do.

sku świecącego w dzień słońca, i znowu ściąga
kko iprzymyka przez zorzę wieczorną do cie-

, mmości nocnćy. Bezzorzy przechodzilibysmy na-_
gle z grubychciemności do błasku rażącego zraną,
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AE.; znowu„ad zbytniego Mać dó grubych |cieniów
aawieczór, a tak nagłąi gwałtowną odmianą mor-
dowane oko nagze, narażone byłoby ustawicznie na

_ cierpienie, wodki” osłabienie swćy władzy, i ma -
ślepotę. Ponieważ pierwszy słoneczny promień od
atmosfery do nas odbity zaczyna ranną,a ostatni

© takiż promień. kończy zórzę wieczorną: „dostrzega-
| mia nas uczą, iż słońce blizko 18 stopni bydź po-

wiuno pod „poziomemzniżone,do przesłanianam
j takowego promienia.  Znaiąc wielkość ziemi, ikąt
zniżenia słońca do początku żorzj» można za ićy

_ pomocą znaleźć wysokość. atmosftek tę szczęśliwą
myśl naypierwsi odkrylii „podali izykom Alhka-
zem Arab; i współczesny iiiego , tłumacz 77:o
Połak w wieka trzynastym żyjący Na Figur.
31. kąt HBS iestkątem zagłębiedia:słońca a
poziomem przy początku: zórzy, to iest. równy 18
'stopni, kąt A CF iest równy kątowi HBS, iego
połowa: ACB równa ą stopniom,aodciągnąwszy.

=: da pewnieyszego rachunku na skutek refrakcyi pół
stopnia, będzie kąt SA równy 83 „stopniom.
Wtróykącie ACBznąłąc promień ziemi AC, ró-
wny 858 miliec ano (L. 4g. k. 157), kąt

; śgcgh A,i kątACB 8xstopni, wynaydnie
A łatwoliniia C€B 'w milach odęeliczajdk, od

jA , odciągnąwsży 858, czyli CO; żostaie. się
: ość atmosfery BO, wynoszącąQźgz mil ieo-

4 „grsiznyc. Prawda, że ten 5b -PAa ;
sz / początek atmosfery tam, gdzie iuż powietrze G

— dest grube, do odliiania”światłaakuzE Ę
- mę,kiedy ;atmosfera w barzo rozrzedzonych |swoich
=  ioseck wyżćy ieszcze rozciągać się „może; iest
atoli „pewnieyszy nad teh, któryki GRSZRÓŻzWe

każ „gokościbaromcirów (L. 36. k. 250).
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Trwałość tarz ź odmiana tóy PZG: >

98.Trwałość zorzy tak fancy, iak wiecżórnóy
odmienia „się i na tćm samćmmieyscu ziemi w_ró-

© knych porach roku, i w tey Samćy porze roku na
? różnych mieyscach ziemi; bó nie wglądaiąc Ww ró-
Żny stan przeźroczystości atmosfery, trwałość ta zawi-
sła_. 6d szerokości ieoggrebczag:mieysca, i od poło-
żenia słońca względem równika w ciągu roku. Na-
półkań naprzykład półnoenćy, iim szerokośćmiey-
sea iest większa, a zatóm imukośnieyszepołożenie
sfery (L.16. kar: 86); zorzezpowiększającym się ,

_ dniem„rosną i dłażey trwają, aw czasie przesilenia
dniaznocą letniego stalą się naydłyysze; wtenczas

-- nawet wmieyscach ku biegunowi posunionych,noe
zamienia się na dzień, albo na ciągłą zopzę. Ponie-
waż słońce będąc 18 stoj;ni pod: poziomćm zaczyna ł

' zorzęranbą; więc na półkuli pólnocnćy mieysca
ziemskie, które na. początku lata przez całą noc ma*

"ią słońce pod. poziomemia.albo tylko. 18 stopni, al- i
bo mnićy zagłębione,maią „zórzę całą noc trwaiącą,

Wiemy żexszerokość1 iest równa pod-
; nić bieguna nadpozióm.(L. g k. 67), aMlópet: *
_nieute lego. podniesienia:sięi
"ziom równika. w czasie półnc
3LBpoczątkulatabęd:

ębieniepod po-
|przytćm słońce u   

  

mętę. odciągnąwszy odgo stopni,reszta pozostała,
ieżełibędzie równa, albo. mnieyszaod18, pokaże

  

 

  

 

| ma75%, 55, któróy: reszta pozostała
16, SZ.ipokazuie całą noc wKrakowie trwa-

| dącą RE)na początku lata. Szerokość Wilna 54".

 

    

dące,iest blizko 255
stopni od równika oddalone (L. 21. k. 98); więc

- do szerokości mieysca danego dodawszy 233,i sum-

nam, że w tćm mieyscu na:„początkułaią zorza trwa
przez nc ;całą. I tak w Krakowie szerokość”ZEE:

„do którćy dodawszy23, 30,zołew:sum=
go:daie

(4x, powiększona 0 287 30”„daie >EŃ którędRż h 8

wr
io
wó
n



Ę:

302. (0. RozZDZIAŁ VL

oiókitówć od go”, a 11 49. na zniżenie słoń-
ea pod poziom w czasie północy na prześilenie le-
imie dnia z nócą: a zatćm że zorza całonocna dłu-
żey trwa w Wilnie iak w Krakowie. Możemy na-
wet ićy trwałość znalesdź i oznaczyć tym sp0so-
bem. 0d dopełnienia,szerokości odciągniymy 18%,

reszta pokaże nam odległość słońca od Pówidka,
zktórey zaczyna się zorza całonocna, która
óty trwaćbędzie, póki słońee stanąwszy u zwro- -

a, nie przyydzie do tóy. samćy odległości od
równika. Dopełnienie szerokości wKrakowie iest

KA5- 07. zmnieyszone 18%, daie 21, 57 więc wKra-
/kowie trwa zórza przez; całą noc od1go Czerwca.

ę_ do 12„Lipca. W Wilnie dopełnienieszerokości
iest 550 19; odciągnąwszy 18*, reszta 17*, 19, po*
kazuie, że w Wilnie zorza Aa przez całą noc
od.9 Maia do 4 Sierpnia. Zgoła przekonać się
można odobnym. rachunkiem, żepocząws

* szerokości ieograficznćy: 483 stopni, aż ku kołom
bieggunowym, zorze'na początku lata trwaią przez

- nocoda 1 iaśnieją „przez tym większą liczbę nocy,
imsię szerokość mieysca barzióy do koła e
nowego zbliża. „Wreszcieprzy samćm kole.biegu-

—  mowćmzamienialą się na dzień,iakośmy to iuż wy-
„, Humaczyli (L. 16. 26.. 27.karta 86, 106, 107)-
Podobne rozumowanie rozciągnąć można na pół-
e południowa; gdy wszząćstaiesię. pra.po-
łudniową. ó

Ale icżehi GE.sołGhpółnocnóy. po-
Pe miększaią się zorze z rosnącym dniem coraz  bar-

-4 ©,iióy., Me szerokość mieysca większa,i im słońce
|bliższe zwrotnika Raka, „akoniecw tóm ostatnićm

ż położeniu.słońca staią się naydłuższe; nieważę ck
- stąd. a.żeB=stanie się gwiazdą 2
łudniową „dla ty mieszkańcow północnych

at ceusłóść zorzy z ubywaiącym dniemciągłe się Ę
WNEC EE PEE zimy Sp;rose
.

+
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Krówzą y zwrotniku Koziorożca; bo owszem.
na Rn zimy trwałość tych zotzy znowu się

(. staie maydłuższa. I ten iestszczególnieyszy fenomen
w trwałości 'zorzy z położenia sfery i słońca wyni-
kaiący; iż ta: dla mieszkańców łych skraca
się przezcałe latoi przez część iesieni, „póki słońce, .

_ jako gwiazda„południowa, przez bieg ziemi nie do-
„sięgnie pewnćy o* równikaodległośa, czyli pewne-
gozboczenia południowego; po czóm trwałość zo»

zaczyna się powiększac,i1stale się powtórnienay-
ższą na początkuzimy: stamtąd znowu.zączyna

abywać, ażdotego samego.zboczenia południowe-
fonaw. któróm. przestała rosnąć. Zboczenie to. po-

łudniowe słońca sprowadzałące.dla. mieszkańców .
ponocych zorze naykróisze, iest dla.każdóyszero+

- kości mieysca, inszę. Stąd: rodzi się sławne zaga-

    

    
   

Amalia:na każde mieysce ziem tey

chwili i Ww którćy : zwas za-
wy 1 na i: ć w .położe=.

h r - słońcaR.w.kllóca łak
28,stoppi,pod poziomem będący, mayprędzćy iest0-.-

przezobrot dzi ziemi: rozwiązanić tego
zaga ienia uczy nas,

  

  

  "to zależy od szerokosci
mieysca iod Suis. słońca: (L. g. karta 67). )
$kia w.Krakowie zorza iest naykrócćy trwaiąca,
Ajmai blisko 7 stopni zboczenia południo+

= Roo ŁARE85 wj so:

     
torem żorzestaią_siępanjo i znowu:dla Rza:

A szerokości.mieysca południowćy,„, iest pewne

; e„słońca, Przy SERRA0baęBay
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Zorza todyakadni nie pochodzi.o atmosfery

d słonecznój ; ale iest światłem przy ziemi
zaeS4 Ę zgęszczonem.

FORYSYZEKA ż 5

86: wpewnych.aoc irokii: wieczorem
na zachodzie, Ww inych znówii zrana na wscho-
dzie, daie sięwidziećna niebie łuna światła biała-

ŻA wego w figurze włóczni, Kabpiramidy. kończystćy

SEE górze, pochylona od północy kupołudniowi do
7| pęziomiu; 1ukośnie od niego przecięta, daknamią

| wystawia-Figura 53. światłem śwoićm podobna
„do Ea „pasu:białego na niebie, który "drogą mie-

* 5 tdługośćiieyCDod poziomu; aż
żę 20Róńdzywośći| zaymuie czasem łukna niebie od
|... 56 do 76 stopni, szerokośćAB 'przy samympozióż

mie od 'g do.20stopńi,toiest czasemsiędalóy,
s a czasemmnićy rozciąga, tak nadługość, iak na

rż szerokość. - Światłośćta zawsze leży i ciągniesię
w ażdamizodyakuczyli źwierzyńca niebie-

—skiego (L.ŚA05 k98); 3dlatego, *że ztegopasa

| fiebanieSehodzi,- nażwanó iąświatłemŹwie-

3 BRPprak(LumenZodiacałe:ZumiereZódiacale),
Sh UM aćbędziemy zorzą:źwierzyńcową:,ia-

U kkoaiem swoićm,z tem, że „zawsze albo na

GR albona wschodzie  daśnieie', podobna:
estodozorzy rannćy, lub wieczorney.. "Nie można

ieywidzićć:tylkownocach czystychiiProg
„SR „nieoświeconych„ito: alboprzed zorzą

ranną , albo dopićro:przy iażg , albo po
zupółnie_zgasłóy owieczornćy. Ww "Krakowie

o palepióy się <pokazuie wieczorem w, miesiącach
yi I Marcu: albo:WęiaćwPaździerniku, toiest

A sake;porównaniadnia znocą;luboi wGrudniu
—dosyrę"=dobrze wydaie. W innych miesiącach

sk widziććićy mie można, albo dlazorzy dłu-
go u nastrwaiących, któreią swćm światłem ga-

| szą:z sesem: r pyakorę ta wwa

 

  

     .
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| przez godzinę, dwie lub więcćy;potóm za zagłę+ |
bianiem się słońca pod poziom zniża się ku po-
ziomowi, i niknie w wieczór; zrana zaś "gasnie
w roziaśnionćm świetle zorzy ranńćy. : ;

Fenomen ten dopićro zaczął bydź w roku 1683, .
- od Kassyniego pilnie uważany i opisany. Mairamt -
w dziele swoićm 0 zorzy północney (De Faurorer

 borćale) uważa światło zwierzyńcowe i zorzę pół-
nocną iako biorące początek od tćy samćy przy»
_<zyny, tołiest od atmosfery słonecznćy,-sięgaiącey aż-
do! ziemi, i częstokroć wlewalącey się i mieszaią-sia

ećy, z atmosferą naszą, pokazuiąc sięi iasnieląc razSk i 5 z -

w

neczna dalćy rozci:|kićyodsłońca odległości
+ peta okrążałby

wświetle źwierzyńcowóm, drugi raz w tych wiel-
kich łunach <iągnącegosięsmugami.od północy

- po.całóm niebie światła, albo białego, albo czer=
wonego, które zorzą północną zowią. Ale gdy

: początków ogólnych Mechaniki dowiódł Łaplacelest: T. II.żę 4

   

i y słońce w przeciągu 253 dni: więcsię nawet nie rozciąga do Merkuryusza, który po-
 uzebuie blizko.88 dni do obieżenia słońca; a za-
'tćmnie może do żiemi- sięgać, i bydź przyczyną'
tego widowiska, które mamy w.zorży źwierzyjico-
wóy iwzorzy pólnocnóy. Zorza źwierzyńcowa
zdaie się,iż nic inuego nie iest,

5a

j „tylko takie samoskie.się_w zaćmieniachcałkich słońca odświatło
tarczy xiężyca daleko ciągnące daie postrzegać (L.
96. k.'296). Ziemia zawsze w połowie od słońcaoświecona, w brzegach świednika (L. 24. k. 105.)to iest, gdziesię oddziela strona „oświecona od

„siebie

emnćy, skupiwszy i na siebie rzucone, i ieszcze
Gekiozi liimO przechodzących przygiętedo

 

riatło słoneczne, robi obrączkę zgęszczo-   
  dalekosięw górę ciągnącego światła,

które dopićrowzupełnym cieniu, to iest po zga.
  

e
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// słóy zorzy i przy POND Za

© sfery, state się widoczne., [aobrączkaświatła oko=

" do ziemi świetnieiąca, musiisdź za kierunkiem i

(0 położeniem słońca, a. zatóm nigdy nie schodzić

|. z pasu źwierz hca niebieskiego. Aże zwierzyniec

niebieski ukosno od poziomu przecięty, w niektó-

kB. daje PRAC przecięcia, nizko się barzo.i blizko ”

© ponac poziomemciągnie,w'inńych punktach wzno-

60, si się wysoko w górę; więc zorza źwierzyńcowa

0, w pićrwszym przypadkuginie igaśnie w blizkich

| ziemi i grubych warstach atmosfery; w drugim

(,-©przypadku staie się widoczną, gdy do tego ani

| światłozorzy, aniświatła xiężyca nie przeszkadza.

"Tu różne położenieźwierzyńca niebieskiego wzgle-

© dempoziomudoskonale nam tłumaczy przyczynę,
- dlaczego zorza źwierzyńcowa około wiosny widzia”

| matylkomoże bydźw wieczór; na początku zaś

s. jesieni pokazuie siętylko ZKADA 6 4 Ró poza

04 dzie ięszeze teraz owytłuraczenietey:

|. spicząstćy, pod którą się zawsze to światło widzićć

(| 0 -daie. Figuratałatwonam wypadnie, ieżeli z pun-..
205 gdktów:środkowych zorzy więcćydookanaszego-

- przychodzi -światła: niż z punktówpobocznych:

z punktów 24% pobócznych maidy przyydzie Świse
tła, jeżeli te są od oka naszegoódlegleysze; bo

świado grubszą warsięatmosfery przebiegaiąe, osła
*pi-się barzićy izmnieyszy. (L. g4. karta 289). Jakoż

'obiaścićnamtomoże choć w nienależytym wi-
/chri ziemi naprzykład a, >gdzie widzimy zorzę

' źwierzyńcową, "poprowadzimypo ziemi łak a,
275

 

  

  

   

    

   

 

  

 

  

  

tenłuk będzie 18 stopni koła_wielkiego zamykał;
bozorzaźwierzyńcowa dopićroposkończonćy 207
rzywieczorhćy; albo przed początkiem rannćy sta”
je” ię widziala.(Legz k298); wszystkieine
duki na bok dotćyże obtączki od patrzącego pro”

e 

", pionowydo obrączki swiatła ziemię otaczałącóy;
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" wadzone,iakoto: ag, ad, będą dłuższe, a zaaćm  -—-

„od oka odlegleysze; więc i dla*krzywizny ziemi,
'która-przy dłuższym łuku więcćy tćy obrączki pod -

/ poziom kryie i skracaią w bokach, i dla grubszey
/warsty atmosfery, przez którą światło poboczne z0= ,
rzy do nas przychodzi, widzićć powinniśmy świa-
tło środkowe dłuższe i iaśnieysze, niż światło po-
„boczne zorzy: skąd się robi figura soczewki (Lens: .
Lentille), pod którą nam się zorzaźwierzyńcowa
pokazanie, Ze zaś zorza wzmiankowana daie się

 widzićć czasem dłuższa i szersza, czasem krótsza
(4 węższa; do tego oprócz położenia słońca, wie-

le. wpływa różna przeźroczystość atmosfery. Z te-
go cośmypowiedzieli, wypada; iż wysiawiwszy so-

. bie dostrzegaczówna różnych P> ziemi z0-+
rzę zwierzyńcową uważaiących, każdy ż nich wi- 4
dzićć.będzie tęmasępic |b W

"mu swegopochyłą; alepod tą samą figurą każd
będzie widział aa aaa gdy EZ ie
qłaopasuiąca ziemię, robi tyle takowych słupów
spiczastych światła, ile iest pes=na ziemi, z og

" rych ią widzićć można; słup od iednego oka wi
4 s... niebędzietym samym słupem dla oka
drugiego winnćm mieyscu położonego.

5 Koloryry "chmur: obręcze światło około słońca, >
|  siężyca,gwiazd: tworzenie się tęczy.

    

   

100. Uważaliśmy dotąd atmosferę przeźroczy» ę ;
,Stłąi promienie światła od nićy odbiie do oka >
. waszego, na tworzenie zorzy rannćy i wieczornóy.
—Wystawmy sobie teraz tęż atmosferę napełnioną
 <ząstkami wody opuszczonćyod powietrza przesyco-nego,iwnićmi albozawieszonćy, ałbo w. krople |
zrosłóy i spądaiącóy. W pićrwszym przypadku
Światło prze ząc przez mgły i chmury, w czą+ _ -

„ stkach wody zawieszonóy odbiiać się,a i łamać *
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będzie, a zatćóm słabićć, zwracać ze swoićy drogi,
' dzielić i rozkładać na barwy: tak zwrócone i roze

| . dożone światło, iedno /przeydzie.do oka naszego,
drugie choć  przeydzie do ziemi, ale minie oko

wpewnem mieyścu będące, i padnie gdzie indzićy:

skąd powstanie widowisko chmur i obłoków pod

, > różuemi barwami; te barwy zróżnych mieysc
ziemi uważane, wydawać się mogą różne, podług

©, koloru światła do oka wpadaiącego. A iako roz-
| liczna bydź możeodmiana w położeniu ciała świe-
cącego, oka z ziemi patrzącego, i. chmur w po-

wietrza wiszących;tak różne wypadać mogą ko-pa lory w chmurach od nas „widzianych. Jeżeli po-

_ wietrze. wkołó nas otaczałące„„łub nad nami wi-

 

©>

|ułociała niebieskiego padaiąc na cząstki pary, i

| (w mićy łamiąc sięi dzieląc, po tóm złamaniu wy-
* , szedłszy odiednych cząstek .pary wpadnie do oka,

"gd drugich minie oko nasze. * w ma,

śą  Wystawmy sobić ód oka prowadzone dwie lini-
   

 

  

ste, iednę do ciała świecącego.drugą do
cząstek pary, lubwody w powietrzu, od któ-

8 ” ty ch © tek c

©. rych.nas światło złamane dochodzi: tę drugą liniią-

- obróciwszy około pR"ZEzrobisię w atmosferze

stożek, czyli ostrokr: z, figurę głowy cukru maią-

 

zaśczyli zasadę iego iobwód składać będąteczą-
| stki pary i wody,od których do'nas światło złama-

ne i rozdzielone dochodzi, a we środku tćy zasady
leżećbędzie ciało świecące. Ponieważ wszystkie

| eząstki pary i wody na obwodzie tćy zasady leżące,
>"

|tożsamomalą wzgłędem oka i'ciała świecącego po-

 Jożenie; od wszystkich tych, światło złamane i roz-

„dzielone: przeydzie do /okanaszego: od innych zas

stek, albo bliżćy, albodaley ciała świecącego

ść  dębących; „a żatćóm za obwodem tóy zasady leżących,

_Śriatlo do mas niedoydzie:skąd powstanie obręcz   SEN = ę ż.
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koła i zafarbowana, «ciało Świecące ze Wszystkich
stron równo olaczaiąca; takówe obręcze światła na-
zwano Załones (hałos), alho koronami światłemi _-

*(eouronne lumineuse). Patrząc na świecę goreiącą
przez parę wody, lub/w łaźniach kurzących się pa-
rą na słońce, widzimy podobne obręcze Otaczaiące
ciało świecące, które tym sposobem tworzą się i
powstalą, iak obręcze napowietrzne około siońca,
RAi nawet około gwiazd iaskrawych,.

Gdy woda w powietrzu opuszczona zrośnie się.
wkrople spadaiącego deszczu, świao białe wpa-

(.daląc do każdćy takowóy kropli, może się wewnątrz
Ę, 'nićy raz, labkilka razy odbić,idopiero po odbi-
cu wyniśdź na atmosferę,rozczepiwszy się na świa-
ała kolorowe, z których się składa. | tak na 74-

'_.gurze 55. promień Sa światła wpadaiącego do
kropli deszczu,możesięodb odbić do c, od c

|do.SE i przy <d wyniśdź rozczepiony na wiązkę. df,
48;zamykaiącą.siedm świateł kolorowych: ale ten-
że promień odbiiesię. tylkoraz z punktum do z,
/ilampodobnierozczepisięirozłoży:na siedmświa-

? Rh. zktórychnaybarzićyłamiące sięfolaowej"pa-
ź-dnie wgórze no; czerwonezaś naymniey się łamią-

  

łamaniasię (L.95. karta 293). Jeżeli

  którepodwóch,lub kilkuodbiciach wy”   
  

     

ak kropli.deszczu wychodzące, razsię ika 7
A,kropli odbiło,-  gęstsze- i żywsze, i

pg oljaR54,ważyA
| ońceświecące;wdragićy -naprzeciwko

padaiącym: okożaś pa+

(ce np, padnie na dół: innćy barwyświatła padną
_ międz łtemi dwoma.w porządkuodpowiadaiącym+

  

w"
za
k
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SE | głości słońca od Saab promienie Miestłzne uwa-
(>  .żać się mogą, iako równoległe między.sóbą. Po-

- myślmy sobie od A do K siedm krópli po sobie
idących spadaiącego deszczu, w pewnćy.wysokości
(atmosfery zatrzymanych i zawieszonych: ponieważ
lużesmy wyżćy powiedzieli,iż trzeba pewnego po-
fożenia kropli wody „względempatrzącego. aby
chodzące z _nićy światło przeszłoiwpadło"do ką
naszego, promień światła. białego-SA_ na krople

, deszczu rzucony, odbiie się w nióy od Ado
i przy B rozczepiony na siedm świateł w óacó8

| szero BO,zRT, ale zztóy wiązki ko-
kearydi bas edno tlkonaymnićy się. łamiące
czerwone. BOo dredaiśdo oka: świaiła zaśRae
koloru padną wyżóy, iminą oko. Podobn

- mieś światłabiałego w orzec dokropli deszczsłęókc
"SK, od K'odbiie się do J, i tam rozczepiony na

> * siakkna Świateł- ie w wiązce JO, Jz;. ale
R oRzw siedmiuswiateł iedno tylko JO naybarzióy
0 / łamiące, 10 iest fioletowe wpadnie do oka,

|.  imneświatła kolorowepadną miżćy, i do oka nie
> 2 ea więc oko zmieysca O patrzące,odbierzeod.
+. JtropB deszczu A. samo światło czerwone, naymniey

bł:= Bię.łamiące; od kropli K samo światło fioletowe
/ łamiące się naybarzićy; a zatóm od każdćy kropli,

LP OTOZAEKECZU więłży A i K położonych, iedno tylko
światłow tym porządku, -iak ich siła łamania się

ge Ż rośnie,toiestodkropli C wpadnie do oka samo

mpomarańczowe, od Dżołte, od Ezielone,
Fbłykitńe, od G granatowe.

ż ŚĆ Wyszerij sobie teraz liniiąprostą SOR, a
ia przez,oko prowadzoną ku chmurze,która.

padniegdzieś na. Oziom mieyscaR,lub go minie,
Sakaohfoo FA;"obróćmy linie siedmiu świa*

—_teł do oka wpadaiących OB, OKit.d. Ponie-
CH ze mięysca nad poziomem, przez które
miesa, to samo miećeć będą a: wzgl
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8 dm ckż iisłońea; więc wszystkie Adezaczi:
- tam będąceprześlą do'oka światło o wszy-
© śtkie znowu;przezktóreprzeydzieK rześląświa-
tło fioletowe i t. d. więe sięzrobi siedm siożków,

© czyli ostrokręgów, tę sameoś OR maiących, a za*
tem siedm/obręczy światłychokoło„pankta R leżą
<eych iedną nad drugą: te stożki,a  zatćm-ich zasa-
dy, czyli Obręcze światłe,a: od: poziomu iko-
śnie. przecięte, nie będą « ajego zupełnie dokończo-
ne, ale zrobią obłąk w apfosferzez siedmiuświa-

- aelzłożony,który nazyw y Tęczą (Iris: Arc-en-
(| eiel);kolor czerwony tćy tęczy będzie w górze;fi-
 ołetowy na dole. Teraz zamiast sobie wystawić -
siedmkropli w powietrzu zatrzymanych; niechle _
- krople „spadaią na ziemię, ponieważ deszczciągle-
;pada, i iednekrople w tym spadku. przychodzą na

- -mieysce drugich,każda kropla deszczu, która przygo
:z mie sca.A, prześledookasamkolor czer-

w mieysca Ćkolór pomarańczowy, z D żoł-
=Ay,a td.wreszcie każda, która przyydzie do kz
|prześlekolorfioletowy;$ przeto deszcz.„ciąglespada-;
*iący jtakie samo żróbi.czucie , iakiebyśniy mieli od

kropli|deszczu wnależytóm położeniuw atmosferze

  

    
   

 

     

 

  
  

 

   

  

  

 

  

: = pwatowadią Fizyki. Rachunekpasadrowy na.
samey tylko włałęcżi al "w wodziei-

zdarzeniadoskonaletłumaczy, iak sięo tóm

* dopićro „przez.nas wyłożonarodzisię

nayżywsze nażywasię.(Bęczą wewnętrzną.

tylualekar 2odezwąFE

ećgo -światła , —4vsz,ae onaydrobnieysze =r"EIĘ

stegorarachunkuwiadomy”przekonaćmoże. |

i tylko odbicia: światwiatła, azatióm daiąca s.s

ięczy tymsą świetnieysze, imchmura | A
Agrubsza 1 skiwy kk) „bo” 5

 

kego. _Wytłumaczenie wszystkich fenome- e>
„ iest RAAym.tryumfem Jeometryi Ah
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© Jezeli sobie nad siedmią dopićro uważanemi
kroplami deszczu, wystawimy inne siedm wyżćy

' położone; światło wewnątrz. każdey kropli dwa
raży się odbiwszy wyydzie także rozczepione na
barwy w porządku spacznym pierwszemu: to iest.
„ed kropli nayniższćóy wyydzie światło czerwone,
"a od siodmćy w.górze fioletowe,i utworzy się
druga tęcza, nazwana zewnętrzną, maiąca kolory
»w porządku spacznym pierwszćy. Te kolory bę-
dą słabsze i rzadsze; bo wypadną ze światła przez

(4 dwa odbicia znacznie osłabionego. Zgoła wystawi-
wszy sobie ieszcze coraa wyżćy krople deszezu spa

".. dalącego, utworzyć się może w atmosferze po trzech,
',, czterech, i' więcćy odbiciach światła, szereg|

|. eoraz słabszych, i kusłońcu się zbliżaiących, które.
|. iużdo oka naszego nie doydą. Obłąk tęczy tym

-. / jest roźlegleyszy, im deszcz dalćy pada od -patrzą-

|. eego; bo toiest, iakeśmy widzieli, koło wypadaią-
| „€e z przecięcia stożka, maiącego w oku swóy wierz-

(/,./. chołek: im to przecięcie od oka dalsze, tym koło

|.» większe. Ponieważtęcza rodzii gó po>> W,
> iącym, przy pewnćm położeniu okai słońca wzglę-

RZWSW. p shmugj deszcz wylewaiąchy; rachunek ieome-

| miesione nad poziom, iak na 42stopnie; tęcza we-
wnętrzna pada pod poziom, i widzianaod nas bydź ©

_ mie może; lecztęcza zewnętrzna w kolorach słabych
/. pokazać się może blizko na 12 stopni nad pozio+ ©

(, mem: gdy atoli słońce wyżćyieśt, iakna54 sto
(_ pnie podniesione nad poziom; żadna.tęcza nie u-

a A się, któraby bydź mogła od sk

||+ -Słowem, tęcza wewnętrznatym wyżćy 1 10-1 tęcza spacji peł Bo:

   

|, mem, a zatćm blizey naszego. ika czy
| wierzchołka tworzy się i pokaznie;im słońcebliż
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- Barzowiele ważnych i ciekawych wadomości a
siakojuż zgranie naszego zamiaru wychodzą-
cych odesłać musimy do. Fizyki, z tćm ostrzeże-
niem, iż: lubo całą nąukę o rozkładzieświatłai ro-
dzeniu się tęczy winniśmyNewżonowi; atoli Polak
4 rodak naszJFitellon (Opuc:Prop: 65: Lib:X.)
w rokuieszcze1270. naypierwszy powiedział, że

pochodzi- z odbitychi złamanych promieni
Światła; azatćm nayczystsze miał wyobrażenie o

REBE tego świetlnego tworu w„aumosferze, na -
órego wyiłumaczenie poźnieysi. aż do Newtoną

4 BIRRY, gubili się w różnych od siebieROR
o

a.AszodeakiacH ii marzeniach. :ż
* ł 2

| Igrzyska światła w amOENe przez zimno
iskupioney: widma napowietrzne: Ł resżią

ARPRO M z

    

 

-

|. Zimnozgęszczaiąc „powistrze. _atmośfery, Grę
> krystalizuiąc 1 mrożąc zawieszoną w mićm wodę,
/ dale początek różnym widowiskom świetlnym, wy-
    

 

    

  

    

zmrożone. Różnafiguracząstek zmrożonćy i skrysta-

| cych, osobliwie. w kraiach„ka.biegunom posunio-
nych, ina znaczny stopień zimna wystawionych.

yślnńy „sobie atmosferę ziemską tęgióm zimnem

 

- 384 padalącym z odbitego, zgiętego, rozłożonegoi sku--a
c,pionego w atmosferze światła „przez cząstki wody

zowanćywody; pomaga naywięcćy do.„rozmaitych
a obunych tworów, wzimie się pokazuią-

bdJean:na:Pet do poziom ró-
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zwykło na powierzchni: zwieradeł waleowych, i
- zrobi napowietrzu pręgi i obręcze białawe, do po-
ziomu:równoległe, i8. przechodzące przez słońce: to .
* jeszcze światłoprzechodząc przez igiełki, kulki i1 ró-
żne figury.„zmrożoney wody, będzie sięgiąć, łamaći

briać wróżnych kierunkach: tak złamaneizagięte
idąć do ziemi, iego promienie krzyżować siębędąii

_ przecinać; a wmieyscach przecięcia”powstaną maśsy
© "skupionego świalła, udaiące obrazy odmalowanego

5. *./'w_ powietrzu kiikokrotpie słońca. Siądsię rodzą.
So WE igrzyska 'słońc pobocznych (Parelia:Parelies),

|| 4 s'albo siężyców pobocznych (Paraselene: Porawiż.
GE ne), które w czasie tęgich mrozówprzywypogodzo-

nćm niebie widzieć się daią. Kalkunastoletnie powie-
- trzaw Krakowieobserwacyenauczyłymnie,iżkie-

© 1. dytamzimnoprzechodzi16 stopii Reaumura,przy
dewypogodzonćm niebie, słońce po wschodzie, albo -
o... xiężycwpełni wschódzący, ledwonię zawsze takie
/ zrządza widowiska odmalowanychpore obra-
> zów słońca,lubxiężycaw Krakowie. Naypięknity-

w sę atoli tego rodzaiutwór pokazałsięw tćmmie-
(- /.śtle duia 28 Lótego R. 1785.przyzimniena 17
RoeRopa. Na pasie białym przeszło półstopniaszero-
| "kim równolegle do Koliókiananiebie utworzonym,

'. ..pokazało się zarazpo.wschodzie pięcsłońc: to iest,
©. pobokach słońca prawdziwegocztery abrazysłone-
>. €ze:przeźdwa bliższei świetleysze przzechodziła 0-
-_ bręcz światła*białegó do poziomu pionowa, w któ-

Tey -środkn leżało słońceprawdziwe. W górze
/3d ku wierzchołkowi; rzucona byłapłaszczyznąswoią
|.do poziomu równolegletęcza z bźrzo czystychidy
*raźnychsiedmiuświateł, w postacixiężyca wczwar-_
tymdniu po nówinświecącego,wypukłościąsswe-
gołaku ka słońenobrócona, która.potóm za| oe
s2:się słońca nad poziom, zginęła. Woda

6 arzła.oł odjwśwa może, Sozklidziąc 5 świa
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Jeszcze ieden Bydź może osobliwszy w odmiae _
nach światłaprzypadek: 10 iest, że światło złama-
ne i odbite nie osić ale zniżać będzie rzeczy
widziane. ic sobie: kray rozległy, płaskii
piaszczysty, mocno słońca ogrzany: warsta atino-
sferyprzyległa samćy ziemi upałem słońca spieczo- -

stać się może rzadszą,jakwarsty wyższe nad nią
leż , do pewnćy choć nie wielkiey. wysokości.

ią się przezto.blizkoziemitrzy iętra warst,
PSRbędzie nayrzadsza, nad nią eżąca troche
_gestsza,trzecia naygęstsza. . Jeżeli okoi przedmioty

„niem wpewnóy.odłegłości położone znaydu-
"ląsięw warszciegęstości średniey,profajenie swia-
Ha a.tych przedmiotów rzuconę iedne wpadną -
wpro

_stszych wgórze, tam się a i odbiią do oka,.
robiąc liniią krz ukłą| o. powierzchni ziemi

aria Ba. Dios irząc przezRR tey li
BO ie pi ióty niżey iak są. Zoba”.

„czy.więc óko- waobrazy esamego podało:
* jeden od światławprostidącego przez 'warstę Śr6-
 dniey gęstości,drugipod nim leżący i wywrócony -

_ przez promieniezłamanei odbite, to_iest zrobi się
j0samow nas czucie,iak wyspy w śród wody, -
albo „drzew i aój, przy legły ispokoynćy

/oc ś h, gdzie widzimy ich obraz w wodzie

       

  

ali wywrócony. Fak go złudzenia do- AA

A.na_wzgorkach: wioski ciały imo
sięzdaleka. jak w srodku ieziora położone., "Dla --

 

do oka, dyugie  przeciągnióne od warst gę- ZĘ

:|żgpieczonych pragnieniemludzi byłato zrazuradość, Zo a
_ żemaiąprzed sobą wodę:aletazamienfła się po+ ©

j SB smutek, skoro zbliżeni'do tey wioski uyrze- i

   
  

obnćm omamieniem. F'e--

RARE.EA. TAE to

 

śródPw a inne wioski "odlegleysze e a

a orzechMongedobrzeop
isał iiwys
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-— diest ażek redoba do tego, iaki wydaią źwiercia-
-dła, nazywałą go Francuzi Jfirage: (przeglądaniem),

%. h „my to.„nazywać będziemy 77idmami napowietrzne-
60270: Podobne widma postrzegaią czasami na morzu
8 żeglarze,i zamiast iednego, widzą dwa okręty;ieden

prosty; drugi wywrócony. Cotakże pochodzi od war-
sty powietrza przy powierzchni morza„barziey :roz-
r ze oney, iak warsty wyższe. Zdaie się czasem że-

k Baa że widzą skałę lub jspę na morzu, któ-
ZTEABC dosięgnąć ani znaleśdź nie mogą.  Szwe-
© dzi tćm złudzeniemuwiedzeni długo szukali Wyspy

między Uplandyąi Wyspami Alandzkiemi, którćy
„ nigdy nie było, Anglicy na brzegach swoich wi-
dzieli mie raz z trwogą brzegi francuzkie znacznie
„ do siebie zbliżone. Postrzegali podobne widma na-
doża: żeglarze:przy brzegach nowdy Hol-

A"Razi Bepodobnych askiŚwia-
ta, należy raczóy do”Fizyki,niż do dzieła tera-
SPREJREEO Równietam odesłać czyteli ,a musimy

|, po resztę widowiski tworów napowietrzńych, któ-

Pa St pó oguistemi nazywaią (Meteora ignea:. Meżeores
enflanemes): mein są pioruny,kule ognistewpo-
wietrza, „gwiazdy.spadałące, światła na niorzu cze-

EE ce się lim i masztów o owych nazwane Ca-
s» - stór_i Pollux, albo Feu saint-Elme, zorze pół-

nocne iinsze; które są albo fenomenami elektry-
cznemi,alboskutkami gazu wodorodnego dawnićy

_powietrzempalnóm(śćrśćr aallamabilis: air infłamma-
ble) zwanego, przeszłó dwanaścierazy lżeyszego od

_ powietrzaatmosfery. Gaztenpodłu, swćy ciężko-
| ści>gałunkowćyw wyższych warstach atmosfery 0-
- siadłszy, i tam zpowietrzem spwotoaRO i
ŚR.przez |iskrę elektrycznązapalony,: daie

-wielkićy „liezbie tworów.ognistych,
mazdy.oezorze p 'ne
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wydaie wodę, mniemać można, iż natura w tych

fenomenach nagradza tę straię cząstkową wody,

zmorza do atmósfery wciągnionćy, która się tra- o.

_wiprzez ziemię, rośliny i źwierzęta: inaczćy morzą *

'z czasem wysychaćby musiały;i lubo to mniemanie

/ma swoich stronników, nie iest iednakdotąd na ©

pewnych iniewątpliwychdowodach oparte. |
©. Kamienie meteoryczne: z atmosfery na ziemię

spadające,do żadnego ciała kopalnegoznanego do- „|

tądod minerałogów w swym składzie niepodobne, © b:
że powstaią z kul ognistych w spadku śwoim przy

ziemi rozbitych;prawiedziś Fizycy po tylu wiary
godnychzeznaniach, nie wątpią. Wspominałą o — .

nich wswych dziełach dawni pisarze: icosmy mie- A

- KB za rzeczy baieczne, i za płody łatwowiernośei,

„10 dzis zafenomen pewny choć zadziwiaiący:uzna

 

   
  

 

jemy. Ale sążto twory napowietrzne iak wiele fi- 7 ?

RA Na GBA MR selo dała jo)*

| miężycowe siłą wolkaniczną stamtąd wyrzucone,i |.
| -.„sięgalące aż do punkiu, gdzie siła pociągałąca ziemi j
©  przemaga nad. siłę xiężyca, lak trzyma Zapłace?

* Oto. są Ważne o początku tych kamieni zagadnienia;

które możę nie tak prędkobędą rozwiązane. _ p:
ZW * : spp sora x Lp Ę R
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| opie,>żnaczenie Bieruniu,gii wadewiatrów,

A BEAJOR- Pos Aimosteryczie będąc dałams
„nemi._sprężystóm , iest dla tego samego barzo

' rachomćm ;.boiakićykolwiek sile na nie działaią-
|. ećy łatwo ustępnie. Nadto podług własności po-
. wszechnóy płynów, prężąc równo na wszystkie

ż > strony, wktórąkolwiek.stronę”*t0 prężenie prze-
/. > może dła zmnieyszonego oporu, tam* powietrze
| przelewasię i płynie. Nie należy do naszego przed-
arozważać wszystkie ruchy wmałóy bar=
zo przestrzeni Gp Ie się i zamknięte, grę€ia<

ziemskienadadźmog: powietrzu: taR na=

nAbieg rozchodzącego.Aż w. powietrzugło-
- Su,który wczasie.iednóy:sekundypo tysiąc

- Ideiaż(1038) stópPokZastanów-
(0my się tylko uwagą nad poruszeniem,.znacznćy
$| zaię atmosfery od siły iakięykolwiek nadanóm,.
| *nadrozległóm,1 niey lub więcóy. szybkićm pły-      



= SA: Ay

: Ś O WIAFfRACH WAŁOŁ-
* * ta

sE dó pozioma pionowa; dóiące nam cztćry głó- Ę
- wne strony świata, południe, półnoe, wschód iJE
> zachód.- Wszystkie mne płaszczyzny przez zenit

3. fniią wierzchołkową »przechodzące, przecinając
pod różnemi kątamitamie dwie. główne, skazuią
"nam strony poboczne świata. Kierunek więc Wwia>

tra nie innego nieiest, tylkopołożenie tćy pła- -
szczyzny do poziomu pionowćy, po 'którćy, lub.
do którey. równolegle wiatr płynie. Jeżeli. wiatr
płynie posamympołudniku, czyli do niego równo=
legle, nazywa się północny, .dub południowy, po-

5 dług nazwiska bieguna świataię od którego wie=
ie: ieżeli płyniepo płaszęzynie piomowćydo.po-  -

j łudnika, ii uderza go pod m prostym, nazy-
, wamy gowschodnim, lub zachodnim. Nażywa-
mygo zaświatrem wschodnio-północnyj , kiedy

==między wschodem i i północąuderza na płaszczyznę
udnika podkątem45.stopni;pod tymże sa= .

I cymiędzypołidiiemi wscho-  -
a sięwschodnio-południówym. Pod 0:

koje pada na południk odzachodu wiatr zachó- -
' dnio-południowy i -zachodnio-północny. - „Tako=-
- wych.płaszczyzndo.poziomu pionowych, skazuią-
_ cych kierunek wiatrów,liczyć się pospolicie zwy-
„A trzydzieścidwie,a zatćm kąt między każdemi

r”iest 1a*stopni 15" minut. W'sztu-

 

   
    

 

   Aa żeglarskićyzamiast tychpłaszczyzu.używaią się  -

- dylkoich ślady, czyli przecięcia, na poziomie Boe. >

  

  
  

  

  

.prostenii. naznaczone, i nazwaneaJOkolicami
w (PlagaeVentorum: Rzmbsouairsdes >

. k-70). Nahnii „północyi południa
"się igła miagnesowa; skazniąca blizkie poło-—

3 wóch. głównych:stron świata, z któ- ae REG

e poznają dwie drugie pionowe na
schód i zachód ;az tych czierech

a biorące nazwiska od dwóch.
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„Przypatruiąc Się 'biegowi chmur w atmosferze

zawieszonych, widzićć częstokroć można w różnych

AO Ey wysokościach różne kierunki wiatrów: wiatr

* w górzeczasemiiest. wręcz przeciwny wiatrowi na

dole. Te wiatry ieszcze różnią się w sile i chy-

żości: podług dostrzeżeń Fizyków wiatry górne
są daleko mocnieysze i gwałtownieysze, niż wiatry

dolne. |Zgoła zapatrywać się nałeży na atmosferę

naszę , iako na trzęsawisko powietrza, od różnych

sił w różne strony miotanego, a powstalące stąd

© wiatry, iedne płynąć będą w. kieranku prostym

_ siły działaiącćy; dóigje będą wkierunku złożonym:
to ist,ze dwóch, lub więcóy wiatrów spotykaiących
= z sobą,i wieiących w kierunkach do siebie po-

ylonych ,wypadną wiatry środkuiące między kie-

runkami. tamtych ; pożeę tego cośmy powiedzieli

6 składzie irozkładzie sł ($. 11. Wstęp).Z walki

(| mawet dwóch równćy chyżości wręcz sobie prze-

A wnych i uderzaiących na siebie wiatrów, po-

- wslac mbże w atmosierze plac zupełnćy <«iszy.:

(0 Wiatry które wcałym ciąguroku, ałbo żu=

: pełnie, albo blizko w tym samym kierunku nad
|. / pewną przestrzenią” powierzchni ziemskićy wieią i

© panuią, nazywaią sięwiatryciągłe stateczne. Te

znowu, którew iednych mieyscach ziemi i w pe-

wnychtylkoporach roku i miesiącachpanuią, a -

© zamieniwszy się na wiatryprzeciwne,.w pewnym

 wymierzonym sobie czasie wracają „do kierunku

| pierwszego, mazywaią się FFiatry | peryodyczne
| (des Moussons), które żeglarze zowią ieszcze wia-

trami ucieraiącemi się-i wałczącemi. Wreszcie
|||, wiatryziestateczne są te, które wtóm samćni

| a mieygcu ziemi uważane, zdaią się żaduego pewne-

| 3 got stałego niezachowywaćporządku, anico do

(> 0 kierunku, ani co do pór roku, ani codo trwa-

©. , łości. lime podziały wiatrów choć mnićy ważne;

>.wlcp przyjoyw >" 307 sog oś
a
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IFiatr ciągle: stateczny gdzie pańuie: i iakie  ;
WCC | cierpi przerwy. s
e ZR R M 0 RY

165. Wiatr: wieiący od wschodu ku zachodo=
wi, iest wiatrem ciągle statecznym,-i zawsze pa=
nującym w całym pasie powierzchmi ziemskićy przez
adiólaai stopni sżerokości ieograficznóy się cią- ;Spicy , od równika, (którego częstokroć liniią

-B

- kościach ieograficznych półnoen

wnonocną(/a ligne) nazywać będziemy) we środ-
ku przedzielonym: to iest 50 stopni szerokości pół-noenćy1 tyleż stopni szerokości południowćy: za-
wierającym. Pod samymtówńikiem nigdy prawie
wiatr ten od wschodu płynący, z kierunku swego
nie zbacza; ale odsze uf: równika, w szero-

ych zarywa kierun-
„ku północnego, wieiąc od strony północno-wscho- _dnićy; w szerokościach zaś bólach, "poła-
 dniowo-wschodniey ; to jest przybićra Kierugku od
tegobieguna ziemi, którydaie nazwisko szeroko-ściom mieyse, w. granicach tego wiatru leżących. .Nazywaią go wiatrempowszechnym(Ventus gene-
ralis: Fents alisćs) dlatego, że zaymuie barzo roz-ległą przestrzeń ziemi; albo Wiatrem handlowemeTzad), bo przezeń utrzymuie się żegluga i

*

 

| =

_ handel w obudwóchIudyach: wreszcie _/7iatrem
zwrotnikowym (Kent de Tropiqtes),lubosię ieś śczeokilka stopui daićy od każdego zyrotnika roz-<lągą. Na morzu otwartćm irozległóm,iak iestoceanwielki(L.64.k. 202.)wgranicachpasa do-

iero określonęgo,od brzegówlądu cokolwiek się
iwszy, wiatr ten nigdywiaćnieustaie. Nim.
| zdkapulko,portu leżącego na brzegach za<

-_ esyku, płyną dowyspFilipińskich nie.
_kieranku żaglów, 1 przebiegają 1650

  

   
  e 1:to iest płynąna

7

EDO ać Z

1w przeciągu sześćdziesiąt dni; ń

północ ku wyspom SĘ
USSC
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' Japońskim aż za szerokość północną 30 stopni,

A gdzie RD:wiatrzachodni; pędzący ie do brze-

-+4góow alifornii, skąd dopiero przy brzegach za-

| ehodnich Ameryki z wiatrem północnym  przyby-

waiądo „kapułko. Podobnie na wielkićy części

. oceann Atlautycznego między Afryką i Brezykią,

Aż wjatr wschodni iest ciągle panuiący. OkrętyzEu-

| _ ropy do Ameryki idące, płynąnaprzód z. północy

(7. ma południe, aż do szerokości północnćy 20 sio-

© pni, tam spotkawszy w całćy mocy wiatr „wscho-

- . dni, nimsą pędzone do brzegów Ameryki; wrócić

||| za$ tąsamądrogą doEuropy nie mogą, ale pły-
0. nąód.Ameryki naprzód ku północy za granicę te-

6, go wiatru, i za szerokością północną50stopni

-  arafiaią na wiatry zachodnie, pędzące ie do wysp

| Azorskich, astamtąd. doBojógy: dx 000

© = 00, Wiatr wschodni tak rózległą część ziemi 0b-*

4

. >

0 wiewaląć,. przy brzegach tylko oceanu wielkiego,

w wiełu mieyscach oceanu Atlantycznego , a ledwo

(mie na całym oceanie Indyyskim ma swoie przer-

Howe: i:prawie powszechnie mówić można, że te

(00. przerwyi odmiany wiatrazachodzą na lądzie,
da *pRŻY brzegachmorza ,- albo na samóm morzu: ob=

4) badzonóm wielkićmiigęstemi, wyspami, tamniące-”
|, miwolne płynienie tego wiatru, albo iego kieru--

22 -nek odmiemiaijącemi. _.. WRPZOZAOI

45 22 Par wschodnićy ŚCianie "oceanuwielkiego , to

- jest nabrzegąch. zachodnich Ameryki, idącodster-
Ro. Horn, naprzódiestmorze wiatrów burziiwych,

-.,  potóm międzyPa trzecim i szesnastym
© stopniem „szerokość 1południowćy, plac_kilkudnio-

( wych ciszy, i wiatru południowego: od Zima,

|0.do Guqyaguił wiatr. wicie. południowozachodni.
Wgolfie Panama wiatrysą niestateczne:od dzie”

| *siątegododwudziestego stopnia szerokości pólno”

0ehey,/wiatr wicie zachodni;wreszcie daly ku pół
, nocywiat północnyprzy brzegach tego. lądupe”

w. : h-

  

o. ; : 
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je wWrarna cm 825

- mie. „Ale, w niewielkićyod lądn odległości w pa-
| sie wyżćy określonym, przez cały ten ocean aż.

do wysp Filipińskich i bbzkości brzegów Chińskich, *
wiatr . wschodni wicie nieustannie. Na tym oceanie

: pod samą” liniią równonocaą od Marca do Wrze- .
śnia niebo iest prawie zawsze czyste i pogodne.
WStyczniu przypadaią burze tym gwałtownieysze,  *-

' dim się barzićy na półkulę południową od równika
„oddahmy, azbliżymy ku ziemi Magellańskićy. Przy

_ drugićy ścianie oceanu wielkiego, / od*brzegów.
- Chin, wysp Filipińskich, Moluckich i nowćy Gwi-
, mei,panuiąwiatry peryodyczne, 0 których niżey.
ię Na oceanię Atlantycznym: ' naprzód: wiatr

„/wschodni. nie równie się z obu stron równika roz-
 ciąga; bo-na półkuli północnćy od Ameryki ciągnie .
kebiako do osdęaszodrieke oj szero-
kości, kiedy ma' półkuli /południowey od Afryki
kończy się na dwudziestym osmym stopniu; a za-tóm. ©czterystopnie szerokości dal pannie na

_ pierwszćy,iżnaostathiey półkuli, biorąc do po-
„równania łąd półnoeny Ameryki, z lądem południo-
wym Afryki: nad tomapółkuli południowćy na -

 Awzy, lab czterystopnie szerokościdaley się ciąs —
gnie od brzegów Brezylii, niż od brzegów Afryki
przy stćrcie DobróyNadziei,równaiąc znowu ląd —-południowy Ameryki zlądempołudniowymAfry-
ki. Zgoła wiatr ien(daley się ciągnie ku biegunomprzyAmeryce niż pizy. Afryce. *Powtóre: wdłażbrzegów zarkodhich Afryki wykręca się ten wiatrkupołudniowi ; wdłaż zaśbrzegów wschodnich A-
meryki ku zachodowi, Od brzegówAfrykiodda .
lrwszy się15 mil ieograficznych, wafiamy na wiatr

«odni; kiedy ten. przy brzegach Ameryki dopie=

jz

 

    

   

  

 

o 50 miłod brzegów czuć się daie. Potrzecie: _
od_ stert dobrey Nadziei burzami śławney, idąg-ku_ linii ównonocnćy, przy brzegach zachodnichAfryki wiatrnaprzódwicie ciągle południowy, daz
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5! | My południowo-wschodni: przeszedłszy za równik

   

wyspy Świętego Torhasza. południowo-zachodni;
wreszcie Brzy brzegechGwineiaż do Sierra Lieo-

' na, południowy. Poczwarte: przy drugiey ścia-
nie oceanu Atlantycznego blizko brzegów Brezylii od

© wiosny do iesieni wiatr panuie południowo zacho-
66, -dmi, zamienialąc się potóm na północno-wschodni:
, «od Kartagerny do Portobello przez część Listopada
>... aż-do środkaMaia, wiar wieiepółnocno-wschodni;

|. po nim następnie południowo-zackodni, który iuż
za trzynasty stopień szerokości półnoenćy nie prze-
"ehodzi. Popiąte: na tymże oceanie Atłantycznym -

(+ ku brzegom Afryki: między czwartym i dziesiątym
= | * stopniem szerokości półnoenćy, na kilka stopni dłu-.

; „ gosci ku wschodowi, ina tyleż ku zachodowi od
|, południka przez wyspę Ferro przechodzącego, ięst
"przestrzeń -znaczna morza, na którćy prawie niću-
|. stannie ałbo cisze, albo gyaltowue burze z ciągłe

SE: mideszczami panuią, i mieysce to nazywaią żeglarze
| ..-' Morzem Deszczów; dłatego okręty z Europy do
0. fmdyy wschodnich płynące, unikaiąc tego mieysca,
0) udaią się kubrzegom Amerykańskim Brżezylii, żeby

+ tamnie wpadłszy na tę okofcę ciszy i burzy, łatwićy
*© « / przebydź TE 0 Doa ićy na
(0. tym oceanie płynącod Europy, na yśluieyszesą
05300 NiedżiaPzdraE.danyai:i Sozćsdb wikia

północnegoblizko tćyliniiwtenczas wieiącego: i dla-
© iegow tych miesiącach przedsięwzięta tam z Earo-

| upy żegluga ńayprędzćy się'udaie; i są przykłady, iż
00,5 okręty -wychódzące zEuropy w Marcu, przyptynę-
- dy doBrezyliiwraz z tćmi, które dopiero wyszły

SJ: adyog RUGREIĘCKI | 05200 0: <Ę = :

> /.,Na oceanie Indyyskim= wiatr tak nazwany po”
0... wszechny czyli wschodni, lubo także daie się czuc

-, i postrzegać,ale nie zawsze, i nie wszędzie. Mo-
| żŻna powiedzieć,że w niektórych miieyscach dopie-

- reod dwunastego, w niektórych zaś.od piętnastego
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_stopnia szerokości południowćy zacząwszy, ciągle 1

bez przerwy aż do dwudziestego osmego teyże sze- .
rokości póńnie. Reszta oceanu Indyyskiego w pa-

©. sie gorącym ziemi leżąca, iest placem wiatrów pe-

ryodycziych 003%. %%u000 za

'. Mięysca, i Epoki wiatrów peryodycznych:
3 |... potrzeba ich znaiomości.

| 404. Ocean ińdyyski od północy lądem Azyi
wróżne zatoki i kliny ziemi tęgićyciągnącym się,
odzachodu brzegami wschodniemi Afryki; od

(wschodu nówą Hollandyą ścisniony, przytóm za-

pz mnostwóm wysp rozległych, wraz.z przy-.
ległą sobie częścią oceanu wielkiego przy brzegach
- Azyi, wyspach Filipińskich i Moluckich się rozle- *

| wałącego, iest mieyscemAsiedliskiem wiatrów ucie-

raiących się,i, przechodzących w pewnych znabych
porachrokui miesiącachz iednego kierunku na
drugi wręcz przeciwny, które. nazwano wiatrami

Peryodycznemi, albo wiatramiprzeprawy (des
moussons). Naprzód: między Madagaskar i brzege ©
mipołudniowo-wschodniemi Afryki, od pazdzierni- —
| kaaż do Maia ciągle wieie wiatr południowowscho-
* dni;w inne miesiące roku od Maiado Październi- -

ę -ka panuie' wiatr zachodni, zamieniaiąc si dalóyod

brzegow na południowo-zachodni.

„/ Powłóre: między brzegami Afrykańskiemi 4- *
"jan, południowemi Arabii ibrzegami Małabaru,

, tudzież na golfie Bengalskim międzybrzegamiKo-  . ;
 romandełu aPeguaż kurównikowisięspuszczalącj (©
"edKwietnia do Października panuiewciąż przez
23, eśćmiesięcy wiatr południowo-zachodni mocny i e

częstokroćburzliwy ż grukemi chmurami, i des |
-ezamiobfiteni: przcz innesześć miesięcy Qd Paź-
„dziernikaażdo końcaMarca wieie wiatr półno+

   2WWS: 6 z IRT
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cno-wschodni, powolnieyszy i łagodnieyszy przy czy+
*stćm niebie.i panuiących pogodach. ;

Potrzecie:'na morzu Czerwonćm (Bruce Vo-
yage en Nubię), począwszy od Kwietnia aż do Paź-
dziernika ciągle panuie wiatr północno-zachodni;|

"ed Października zaś do Marcapołudniowo-wscho-
dni: a zatóm te wiatry zarywalą kierunku przeci-
 wnego tym, które wieią za cieśniną Babelmandeb

, pa oceanie Indyyskim; bo kiedy tamte idą od pół-
mocy, te od południa; i kiedy tamte od południa,

wód półnacy wieią. A
|. Boczwarte: między Madagaskar, Jawą i Suma-
_trą, od drugiego do dziesiątego stopnia szerokości

(© połudmiowóy, od: Maia aż do Października panuie
| wiatr południowo-wschodni: potćm przez resztę

miesięcy roku aż doMajazamienia sięna półnó-
SRO<ZACHOJA, 0.0 00a” 005 Ry)

Popiąże: Między Jawą, Timor, Nową Gwi-
/ neą,inową Hollandyą przez pół róka od Paź-

" dziernikado Kwietnią wieie wiatr północno-zacho<
(. dni; od Kwietnia zaś aż doPaździernika południo-

<w uaPoszósto:-©d.Sumatry idąć.ku brzegom Chiń-
„skim w golfach Siam, Tunquin, i dalćy, od

©, Kwietnia do Października panuie wiatr południowy
(>. droche na zachód skierowany, przez drugie zas
|sześć miesięcy od Października do Kwietnia, pół-
/ . ochy troche na wschód ciągnący. Przy wyspach
(1 Japońskichwieie wiaw zachodninakońci Sierpnia

6. barzo miebezpieczny. 55. 0-1 a
|, ŹZmaiomość wiatrów peryodycznych co do miey-
04ka czas i kieranka, lesbarzoważną wiadomo-
|. ścią w sztuce żeglarskićy; gdyż osobliwie w Indy-
| ach wchodnich, podlsg śsułyesięczas saa
-.. glugi ziednego mieysca na drugie. Są więc pewne-© miesiące i pory raku, w których z pewnych tylko.
|idopewnych mieysc płynąćmożnaza pomocą tych |
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| wiatrów: przez ichnie wiadomość narazić się mo-

żna na niebezpieczeńsiwa, na próżne wałęsanie się

| po morzu, wreszcie na potrzebę wrócenia tam,

skąd się nietrafnie ypłynęło. | s

"kiedy wiaty poryodyczne z iednego kierunka
przechodzą na drugi przeciwny; w mieyscu i czasie

_ćy nastąpić  maiącćy przemiany, panować zwykły

"raz przez większą, drugi raz .przez mnieyszą liczbę

dni DRC: gwałtowne;i okręty nie

- rnszaląZ portów, pók? się wiatr peryodyczny prze-

 €iwny mie ustanowi. zł ad

| Rozłożenie po całej ziemi wiątrów stątecznychi
] przemiiaiących: dalsze ich podziały.

£.

_ spotykają się zazwyczay wiatry zachodnie tamtemu

 

    

 

|| 105. Przeszedłszy granicewiatru powszechnego,

| przeciwne:aleidąc głębićy przez obadwa pasy w -
- miarkow iemi(L.56. k. 125), aż za szesćdzie- k

 

—_ siąty „stopie _obudwóch szerokości, trafiamy na

| wiatry niestateczne,którebarzo. rozległą częsc po-

wierzchni ziemizaynutłą.(W obedwu pasach zi-
3 R 3 : => p z

KAmnych, podług świadectwa, żeglarzy, panuią wia-

| try od bieguna każdego pasa płynące, to icst pół-

nocny w pasie północnym; w. pasie południowym

zimnym, południowy. A jaka iest w ciągn całego

- rokutychwiatrów trwałość, iakie, gdzie i kiedy

przypadają ich odmiany i przórwy? dego nie wie-
my « se . I W: | r

„dlawiecznychlodów cale niedostępne,w odlegley-

szych zaś od biegunów, a nas bliższych mieyscach
rzo rzadko, i to tylko w nayciepłeyszćy porze

  

  

  
  

 

   

  

wiatruwschodniego, pas zimny półno-
 

mny połtdniowy: żo
+ z%

pa Wat:

y;ba te części 'ziemmi w blizkości biegmnówsą ©

ku zwiedzane. Tę tylko iednę ogólną mamy o

hy ocnego, wa zaśpołudniowego
pas ma.

| ażdy pas umiarkowany
sty-

achwiadomość, że pas ziemi gorący iest pa-

Mz):
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| kaiącsię 2iednóy ków. z pasem gorącym, z dru-
gićy z pasem zimnym, zarywaprzy każdćy.„ścianie
tego wiatru, który panuie «w pasie mu przyległym
o sąsiedzkim: i dlatego wobudwu pasach umiarko--

- wanych przy granicy od równika idącćy, panuie
wiatr wschodni, od granicy zaś ku biegunom wiatr
północny na północnym; na drugim. wiatr połu-

„ dniowy _przemaga. "A zaićm dwie tylko przestrze- *
„nie ziemi:przez środek pasów umiarkowanych: prze-
chodzące,są placemwiatrów niestatecznych., które.
ieżeli nie zawsze„ to przynaymnićy: częstowypadzią

| (ze składu wiatrów płynących odpor R$
| odjpasa gorącego.
Ę> Kraje - Ww „pasach umiarkowanych ziemi lałaóey.

> choś „nie maią wiatrów. ciąglestatecznych,. ale ma- -
"dąpewne wiatry  przemagałące: to iest te, które
W iednych porach roku częścićy wieją, niż w dru- |
ich, iktóre zewszystkiemi wiatrami w całym.ro-
_wieiącemi porównane, skazuią tę stronę świata,

ak któróy naywięcey w ciągu rokupłynęło powie-
rze. Ff lubo poryiednego roku stosowane z pora-
'rami drugiego, rok nawetieden równany z rokićm

| poprzedzałącym lub następującym,. nie dałyby za-
| wsze tych samych o wietrze przemagaiącymwypad-
_ ków; iednakowoż postrzeżenia przez znaczną liczbę ©
„latw każdym *kraiu bacznie czynione,sskazuiąpe-
= wne wiatry.Częścićy wracaiące niż drugie,a zatćm -
2 wiatrprzemagaiący w tym kraiu. Dalecy rawda:

jeszcze dotąd iesteśmyod tegostopnia wiadomości -
"6 większey.liczbiekratów, dlatego, że się ni uwno

/. poznano na ważności obserwacyy tego rodzaiu,i nie-
„> dawnoznaczyćie zaczęto. „Sąatoli wpasie umiar--

- kowanym półńocnym gdzie mieszkamy, mieysca
wiatrami „przetnogaiącenki znakomite. Dawniieszczę

-Grecy, wiatr północny, który naichmorzu od Li-
Ś Focząweży;.pprzez całe lato„panował; od topnie-
Bai"w >> Macedonii i aa>Ke
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czątek swóy biorący, nazywali wiatrem letnim (kę”
tesiae: F'ents etesiens); wiatr zaś południowy przez
całą wiosnę u mich wieiący, od przyłota ptaków
nazywali wiatrem ptaszym (Ventus avicularis, vel
Chelidonius; F/ents chelidoniens). — g

Na morzu śrzódzięmnóm wiatrpółnocny iest
, przemagaiącym; bo wszystkić dni iego powrotu ra-

- chuiąc,w roku blizko dziewięć miesięcy pańnie*

 

=

wiatr zaśwschodni przychodzi statecznie po każdćm
porównaniu dnia z nocą, (7o/nćy Voyage en Egy-
pie). Wiatr północny iest ieszcze prawie powsze-

_chnieprzemagającym' wkraiach północnych. W cie-
- śpinie i odlewisku Złudsona Ameryki półnócnóy,
tudzież w cieśninieDawidaprzyGrenlandyi przez
siedm miesięcy; w Norwegii „przez pięć i pół;
" Kanadzie. przez pięć, w Nowey Anglii: przez
cztery miesiące corocznie panuie. W Szwecyi (Neu
Śchwed:Abhand: T. V.) wiaw północny prawie
zawszewieie,kręci się tylko i obraca raz ku wsche-
dowi, kiedyw górach Syberyi i Laponii; drugi raz
ku zachodowi, kiedy nagórach Norwegii śniegi to-

„między 52gim i 66stym stopniem szerokości półno-

| chóy; od Października aż do środka Stycznią nay-
„męscióy sę;cać dee "©:5 000,8.
-, Są jeszcze wiatry tak nazwane coroczneledwo
bie zawsze burzliwe, które z początkiem każdćy po-

Tenże wiatr północny na oceanie Auantycznym

ry roku przychodzą, gdy bieg roczny ziemi przy-  *prowadza słońce do równika ido zwrotników:na-
żywaią ie wiatrami porównania, lub przesiłenia dnia
z mocą (Fents des. ćquinoxes, etdesSołstices);

Wi. 9 j:

X skichiledwo iepowszechnie „przy: brzegachłądu
-morzem oblanych codziennie i naprzemian, raz od

5   

ienne-są te, które 4wyspach seti RR
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"morza; drugi raz 6d ląduczuć się daią, i nazwane

- ką wiatry morskie,1 wiatry lądowe. . Pierwsze pły

, nąc od morza do lądu zaczynaią się około godzi-

ny ośmóy lub dziewiątćy zrana, maprzód. powol-

ne, potćm około południa coraz mocnieysze wolnie-

(+ .ją znowu około godziny: trzecićy po południu, i

blizko zachodu słońca ustalą. Po nich następuią

wiatry od lądu do morza wieiące, które ekoło go-

dziny szóstóy po południa zacząwszy, wieią. przez

całą noc do szóstćy labosmćy zrana, 'ciąghąc się

„czasem © pół miliod brzegów na morze, czasem

zaś barzo blizko brzegów ustaią. Gdzie atoli cią-

+, gle pannią wiatry stateczńe, tamwiatry morskie i

|. qłądowesą naysłabsze,. 2 RW

SAR)

6.0, Chyżość, moc, i pożytki wiatrów. ©

AE;

+

 

|l4' 106. Wiatry przemiiające-prawie zawsze są ma-

|... <mieysze, często gwałtowne i burzliwe; wiatry zaś

|. stateczne, wolnieysze i łagodnieysze. Gwałtowność ,

|. lub łagodność wiatru zwykła się dochodzić i cenić

IŁ. ' ziego chyżości,e Ki zdługościdrogi, którą w cza-

|... sile iedućy naprzy! ład sekundy przebiega. Wiatry *

CA ciąglestateczne przebiegaią zw czaynieprzeszłodzie-

|... sięć stóp Paryzkich w duży sekundzie, tó iest

 ( trochę więcćy, miż półtorymili ieograficznóy na.

(6 godzinę. Marioźte czyniąc doświadczenianad chy-
0, „dością wichrów, czyli wiatrów.gwałtownych, u-

„2 a.że wiatr naygwałtownieys przebiega

PASA Ę „zaj 52 stóp paryzkichw iednćy se undzie, co

(6  daie przeszło pięć miłna godzinę. Doświadcze-

|| mia atoliDerhamaw Auglii, i potóm Krajfta

+ (Comm: Petop: V.. XIII.) w*Rossyi czynione po- %

(9, bazuią; że wiatr gwałtowny . przebiegać możeaż:

|. da 219. stóp Paryzkich w iednćy sekundzie,€0

0 Seryni przeszło 18 mil ieograficzoychna godzinj.
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Moc z iaką uderza wiatr na ciała w drodze
spotkane, biegowi iego się opieraiące; zawisła od
szybkości i gęstości płynącego powietrza. Doświad-  ,

| czenia znowu nad mocą gwałtownych wichrów ro- ,
© bione nauczyły Fiżyków, iż wiatr takowy pionowo |
-« uderzalący na powierzęhnią iednćy stopy kwadrato-

* wóy, taką możesiłę wywrzeć; iakąby wywarłciężar
40 funtów Francnzkich tęż powierzchnią przyci-
skaiący. I lubo tego rodzaiu doświadczenia podle-
głe są odmianom iniepewuościom, dlatego, że tu
wpływa nie tylko chyżość, ale różna gęstość po-

' wietrza; wszelako: z nich łatwo iest rozumieć 'te
nadzwyczayne spustoszeniai klęski, które siła nie-
zmierna wichrów. gwałtownych w wywróconych

| domach, wieżach, w połamanych i powałonych la-
sach i t. d/ po sobie. zostawia. Wicher wielki
w pewnćm mieyscu srożeiący, dalćy się szerzy. na

4 + :> »

morzu, niż na lądzie: liniia iego biegu rozciąga się
czasem nakilka;kilkanaście a czasem na kiłka set
mil długości, podług przyczyn na drodze spotyka=
mych, pomagających albo.opieraiących się płynie -
_ miu powietrza Ww tę stronę, kuktórćy dąży; odbity
0lasy, góry, brzegi morza, wiatr dabietów swćy
- mocy,i odmienia kierunek. Są przykłady,że kie-

/ dyw Jrlandyi burzegwałtownepanowały, powie-
(trzew Hollandyi było spokoyn. |.

Narzędzia, óre powymyślaliFizycydo pozna-
©miakierunku, chyżości isiływiatrów,nazywaią się
_ wiatromiarami„nemometra,albo /lnemmoskopy,

których opisanie każdy w xiążkach fizycznych znay- |
„dzie. Nie wchodząc w pożytki towarzyskie, które.

_ przynoszą wiatryw żegludze, w obrociewielu sil.
_ ni czyli machinich siłą ruszanych; dobrodzieystwa +
„ 1 usługi ich wydałą sięnaybarzićy w dziełach wiel-

zyrodzenia. Ich działania winniśmy miesza-
ze różnych gazów; przez się szko-

zących zbytniądzielność powie-
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trza żywolnego: imaczćy te ułożywszy się w spóczy-

| owaiącćy atmosferze, podług swychcięzkości gatun=
Kodych;  podzieliłyby dą napokłady śmierci i ży>

cia dla zwierząt i roslin. Wiatry ieszcze czyszczą i
odnawiają powietrze, łagodzą temperaturę Lodów >
„pomagaią parowaniu wody, przenoszą chmury od

"morza na różne strony łądu, i ułatwiaią bezprze-

'stanne krążenie wody i wilgoci, w poprzedzaiącym
| pozdzlć opizane 0 1000000000 7 o.

 

Przyczyny wiatrów: siła słońch i więżycawżrusza
- atmosferę,ale wiatrupowszechnego nie robi.

   

  

  

   

   
    

 

   

107. Przystąpmy iuż do uwagi sił i czyn,

wżruszaią ch 3 uke €okolwiekEWA

| szyć położenie, iakie maią cząstki powietrza iedne
7 względemdrugich, zburzyć równe ich na siebie ze

| wszystkich stron prężenie, powiększyć lub zmniey- -

©. szyCiego obiętość, imassę; wszystko to iest przyczy-

|, ną poruszenia:atmosferyiwiatrów. WW mnostwie tak

z «Ńeznych i rozmaitych przyczyn rozróżnić nam nale-

| «ży te, ktgre dotykają całą atmosferę,i które są przy-

|, ezymy słatóczne ipowszechne, od innych, które
„tylkodziałają napewną atmosfery przestrzeń, i które

|,  mazwać mgożemy przyczynami szczególnemi, 'to iest

© -przypadkowemi albo mieyscowemi: z pierwszych

©. rodzić się powinny wiatry powszechne 1stateczne,
*. zdrugich wiatry przemiialące i mieyscowe.- Że

/ słońceixiężyctak działaią na powietrze,iak na'

© wody morskie,i robią peryodycznewznoszenie się

4opadanie atmosfery; to żadnóyniepodpada wąt-
" pliwości: ale że w to działanie wpływa massa po-

| wietrza,która przy powierzchni ziemi w tćysamćy

-_ obiętościzwodą uważana, iest przeszło Ośmset ra-
| zyrzadszai mnieysza od massy wody(L. 84. k:

350), więc iskutek siły xiężycowdy i słonecznćy
byłby ośmset rzy mnieyszy, niżnamoszu, gdyby

DIWZ Żeracz: : 5
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"atmosfera taką wszędzie miała gęstość, iaką ma

przy powierzchni ziemi. Ponieważ zaś gęstość ta; * * ©

aak wiemy (z L. 84. k: 250), zmnieysza się w pro-

_ gressyi ieometrycznóy. oddalaiąc się - od wierzchu -.

ziemi; więc skutek siły słońcaixiężyca wypadaie-  / /

szcze mnieyszy. Przeto nie można się. dziwić, że

wznoszenie się i opadanie peryodyczne atmosfery, —. i

* pod” samyns nawetrównikićm, .barzo nieznaczią 4.

| sprawuie odmianę w wysokości barometru. _—

6 daROż rachunek ieometryczny uczy nas, ze atmo-
sfera siłą słońca.i xiężyca wzruszona, nie może pod

oknawet odmienić wysokości barometra, —.

iak na iednę czwartą część inn; i że wiatr, który

© z takowego wzruszenia powstać może;, nie ubieży *

zupełnych trzech tałów stopy Paryzkićy naiednę se-

-„kandę. czasu;atak leniwe płynienie powietrza, ani-

by nam się pawey czuć dało. Nie można więc przy=

staćnato, %Dałembert (Reflexions sur la cause

sśnórale desVźnis) wrozprawie swoićy roku 1746
-od . AkademiiPRabiey:nagridź obkozdaź Tai

/ siłowałdowodzić, że wią wschodni ciągle stat- 3
czny (L. 105.k. 521), iest skutkiem siły przyciąga *
jącey słońca i xiężyca. I iakprąd powszechny mo+

rza (L. 77. k. 254), tak płynienie powszechne po- |

wietrza od wschodu nazachód wpasie gorącyt

ziemi, odtćy iedynie przyczynynie pochodzą. Ale
 ieżeli samym siłom słońcai xiężyca wiatru powsze- |

' chnego przypisaćniemożna; trudno atoli z niektó-
- rymi wieku naszego JeometramiiFizykami zgodzić

się na to, iakoby, do wzruszeniaiutrzymania tego

| miatra cale te dwa ciałaniebieskie śwóm działaniem —
mie wpływały. Owszem, mamy ie za przyczyży |_dotego fenomenu pgłuagaiące; bósłońcei się- |

/ bye podnosząc ku sobie atmosferę, wzruszaią onę -

*y $.inieustannie,a przez to pokonywałąc bez-

ł
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cym, iw swoich skutkach okazalszym. Więcsłoń=
+9 ge ixiężyc= przez wzaiemne cząstekmateryi na sie+

bie ciężenie, choć same przez się nie robią wiatru
© powszechnego, ale stanowią iednę z walnych i po-

|. wszechnych przyczynatmosferę wzruszających. |

Bieg dzienny ziemi, i ciepło słoneczne poiedyń-
czo uważane, wiatru powszechnego nie robią.'

||. 108, Gdyby atmosfera przyciśnionabyła siłą ia-
(, . ką, ciągle na nię prężącą, tak iak morze test przyci-

skane ciężarem atmosfery; obrót dzienny ziemi 0-
(. Koło swoićy osi, przez opórpowietrzaw tym bie-

gu spoźniałącegosię, zrobićby mógł w wyższych
- przynaymnićy* warstach atmosfery prądy, podobne
do prądów morskich(L. 79. 80. karta 242) z któ-
oj powstać mogło ciągłe odwschodu kuza-
chodowi powietrza płynienie: ' dodaliśmy w wyż-

"szych przynaymnićy * warstach: atmosfery; bo po-
; | wierzchnia ziemi. iest dnem atmosfery, przy którem,
/ powietrze idąc za biegiem dna do pewnćy przy-

+

> naymnićy wysokości, miałoby chyżość równą po-
| wierzchni sh którćy tuż przylega, stosownie do

0. tegocośmy owodach nadnie morskićm w L. 79.
©, karta 242 powiedzieli. Ale że takowćy siły na

0. atmosferę prężącćyprzypuścić nie można, bonam
|. ióy Żadne fenomena domyślać się nie dadzą: bez

0. +ućy zaś siły wszystkie opory, któreby powietrze
i 6 |aaet Aaocka -Eóeaaikwd zziel a zacho=

dn ku wschodowi, niszcząsięz.cżasemi ustalą, i
PEAp osniE początków Mechaniki wziąć musi
4 0   3 ot równy obrotowi. planety, którego oblewa;

|. więc trudnoiestzgodzić -się nato, że wiatr wscho-
dni, czyli tak nazwany powszechny; wieiąc przy

|... samćy powierzchni ziemi, iest skutkiem prądu atmo-

p sferycznego. Prawda, że przyznawszy inż wobro-

  

- Po 2 > SE .oj ymzieminierównąchyżośćpowierzcheż
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lądu i morża (L. 78. karta 258), przyznać trzeba
' tę samę nierówność powietrzu do; nich przylegaią-

„ cemu; ale to nie tłumaczy nam wiairu wschodhie-
„go na lądziewpasie gorącym, który choć ręzli-
czuym podłegły odmianom, czuć się tam iednak |
daie; więc sam prąd atmosferyczny.powietrza ni0- -
rzu przyległego, nie iest dostateczny” do sprawienia
wiatru powszechnego w pasie gorącym ziemi.
_ Wielka liczbą Fizyków zapatruie się na ciepło -
słoneczne naymocnićy między zwrotnikami dogrze-
waiące, iako na przyczynę wiatru powszechnego: ie-
dni sądzą, żepowietrze atmosfery od słońca ogrzane |
rozciąga sięnawszystkie strony, tą siłąprężeniapo- 1

1

 

- pycha powietrze zimnieysze ku zachodowi, i żeustę-
powaniepowietrzatćy sile na bok cisnącćy; robi

(wiatr wschodni: drudzy mówią, że powietrze za.
„Odc sięcodziennie słońca ku: goku SA
siygnącod wschodu, a rozgrzewałąc się ku zacho<WRadaia AR kie kady da.
odzyskania równowagiciąglepłynie. Podług piór- |
wszego tłumaczeniapowstaćby powinny wiatry ze

« wszystkich stron „świata wieiące; bo się powietrze
rozgrzane na Wszystkie strony rozciąga i Ciśnie: _
drugie zas. tłumaczenie przypaściwszy , wypadłby a
"raczy w pasie gorącym *eiemi wiat wschodni i

„ zachodni naprzernian_ wielący;_bowystawiwszy s0- =
bie przez płaszczyznę południka ziemię podzieloną  * -
na część wschodniąi zachodnią, odczasu połu-

dnia do czasu północy część zachodnia iest barziey
©grzana, niż wschodnia; więc z tćy ostatnićy po- © |.
wietrze popiyniedo pićrwszćy. Aleod czasu pół-
 Bocydo czasu południa, częśćwschodnia iest bar-
_zićy ogyzana, niżzachodnia; więc dla tćy samćy

_ Przyczynypowietrze wdrugim przypadku płynąć
_ powinno od zachodu 'na wschód, dla kiórćy w pićr-

*
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( Wszym przypadku płynie od wschodu na. zachód. /
i , Obadwa więcte sposoby UHumaczenią wiatrupo- .
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/ wszechnego utrzymać się nie mogą. „Zgoła mamy
tzy siły powszechne wzruszające atmosferę, to iest:

siłę ciężkości słońca i xiężyca: obrót dzienny ziemi
około śwoićy osi, i siłę rozgrzewaiącą słońca; ale,

- każda z osobna nie iest wystarczałąca do wytłu-

(> maczeniagruntownego przyczyny ciągle statecznego

- na ziemi wiatrawL.105. k. 521. opisanego. Z0-

| baczniy teraz, iak te siły razem złączone, i współ-
„działalące, wiatr ciągły wschodni aż za zęrotniki

| się rozciągający, sprawić mogą:

||| Wiatr ciągle stateczny iest skutkiem siły ogrze-
|| *waiącey słońca, i razem biegu dziennego ziemi.

10g. Słońce i xiężyc podnosząc atmosferę tak,

|, jak wody oceanu; utrzymują powietrze w porusze-

(mia ikołysaniasię ciagłóm i statecznómm ; siła 0-

| | /grzewaląca słońca działając na tę kołyszącą się mas-

|, sę płynu barzo ruchomego, tym mioenićy ią przey-

AA mó e rozrzedza, że aż SEoydć powętakności,
(|. gńayduie pokonany: powietrze rozgrzane rozciąga
|. jąe się na wszystkie strony, podług Doświadcze-

| miaIII.wL..78. k. 258. przelewa się i płynie
| w górze od równika ku obudwom biegunomzie«
mi, na mieysce górą odchodzącego, powietrze

 

(|) rownikowi; skąd powstaie bezprzestannekrążenie

| nówietrza'w górze od równika ku bieganom,

  

', eąc się około.akosi od zachodu” ku wschodół

| wi podług $. 19. Wstępu, każdyićy punkt wsze-
|» .rokości ieograficznćy różniący się, innekoło .opi-

| suie;a zatóm inną migchyżość: ta chyżość żadna
5 pod samemibiegunami,naywiększa na równiku, ro-
© śnie idące od tamtych do tego: powietrze przyłe-

(; galące ziemi kręcisię z nią, ale "kręci się na ka-

     - A
mę = £

40h: PE odw 

|| zimne dołem ciągnie nieustannie od biegunów ku

| wdoleod biegunówku równikowi..Ziemia krę”
*
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do którego przylega; więc atmosfera przy biegu--
”. nach ma bieg kręcenia się barzó. leniwy, przy ro-

„  wniku zaś nayprędszy. Powietrze płynąc dołem
AŻ aa biegunów ku równikowi; przychodzi do pasa /*
 .gorącego ż chyżością obrotu dziennego nabytą przy:
_ biegunach, a;+zatćm mnieyszą; więc wsaystkie ciała.
wpasie gorącym kręcąc się z ziemią ku wschodo=
wi chyżćy, miż powietrzeod biegunów przybywa-
iące, cierpiećgda w swym biegu opór. tegoż po-

_ wietrza, czyli Wszystkie ciała od opoźniaiącego się .
* powietrza uderzane będą od tey strony, ku którćy

, się obraca ziemia, albo eo to samo znaczy ustan0- >.
—_wisię ciągły prąd atmostery,czyliwiatr od wscho-
du ku zachodowi ciągnący. "Fen wiatr powstaie ż ró--
żnicy między. chyżością ziemi rw pasie gorącym, i

- chyzościąodbiegunów przypływaiącego powietrza.
Zgoła iest to taki sam skutek, dakiego doswiadcza-
mybieżąc szybko. pieszo, lub na konm w powić-
trzu spokoynćm,że porząc opieraiące się i wolnićy
płynące powietrze,uderzani iesteśmy od niego, ia
wiatrem ciągnącym od tćystrony„kuktórćy hie-

  

   

|, Z tego tłumaczenia wypada naprzód: że wiatr
powszechnyw pasie gorącym ziemi, iestto prawdzi-.

_ wy prąd RYCay> ale mieyptad powietrza
 mieyscowego, iak sądzi Daniel Bernoulli, lecz
P powietrza zimnieyszego , od biegunów wciąż , |

 przypływaiącego:co nam .skaznie różnicę między |WST"    

prądem powszechnym morza(L. 78. k. 258) i prą- |
Ę dem całej obo zzwęiawiatr widok sA
A nieyszy bydźpowinienpod samym równikiem, . =>

:chyżoseobracaiącóy się ziemi naywiększa: .
na żadną stronę od wschodu zbaczać nie
bo się tam schodzą it spieraią massy

l obudwóch biegonów semi przyby-
ośrzecie:że za równikiem,ten prąd za+©wit i je f u północnego na półkuli ż „A. k
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—.. północnćy, południowego żaś na półkuli południo-
| > wóy; botam powietrze od bieguna płynącez kie-*

0punkiemziemi obracaiącćy się ku wschodowi, scho-

lo dzącsię, robią bieg ze dwóch tych kierunków zło-
3, Way, to iestpółnocno-wschodni, i południowo-za-

SRA _chodni.Poczwarte:żechoćbyśmy przypuścili zDa-
0miieleńBernouilim prąd powietrza mieyscowego

|) .(L. 78. ki258) na powierzchni morza; ten w te-
| raźnieyszóm IUamączeniu nieodmieni tylko tyle, że
|, wiatr wschodni na morzuwypadniewiększyi chyż-
© > szy, niż na lądzie; bo na morzu ten wiatr.będzie

|, skutkiemdwóchrazemprądów w iednęstronę cią-
| >gnących. Popiąte: że przy obudwu biegunach zie-
— "miw pokładachwyższychatmosfery,panować po-

-« wimien. wiatr ciąglezachodni;bo tam przybywa-
|jące odrównika z większą chyżościąobrotudzien-

'., /. nćgo powietrze, robiprądprzeciwnytemn,który
|. panuie u dołu w pasie gorącym. Przy tychże bie-

640% gmach w pokładach AE panować powinien

|]. Giągle wiatr od bieguna płynący. Aże atmosfera
(4. przy biegunach zimnem skupiona,iestżetak po-

(6, wiem, krótsza, niż przy równiku; te dwa biegi
©ciągłe powietrza przy. biegunach barzićysądo sie-

-_ bie zbliżone, niżDod równikiem: co robić powin-
9 mow pasachziemi zimnych wałkę ustawiczną po-
65 wera; i mieysca ie podlegać powy”częstym
(0. burzom i nawałnościom. Tedwa ostatnie skutki po-

 twierdzająŚwiadectwa żeglarzy, obserwacye Szwedz-
kie, i Asironenia Złella, sławnego długiegemie-

;kaniem nawyspie/F'ardhus,dla uważania prze-
chBliu //enusa przez słońce wroku 1769.
© Poszóste:Zie mimo ciągłe powietrzaod biegu-
nówku„równikowi-u doła.płynienie, zdarzyć się

© możew pewnychczasach imieyscach, iż powietrze
ostudzone przyrównika przyczyną iaką przypadko-
wą.j mieyscową, popłyniestamiądku biegunom,*
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dni, który iest zazwyczay ciepleyszy, -niż wiatr
wschodni: bo płynie od równika, to iest mieysca
ziemi barzićy ogrzańego. Posiódme: żę powietrze
od samego bieguna, gdzie żadnćy chyżości od obrota
ziemi nie bierze, płynąc dołem kurównikowi, może |.
w szerokościach pasów umiarkowanych częstokroćpo.zrobić wiatr wschodni, który bydź powinieu,i iest- ;-
zazwyczay zimny; bo płynie od pun tów ziemiwie-
cząćm zimnem selsuionych. .Poósme: że. te dwa ś,przeciwne PDT atmosfery, to iest, górny od ró-
wnika, io olny od:biegunów płynącyprzeziakie
Przypadkowe i micyscowe, przyczyny mogą zbliżyćsię do. siebie, zmieszaćsię razem w pasach ziemi u-
miarkowanych a zich walki, z oporu gór:.i lądu, -
2 odbiiania się powietrza na tych tamach i prze-
szkodach, powstać*mogą wichry burzliwe, i wia-
Ary niestateczne odróżnych stron Światawiejące, i
Ee „zedwóch, lub kilkukierunków.złożo-

nych, Zgołasiła ogrzewaląca słońca z obrotóm

 

   

 

dziennymziemi złączona,-

Wiatrów niestatecznych i burzliwych.= Zo: LOCO OBAE NUTY e <Ż3 = Rh ;E «
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dycznę.pa ocemialudyyskiin,
   

p Io_iest przy Chinach iBrezylii panniące; nie
tąd wżadnóm, mnic -przynayminiey zianćm

czone; lubo powinnyby wypadać:
echnego atmosfery, izprzyczynmiey-

zkad cych _ siłom powszechnym
|Ląd zaistę ziemi tylą gó-

» AZ > 4 a3 Sy Ę :

    

- dz i iako iest przyczyną wiatru | powszeclinego w pasiegorącym,wiatrów od biegu<na płynącychw pasach zimnych; hydź ieszcze mo+
kTpasich umiarkowanych ziemi, przyczyną wie-

: ladnym, i przy brzegach niektórych ©
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- grami, w różne kierunki się ciągnącemi należony,

tyłą eluopowatościami okryty, test naprzód wielką

/ tamą płynącemu powietrzu, czyli iest tóm wzglę-

dem niego, czćm est dla wóddno morskie góra-

| mi,*skałami, zamieciami iprzepaściami napełnione:”

nadto tenże ląd, iak niżćóy powiemy, na różnych
+ w j y, Sad pia SJ

mieyscach różny małąc skład i budowę fizyczną,

 wynikalącą z różnego położenia, i z gatunku ziemi

i gruntów, różnie iest ogrzewany od słońca; a za-
.

_ 1ćm. nief tylko tamułąc, odbiiaiąc i zwracaląc w ró-

,
PODAC 2

c: ;

Ą

ż

w:
A ?

f
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ż ZA 22024
Żne strony powietrze płynące, ale jeszcze przez

|. wielką różnicę temperatury, w tym sanrym czasie

| na różnych mieyscach lądu panuiącą, odmieniac

(może w rozliczne sposoby działanie sił powsze-

chnych, i bydźprzyczynąrozmaitych wiatrów prze-

 miiaiących lub peryodycznych. Nie znam dotąd

doskonałe, ani składu fizycznego, ani stanń meteo-

rologicznego Afryki i wielkićy części Azyi: o Ame-

.„zyce tyle. wiemy z pewnoscią, conam Bouguer

 

?

   

_dniowóy; w dri z
*€ąsłońca atmostera południowa staniesię,ciepley F

—*. Condamine i Ulloa w swych "pismach zostawili.

(- Lubo ten niedostatekrobi przerwęw myslach i ro-

— umowaniu owielu szczegó nychimieyscowych od-
>

|, mianach wiawów ;wszelako z ogólnychpoczątków

ga wiadomosci, które mamy 0 ziemi, nie w Adć
się rzucić myśli, która; nam się zdaie, zgadytyać

.„przyczynę wainieyszych wiatrów peryodycznych.
% Wła: z Rozdziału Il. że bieg roczny ziepu

(stawia słońce przez sześć miesięcy na półkuk pół-

* mocnćy robiąc ie gwiazdą półuocną, od końca Mar-

ca do końca Września;żetenże bieg roczny ziemi

przez, drugie sześć mi ięcy roku. czyni słońce gwia”

zdą południową: w pierwszym przypadku moc L
grzówaiąca słońca barzićy wywarta ną półkalępół-

nocną, zrobi atmosferę pśłnoeną ciepleysząodpołu-

„w drugimżaśprzypadku siłą ogrzewo©

| zaodpółnocućy; azatóm powietrze przelewaiąć 9

re, REŻ

=
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dołemz. żę ziwnieyszćj do <ciepleyszey, od pó
- Kwietniado Październikaz półkuli południowcy pły-
nąć będzie na północną, a przeszedłszyza równik,
z równoleżników (L. 8. k.65.) większych przeniesie.
się do mnieyszych,to iest z większćy do mnieyszćy.
chyżości obrotu dziennego ziemi;przy tćm toż po-
wietrze wstrzymanei sparie tamami lądu, czyniąc —-
ię różnicę:chyżości -wydatnieyszą, zrobi w blizkości
tegoż: lądu, wiatry południowo zachodnie, przez
sześć -EE. trwalące; na stronie zaś poladiio-
owćyw bliz kości równika w tymże samym czasie pły=-

nąeod bieguna południowęgo z równołeżników
„mnieyszych ma większe, zrobi wiatr południowo-
wschodni sześciomiesięczny.. W. drugie sześć mie<

'sięcy od Października do Kwietnia ponieważ pół- .

kala poładniowa iest barzićy ogrzana, niż półno-

    
   

3
    

ena,z tćy ostainiey powietrze popłynie na pierwszą,

' przechodząc z równoleżnikówmnieyszych nawię
kszeksze to:je hyżościbiegu dziennego ziemi
mnieyszćy do większćy, zrobi w blizkości równika -
nąpółkuli„północnćy wiatry północno-wschodnie,
tamgdzie przez pół roku panowały, południowo=
zachodnie. . Toż powietrze od północy płynące.
przeszedłszy «równik na półkuli ,południowćy,
(Wtymże. samym czasie zrobić: powinno wiatr pół- |
noeno-zacHodni; bo płynie od równoleżników wię-

„szychdo mnieyszych. Kierunki tych wiatrów za--
 rywaiące głównych stronświata, będą barzićy lib
Mićy zagięte kuiednćy z nich, podług zakręti

a lądu, przez który powietrze płynie, albo, do
r    

   

zypiera. - -

   
Afryki bydź powinny gwałtownieysze,

    

burzliwe, niż te które pannią od Paź-. -
A wietuła; bo gdy oceanIndyyski iest
<iągłym lądem sciśniony od północy, rozgrzanie --
aelnicysze tego lądu robi ku niemu gwałto 

SV

ietnia-do Październikawiatry przybrze-ze-
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wnieysze płynienie pąwietrza z półkuli południo-
- wśy; kiedy zaś tenże oceanmie”ma lądu ciągłego.
_ "od południa, płynienie powietrza z. północy iest ko-
 miecznie wolnieysze i statecznieyszeę. ' Właśnie te sa-
me, kierunki. i własności maią wiatry peryodyczne
pod liczbą 105. k. 521. wyliczone, i wiatr przy
Breżylii opisany w art: 4. L. 105. k. 321. iakesmy

(a podanćy tuod nas myśli o przelewaniu się powie-
( za z iednćy półkuli na drugą wyciągnęli, łącząc

_ _do iegoobrot dzienny ziemi. Obadwa te fenone-
| _ na, gdy są pewne i niewątpliwe , Uumaczenie z nich
|). wyciągnione barziey zdaie mi się, trafić powinno

3 do przekonania. Wiatry tylko między Madagaskar
_ 1 brzegami Mozambiku, tidzież wiatry na morzu
| Czerwonćm panniące w to tłumaczenieniewpadaią;
W pierwszćmmieyścu klin wielki lądu przy stercie-  Dobrey Nadziei, aż za granicęwiatrupowszechne-

"89występniący, góry znaczneten ląd przecinaiące,
zdają się tamować płynienie wiatru północnego;

__ wdrugićm mieyscu przemagaiące w Egipcie i wSy--
(.. /ryl wiatry północne, w długim a wązkim- kanale
|. morza Czerwonego:odmieniaią te skutki płynącego|, powietrza, któresmy tiareszcieoceanu Indyyskiego(,, , widzieli: słowem sątoprzeszkodymieyscowe,kieg
|. powszechny atmosfery odmieniaiące. Więcwiatry
> = peryodyczne - daią ze dwóch prądów„powietrza
0-2 ma przemisń Płynących, i są skutkiemsiły ogrze-| waląody słośca, biegn rocznego ziemi, kuóry robi
6% c sIDACE GMA: gwiazdą północną, drugi raż połu-
+: - dniową; i biegu dziennego ziemi, który różną na-

dale chyżość równoleżnikom ziemskim, podług ró
/..,.. łney ich' szerokości ieograficzney. -Przyznaiemy.

więc atmosferze prądy ciągłe, robiące wiatr powsze-
/_ „ehmy, i' prądy półroczne, robiące wiatry peryody-©, czme, lecz,nie wtakióm znaczeniu, iakie Daniiel
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Odpowiedź nazarzut,i tłumaczenie criatiówe

: ad Ręewocy Aoc ać *

A*Kle powie! kto, >dlaczego prady. półka:
czne „atmosfery nie robią wiatrów peryodycznych;

naoceaniewielkim, i w linii środkowćy oceanu  *

*Adantycznego od południa ku półnócy idącćy?
* Odpowiadaiąc natę trudność, wytłumaczymy zaraz

- przyczynę wiatrów dziennych, to iest morskich iih- a:

dowych (Ł. 105.'k. 527.). Ląd ziemi iest moenićy

- ogrzewany.odsłońca, niż woda; bo niewchodząc —
nawet w różnąbierność ziemii wody (L.86. k. „

261), od lądu promienie słońca prawie|całkiem od. ">, 7%
©bite zgęszeżaią sięi powiększałą dzielność światła (0. 5

w, wydobywania cieplika, kiedy też promienie śSee 1
reczne padaiącnamorze; iako ciało przeźroczysie,
przechodzą w wiełkićy| Częściwwodę, a w części
„ tylko -od RAsię odbiiają: światło więc słoneczne ZDRA
będąc„rz |pówierzchni e A-przy RE:
powierzchni ;,moenićy ogrzewa ląd, niż mo-
"rze,choć zdrug |stróny siła:ogrzewaiąca słońca
_wskróś SSAgłębieysięga morza,niż lądu.
"Stąd pochodzi,że na wyspach ibrzegach morskich
we dnie, powietrze płynie z morza do łądu;w mo-- 3
scyzaś z lądu do morza: to iest, zawsze z mieysca R

ć |. do mieyscabarzićy ogrzanego;i z mieysca RER A
po wierz„a. 2-9aib sa oEraogo

   

  

 

  

  
  

 

   

   

    

<Anącego re na oceanie *

nym,iodlądu przeciętym, niż na
to: Ana $ęewię,: oparty
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prąd powszechny przemaga, prąd półroczny czuć
- śię nie daie, bo tam nierówność w ogrzewaniu zie-
mi iest mała, a zatćm płynienie powietrza leniwe

*z.iednćy połkuli na drugą. Przeciwnieta nieró-
” +Asd wność ciepłatćm iesi a: płynienie po-

|, wietrza mocnieysze r żywsze, kiedy ocean blizki
a iest łądu, kiedy nim iest zamknięty 1 sparty-od pół- .

| „ noey, lub południa, czyli wtakimkierunku, w ia-
_ kim powietrze płynie z iednćy półkuli na drugą.
Nadto, lądi góry blizkie tamuiąc i zatrzymuiąc

„. „przelewałące się powietrze, przeszkadzaią w iednych,
- «niszczą zupełnie w drugich mieyscach skutek prą-
du powszechnego. Te myśli z długtey nad wiatra-
mi uwagi wydobyte, nabędą jeszcze więcćy dowo-_

_ dów ti wsparcia w fenomenach, które sobie w na-
„  stępuiącym Rozdziale wyłożyćzakładamy. 2

/ JMniemanie o początkuwiatrów rocznych: i |
(0. przyczynywiatrów przemiiaiących.

112. Gdy prąd peryodyczny atmosfery przecho=
dzić ma zilnogo.Korankh ;ho kipzkciyky, k

©, powstać musi w atmosferze ważenie się sił przeci-
wnych, i wałkaiednych z drugiemi; powietrze al-

| bo. tym sporemsiłpasuiących się zatrzymane, zro-
- , bi_ eszą; 'albo ustępuląc przemagaiącym, lub opie-

- palące się pokonywaiąc,cierpieć musi nadzwyczay-
/ mei gwałtowne wzruszenia, które się wydaią w bur-
|, zliwych wiatrach około porównaniadniaz nocą
|. przychodzących, które tym czasem nazwiemy wia-
0 trami równonocnemi. Śąto walki prądu powsze-
|. chnego z prądem półrocznym, tym gwałtowniey- *
|. sze i burzliwsze, imlądbliższy ; dalóy się ciągnący.
|4 Przy morzu, a zatćmim więcćy zachodzi różnicy
|Wsileogrzewalącćy słońca. "Nadto ziednćy strony ©
GE /.równika atmosfera ciepłem przezsześć miesięcy
|mad niąpanuiącćm wzniesiona inabrzmiała, z dru

c 0 SO | 4
<
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giey zapadłaiskupiona, tam przy odókydząceiĄ
słońcu opadaiąc, tu za iego przybyciem podnosząe|
jsię ii_wzdymaiąc, powiększa ten ruch nadzwyczay-

| ny: wreszcie kiedy siłysłońcai xiężyca naymocnićy
| działaią na morze w tych porach roku, iakiesmy to
w Rozdziele V.widzieli; więć wody oceanu bars

| ziey podniesione uderzaiągwałtownićy na  przyle-
 galące do'siebie,1 także siłami tych gwiazd barzićy

oce: poruszone powietrze, a zatóm przyczy-
_ niaią się znacznie.do powiększenia tych burzy.
o Wiatry około przesilenia dnia znocą przypada-,
siące, lubo w pasach umiarkowanych ziemi naybar< |

-

_zićy czuć się:daią; ledwo jednak bydź mogą.poki- RA
BOJE między wiatry pow echne; bo zdaie się,że
niewszędzie i nie zawsze tak”przychodzą,iak bu-
rze równonocne.. Fizycy i żeglarze prawie,0.nich
nie wspominają w pasie gorącymziemi, NAwytłu-
maczenie ŻEnieniemamy.więcćywogólnych fe
: | rodzenia douwagi, prócz tego, że
słońce biegegiem rc cznym ziemi dozwrotaików spró-

"wadzone,na,gddnyćbarzićy iest zbliżone do iednego,a
oddalone pa biegunaziemi. Jedna ićy

3 półkala est podówczas „maysilnićy ogrzewana, dru-.
_ Ba naysłabićy „ ©0 ciągnieza sobą szybkie płynienie

    

  
  

  

powietrza ż tóyna tamtę. AEtego siła ogrze-
_Waiąca doymuie natybarzićy a mofnenciemieyse
ziemi przy!Akg Blialin ońca, i przez iego

_ zbliżenie do'wierzchołkównaywmks, i przęz cią-
_głe bawienienad'poziomem (L. 56.k. 125.) a tą

- dzielnością topi lody i 1 śniegi,"tamte miezysca ewierz-

   

-— chołki- gór. okrywałące; toptienie.łodówii śniegów,
-aałewiemy= 86. k.261) rodzizimno, które nadaie
Po biegod biegunów ku równikowi, to iest

sezimnieyszych do ciepleyszych. Więcta

 

  
  trzaw strony przeciwme; to iestdla naywiększega

> ;meRYnaa e RZ ż

 

   

przyczynyprzyśpiesza
iące bieg pówie<. |
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aeznziar wir

m ie: 2:Mie:na-ść półkalę, isdaiż nayżywióy
równikaku biegunowi; topnienie znowuŚnie-,
ałodów pprzy biegunie,. przenosi powietrzeod-

gamą kurównikowi; stąd wypada spóri wałka
+ wszechnego, z prądem „półrocznym, która

;+ się,na ybarzićywydadź powinna przezburze w pa*-
2 ziemi uhiarkowanych dlatego, że tebliższe

ietrzazgwałtemod bieguna płynącego,i że
| powietrzeód.„równika idące przychodzi tam ogrza-
| me.odPA.przezktóre przeszło.,Gdy iednak

e spory, powietrza nie sątakmocno posiłkowane
! ońca | i xiężyca, słabióy wtenczas na oceani

działających -niż w czasie porównania dnia
burze te nie takbybydź powinny gwałtóż

dak równonocne,o bęły powiększone.

oooepe PORYSyA,Pr:

ry =niestateczne biorą swóy, początek Odo
czyt przemiiaiących i- mieyscowych. Widaję-
inż(w-L. 90:91.k. 277 i 280),iak chmu- ,
.piące się „albo "wypróżnialące w deszczach,”

zwie.EA AIburzliwe, przeznagłąodmia- -
'P do gęstości, i eo. do. ciężara.

ii iegopołożenie . powiększyć |
siłę.ogrzewaiącą słońca, bar-

„mieyscach, niż w drugich, i bydź
jąą częstszego | mocnicyszego 2albo rzadsze- .

s atmosfery miCysRwŚY. „poruszenia : k
z zyste Roy egłe odmia-

łaa).„kraiepuste i
nowane siłą  gEnewaiacą..
, wodamii bagnami na-..

Pokoi.atmosferę ?sudząc.--
apówechnyeh atmosferę całą

1ód siły ciężkości słońca-i ,
roczny i dzienny ziemi.Jcie siła
dem.zaśma”wiae
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; leyniestateczne rodzących, wszystko to,, cokolwiek
-_ odmienić może „gęstość, ciężar,i PA almo-

sfery mieyscowćy, przy tóm przeszkodzić lub po--
módź ALE Ar ad Poznanie „dokła-

+ dhe ii ocenienie tych sił przemiiaiących, tym iest
trudnicysze 1 zawiłsze , że oprócz przyczynmiey-
_scowych 3zachodzić mogą inne. odłegleysze, wyni--
| kaiące z sił powszechnych, z ich walki. i pomie--

szanią. Pasy osobliwie umiarkowaneziemi wysta-
owione są na te ustawiczne spory. Eodmiany, ho: le-
(żą między kraiamiwiecznegozimna, i kraiami tią--
_głego ciepła; azAtóm naprzeprawie płynącego, po-
*wietrza od iednych do drugich. Wieniy, że bieg
„powietrza w górze iest przeciwny: iego biegowi BOO:

> dołu (L. 109. k: 536), że prądy półroczne” na tey
samćy - półkuli razsię zgadzaią, drugi razsię..prze-

—ciwią prądowi powszechnemu; wszystko więc |GÓRA
- *kolwiek.płynące powietrze odbiia, tamauie, zńraca, A

_przyśpiesza ub źŹnia,zgoła:wszystkie„mieys€o-
we.pomoc: przeszkody bydź mogą przyczyuą
+ wiatrów niestatecznych i burzliwych.-„Wsparcina h
yem. uważaniu odmian. powietrza ,przez. e 03

kanaście-w Krakowie, "Bie lękamy siętwierdzić, A
| że wiatry naywięcćy wpływaią w Zonstytucyąpór
>rocznych;i ieżeli w pasie osobliwieumiarkowanym --
„ziemi. doświadczamyy zimy sroższćy,lab AE.
|szey;lata.BST wilgotnego,barzićy, lub.
_ mniey temperaturą.s?oią dokoczaincego; ieżelipo-.

AG=EE”. roku nie są podóbne dopór.drogiego; -
1 181 'm od teyraczćy,-

 

  

 

   
   

 

  

od imnóy strony świata wieiącym: „ak dalece ..
pozd odmian mayważnieysząby
mocą poznać prawaogólue w. ruchą atmo-

nich przepowiedzićć nakażdą porę ro-- -
przemagaiący. „Odtego stopnia wiadomo-.

mp pkaFizykiii Jeomettyi ,ijeże
ku MSZOSA
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eTemperaturze i porach rocznychna
*m:ziemi.

ao>

 

. Bolkośienie temperaturyGoni, zoo.ziem-
(15 skich: ceł i. zamiar en łe sł

4% p ą U PAMSEOER = dac
3 s dy

  "trze.stopień ciepła, :
,sodmnó, po południu o godziniedrugićy,i1 w wie-
ezór o godziniedziewiątćy; ieżeli te trzy, liczby:

dydesiy razem, i sumnię .
> „rondaelitny przeć 5, to iest przez łiczbę obserwa- |

- CE? szoa.otrzymamy temperaturę średnią |

stopień ciepła.wyrażaiące

 

„Robiąc tosamo:ciągle przezmiesiąc,ieżeli

  
  
  

    

  
   

średmą kraiu, wszystkie temperatury

TR

=rjzep kla rzetelnego atmosfery wtóm samóm
mieyscu wyciągnione, zblizać się do nić będą tym
bakzićy, iim par >. z więkgi 2 R

Ę.115 ać,tegi samego Reżna lemome- |
zrana. naprzykład © godzinie

DB. "amowu „summę wszystkichtemperatur . dniowych
ak aeacćprzez.Take dniwmiesiącu zawartych,
| , wypadnie nam temperaturaśrednia miesięczńa.

||sammy.temperaturwszystkichmiesięcy przez
| rozdzielonóy, przyydziemy:tym sposobem do

- tempe.ratary średniey A mająć takoweob= -
serwacye przez "znaczną iczbę lat ciągle utrzymy-|
ane; z summy temperatur rocznych, kosicdowzy:

/ przćzliczbę lat, otrzymamy temperaturę średnią
A e:albo raczćy mięysca obserwacyy. _Maiąc

+
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lat jest zebra: bo obeymnie Gayzbiór odmian *

| przypadkowych imieyscowych, w pewnych pery-

ach mogących się odnawiać i wracać. Fo coby
| potrzeba dodadź Tnb uiąć od temperatury średnicy,

_, żeby otrzymać temperaturę rzetelmie panuiącą, na-

* zywa się zamianą temperatury: średnićy na prawdzi-
wą; albó krócey poprawą temperatury; 1 gdyby-
śmy mieli pewne i nieomylne prawidło na znale-
zienie zawsze ley poprawy; wiadomości naszew tey
jm Fizyki byłyby.do znacznegoiważnego sto-

> doskonałeści _posunione. Gdyż rzrzeczy uwa-

>> zw w ogólnym widoku, temperatura średniaiest-
* to skutek rozmaitych przyczyn, nawzbudzenie ciePZECZYR >

pia. iednostaynie" działaiących; poprawaićy, iest
skutek wszystkich odmian i przeszkód naruszaią- zę
cych ten. bieg iednostaynego działania: umićć. tę
"poprawę źnaleźć w każdym czasie, ocenić ią, i wy-
_ mierzyć.zdokładnością, iestto poznać się ua pra-

| widłach ogólnych i pewnych, którym podlegają
ak przyczynydo stanu temperatury wpły-
- walące..Znaiąc .znowu temperatury średnie różnych
„mieysc i kraiów ziemskich poiedyńczo pawie
/ tudzieżpoprawy każdemu mieyscu właściwe,
/wyciągnienia z nich w_ każdym czasie kapo y
R rzetelnćy;wiedząc różnieę w. położeniu tych EA

i wpływtego położenia na siły ciepło wzb
| dące, toiest stosunek tychsił z położeniem miey-
/sea;tafilibyśmy na prawidłaogólne do dochodze-
-nia” z temperaturyiednego iakiegokolwiek+kraiu,
mpory„wszystkich iuszych, zoby składało do-

ałą umieiętność -o biegu,odniianachi skutkah Ra
z stkich. sił, naBEA „ane i zieni AR
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' za pomocą Udometrów (L. 95. k.286) ilośći wo-.

a$ KP k pedk PSA RÓ k >» *

|. 1 razem wziętych; tak złożony ciągły łańcuchp

 

PSA śŻ S4

197" $ ś ż e X

| wza, przez wysokości Barometru skazywana: że
mamy podobną znaiomość praw ogólnych na siłę

— Z £

© | rozpuszezaiącą powietrza (L. 88. k. 271) prowadzą- ;
ź z. nas do poznania w każdym czasie ilości wo-
«dyw powietrzu rozpuszczonóy izawieszonćy, za

4 _pomocą wydoskonalonych Hligrometrów;i znowu
ż Ri 5 o . Ś . 3 +z atmosfery na ziemię wylanćy: nakoniec, co
R©. est R dociekaniu nayistotnieyszą rzeczą, że.
y bieg, kierunek, epoki przypadaią0how

rów,czas przez który trwaią,peryod w kiórym
mm się wracaią ,rozległość ziemi, w którćy panuią,

y iakie wyrządzająwsiłach poiedyńczych

/ czyni skutków żawierałby wszystkie pierwia
__. dókończonćy umiciętności,otóm cozowią zwy-

|ezaynie Meteorologiią różnych mieyse i kraiów |
_ziemskich. Za pomocą tąk dałeko posunionćy nanki;
2 tego co było i iest, dochodzilibyśmyz pewnością
tego cobędzie; to iestzodmian poprzedzaiących
atmosfery, przepowićdziećbymożna odmiany nastąpić
męiące zniezmierną dlarolnictwa,Ekononiii, icałe--go towarzystwa korzyścią i przysługą.Tawieszczba
rozumu byłaby tylko czystym wnioskiem, o skut-PE) RY: Gzysty bay.„ORT; ż

dp

 

z kachze znaiomościprzyczyn ipraw ogólnych ich
|.działania; byłabyrachunkiem podobnymdo tego,

* iaki posiadająAstronomowie, którymłatwo iest ze
_stami i położenia przeszłego, lub teraźnieyszego -
ciał niebieskich, przepowiedzieć z pewnością przy
'szłe skutki i widowiska zbięguidziałania tychże
ciał wypaśdź maiące. Ten iest, a przynaymniey
ARYB poniża dala eel-i ostatni zamiar obser-

_waeyy  meteorologiczhy. Jestto egromne dzieło
„wieków i przyszłychpókoleń,*dziś niezmiernie zwi-.
Mane, zawalońe .„anóstwem trudności, ale te tru /
-dbości nie mogą sięuważać,iako do pokonania nie-

- podobnej ieżeli w bieguprzyrodzeniawszysko ies
—
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i ważdkak: pódłaż pewnych Lodwócczyydić„pr:
"do których poznania ostatecznie dążą wszystkie

j prace i usiłowania ludzkie wFizyce. Przeddyto-
ma tysiącami lat, nauka „gwiazdporównana z.tyra v3

* Vos kże n, iakiego dziś dosięgła, podobnie g» wi p
-na była PwCumysłludzkibez. wprawienia
—gow wozpacz. iako „Asronomowie od wiadomo-
-ści biegów śregnichplanet, przychodzą . n

,. mości Bojdw prawdziwych; tak,w poznawani
„mian „atmosfery ,. ta sama drogazdaie się naybez
p1Prawie iedyna. :

£ s

     

    

   

 

   

    
  

 

   

  

    

   
     

   

Prosz śwpływaiąco.w> zejnperalirć m
|. ziemskich, iedne pochodzą zpołożen

|. ieograficznego, drugie ze stanuAZ
ROEE ROPreśće., <=

 

   
       iey | raiów. Bór dest- ia.ciepłaSE
"mna, to.wszystko-uważać należy,-iako przycz

_ temperatury, 1.wszystkich odmian ostatecznych
- przypadkowych, iakie w nićy «zachodzie |
Słońce nie iyłkooświeca, ale 1 ogrzewa| lą g
mię, 1TACE nie można;że i

- dest naygłównieyszą
- akrów.Sa.
«mia, do- teraźnieyszego 1
10 lest; czyli cieplik. iest istotą. różną. GR t
"0dświatła?ikażii niassa tegoż<ieplika po ziet

_ krążąca iiest mocą słońca z ziemi i ciał4wydo YW
czyliteż jst pjerwiastkiemztozkładi ło
onecznych pochodzącym?Jest. bowiem. iR e i

>wszechnie J stateczniepewna; że iednei.te sa- ;

 

 

  
  

 

= jÓści. przypuściwszy , zbłiżaniessię słońć
3 spad cię.święcącego'do linii wierzchołko:
s|sca ia Rza sza te: »eratn 1 żERoddali = A ck SRO
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_mieysca zniża ; albo co na na dka wynidzie, że
©... słońce rzucaiącpromienie swoie na ziemię prostopa-

dle lub ukosno, wzbudza różny. stopień ciepła:
że tem stopień ciepła zniża się, im padanie tych

, promieni ukośnieysze;; że się podwyższa 1 rośnie,
|kiedy. padaiące promienie „barzićy przystępują do
| ni na powierzchnię ziemi pionowćy. Ta różnica
w. pochyłości promieni słonecznych naziemię pa-

-daiących, pochodzi i i od biegu dziennego, 1 od bie-
gu rocznego ziemi. Przez bieg dzienny ziemi, słoń-
">odniieniaiąc swoię nad poziomem wysokość tym
RL ogrzewa ziemię, im się barzićy zbliża do ,
łudnika mieyscowego, 'a zatóćm do zeziźj, czyli

punktu wierzchołkowego, przez który południk
sea przechodzi (L. io. k. 70.);i dlatego od

mie, do południa czuiemy wzrastaijące, odpo-
„ łudnia dozachodu nbywaiące ciepło, co robi od=
- mianę temperatury dzienney. Przez bieg znowu

(,/ roczny ziemi po' drodze dorównika pochyłey (L.
>>... go. karta 95), słońce odmienia zboczenie, czyli
| swoię od równikaodległość, i codzień swoięna
—  południkumieyscowym „wysokość, zbliżaiąc się, lub

|. eddalaiąc od zeniż tegoż mieysca; i ieszcze codzien-
|. mie odmienia równoleżnik ten, przezktórego .zenit
=.2;arm skąd wypada dwoiaki skutek, że i pro-

|. mienie iegoświatła na ziemiępadaiące dóiienisik
5-swoię  pochyłość,i'że w położeniu ukośnćm sfery

_ (L.16. k. 86.) słońce gdłażćy, lub. krócćy bawi
madpoziomęm, co iest przyczyną wa CE:
raturze. miesięczneyi r

_ Jużeśmy tłumaczyli te skutki oówiać o biegu
| rocznym ziemi (L. 24. k. 105)1o podzialeziemi na
| pasy,(L. 56, k. 125); tu tylko to przydadźnależy;
„że nie wchodząc w inne obce, SĘ Zz: zaraz
|mówić będziemy , przeszkody;. temperatura dzien
AR miesięczna,-lub „roczna, zawisła od położenia
sma pa sez Akopenota,EE
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Różna wysokość słońca nad poziomem, krótsze *
lab dłuższe iego bawienie, wpływaią w stopień
temperatury czasu i mieysca: albo 'co na iedno wy-
chodzi; że temperatura dzienuai miesięczna zawi-
sła od szerokości ieograficznćy mieysca, i od 'poło-
żenia słońca względem równika. Aże iak biegdzien-
my, tak bieg roczny ziemi wraca'się i odnawia sta-

 lecznie 'z temi samemi położeniami słońca w każ-
dym roku; więc powiedzieć można, że'od szeroko-
ści ieograficzaćy mieysca zawisła temperatura ro-
_€zna każdego kraiu. Zczego wnieśćby należało,
że wszystkie mieysca i kraie ziemi tę samę szero-
kość ieograficzną maiące, to iest leżące na tym sa-
mym równoleżuiku, mieć powinny tę samę tempe-
raturę roczną. ŻE

__ Obserwacye atoli piłnie i ciągle robione cale
nam tegowniosku nie potwierdzają. Znichwie=
my, że pod tąsamą szerokością,brzegiwschodnie
północnćyAmeryki znacznie się różnią w tempera-
turze odbrzegów zachodnich Europy. Fiadełfia i ©
Londyn, prawie tę samę maią temperaturę, choć.
pierwsze miasto iest o pół dwunasta stopniabliżs:
równika, niż ostatnie. Edimburg % Szkocyi wyż=
szą ma temperaturę, niż Hont-Louis w Roussilion,
<chać to miasto przeszło uzynaście”stopui bliższe
równika, niż tamto. _d/gier o 56 stopni od ró-

_ wnika odległe, ciepleyszeiestniżQużżow Peruwii |
podsamymrównikiemleżące. Więc są przyczyny i
przeszkody, ze składu i budowy ziemi pochodzące,

- które dzielność promieni słonecznych, a zatćm tem-
peraturę mieysc odmieniaią. Takiemisą naprzód:
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ne przeszkody nie zachodzą, wszystkie wyspy i kra-
ie nad brzegiem morza położone maią temperaturę

łagodnieyszą i wyższą, niż kraie dalekie od morza

f wgłąblądu wpuszczone.

© Powtóre: wyniesienie kraiu iakiego większe,:
| Jab mnieysze nad powierzchnię morza odmienia

temperaturę; bo kraie wyżćy nad powierzchnią
morza 'podniesione leżą w wyższćy warście atmosfe-
ry, Niż kraie niższe: wiemy zaś L. 87.k. 269g. że

warsty at:nosfery tym są zimnieysze, imbarzićy od

/ powierzchni morza w górę podniesione. W ta-
- kim przypadkuzuayduie się Qziżo w Pequwii; któ-
- rego grunt podług wymiaru Houguera,  iest

| _g,000stóp nad powierzchnię oceanu wielkiego wy-

* niesiony. Barometr tam podnosi się tylko do 20
(> €ałów i iedney _limii stopy „Paryzkiey. Podobnie
|Mont-Louis w Russilion między góramiPireney-
-skiemileżący, wyniesiony iest nad powierzchnię
| morza śródziemnego na. 4218 stój Paryzkich: tam

- wysokość średnia barometru iest tylko 25 cale. -
| Potrzecić: podtąsamą szerokością, kraie zbli-

© żone do wierzchołków gór wysokich, maią niższą”
| temperaturę,niż kraie płąskie 1od gór odległe; bo

| wierzchołkigór wysokich okryte są albo zawsze,
| albo wwiększćy-części roku śniegami, które to--
ć - pnieiąe albo paruiąc, siudzą temperaturę letnią, a

© oziębiaią barziey zimową. Kray ieszcze na półkuli

ż>  półu O ży» zasłoniony górami ©d' południa, iest

zimnieyszy, niż kray zasłoniony niemi od północy;

| bo w pierwszćmpołożeniu góry nie przepuszczalą
- wiatrów ciepłych południowych, azawzymuią i

odbiiaią wiatry ostre północne; w drugim zaś prze-
> 7 ciwnie, wiatry poł niowe ciepłe i łagodne prze-

   

| chodzą, wiatry zimne północne zatrzymująsię i ta-

|, muią: Krakówi iego okolica bez górKarpackich,

|. ed południa go zasłaniaiących , miałby temperaur-

2 > s >
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|. Poczwarte: wszystko cokolwiek w kraiu iakim
powiększa parowaniewody, wyziewy ciał i roślin,
co promieniom słonecznym do gruntu samego do-
chodzić i o niego uderzać nie dopuszcza; zniża tem-
peraturę kraiu, i robi go zimnieyszym. Widzieli-
-śmy w liczbie 86, że parowanie cia połykaląc cie-
Tik, iest początkiemi nayobfitszćm źródłem zimna.
raie bagniste, ściekami wód stolących zalane, są

zimnieysze, niż kraie osuszone: kraie znowu lasami
okryte i zarosłe, mnożąc parowanie i wyziewy zbyt-

© kuiącą weietacyą, zatrzymując długo w cieniach
- swoich śniegi, nie dopuszęzaiąc promieniom słone-
eznym do gruniu ziemi przeniknąć, i onę ogrzać:
zmułeyszaią znacznie ENSRo choć w położe-
„niach gorących i blizkich równika;'i dlaiego po-
większona ludność, a z nią uprawa ziemi, robikray.
łagodnieyszy i ciepleyszy. Ameryka północna w tych

_ samych szerokościach uważana i porównana, iest zi-
mnieyszą odEuropy; bo ta iest barzićy odkryta, za-
ludniona i uprawna, niż tamta. Ale Europa cała

_ przed. dwomadalatbyła kraiem dla dia
ledwo do miies aniaznośnymtam,gdziedziś do<
 świadczamy temperatury miłey i łagodućy;kiedy
geste i rozległe lasy okrywaływiększą część ićy po-
wierzchni, kied „wylewy rzek, bagna i ieziora za-

(tapiały kraie, dziś osuszonei uprawne; i dlatego -

-

| środek wielu tych kraiów,albo był dziki i opusz-
_€zony, albo barzomało załudniony: brzegi wszela-
(komorskie, gdzie temperatura iest zawsze łago-

dnieysza iakeśmywyżćy powiedzieli, zawsze musia-
dź, 1są zazwyczay prędzćyibarzićy zamieszka- -
zaludnione, niż głąb zarosłego lądu.  Poró-

dziś Guyannę w Ameryce tak. blizko ró-
cą, z cąłą Afryką piaskami i puszczami =
aw tych samych szerokościach ieogra- z
ziemy. niezmiernąróżnicę wich tem="
wszystko razem podieden widok ze--
o: oBę fo 297 3
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brane uczy nas; iż w dochodzeniu temperatury kra-

iów dwie rzeczy do uwagi zachodzą: to iest, poło-

żenie ich ieograficzne, i położenie fizyczne:

|w pierwszćm mamy tylko wzgłądnaodległość kra-

- jów od równika, czyli ich szerokość; wdrugićm

| uważać się powinny te wszystkiedopiero wyliczone :

"mieyscowe przyczyny i przeszkody, tak znacznie

|| edmieniaiące móc 1działanie promieni słonecznych.

| Gdyby cała ziemia była morzem oblana, lub gdyby

gatunek gruntu i położenie lądu na całćy ićy po-

wierzchni były równe i iednostayne; wniosek pier-

wszy utrzymałby się w całćy swćy rozległości; to

/ jest, że. sama tylko szerokość ieograficzna rozró-

(, żmiałaby temperaturę kraiów, bo byłaby iedyną

i tą samą przyczyną na wzbudzenie ciepła dzia-

>> Jak. należy postępować "w dochodzeniu i

> |. rozróżnieniu tych przyczyn. ba A

 

| 116. Z tego cośmy. powiedzieli,wypada, że
| wdochodzeniuicenieniu temperatury kralu,oddzie-
+ić nam potrzeba: prźyczyny powszechne na eałą

| ziemiędziałaiące, odprzyczyn szczególnych i miey-

|,'seowych, któreze stanu i położenia fizycznego
0 kraiu wynikaiąc, odmieniaią skutek pierwszych.
*. To iest: maiąc wzgląd na samo tylko położenie
_ ieograficzne kraiów , szukaćnaprzódpotrzeba; iak.

|| z różnicą szerokości odmieniać sięw nich powinna
|, temperatura średnia; co nam pokaże skutek [ro-

(mienisłonecznych, żadnemi mieyscowemi przeszko-
(0 dami nienaruszóny, Potóm biorąc kraie na tych.

,. samychrównoleżnikach, czyli pod tą samą szero-
|. kością leżące, zważaiąckażdego odległośćod nay<-

bliższego morza, iego wyniosłość nad powierz-
_chnię tegoż morza, skład ibudowęfizycznągrun-

|, tudzież okolic ten kray otaczających, szzm34
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temperatiry średnićy, z przyczynpowszechnych i

1 mieyscowych wypadaiącćy; skąd się pokaże różni-

- ea między temperaturą pierwszą iostatnią. Docho-.

(© dzenie pierwszćy nie może Łydź tylko dziełem ro-
,zumowaąnia nad położeniem ieograficznóm, 1 nad

„Siłą: ogrzewaiącą słońca, ałe rozamowania wsparte-

(go na obserwacyach zebranych na morzu otwar- .

_tćm, lab przynaymnićy w kraiach nad brzegani

"morza położonych. Wynalazek drugiey bydź po-

winien wypadkiem obserwacyy mieyscowych, cią-
glei długo utrzymywanych, z dokładnóm opisaniem

© stanu i położenia lizycznego kraiu, gdzie są robio-
' ne: to iest, z wyłuszczeniem tego wszystkiego, €0

tylko w odmianę tempefainry mieyscowćy wpływać -
może. Tu łatwo się przekonać, że same obserwa-

_ cye bez ugruntowanćy dobrze teoryio tićm wszyst-
(kićm,, co bydź może przyczyną ciepła i zinna,

nie viele nas nauczą o ogólnym biegu i związku
- fenomenów, tak rozlicznychizmiennych; bo ogar--

| ,nąć poięciem dzieła naturyw tćm wszystkićm, co
(> stanowi ich wzaiemnyna siebie wpływ 1 zawisłość,

mie iestto robotasamych oczu i pamięci, anisamych
>. mechanicznych sztuk i narzędzi; ale iestto rzecz ro--
|zumu, umieiącego w Uumie obserwacyy SAi

| rozróżnić 10, eoiest stateczne i powszechne; od.
lego, co iest zmienne i szczególne, i szukającego
w początkach pewnychi egółaych tego węzła, któ-

ry wszystkospaia, jednoczy, igodzi.  Blądząwięc
w Fizyce ci, którzy nadto wiele ufaiąc i przypisu-

ozumowanin, uprzedzaiąnićm potrzebnepo-
enomenów z obserwacyy zebranych, i przę-

kanąz uczonych przywidzeń wystawiałą za ©

 

   
  

   

   

  

   

 

 

'ici, którzy nadtowiele doswiadcze-
serwacyom przyznając, przywalają myśli
ypadków poiedynczych i szczególnych,
ą za ma nauki to, co iest tylko

.

  

ęstokroć sprzeczną z przyro „eniem: ale
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surowym, częstokroćnie-pożytecznym 1 nie zawsze
pewnym materyałem; a za myśli to, co bydź tyl-
ko powinno ich przewódnikiemi wsparciem. Wró-
ćmy sięjiaż do uwagi„temperatury teograficzney,i
temperatury mieyscowóy różnych kraiów: aże wia-
domości nasze O tćy ostatnićy są dotąd nadto nie-
dokładne i szczupłe, rozbier zmy  przynaymuiey
3, co padać można 0 pierwszej.

3 mipóójna, różnych punktów ziemi, maiąc
ś pe na samo tylkapołożenie ieografi-
5 mę czne kraiu.

116. Zważającnna samo tylko ołakadć iieogra-
ficzne mieysc ziemi, i biorąc dwa ostateczne na
nić , punkta; temperatura: średnia pod równikiem
apowinna naywyższa; pod każdym biegunem
zieminayniższą ; a zatóćm idąc od równika ku bie-
 gunom, to iest do coraz większćy szerokości, tem-
peratura średnia corazbarzićy zmnieyszać stę po-
winna: więc musi Lydź liczba z szerokością micy-
sea się odmieniaiąca, która *©dciągniona od tempe-

_ ratury średniey równika,daie temperaturę średnią
* jesli, szerokości mieysca. właściwą. Idzie tylko
o znalezienie tćy liczby, i:prawa, podług którego
się odmieniaz odmianą szerokości. Podieważ wbli-

- zkości równika namorzu, lub przy iego brzegach,
| temperatura mało sięadmienia; wiemy z obserwa-
_€yy, że przy równiku temperatura średnia roczna,

-_ iest blizko 22,5, stopni termometru Reaumura;

  

 

 przypuśćmy teraz,że temperatura średnia wsamym
begonie ziemiiest zero, więc temperatura równi-
_ka sama -od siebie odciągniona, daie.temperaturę
- bieguna. TobiiaszMayer Afgenom Niemiecki,i
po nim Kirwan Anglik, zwa: esiłę.słońca; ró:
znie w różnych szerokościach ziemię ogrzewaiące-
ję>»że =>od równika do ARE
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(nów tak się zmnieysza, iak rosną kwadraty wstaw

(Sinus) szerokości ieograficznćy : vięc temperatura r

średnia iakićykolwiek szerokości ieograficznćy wy-

raża się 22,5—22,5 (wstawa szerokości)ż* Z tego

wyrazu- wyrachowana iest na blizkie siebie szero-

kości ieograficzne następuiąca tablica; w iedney -

kolumnie móaiąca szerokości począwszy od biegu-

na aż do równika, w drugićy zaś kolumnie tempe-

 raturę średnią roczną każdćy szerokości służącą,
1 wyrażoną przez stopnieciłkie ciepła, i ich se-

ine części ma termometrze Reaumura; to iest, że

gdyby tylko samo położenie ieograficzne mieyśc

ziemskich wpływało. w ich temperaturę; ciepło ro-

czne po całćy ziemi takby. było rozłożone, iak
ta tablica skazuie *). SĄ kę

gr

 

>Nota. Przypuszczenia, z których i wzór ogólny

* a tablicatuprzyłączona wypadła, dosyćsą ob-

- serwacyami poparte i z niemi zgodne. Gdyby

nam temperaturaśredniapodrównikiem nie by-

ła znana, wyraziwszy ogólnie przezm'niezna-

ny stopień ciepła podrównikiem, będzie m—n

temperaturą bieguna ziemskiego; a temperatu-

raiakiegokołwiek kraiu m——n.( Wst: Szer: leogr:)*

- idzie tu o znalezienie liczb, czyli wartości na

m źżn. Nayłepsze obserwacye i wmieyscach nay-

dogodnieyszych robione, uczą nas; że temperatura

średnia pod szerokością 40" stopni test+- 13,325

i żetaż temperatura pod szerokością 50”. stopni -

| iest +-g,a8. Kwadrat TVstawy 40?iest blizko ró-

22 iwny 0,4:; Kwadrat znowu Wstawy 50? żest 0,58:

(> więcmamydwa zrównania: | RENE

 

| m—0,41.1—=13,32.

Gi o m—0,58.n—= 920 © $ k SRR:
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Szerokość. |Temperatura.j Szerokość |Temperatura.

Stopnie Stopnie | Stopnie Stopnie
kola. GepikE kola. owie.

go”. - | - 0,00. 3%. -| - 16,19.
.80, =.| 4 0,68. 30. w z 16, 88,

70. * | - 2,64. 28, +| - 17,55.
86.--—:| - 95,53%, 26. -|- 18,18.
60. -| - 5,65. 9% .-'] -'18,67.

s 90.10 |= 6,392 .22. - | > 19,05.
+96. = | - 7,04, |]. 20. -| - 19,87.
54, -|- 7,78, 18. -| - 20,56.
PR "Ks" "2750: 16. -| - 20,80..
50. -| - g,30. 14. -| - 21,19.
48, -| - 10,08, 3% 033%

: 46. "z 10,86. ; „080: =>] 21, 85.

WP 44, =|- 11,65. "8,= -22,07, A

SJ. 98, «1 32,40, 6. -| - 22,26,
40, — |- 15,21. „ 4, = | - 22,59.
58, -| - 15,98, 2. -, - 22,48.
36. - | - 14,73. 0, =| - 22,50,
34, = - 15547,     
 

Przypatrzywszy się z uwagą od bieguna ku ró-
wnikowi rosnącym po całćy ziemi stopniom cie-
pła, widzimy; że temperatura o dziesięć stopni sze-
rokości przy równiku, i o tyleż stopni przy bie-
gunie barzo mało się odmienia,i odmiany wpićr-

 

 

| mnich wypada n=22,44: ta wartość wpierwsze
' zrównanie wprowadzona, daie temperaturę pod

równikiem —22,52; temperaturę pod biegunem

0,08; to iesź blizko tę samę, iakąśmy w tych
przypuszczeniach naznaczyli, m8

ŻE
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wszćm, prawie są równe i te same z odmianami
w drugićm mieyscu: tamte bowiem wynoszą 0,67,
te 0,68. Jakoż naylepsze obserwacye blizko równi-
ka nad brzegami morza robione uczą nas, że tam
różnica między naywiększćm i naymnieyszćm cie-
piłem ledwo do dziesięciu, lub: dwunastu stopni
dochodzi, kiedy w Krakowie ta różnica do 55,
w Wilnie do 57,5 a dalćy ku północy do 60 sto-
(pni dosięga. Pod równikiemi blizko niego, tem-
pęratury różnych lat między sobą równane , pra-

| wie te same wypadaią: kiedy w szerokościach wyż-
szych, ledwo temperatura iednego roku iest po-
„dobna do temperatury drugiego. Wiemy ieszcze
 z.tychże obserwacyy, że nawet atmosfera co do
ciężkości i sprężystości swoićy, mało się odmienia
w pasie gorącym ziemi; bo tam cała odmiana wy-

_ sokości barometrycznych ledwo się va trzy lub
- eztćry liniiestopy Paryzkićy rozciąga, kiedy w Kra-
- kowie ta odmiana przechodzi 18 liniy,w Wiłbie
28 liniy,aw kraiach barzićy północnych trzy ca-

le, czyli 56 liniy przebiega. Więc ogólnie mówić
można, żew pasjezienńigorącym, toCo z samego
położenia ieograficznego wypływa, wszystko iest

_ „jednostaynieysze i statecznieysze, niż w pasach u-
| miarkowanych iwyższych ziemi szerokościach. Dła-
_ czegoż? bo w pasie gorącym ziemi wiatry są sta-

© eczne, bo tam warsty powietrza atmosferycznego
_dedne na drugich leżące, są iednostaynićyi ró-
_wnićy ogrzane,a zatćm mieszanie się wyższych

2 miższemi, aprzeztoodmiana w gęstości atmosfe-.
trudnieysza i rządko trafićsięmogąca. Tu ie-
e widzićć można przyczynę, dlaczego u nas i
ćyku północy, to iest w większych szeroko-

„ celach, odmiany barometru są znacznieysze wzi-
SW.BIGu leci > 65 sin

(__ Viepło średnie różnych punktów ziemi z same-
"gopołożenia ieograficznegó wyciągnione; daie nam
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|. dokładnieysze wyobrażenie o rozłożeniu tempera-

ą aury na całym planecie naszym, niż ciepło pra-

wdziwe w pewnych porach roku uważane ;- bo iem-

- peratury średnie w różnych szerokościach daią nam

|, pewną i stateczną różnicę, krórćybyśmy nie zna- -
5 _ leźli w temperaturach szczególnych pór roku, raz

równaiących się prawie; drugi raz niezmiernie się

różniących od pasa gorącego ziemi. Na półkali

_ północnćy słońce przez ciągłe i długie bawienie

' nad poziomem w czasie lata, podnosi czasem tem-

pęraturę wkraiach północnye do tak wysokiego

" stopnia ciepła, iak pod równikiem: itak w Kra-

_kowie termometr Reaumura pokaznie czasem Ww le-

cie 2g stopni ciepła; to samo widziććmozna w ob-
| serwacyach Moskiewskich i Petersburgskich. Wsze-

| lako tak wysoki stopień ciepła zmnieyszony sto-

| pniemzimna,panułącego w miesiącach zimowych,

© zniża znacznie temperaturę roczną. KAMA

Podług tu przyłączonćy tablicy, temperatura

. średnia roczna Krakowa, z Samego położenia ieo-

_ graficznego wypadaiąca, bydźby powinna 9,5 Sto-

pni; kiedy z kilkoletnich moich obserwacyy ze-

brana, ledwo 8 stopni dochodzi, a zatóćm przeszło

© 6 ieden stopień pokaznie się niższa. Przyczyny

|... mieyscowe «tę temperature zmnieyszalące, są na-

(©. przód odległość znaczna Krakowa, od brzegów

morza; powtóre iego wyniesienie nadpowierzchnią

|. morza; pożrzecie sąsiedztwo blizkie gór Karpackich,

© zasłaniaiącychto miasto od południa. Tempera-
tura średnia Wilnabydźby powinna -+-7,5 kiedy

||| (sg obserwacyy  pokazuiesię tylko-|-4,85 a zatćm

(2, przeszło o półtrzecia stopnia niższa: przyczynąte-
(- go iest położenie Wilna nie zasłonione 'od strony

| sxschodnio-północnćy żadnemi górami, a zatćm

wystawione na wiatry nayzimnieysze, iak to zoba-

czymy w następuiącym rozdziale. ' Przyczynia się

ieszcze do oziębienia tego kraiu wielka liczba ieziór

 

Ń 4 oma

==  



*

    

><

0 PORACH ROCZNYCH. 565

napełniaiących Litwęi Prusy, które swem parować ż

niem siudzą atmosferę w lecie, i niedopuszczaią

większego w Wilnie ciepła, iak|- 264 stopni, kie-

„dy gey w zimiedochodzą czasem do stopni—2g,5.

=cieple w łonie ziemi ZAP: o ogrzewaniu
: atmosfery. pe: ziemię.

117.Ziemia od powierzchni ażdo sodęW ca-
łey swćy „miąższości 1 massie zważana, zawiera w ło-
nie swoićm pewny stopień „ciepła, zamkniętego
w ićy wnętrzu, który się różni podług różnćy sze-
rokości ieograficznóymieysc. Temu ciepłu winpi-|
śmy temperaturę pewią i stałą przez wszystkie po-
ry roku w piwnicach, lochach, kopalniach it. d.

_ przez nię wśród naytęższych mrozów utrzyninie się
płynność wodyw siudniachi w źródłach przez zie-
mię się sączących, a nawet pod: skorupą lodu
w morzach marznących, rzekach, stawach,i kana--
łach. Niektórzy.Fizycyi naturaliści obłakioń; al- -
bo niedosyć doskonałemi obserwacyami iak Mai-
ran, albo systematycznemi mniemaniami 0 „pier- i
wszym rodzie ziemi, iak Buffon, utrzymywali; że
środek ziemi iest składem iogniskiem wielkiego
ciej.ła,stamtąd ku powierzchni ziemi stopniami się

_ szerzącego, 1 corazbarzićy słabnącego : twierdząc,,
że temperaiura wnętrza ziemi sa iest wyższa,im
, się barzićy zagłębiómy wićy łono, oddalaiąc się

wierzchu, a zbliżając do środka. To mniema-

  

  

kądokładnością, wróżnych kraiachi od: różnychAŚ
w <zynione, z ak ti pokazało się;Na-
pozę pod powierze nią ziemi temyeraiura

> wnęirzna różni się odzewnętrznćy , to iestpier-
_Wszaicst chłodnieyszaw lecie, a ciepłeysza wzimie,

niż.druga. Powtóre; że spuściwszysię do pewnćy”
| ox:ziemi Felołom, znaydziemy tam

nieznpełnie obaliłyobserwacye: poźnieysze z wiel-.

ź

j
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' temperaturę w tym samym prawie stopniu zawsze
> się utrzymującąprzez wszystkiepory roku w niższych
głębokościach; więc iest we wnętrzu ziemi pewny
punkt, gdzie się zaczyna temperatura stateczna, inż
się. nie odmienialąca, ani za niższćóm zagłębieniem,

© ani za zmiaką pór rocznych. Ten punkt iest w ie-
dnych mieyscach bliższy, w drugich dalszy od

(_ wierzchu, podługszczególnychmieyscowych przy-
czyn w odmianę temperatury wpływać mogących,
dakiemi są stykanie się powietrza zewnętrznego,
mieszanie się, skład i rozkład istot mineralogicz-
mych, sąsiedztwo wulkanów, a może większa, lub

| + mnieysza dzielność siły dogrzewaiącćy słońca, i t. d.
| *Potrzecie: że temperatura stała wewnętrzna w ka-

żdćyszerokościieograficznćy iest insza, i blizka ta-
_ka sama, iaką nam pokazuie tablica liczby poprze-

/ dzaiącey; to iest, blizko równa temperaturze śre--
_ dmićy kraiuz samego tylko położenia ieograficzne-
a pa wypadaiącćy. Głębia wykopana w obserwatory-
PE 1 Paryzkićm o go stóp od powierzchni ziemi,

© prawie zawsze ten sam stopień ciepła-|-9,54, utrzy-
-  muie: i ledwo o pół stopnia się odmienia w śród

>... mayostrzeyszey zimy, co ieszcze przypisać należy
_ przenikania tam powietrza zewnętrznego. Guetiard

oo (mem: Par: 1702.) w kopalniach solnych przy
>. Wieliczce znałazł w głębokości 500 stóp tempera-

| . amrę blizko dziewięć stopni, która się ieszcze poka-
|, szała iasama w głębokości 700 stóp. Podobne
| wypadki odkryły nam obserwacye czynione w ko-

/.._ palniach Francuzkich, Angielskich,Niemieckich i
| €zeskich. Źródła wody z ziemi wytryskuwiące po--
|... kazuią także temperaturęśrednią roczbą tey szero-

© kościieograficzney, w którćysię znayduią (Kirwan ©
An estiimaie of the temperature pag: 52). . Więc >
wnętrzeziemi, choć stale dotrzymwie we wszystkich

*»>p rach roku tego samego stopnia ciepła sobie wła-

  

   

 

  

  

 

    

  
ściwego; iednak w różnych od równikaodległościach
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tak iest nierównie ogrzane, i tak nierówną wszę-
_dęie temperaturą obdarzone, iak ićy powierzchnia,
zważając na samę tylko szerokość ieograficzną
kraiów. ŻAR Kc SU

Z tych wiadomości wypada: że wszystkie od+_
miany ciepła, w różnych porach roku na wierzchu
ziemi doświadczane, kończą się rozgrzewaniem i
stadzeniem się naprzemian powierzchowney tylko
skorupy ziemskićy, pewnćy iey grubości nie prze-
chodząc;że ta skorupa wciągaiąc i wyziewaiąc cie-
plik, stanowi walną różnicę w temperaturze pór
rocznych, iiestprawdziwóćm ogniskiem ciepła at-
mosferycznego. Wiemy z doświadczeń tylekrotnie ',
powtarzanych, że promienie słoneczne przez szkła.
1 zwierciadła pałące skupione, i na gołe powietrze
wykierowane nie cale iego temperatury nie odmie-
niaią: więc słońee promieniami swego światła na
gołe powietrze rzuconemi, żadnego Wwnićm stopnia
*<«iepłaniewzbudza: i powietrze nie ogrzewa się
prostoodsłońca, ale od niego ogrzewa się ziemia
1 ciała na nićy będące, a od tych dopieró ogrzewa
się powietrze: tak ogrzane płynie w góręmieszaląc .
się z warstami wyższemi, których temperaturę ła:
godzi i podnosi. 'Ten szczególnieyszy fenomen, *.
wynikający może z wielkićy przeźroczystościpowie-
trza, dat początek mniemaniu niektórych Fizyków,

„że promienie słońca nie są przezsię ciepłe, i że.
tylko maią własność dobywania i pobudzania do —
ruchu cieplika ukrytegowciałach,na które padaią. *
Ę owierzchnia ziemi przeięta mocą ogrzewaiącą—

udziela przylegaiącemu do nićy powietrzu

samego stopnia temperatury jaki ma sama: |
dnak stopień do dwóchnawetcali wgłąb zie- ;

zechodzi w lecie: wzimie zaś powietrze
aiące_i zimnem:przeięte, nie może na-

bokości dwóch calów swego sto- _ --
bo w tak małćm nawet zaklę-
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- śnieniu, ziemia iuż iest od powietrża ciepleysza, iak

nas uczą obserwacye Hlales (Veget: Stat: L. pag:

_61.) iinnych Fizyków. Z nich wiemy, że na na-

szćy półkuli od. Kwieinia do Września powietrze

zewnętrzne prawie zawsze iest ciepleysze, niż zie-

mia pod swołą powierzchnią: od Września zaś do

Kwietnia ziemia. pod swoią powierzchnią iest cie-
-pleysza, niż. powietrze zewnętrzne; lubo w zna-

cznieyszych szerokościach Kwiecień należąc do zi-
mnych, a Wrzesień do ciepłych miesięcy, mogą

'niezawsze pod 'to ogólne prawidło podpadać. Prze-

 ciąwsży więc ciałem iakićm w zimie zetknięcie się

wierzchni ziemi z powietrzem zęwnętrznćm, mo-

źżna utrzymać ciepło przy ziemi i nie dadź mu się

w atmosferze rozpraszać. "Tę przysługę czynią nam
©. śniegibroniące ziemięod srożeiących mrozów;im

   

, pokład ich grubszy, tym lepsza obrona ciepławe-

wnętrznego; i dlatego w Syberyi, gdzie tak tęgie

„panować zwykły mrozy, zaraz po stopieniu Śnie-
gów, ziemia ochronionóm pod tą pokrywą ciepłem |

_ pokaznie się odtaiona, i zaraz do weietacyi spo-

« Śniegi nawet, ieżeli ich deszcze padaiące nie
-_ rozpuszczą, topnićć zwykły przy ziemi mocą: iey.

ciepła wewnętrznego. Fan Swinden przekonał się

ciągłemi .obserwacyami, że mróz — 15 stopni na

| ziemię gołą wywarty, ledwodo 20calimrozi ią i

— przeymuie;: ale wywarty na ziemię śniegiem pokry-

tą, ledwoią do 10 całów zamraża. W porze „cie-

płóy roku, promienięsłoneczne niedochodząc do

samóy powierzchni ziemi, zatrzymane częstemii gru-

'bemi chmurami, ałbo zbytnią wilgocią ziemię z ob-

| fitych deszczów oblewsiącą, mnićy ią ogrzewaią,

i mnieyszy skład ciepła w ićypowierzchnćy sko-

 rupie-zóstawuią: bo wielka ezęsć tego ciepła roz-

| pfśza sięprzez nieustanne parowanie ziemi wilgo-

| cią.przeiętćy. I dlatego mówićby ledwo nie po-
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wszechnie można, że ustawa iednćy pory roku wpły-
wa w ustawę drugićy. Ziemia udziela przez zimę
powietrzu ciepła, które zyskała w lecie; więc po
lecie suchćm, gorącćm, 1 pogodnćm, następować
powinna zima łagodna: po lecie dżdżystćm i po-
chmurnćm zima ostrai lęga.- Ten atoli porządek
częstokroć psulą i przewracają wiatry, iak to ie-
szcze niżćy powtórzymy. -  /. Ę

| Rótne ogrzewanie się poiścałaka) lądu i dkzżć:
i skutki stąd wynikaiące.

ik. Wyiąwszy przypadkowe przyczyny pomno-
„żyć,lub zmuieyszyć mogące massę cieplika; atmo-
sfera„tyle go ma krążącego po sobie, ile go odbiera
odziemi słońcem ogrzaaćy. Pokrywka wierzehnia
ziemi do pewnćy.Rókorą. ciepłem przeięta, naż
pełniasięniemi w na przemian:powie-
trze „przylegaiąceziemi ogrzewa. się odnićy, a mie--
sząłąc„się zwarstami.wyższemi, łagodzi ich zimno

„do ;pewnćy wysokości: towciąganiecieplika przez
/ ziemię i udzielanie goatmosferze stanowi „różnicę

temperatury w różnych porach roku. Jest więc wiel-
_kićśm dobrodzieystwem natury dla wszystkich istot
ną ziemi żylących, że ziemia tęga iesttrudnym, a

— powietrze barzo złym konduktorem ciepła; gdyż
przez tę własnośćzatrzymuie cały zbiór wyssanego

a ciephika w powierzchownćy tylko 0. inie
dajemu,przechodzić wgłąb 3:swegó wnętrza; i
znowu żeże łatwo na samym wierzchu udziela'go

zu. Powietrze iako zły konduktor ciepła,
c. złatwością do warst górnych, ale

| awsze' przy:wierzchu ziemi, i tyletyl--
ko Odziemiprzec za cieplika, ile wólnei leni-

  

   

  

 

  

 

  
  

  

 „a się warst niższych BoA zwyż--
szemi uląc. dołu, irozlać-.go po.górn atmo-

 

i GRAae sepło ppa Z: się

 



  

36850 Rb ZDRIEAaŁRIWNI

wgłąb ziemi, i wgłąb atmosfery, i powierzchnia
naszego planety nawet w pasie „gorącym byłaby
ostudzonaii zimna. To mieszanie się powietrza dol-
nego z górnóm nie tylko atmosferę ziemi przyle-

*, giiącą łagodzi, rozróżnia temperaturępór rocznych;
| ale ieszcze odnawiaii czyści powietrze dolne, tylą.

+ wyziywami ii szkodliwemi gazami zarażone.

Bąd 'od morza różni się względem "AE1
_ co do bierności, i co do iłasności„przewodniczey
>(L. 86. k. 261): powierzchnia lądui prędzey_i1 bar=
zićy się rozgrzewa, niż woda: ale woda wciągnio-

- . nę w siebie ciepło łatwićy oddaie, 1 dalćy szerzy
po reszcie swoićy massy, niż ziemia tęga; a:

|, woda lepszymijest konduktoremciepła, niż lą
/ dlategoobserwacye nadtemperaturą ody wTó-

sę. nych głębok ościach morza + podróżnemi szero>
kościami-mieysc uważanćy, okaznią dalekomniey-
szą różnicę wstopniach ciepła iniędzy powierzchnią
i głębią morza, niż międzypowierzchnią i i głębią
lądu. /FalesiBalley pod szerokością południo-
wą55stopniznałeźli w miesiącu Październiku tem-
peraturę powietrza zewnętrznego | 12,065 w głębo-
kosci morzasześćset stóp, -|- 11,11.W porze ro-
ku zimowdy, powierzchnia morza zawsze iest cie-

  

a  pleysza, niżpowietrze zewnętrzne: ićy. przylegałące,
| ale zimnieysza, niż woda w głębi morza i ku dnu
dego leżąca; i dlatego woda, odedna iakociepley-
sza 1 lżeysza wznosi się w górę,a woda wierz-
chnia,. iakozimnieysza 1 cięższa, spuszcza się na dół,
aprzez 10 mieszaniesię wody „dolnóy. z górną,:ła-

e ,godzi się i zbliża do równościtemperatura; dla
> tóy ieszcze przyczyny po burzy i gwałtownćy na-

s > wałności, woda na powierzchni morza wzimie iest

> : ciepleysza, niż So przed burzą; bo iest barzićy
» 'zmieszana.zwodąoded:na idącąi ciepleyszą. W tey

  
Adeszcze = RY Ast:= TRE niż wo”
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da,idlatego gdy woda marznie, zaczyna marznąć
' przy brzegach ląda. : >>

>| JF porze roku letnidy wodana powierzchni
morza iest zimnieysza, niż powietrze zewnętrzne 1
miż ląd; ale ciepleysza niż woda w giębi mó- Ej
rza; i dlatego po burzach i gwałiownych wzru= ©
szeniach, morze na powierzchni iest zimnieysze
"w lecie, niż było przedburzą. W tćy samćy roż-
łegłości massa łądu ciepłem letniem przeięta, iest

- mnlieysza niż massą wody; bo łąd zatrzymnuie cie-
© pło na pówierzchowney tylko nie! barzo grubóy.

skorupie,kiedywoda przesyła ie aż do dna; i dła-
tegołatwićy stygnie ląd, niż morze. Oprócz tego
wodaprzy samym lądzie iest ciepleysza, niż w zna-
czneyod lądu odległości. Raymond (mem: de la

- Bocie: de med: de Paris 1778.) w blizkości. JHar-
| sylii znalazł ląd ogrzany aż do 56 stopni Reaumu-
ra, morza zaś nigdytamnie znalazł w wyższćy

-. temperaturze, o. stopui. Tenże 19go Lipca
| roku 1765.znalazł w odlewisku morskićm Marsy-

iitemperaturę wodyprzy samym brzegu +|- 18,64,
dalóy od poriu+]- 17,76, nawstępie domorza 02 -

* twartego +- 16,87. Znalazłieszcze w zimie ląd ostu-
dżony aż do —8 stopni zimna, kiedy morza nigdy

_ nie dostrzegł zimnieyszego, iak-|- 5,55: co czyni
przeszło25 stopni różnicy w temperaturze. Z czego
oczywiście wypada, cośmy iuż wyżćy powiedzie-

, li; że pod tą samą szerokością ieograficzną kraie
_ przy brzegach morza, lubw blizkości niego leżące,
_ są ciepleysze,niżwgłąblądu daleko wpuszczone. —

od równika idącna obiedwie strony aż do
ni szerokości takpółnocney, iak południo- |

ia pokazuie się mićć tę samętemperaturę
oyageI. pag: 75): wszelako twierdzić mo- .

. półkuk ; iowćy różni sięw tem=
reszt:  półnacnóy , bo ta ostatnia ma ;
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żach morskich powiada, iż od szerokości południo-

| wóy 68? stopni znalazł morze zupełnie zmarzłe, i

że ogromne massy lodu w lecie pływaiące spoty-

||). kał na morzu pod szerokością południową 51, 50,

| a-nawet 46* stopni; czego nikt nigdy na półkali

; północnćy avtćmpołożenia i w tćy porze róku

"nie spotykał. SWR ię o
|. Te wszystkie wiadomości razem zebrane uczą

'nas; Naprzód: że ziemia w łonie swoićm ma pe--
ną właściwą sobie temperaturę stałą, w pewnćy

powierzchnią głębi się zaczynaiącą , i we Wszy-

stkichporach roku nienaruszoną. Powżóre: że ró-

-- żnica tćy temperatury zawisła od różney szeroko-

ści ieograficznćy micysc. Potrzecie: że wszystkie

stopnie siły ogrzewalącćy słońca, odmieniaią tyłko

| temperaturę powierzchowneyskorupy ziemskićy, od
" którey atmosfera ogrzewaiąc się mnićylub" więcey,

'sprawuie odmiany zewnętrzne na powierzchni zie-

mi w różnych porach roku czuć się daiące. Po-

czwarte: że ta pokrywka ogrzewałącćy się i stu-

(, dzącóy ziemi, nie tak iest iednostayna Ww morzu,
| jeziorach, i wielkich zbiorach wód, iak na-ziemi

y tęgićy ; bo woda lepszym iestkonduktorem ciepła
| niżląd,i ieszczeróżni się od niego w swćy Bierno-

| ści codociepła: nadto iako ciało płynne mieszaiąc

| się i kłócąc mstawicznie, zminieysza różnicę tem-

>pęratury między pokładami dolnemi'i górnemi wo-

dy. Popiąte: że powietrzebędąc złym kondukto-

rem ciepła, nie wciąga go takłatwoi nie rozpra-

sza od ziemi: łatwićy goiednak odbićra ziemi tę-

_gićy niż wodzie: kiedypowierzchnia wody W zi-

mie zawsze iest ciepleysza, niżpowierzchuia lądu.

* Poszóste: że iakwoda morska przy brzegach ogrze-
wa Się barzićy od łądu w lecie, tak znowu ląd

przy brzegach ogrzewa się od wody w zimieA
dlatego im morze więcćy lądu oblewa, tym wię-

cóybierze od niego ciepła w lecie, a zatrzymuąc
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5 wra ŚĆ Ś ć 4
ie uporczywićy w zimie, robi temperaturę zewnę- .
trzną roczną łagodnieyszą i wyższą. To ćo się
tu powiedziało o temperaturze wody morskióy nie
sprzeciwia siękyowymaścy przywiedzionym doswiad-
czeniom pod L. 82. k. 245. Forster robił swoie
doświadczenia na półkuli południowćy w miesiącu
Styczniu, a zatćóm w porze tam letnićy. Irving na
półkuli półnoenćy w Czerwcu iLipcu, to iest w po-
rze także letnićy: i znaleźli w lecie, temperaturę
wody na wierzchu wjększą niż w głębi morza.
W porze zimowćy na obudwóch półkulach znale--
źliby grube i niedostępne okrętom lody, pod lo--
dem wodę płynną, a zatćm ciepleyszą: więc i tam
w zimie morze byłoby zimnieysze na wierzchu iak
bliżćydna.

Opisanie pór roku, ich podział i żokłodonić Ra >
z żę „tt całóy . , A.ziemi.

"419. Różne stopnie temperatury roczney, idące
za pewnćm położeniem. słońca, i za iego siłą ogrze-
waiącą, rodzące w tworach atmosferycznych rozma-
te odmiany, do pewnych epok roku przywiązane,

' stanowią to, co nazywamy Porami Roku (tempe-
states anni: Saisons). Gdziezachodzą albo małe; s
albo barzo wielkie odmiany w zewnętrzney tempe-
raturze ziemi; tam się pory ręku, albo barzo ma-
ło, albo barzo znacznie od siebie różnią. Ledwo
-miewsz Fizycy i: Jeografowie opisuiąc ziemię,
iedni RADĄ EJ Roka ga. co się
marozumićć przez porę roku; drudzy znaczenie
tego wyrazu barzićy z początków astronomicznych
niż fizycznych wyciągaiąc, przyznali dwie zimy kra-
1om, które żadnóy nie maią; nazwali zimą to, co
iest prawdziwćm latem; i w mieyscach na wieczną
zimę skazanych, wyznaczyli lato. Nam z dopićro.
podanego pór rocznych opisania, wszystko wypa-

e
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dnie proste, łatwe, i z fenomenami przeż obset=.

| wacye zebranemi zgodne. Jak się dzieli cała zic-

mia co do odmian temperatury, tak się dzielić

powinna co. do pór roku. Biorąc zawsze termo-

| metr Reaumura za skazówkę,a na nim stopień 10ty

nad zero za ciepło umiarkowane; wszystkie odmia-

ny dzienne i miesięczne przez cały rok przytrafić -

się mogące w temperaturze kraiu iakiego, albo

kończą się nad punktem lodu, i do niego nigdy

nie dochodzą, przebiegaiąc samestopnie natężonego

(0 „4 miernego ciepła; i kraie takowćy temperaturze

Ę podległe: nie maią zimy: albo teodmiany tempe

* ratury odbywaiąsię pod punktem lodu, i zań nie

_ przechodzą, lub przechodząc tylko na kilka stopni,

nie dosięgaią miertego ciepła; i. kraie znowu w ta-
|. kiey temperaturze nie maią Zata: albo nakoniec te

fa odmiany w temperaturze całego roku wydaią się

+ zwyczaynie nad i pod punkiem lodu, przechodząc

| od stopni zimna do stopni ciepła, i od tych znowu

wracaiącsiędo tamtych; i kraie takim odmianom

podległe maią lało i zimę: środek przechodu tem-

© peratury odnaywiększego zimna do naywiększego

- ciepła, nazywa się wiosną; środek znowuprzecho-

du od naywiększego ciepła do naywiększego zimna,

| zowie stę iesienią. W tę uwagę ziemi co do pór

rocznych, wchodzi tylko zwyczaynyi pospolity

| bieg przyrodzenia, a zatóm nadzwyczayne1przemi-

iaiące rzenia, które czasem sprowadzić mogą

krótką, i wychodzącą zkarbów zwykłego porządku

| temperaturyodimiarię,nie mogą naruszyć tćy my-

słiz bo takie fenomena nie mogą słażyć za fun-

dament ogólnego podziału. Oprócz tego uważamy

01m ieszeze ziemię albo przy powierzchni morza;
+.albownieznacznćy nad nię wyniosłości leżącą; bo

wiemy (L. 87. k. 269), że wierzchołki gór wys%*

| kichwjakićmkolwiekieograficznóćm położeniu prze-

| szedłszy pewnąod powierzchnimorzaw górę od
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„  ległość, są mieszkaniem śniegów iwiecznego:Zi-

mna, iako utopione wwarstach atmosfery, żadnych

innych pór roka, ani znakomitych odmian w tem-

_.pęratusze swoićy: nie maiących. BROK

W takim widoku i sposobie uważana powierz-

chniaziemi, dzieli się. na kraie wiecznego lata,

na kraie wieczney zimy, i na kraie przechodzące

| corocznie 2 zimy do lata, iz lata do zimy; które

-_ przebiegaią /środkuiącą między ten.i ostatacznemi

" „odmianami temperaturę. * W tym trzecim rzędzie

- zachodzić musi różne stopniowanie, podług różnćy

| szerokościieograficznćy mieysc: to iest biorąc rze-

czy fizycznie, podług większćy lub mnieyszćy odle= 

-_ głości, kraiówodpunktów ostatecznych,dwa pier-

wszerzędy stanowiących. © ż

To eo nazywamy pasem gorącym ziemi, mię-

|. dzy zwrotnikami zawartym, i ieszcze O kilka stopni

|. za zwrotniki wystąpiwszy, ledwo nie aż do grani-

| cy wiatrupowszechnego.(L.105. k. 521);ta wiel- '

| ka sztukapowierzchni ziemskićy uważać się. po-

| winna, isko kray wiecznego lata, nie maiący tyl-

-_ koiednęporęroku, to iest ciągłego ciepła, które
R c 50 stopni termometruRaumura, łedwo

kiedy spada do stopnia a2g0, nawet wśród ozię-

_ bionćy nocy; iestto kray ci

 

cy iągłćy i bez przerwy ad-

| nawiaiącćy się wełetacyi;, ba ieden ićy peryod le-

A dwo się kończy ,drugi się zaraz zaczyna, ziemia

| migdyprawie swćy zielonóy barwy nie waci. Cała

|. odmiana, która w tćy porze roka zachodzi , dzieli

się na miesiące deszczów, i na miesiące suszy i po-

gody ; o których zarazobszernićymówi
ć ziemy.

(4 Kraie w samych biegunach ziemi leżące, aż do

—_ 16? siopna od nieh odległe, to iest sięgalące szeró-

/.  kości-74 stopni, są kraie wieczneyzimy, od l.

dziniemieszkane, i wiecznemi lodami nigdy nie-
roztópionemi okryte. Tam pora roku, wystawia-

 iąca obraz, skrzepłćywieczaćmzimnem natury, dzie-
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lisiętylko na porę nocyi dnia, albo na porę cie-
mności i światła (L. 27. k. to7). Słońce przez

| kilka miesięcy nie przesłaiąc świecić nad poziomem -
tych kraiów, barzo akośno padaiącemi i tylko śli-
,zgalącemi się promieniami, ledwo wśród naygoręt-
szych miesięcy do. pięciu stopni temperaturę pod>
nosi, i nigdy nie topi ogromnych mass lodu, całą
tękrainę zimna napełniałących, iako nas przeko-
nywaią obserwacyena półkuli północnóy pod sze-

_ rokością nawet 70” stopni wLipcu przez żeglarzy
- czynione (Kirwan Estim: pag: 55).

_ Reszta powierzchni ziemskićy zawieraiąca dwa
pasy umiarkowane "ziemi (L. 36. k. 125), zmniey-
 szonez iednćy strony kilką stopniami przy pasie
gorącym ,a powiększone za to kilką stopniami przy
pasie- zimnym, zawićrą kraie panuiących na prze-'
mian zimy i łata, orazprzechoduziednćy pory
do drugićy. Ten przechód iest krótki i nagły,
tak wmałych,.iak w wielkich szerokościach: to
jest, przy granicach wiecznego lata, i wiecznćy zi-
my; w pierwszych od długiego przeciągu ciepła i-
dzie się do miernego i krótko trwaiącego zimna;
w drugich od tęgiego i długo trwaiącego zimna,

rzec 1 się do krótko trwaiącego, choć czę-
siokróć znacznie wygórowanego ciepła; i dlatego
w tych ostatnich kraiach weietacya iest nagła i
de. Kraie we środku pasów umiarkowanych

Jeżące, zbliżonesąnaybarzićy do równego czterech
pór roku podziału, i do równćy ich trwałości;
w nich temperatura rosnąc i ubywaiąc stopniami,

|. dzieli rok na równieysze części zimna, gorąca, h
'. ma dwa peryody ciepła umiarkowanego, które

-.zowiemy wiosną i iesienią, i które odpowiadaią
psłońca przy zwrotnikachi równiku, czy-

_ li dwom przesileniom, i dwom porównaniom dnia
>ARba OCZ wow a; Sx

(__ Kraiewiecznegolata, i kraie wiecznego zimna,
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to: maią spólne, że wtamtych aż do 16go stopnia

obudwau szerokości,w tych zaś przez całą ich prze-

/strzeń, prawie nigdy grady nie padaią; bo grad

tworzy się tylko w wyższych warstach atmosfery, |

|znaczniesię w temperaturze różniących od warst

niższych (L. ga. k. 282); kiedy w kraiach wieczne-

go lata dla ciągłego ciepła, w kraiach zaś wieczućy .

- zimy dla ciągłego zimna, nie „zachodzi'tak zmien-

na w temperaturze różnicamiędzy warstami dolue-

mi atmosfery, i warstami górnemi, do których się

woda wpowietrzu  rozpuszczona podnosi. Grad

więc iest tworem i nieszczęśliwym działem kraiów

między tamtemiśrodkuiących, podległym znacznćy,

a częstokroć nagłćy admianie, co do ciepła i zimna.

".Q deszczach peryodycznych: ich mieyscach i

- epokach: o kraiach, w których deszcze

| oajaćł ieshadkie ©
ż = RR ORZE Z > ć = ;
|120. Powiedzielismy, że kraie wiecznego lata

>. . Rze .

blizko na trzydzieści stopni szerokości z obudwu

_ stronrównika się. ciągnące,maiątylko. iednę porę

'czów. W tćy wielkićy sziuce ziemi są pewne.
roku, dziełącą się na porę suszy, 1 na porę desz-

w każdym roku miesiące, w których ciągłe padaią
deszcze: są znowu inne, wktórych ciągłe susze 1-

pogody panuią; a że tedeszcze w każdym roku
| "aednostaynie i stateczńie wtychsamych miesiącach

_ dycznych nie wszędzietak się daleko ciągnie, iak ©

 

wracać się zwykły; słusznie ie nazwano deszcza- -
mi peryodycznemi, albo deszczami zwrotnikowe-

tszy;inamiesiące deszczów, © których potrze-

ze między zwrotnikami leżącym. Tam więc
  
    

wiedzićć naprzód: że granica deszczów peryo-

pas gorący ziemi; bo w Afryce przeszedłszy za”
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szesnasty stopień szerokości północnćy, deszcze pe:
ryodyczne ustaią (Bruce Voyage en Nubie), i za+

- czynalą się „get am kpootaRi ta iest
- nieprzywiązanych do pewnych miesięcy roku: wsze-
Ś ak WA Pak żna ed aAntyllach
-_ deszcze peryodyczne dalćy .się ciągną,i aż do zwro-
iników sięgaią: pospolicie zaś dłażćy wwaią wbliz-
kości równika, niż wblizkości zwrotników.

|, Powłóre: Deszcze peryodyczne ledwa nie po-
wszechnie przypądaią w miesiącach naygorętszych,
/40 iest wtenczas, gdy słońce albo w samym zezżć,
alba blizka zenżt. tych mieysc się znayduie: to iest

_ w szerokościach północnych pospolicie deszcze pe-
ryodyczne padaią od Marcą da Wrżeśnia, w szero-
kościach zaś południowych edWrześnia da Mar-

ea. Śą toll przypadki ad tegoprawidła ogólnego

|kag

j pulące, które się niżćy wyłliczą. Te ieszcze
deszcze każdego dnia w pewnych godzinach blizkich
południa, a zatćm w skóach naygorętszych dnią
przypadaią. Sąto, że tak powiem, rzeki i potokinie-
PAnawałemz atmosfery na ziemię przez kil-

dzin codzień płynące, z któremi się żadne na-
| sze nayobfitsze ulewy równaćnie mogą: tak da-
-_ lece, iż mniemaią niektórzy, że tam przez tydzień

_ więcćy śię wody zatmosferywyleje na ziemię, niż
unas przez rok naywiłgotnieyszy. Ziemia wielkim

_ $pieczoną upałem, połyka zaraz i wciąga te wody
dak, że wkraiu suchym i otwartymw-kiłka go-
„dzin patakich ulewach można suchą nogą prze-

chodzić. « Podobała się ledwo nie powszechnie Fi--
_zykom i leografom porę deszczów w tóy części zie-
imi nazwać porą zimową; alęta nazwisko zdaie

| mi się barzo niewłaściwe; bodeszcz nie iest przy-

 

miolem ani tworem zimy, ho temperaturapodów--
(€zas panuiąca nie iest temperatura zimna, bo na--

koniec położenie podówczas słońca na niebie, iest
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położeniem letnićm; to iest, naybliższóm zenit, czyli
wierzchołka tamtych mieysc i kraiów.

|  Potrzecie: idąc od równika aż za 26sty stopień
szerokości północnćy, w -4fryce od Marca aż do
Wrzesnia ciągle deszcze; od Września zaś do Mar-
ca sh panuią pogody w Abissynii. W Gwi-
nei od o” do Q* stop. szerokości północney,: Kwie-

„cień, May, Czerwiec; w Gore i Senega/ od 14”
-do a6* stopni szerokości północnćy, Czerwiec,

© Lipiec,Sierpień i Wrzesień, są miesiącami desz-
czów, Które dalćy ad brzegów morskich, trwaią
aż do Listopada (Mungo Park. Voyage en Afr:)..
"W Azyi w części górzystćóy Yemen, w Kambayi,
przy brzegach Malabary iwSiam deszcze padaią

/' przez: Czerwiec, Łipiec, Sierpień i Wrzesień, i ie
schodzą się z położeniem letnićm słońca. W kra-
iach okoła Gangesu, tudzież w królestwie Pegz i
napółwyspie Wałakka, deszcze padaią przez
Wrzesień, Październik, Listopad, i schodzą się
z położeniem słońca zimowóm. W nizinach atoli

|, Małakki dwa luh trzyrazy na tydzień deszcz pada
statecznie, prócz Stycznia, Lutego i Marca, które

| lamsą miesiącami ciągłóy suszy i pogody: w T'un-
 quin deszcze padaią przez Czerwiec1 Lipiec. W 4-
meryce przy Qaito w Peruwii, Listopad, Grudzień,
Styczeń, Luty, Marzec i Kwiecień, są miesiącami

| deszczów. W. Nikaragua między 10% i 16? sto-
_ pniem szerokości północnćy deszcze padaią wMaiu,
Czerwca, Lipcu, Sierpniu, Września i przez część

, Października; w Kartagenie zaś przez też same
miesiące trwaiąc,zarywaią ieszcze znacznćy części.

. dastopada. Nawyspach Antyllach od połowy Lipca
dopołowyPaździernika deszcze ciągłe z gwałtowne-
„m wichramii burzami panuią. W Guyannie pora

_ deszczów trwa od Maia do Sierpnia: przy brzegach
wielkiegowAmeryce oda5ga da 17ga
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stopnia szerokości północney: zaymuiąc-Akapulko,

deszcze padaią od Czerwcado:Grudnia.

- Przeszedłszy od równika na półkulę południo-

* wą, w ZAmerycew Brezylii między piątym i totym .

„stopniem szerokości południowóy, od Lutego aź

do Sierpnia deszcze panuią. /)W Afryce od 0” do

2a” stopni szerokości południowćy, ku brzegom

Mozambiku, Quiloa,i Sofala deszcze padaią przez

* Październik,, Listopad, Grudzień i i Styczeń, wła-
(©. śnie gdy tam słońce ma położenie letnie. Na wy-

spie Jawa pora deszczów trwa odListopada do

| Poczwarte:W  kraiach deszczom* peryodycz-

sk podległych, górami od siebie przedzielonych,
oć eo do szerokości albo cale nie, albo mało

się różniących, epoki deszczów peryodycznych nie
w tych samych częstokroć przyp: ią miesiącach;

tak dalece, iż z iednćy strony gór panuie pora cią-

- głóy pogody, z drugićy strony tychże gór pora

  

 

deszczów peryodycznych. Na półwyspie adyi gó-

|, rami Gates przedzielonym na asie wschodnićy

i = brzegach Koromandełu, deszcze padaią przez -

ipiec, Sierpień, Wrzesień i Październik; na stro-

- mie zaś zachodnićyprzybrzegach Malabaruprzez

, Czerwiec Lipiec, Sierpień 74 Wrzesień: a. zatćm

wCzerwcu iPaździerniku, gdy z iednćystrony gór.

' pora deszczów, z drugicy strony pora suszy 1 pogo-

| dy pannie. Wyspa Ceyłanwpodobnym znayduie
si adku;to iest,gdyna wodkodaży, stronie
wyspy kilkomiesięczne deszcze padaią;strona zacho-
dnia górami od tamtey przedzielona, ma czas suszy

i ciągłeypóge bnaodwrot, z przychodzącemi

| na stronę deszczami, pr chodzi pora SU

szy ipogód ciągłych na stronę wsc odnią. W A-

bissynii przy brzegach morza Czerwonego iest kray

(| azwany kraiem Pasterskim” górami ed południa.

(, ku północy ponad morzem się ciągnącemi przedzie-
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lony, gdzie strona wschodnia Beja od morza Czer-
wonego, od Października do Marca iest kraiem
deszczów; od Marca do Października kraiem susz
i pogody. Przeciwnie strona zachodnia -4tbara od

/ Kwietnia do Października deszczów; od Paźdierni-
ska zaś do Marca ciągićy suszy i pogody doznaie:
tak dalece, że w przeciągu czterech godzin z krain

, słoty i ulew przeysdź można do pogody; i pasierze
ze stadami bydła z iedoćy strony gór przechodząc
na drugą w miesiącachdec peryodycznych,

_ciągłóy przez cały rok używaią pogody, (Bruce
Voy: en Nubie T. III). Tę samę przemianę pory

|dźdżystiy i sachey w kraiach sąsiedzkich górami
i lzielonych widzieć można przy brzegach za-
choduich Afryki, między czwartym i 12stym sto-
pszerokości Own jęk w Loango Styczeń,
uty, Marzeci Kwiecień, są miesiące deszczów;

kiedy w Kongo Styczeń i Luty, są miesiącami po-
„gody. I znowu takież przemiany zachodzą nad
brzegami  wschodnio-południowemi Afryki przy.
Quiloa i Mozambiku. Znaleźlibyśmy zapewne
mieysca podobnych przemian w Ameryce, gdyby
nam opisanie fizyczne szczególnych kraiów tóy czę-
ści ziemi SB było wiadome. , *

- Popiąte: miesiącach” deszczów peryody-
cznych mastępuią w reszcie roku miesiące ciągłóy
SK ipogody: w tych znowu obfite rosy w nocy

skrapiałąi odwiłżaią ziemię, i za odsu-
nieniem słońca od wierzchołków tych mieysc przez -
bieg roczny ziemi, robią poręrokunayprzyiemniey-
szą, ale zawsze wysokim stopniem ciepła pałaiącą.

| Wopisanym dowie ziemi, gdzie wieczne laio
 panuie, są kraie, w których barzo rzadko, są zno-
"Wu msze, w kiórych nigdy deszcze nie padaią.

- Takim lest wAzyi część piasczysta „Arabii; w A-
fryce Zgipti puszcze Zibui, i zapewne wiele in-
aych mieysc: we środku Atryki cale dotąd niezna-
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| mych. W Ameryce przy oceanie wielkim, wyżćy

Guayaquil zacząwszy, aż 'do puszczy dkatama

niedaleka Zwrotnika Koziorożca,a zatóm na gra-

nicyprawiepasu gorącego południowego leżącćy,

| jest ńadbrzeże na 15 mil ieograficzuych od morza

ku górom Kordeliery zwanymi odłegłe,a z połu-
dniana północ blizko trzysta mil ieograficznych się

| ciągnące, zawieraiące w sobie miasta Zdma, Aii-

| ka,it. d. w których domybezdachów budowa-

| ne; iest mówię nadbrzeże puszczami także piasczy-

| Jslemi napełnione, gdzie deszcz nigdy nić par

 

„wiatrami pędzone, wypróżniałą.

da, gdzie grzmoty i burzliwepowietrza wzruszenia

są prawie nieznane;. chociaż niebo często tam iest

_ posępne, mgłami i chmurami okryte (Bouguer, Uł-

 

| dłoa Voyage au Perou): rosy i mgły wilgocią napeł-

nione, woda.zaskórnawmałćy: odpowierzchni

 

kanały od rzek wielkich do skrapiania  grnatów

prowadzone, odwilżaią tę ziemię. Ten szczegól-

| nieyszy fenomen przypisaćnależygruntom jiasczy- .
| „stym „ciągłóm iepłem słońca rozpałónym, i bhi-

* zkości gór,w których się;chmury, ciągłemi tam

Poszóste: wiatry odyczne(L. 104. k. 525),

| maoceanie Indyys OO meyach oee-

| anu Adlantycznego panniące, schodzą się prawie
( wtych samych anek roku zdeszczami i su-

| szami peryadycznemi, w okolicach przyległego lądu

_panuiącemi. 'Te deszcze i susze: przezodmienną
temperaturę raz. zbytnićm parowaniem, drugi raz

*koza rozpaleniem sąsiedzkiego ląduzatrzymuią,

| przyśpieszaląbićgpłynącego. powietrza, tak od
| równika ku biegńnom, iak od biegunów ku równi-

   

© kowi,a zatćm potwierdzają te myśli, któreśmy © ż- przyczynie tych wiatrów (L. 110: k. 55g.) rzucili.
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o peryodycznych wyjlewuchrzek.

2a. Deszcze peryodyczne kilka miesięcy ciągle

Xrwaiące, sprowadzaią peryodyczne wylewy rzek,

także statecznie w pewne epoki roku przypadełące

w pasie gorącym ziemi. Znane są wszystkim coro=*

_ czne potopy:Egipiu przez Nil, którego wczbrania

zaczynalą się we środku Czerwca, dochodzą do nay-

większćy. wysokości pod Kairem 25go Wrzesnia;
_ potćmubywaią stopniami aż do środka Grudnia; i
(rzeka ta wychodząc ze swych zwyczaynych granic
okołoprzesileniadnia z nocą letniego, nie wpada

| w nie aż przy przesilenia dnia z nocą zimowćm.
- Przyczyną tych statecznych wylewów są deszcze pe- -

_wyodyczne w górach Abissyni, gdzie Nil ieżeli się
mie zaczyna, to się wpadalącemi doń rzekami po-

|.większa; trwaiące od Marca do Września, to iest
* od porównania dniaz nocą wiosiennego do iesien-

_ mego. . Jakożod6go stopnia szerokości południo=

wćy począwszy, środek. Afryki okryty iest górami,

ciągnącemi się pasmem z północynapołudnie aż
- dostórty Dobrey-Nadziei:tamsą sławne góry na--
zwane Xiężycowe, gdzie deszcze prawie ędy de
ustają, i w których Ptolomeusz naznaczył źródła
Nilu. Te źródła leograf Angielski Renne/, po

wędrówce wgłąb Afryki przez Mungo Park zro-

;Ba przywrócił tćy rzece, uważalącwielką rze-

rzekę oddzielnąwNil wpadaiącą, iakodrugą odne= |
zachodnią Nilu. Tenniezmiernie rozległy ciąg -

  

   

  

 

r odoceanu Indyyskiego wiatrem południo-
łudniowo-wschodnim,z drugićy od mo-
emnego. wiatrempółnocnym pędzone, i

_ nadto od oceanu Atlantycznego przybywaiące ścią-,
__galąc; prócz Niluz południaka „ółęóćsk nącego,

WYdaieieszczezsiebie wiele rozległych rzek, z któż

      

 pazwaną Białą, a mianą przez Bruce za

rykę przedzielaiący, z iednćy strony groma- >
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, rych iedne na zachód do oceanu Atląntycztego,
drugie na wschód płynąc do oceanu Indyyskicgo

© 'wpadaią, wzbieraiąci opadaiącwpewnych ozna-
|. czonych miesiącach roku. Senegal, Niger, Zay-
'_ re, tak wylewaią peryodycznie, iak-Nz/. Błąd Je-

ografów długo utrzymujących, iakoby Niger i Se-
| negal- były dwiema odnogami tćy samćy rzeki, —
dopiero poprawił Mumgo Park, pokazawszy, że
Niger iest: rzekacale oddzielna z osobnych źródeł
wychodząca, płynąca przeciwnie od Senegalu, -
to iest od zachodu na wschód wgłąb Afryki, i .
tam się wlewaiąca w ieziora wielkie przy Ghana i
JFangara, błizko pod 15stym stopniem szerokości

/ północney, i piętnastym stopniem długości wscho-
dnićy, rachowanćy od południka w Greenwich.

' Podobne skutkiwydaią góry Azyż, a szczególnićy
Gates, półwysep Imdyi przedzielaiące, i deszczami
pęryodycznemi skrapiane. Ganges, Jndus, i inne

padaią także wylewom peryodycznym.
Pasmo naywyższych na ziemi gór Kordeliiery

zwanych, i Amerykę od północy ku południowi
- przecinalących, wydaie tylęogromnych zsiebie rzek,.
 wpadaiących ałbo do oceanu Atlantycznego, albo
do oceanu wićlkiego. Deszcze peryodyczne w tćy

(części ziemi, tak iak w innych pod pasem gorącym
anuiące, sprawicby powinny peryodyczne wyle

oGdy.rzek I oabkół mę Aa:rzeki kota
*. w Brezylii, którćóy Buffon przypisuje zupełnie po-

dobne i w tym samym: czasie przypadające wylewy,
dak Niłu w Afryce (Theorie de la terre pag: 85),
i oprócz rzeki Orenoque pod stopniem sze-

'

rokości półnoenćy do oceanu Ailanytycznego wpa-
.  dalącćy, która przez pięć miesięcy od końca Kwie-
/ amia do końca Wrzesnia wzbieraiąc, częśćGuyan=

ny, kraie mowćy ndałuzyi i uowćy Grenady
/ zalewą: i znowu przezpięć następnych miesięcy ©
- padaiąc, osusza (Raynal Hist. Phiłos: Tom: IV.

v*"
s >

RE »
=
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, pag: 110); oprócz mówię dwóch tych rzek, nie
mamy dokładnego opisania o wzbieraniu innych.
Bouguer w opisaniu swoićm Peruwii mówi wyra-
 Źnie, że rzeki Amerykańskie na stronie zachodnićy -
Kordeliierów do oceanu wielkiego wpadaiące, nie
podpadaią wezbraniu iwylewom dlatego; że z wy-
sokich gór spadaiąc, i krótką drogę na lądzie prze-
biegaiąc szybko 1 nagle wlewaią się w morze: co
potwierdza ogólną uwagę sławnego wędrownika
Bruce, który zastanawialiąe się nad rzekami Afry-
kańskiemi mówi: iż do wylewów  peryodycznych
stopniami rosuących i opadaiących, naywięcćy po--
magaią wiatry przeciwko nurtowi rzek wieiące, i
wstrzymujące nagły Pow m morza. Bez wia-
tru północnego wciąż od Kwietnia do Paździer--
nika w Egipcie panuiącego, i pchalącego wody ro-
snącego Nilu ku swóim źródłom,rzeka ta nie mia-
łaby tak rozległych,długowwaiących, i tak do-

- broczynnychdla Egiptu wylewóy; skąd wnosi po-
wszechnie,iż rzeki z gór wysokich spadaiące i
"deszczami peryodycznemi zasilane, ieżeli nie są
w swym spadku wstrzymywane wiatrami, bądź
statecznemi, bądź peryodycznemi wzdłuż ich ko-

'ryta i przeciwko ich nurtowi wieiącemi, nie zrobią
-' znacznych i długo trwaiących wylewów :(Voy: en
Nabie T.1II). Siłą kowe wiatrów okręty w gó-
rę pędzone mogą od uścia rzek daleko w głąb lądu -
wchodzić, itamzamiany handlowe rozszerzać.

- W. pasach umiarkowanych ziemi około poró--
*wnania i około przesileniadnia z nocą, rzeki tak--
żewzbieraią, biorąc wzrost wody, albo od śnie-

_ gów stopionych w górach, skąd wypływają; albo
z obfitych deszczów z wiatrami corocznemi (L. 105.

_ karta 527.) przychodzących: lubo te wszystkic wy-
„ lewy mie tak stale i porządnie rzypadaią,iak Wga-
_ Się ziemigorącym.- , R

>
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JFpływ wiatrów na temperaturę pór roku, Ż
ieorya nadzwycząynego zimna.

(0422. Z wyłożonych dotąd 0 ziemi wiadomości,
zrobić możemy ten ogółny wniosek: że naywal-
nieysze fenomena meteorologiczne dlatego state-

cznićy i porządniey wypadaią w pasie gorącym zie-

mi, iż tam wiatry są stateczne, i podług pewnych

peryodów roku urządzone i wracaiące. 'Te części
_ powierzchni ziemi, które są wystawione na wiatry

 przemiiaiące i zmienne, zdają się nic nie mieć sta-

tecznego w odmianach powietrza: i ehoć iedna po-
ra roku wpływaiąc w stan drugićy, służyćby po-

© winna za skazówkę do wnioskowania o przyszłey,

z uwagi i fenomenów pory poprzedzałącćy; wiatry

cić zupełnie mogą i omylić te wnioski. Przytoczę
a przykład ostatnićy nadzwyczaynie ostrćy zimy

| roku 1802. na*”rok 1805, która nie tylko w pro-

wincyach Polskich, ale i w wielkićy części Europy

czućsię dała, przeciwko że tak powiem, zwyczay-

nemu rzeczy porządkówi. Całe lato 1802go było

"suche; pogodnei gorące. Czerwiec, Lipiec, nay=

| szczególnićy Sierpień znakomite były wielkiemi u-
 pałami ażdo2gciu stopniw Krakowie termomett
podnoszącemi. Wrzesień 1 Październikik były tak-

że miesiące pogodneinadzwyczaynie ciepłe, kiedy

w Październiku ieszcze były dni skazuiące 20 sto-
pni ciepła. Tak suche i gorące lato sprowadzić

było powinno zimę umiarkowaną d łagodną; ałe

wiatry wschodnie i północno wschodnie zawsze u

mas ostre i zimne, Od środka Pazdziernikai przez

zęść Listopada ciągle wiełąc, ostudały znacznie
|. ziemię ieszcze śniegiem nieokrytą:potćmprzerwa=

 

| ne w grudniu wiatremciepłymzachodnim,wróci-

© ły znowu na końcu tego miesiąca i wciąż przez ca*

| dy Styczeń Roku 1805g0 panuiąc, sprowadziły zi

EZ
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nię nayostrzeyszą i mrozy—24,3 stopni; tak dalece,
że temperatura średnia dniowa z obserwacyy ran-
nych, połndniowych | i wieczornych, podług. (L.-
115. karta 548) Wyciągniona, dała na temperatu-
rę średnią Stycznia 1805g0—12 stopni zimna
w Krakowie: co znacznie przachódzi ostrość dwóch
tęgich zini: to ićsl z roku 1798 na 179g. kiedy
Styczeń był także miesiącem bayzimnuieyszym, ma-
iącym w Krakowie„temperaturę średnią— g,95; i

(zimy z roku 1799 na 1800, wktórćy.nayzimniey-
szym miesiącem byt Maricę R. 1800g0, „maiący
temperaturę średnią —8,76. Przez wszystkie te sła-
wne tęgiemi mrozami zimy panowały w Krakowie
wiatry „wschodnie, północy |często zarywaiące, któ-
re siudzącnnagle ziemię sniegami nie frzykry!tą,t
powiększając znacznie siłę rozpuszczaiącą powietrza,
sprowadzać zwykły zimy tęgie, mimo suszy i upa
łów lala, które poprzedziło. ebay z piłniey-

„dą. was TEN,
_ Professor ęubliczny Sox„Akademii Wileń-

 Ń skiey, któregośmy luż w.przypisie. do L. 86. na k.
261. wymienili, w Tomie I.art. XIL swego dzieła

/ na karcie112.-twierdzi, że przyczyna tęgich mro-
ów i zimna, iest obfite ulotnianiei rozpuszczanie
wody w atmosferze; że im mrozy tęższe, tym wię
cey wody rozpuszczonćyw powieuwzu:zdanie to
 popieraiąwalnieysze fenomena.meteorologiczne.. Do

- obięcia.atoli teor: i zimna atmosferycznego stąd wy-
laiemy: następuiącą uwagę,wartą,

  

*nowienia Fiizyków.|
Powiedzieliśmy pod L. 88. k.274. że powietrze >

: rozpuszcza wsobie wodę,iw miarę temperatury,
Bmiarę gęstości ta siła rozpuszezaiąca. z rosną-

cągęstością powietrza ciągle rośnie; ale z rosuącą

   
sroa!róśnie -tylko do pewneg=punktu, któ-

disz) «dci ape"toiest por
25.

 

daie, „pilnego roztrząśnienia. 1 żasta-
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wietrze nadto REAreżóane: i mnićy bierze

wilgod, I słabićy ią w sobie zatrzyniie. Z tego

tylko początku wytłumaczyć można, dlaczego w pa-

- sie gorącym ziemi deszcze peryodyczne naywięcćy

przypadaią Wtenczas własnie, kiedy słońce iesi nay-
- barzićy wygórowane, i nstwięcey swą siłą ogrzewa

ziemię. Woda więc opadać może w powietrzu, albo»

„rzez zmnieyszoną temperaturę, osłabiającą dzielność

__ cieplika; albo przez podwyższoną temperaturę, osła-

„/ biaiącą gęstość powietrza. Powietrze rozpuszcza

| wodę w zimie i w lecie; z tą różnicą, że siła prze-
*

-miagaiąca w rozpuszczaniu przęz zimę iest gęstość

ż powietrza; siła zaś przemagaiąca w lecie iest dziel-

,,,,, ność cieplika: to iest w innych słowach, że w le--

— cie więcćy iest w powietrzawody ułotniońćyprzez

6. + ciepło, niż rozpuszczonćy przez powietrze; wzimie

 więcóy wody rozjuszczonćy przez powietrze, niż

ulotwionćy przez ciepło; więc w zinie woda opada

- przez ciepło zmnieyszałące siłę gęstości: w lecie.

/ ypodaopada przez zimno zmnieyszające siłę ciepli--

| ka. Powietrze od biegunów ku równikowi pły-

| 1 mące niesie w sobie massę Miga rozjmszezonćy przez

Ę | „gęstość: ta gęstość ciepłem joymuiącćm osłabiona

A w pasie gorącym,sprawuie obfite opadanie wody -

"w deszczach peryodycznych. - ; m

0 Wiatry wschodnie i wschodnio-północne wpa-

(4sieumiarkowanym północnym ziemi,są zwyczaynie

> wiatry suchei zimne: z niemi powiększa się gęstość

,..  , gSsiła' rozpaszczałąca powietrza, która przez rozpu-

0. szezanie wody wyniszcza massę ciejłika w atmosfe-

0110 IR6KPĄZĄCEGO i iest „przyczyną nadzwyczaynych

(0... mrozów i zimy dęgićy. Za ódniianą wiatru 1 j.0d-
/. wyższaniemsię temperatury, następują zazwyczay

po tęgich mrozach obfite śniegi, łab deszcze. Jakoż

' atmosfera tyle tylko ma krążącego cieplika,iłego -

wzięła od ziemiw lecie ogrzanćy; im przyczyna tel

 

>
.
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 mieysza, tym większe atmosfery ożiębienie.
Fu wypada zapytanie: skąd mogą powstać w paw

Sie umiarkowanym przemagaiące wiatry wschodnie-
lab wschodnio-północne podczas zimy ? Gdy słoń-

_ce bawi na półkul połuedniowćy, wystawmy tan
sobie okolicę równika mocnoogrzaną przez. siłę

, słońca, od iakieykolwiek nadzwyczaynćy przyczyny
posiłkowanąi wspartą: powietrze ciepłe popłynie
szybkim pędem górą od równika ku biegunowi

- północnemu, 4 z.większą ieszeze szybkością powie>
trze zimne od bieguna płynąć będzie dołemkurów =
wnikowi. Ziemia, ponieważ przez bieg. dzienny
kręci się z atmosferą około swoićy osi od zachodu
ną wschód, chyżość ićy przy biegunie iest żadna,
dako przy punkcie w tym biegu spoczywaiącym, ale

cieplik połykaiąca i w skład obracaiąca, iest dzieł

ta chyżosc, iak wierhy, coraz barzićy rośnie ku ró-wnikowi; wigepowietrzedołem płynące od biega-
na,zestanu spoczynku przechodzić będzie do coraz
chyższego biegu wirowego, i robiąc w pasie zi-
 mnym północnym ziemi wiatr -ciągie północny,
przez sposób wytłumaczony pod L. 109. k. 336.
zrobi w pasie umiarkowanym wiatr wschodni, lub
wschoduio-północny, podług "większćy, lub mńie, >
sżey chyżości swego płynienia ($. 11. Wstęp).To”

_dest, w pxsie umiarkowanym "ziemi powietrze od »
_ saniego piegnić adące zrobi taki. prąd atmosfery,

iaki robi w. pasie gorącym powietrze od znacznych
saerokości ieograficznychku równikowi płynące (b.

_ 10g. karta 556). Zobaczymy ieszczew R obdsjskk
_ Rastępuiącym przyczynę ż rozłożeniai kierunka
gór Azyatyekich wynikającą, dła czego wiatry £

- wschodnie i wschodnio-północne,sprowadzają nam
tytęższe mrozy w zimie, a wielkie susze wlecie.z %

 

    

  
> + wietrze ciepłe górą odrównikaku bieguno-
wi płynące, i osiadaiącć, że tak powiem, pod bie-

| gunem; łagodzi ostrość atmosfery biegunowey ,i
a > aa ; 4 y = z a5% > AR
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_ „ostrość "wyższych warst w szerokościach znacznicy-
szych, 1 dlatego mniemamy z Daniielem Bernonllim
(Mem: śur les courans), że pod bicgnnami i blizko
nich, nie tak iest nizka temperatura atmosfery, iak-
-by bydź powinna przez położenie ieograficzne tych
punktów; i że tam warsjy wyższe powietrza są ła-
godnieysze od miższych ziemi. przylegaiących: co.
naprzód popiera fundament rachunku podanego

"w tabłicy pod L. 116. karia 558, gdzieśmy przy-
puścili temperaturę roczną średnią pod„biegunem
równązero, kiedyby ta wyrażać się musiała przeż
znaczny stopień zimna, gdybymic niełagodziło o-
strości powietrza w tćy „części ziemi na wieczne
mrozy skazanćy i skrzepłćy: to powtóre tłumaczy -

© nam przyczynę ustawicznych burzy, nawałności i
msłoty„pod biegunami A które robi. bezjrzestanne
| mieszanie się tam przez całyrok.powietrza ciej;łe-

go: z zimaćm, opuszczającego wodę rozjjuszczoną
| przez wielką gęstość powietrza: to nakoniee. tluma-

czenie załatwia trudność, którąby nam kto. mógł
zarzucić przeciwko naznaczopey. przyczynie  mro-

i zów nadzwyczeynych, w pasię umiarkowanym zie-
« (mi: bo powietrze od biegunadolegopasa przy-

|. ibywaiące może bydź suche, złagodzone, i LE
- ,/  €one, azatćm z wielką chciwością rozpuszczalące
(+... wodęi rodzące zimnoprzez wciąganie cieplika,

|. krążącego do.stanu kombinacyi. „Więc zbytnie roz-
- grzanie ziemi na półkulipołudniowćy przy równi-

//./ ku, sprawić może łagodnieyszą zimęw pasie zi-
(>, mnym,1 razem naytęższe nirozy w pasie umiarko-

| (wanym ziemi. Ten wniosek znowu nam tłuma-
(0, €zy tem nadzwyczaynyi zadziwialący w. obserwa”

- eyach meteorologicznych fenomen, że kiedy wczę-
"ści Europy od biegunów dalszćy, srożeiące pano-

- „wały rozy; w Szwecyii Laponii zimno nie było
© tak znaczne, iakby bydź powinno, gdyby siętem-
- peraturaaumosfery zniżała wproporcył rosnącćy

  

  

- ż >

   



mo, ; h

omA ROCZNYCH. 389

szerokości. ieograficznćy kraiów. Nie przeczymy, iż
mogą znaleźć się zarzuty i tudaości przeciwko
rzaconym tu myślom , wtak trudnym,zzawikłanym

-1 mało tkniętym przeduńiocji: ale może sam tyłko
niedostatek potrzebnych obserwacyy zebranych na.
nayodłegleyszych punktach ziemi,zatrzymaiby Mo-
kladaą na nie odpowiedź. VW tym atoli ogólnym
rzeczy widoku , wszystko się razem trzyma 1wiąże,
cośmy powiedzieli o wiatrach, porach rocznych i

| odmianach temperatury na całdy ziemi. Powodo-
©'wani samą czystą chęcią szukania prawdy, miło
nam, będzie, „kiedy pilne roztrząsanie tych mysli
„tanie się powodem, albo do wyszperania dosko-
 nalszego Uumaczenia znanych iuż skutkówi dzieł

| natury, albo do dochodzenia takich fenomenów, któ-
re są dotąd przed namiokryte. Wszystko to ie-
dnak razem wzięte uczy nas, że do (wzrostu Me-'
teorologii ziemskićy, istotną iest rżeczą pilne uwa-

-żanie wiatrów, „dóskonalenie ich iegryl , i nieod-
_ dzielneod nich ńważanie biegu i położenie xię-

 Życa,możesiluićy w ruch atmosferyła
ż s»:niż sięA: zdawało.

ż
ź

  



 

"ROZDZIAŁ IX.

= Q Zewnętrznóy budowie Żiemi,

Wyrachowanie mórza i lądu na ziemi i ićy
'  pasąch wnioski stąd wypadaiące.— -

123. POZNAŁISMY dotąd co iest ziemia w fzędzie
© 6.» eiał niebieskich: iąkie ićybiegi, iaka figura i roz«
- //_ ległość: iakie ićy podziały co do admian świaiłą
(+, 4 ciepła, wynikającychz różnego ićy mieysc poło-
|, żenia. Poznaliśmy-biegoblewaiącego ią Oceanu, i

/. opasuiącćy ią atmosfery. fozważmy teraz zewnę-
,  rzną ićy budowę. Jesttó, iak iuż wiemy, S/e-

-. . rołda czyli bryłaokrągłado kuli zbliżoną.  Pró-
, mień tćy kuli czyli odległość ióy środka.od po-

|... wierzchni z dokonanych wymiarów wyciągnęłiśmy
-.. . - mil ieograficznych858 (L. 49. k. 157): rozumiejąc

| przez milępietnastą część stopnia koła wielkiego,
zawieraiącą 5806 prętów francuzkich: każdy zaś

| pret rowny sześciu stopom, czyli trzem łokciom li-
" tewskim, A ponieważ naywiększa dwóch mieysc

/ ziemskich od siebie odległość nie może przechodzić
łuku 180%; więc ta odległość nie może bydź nigdy
większa nad dwa ysiące siedmset (2.700) mil ieo-

; s BYK

505. graficznych. 2 ę :
oaz e Ziemiaiest morzemzewsząd oblaną: dno tego

©. morzą iest nastrzępione wielkiemi góramiz ziemi
|, ftęgiey 'złożonemi. Te góry morskie wychodząc
|| mad powierzchnią wody; robią wyspy; czyli ziemię

tęgą nazwaną łąde (Continens: eontinent) "który
moda w koło ólent Ponieważcałyląd iestmorzem

MK low = 5 >: > »
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- zewsząd oblany; uważać go możemy, iako groma-

dę wysp wielkich i małych z pod morza wycho-

dzących. WYyrachowaliśmy, że cała powierzchnia

ziemi zamyka dziewięć okaże. dwakroć piędzie- -

sią ieden tysięcy (g,251,000) mil ieograficz: kwa-

/ dratowych: uważającią podzieloną na pięć pasów,

| oznaczyliśmy przez „rachanek wiele takowych mił

każdy pas w sobie zawiera (L. 4q9. Ko16x) * Re

SA Poedómy teraz całą ziemię wyobrażonąna kuli

-sziucznóy lub na karcie, przedzieloną równikiem

na dwie połowypółnocną 1 południową. Posuze-

żemy zaraz, że na całey zjemi więcćy wody niż

„lądu;i że ląd iest nie równie rozłożony. Cały

- pas zimny”południowy iest morzem zalany. . Cook

w R. 1775 przedarłszy sięz wiełkićn niebespie-

"czeństwem w śród lodów aż do szerokości połu-

_dniowćy 67. 15. żadnego tam lądn nie znałazł:

ale tylko dałey ku hiegunowi południawemu wi-

- dział stósyskupionych.lodów (Cook's second Voyage

-ch.1.). Jest więedałeko więcey lądu na półkali „pół-

-_ notney, niż na południowey. Jeograłowie francuscy

podług Malt-Brun_(Precisdela geogr. Tom: H.
p- 166) znaleźli następujące stosunki lądu do wo--
dy: w pasie zimnym północnym 6,400: w pasie u-

-. miarkowanym północnym. 0,559: w połowie pół- -

| moeney pasu gorącego 0,297. W. połowie połu-

_dniowey pasu gorącego o,512. W. pasie hnziarko-

- wanym-południowym 0,075. w pasie zimnym po- |

 dadniowym 0,000. wyrachowaną przez nas powierz=

-chnię każdego pasa rozmnożywszy przez właściwy

— mustosunek, ofrzymamy” takirozkładmorza i lądu.

— wmilacłi ieograficznych kwadratowych. © 6

. Wa Pźłnocy. Powierżchni Wody Lądu.

| Pas zimny ma |. -582570. '229043. 155027.

- Pasumiarkowany „2400985. 105yg145. 1541840.

| Pofpwagorącego 1821945. 1291888. _ 547057.
-PółkułaPółnocna 4620500. 2583576. 2041924.
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' Na Południu. Powierzchni Wody Lądu.
Pas zimny ma . 582570. 382570. 0.

/ Pas umiarkowany 2400985. 2220911._ 180074.
" Połowa gorącego 1841945. 1267259. 594686.

_ Półkula Południo, 4625500. 5870740. 754760.
 

Całaziemia ma . g251000. 6454516. 2796684.

_ Zapatrzywszy się na te liczby, i dzieląc icdne |
przez drugie; wypadną nam różne stosunki, a
z nich następuiące wnioski: . .

|... Naprzód: że rozległość morza do rozległości
|... ląduiest2,5078:to iest, żea całey ziemi blizko

|. 24 razy więcćy iest wody niż łądu: albo prościćy
27 że się ma blizko rozległość morza do rozległości

(,,/_ dądu, iak siedm do trzech IBK > p
upo. 27 Poldtóre:na półkuli północnćy pas umiarko-
(wany więcćy ma lądu niż morza: i ma go blizko
PA dwa razy tyle, ile pas zimny z połową pasa go-

rącęgo razem wzięte. * Ra EM

 

|. Potrzecie: że pas gorący na stronie południo-
_ wćy ma więcćy lądu, niż na północney.

Poczwarte: że na półkuli półnoeney masięroz-
ległość wody dorozległości łądn iak pięć do czte-

|... rech (5:4); kiedy na półkuli półudniowey tez roz-
©, 0 ległosci maią się do siebie, iak czterdzieści ieden
(0, „dó osmiu (41: 8): to. iest, kiedy na półkuli pół-
/.//. mocney, ledwo nie tyle iest wody co łądu; na
(. półkeli południowóy iest przeszło pięć razy wię-

(.. cey wody niż lądu. A ponieważ atmosfera ogrze-
wa się od łądu i od morza, a ląd barzićy się ogrze-
wa od słońca niż woda (L. 28. k. 567); więc
a> południowa iest zimnieysza niż pułnocna.
du widzimy przyczynę, dla czegozeglarze w mie-
siącach Grudniu i Styczniu, to iest w czasie panu-
cego tam lata,spotykali na półkuli południowćy

ę dody pod szerokością 51”. (Cook%s second voyage),

3
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kiedy Barentz nie spotkał lodów w lecie pływaią-
cych na północy, aż dopiero w szerokości 70'.

Popiąte: Porównywaiąc ląd północny z połu-
dniowym, znaydziemy; że się ma pierwszy do dru-
giego, iak 2,7 do iedności.- Pokazaliśmy wyżóy
że na całćy ziemi ma się rozległość morza do roz-
ległości lądu iak 2,5 do iedności. Te dwa sta-
sunki nie różnią się od siebie tylko ułamkiem 2;
więc blisko o tyle więceyiest lądu na północy niż
na południu, o ile więcćy ięst morza niż ląda na
całey ziemi. Te wnioski są ważne do poznania

/ fizycznego ziemi.  Wyciągneliśmy ie z rachunku,
to iest, z niewątpliwego początku pewności.

Podział i obwód lądu: nazwiska ieograficzne.

124. Ląd dzielisięna stary to iest dawno zna-
ny zawieraiący Enropę, Azyą i Afrykę; i na ląd

* nowy czyli poźniey. znaleziony,do którego należy
Ameryka odkrytaw latach 1492... 1498 przez Kry-
'sztofa Kolumba Genneńczyka, Nowa Hollandya
 postrzeżona przez Portugalczyków w latach 1550 i
1540, ale dopiero w rcku 1616. zwiedzona przez
Hollendrów. Do nowego ieszcze lądu rachować *
trzeba liczne wyspy Oceanu. wielkiego przez ró-

, żnych żeglarzy w różnych czasach odkryte i-Opisa-
ne, których zbiór wraz z nową Hollaadyą dobrze

| nazwałMalt-Brun  Oceańką. (Oceanique) sianowią- -
- ©ą piątą część lądu ziemskiego. (©|, Wyspy małe położoneblisko rozległego lądu
sprawiedhwie się uważaią iako do tego lądu nale-

| żŻące; bo się z nim łączą albo kanałem morskim
- głębokim do żeglugi zdatmym; albo skałą morzem

/zakrytąi dlażeglugi barzo niebezpieczną. Takowe
| skały wychodzić nawet mogą od wyspna pełnóm- morzu położonych: w pasie gorącym ziemi są nay-| ezęściey koralowe od. polipów morskich zbudowa-

  = >
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ne. Wszystkie skały morzem zakryte nazywaią się

Skałami ślepemi alba Rafami (Ścopuh:Rescif5).

Wyspy ieszcze łączyć się mogą z lądem przez po-
kład osadzony piasków także dla żegługiniebez-
piecznych:ikiedy te piaski są wodą pokryte nazy-

waią się brody, zamieci, mielizny(Vadum: bancs,

(| gróves): ieżeli zaśwyglądaią z morza, i robią iak
"kępy piaszczyste, nazywaią się zaspy morskie

(Pulvini: Dunes). Wszystkie podobne mieysca bydź

- powie wytknięte na kartach,i żeglarzóm znane, '
„ć zeby ich uaikali. ; Y AN AE „m
JAA Tąd kończy się przeż krańce (a) (cótes) obwód

|. ięgo stanowiące, z brzegami morza zetknięte, i o

s Młęgo spławione. Fe krańce ałbo są wysokie 10-

stre (bords escarpćs: filaises) to iest skaliste, nad
|. morze znacznie wyniesione, i ledwo nie prostopa-*

|dle ścięte,iakiesąledwonie na wszystkich brzę-

- gach. zachodnich Ameryki; albo są położyste czę-

ścią ze skał, częścią z ziemi lęgićy złożone, 1 co raz

>. «barzieyw górę się wznoszące, robiącrównię niniey

7. „dub więcćy pochyłą. Uważaią naturaliści że krań-

ee zachodnie rozległego lądu są po większćy części

_ przykre i wysokie, kiedy brzegi wschodnie są czę-

sta położyste, i to przypisują biegowi morza ciągle

| płynącego od< wsch ku zachodowi w swóm

-'. podnoszeniu się i 'spadaniu,-a przez to unoszącego .
i ziemię, i gromadzącegoią przy brzegach wsclio-
-  , dnich. Krańce wielkiego lądu nad morzem się cią+

„ guące są w różne nieforemne liniie i kąty powy-

 

0. (fa) W ięzyku naszym Brzeg służy i wodzie i lądo-

po RCK WE żebym byt: lepićy zrozumiany, użyłem tu

(| dawnego polskiego wyrazu kraniec: nie zabrania-
| iąc sobie w ciągu nauki iśdź za zwyczaiem, ile-

kolwiek razy mowa przez tanie stanie się wątpliwą.
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krawane, raz wyskakuiące w morze (saillans), i
znowu w ląd wcięte (rentrans) albo się wprost

„ €lągnące w różnych zagięciach. Jeszcze ten ląd
widzimy rozmaicie powydrążany i popruty, i różne
iego w głąb zapadłości wodą morską zalane. Je-

żeli wydrążenie lądu daleko się rozciąga; wody
mórskie zatapiając ie, robią morza nazwane śród-
łądowe (mediterranea: mediieranćes), któże są za- |
wsze odnogąmioceanu wkraczaiącego w głąb lądu.
Takiemi są: morze tak nazwane śród-ziemńie ze

| swoiemi odnogamni; to iest morzem Weneckiem,Mar-
mara, Czarnemi Azowskiem; Bałtyckie: Białe:

_ Morze Czerwone: Perskie: Purpurowe przy Ka-
lifornii; . morze Hudsona. Włlewa się Ocean
w środ lądu albo przez otwór obszerny iak w Ka-

/ lifornii, w morza Mexykańskiem i t. d. albo przez
- otwór ciasny wydrążony między dwoma lądami do
- siebie zbliżonemi: 4 taki otwór nazywa się cieszi-
na morska (Freium: Detroit). "Takie cieśniny sła-

 wnieysze mamy: Gibraltar dawniey słupami Her- -
'kułesa zwany: Dardanelle: cieśninę Konstantyno- -

/ politańską:Babel-mandeb przy morzu czerwonćm,
/._ Ormus przy morzu Perskićm: Berizg między Azyą

'1 Ameryką, gdzie ocean północny łączy się z ocea-
_ nem wielkim. NSA SRR
'__ Jeżeli ocean „z dwoch stron wkroczy w ląd;

| zrobi dwa morza śródlądowe, które od siebie od-
dziela ięzyk wązki lądu, Takowy ięzyk lądu dwa

_ morza oddzielający nażywa się Przesmyk (Isthmus:
_ Isthme). Mamy dwa takie sławne przesmyki, Szez
155.mil szeroki przy morzu czerwonćm; i Panamą
WAmeryce szeroki 33 mili: pićrwszy prawie
piasków usypany, drugi ze skały granitowćy wy-

robiony, Jeżeli wydrążenie lądu morzem zalane
niedaleko się ciągnie, nazywa się zatoką lub od
fewiskiem morza (Baie); ieżeli ta zatoka iest dosyć

: . głęboka, przy swaim otworze skałami ipiaskiem

ZA
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nie zapchana, dna nieskalistego, ale piaszczystego
douiwzymania kotwicy, staie się stanowiskiem wy-
godnćm dla okrętów. Jeżeli przy niey iest miasto
i skład: na towary, zówie się Portem (emporium:
Port, anse). Jeżeli iest małą zatoką lądem zasło-
nioną, i tymczasowe tylko przeciwko pewnym wia-
trom schronienie dla okrętów daiącą, zowie się
Przystaniem (Rade). Gzęstokroć przy uścia rzek
wielkich buduią się przez sztukę takowe stanowi-
ska, na schronienie okrętówod wiatrów burzli-
wych: i zowią ie sztucznemi (Havres).

Jeszcze krańce lądu mogą bydź naieżone wyso-
kiemi skałami nad morzem sterćzącemi, któreśmy
nazwali stertarmmi morskiemi (Capita: Caps): iakie są
HFinisteru w Hiszpanii, Swiętego /fincentega na

, - brzegach Portugalli:dobreynadzież na końcu pó-
_ Hudniowey Afryki: Comorin na końcu Indyi; Ao-
mani na półwyspie Malacca: i na końcu Południo-

_wey Ameryki //orz i t d. Jeżeli zaś te skały nie
są barzo nad morze wyniesione, nazywaią ich że-
glarze kołcami albo spzczastościami (Des pointes):
iakie mamy na brzegach zachodnich Afryki przy
Gwinei. Gdy od skały nad 1uorzem sterczącćy
ciągnie się troche lądu wchodzącego klinem w mo-
'rże, nazywaią toprzyłądkiem (Promontoriuni:
promontowe) iaki iest przy stercie dobrey nadziei.

(Morze wkraczaijące w ląd może go w częśćii
-płytko zatopić, dzieląc się na małe odnogi, tęgiemi i
_ dosyć moenemi brzegami ziemi poprzedziełane, któ-
/re mazywaią się wybrzeżem morskierh (Lagunae: ©
Lagunes). Są Jeografowie,którzy Wybrzeżem czy+

( ]i Lagunami nazywaią wylewy rzek przy uścia do
" morza. Jeżeli kanał którym morze wpada do łą-
da nie iest zbyt otwarty iszeroki, a małe odnogi

|, morza łączą się kanałami wązkiemi; tąki kray daie
|... się osuszyć, i do zamieszkania przygotować. Sypią
|. się mocne'i lęgie groblezatykaiące kanały, i z tych
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wybrzeżeń robią słę ieziora zewsząd ziemią zam-
( kaiete, Żadney rzeki do siebie nie wpuszczaiące,
Ponieważ te wody żadnych źródeł nie maią, wyle-
wa się przez machiny albo pompuie woda z tych

_ deziór. W tak osuszonymlądzierzną się środkiem
kanały do zbierania i wychodu wody desz« zowey,
które robią razem wygodną komninnikacyą we-
ownstrz zabudowanego krala. Przez wiatraki i nia-
chify zbytnia, woda z mieysc niższych przelewa się

„ do wyższych, skąd idzie do rzek lub do morza.
- A przez sluzy w miarę potrzeby z wyższych spu-

szcza się do miższych. Taką sztuką iest wyrobio-
- ma Hollandya, którą nażwać można cudem. prze=
- mysłu. ludzkiego. Jest ieszcze w, tym kraiu pro-
iekt na podobne osuszenie morza Farlemskiego, po
którem dziś okręty dosyć ładowne pływają. Uurzy-
manie takiego kraia iest barzo kosztowne; na ob-
warowanie goibronienie przez groble i wały mo-
cene od zburzonego morza, i od wezbrania rzek
tam płynących: których koryta częstokroć wyżćy

 

„leżą, iak- kray zamieszkany. Rak

* Obeyrzenie lądu co dogór, iich rozporządzenia.

|, 128. Rzuciwszy okiem na zewnętrznąbudowę lą-
du, widzimy go naieżonym górami ogromney-i roz-

+» maitey wysokości, ałho sięgaiącemi, alboieszcze prze-
_ wyższalącemi krainę chmur i obłoków: ciągnącemiżę

się pasmem, albo ustawionemi gromadą w różnych

    

 

  
  
  

 
_ kierunkach; puszczającemi swe odnogi w rozmaitestrony lądu, oddziełonemiod. siebie równinami. lub.

ami. Co wszystko daie ziemi si

J; poszarpanćy1 chropowatćy, złożonćy ze

 

'wnin, - Blu i przepaści. Jedne z iych
żadnego śladu-źwierząt i roślinwso- 

(e miezawieralącą;ite naturaliścy uważaią iako
góry pićrwszegoutworzenia;to iest, które pojprze-.

w
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_dziłybytroślin i źwierżąt.  Dfogie zawieraią w só-
bie skamieniałości, wyciśnienia1 piętna różnych
Źwierząti roślin; 1 te uważają iako góry poźniey>
sze drugiego utworzenia. Trzecie ieszczepóźniey=
sze, które powstały ze zwaliski szczątków dwóch
pierwszych. Zostawiwszy te wszystkie. wiadomości

- naturalistom, rozważźmy tylko rozłożenie gór po lą-
dzie, ich wysokość, i wnioski, iakie stąd wy4 !a-

Św AŚ każdey górze uważać się może ićy spod,
który zowią piętą góry: iey boki, wierzeń i szczyt,
czyli punkt nay wyższy. Wierzch góry może bydź

' rówuiną rozłożystą, dosyć znacznie się rozciągalą-
'cą, co nazywać będziemy grzbietem góry: albo
bydź rhoże wysokością ostrą maiącą wierzchołek

( ezyli szczyt niedostępny,azatćm bez grzbietu. Spód
góry także bydź możerówniną znacznie nad mo--

" rze wyniesioną, co nazywać będziemy grzbietem
* Jąędu (plateau). Wystawiwszy sobie po szczytach,
© grzbietach, i spodach gór płaszczyzny do powierz-
chńi morza równoległe; będziemy niieli różne pię-
tra gór, i różne tiętra lądu muićy lub więcćy
„nad morze wyniesione. Spód naywyższych gór
| uważaymy iako gniazdo, zktóregotewyrastaiąi roze
' chodzą się na różne strony lądu, choć częstokroć
'równinami przerwane. Może ten sposób widzenia

' zdawać się nie będzie Geo/ogom i Naturalistom:
ale ia go tóćż nie podzię iako tryb przyrodzenia,

' ałe iako tyb łatwieyszego rzeczy poięcia, służący
do ogólnego i powierzchownego widoku ziemi.

|, Labo mie mamy żadnćy wymierzorćy góry 7i-
betu, żdaie się iednak, że te są naywyższemi gó-

| rami starego lądu. Choćbytak nie było; może-
© my iednak 7;żdeż nważaćza gniazdo gór rozpoście-
raiącychsię;naprzód: na: południe, i robiących

; , pasmo gór Cochinchiny i Indostanu; powtóre:

— ma wschód, skąd powslaię pasmo gór w prowin-
| ceyach południowych Państwa Chińskiego: pożrze-

Po

i
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cie na zachód, różnie się rozczypiaiący 1 ciągnący
szereg. gór aż ku brzegom morza Perskiego : po-
czwarie na północ z gniazda tego v schodzi wiele
oduóg na ląd środkowy Azyi, ciągnąc się w ró-

- "zhych* przerwach i zakrętach aż ku szerokości

 blizko 50. gdzie wyrasta pasmo gór Aliayskich,
(ciągnące się od zachodu ku wschodowi, i.wyptszcza-
-" jące odnogi ku północy. Jednąz takowych odnóg
"są góry fifeyskie, dziś nazwane Ura/skie oddzie=
daiące Azyą od Europy, ale naydłuższy i prawie
«ciągły łańcuch gór z Tibetu wychodzących,idzie
w stronę północno-wschodnią, przez. Mongoliią,

|Kamczatkę aż do CieśninyBeringa, i stamtąd przez
, wyspy -fleutskie zdaie się łączyć z góramipółno-
"enćy Ameryki. ża ć AA
" < Drugie gniazdogór Azyatyckich leży między
morzem Czarnóćm i Kaspiyskićm, czyli spód gór

, Kaukazkich: te rzuciwszy krótkie odnogi na pół=
noc, naydalćy rozpościerają się na połndnie. Na.
stronę  południowo-wschodnią wyjuszczałą góry
'otaczaiące stronę południową morza Kaspiyskiego:
na południe ciągną się aż do morza Perskiego i -

| tam się stykają zodnogami gór "Tybetańskich. Nay-
_ daley zaś pasmo z tych gór ciągniesię ku stromie
 południowo-zachodnićy przez góry Armenii, gó
Taurus w Azyi ninieyszćy,góry Łibaze w Syryi,.
"skąd idzie ponad wschodnie brzegi morza. Czer-
 wonego i po granicy południowey Arabii. Jak| 2gniazda Tybetańskięgo naydalćy się ciągnie pasmo

. gór ku stronie północno-wschodniey, tak. z gniazda.
- Kaukazkiego naydalćy się rozchodzi na stronę po-
-_ łudniowo-zachodnią, całe przeciwną. Tamto idzię
-_ za brzegami oceanu wielkiego, to ża brzegami odnóg-
%Oceanu Aulantycznego i Indyyskiego. © R

| „W.Europie uważać także możemy dwa gniazda
gor. Pierwsze Alpeyskie, zktófego na południe

(/ Wyrastają Appeniny przerzynające państwo Wło-

ACR IRESESK2

DO
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skie: w stronie zachodnićy góry Pireneyskie, roz-
chodzące.się po Hiszpanii i Portugallii, i góry
Francuskie Jura i Cevenny' (Cevennes). Na stro-

"nie południowo-wschodniey góry Alliryi, Tessafiii
całeyGróeyi, TeżAlpy wypuszczaijąc swoie. odno-
gi w różde strony na północ wydają na stronie
pólnocno-wschodniey góry Karpackie 1 siedmio-
grodzkie; w stronie północney góry niemieckie Au-

- stryi, Turyngii: Słowiańskie Czeskie, ii ślązkie.Na
stronie zachodnio-północney góry Vosagskie we

. Francyi (des Vosges). Drugie gniazdo gór Euro-
_ peyskich iestw NorwegiiiSzwecyi. „Góry te na-
zwano Sulitelma albo „lipami Skandynawskiemi
ciągnące się nad oceanem północnym, przez Lapo-

, nią Szwedzkąi Rossyyską, ii zaełąbiaiąće Emrożę od
bieguna półuocnego. |;
Nie znamy cale środkai głębi Afryki: iey tyl-

= ko: brzegi w części osiedli, w części zwiedzili Eu-
_ ropeyczykowie. Możemytam atoli z tego co wie-
my, uważać dwa gniazda gór: ieću0 na północy

- nad brzegami.Oceaan Ailautyckiego w kraiu /M/a-

 

w okolicy. gór Xiężycowych 'rzucaiące odnogi ku
południowi, aż do przy łądka dobrey nadziei,"skad
się znowu rozchodzi ciąg gór, iedenku wschodo-

. wipo nad morzem indyiskiem; drugi ku zachodo-
wi po nad brzegami Oceanu Adlantyckiego, aż ku

a? „aściurzeki Senegał. Druga odnoga tych gór zdaie
|się węhodzić Kepółnocy wgłąb Afryki, o którey
© mie nie wiemy. Trzecia ciągnie się ha wschód,

potóm zwraca się Ku północy stanowiąc pasmo gór
=przechodzących przez <Abissiniią i <iągnacych się
- brzegiem REczerwonego aż ku pewarę.

ż +
+

przy górze „ktlasowcy (Adas), która rzuca. swoie-
_ odnogi na wschódi zachód, robiąc szereg gór cią-

| gbący sięiedenW kierunku |brzegów morza sródzie--
"mnuego przez kraie Zuneżu i <ł/gieru; drugi po

ż rokańskim. Drugie gniazdo gór Afrykańskich iest
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Suez. Ta ogromna część starego lądu zdaie się
mieć naymniey gór w proporcyą swoiey rozległó-
ści: nie ma Żadnego morza śród-iądowego: co wie- |
le przeszkadza i do iey poznania, i do wyprowa* .
dzenia ieymieszkańcowze stanu dzikości. ała
W całćy Ameryce można uważać iedno tylko -

gniazdo gór około równika; skąd ciągną się pa- >,smem ku północy i kupołudniowi pod nażwiskiem
„dudów albo Kordelierówbarziey zbliżone do brze-

, gów oceanu wielkiego niż do Atlantyckiego, i rzu-
«aiące nayljcznieysze odaogi ku wschodowi. - Stąd
powstają różne fasma i szeregi gór wBrezylii. Bu+

.enos-dyres wAmeryce południówey: w półno-
, eney zas góry ciągnące się ku morzu Złudsona, i *
- dragiepód nazwiskie Alleganyalbo gór błękitnych
_(Montagnes  blenes) przerzynaiące kray stanów
: aaeybwek, 1 idące po nadbrzegami,Oceanu

 

> a SE Bose 4. j s BAR : >

„0 JPnioski z rozłożeniagórpo lądzie.
AE U 126. A tego obeyrzenia kóćlądowych, wiki»
my Naprzód: że to są iak ogromne szańce, które>
mi Przyrodzenie obwarowałę ląd od morza. Wza-: ©
_ kręcie blisko kołowym, ledwo nie ciągłe pasmo-
(gór otacza brzegi zachodnie całey Ameryki, i
wschodnie Azyi: opasuie prawie w około morze
czerwone; ciąguje się po mad brzegami morza In-

_dyyskiego:i wznaczneyczęści po nad brzegami
wschodniemi Oceanu Atlantyckiego. Zgniazda więcTybetańskiegoiAmerykańskiegowychodziobwa+

łądu odOceanu wielkiego: z Tybetańskie-
Południowego Afryki,ed oceanu In-

i od stron poładnioweyOceanu atlan ©-
"Gniazdo R broni ląd od ocea+-  -

4 moyyskiegó, awrazz gniazdem Atlasowem i
- Alpeyskiem od morzaczarnego, śród-ziemnego i+ ©

      

 

  .
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ko odnóg północnych atlantyckiego oceanu. Gnia-

_zdo Norwegskie iest szańcem od Oceanu północne-

go. Ląd leżący między: cieśniną Gibraltaru i mo-.
rzem Baltyckiem iako między dwoma wielkiemi u-

_ pustami oceanu atlantyckiego, tak wielkiego obwa-

rowania nie potrzebuie: i nie ma też ciągnących
_ się gór wysokich. ć żę

Powtóre, Góry zbieraią wodę słodką: tę rozle-
: wałąi dzielą na różne mieysca lądu wedle iego po-

—.,_ chyłości skierowanćy w tę lub owę stronę: 1 gdzie

ż iest niedostateczna liczba. gór; albo gdzie woiły
z gór zebrane nie wylewaią się obficie na stronę
iakiego lądu, taki ląd iest oschły i pusty: to iest 0-

( puszczony od źwierząt i roślin. Pustynia Zakara
> 4 Nubii w Afryce, całyprawie środek Arabii wA-

„Sa 5 zyi, nie maią wodydla niedostatku gór. Na tych

rozległych przestrzeniach suszy i piaskówsąbarzo
rzadko tu i owdzie rozrzucone nie wielkie obszary
wodą zasilone, i roślinami zarosłe, które zowią
Hyspami lądowemi (oasis). Wielka zaś pustynia
Cobi ałbo Szamo w Azyi, i mne mnieysze w Tar-

 +aryi niepodległćy, Persyi i t. d. nie maią dosyć
= e”od zwi sąsiedzkich: ziemia pani
©. pustyń piaskami zasypana, napełniona dołami, a
-mie dosyć pochiylona dowielkichrzek i domorza,

płynące od gór wody albo połyka, albo w iezio-
rach wychodu niemaiących zepsute zatrzymuie.

©. Potrzecie.Ląd znacznie nad morze wyniesiony
© może stać się źrodłem wielkich rzek, tak iak góry:

 

   
s * ale ta woda nie ie: darem chmur i Atmostery;

|, *. lecz iest pompowana z bliskiego morza, z ieziór

istawów przez pia kiikamienie gębczaste piaszczy-

| ste. Mieysce gdzie się A1ak napompowana woda

- zbiera, mieć może grunt gliniasty lub granitowy,i

boki skałą ocembrowane, nie daiące się zebranćy

| wodzie aniwgłąb,'anipobokach rozchodzić, ale .
ią pędzące ia wierzch 'żiemi. Taki mamy przykład.

ZĘ ę „aw
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w Gubernii Twerskićy, gdzie z błot rozłożystych po-
<hylonychna wschód i zachód wychodzi Dzwina,
Dniepr, i Wołga, każda w innym kierunku za po-
chyłością gruntu płynąca. Woiga płynąc przez dłu-

_ gi barzo ląd, zamieniłaby go w topieliska 1 bagna,
_ gdyby morze Kaspiyskie nie było iak wiłoczone głę-
boko w łąd (L. 64. k. 205),akray przez który

_ „Wołga płynie, nie był ku temu morzu wr
Podobny początęk ma barzo wiele rzek Polskić ,
które mie wytryskuią:z gór Karpackich. ;
| Poczwarte: góry nie zasłaniaią brzegów półno-
enych Azyi od Oceanu północnego: ale też ten O+

_ cean w wieczne lody przy, biegunie zamieniony, nie
tak iest dla lądu azyatyckiego niebezpieczny. Z te-
go tylko otwarcia brzegów północnych Azyi, i
z kierunku gór od szerokości blizko 50” ciągnących.
się z południa ku północy, a zatćm nie zatrzymu-
iących wego: wynika ten skutek; że
wielka część lądu Azyątyckiego iest ziębiona od

|wiatrów * północnych. Jest ieszcze. druga wielka
przyczyna, dla którćy ląd Azyi musi bydź zimniey-
szy, miż inny pod tąsamąszerokością. Góry 7:-

_ betu ciągnąc się od wschodu ku zachodowi, leżą
w szęrokości półnoćnćy 50%; a zatćm odcinaią śro-
dek Azyi od całego pasa gorącego: to iest od nay-
mocniey ogrzanego lądu i powietrza. Same zaś
z tak wyniosłych warst Aumosfery nie udzielaią
ciepła. Brzegi całe Oceanu wielkiego są zasłonio- — |.
Re od pasma-gór ciągnących się z południa na pół-
noc aż do cieśniny Beringa; a żatem zatrzymnią
znowu 6d wschodn niskie warsty powietrza ogrza-

_ negoizłagodzonegoodwód morskich. A tak łąd
_ Azyi zamknięty z dwóch stron od południa i od
- „wschodu powietrzuogrźanemu, a otwarty wiatróm
tepółnocnym,bydź koniecznie musi zimnieyszy. Ita- adaie mi się iest.gruntownieysza przyczyna, którą„ARpołożeniagórAzyatyckich Wara, 1ak po-

g:*.
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© wszechnie dawana od Jeografów i Fizyków* iakoby

"ląd Azyi znaczniey był mż inne nad morze wynie-

| siony:czegożadne RED nie popieraią, a mó-

(|| wi przeciwko tema dowiedziona zapadłość morza

_  Kaspiyskiego. Terśz łatwo zrozumiemy dla czego

Wołga w Astrachanie marznie, i pokrywa się wzi-

- mie lodami do kilku stóp grubości: dla czego.

6. wiatry wschodnie są u nas zawsze zimne,awscho-

© dnio-północne sprowadzaią nayostrzeysze zimno, l

| +, - mrozy naylęższe. | 6 statki dą 2

>) ©. Popiąte: rozległa: przestrzeń Oceanu wielkie-

„go naywięcey dostarcza wody Atmosferze przez pa-

- rowanie.. Powstałące stąd chmury niesione wiatrem

wschodnimprzezszeroki ląd.Azyi, tam się wypró-

żnialąnagęstorozrzuconychpotym lądzie górach; i
| dlatego wiatry wschodnie przychodządo nas suche,

- 1barzo rzadko deszcz nam sprowadzaią, chyba wra-

| caiąc chmury od zachodu tam przypędzone, któ-

|POSA zab wos:
| 7 Pószósie. Polskh iak była dawnićy w swoich

granicach, iest. podgórzem górKarpackich od pe-

| dudnia, aSłązkiehiCzeskich od zachodu. Ciągnie

| się po równinie,znacznie pochylonćyku morzu Bal-

| ychiemu,a maniey. kuCzarnemu. Od południa za-

-słaniają iągóryKar ie,od strony poludniowo-za-

 

   |chodniey góryCzeskieiŚląskie,i zatrzymnią wia.
- aryod krarówciepłych płynące; od północy zaś iod

ny  półnoenćy, to:iest od stron świa-

  

  

  

  

  

  

 

  

stronywschodnio półnc
-1a nayzimnieyszych,iest kraiem zupełnie otwartym.

©, Klima więc.polskieostrzeyszeiakinnych krarów

-—'Europeyskichw, tćy: samćyszerokości leżących; j:0-

chodzi zpołożenia.gór ią Opasuiących, które nie-
-- dopuszcezaią wiatrów <«iepłych, a dła wiatrów zi-

| mnychcały kraystoi otworem. Ocalenie lasów

naZmudzi,wPrusach wschodnich, i na Pomorzu

pomogłodozłagodzekia klimat, tęk iak
„pienie możezrobić klima ieszcze: ostrzey--

  

 

a= zak

  



Łę

P>

o ZEWNĘTRZNKY BUDOWIE ZIEMI. 405 -

ióm.. Podóle-xUluatożwystępniącza pasmo ggór
Karpackich, ieżliby nie były zdolne do utrzymania
winnic, to„chyba tylko dła tego; że nie są od pot

: - du sea zasłonione. ++

Kajrsokość gó sę

so. łhg. Nie znamy "wysokości górfybetaaskichiz.”
Afrykańskich : ale góry naywyższe Ameryki, Euro-.
_Ppy; i die których wysp mamy dokładnie wymie-

rzone.W roku 1815 "Wineenty WisniewskiPolak,
członek Akademii. Petersburskiey pod szerokością,

(45. av.i pod długością 28: 40. 28". wymierzył
ż trygonometwycznie z trzech punktów naywyższą gó-
| rę Kaukazką „Ełbrus: która pokazała się ze zna-
> nych dotąd naywyższą na starym lądzie; ieżeli HHum-
bołdt, RLsobie założył zwiedzić góry Tybetu,

QwiAAż+amniew  dest wymierzona wy-

ość /celniey. gór. wprętach ORO
* toe rednia od.powierzchni mocza: *

     

£ At ę

SE o=ł |.  6ónr AMERYKAŃSKIE:

Pati e w Oo, RSSRSS 3358. p.£

<ntiżóna (Humbóldd>>".-. ca. Żoz0%. |
-—Pichincha (Bonguer). Ro MEL aha

ZE | RosjiwMexyku(Humboldt)2771.-
, $= Eliasza pod65% szerok. północ. 2829.
PicdeBeautemspod 5g*szer, póła. 2354.

 allegany pasmogór (Jefferson). zy 625. =
"Na oceanie. wielkim Mowna-Roa a
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600.0 2/R0Z0bFTAŁ:I%l

cę* 4ZYATYCKIE:

p.f.
h. [2895.

PEĄs.Elbrus(Wiisniewski) łe a: |tę=

Ophir na Wyspie Sumatra 3,5 SUR.

GóRr BUROPEYSKIE:

«©Mipach Mont-Blarcw Ba 2450.
' Klasztor S2- Gotharda. . . . . 1065.
Puy-de-Dome wCeveunach . . . 968.
Mont-tendre w Jura. . . . . . 867.
Le Ballon (des Vosges) . + « 720.0

7 2. w ireneach.. Afukazem - . . 1824.
Noa 'Mont-Perdu . . 1765.

Maladetta . . . 1441.
Śierra-Morena_ . __ 400.

Hz

w -dppeninech. Moatżrósi między
k Bononiią i Florencyą(Beccaria). 2356.

5 Monte-Felino. . a151a.-
| Etna. (OZ 00 M7K
-Wezuwiiusz. . « _ 504.

wr Słącku aoi Schneekopf : $ 082.
 Schneeberg. a> 750.

e Alpy Skandynawskie Sulitelmanay--
wyższa (Wahlenberg).. . . 966.

Gitego.pasmawysokość Średnia. - . 7664.
Parnass wSpiłęberg: : . 1 .-. 600. -

|. Snefials-Sokullw Iślandyi. So <%ek
Na oceanie Atlantyc.Pie de3maż

z
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ZOdzisieyszego stanu wiadomości naszych, i z przye
toczonych tu wysokości _pokazuie się; że Andy
czyli Kordeliery, w Ameryce są pasmem naywyż-
szych na ziemi gór: po mich idą góry Kaukazkie,
potćm Alpy, nakoniec góry Norwegskiei Lapoń-
skie, czyli tak nazwane Alpy Skandynawskie. Chim-
 borazo blizko równika iest naywyższą górą na zie-
mi;ta atoli test tylko iedną tysiączną częścią pto-

| mieniaziemskiego„sza. ass): a zatćm iak drobniu-
_ tkiem ziarkiem |ha powierzchni ziemi, cale nie.„psu-
iącóm ićyokrągłości. Naywyższym na ziemi za-
mieszkanym kraiemiest Qzdżo pod równikiem, wy: .

* niesiony nad. morze. blizko- „tysiąc pięcset prętów,
gdzie wysokość Barometr nie przechodzi 20 calów
a iednćy linii (Bougućr jVoy. an Perou). Stolica
 Mexyku leży na wysokości tysiąc sto siedmdziesiąt

ę<PetówAE powierzchni morza.  -

Górogniste.czyli W,olkary': goreiące e
Ze r:

518. Góry „ogniste od bóżka rzymskiego, IF'ul-
wne, nazwane IF,ołkanami ,*wystawiaią nam stra-
 'szliwą.ł okropną okazałość przyrodzenia na po-
„wierzchni ziemi. Są to głęboko we wnętrzu zie-

*mi|wydrążonepiece i ogniska, ciągłym pożarem go- ;

>py i przezzrobiony sobie u wierzchu otwór,
który się oknem JFolkanicznóm nazywa (Crater:

| Cratere), prawie zawsze grube i czarne dymy wy
ziewałące: w.„pewnych zaś czasach wyrzucaiące
zsiebiewysokie „słupy roztopioney. i rozognionćy

_ materyi, która ciężarem swotm albo spada na po-
wrótw tęotchłań ognisią,. albosię-wylewa oknem,

żę

lub otworem w bókngóry .sobie zrobionym, wy

_ dałąc iak rzekę.„ogniem płynącą w mieysca. zapa-

= dłe, zalewaiącą i+ pożerałącą wszystko , co na dro-

  
5 ena Na”, ta nazywa = ławą:" Też ?
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góry wyrzucają czasem z siebie domić urwiska
ał; czasem znówu chmury popiołów, któremi

w zuacznćy nawet odległości zasypuią pola, wsi, i
/ młasta całe: iak widzićć możemy tega przykład
| w Pompeii mieście dawnóm wielkićy Grecyi, /

z  piołach Wolkanicznych zagrzebaaćm. Polię
|... szcze należy do Wolkanów i te góry, którę wy
(..,./ rzucaią z siebie błota, i iak rzeki rozrobionćy w wo-

- dzie ziemi, pomieszanćy z węglemi siarką,i niemi
. /.. załewaią mieysca sobie przyległe. Tych ostatnich
|... wyrzutów przykład mamy w Maccaluba w Sycylii,
ad na wyspie Zaman w Krymie i w kram Quito,
|... w Ameryce (Malt-BrunT. IŁ p. 475.Prócis), Wy-

chodzą nawet czasem Wołkany z dna morskiego:
"1.4 wyrzuciwszy massę błota, asza. idymów,

| >. alboznikaią, iak Wolkan na morzu czarnćm w ro-
|, -, ku 179g: albo zostawuią małe wyspy, iakie sąSan-
|... torini na Avrchipelagn greckim, z których ostatnią
(>, powstałąz wyrzutu Wolkanicznego w R. 1707.

4 Gór dzis ieszcze goreiących pełno jest w całóm
> _ pasmie Andów w Ameryce. Prawie od sterty /forn

, przez Pantagoniią, Chili, ciągną się szeregiem
_. Wolkany aż ka Pełuwii. W tóćm ostatnićm pań-

stwie sławnieysze są „lreguippa, Pitchinca, Co-
||| to-Pasi, Antizana. Przeszedłszy przesmyk Pana-|>,ma ku północy,mamy Wolkany Nicaragua, Gua-
,. timała,i trzy wielkie w Mexyku. W Kalifornii
ARa iehpięć. Górą Sz.A iest Wolkanem,.

_ ad nićy ciągną się morzem Wolkany przez wyspyŚroda, APRREYw ES
'. barzo gwałtowne. Państwo Japońskie mą ich ośm.
| Wyspy przyległe brzegóm Azyi, rozrzucone pa 0-

i ceanie Indyyskim maią ich barzo wiele, Samą wy
|. spa Jawa liczy sześć czy siedm"Wolkanów.  Li-

/ cznicy$zy jeszcze szereg gór ognistych widzieć się
(dale na wyspach Oceanu wielkiego i w ndillach
ma Oceanie Atlantyckim; gdzi Pie Teneryfjy ies

=
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naywyższym Wolkanem starego da. W Europie
znamy ' znąkomitsze trzy teraz gorelące: Heklę
w Isślandyi, //ezuwiusz.przy Neapolu, i Etnę
w Sycylii: ta ostatnia pali się iuż 3500 lat.
W Alpach nie masz dziś goreiących Wólka-

-< nów: ale i tam i w innych górach, a nawet na
Upłaskim dądzie od nich się ciągnącym, znayduiemy

- ślady ich bytu w rozrzuconych obficie twosach wol-
| kanicznych: iako tow popiołąch, piaskach, szkłach,
kamieniach, anawet w skałach ogniem wolkani:

| cznym ulanych ii wyrobionych: znaydziemy zosta-
wione od wolkanów błota, sadzawki siarczyste,
rozległeotwory i otchłanie gór, albo soplami skały
napchane i suche, albo wodą zalane,i stanowiące

* jeziora na grzbietach gór wysokich leżąceW Pań-
stwie np. Neopolitańskićm i w okolicach Rzymu
co hi ślad wę wi i depczemy po two-
rach is lkanii :coRE że zie-         

  ! >się iuż wytr ly isy"
> Gwałtowne wzruszenia czyli trzęsie nia zonk =

: które nadzwyczayną siłą rozrywaią i zsuwaią góry, |
otwierają otchłanie i przepaści, grzebią w zwali-

© skach wsi i miast, kraiu mieszkańców: trzęsienia
spówię, ziemi tak na morzu iak na lądzie czuć się

przy. gwałtownych wybauchnieniachii srożelą=
ża cych wyrzutach.<Wolkanów: lubo tego trzęsienia
- doświadczajączasemkraie lądu, barzo daleko od.

-_ Wolkanówpołożone,anawetwtenczas, kiedy nay-
Ę bliższe ich Wolkany są wstanie spokoynym. Zcze-
„pwszystkiego wypadają dwa wnioski: Naprzód
- żegóryognisteteraz gorelące maią swoie siedlisko
nayczęściey ma wyspachi| wsąsiedńwie morza. * Poe
zaże:te złączone z trzęsieniamiziemi znaczne

wyr uySETpostaci ae ź
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W.odylądowe iichspustoszenia.

: 129. WierzchołkiiPRD gór wysokich akty
"te są śniegiem i lodami, albo w pewnych porach
| roku.taiącemi albo:nigdy. zupełnie nietopnielącemi.

Ww niższych znewnu tych gór warstach, kupią SIĘ;
zgęszczaią, i wypróżniaiąchmury; kad powstaiące
wody, albo zaraz ściekaią na ląd; albo zapełniają
PH i wydrążenia gór;z których sącząca się
woda daie początek źródłom, z nich wychodzącym

_ stramykom(ruisseanx), lub bystre spadaiącym po
__ t0kom (torrens): z tychpołączenia powstaią rzeczki, -
—a ze zbioru znowu.tych, różnie lądprzerzynaiących,
..1 do iednego koryta się wlewaiących, obszerne rze-

ki wpadające do morza. Kray między*dwiema.
rzękamipołożony nazywa się Międzyrzecze (Meso-
Rad(Tak niegdyszwała się prowincyaAzya-
| tycka Tygremi Eufratem leżąca. Jeszcze

ik.grzbietach «wielu gór,. i po iższych
ARE lądu dać siędaią licznei rozległe ie--

- ziora: z których iedne ani nie wpuszczaią da.siebie,

4ani ni wypuszczałą zsiebie żadnych rzek; i takióm
iest_4/ okilka mil od g,ORG wdawnóy
marchii: drugie wpuszczalą o siebie rzeki, ale ża-

- dnóy z siebieniewypuszczałą; i takiem iest iezioro
_ słonenayrozlegleysze na ziemi, któremorzem Ka-
(Aiyskiem Do "Trzecie ieziora są, które nie

czaią żadnćy; ale ą z siebie rzeki, -
bata ipotoki, R zam na grzbie-
iecie Andów w Ameryce, osobliwie 7iticaco albo
Chuczyto w Peruwii; wEuropie zas ieziorana gó-
rachCenis, S*. Gotharda wAlpach;na Mont-Per-
du w Pireneach,ia"w.Korsyce Monte Roturndo. To

ostatnie wyniesioneiest nad powierzchnię morza
> 154g prę- fran. Są nakoniec ieziora, które wpu-
szczaią i w puszezaią z siebie rzeki, iak Ładoga,
atit.d. sąznowu, pe które z. DE

a

Z
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waią wielkie rzeki, iak iezioro genewskie, przez
które przechodzi „Rhodan (Rhone). Oprócz iezio-
ra Kaspiyskiego, któreprzez słoność swoiey wody,
i przez wielką swoię zapadłość iiest szczególnieyszym
fenomenem na ziemi (L. 64. k. 203). wszystkie
niemal ieziora, śródła, i rzeki są zbiorem wody
słodkiey różnie ląd obdzielaiącey. Kraie w sąsiedz-

- twie morza położone naywiększą liczbęiezior-wso-
bie zamykaią, iak widzimy w obudwoch Amery-
kach, wAzytpółnocney, wSzwecyi,Finlandyi,

nii, Litwie,iw Prusach wschodaich,
. Kopiąc ląd do pewney głębokości, trafiamy TA..:
_ wytryskuiące źródła, z których się napełniaią stu- -

„dnie. Ale są przykłady we. Flandryi francuskiey,
w m Modeńskiem, w kraiu  Aigierskim
W ce (Malt-Bran Precis T. Il. p. 297) że ko-

'- piąc do pewnóy głębokości ziemię, trafiamy na |
warstę gliny, lubAzji glinianego (ardoise) pe-.

|_wnóy grub która gdy się przebiie, wychodzi
bałwanami wwielkićy obfitości woda: co dowodzi,
że wewnątrz lądu są. wydrążenia, ii pieczary wo-
dą napełnione,ipod-ziemne iezióra wielki zbiór RC
wód w sobie mieszczące, pokryte warsią i iak za-
sklepione skorupą-stwarduiałey zięmi. Wody te

. nie tylko zbierać się ą przez szpary i rozpadli-
5 Aly skał ze. piter aerka i lodów;

ale i przez niezmierne parcie wody* morskiey- na
, dno i ca lądu, wciskać się z morza, cedzić, i
» 88 całym.lądzie rrozchodzić,. napełniaiąc pod-zie-
mnńe lochy i iamy, i daiąc początek lcznym'i ób-
aźródłom; iakeśmyto iuż powiedzieli (L. 125).
Wróćmysię ieszcze doiieziór podziemnych: ieżeli _
skorupa ie okrywaiącanie. dosyć będzie mocna i
gruba, albo zziemi rzadkieyi torfowćy zlożona; -
urwisko skały, albo gwałtowny spadek wody, imó+ - :

* że tę skorupę.strzaskaćii przebić. I znowu kiedy_
2 asmmtemi: m)wsi i miasta,allo ?

=

 



 

="
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| wyrosłe puszcze i bory ogromnemi drzewami na-
pełnione; pod ich:ciężarem może ta skorupa zienii
spękać się i zapasdź, pochłonąć wsi, miasta, i roz-

© łegłe lasy, a na ich mieysce-wydobydź się i wy-
lać iezioro. Takiemu nieszczęściu 25 sierpnia roku

_ 1618 podpadło przez urwaną skałę w Alpach mia-
| stoPleurs w kraiu Chiavenna, gdzie zginęło 2450

. mieszkańców, a nowe iezioro pokazało się na miey--
sen 'pochłonionych dwóchset damów nadobnie bu-
dowśnych. Taki ieszcze przypadek spotkał w Nor-
wegii Zamek Zorge 5. Lutego 1702 roku, który
się z całą swą przyległością zapadł w iezioro na sto
prętów głębokie, i wydobyte z ziemi przez spadek
kaskady Sarpen (Malt-Brun Precis. T. II. p. 438).
W [rlandyi w gruntach torfowych zapadaią się la-

sy, a pokazuiąnowe ieziora. Podobny bydź może ©
początek ieziór finlandzkich, Pruskich iLitewskich.

s”(| ŻZapadanie się ziemi, a wylewanie się natomiast

wody ieszcze dzis postrzegać się daie w Powiecie
Upitskim. Przez takowe: zapadanie się od wie-

_cznych i rozległych lasów, wytłumaczyć łatwo
|. początek węgli kamiennych, w ichtak licznych,
-* obfitych, i rozległych kopalniach. Z takich to

zapadaiącćy się ziemi postrzeżeń powstało toninie-
akPE EŻ Luco kuli + SY.

(0 dzisieyszy ląd z maywyższemi górami był niegdyś
wad aza—. nad które ak się ląd Ak
30 Ra: Ten się zaklęsł i zapadł: woda morska wla-
(. -łasię w tę zapadłość, porobiwszy zwodąpod-zie-
Że : mną ter: [ Iieysze Qeeany, „1 odkryła ląd, który :

0) dnć widay..Przezuikowe wauienypie słomaczą
Geologawie paczątek tworów morskich, które na.
powiażchni, w arsiąch Sielni, naudjwyżnych-górachdzisieyszegoląduznayduią.

gęż
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Jai, ich rafi progi, i nagłe podli; CEWĘ:

| Kaskady.
| MARORI

150.| Rzeki AlKó zBu CAkór; albo z: nić
- tów znacznie, podniesionego lądu płynące, wyra-
* biaią sobie koryta po. mieyscacłę spadzistychizapa-

„dłych: przedzieraią się do morza, kcusząc często-

||kroć-+ wywracałąc 'madzwyczayną siłą wszystkie
tamy iprzeszkody nadrodzespotykane.  Jejjersom
wopisaniu /7irginii przytacza przykład zadziwia-
iąceysiływ dwóch wielkich rzekach Sżenazdoi

- Połowmac:.z których pierwsza płynącod zachodu
przeszło sto mil angielskich (693 na stopień): mię-
dzy: górami; druga spadaiąc od północy,spotykaią
się a łączą razem: a swym ogromnympędem;cię-

  

  

 

/eie skałyi zróbirafę*czyliskałę ślepą, dla spła-
5 wuniebczpiecząąj przez tę rafę woda zatrzymys |

wana przy dnie rzeki,może zatopići w błoto za-
- mienićkraypłaski przyległy. Takie rafy są w Dnie-
> prze.za Kiiowem, m przypisaćmożna zato-
— pieniePińskai PolisiaPag
-Doiepra wypadaiących. W drugim zasprzypadku
(cała płachtawody (la pp naglesię złamie,i

 

inaw Wiiebskićm. „Ale 'kiedy pro-
są,barzo wysokieiprzepaściste, „woda

 

>żarem, 1 PoSe rozrywaią SP łańcnch górbłę-

„kitnych ay) 10d do morza.

SzWEasdowrhBoorekćwdapo ak m

> zie negopiętra lądu uadrugie nagle i gwałtownie aż
spadając; oRi kaskadę;auderzając zhukieminad

Wyczoyąao peożcćr*się,o.wkro- SA

m
i

a leniwegobiegu rzek do |

zskadę;albo zrobi ró
żi NME:wodną? saa Ely; 4 z wielkim szumem
"Spa 51 eQ1 ają progami.rzeki (brisans),
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_ ple iparę,robiąc dymy nad rzeką sięwysokoMano- |
szące, o które promienie świecącego słońca odbi-
daiąc się i łamiąc, wydaią dla oka żywemi farba-

- mi świetnieiące tęcz. _ .. :
(|, We wszystkich prawie górach napatrzyć się

można tym nagłym i wysokim spadkom rzek. Sła-
wnieyszekaskady wEuropie są: Staubach w Kan:

v: tonie Szwaycarskim Zerz, gdzięrzeczka spada z wy-
sokości goostóp, czyli 250 prętów, i u dołu cała '
prawie zamienia się w parę. Kaskada Renu przy

| | $chaffhuzie. NV Appeninach kaskada delle Mar-
mora przy Terni gdzie rzeka F'elino blizko 20.
stóp szeroka spada prostopadłe z wysokości g6o

_ stóp czyli 160 prętów, rozbiia się w części po trzy

razy na skałach, i. wpada,do rzeki Nera. Jeszcze
na 275łat przedErąChrześciiańską Mareż Cu--
rius Dentatus kazał wykuć w skale koryto, i wy- .
robić tę kaskadę dla wychodu rzeki Velino, która
przechodząc przez iezioro de Zuco zatapiała kray
przyległy Rieti. Naylicznieysze iednak i nayoka-
zalsze kaskady znayduią się w paśmie Andów wA-
meryce. Między niemisławnieyszesą trzy w Pro=
wincyi Buenos-z4yres: Guayra; FgnazualboKu--
ritiba, 1 <Aguaray. W nowćy Grenadzie przy

| "Tequendama kilka mił od:miasta Santa Fe rze-
ka wielka Bogota spada prostopadle .z wysokości
przeszło dwochset sążni (Bouguer Voy. au Perou.
p- 91). Kaskada S©, Antoniego na rzece Missisipi.
W Wirginii falfing-sprimg, gdzie rzeka Jackson

- szeroka około stóp 1+ spada z wysokości 187 stóp.
 Nayogromnieysza zaś znana dziś ma ziemi Kaskada

, mietakz wysokości spadku, iak zrozległcy szero-
"kości swoićy płachty, iest Niagara wstanach Amery-
"kańskich> Woda z ieziora Krie takszybkim pędem

"do tóy kaskady płynie, iż źwierzęta o ćwierć mili
_ przepływać ią chcące, pogrąża i zatapia: poićm
| płachtątysiąc dwieście trzydzieści ośm prętów (1235)

»



OZEWNĘTRZNEY BUDOWIE ZIEM. _ 415

szeroką spada zwysokości 128 stóp paryzkich, robiąc
„łuk, pod którego zagięciem iak pod sklepieniem
troie ludzi obok siebie przechodzić bezpiecznie mo-
że. Wpada do ieziora Ontorio, i robi rzekę S2.*
Wawrzyńca. Zwody w parę obróconćy robi się
pad tą kaskadą tuman chmar, o kilka mil widzićć >
(się daiący, a z promieni słońca świecącego wyra-

/ biaią się w tych chmurach naypięknieysze tęcze.
 (Chambers's €yclopaedia). jc

:

Siły. wody, powietrza, i ogniawywartena och.
mianę ghudowy zewnęitzney ziemskiey.

KR Ę EZ + : :

|. 151. Z wyłożonych dotąd o wodzie wiadomo-
ści uczymy się: że wody morskie swćm ciągłóm

__ poruszeniem, i częstemi nawałnościami burzone, iłu-
ką bezprzestannie i gwałtowniekrańce lądu: obry-
"waią iwydrążaią iedne,a wyściełaią i nodnoszą
drugićiego brzegi. Wody ze śniegów % lodów
w szpary 1 otwory gór się wlewaiące, a zimnem

_ zmrożone, mogą te skały i góryłupać, targać i
| rozrywać: ulewy deszczowe ziemię na wierzchołkach

i grzbietach gór obmywać i znosić. Rzeki przez
śwóy bieg wymulalą spody gór i skał, które pod-

__ kopanew swoichfundamentachmogą się pochy=
lać i zwalać iedne na drugie, zapychać,zwracać,
1 odmieniać koryta rzek. W nagłych i obfitych —
wylewach rosnąca złe rzek massa i szybkość, -
mogą wywracać budynki, zatapiać wsi, poła, i
miasta, znosić psiaka, wydrążać doły, wyściełać
mułem i podnosićiedne mieysta; a wybierać za-
_głębiać,i zniżać drugie. Otchłanie i pieczary pod-

-ziemnewodą napełnione mogąpękać wkwożch skle-
 pieniach, i albo góry na sobie stoiące trzaskać i -
rozwalać, albo ląd chłonąći topić, lasy, wsi,

; i miasta pożerać, i niszczyć. -Przydaymy do tego
- siłę rozpuszczaiącą wodywzględem wieluciał, któ-

ę
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| re może rozmiękczać, psuć i przerabiać: a wszy+

 stko razem uczy nas; że woda iest iedną z nay-

„  dzielnieyszych sił. SD wywartą na odmia=
„nę powierzchni ziemskićy. SNOREA:

-_ Powietrze znowu uważane iako zbiór wszystkich
- _par i gazów , swą siłą rozpuszczaiącą i ciągićm ićy

 wywieraniem może psuć, rozrabiać w proszek za-
„  miepiać, 1 rozpraszaćwieleciał: w gwałtownych po- ,

| ruszeniach i burzach skały obruszać iwywracać: gó-
ry piasczyste znosić, nayżyznieysze grunta piaskiem

- zasypywać, 1 obracaćw stepy i pustynie: wypełniając

w postaci gazów iamyi lochy pge, a

w nich zaparte, massą i wytężoną swą sprężysto- ,
> / ścią, może też lochy rozrywać, wstrząsać gwałto-

(-  wnie rozległe obszary wody i lądu; a posiłkowane

wszystkie spustoszenia,które żostawuiąpo sobie trzę*

sienia ziemi. Boż. e

(|| Zadowięc krótkiego rzutu oka na zewnętrzną
' budowę ziemi, poznaiemy;że ziemia w swoim że

takpowiemrodzie, zawićra iargaiąceią siły; s któ- -
rych nayogromnieysze /F/ody, Ognia, i Powietrza

| ciągle pracuią na przemianę ićy zewnętrznćy budo-
a.wy. Parsey 1koleie tey . przemiany„edbywaiąsię

| w krociach i tysiącach wieków; tych się w żadnych
(| pismach i pamiątkach ludzkich doczytać nie podo-
©, bna;bo życie ludzi i narodów iest tylko krótką

_ „ehwiłąw przepaści czasu, który wielkie roboty na-
© tury mierzy i Oznacza. Zostawia iednak przyro-

/ dzenie nie zatarte tćy przemiany ślady w swych

| tworachi stworzeniach okrywałących i składaią-

| cychpowłokę ziemską.Uwaga tych tworęw i stwo-
* rzeń zrodziła cały szereg nauk fizycznych. - Ziemia

     

  
  

   

więcstałasię zatrudnieniem inaymocnieyszych na-

(wieka. Pierwszesą nayczęścićy matką mieszczęść;
klęsk,i cierpienia; aświadectwem drobności ludz-
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© kićy: ale rozum i głęboka dzieł naturyrozwaga,

+ skarbem pożytków, i roskoszy umysłowych, a' Źródłem prawdziwćy człowieka chwały i wielkości.

,  Zcałćy więc w tćm dziele przebieżonćy nauki
( to wypada: że ziemia iako cząstka świata słone-
| ezhego- wystawiona iest na działanie ciał niebie-
skich, a szezególnićy Słońcai Xiężyca. Skutki tych
sił są: bieg ićy dzienny i roczny, posuwanie się i-

- kołysanie ićy osi, wiel ię poruszenia morzai atmo= '
| sfery, figura ziemi, pory roczne, własności pasów

- 1 klimatówilezawisłychod słońca. I te skutki są
Er PO OEeno, A ciągle trwaiące, do których do- -

-_ kładnćgo poznania przyprowadziła nas Matematyka.
/ aż ziemia iako bryła okrągła z różnych ciał zło-
' Żona, i różnemi płynami oblana, wystawiona iest

ż na.Posey tak powiem przyrodnich,

- Powietr A 8 aa i odmiany ićy
mey. Człowiek może ciągle i pra-

edzić, ale ich biegu podobno
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ROZDZIAŁ X s

+ Okartach ieograficznych |

a, dO ; Ę śr2s3" 6, > Sa

3 -

  
Og opis”.kozaildgrafióych;) 07 zasadach

2 ichKoga oPR. mame ż.

GR "12ŁMoczyli karta ieograficzna, iestto„pe

Kesk szczyzna wyrażająca powierzchnią: ziemi,

poz WAR: dóy <zęśćztćmsamem,albo podobnóm ż

Ś * 4ożeniemiednych. mieyse_względem drugich,iakie

z AnaPo.ziemi, Aże powierzchnia zie-
| mi jest wypukłai ol a,posłać:sferoidalną

i (DL. 4g..karta 157.), karta zaś ieografićzna
chni : więccała sztuka robienia

"się na sposobie przenie- i
powierzchni krzywóy io

 

     

   

   

   

  

   

 

 

  

  małaj mietry-

iako złożona z pieskoń-
Óżuego położenia. wtym

Bnos2 ależy

 

RE aby różnympunkt |
= wake.siebiena.karcie, kcE „maią.na powierz= -

8 Szerokośćii dlugość ieograficzna:Ożna-
| ezaią dokladne idz micyse na powierzchni

'- gziemskiey(L. 12:k. 77)1 są-dwa isiolnei jedy-

„ me”-pierwiastki tego położenia. Przez danąszero-
- kość wiemy równoleżnik, azaićm iak daleko miey-

sce dane Jeży od„równika, albo, ca;iednoznaczy, -

dak leż9Hołudni Boa”
ę:
6
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4nądługość ilu? ołuduik, a zatćm położśnić.
(tego „mieysca wzglę lem wschodu i zachodu;a
pońkt; zie „się równoleżnik-i południk na po- A
wierzchni zienii przecinałą ,-iest punktem dokładnie 4
oznaczonym miieysca danego; bo te dwa „pierwia-
stki razem wzięte, żadnemu iinnemu mieyscu służyć
mie mogą... Idzie więc naywięcey 0 to w robocie
kart ieograficznych, aby podług tych dwóch pier=

— wiastków położenia, wszystkie mieyscazieroskie na
karcie należycie poskdzić 1 uszykować.- Szerokość *

ek. długość na powierzchni ziemi, są to linie.dwóch
> < odległości od równika i południka pierwszego;: a
- zatćm liniie naykrólsze, zktórych pierwsza bierze

się napołuduiku,iiiest "do równika: druga bie-
rze się: na równiku,ii iest dopołudnika prostopa-
dła cz h pionowa. WERE, naykróisze

DT owa beRZAkrzy” jćy , -są koniecznie
« krzywe; wszystk5"naj ze. prowadzone na

zyznie,s koniecznie proste ; więc iuż pier-
= wsza.różnica,abezachodzić MUSI Ww przeniesienia w
żę Luszykowańiu.)miejsc. ziemskich z powierzchni”zie-
"mi na kartę, iest; żemiara odległości micysę bę

- dąe na ziemi. w Rómiiach krzywych, musi by'dźna
Śóbęcją wliniiach *Pp rostych -wyrażona, "Łiklia krzyż

     

  

   

   

 

  

  

© waprzez punkią dane ROŚNIE jest -„dłuższa, A
w nii „prosta;; kąty EOWoJina KITE Jakaś s,
(zawarte, są częstokróć KrRAR

    
  
  
  

 

-_ prostemizamkniętych;s rz) Bo
wemi zamkniętych sumina uzech kątówiestko-

je. fiększa ;A gamwał m ake z:
płaskim|jest koniecznie równa” 180. stopniom,
chuwag przekonać Się możemy, iżSk

podobną, przenoszącsłójdało nią,ziemi
za czną , za podła ścisłościieome= ę

2:„ ryczney: zaieysconrićy i.puktó dadź iakie samo ANR
7 zupełnie położenie,i tymSamym sposobem wyra
oek A:goCM mont R.*se
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owóy: Całe zatóm usiłowanie w doskonałćy robo-
| cie kartieograficznych na to bydź powinno obró-, ,

cometaby  miieysca ziemskie miały na kartach po-- ę

/ łożenie podobne,i iak można naymnićy różniące

© się od, położenia prawdziwego na ziemi: to iest,
| aby stosunekichdługości i szerokosci, 4 stosunek

odległości różnych mieyse względem siebiewyra:
Żony na karcie, zbliżył się iakbydź może naybar-

+ zićy, do stosunku prawdziwegona ziemi... Przez

ten tylkosposób cała figura kraiuiakiegokolwiek ©
ziąca część powierzelini_ ziemi, zbliży się do

obieństwa rysuqku, kray ten na karcie wysta

    

   wia asztukaw ogólnościuważana zamie-
nia się na czyste zagadnienie ieometryczne takie.

„Na danćy płaszczyznie poprowadzićpodługpe-
prawidła liniie dwoiakie dorysunkunay-pWPRASESLRSZER RZEK ż

„łatwieysze, toiest albo koła, albo liniie.proste; -

  
 

  
    

   

 

  

    

 

  

 

        

  

  
  

      

  

 

   

 

40) „ę którychiedne wyrażałyby, polydnkki, drugie rór
(|, wnoleżniki mieysc;1 na tych lmiiąch tak osadzić

© 74 uszykowźćrt a ziemskie podług ich

  

  

adnienie „w.całóy ogólności
„ogarniacałą sztukę, rysowa+

„akowe rozwiązmie nie
  

adas

dokładnościkart ieograficznychw ró-
sobach ich rysowania.

czy karię jakiegokolwiek
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_rozległegokrain, ib;części ziemi, siptzyktsd Biż
*ropy: na nićynu rzód mamy. naznaczone cztery

- głównestrony świata, północ w górze, połudaje Ę
na dole; aobróciwszy iąpodług mieysca północy

os południa na ziemi, na prawćy: stronie będzie
srschód, na lewćy zachód. Przez cztćry te pudkła

3 poprowadzone liniieproste,„połnocna do południo+
* wóy, wschodnia do zachodnićy równolegle, pićr-
| wszeprzetną się z ostatniemi ja kątem.prostym, R
4.zrobią czworokąt Europę w sobiezawierający.
„Wszystkie liniie z góry ,na. dół, to iest, od linii
przez północ dolinii przez południe:przechodzą:

>. cey prowadzone, „wyrażają południki mieysc, na.
: których uważają się 1 rachuiąszerokości: wszystkie
znowu od wschodu na zachód prowadzone wysta-

„Których znaczą się. długo-
Liczby. na boku,

pokaznią

Wiaią równoleżniki,5   

 

   

 

    

   
   

  

nika przez stopnie"koła wielkiego

dnika zawarte międzyrównikiemi równoleżnikiem  

' znowu wgórze i na dole, to iest na Jmiiach przez

odłegłości:mieysc od. południka pierwszego (L. Ik.
; łuków ró0wła: za mano sątostopnie.

        Ę Rliczba”na-

półaoe i południe prowadzonych„pisane , wyrażają

 południkiempief- ;

mieysca; przy:|Jadrómjiestliczba napisana. Liczby Ę

4

wyrażon „czyli szerokościmieysc; sątołuki połu- a

Zs ;
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-, sca. może bydź wzięty za pićrwszy, to. iest za
|, początek, od którego się długości ieograficzne ra+

* chmią. Maiąc długość i szerokość mieysca iakiego -*

(daną,prędko i łatwo znayduie się to mieysce, na
(+, karcie, Jeżeli karta ma za południk pićrwszy ten,
a POZ wyspę Ferro przechodzi, wiedząc na-

AZARŻ e. ład zeKraków ma .szerokość północną 50?

(|. 5. długość od południka Ferro, ku wschodowi

| - w stopniach koła 57? 35; szukam wdłuż karty na
onie wschodu i zachodu liczby 50% 5,i mam

<  równoleżnik; szukam zńowu wszerzkarlyw.górze.
©, ina dole liczby 57?35 i mam południk, gdzie

-_ sięrównoleżnik:wszerz idący,z południkiem wdłuż

ę

   

 

c

|. prowadzonym przeciia,tam iest mieysceKrakowa.
|, pakarcie. Jeżeli karta ma południk Paryzki za ©

© yłaiest17” 5%: ieżeli zaś iak w kartach Angiel- -

2-1 UMGĘK południk Grynicz (Greenwich),iest pićrwszy;

/—- długosć Krakowaod Grynicz iest 19” 56, Tym

0 qylka sposobemnależy wprawiaćuczących Się w zna
(0 lezienie na karcie mieyscdanych, boprzeztowie
©, dzązaraz fundament, podługktórego szykuią się
|, fmieysca”taknakarcie, iak na kulisztucznćyzie- -
|| mię. wyobrażaiąęćy;i ieszczeten tylko sposób da-
©, ie im cżysie wyobrażenie o położeniu mieysca da-
| megomazieini,bez pomocy kartyi kuli. _ >
Z: oPEPE naj sobie (L, 11.karta75), że po+

| łdniki są k ła wielkie, które się wszystkiescho-

  

     

       
    

 

snach świata; więc karta

© zmacznączęść powierzchniziemi wyrażaiąca,mieć
owiuna linie zgóry nadółprowadzone, coraz

|. barzićy kusohie się schodzące wgórze, acoraz ©

 barzićy odchodząceod siebieu dołu; bo górą zbł-
- łaią się do punkiaspólnęga przecięcia,to iest do
| bieguna, dołem zaś zbliżaiąsiędo równika, iako  

  

jędzy połuduikani zaware,i długość *  
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2ieograficzną.„mieyse'skamniące, choćtę samę KART ż

- stopni wyrażalą, ale tym są mnieysze, im bliższe

U+ bieguna i są mnieysze na każdym zówaoleżiska
w takim stosunka, w iakima promień równoleżnika
_iestmnieyszy«od„promienia równika, albo mówiąc /-

 trygonometrycznie, iak sięma:dostawa Usiywej
Jszerokości mieysca do. promienia ziemi, gdyby ta

była« s conałą kułą :: słowemna kartnch ieogra-

+fieznych-stopnieszerokości mierzone napołudniku
RA iakimkolwiek, iakoó. zawsze na kole. wielkićm, są

zędziei zawsze. tóy samćy miary; kiedy stopnie
gości mierzone naiifrosżtach, iako kotach

teyszych, corazsąimnieysze,.im mieysce

: SZĄ:Sżiokbić>leograficzną ; iako to każdy

> dnieć może na wszystkich kartach dobrze zrobio- +
- nych. .takw.Krakowie, ieżeli stopień.południ-

kazamyka piętnaście.mił ieograficznych, lub57095,
nrównoleżnika”

ewięć atiisześć dziesiątych
rętów NE. Pod sze-.

0” iedenstopień” rórównoleżnikaswia

|dzR

  

  

  

   

 

  

   

   
    

 

   

  

  
  
  

 

 

  

AGA r ar ©
widey-rysunku należy istotnie Ax

„ puiąc! m waruakóm. 2Nap ód: Z
   

    

 

łaSk Sim E zachodh doś.
było; przez takieichR.j

ićrwszego.umieszczenie, iakie
re:żeby;znającszerokośćiL
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9624: Rozsziaz m

Potrzecie: żeby każdy kray na Masżie miał postać
> i rozległość „naybarzićy zbliżającą się do tóy, iaką -
mana ziemi: i rozległości różnych kraiów taki

_ miały do. siebie stosunek, iaki między niemi na
powierzchni ziemi chód. Poczwarte: żeby od-

-,. ległości iednych mieyse od drugich. na karcie w pe-

+»

 wnym były stosunku do ieh prawdziwey na ziemi
odległości. Popiąte : żeby liniie da wyrażenia po--
 łożeń mieyse użyte, były do dokładnego rysunku
-datwe, iak są„iaprzykład Hniie proste , lub koła.
Widzieliśmy, że rysowaniekart iest tylko prostćm
zagadnieniem ieemetrycznóm; żeby wiegorozwią

„ zania,'albo „wszystkie, 'alba_ niektóre istotnieysze i
_dopićra wyliczone warunki zachować;idąc za nay-

;pierys ime! poskladzo danym przez Ptolemeusza,
użyto « py sztuki prawideł”Perspektywy ją
nauki pokazuiiącćy nam sposób wyrażeniana

|"szczyznie przedmiotu, iakby sięten wydałi pok :
' zał oku patrzącemu nańzpewnego.danego miey-
/ sca. Czucie widzeniaodbywa sięza pomocą świa-

tła; światło rozchodzi się iak wiemy, przez liniie
proste od rzeczy widzianćy do oka rzucone; więc

z » „postawiwszy między rzecząwidzianąi okiem pła--
epytacie: przezktórąby. przecho iły
Jiniie prosteodkażdego punktu rzeczywidzianóy
do okaidące, telimiie zostawią na płaszczyznie
do, eo nażywamy obraz,albo zysrzeczywidzia-
neys Pa:„Projection). Ryswięcnieinnego
mie iest,tyllIkoprzecięcie promieniświatła odprzed-

. ', miotu dooka idących DE czy:
p. „okiem i +Sawo oni 0 I

R w. a zatóm.szykii porade «la. Hiajy świec
©». tłaod pryelkówóce ło cha idących, iest prostąro-

ACZ  

 

botąijeometryczną, wypadaiącą z prawd0 położe-
> > niu liniyipłaszczyzn:i piórwsze fundamenta ma-
z a od.2.a 0"Robione ya+. Ę
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—sobem karty ieograficzne, sąto rysy wyobrażające
- pewną: część powierzchni ziemi na płaszczyznie. -

j Wystawmy sobie ziemię. w swćy prawdziwććy
'postaci, i oko z pewnegomieysca na nię patrzące:
- póstawmy płaszczyznę między okieni ziemią: różne

sy tóy ziemi, a Żatem figuryigatunki kartieo-
- graficznych zależą odpołożenia oka,ii od położenia

i aszczyzny , ażaiącey pewną część. powierzchni
a oódt Ęm ta płaszczyzna daley a od oka;
| a bliższa rzeczy widzianćy,.tym rysunekwiększy ;'

ch zaś rysunek szczupleyszy, i impłaszczyzna bliż- '
ż , Aże niezliczone bydź mogą położe-
-niaak oka,iakpłaszczyzny; rysunki takowe odmie-
niać się mogą rozmaicie i wniezliczony sposób, za.
odmianą tych położeń. Przytoczymy tu tylko te,
które się pospolicie w kartach Roc daią
EEC. Pan

+: - Gdyby. dpunktów Kusaz ziemi na kartę, W
Exea zawsze iest szyznąrysu, padały liniie

; wszystkie do tey * a szczyzny pionowe, a zatćm do
ż | siebie.-równole. , oko w takim smwysta-

  

  

 

   

   

   

     

   

|wić sobie ui.w odległości niegkończonćy od
iemi; i rys na tymfundamencie zr iony, nazywa

rysem ortograficznym (proiecio ortographica:
ojectionA EAbarzićy używanynmńwA+

-, stronomii,niżwBA „Jeżeli ko. wystawimy

 

1 ies,gdzie się. dotyka ć

  | Bie iako dotóyfig
k. ZEEp"Siw.wiel- i

nę rysnnku iako..
eS. Pieczyzej tąbę- | *

wa się-ryswś w

aa > zbliża-



oeżc że £ % 57 zózie

N WE * aż

; 36 SM © BozDzIAŁAi

kikię przez ióy soda przechodzą ($- 29. Wstęp kk
41); więcoko tampostawione zmaydnie się na kz
czyznach . kół „wielkich,i wszystkie te koła zamie-

t, niaią się wrysie na Kae proste; gdyż.koło nastore .
czyliobwodem do oka obrócane, wydaiesisię, iak liniia _-

= Ah„prosta;widziane w prost do swoićy powierzchni, wy-
daie się iako koło; widziane zaś z ukosa wydaiesię!

ć - iak-Ellipsa,podług. prawidełperspektywy. Wrysie
+we.środkowym wszystkie” koła wielkie wyrażają
sięprzezliniie,proste, to iest-łukitych kół wry- /
R sinku„zamieniają się naSżyczne (tangentesy, a po=

AEa nieważ uczy nas"Trygonometrya, że Sżyczna łukugrę A ciągnie się bez końca, karty.takowe nigdy nię «
półkuli całćy obiąć i wyrazić, ale.się . koń-

"czą kś łuku 45% Ten _gatonck. rysunku nie ma
sa  prawie żadnegowJ

Wsłonecznych. s

   
   
  

5łkułaziemi pod pł  

  

 

mem ieom rycznym
       

   

   

  

 

  
   

  

  

| żonćyna:karcie. Oko więc leży w biegunie
| koła, które iest-pła zezyną rysunku (8.ae
> R k. 41).Ryswhków choćnie-

  
poż 283

|" ale ue»

> . =y lie po? Z R" > Zw

: aja będąca,|lub ieyALiwięcpodług,(L.6”
wyrażająca, dest pozioś

środku karty le- A

> nąpołowę,lub zęść.powierzchni.ziemi- =Ę

; alewielkie manży- ©
«ie wrobieniu kart niebieskich, awW zyjakon

ż Karty owiana całą ziemię; lab. nadka:c
zęśćgł powinwyrażające, robić siępospoli- |
A ly tak; iż okostąwia sięna:pewnym „pan
© kciepo>Zi na linii ciężkości ciał +

_nadirtego punkiu, a.zatóm
pprzechódzącćy : pionowo natę

„się weśrodknziemi pax:
abe

+. wpunkcie prze-

nożny: podes tego.środkawego mieysca

położone,i patrząceprzez znęprzeźroczystą
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nazwano.stereograficzny Gejestereographica:
|projection stóreographique): podług niego powsze-
„ chnie prawiemamy robionekarty całą ziemię przez

| dwie „półkule wyrażaiące (Planisphaeria: „Mappe-
- mondes),:i wiele barzoskart czterech części żiemi.
_Dowodzą się w Jeometryi dwie ważne i istotne
7 własności rysu stereograficznego, Naprzód: ;że
_ wyjąwszy te,na którego płaszczyznie leży oko,

wszystkie koła na kali:Rożek; śtalą siętakże
| kołami.wCHA, choć każdeinnego promienia;
Bo iwiązka promieniświatła ód powierzchnikażde-
gokoładookaprowadzonych składaiąc ostrokrąg
(eos: -cone), dak iest odpłaszczyzny rysunku .
przecięta, iż powstaiąstądISWYAtY podobne; przez -
co ostrokrąg. światła od samego koła do oka pro- |
ZRE się podobny ostrokręgowi z prze--
„cięcia wypadaiącemu. Powtóre: że koła na kar-

cie | inaią się pod temi saniemi kątami, Po
© któremi „przecinaią się na powierzchni kuli; i kąty - ,

  

Wrysunku są równekąłom na.powierzchni ziemiy
- przez. co i rysunek staiesię.łatwy,ii przez ledwo
- nieocaloną zurę, kraie. wyrażonenakarcie zbliza»
- ją się do podc ieństwakraiów ną ziemi emy

 

3

reżśRagjrysu stereograficznego + i karty.

 

RE paagipzoążnódze. KRZ

rysurbk m stereograficznegopadys
"sobie. nożem oko.e AAPoe Po-

go punktu będziep

  

   

 

  
  

    

 

położenia poziomumieyscawzględem równie
5.k, 84),któreśmy zed troiakiem po-

łożeniem s Jeżeli sobiewystawimy oko położo+
 

|pion rysów oka propa 5
mogą do, trzech, wypadaiącychz troia- aż



. 2608%
+, *4a8 * |"kozsztizy x.

+

- łożenia zównoległóm sfery,azatćm równik będzić
płaszczyzną rysunku, ii cała karta ieograficzna wy-

(/ stawiać nam będziepłaszczyznę równika, na którćy
odmalowana iest, albo półkulapółnoena, kiedy o-

- ko leży w begónię południowym; albo półkula
 połudmiowa, posadziwszy oko w.„biegunie półno-
© enym. Nazywaią takie karty rysem biegiunowym
(projectio polaris: projection połaire). W: tym

- „rysie oko będącew biegunie ziemi, leży naOsi iey
-dzieanego Obrotu, na którćy się znaydnią środki
0 wszystkich równoleżników: więc wszystkie równo-

leżniki sąwprostm

 

ki:prowadzonćy, a zatóm wszystkie odmalnią się
ża 5 0na karcie iako koła! żednośrodkowe(cireuli con=
0 Żećnwici: *cercles ©oncentriques), maiąceza środek.

=

+ A akt: ten sam, który iest srodkiem równikaii ca-
karty. Zeby widzieć wielkość promienia na

 

i As© każdy *równoleżnik, wystawmy sobiena figurze 35.
"Tabl.F.Re. ziemi płaszczyzną iakiegokol-
nak południka: Qi P,są dwa biegunyna linii
AE obrota dziennego ziemi: BCDwystawia nam

   

  

    

       

K | padku ł zczyzną rysi

ółnocną BPD,mi pech” oka te w biegunie
MOSYMA Q. _ Chcąc wiedziećg dzie sięodma*

iGuia równikabędącą razem
c karty

    

  

st dle stodą punkta Ródbiegu-

> niesiiem szerokości ieograficznóy .

raficznćy przetnie wpunkcie

5k 'RQP mierzysiępołową
ją dop łuienia szerokości: 1e-

ne od oka, boich płasz-
czyzny'są pionowe dolinii od cka przez ich środ- -

mieysecerównika,któryiiestw teraźnieyszyin przy- :
nku. Jeżeli Ę-iest biega

=

st iakikolwiekRpowierzchni
ad niego dookaliniiąprostą ,
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! ogeaticznćj: w_ tróykącie: CGT wziąwszy. CQza
' promień,iest CT styczną kąta CQT; więc każdy

RA
A)

połowy dopełnienia szerokości ieograficznóymieysca,
a tablice.„trygonometryczne daią nam zaraz wielkość -

$ promienia na równoleżnik każdego mieysea.
Kraków naprzykład pod szerokością 50%. 5.

leżący;,ma-odległość od pa.czyli dopełnienie sk
— sweyszerokości 5g'.,57: poi,AsaMea":
_mia iest 19. 582: styczna.tego icach
| iest 9,565. Na Figurze 56. rya>sę MLNO

| ktore iest płaszczyz
, gunPiest biegunem i środkiem, a oraz środkiem
- wszystkich-równoleżników. Promień: PL całóy
roziegłości karty dzielęnasto części, z tych biorę

= części.56,5i1 ża otwarciem cyrkla z punktu P
| Opisuię kóło ienia FR, które. iest owi

13 karcie. Okopostawione |.
yna pła zczyznach wszystkich

połudmków,bo się tam wszystkie, iak wiemy,
rzęci aią: więc.pese południkibędąc obwo-

> oka obróe maluią sięiakliniiepro-
TEz ste. prowadzone zeŚrodka P do obwodu równika; © |

kkąty między temi liuiiami we środkuP zawarte, —
zada te same, jakie :robią południki.w biegunie

ena Figurze36ln»
Inik /pierwszy „przez Ferro

na sio, i liniie odtyych po:

 

    

 

   
  
  

 

    

  

 

  

  

 

  

  

 

    

  

Ł pr
AK"mieysce Krakowa nakarcie.

> powszechnćy Bo monde),
znakami£ ak;Baim >,

 

równoleżnik na takiey karcieiest równy stycznćy X:

zną równika i1 karty razem; bie-

| widzieć możnaodrysowaną całą
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kadiń Atlasu Norymberskiego wydańego przez |A3
" manna. _Takowy i ziemi przez dwie pół<
„kulez biegunów za żkęzń jr: wielkićy. podział-
ce czyli skałi robi „labo słażyłby nam wiele

A de 'dobrego. wyobrażeniakraiów około-bieguna le-—
cych, gdyby te były nań źnane; ma atoli prze-

o. sobie”'to,. że Kraie przy”biegunie zwęża,a
1 ailep: od bieguna kurównikowi leżące rożwleka

*,rozciąga;-"dlatego, "Że styczne łuków daiące nam
© promienie, na równoleżniki,leniwo przybiegunie,
"a nagle ku równikowi rosną, 4odłegłóść mieysc. .
iednych„pd. drugich cyrklem na takowychkartach
wzięta, calesię z odległością tychżemieysc na żie-

- miniezgodzi: zaićm część powierzchni ziemi iedna
APE wzięta „przy biegunie, dragaAidarówniku, choć

-' .. są między sobąrósodadżai odmakuią.się nic
i > równena karcie.

Jeżeń sobie.dze ystawimy na samym równie
aj znaydować sięWodzie w„położeniu: prostćm
Biz:(L. 17. karta 89),iw:równóy od każdego.
bieguna odległości; ąpołudnik 6 go* lub 270 sto-
pni odoka odległy, będzie płaszczyzną rysunku:

(rystakowykart nazywasię zysem równikowym.
AR - (Proiectio aequatorialis: projection equatoriale). Jest.
KSW powsze chnieod Jeogratów używanydowysta:

> wieniaziemi „Aa;dwiepółkule: (Mappe—Munde);
5 ariana którdy są dwie półkule a:

ZE |yfystawia czaynie płaszczyznę pierwszego połu-*
A 3o daia, A 26: m PÓŁ RE e.

gazachodkią (L. 10- k 70). Pońieważ oko 3
ma obwodzierównika, irazem naobwodziep

(-_ dmika przez nie przechodzącego, iśródek. wa
żę:>SDEiak-Pawa tak południk przez oko

*0 mzechódzącj, i w/g0IB (y9* stopni. odległy 0d
ES pierwszego, zamieniaią się .dą rysun-

na fihiieproste do siebie pi Wszystkie*
ludniki i ore zównolżik2 koła!
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| różnemi promieniami zarysowane: i cała sztuka ro- /
| bienia takowych kart załeży na znalezienia środka

/. 4 wielkości promienia, nakażdy równoleżnik i po *
_ dudnik, to: iestna każde mieysce ziemskie, maiące
| pewnęąsszerókość i długość ieograficzną. Zeby nade
> kryćwielkość. tych liniy,niechnaZżg: 35, punkt
- „QLędziemieyscem oka,azatón QBPD.płaszczy-
(+znąrównika:BCD wyraża płaszczyznę piórwszćć
, gopołudnika, naktórcysię rysowaćma półkula
„ BPD;'RA wyraża średnicę południka do”pankwAEOLudsikura: 0 Gyńa
- puskta ostateczne R.A. prowadzę liniie_ prosteiRQ3- -(*QA, póki ta ostatnia niep zetnie linii przeciągnio-
_mćy BD w punkcie H: a TH Ta adu tas
„ RA. rzucona napłaszczyznę rysunku; a 7 TH iest -/ promieńnarysowanie południka mieysc ziemskich

się łatwo przezTrygonometryą,    
  Ę   

  

   

  

  

p

> =

 

;t  
  

  

 

'Q6,QH, które Ro
zyznę- rysunku przemą w punktach * ,-

  

 

  
średnicą, a;,HEiestpros |

> ję tcĘ Fo SA: CR z 3-7  
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| jedna słaży do pionie południków, drugado
owania rownoleżników na karcie. Cała zas sztu-

a tego rysunku odbywa się w sposób nasiępu-

jący: przezcałą szerokość Mię dwie półkule ziem

skie wystawićmaiącey,prowadzę liniią ADE (Fi-

gura.37), AD icst średnicą iedney, DE średnicą

_drugić ułkali. Liniia ADE wyraża nam cały ró-

wnik, >*:tu malwie ii zamienia na liniią pro-

sią, bo okolleży na iego obwodzie. | Otwartością

cyrkla-CA, dako promieniem, rysuiedwa koła

isylaiac się z sobą wpunkcie D: te dwa koła wy-

wprRTae: ża |
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- pa iest płaszczyznąei kałigó. naka Liniie PQ,
* LT, każda z osobnasą osią obróci. dziennego ziemi;
'P wyraża biegun pólnoeny na' iędney, L tenże sam
biegun na drugićy półkuli, a zatóćm Q,T, sąą punkta

Ębieguna poładuiowego: te ieszcze liniic PQ,LT
wyrażałą rys południka, naktórym okó leży od-

/degłe od.pierwszego południkana go”, albo 2707,
a stoi długościwschodnićy. LiniiaADE brzecją-
_gniona do odległości nieoznaczonćy: iest linii
z którey leżą środki. (centra: Zes centres) wszyst ch
> badników przez bieguny, czyli przez punkta PR
5R E; A: przechodzących, i GA się przecinaią>
| cych: te.'zaś środki oznaczają się na lmii ADE
otwartościącyrkla, którego iednoramiekładzie:
się w punkcie bieguna naprzykład |.P, a drugie ra-_
mie na linii AE; tę zas Siwartóść, cyrkladaie*
pamwartość ży:żO peamok:

> C przywiedziona. af: ©
la€ FO; LEdo ddległoegłosci nieoznaczo-

nóy|przeciągnionych leżą środki wszystkich równo-.
ća.UZ się „ mającychnna karcie, a kitó-

ćwierć

  

 

   

  

  

    

  

 

   

  

  

 

 
poł nika, dzielę na go?stopni wszy-

"stkie, szerokości- północne; podobnie AQ_wszy
ge pweię południowe mieysć  zawieraiącą.

oce mieysca, mam punkt dany.
. : -AMP podzielonym,iR.
Q ramienia cyrkla: Dostyczna

znóy z tablic, daie otwartość i

atypaski będący ścodkiem równo k
ąż vartością eyrklana| SE

my sobie za.przykład|Koków,i1 naznacz-
nakarcie wyrażaiącćy pierwsz
Ferro przechodzący. sza
565szeroko:ść Krakowa 50”5.

ż gd >e:

 

  
 

   



 

BEA sROZDZIAŁ A

 

dzieliwszy.ią na biedkie: części:więc wszystkie B-
| -omiie trygonometrycznedo promienia 1. w tablicach
1. raehowane, wypada mnożyć przez 200. Sieczna łu-

OPR ku 5q. 55. z tablic iest 1,26 którą rozmnożywszy

RE przez 200. otrzyma się252: z tą otwartością cyr-
©. kla iedeniego koniecstawiam w biegunie P, dru-
SN oka na linii AD skaznie mi punkt m; ZR.

 

  

| (rego iakoze środka przez bieguny P, Q, rfsuię
»>:koto:PKO,wyrażające „południk Krakowski. Doe
stycznałuku 50”5”z tabliciest0,857> którąroz-

A minożywszy przez200,) adnie 1: jesto 0- ,-
-twartosćcyrkła na promieńSOA Krakow-

; > skiego:0dwattego. cytkla iedno ramie stawiam
w punkcieM, gdzie przypada „podział szerokości

"Bo? 3, drugłe ramie cyrkla :skaże- mi naliniiPO

| przeciągnie sy.pal Lr, zktórego iakoze środka

7 <rysuię równolśżnik Krakowski MKN,ii punke. -
zkiest:mieyscerń „Krakowa.na. karcie.*Takim sf0--

ii. rysnie nakarcie. olężeie
„mieysc.ziemskie Wszy- F

        

  

     
  

     

   

  

  

 

   
  

  

cięte i -taknzEe|„długośc,
| kości; ałe rosną coraz jes od

- środka”REazbliżaiąc”się do połodnika. pier-
wszego: i tegolubo kartatakowabarzodobrze -
name małuie ' PA mieysc na długośćii szero-
kóś wszelako i:odległości tychże.mieyse od siebie
: Kaleta:kratównie 0takie,iakiesą

jak Ra ziemi. Podług prawidełs
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"SE na punkcie powierzchni ziemskićy; leżącym. międój(,_ biegunem i równikiem, liniią wierzchołkową przez
środek ziemi i oko prowadzoną, i płaszczyznę na

oę liniią pionowo we środku ziemi 'przechódzącą

/,w położeniu sfery ukośqćm (L. 16. karta 86), apłaszczyzna kartyi- rysu.będzie poziomem ieome-

A będącą płaszczyzną rystnka;będziemy mieli oko .

=

|  iryczńym tego punkta, wktórymoko leży. Rys .takowy uazywa się stereograficzny  poziomowy|(projectio Ą stereographica- horizontalis:projection
| stereographi.
„, samtylkopołądnikprzez oko przechodzący. iest
_ Baiią prostą: wszystkie inne koła powierzchni ziem-_© skiey stalą się także kołami różnych promieni na.*. karcie. W Atlasie NorymberskimHomannaznay-_ duie się pod znakiem Fig: III. i IF. podług tegoSiek ARA dEzkiem  

  

 

c4    
   

NOTRE2%

d ug prawideł tego samego rysu
całćóy Europy i Azyi, iako

   
   

    

  
   

    

  x

  

><  

ła ziemiaprzez dwie. półe

due korizontałe. W uakichkartach

rysówane na-poziomie miasta AB

które albo całkiem
”wuikiem, albow których
(Azyi,są odrównika zna- |
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uprzódzenia .niż, przekonania. „Dosjć nam tego dowo=
* dzi widok ogólny, pod którym wL. 152. k. 418 uwa-
- żalismy As uko: Karta zaiste ieograficzna będąe

o yrażeniem, rysunkowóm kombinacyi ir rachunku,
29. x „ Kerziey bydźpówinna obrazem dlarozumu,niż dla

: ©ka,. wystawialąc. nam mi _ powierzchni ziem
« sskióy', jak te leżą iedne względem drugich, po-|

 

> niu zachodziła precyzya, iakićy: roboty: praktyczne
wtymrodzaju „dosięgnąćmogą; ibyleby te Z

p dogadzały istotnym zamiarom, a sobie w ici
- robocie żakładamy. Mamy tego przykład na kar-

 

|a przecięż osiągniony wichużyciu istotnycel i za-

  

  

   

  

 

  
  
  

 

   

| nym. Kartakidrograficzna iestto płaszczyzna wy-

, zamieciami, i t.

 

>sdędaz”stórtanii ,. Pij

Ro odókrętu, i do

  
tenKu: znayduie, | Qstalniten celiest naywa-

m pun tem, w rysunkuii użyciu kart mor-
my:się:krótkąnadnim uwagą.

Okrętpłynącz iednego micysca nadrugie,=
p dest siłą wiatruw.mieysce.zamierzone

„dług początków wyłożonych w Rozdziałach L IL.
1 HL Upisma: byleby w tóm położe- .-

A sośeżh hidrograficznyeh czyli morskich, gdzie na >
GE Żadne „prawid perspektywy nie masięwzględu,

miar, czyni ie wymałazkiem barzo szacownym i wa-

©, stawiałąca nam ózęść powierzchuiziemskićy mo- -
-rzem oblaną,ze = <wyspami, „brzegami h

a. Okrętów niebezpiecznemi,

fomienie; służącażegłarzom |

mieysca, w którćm się

R
C

y zawszew.Kierunku tedoóć



 

   
  

.

dną stronę odRiego nie zbaczałąć : -pły nie zdoowu
olinii wsehodu izachodu przecinającpołudniki

|pod kątem prostymi, ieżeli mieysce, do _którego

 

SEP na samóyliniiwschodu, lub zachodu.
Zgoła bieg. okrętn, w pewnązamierzoną strorię
świata płynącego, przywiązany iest„do pewnóy tóy

linii
kie pod pepewnymi zawsze tymsamym kątem:

  

  
    

    
  

 

   

     nad F5Ż

 

  

 

  
   

   

  

 

  

zegów;lub szukaiąc.wiatrudla siebiepomyślnego,

 

dosk.stara się wrócić do nićy po uniknionóm nie
 

2

 

di
    

 

okręt. >Pa.po samym

 

  

     

 

adąc 6dwschodunazachód,

 sięwjóezzec iż droga
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daćGkręt płynie zawsze po południka w ża

i okolicywiatru, przecinająccy poładniki

klubo.mlialąc.niebezpileczeństwa ,oddalając. się od.

hodziczasem wybacza z tćy Kuli,zawsae ic- 4.

1 labpodosięgnionym punkcie imó-* 3
„rza, gdzie:wiatr. pomyślny. panuie;więc. ogólnie
„mówie można: żeokręt pomorzu:wpewną stro

pewnćy linii wiatrówpłysący, prze- | - +
ze pod.iednymi tym wę

shnią ziemi iestwy- |
kie liniie na nićy opisane /

roga,od pay"na BR

północyna. południe, lubz po-
albo ieżeli nie płynie potym

i wschód, alepłynie„drogą ała 5” :
ży dwiema głównemi stronami.

ątema prze- 3
na połu- >
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(zawsze za tą samą liniią iokolicą wiatru,  krążyłby -
o ; coraz bliżóy tegóbieguna nie mogąc go dosięgnąc.

(,, Poznaniei wymierzenie drogi od okrętu prze-
(© /.bieżoney na lini krzywey byłoby tndne i zawie|

/  kłane; więc żeglarze dla ułatwienia sobietak isto-

o. tmóywiadomości, dzielą powierzchnią ziemi na ma- ©

|, łe części, itedrobne części 'uważałą iako 'po-- +
|, wierzchnie płaskie, a zatióm ficiie „na nich prowas

+. dzone iako liniie proste. Int te, podziały będą .
- mmieysze,'tym większe zbliżenie się do prawdy; ba

|, małe barzo łuki linii krzywćy nie wiele się różnią -
ża 0d finiy.prostych. „Do takiey uwagi ziemi w że--

' głarstwie przymuszanas naybarzićy podział stron

świata i wiatrów na- puszce magnesowćy pód L. 102
| karta 518. wytłumaczony i powszechnie przyjęty.

Wszystkiestrony światai kierunki wiciących wia-
wów wyrażająsię przez liniie proste, i bieg okrę-

tu miarkuie się i kieruie podług takowych liniy; ©.

(0 więc żeby liniia pewny.wiatr i stronę Świata na.
Ra: „puszcemagnesowey: skazuiąca przecinała wszystkie |.

|. południki pod tym samym kątem ;podługpier--

| wszych początków Jeonietry: musząpołudniki na

   

      

  

    

  

  

|. karcię bydź wyrażone przez liniie proste, do siebie -

04 równoległe:i toiest pierwszy początek zachowa=*
0 py*erysnkakart norskich.Na nich wszystkie
FRAZatsięprzezliniie prostedo .

|. siebie równoległe, i matak rozległe stopnie pó- -
| dzielone,naiakie dzicli się równik:więc ta stopnie

„©równoleżnika każdego długośćicograficzną mierzą---
|, - ee, są równe stopniom równika. Południki także

(3 / matych kartach wyrażają się przez liniie proste -
| do siebie równoległe 'i_przecinaiące równoleżniki”
| wszystkie pod kątem prostym: takdalece,żekarty-

  

|„morskie wyobrażają części powierzchniziemskicy
- morzem oblane, iako rozwinięcie powierzchniwał

©. ca (eylmder:cylindre) napłaszczyznę. "Aleziemia .
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zd ROK cS7 0 = SĘ Ś * Ń Ar i

kjcinaiąc się w biegunach świala„mie są Jiniiami ró-

„wnoległeni: ićy znowurównoleżniki corżz się bar >

A zićy zmaieyszaią, więcieh stopnie zmanieyszać Się.

|, tąkże powinny; iakżesiętym isloinym warunkom >

(w rysunkui użyciakart morskie zaradzą ?. MUSA

| ziemi równoleżnikisięzimnieyszają idąc ku bieg= 0.

|. nom; a.połudaiki,sąte same:to iest stopnie din. |. |
- gości ieograficznych na równoleżnikach tachowahe |

 odmieniaią się; stopnie zaś szerokości na południ-

   

  
  
  

  

kach brane 'są zawsze ie "same i sobie równe; | -|

wkartach morskichprzewraca się na:wspak ten wiZA

porządek:to iest stopnie długości na równoleżni-
jz2 BON

ważalą się zawsze równe, czyli takie iak

| na samym równiku; ale stopnieszerokości na po
- |, dadnikach*odmieniaią się, to iest. rosną ka biegu-

| nomwtakimsamym siosnnku, w iąkim ubywaią:
stopmierównoleżników na ziemi: ipodziałka, czy- | ||
Ks je odległości mieyscwzględem IN

północy,lub południa.wtychkariach ma każdy „
stopień szerokościiestinsza. Przez tę sziukę oile |
jieysce iakie nadto iestposunioneku.wschodowi, -

  

 

  
   

 

  

   

  

  

   

 

    
  

  

  

leżuikówo tyłe iest więcćyposunionekupółnocy;©

południu,przezpowiększonestopniepoładar |.
;iieżeli na Fig: 58. BD)wyrażapołudnik, ©
równoleżnik; wóykąt DACnaziemi, zamie- -
się na tró t BDE na karcie;tea, podobny RA |

amtemu, i-do znalezienia odległości mićyse

tra, skazacąprzezpuszkę
| iącą wszystkie południk pod

tymsamym kątemBDE: więcznaiąc
siest drogę, którąokręt „zzebiegł;—

karcie, więle okręt zrobił drogi
„i wielenadługośćBE, :

   
R
O
Z

  

 

      

   

     

 

    

   

   

  

 

      

 

    

  
    

    



    

   

  

  

  

 

  
  
  

  

   

  
  

 

  

      

użycie.w ea:ca plot -

"narozwiązaniu.wóykątów.prostokątnych.

P dlatego rysuią się ma różnych mieyscach

tycł kartzigłą magńcsową okolice,ezyli tak na-
  

dy „północ g południe, leży napołudniku;

gl przecinają. lmiie wiatrów Po karcie pró-

adzone, lakierobiąckąty z połudmikami, jakiero-

kierunekpWwiatru,jeż-

  

dny w karta je BE

ospacznym.„dostaw.szerokości, albo co iedno znaczy A

rygonometryi, rosną|wstosunku: prostym sie=

cznychszerokości: przeto iak- się ma naprzykład

| sieczna.szerokości 40:dosiecznóy szerokości 50;-

: aaksię.mawielkość iednego stopnia południkana -

żpa.dowielkości:aapołudnikowegona ©

_ drugiśóm mieyset a nt sposobem przero-

 

  

/ zywałą się ółodź. rosnące,-albo poprawne

> (Latitudes:croissantes óu reduites) i karty mor-

e :kże dlatego.karty przęrobione,

i es reduites). Ależebyto dzia-

danieo©nas do wypadków fałszywych

ibłędnych, trzebabyłowyżey wytknięty warunek — -

zachować to test,żeby ziemię podzielić na barzo

-małecząstki,abyłuki krzywe naziemi, nie wiele

różniły sięod.liniyprostych. Naten koniec ka-

- żdy łuk„południka ieden stopień zawieraiący, dzieli

"się na 60części,czyli na„minuty poiedyńcze; zktó- —

=.zę iec tylko ćwierć mę„sorki,

tap.

  

     

   

róże: wiatrów : mieygceigłymagnesowćy"A
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trygopometrycznych sieczne, i ich zbiór razem do-

dany daie sięczną łuku danego,ii wielkość stopni-
| pod każdą szerokością. Zeby zaśułatwić żeglarzom

: EZch,iest dlanich wyrachowana. tablica

Unable deslatitudes eroissantes), a każdy stó+

pień”szerokości, zawieraląca"zbiór takowych 'sie=

cznych „którey usiawiczna zachodzi* potrzeba w u-
życiu kart morskich. i taknaprzykad, gdybynam

zyszł y azić na karcie rozległość 40 stopni

   libyśmy p

     

  

   

   

   

    

ch  sięcznych od minuty do miruty

 

połuduia prowa-
yłudnikami przecho-

  
emi,w między a. 1

, także

- rachunekdługi ii zmudny w dedawaniu tych liniy

aka Tablica szerokości rosnących

ącna-ieden stopień 60 części; wzię-
) ziałee karty 2400. części: ta liczba

wypada z.rozmnożenia POR<przez60; ale na wyra- >

żenie 40 stopni szerokości. dopićro wspomniona - SĘ

nam takowych części2625; iestto |

|ikilka lub kil
Falak:bkartaiiego NS

  

płaszczyznę, zamknięta A s
ami, przez ostateczne punkta

e przez ostateczne, punkta graniczneod
zachodu. = zaś ułatwić rysunek, i

ode krain. rzetelnego,

- zawićra:po RNB:pojedyńczych idą:się z tablic. A

> eseje e aż do HR.
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ĘRGSP;QDP, idra: mordka. ;
olaa MN; RS: przezśrodek tey "powierzchni: pro-
BA day: Fównojaci: łK,i do punktów I, K, sty-

_ ezue IT,KT, które przetną oś_ ziemi QP, .prze-
„ciągnioną w.pankcie. pod kątem I TP,równ m

; 5 FE*szerokości, ieograficzney mieyscI,K, we śr
p„krala leżących; ii karta z» uważa się iako Ge
| powierzchni ostrokręguM TN, rozwiniętćy napła-

   
  

_MR, LE, NS,toiestza Haki |biorą: się ich-sty-
833 smodchodzące od: siebie u dołu, azbliżające -

szężyznę, +maiącć postać trapezu czyki czworo

ościanu akdańego,Pk. maFigurze40. Południki
<a" ahkarcie,„ prowadzą” się iak_ liniie proste

siędo siebie w górze: równołeżniki RS, IK,MN,.
oto łuki kół:zarysowan ych z punkta T Fig:Bg
Śnie LR:czyli |
* had.dzieli„się na tyle

 

    

  

    

  

  
  
  

żdługości kray

 

równoleżóika. 'pod SzErOkO=
sdpromieniarównoleżni-  

z
 

 

    

 

   
  

    

 448.

Io. *+ peer iako -„fmiie 5.
działu górnego idoloęgota *

ko 10 wękdo do kopa: REsięines:

 

"łoBiótychi karta

 

rzez środek.kraiaprze-. 4
eczęści,na ile stopni

|szerokościkray się rozciąga od południa ku półno- =
zt ziestopnie są sobie wszystkie równe. Liniia
znowuMN. dzieli się natyle części, naile=. -

ciągnie się od. wschodu ku zacho-
dowi; ale.„stopnie-czyli części| odziała naMN2Ę

yk
.
a

dem aeakolaa MN,„sośmy duż powiedzieli
Óe:kim rysie mieyscaOstale-
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Ba.Kiedykray jaki barzo iest szczupły, to iest cią-
.

| -gnący się na kilka mil zpołudnia na północ, i na

| kilka milod %schodu na zachód; uważa się część
|, powierzchni ziemi od tego krain zastąpiona iako

> powierzchnia płaska,i na rysankumaFfg:40. li- s

|'miie. MN, RS biorą się równeni.IK, przez s

środek kraiu przechodzącćy: RM,LH, NS biorą

- się żaKniieproste między sobą równołeg!e i piouo-

- sie do pićrwszych; kartytakowe nazywaią się kar-

ty płaskie (cartes płates). Przed. wynalezićwiem
"kart hidrógraficznyychużywano przedićómw że-

-glarstwie kart płaskich; ale błędyz ich użycia wy- -
*mikaiące tym były grubsze, im rozległość mieysca

erokości była większa; iim wyższa była
  

  

  

 

   

   
  

  

  

   
  
  

 

sz ieograficznategożmieysca. _ // /—/.
+ Z wyłożonych dotąd początków, przekonać się:
atwo niożemy,żewrobieniukart ieograficznych

idzienaywięcey o to,aby zbliżyć,iakmożna nay- ©

nóy:to iest żeby położenie wszystkichpunktów aż =

a ziemi: a zatćmwszystkie drogi do

 

e kątyna płaszczyzniekarty

- morskich (Lambert

ukakiakbyndkareie połu
dnikia. |.=o Gb, s2by.ollegdk

  

R a w.

barzićy „podobieństwo rysunku dorzeczy rysowa- -

l, ten:tylkoiedenzakładając wa
-

kątóm odpowiadaiącym na A
, , obeymuie proiekcyą stere-

gleyszym ieszcze widoku to.sa- - -

 



 

  wozpzraŁ. =>  

 

* nyma gzosaliki do odległości zdać mieyse.na ziemi:
ponieważ zaś przez tofigurakraiu na ziemi.zupelnie

25 Jest podobnafi urzerysowancy na karcie, aróżnica
0)' pierwszćy .od drugićyzachodziw samćy: tylko roz-

2ległości opierali, szukaieszcze sposobu, iakby_
| tęróżnicęzrobić--naymnieyszą. Wzoryogólne na
rysowanie”kart er tegowielkiego Jeometrę po-

j Moto; aimaiącwzgląd nawetna prawdziwą figurę
| ziehi,są.pięknóm przystosowaniemrachunku ana--
* litycznego, 1, barzo jk,sposobów, uży-

ychw r zania takważnego Jeografii „zaga-
Nonv: Mem:dęBerlin 1779 pag:161).

h' dzieł odesłać musimy czytelników:; dobrze
PM tinek ieometryczny znaiących,niemogąc: wy--
R kroczyć |z: zane iakieśmysobie ceo do. wiadomosci >

     

  

   

  
  

   

 

   

 

  
   

 

  

  

   

 

  

   

W:arunki.dokładnie. ah. fat: ekórtach :
SER, błędnych .ż:hipotetycznych. + e ę 7e

KAL157.Recza iż, że.karta dosaA
uważaćsię powinna, iako wiernewyobrażenie kra

ju dlaoka, iiakowyrażenieieograficzne rachunka. :
aSKo dla rozumu. Wpierwszymwzglę-
dzie ka st zrobiona, kiedy. znakomite

ieyse |widoków sądobrze „wyrażone, :
4g> OHPre ;

cze-

   

  

  

  

> | ezne, bagoa,-tez sy,1 Ł d. kied _rzmięciei
= wytoczenię tych w alk, przedmiotów są czy”-

ste.kwyraźne, dar:nazwiska miast, wsi,:Er.
-raiowymięzykudobrze są popisane iwyrażonej
roko)zobrazutegowystawićsobiemogłc fiay-

wę 8 przeprawę: i połączenie mieysę
ZEE. Alewtćm wszy--
Raomh,
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>iMarie Akodiowi: wwielorakich olędadh

ZY„prawie wniczem niepożyteczna,kiedy |kierunek

» iego wystawienie, a zaićm położenie mieysc ie=

dnych względem drugich,będzie błędnei niewierś

ne; takdalece, żewtym punkcie chybiwszy«dokła-

| dności i precyzyi; reszta iest tylkotrwonienień

-€zasu "1 kosztu. Dzieło takie przyrówaćby można

5 do xiążki historyczhćy, w któreyby Autor czyniąc

BE. prawdy|ofiarę wymowie, opowiadał pięknym ię-
© zykiembaśniei przywidzemia. Dziś nawet przyttak

- daleko posunionychpoimocach. sziuk i umiciętności,

małą mamy niczbę kart, któreby były, wołne od

tych wadi zarzutów.„Dlaczegoż? bo są nayczęścićy

- robioneprzez drogi i sposoby, niemogące prowa-

dzićdodokładności irprecyżyi;bo istotne pierwia+ *

„stikido tegox:a"Aqtorom nieznane; więc

    

   

  

  

  

  

   

wana dałapodług pra-.

1 istotny punkt swćy
i dadnośi:abywszystkie punktakraiu byś

ły na| niey umieszczone, podług Prawdziwóy ich
pą”Łzałągakć ieograficznóy:Długości i sze-

"3przez ścisłe wymiary i.
aIna”„karta.

domysłai say aę: i »

łać jenych jakiehkak ©=ięk

size Dobadza:się Pa?obser- gie.
-
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rokości znane, do króego” odkóść się powiu
inne punkta:kraiucałego. Tźkie odórAk

>. "flą się zwyczaynie tam, gdzie są założone oóbser-
>. 7.|watorya Astronomiczne, lub. gdzie: tego -rodzaiu

. ,obserwacye były z naywiększóm staraniem robione.
*Zeby. większóy. dosięgnąć doskonałości , łepićy iest,-
okiedy. w rozległym osobliwie. krainmamykilka

żaba mieyse; bo przez to wiemy dokładnie po- —
*Rożenie <kilku równoleżników względemrównika;
"1kilku pa:ae południka per"
a5, 32Aa bydź

EÓRŁYŚW, Y ien ierzo-
sza trygonometryczńie”mREz
- całego wymiaru (L. 45. k. se)byty przez pewne,
Ępłn? dobrze: roztrząśnione, Oznaczone „miary .
znaywi cisłością Śjeaknicik, iwymiar ie-

> Ślady.zasady, był probą idowodem dobrze zrobio-
_ negowymiaru.drugićy. Powtóre: Zeby„calykray.
z: tróykątami: łączącemi iedne  mieysca
iemi,M„stanowisk był dobrze ROAA

 

  
  

   
  

 

   

  

  

  

   

 

„16. iest żeby rósykątów -było naymnićy azatćm
okaż wk część kraia wsobie„zamykał, i
= żeby „kąty byt ilebydźmoże,do równości śię-

, żone: Mat) gkaórychy,iednekąty byłybarza

rozwarte, drugie barzoukkośne,:szszkodządokładnóy
roboie,i pokazuiązRa now sy

7 żeb kąty tróy?alów „na ślażówikaeh były.
ly yye narzędziami z + rwięks

    
   

4ta-_ :

  



8 3 0 KARTACHJEOGRAPICZNYCHH —" . 447.

„apomocą narzędzi i obserwacyi pochyłość boków .
| troykątowych do tego południka, i wyciągnąć war-
* tośćliniy pionowych od stanowisk na ten południk
> spuszczonych, z których dochodzi się przez rachiinek

różnica długości i szerokości tych stanowisk wzglę-

_dem mieysca głównego, a zatćm położenie ichieo-

 gaiome. „Poszóełe: żeby: plokia granicó państwa.
- stanowiące, Z mfiywiększą pilnoscią i staraniem były

_eo do położenia pozwane; bo z nich wypadają i
- niewątpliwe „granice kraiu, i dobrzeoznaczona iego
| rozległość. Posżódme:;żeby cała ta robota przy-

wiedziona była do lóy samćy płaszczyzny, będącćy
łaszezyzną kartyirfsauku. Takim sposobem do
onanedzieło daie nam” dobrze spoioną iuszyko-

/ waną pleciankę walnieyszych punktówi powierz-

'*chni całego kraiu: pozostaie potćm płace każdego

| wóykąta wyszczególnić przez należyte umieszczenie
wsi, gór, lasów, rzek,

         

  
    

  

   

zamiarów1 widoków potrzebne, iakoto -
'konomiczne,. statystyczne,i t. d. Ten

nkt ro. Inienie-  

     tów za przedmii
przez stokiki, pak 1 przez sposoby -wsztuce

rozmiarowey używaćsię zwykłe by-  -
et ścisłościiprecyzyiniechybiaća):

      

staią mappy do szczegól- SĘ

boty wysczególnienietróyką-
maiący, wykonywaćsię możę
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« „PoA"ARCEi pożal bro
;eych do robienia dokładnych kart.Geograficznych,
łatwo nam iest osądzić wartość kart w handlu roz-

Was mnożońych wyobrażaiących kraie, w których nigdy
oe robotyi sposoby nie były wykonywane. |
"Fakowe mappy sąto po większćy części karty hi-
 poewano fundowane na domysłach i mniema-
(niach, na niepewnych odległościach mieyse, na

© położenia ich względem. czterech stróń: światagłó.
rch, wyćiągnionóm za pomocą igłymagnesowćy,

sktóta: zbaczaląc -od limii.„południowćy różnie w: ró-
żnych 1miey.'scach ziemi, i różnie wróżnych czasach,

c, „208. i doklodaia takiego Połozaa dadźnie mo
_ Francya naypierwszy dałaprzykład” Europie

w©tea kart dokładnych; poszły za nim„Angli-
Pk.da ikraie północne Europy;wzrostem umieiętności.
© istałą rządu dlanich opieką sławie. 'Nowe nabyte

w.Niemczech półaocnych, kraie rząd.Pruski kazał
owroku 1805.trżsposobem rozmierzyć, poru-
| ezywszyyto dzieło sławnema wNiemczech Astrono

9% mowiBaronowi de.Zach. Pięć stopniszerokości

BE. EEgranie Bawaryi aż do morza baltyckiegó; isześć

a>weedługości ieograficznóy odLipska dobrzegów
© 'Retuprzy:'Kołonii sięgaiącj ca;mayściśleyszym a.

Ę 3gonometrycznym „sposobem zaciĘto mierzyć, od=-

Rnosząc -wszystko. do południka,AjatiwokcjwGo
Pc „dziś 'w Niemczechch Obserwatorium Astronomicznego

A ożon go,iw nay narzędzia opa-

ynymana ładem Xiążęcia de
dla niedostarczonego fundu-

  

  

 

  

   

   

  

   

wteyże Kommisyizasiadziącego;|
pc ran” 'zwielkąi zwyćzay- .

ści - w służbie publicznćy, i we
żn KAL ENE
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szu przerwane, gdyby było tak prowadzone 1 do-

'kończóne, iak mi ie listownie opisał kiefający nićm.

1 dopiero wspomniony 'Astronom, byłoby przy

wzroście Jeografii niezmiernie ważną itrwałą pa=

miątką sławy; dobroczynnychiświatłych rządów.

w Państwach Pruskich i w Xięstwie de Saxe

oba 00 RACINE RY
"Nie będzie tuodrzeczy roztrząsnąć zapytanie
barżo często uczonym zadawane: Czyfi' karta ieo-

aficzna kraiu iakiego iestzła, lub dobra? Gdy

/kray iest od człowieka zapytanego nieznany, gd
-mu niewiadome położenie ieograficzne niektórych |

_ przynaymnićy iego mieysc znakomitszych, gdy Au--

/_tór karty mie tłumaczy się z fandamentów 1 sposo-

- bów swoićy roboty; odpowiedźna to zapytanie, tak

|. iest niepodobna, iak iest niepodobna.odpowiedzićć

| nieznaiącemu osoby na to, czy portret iest do niey

podobny,lub nie? Ze znaiomości tylko położeń
 mieyscowych sądzić można o ich trafionym lub
chybionym rysunku: a ze znaiomosci dokładney —--

długości 1 szerokości ieograficznćy ,mieysc, docho-

| dzić można, czy są dobrze lub błędnie położone

pa karcie. Autor więc karty winien iest sprawić
się z roboty swoićy czytelnikom, wykładaiąc fun-

damenia, środki'i sposoby, któręnim kierowały, i
z których ustanowić można zdanieowartości dzieła.

|| Banville” Rennel, Buache, i inni sławni
-w Europie Jeografowie usprawiedliwiaią zawsze

"i dokładne i hipotetyczne roboty swoie ópisaniem -

  

 

     

 

     

   
   

  

   

  

dameniów, pornocy,isposobów, które im słu- © AR

dorysunku kart/od nichwydanych. Skoro
go mie powie, traci prawodo wiary in  .

, która z czasem nabywasię, lub zupełnieu- |
ożnanedokładniepołożenie ieograficzne

"się lub nie, z ich położeniemna

jednak mie chybić sprawiedliwości /— ,
ierząc długości iszerokości ieografi- SS=
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| | czne na karcie, pamiętać trzeba,Że papier, na któ:

6 rymwyciskaiąsię obrazy, krajów,będąc ódwilżany,
|) - potóm suszony; przez nierówne ściąganie się. może

| odległości mieysc cokolwiek odmienić; przez to li-
AZS Ble nA papierze nie wypadają równe liniom oa

blasze rzmiętym. Papier zmaczany gdy schnie,barzicy |.

00. się kurczy wdłuż, niż wszerz: Mechain doświadczył,

©, iż papier Wielki zwany Papier grand 4igle dę

>. France kurczy się wdłuż tak, iż się ma długość li-

6 gii na błaszerzniętóy,do<dłagości lini va papie
||| rze wyciśnionóy po wysuszeniu pajieru, iak 59 „do
4. 58, te iest 1,017: wszerzzaś”długościpodobnych

| -_ Fmiy tak siędo siebie maią,iak 83 do,82, czyli

| 4 Korąsa zatóm marszczeniesię papieru wszerz, do.

/- Jiegó kurczenia się wdłuż iest, iak 199 do 200:

| dlatego ten Astronom radzi, aby na barza dokła-

|. dnyehrkartachdwiebyły podziałki, czyli skaże,
|zktórychby iedna służyła namierzenie wdłaż,

żdruga na mierzenie łiniy wszerzkarty padaiących.

| nne gatunki papićru zapewaewdoświadczeniu in-

"eby dały uoownki.- RO sk ię, SĄ A

karty. pierwotne.

       

  

 

   

   

 

  
  
   

  
   
  

 

  

 

  

  

  

" Z tegołatwozrozumieć,że
| czyli oryginalne nayłepsze, gdysą przerabiane X na-_

owych sztychówane, przechodzącwowo:"2POREumieiętnych  mogą. bydź: skażone E;,
marszczenia Się, pa-*

w pierwszóm wytłoczeniu, już.
okolwiek odmienione:rak przeniesione na no-

wy sztych, znowusiępowtórnieprzy wylłoczenia .
gdmieuić muszą.Idla tego ledwo nie powsże-„ea = oai abo rsEKE €A6D=

inalne przekładać nad kopiie:
awane. są od ludzi kochsiących -

; ijumifacych ią w tćm przerabiania za-
wać. Nieszeżęście! że kandlem tego. rodzaiu

tak miłość nanki i prawdy, iakchwość zwy-
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