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H ' πρόοδος παντός είδους #αιόεϊας, Καί τά γιγαντιαΐα βήματα, το όποια προ χ ρ ό ν ο ν to Ελληνικόν
γένος αρχιοε να κ ά μ ν τ , *α3’ τιμέραν οπεΰύον καί
πληόιοξον προς τήν dftfrtoivorv Φιλοσοφίαν, καί ά ί
α υ τ ή ς προς τήν τον προγόνον λαμπρότητα, έπαρακί ντίβαν καί έμέ να αυνειβφέρ© f ό,τι άύναμαι.
Πολλά συγγράματα κ<*3 ίκάβτην ίκ<$ίίονταιν
καί οέν πανουν οι καλοί γεοργοί ν<ν εργάζονται
εις τον άμπελονα τού γένους, καί βλέπομεν έμ
πρακτο?, πόσον οι κόποι τον τελεβφοροϋοΐ, καί
τα καταβαλλόμενα σπέρματά τον oidouv εν έξήκοντά καί εν εκατόν.
Μεταξύ τούτον τον ώφελίμον φυγγραμμάτον
ελειπεν ή Φυσική* ή Φυσική, ή γνασις όηλαόη της
φύσεος, όια μέσου η'ίς όποιας μαν^άνομεν τα αίτια

δ'

Τίροοίμιον,

τών εν Tv) φύσει φαινομένων, καί ή οποία, κανείς δεν
ήμπορεί να αρνη^?? ότι είναι ή χαριεστάτη άπό ο,
λαςτάς έπιστήμας* διότι όποιαν καί άνέπι^υμήσομεν,
^έλομεν τήν εύρει εις τους κόλπου* του άπεράντου
τούτου πέλαγους. Η' Χημεία, ή Φυσιολογία, η Α’.
στρονομία, η ΓεόΥ'ρο'φΓα, ενί λόγω, αί έπιστήμαι
Λάσαι είναι είδη της Φυσικής. Λίστε όποιος λέγει,
ότι σπουδάζει τήν Φυσικήν, έπαγγέλεται έν γένει ό,
λας τάς έπιστήμας, καί τό υποκείμενόν του είναι η
δημιουργία πάσα · καί δια τούτο έχει δίκαιον, νά
λεγη προς τόν της φύσεως Δημιουργόν, ,,κ'ν τοίς έργοις των χείρον σου έμελέτον.^
Τούτην την άπό Τού γένους- ματ- έλλειψιν διδα
κτικού της Φυσικής βιβλίου έπε^ύμησα ιίολλάκχς νά
άναπληρόσο. Ε'στοχάσ^ην μέ ποίον τρόπον άν συγ
γραφή ύ Φυσική, 3ελει προξενήσει εις.τόγένος περισ
σότερον όφελος. 0*λοι κοινός οΐ πεπαιδευμένοι τού γέ
νους έξεύρουν , ότι η φυσική είναι, η μαθηματική ή
πειραματική. Η’ πρώτη άποδεικνύει μέ τήν Γεαμετρίαν καί μέ τόν Απολογισμόν. Η' δεύτερα μέ.,τά φαινό
μενα καί τάς πείρας. ύΟεν έμπορει νά όνομασ,Οίί ή
μία ^εορητική, καί η άλλη πρακτική. Η' πρώτη
απαιτεί μεγάλην τριβήν καί πολυχρόνιον γύμνασιν
εις τήν άπλήν μαθηματικήν, καί έπομένος όχι ολί
γους χρόνους. Πρέπει όμως νά έχομεν κατά Υούν,
οτι τά ήμέτερα μικρά τε έστί, καί ταχείαν τινά τήν

ΠρΟοίμιοίΓ

έ

έπικόυρίαν άπαιτεΐϊ θ ’λίγοι είναι εκείνοι οΙλ^ οι τοΟ
γένους, οί όποιοι έχουν τρόπον να έ?ακολου$η,
σοϋν πολυχρόνιόν καί Λ^λυιΓάπανον σπουόην. Ay
ίίροό3έό'ομεν καί την κλίσιν, την όποιαν κα^εκ έλα,
6ξν έκ φυσεως προς ΤΟύΤο, η Εκείνο τό είόοςτηςπαι.,
(Γειας* 3έλομεν ι£ετ, τ>Τικαι άτίβ όσου$ έχουν τρό.
πον, πολλοί όέν έχ<?υν φύόιν -πρός τούτο τό είάος.
Πρέπ^ί λοιμόν νάγοητεύσωμεν diet ^jrtsndovns τάς
σρ'έξείς Των' νέων, καί did νά τάς γοητεύσομε?, πρέ
πει πρώτον Τα" βάλω μεν Αρό οφθαλμών Αράγματα
ψηλαφητά, (Για νά ακούσουν, dm νά ψηλαφήσουν
κ. τ. και ούτως ήόυνόμενόι νά παρακινούνται είς
τάς ύψηλοτέρας ^εοίρίας, πληροφορούμενοι, ότι
did νά φτάσουν εις την τελείαν ήόΟνήν, Την όποι
αν ολίγον έγεύ,%σαν, πρέπει πρώτον νά σπουόά,
σουνταύτην, η εκείνην την έπιστημην,
Ε'πρσκρινα λοιπόν ίιά τούς νέους του γένους
την Πειραματικήν Φυσικήν. Είναι όυσκολον, η^ε,
λεν είπη τις, νά βάλ3η έίς πράξιν, κατά Την πα,
ρούσαν του γένους Κατάστάσιν, ή Πειραματική Φυσικτί, διά την ελλετψίν πολλών αναγκαίων. Ο'χι.
Τά σχολεία τη? Ε^λλαίΓος Την σήμερον έχουν έν^ερμους προστάτας. Η' ιερά τών λ’ρχιερέων όμηγυρι*,
ένόοξόι καί έκλαμπροι άνάρες, τά υπερασπίζονται.
Τό γέ$ος όλόν συνεισφέρει είς· τήν βελτίωσιν Τον
νέων, καί όέν φείόονται ο» κατά τόπους πλούσιοι

s

Προοίμιο*.

#ί σπόκτ^<5ΐν fov άναγκοίον. Efrtcir* μύπος m με,
γαλετάτεραΙ rm Εύρόπης άκαόημίαι τείχον άή άρ.
χ-ής της ^εμελιόοεφς Tcjv γά πολλά καί πολυειίό
όργανα, όάα έχουν ^ην ^ήμερον , Κατά καιρούς
πλουτίζεται ά«ά toiaftra η ακαδημία. Λ’λλα όε.
όόο^σ τι παρούσαΎοΟγένβι* κατάόταοις· ©ύτ έγό
λ ίγ ο , ότι χρειάζβτα» ιό γένος Φυσικόν τοιαύτην,
itkjte να περιέχω ολον-του κο'ομον τά Λβιράματα,
θ' οκππός μ οντ i6ta?> or* αποβλέπει τούς νέους και
αρχαρίους. ■Οι toiotfxoi /βέβαια ρεν πρέπει να ζαλί
ζονται μβ (ίλλίίΤάλληλα, Λολu$?oda Καί dudKaτόρ^ατα πειράματα. if άπλότης ^έλει τους όοηγήβει «ίς γό, οκοπιμότατον τέλος · φθάνει να έχουν
πρό οφθαλμόν τουλάχιστον Πνευματικόν αντλίαν,
Η λεκτρικόν- μηχανάν, καί άλλα τοιαυτα μέτριου
μεγέθους* καί επομένως ει#ηνά.
Τοιαύτη Φυσικό · πρεΛε» να ηναι έν ταυτά» καί
σύντομος, όχι όμως καί τον Αναγκαίων καί γενι
κότερων έλλειπ™. Είς τά σχολειά χρειάζονται έπι.
τομαί. θ’ νε^ς ούτε είναι δυνατόν να τελειοποιη^ί
εις τό σχολεΐόν εκ Jt/fv εΓ&κ παιόείας, ούτε έχει
Καιρόν. Α^ό τον βιύάσκαλον πρέπει να λάβπ κα
λάς άρχάς» vcr ύι^αχ^η τά γενικότερα, καί άν έχπ
τρόπον, άς Λροχορήση μόνος έπειτα εις όποιαν έπιστάμην έχει κλίσιν. Εί ύέ μη, 3 i \ u έκλέζει, νέος
i n civ , επάγγελμα , ύιά νά ζηση μέ άνεσιν τον ύ-

Προόίμκ*?]
ΛολόιϊΤον βίον, κ η i
Μ ά ι έμπορος, ri τεχνί.
της πεΛαιοευμεϊΟ^ Καί ανώτερο* rod λοιπού χυ.
οαίου λαόυ.
Τσιαύτην λόίπβν Φυσικήν ή^εληαα νά προσφέ
ρω ci$ το γένος, εύληπτον άηλ«όή, ως συγγεγραμ.
μένην είς την όμιλσυμένην Ελληνικήν γλώσσαν*
έλευ^έραν άπό μαθηματικής όείξεις, καί άπό/πολ
λά Καί ουσΚατόρ^οτα πειράματα *σύντομον έν ταυτω, καί περιεκτικήν των αναγκαίων, καί ένί λό
γ ω, αρμονίαν είς νέους, καί αρχαρίους* Οι άέ μη
τοιουτοι, χρείαν βέβαια ύέν έχουν Τούτου του π ο*
νήματος. Μήπως κά^εβϊβλίον εΓναε dia κά^ε άν^ροπ ο ν ; Οι τοιουτοι λέγω , έχουν υψηλότερα πονήματ α , did να τελειοποιη^οσιν είς αυτά. Ε’χουν σοφοτέρους άιύασκάλους, νά ΰ ι 6 α χ ^ 6 β ι ν άπό αυτούς.
Ε"χουν, καί άς έμφρατγωσι τον συκοφαντών τού γέ
νους τά στόματα. Ε'χουν τους Βενιαμίν, έχουν του;
’Ιωάννας, έχουν τους Δούγκας, έχουν τους Κουμας,
έχουν του; Δ ανιήλ, καί άλλους πολλούς σοφούς
didασκάλους, of όποιοι με τά νάματα της didασκαλία;
τον καί τον συγγραμμάτων ποτίζουν τήν Ελλάάα,
καί είς τούς οποίους τό γένος όλον ο'μολογεΓ χάριτας. Ε’γο dia τού παρόντος πρνήματο; σκοπόν έδαλα τήν Ε'λληνικήν νεολαίαν, καί έλαβα τό παρά,
ύειγμα (τό ομολογώ) άπό τούς Αυταάέλφους Καπε^
τανακη , οί όποιοι μέ τά συγγράμματα Των σκο.

τ)

Προβίμιο'Λ

jtcv έχουν την Τον tfaidov ανατροφήν ά η αύτης της
γεννήοεος* καί εξ arta^ov όνυχαν νά έμτίνευοουν
τον προ* τόν Λαιόείαν εροτα εις τας ψυχάς αυτόν.
Αν καί το πόνημά μου εΓναι τοιουτον, r> κρΐσις
τόν πεΛαιόευμένον του γένους, καί ιί η ε Γρα 3έλει
το αποόείξει.

Kavoravrivos 6 £αρ£αλάχο$«
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Χελίς.

Φυσικής 9 καί των γενικών ί&οτήτων των
δωμάτων»
♦
»

Κεφάλαιον

ι

Β.

Ε’φελκύσεως , χαΐ των χημικών συγγε
νειών.
·
.
.
.
♦

Κεφάλαιον
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Γ<

Των απλών εν γένει ουσιών* και ιδίως πδρ:
του θερμαντικού»

«

«

.

·

«

45

Κεφάλαιον
χεια Των απλών ουσιών» Περί του όξυγα
νου, Π αυσιζώ ου, υδρογόνου, ανθρακος ,
φ ω τός, ηλεκτρικές ύλης ? θείου* φωσφό
ρου, Καλιών και γαιών» ^ * . «.
.
♦

ιι8

Κ ε φ ά λ α ι ο ν EV
χ ειtt των απλών ουσιών» Περ) των μεταλλικών ουσιών.
.
.
.
*
*

* *
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Πίναξ Κεφαλαιώδης.
Χελ:?,
Κεφάλαιον

tr .

Περί των -πνευμάτων, η άερων εν γενει. Ε?τα
περί των συςατιχών του ατμοσφαιρικού
άε'ρος,' ηγουν περί του οξυγονικου πνεύ
μ α το ς, καί ταυ σηπτικού, η παυιπζωου.

Κεφάλαιον

,

Ζ'.
3οα

Περί των οξέων, καί καλικων αέρων.

Κε φάλ α τ - ο ν

ΗΪ

Περί των ύδρογονικων πνευμάτων

Κεφάλαιον

3 '8 ’
θ'.

$Ιερί των «5ιωργανισμένων σωμάτων.

Κεφάλαιον
Περί των ζωων*

♦

3*7

Θ\ **)

♦

34-6

♦

Κεφάλ αιο ν I .

*

Περί του ατμοσφαιρικού αέρος, καί των φυσι
κών αύτου 1$ιοτητων. .
,
.
•

t

Κεφάλαιον

Περί του Ηνχου

«

355

ΙΑ'.

Περί του άε'ρος. ως γη/νης σφαίρας $εο>ρουμ#νου, _
καί περί των αναγκαίων ο’ργάνων £ιά την
καταμέτρησή της αύτου Φλιψεως* .

Κεφάλαιον

<ζβ5

$97
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Κεφάλαιον
Περί .τού Τ^ατος*
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Κεφάλαιον
ΙΙερΙ τ?ς ηλεκτρικής ύλης

ΙΑ ','

.

Κεφάλαιον

.
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IJs.

Περί της ατμοσφαιρικής ηλεκτρικές, ίν ω καί
περί Μετέωρων,
.
·
♦
ν

/
Κεφάλαιον

<$38
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ΙΘ'.

Περί βαρύτητας των σωμάτων, καί της τραχυ
νόμενης , καί βραδυνομενης κινησεως, και
περί της κινησεως της δί επίπεδω ν κεκλι
μένων.
,
.
,
.
, .
.

Κεφάλαιον

·*·ν'

Ilf,

Περί μεταδόσεως τ^ς κινησεως, καί των αίτιων,
τά-όποΓα μεταβάλλουν την ταύτης διεύ$υνσιν.
.
.
.
.
1

Κεφάλαιον

619

ΙΖ'!

Περί τ?ς απλής και συνθε'του κινησεως, καί πβρί
των οσα εμποδίζουν την συνέχειας της. .

Κεφάλαιον

595

Ις ♦

Περί τού φυσικού, καί τεχνητού μαγνητισμού.

Κεφάλαιον

5*8

648

Κ.

Περί καμπύλης κινησεως, περί άναλικνησεως των
εκκρεμών, περί βολές τοιν σοιματων, καί
περί των κεντρικών δυνάμεων.
.
.

* #2

653

£7

Πίναξ Κεφαλαιώδης.

φ

2$λίς,
Κεφάλαιον

ΚΑ'.

Κερί Ζ τα τιχ η ς, ίγουν περί ισορροπίας, και περί
μηχανών.
.......................................................

X

Κεφάλαιον

656

ΚΒ'.

Περί υδροςατικης , ^γουν περί θλίψεως, και ισορ
ροπίας Των ρευ<?ων.

664

Κ ε φ α λ α ι ο ν ΚΓ.
Περί υδραυλικής, ηγουν περί χινησεως των ρευ.
«ςων.

♦

ν·

♦

*

Κεφάλαιον
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ΚΔ\

ΙΙερι φωτός ε’ν γ-ενει, και περ: Ο’π τικ ίς, ΚατοπΤριχί^ς, - χαί Διοπτριχης.
.
.
.

ΙΓερι Ο'ράσεως.

677.

Κ ε φ ά λ α ι ο ν ΚΕ'.
.
♦ *

690

Κ ε φ ά λ α ι ο ν Κς. ;
Περί τών χρωμάτων.
.

Περί

Κεφάλαιον
Α’ς-ρονομίας^
*
♦

672

697

ΚΖ'*
.

. ’

Κ ε φ ά λ α ι ο ν ΚίΤ.
Hepi των πλανητών..................................

.
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i . 0 * σ & υποπίπτουν είς τάς ίμετεράς αισθήσεις ΤΙ etvat
Φοβική.
λέγονται' σώματα* Ο* άνθρωπος τίποτε δένή ξεύρβι, πλην όσα μανθάνει διά τών αισθήσεων. Δ ια
τ ώ ν . αΓσθησεων λοιπόν μανθάνει „τά σώματα , ί γουν τίνας’ΐδιότητας εχουσι, 7ιώς ύπάρχουσι, πώς
ενεργούσι», εις ποιους όρους ύπόχεινται, τίνα τα
όρώμενα α ποτελέσ μα τα, χαί τίνα τούτων τά αι'τιά.χ
Η' έπκςήμη η ταύτα πάντα διδάσκουσα λέγεται
Φ υ σ ιχ λ .
£. Κ ατά διαφόρους τρόπους θεωρούνται τά
σώματα* διά τούτο διάφορά είναι χαί τά ε?δη
τών επίσημων, ά ί όπΟΓαι πραγματεύονται περί τα
σώματα. Α’λλ’ επειδή τών μεριχωτερων ούδεμία
ίπιςάμτι ν ώς λέγουσιν οί φιλόσοφοι* διά τούτο
ο? φυσικοί άνηγαγον είς τρεΓς γενιχωτερας τάξεις,
οσα είς τά σώματα άνηκουσιν, ίγουν εις Φυσι
κήν , Χ ημείαν, χαί Φυσικήν 'ΐ^ορίαν. βΓταν θεω
ρώμεν τών σωμάτων τάς γβνικάς καί αμεταβλή
τους Ιδιότητας* ΐ τούτων τάς πρόσκαιρους μετά*

A

Ύ]

Διαιρείς
Τ»ν 6χΐς·ημών,Των ττ*.
pi τα κώμα
τα -πραγματβγ·μ βν»ν.

2
βοΧάς, ΐ τδύξ' όρου?, είς τούς οποίους ύπόκεινται*
α ί παρατηρήσεις αύται άνηκουσιν είς την κυρίως
λεγομένην Φυσικήν. 0*ταν δε τά φαινόμενα προέρχω νται από εσωτερικήν τινά ένεργειαν, την οποί
αν επάλληλα μεταχειρίζονται τά μόρια του-σώ
μ α τ ο ς , η διά νά ενωίώσι μετ’ άλλνίλων, η ν’ άπσ_χωρισθωσι, και ούτώ νά συντεθωσι κατ’ άλλον
τρόπον, ως-2 τό εκ τούτων σύνθετον νά εχη άλλας
’ιδιότητας* Tots η' θεωρία των φαινομένων τού
των ανήκει είς την Χημείαν. Ε’άν όμως θεωρωμεν
τ ά ονΤα μ ε ρ ιά ς , από τά όποια άλλα μεν έχουν
ζωήν και ixowtov κίνησιν, αλλα δε ζωσι μη κι
νούμενα άφ’ έριυτων , και αλλα έχουν μόνον ανβργάνιςον κατασκευήν, ό δε σκοπός ημών είν α ι,
ν' νά περιγοάψωμεν, καί νά δίατάξωμεν Τ α υ τά '
τότε η έπι<ςημη αυτή λέγεται παρά τοΚ νεωτέροις
Φυσική'ίςτορία , νίτις περιέχει τρεΓς διακεκριμένες
επιςημας, ηγουν την Ζωολογίαν, την Φυτολογίαν,
καί την Ορυκτολογίαν* ϊί.ραγματικως όμως πάντα τά υ τά έίς μίαν επιςημην ανάγονται * διαιρούν
ται δέ .είς ΤρεΓς, διότι αδύνατον νά συγγράψητις
λεπτομερώς περί πά ντω ν, καί ούτε θ'- διδασκό
μενος ημπορεΓ νά μάθη τάς τρεΓς'ταύτας έπιφημας
είς εν μόνον βί£λίον. Δ ιά τούτο άν καί είς την
Ζωολογίαν άνη*η" τού σώματος ^ύτω ν η διοργάνωσις, κάί τ&ν οργάνων η χρησις * από ταύτην
δμως την επι^ημην χω ρίζεται η.Α ’νβιτομία, και η
λεγομένη πάρα τοΓς νεωτέροις Φυσιολογία. Δεν
-βίναϊ λοιπόν παράδοξόν , εάν όμιλον τις περί Φυ
σικής λ όγ, χάρ., άναφέρη κάι Την Χ ημείαν, καί
‘άλλην τιν ά επιςημην , και διά ’νά4 φερωμεν παρά
δειγμα , είναι αδύνατον νά ό χλη σ η τις την &ημίε-
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|3t>y-ττδ^Ι Φυσικής-, χωρίς νά ένωση την Χ ημείαν,
μ άλιςα ■
ϋτάΐκ. $ λόγος ηνανπερΙ;άέρός, η θβρμόΤητός;* κάί άληθ.ης φυσικός - e i y ^ εί$ ταύτα,* ός
τις ομιλεΓ την γλώσσαν των χημικών. Πάσα* λ ο ι 
πόν α ίέ π ιςη μ α ι συγχεοντάκ y ^ ια νά καταλάβωμ β ν, otu πηγάζαυσιν ά^άσάι έκ της -μύτης πηγη$,
'και οτι η τούτων διάκρισις προέρχεται από -.την
αδυναμίαν του /-μετέρΟυ νσός.*
*■: ·\ 3-'>· ^ /'ΐαν. λέγωμεν φ'ύ.σιν, με σύντομον. τρόπον
παριςάνομεν, ποτό-μεν τ ά π 0τ ελέ σ μά$α* ·Α ων,:ο .
ρων, είς τούς οποίους ό Πάνσοφος Δημιουργός
υπέταξε τό παν* ποτέ δε. το όλον· άθροισμα των
δημιουργημάτων του * ουΐω θεωρούμενη η φύσις ,
γίνεται υποκείμενον της Ηθικής. »·Αυτη μάς διε
γείρει ‘είς τη> θεωρίαν των θαυμασίων .έργων; τού
δημιουργού , καί μάς κάμνει νά τρέμωμεν, παρα£α.ίνθ*Τ*$ τάς έντολάς αυτού. * " :
Φ Η* καλλιωτερα μέθοδος, διά νά φθάσωμεν
εις την έξηγησιν Των φαινομένων, είναι νά ανάγωμεν εις· γενικόν κανόνα·* πάσας τάς μερικάς παρατηρησερς·^' καί αύτη είναι η λεγόμενέ Θεωρία. Ε ξ
εναντίας , σύςημα εις την Φυσικήν λέγβΤαι, ύπόθεσίς τις άγχίνους καί-πιθανή,. την οποίαν π λ α τ τομεν ημεΓς αυτοί ·ν καί διά; ταύτηςσπΟ υδάζομεν
νά έξηγησωμεν πάντα τά εν τη φύσει φα^νομ^να.
Λ 5» Μ ε δύο τρόπους··φθάνει ό φυαικός ' efc* το.
σκοπουμβνονΓ τέλος ϊ μέ την π εrpav.v ^βα*ί..νμ&Γτήν
παρατηρησιν. · ταν δεν -είναι' δυνατόν; ν ά ^ τ α χ ε ι ρισθίν τα ύ τα ? , έχει- οδηγόν τάν άνάό& γ& ^ν?την

οποίαν ομω? μέ πολλην προσοχήν-πρέπει νά^μέταχειρίζ^αΐ;* διότι τό πολύ είς αύτην^ θάρρος Iπροξένησ$ν-άτοπηματα μεγάλα* Κ αί την ΓεωμεΑ 2

Γ Τ·. V
50CijJLSV
λεγοντες φνσιν.

Τ ι έΤνα; η
Θεωρία καί τΐ
τβ σΰςη μ α .
, , ' , .η

Τ ρ ο π β ι.,
V I ,

τονς οποίο·. $
μ ε τ α χ ε ιρ ί
ζονται οί φ ν.

σιχοί.
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τρίαν μ Ι φρόνησιν πρέπει νά εφαρμόζω είς μερικά
μέρη της Φυσικής , μάλιςα όταν βέλη νά ίδη εν
τ ε λ ή τό μίγεθος των άττοτελβ
καί αί-

τΐών*
Κ λ ν ον 8ς

ToC Νβ^Τ»νος.

6; Δ ιά νά προχωρήσήτίς την Φυσικήν, πρέ.π εί-νά φυλάττη τους έξης κανόνας Toy μεγάλου

Νεύτωνος*
α'.

Κα^ων,

„ θ Γ πρώτός κανών είναι ,,Ν ά μη δδχώμεθα Των
φυσικών αποτελεσμάτων άλλας α ίτ ια ς , πλήν όσαι
είναι άληθεΓς, καί ίκαναί προς εξήγησιν τών εν t f
φύσει φαινομένων*4.·

Η ' φυσις τίποτε είς ματην δεν εργάζεται, όυτε
πολλάςκαί άνωφ&λδΓς αίτιας μεταχειρίζεται; Ο τα>
λοιπόν θέλωμεν νά δώσωμεν λόγον περί τίνος α 
ποτελέσματος^ δεν φθάνει νά εύρωμειτ αίτίαν δυ
νατήν, αλλά πρέπει καί \/ άποδείξωμεν^ στι ήοιίτία αυτή ύπαρχε: · ούτε πρέπει νά σπου&άζωμεν
νά εξηγουμεν π ο ά γμ α ΐα * Τα όποια δεν εΓμεΟά
. β έβ α ιο ι, δ η ύπάρχβυσιν<
&\ Κανών. . 0 ' δεύτερος κανών είναι,· ότι ^ ,Τ ά όμ ρειδή φυ
σικά αποτελέσματα εκ της αυτής αίτιας προέρ'χονταιΣ4* ·
' νχ*
• ,<& κανών αυτός εξαρτάται από τον πρ ώ το ν
επειδή τις χρεία νά μεΤαχειρισθή η φύσις πολλάς
.ρα^μχς $ όταν ή μία η ναι αρκετή. Η' αυτή αίτια
'η προξενούσα την πτώσιν τών σωμάτων είς την α ’^μερικήν, ',προξεν#* ταύτην καί δίς την Ευρώπην. Ε*κ
της- αύτης ι'αίτιας "προέρχεται ή του αίματος κυ
κλοφορία τόώ ανθρώπου * καί πάντων τών άλλων
ζώ ω ν, διότι είναι όμσειδές αποτέλεσμα. Πρέπει νά πρόσεχωμβν είς την εφαρμογήν του
κανόνας τούτου * διότι μερικά α ποτελέσ μ α τα , τά

s
«ποία φαίνονται, ότι προέρχονται εκ της αυτής
α ιτ ία ς , ως όμοειδη, δια Ttvas απορρήτους-περι
δ έσ εις, διαφέρουν. Ε*άν τις κρίνη , νότι πάντα τά '
ωρολόγια κινούνται υπό της ' αυτής αίτιας* αφάλ^
λ si? επειδή άλλα κινούνται άπό.*ΐΚ ντός τον τυ μ 
πάνου «X atiptov, άλλα άπό βαρίδι Ttya σώματα
εκκρεμή κ. τ , S ·
. .
ffi- i$i$£;xoto<av είναι ,,ο 'σ α ι ποιότητες των r ', Κ«ν«ώ.
κωμάτων δέν επιδέχονται τό μάλλον., καί ήττον,
καί αρμόζουν είς πάντα τα σ ώ μ α τα , πρέπει νά
τας θεωρωμεν ως γ ε ν ικ ά ;’Ιδιότη τα ς^,
Κ’πειδη κινείται* επίσης και τό απαλόν σώμα,
και τό σκληρόν, τό υγρόν, καί ^έρ$όν κτ, πρέ
πει νά συμπεράνωμεν, ότι η κίνησις είναι γενική
λ'διότης πάντων των σωμάτων.
Α ιά Ιι, άποφασίσωμεν περί τ^ ν γ ε ν ε ώ ν ’ιδιο
τήτων των σωμάτων , δεν φθάνει; νά- κάμωμεν
πείρας είς ρ λιγά τα τα σώματα* άλλ’ εάν . ηναι
δυνατόν , νά τά ε’ξετάσωμεν όλα ίδι^ιτερως^ 'δ ια
νά ημπορέσω,μεν βεβαίως y άπο ρασίσφμεν π$ρί
Των γενικών ποιοτήτων.,
Ο* τ^ταριρς κανών cTyat ,,Ε ίς την πειραματι- Δ', κ*νάν.
#ήν φιλοσοφίαν »
επαγωγής τ·τρστάσ·ις
συμπρράνωμεν περί των φαινομένων, πρέπει1 νά
τάς θεωρωμεν έν τοσούτω ως τά> όντιάληθείς , η
ώς έγγιςα της αλήθειας $ ?ως νά ευρωμεν άλλα?,
αί όποίαΐ', . η Θέλουν βεβαίωσες τάς πρω τας, η
τάς αναιρέσει, f τάς δείξει υποκειμένας εις εξαίρεσιν Ttvaa .
Η* Φυσική τελειοποιείται διά τ?ς παρ<*τηρησεως. Ε’πίς-ευον ποτέ, ότι η μαγνηΤις τρέφει πάν
τοτε τον ενα της πόλον προς άρκτον4 είτα όμως
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έφάνη, ότι η διεύθυνσή -aurns υπόκ^ιταί: εις μεταβολάς.'
„0' φυσικός
7 - ;Δ ιά νά ' jirjv ά πα τά τα ι ευκόλως εις τάς
7ipc~6l νά ηναι άκ ρ ιτη ς παρατηρήσεις ^ υ - ο φυσικός, πρέπει, να. εχη εν
εις τας τ.α - τελή" o p y a v * ;^ p Μαριόττος , έπαδη δ&ν;, είχεν
ρ ατηρησεις
εντελή πρίσ μ αίίχ, ‘ δεν άμπόρβσε νά^ό^ιτύχη είς
τςυ.
τά του Νεύτωνος περί του φωτός^τείράματ*.
Πρέπ-et να επανα.λαμβάνη
αυτά
πείραμα-, καί όταν εύρίσκη έν^ τιΛ ‘"ίραινόμβγα,,
πρέπει νά μέ,νη eft «αμφιβολίαν , και νά μην άπο^
φασίζη ευθύς, "

Περί ^idiotrirov Των βομάτ'ον.
Γ«ν:καΙ Ί -

διοτητβς.

g. Δεν καυχωνται of φυσικοί » o n ηξβύρουν
πάσας τά? κοινάς Ι ’διότη*άς των σωμάτων καί-τάς
ιδιαιτέρας ενός έκά^ου ■ μερικά όμως Τούτων κα
τηγορούμενα τά«ςοχάζονται εν τοσούτω ως προ
καταρκτικά , έως νά δύρωσιν άλλο τ ι , το οποΓον
φέλει άτξοδειχθίί ως αίτιον τούτων των νομίζομε»·
> τοιαυτη είναι ηfi *εκτασις,?το
νων αίτιων*
σχήμα
iy γενε,ι ,,· η> κίνησή κ. τ .-’Καί. τα ν τα είναι πάντο
τε από' το 'σώμα άχώρΚα ε& πάσαν αυτών κατά·*
S a w ? ;^αί.'β?9 πάσα* περίξασιν.
... -^Γ \
• 9· Μδρικαί ’ιδιότητες έ?ναι , είσαι δεν άνηκουσιν,; είς π ά νΐα ' τά κώ μ ατα ,, αλλά κατά τινας περιςά^εΐζ τοιαύται ’ ιδιότητες λέγονται μ ερικαί'
ω ς ε ίν α ι $0 υγρόν,.'το οποίαν διά νά διατηρηται,
πρέπει νά συντρέξη το θερμαντικόν , τό σ χή μ α ,
τ ό / μεγεβος, καί η κινησις τ ω ν μ.ερων τού σω» _

ΜίρικαΓί.
δΐίΐτητίς..'

μ«τ·5.:

~~

ι ο . ^ λ λ α ι ’ιδιότητες ,,^νηκουσιν εις, ,ολ^γώτατα σ ώ μ α τα , καί διά τούτο λεγονται^Είδίχαί, (ας
είναι τουπυρός ί'διον νά καίη τ ά χ ώ μ α τ α , του
φωτός το φωτίζβιν. η,·.τ*

F iitx a i’litοτηΤδ;·.

Εν κ r α 6 ι $.
ύ

i f . Τ ο πρώτον π ρ ά γ μ α ,' ό,που παριςάνεταί Τ ι ίινα*.
«κτν.σΐ5·
.εις τάς ημετέρας αισθήσεις. Οταν' εξετάζωμεν τά
σ ώ μ α τα , είναι η-έκτασις ,'η γο υ ν μέγεθος'τι περιορισμένον εις ύλην τ ιν ά , εις την οποίαν βλέπομεν μέρη απ’ άλληλων διακεκριμένα,

f
r,

V

Η' εκτασις είναι η μαθηματική, η φυσική,.
Η* πρώτη γεννάται από την ροήν του σημεί
ου^ νκτης γρ α μ μ ή ς, η της επιφάνειας* η άλλη
^από την ενωσιν πολλών ςοιχειωδών μ.ορ:ων τεθει
μένων εκτός'άλληλων , ώ ςε.νά μη διακρίνεται διά
τών αισθήσεων κάνέν διάβημα μεταξύ αυτών.
Οί παλαιοί μεγάλην φιλονεικίαν εί’χ ο ν , εάν η
εκτασις της ίίλής ηναι η ουσία αυτής. Α’λλ' επει
δή δεν ηξεύρομεν, οποία είναι η ουσία της ύλης,
δεν ημπορουμεν περί πράγματος πάντη μεταφυ
σικού νά άποφασισώμεν.

Διαιρετόν.
12 . Ε?πέιδη παν σώμα είνάι έκτεταμέναν , ηγουν «χει μέρη απ’ άλληλων διακεκριμένα ( ι ι ) ,
πρέπει καί νά διαιρηται. εις τά μέρη του-* ώ^ε.πάν
τα τά σώματα είναι διαιρετά. Η* ’ίδιάϊης λοιπόν·
αυτή είναι κοινή πάντων τών σωμάτων.

Πsol τον

οια:ο*τβυ.

8

Η* νλη $ιια.
ρ ίΓ τ α ι, βίς

λΐ7ΐτ·τκτα

Μ«?η.

Μεγάλην ψιλόν εικίαν καί περί τούτου. είχον.
of φυσικοί', άν δηλαδη τό σώμα διαιρηται ίπ άπειρον. Η* μαθηματική των σωμάτων διαίρεσις
προχωρεί* άλη&νά επ’ άπειρον * άλλ’ ο λόγος εν
ταύθα είναι περί φυσικών ποσοτήτων. Είναι δύσκολον νά διαιριθη επ’ άπειρον η υλη* διότι ού
τε όργανα εχρμεν επιτήδεια προς το«το* ούτε
αισθήσεις, καί μ ά λ ^ α δυσκολωτερα γίνεται η
. διαίρεσις, όσον, άπλούς-ερα γίνονταν τά μόρια.
J3* Α*λλ* εάν δεν ημπορουμεν νά διαιρεσωμεν τό σώμα-επ* άπειρον, είναι δυνατόν όμως
νά διαιρεθώ *ίς λεπτότα τα μόρια, ώς βλεπομεν
διά της πείρας.
Τ ο σώμα διαιρείται,'όταν χάσ η τον σύνδε-.
σμον των μερών τρυ, διά τινος-Ιπερου μεσολαΦούντος σώματος , ως είναι, τ ό σ κ ε π α ρ ν ο ν , £
πρίων κτ.
Τ ά τεχνη τά χρώ μ ατα μας δείχνουν, βίς π ό 
σην λεπτότητα ημπορεΓ ν^ά καταντηση η υλη
διά της διαιρισεως. Ο λίγη χ ρ ω μ α τ ικ ή υλη εί
ναι ίκανη νά βάψή πολλών δδατος ποσότητα.
Η' ΐ ’ατρικη εχει χρείαν πολλακις νά μεταχειρίσθη φ υτά , καί ορυκτά, δεν ημπορει όμω£
νά τά λεπτυνη τόσον με τον συνειθισμενον τρό
πον, καί διά τούτο τά εγχυ μ α τίζςι.
ΙΙληροφορουμίθα περί της λεπτότητος της
ύλης καί άπό τά ευώδη μερίδια» τά όποΓα εξα
τμίζονται άπό τά σώματα. Έ ’άν. περιπατη* «ίς
χηπον εχοντα ευώδη φυ,τά, ό άηρ είναι τόσον γε
μάτος άπό ευωδίαν, ώςε πανταχου την οσφραινόμεθα. ϊΓως είς πόσον λοιπόν βαθμόν λεπτότη
τος κατηντησαν τα υ τα τά μικρά ευώδη μερίδια
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και «ως πού δινιρίθπσαν* ώ<τε νά σκορπισθωσιν
εις τόσον μέγβ διάςημα, εν <Γ» είς το άνθος ίσάν
περιορισμένα <είς μικρότατου τοπον ;
Η* ΧρυσσχοΤκΓ μάς πα ριςά ν^ την λεπτοτ*·
τα , είς Try οποίαν καταντα τό μέταλΧον» Ε*να
κόκκον χρυσίου τον ίχτείνουσι τόσον ο? χρυσό·
χόοι, ώ?ε κατασκευάζοϋσι πέταλλον, τό όπο^όν
χα τεχει διάςημα ζ ο τετραγωνικών δακτύλων·
Α λλά τό μ ίχο ςτο ύ δακτύλου ίμ π ο ρ ιΓ yd δ&φ*ότί
ιίς ιο ο ορατά μερνι. 0 τετραγωνικός λοιπόν»
δάκτυλος διαιρείται είς μέρη ορατά' ΐο οοο. Ε*4'4
πολλαπλασιάσωμεν ΐΟΟΟυ μ*
πγουν με τον
αριθμόν των **τρ*γων«ων δακτύλων» τού είρημένου πετάλλου, Αάλσμεν ίδ§Γ, ότι ό' ρ*0είς κόοςχος διαιρείται εις μερτ. ό ρ α τά 5 θ ·ο ο ο . |Ιΐρισσότερ* μέρη τού ρ*η0ίντο$ χόχχου ΟεΧομιν ίδ?Γ, εάν
μεταχειρισΟώμιν τό μιχροσχόπιον. θ ' ΦουρχρόΙός
βεβαιώνει, ότι με μίαν όυγχίαν χρυσίου r,μπορεί
νά σχεπασθύ άργυρoSv‘ ν*μα*.εχον μηχος φιλιών
τριαχοσίων τριάκοντα δυο ρΧλλίων:
Ε 'χ ο μ ί ν ’κα: άπό Τ*ν Φυσικήν ίξορίαν ίίΟλλά
περί τούτου παραδήγματα. Ο* Β’ΛαΧλΛΛσάνπς- μό
Ι δ όυγχίας υδατος ηνωσε τρεϊ> χόχχου? σπέρμα
τος βατράχου, ε ίτα ελαβε ρανίδα σχρδον αόρατον με ττ,ν άκωκάν της βελόν/,ς, καί ύγγισεν ολί
γον μερικά βατράχων αυγά, καί εκ τούτων ίΐαλ^
no μενών εγεννηΟτσαν τόσοι βάτραχοι. Λογαριάζει
αυτός, ότι ε?ς τό ύδωρ ^εκείνο εμερίσΟησαν μό
ρια σπέρματος τούλάχι?ον 8 ,9 $ 4 ’° ^ ’ί 0 0 ·

θ ’ Λάνης επάνω εις φύλλον ύπεοιχού είδεν
λευκότατον σκώληκα τόσον μικρόν, «<τε μέ τό
μικροσκόπιόντου, το όποΓον όμεγάλονε τά άντικεί-

ΙΟ
μένα 27 μιλιούνιχ φβραΓς,

ε’φαι'νετο ως χοχχος

xptOnC, τπς οποίας ίίχ ε καί τό σχήμα. Παρετπρησεν είς ύτ>τον 2ο πόδας, με τούς οποίους ε κι
νείτο ταχύτατα* οί 20 πόδες ομου εφαίνοντο μβ
το μικροσκ&ηον ως λβπτότατον σηρικόν νήμα.
Μ · το μιχροσκόπιον βλεπαμεν βίς τό όζος
πολλά ζωύφια, μάλιςα βά» βάλπς χοπανισμενον
πεπερι -είς τό ύδωρ, $£λεις ίδεΓ, ως είδ»> ό Λευβνοεχιος, είς.μιχράν ρανίδα, τριών διαφόρων είδών

ζωύφια.
Τ α pnOsvraζω ύφ ια εχουσι βέβαια μύας, αρ
τηρίας, φλίβας, καί άλλα άγγεΓα, διά των οποίων
χυχλοφοαούσν* οί χυμ οί. Ποσω λοιπόν είναι λε
π τ ά γαύτα, χαί πόσω λεπτότεραι των χυμ ώ ν αί
ρανίδες ;
At'i της
£;atp ι σ ιω ;
λ : »r. z v k s i

tt^avotd.

14- Ο τα ν τό σώμα διαιρήται ·Γς πολλά μ έ
ρη, ά γ ο ν ο υ ’/ αί άηφάνειαι. Δ ιά τής άυξήσεως
ταύτης εξηγούνται πολλά φαινόμενα. Μερί/.ά
σώ ματα είναι προσδιορισμένα νά ενεργούν με
μόνην την επιφάνειάντων, διά τούτο όταν άυται
αυξη^ώσιν , αναγκαίος αυξάνεται και η δύναμ'ς
των. Ο* άν*μος δεν ήμπορεΓ φ χινήση μαρμ,αρενιον ποδιαφν κύβον, τον χινεΓ όμως, οχ«ν τριφβίΐί
?ιαι γένη χόνις λεπτή.

"Σχήμα.
- χγ·μ*.

Λ'*?'?*
μ/ ο/τ,μά.

ig . Π άσα Ικτασις περατούται υπό τινα»
ορίων, τά όποια άποτελουσι τού σώματος τό
σχήμα. Φανερόν λο ιπ ό ν, οτι παν σώμα εχει
σχήμα.
ι6. Διάφορα είναι τών σωμάτων τά σ χή μ α Α\ r
»
«
'"·>■>
τα . Δεν είναι άνθρωπος
παντη· ομοιος
*
1
1με άλλον

II
άνθρωπον, και άν τ,ναι, τον διαχρενομεν ικ συνη*
θείας μεταξύ πολλών άνθρωπων από τινα σπμεΓα
{8ια(τερα.
Μεγαλειοτεβα δια ρετρά σχημάτων φαίνεται
μ ι το μιχροσκόπιον. Βλέπομεν είς τα πτερά της
χρυσαλλίδος ολίγον' κοηορτόν, άλλ'* ούτος τραίνεTat με το μιχοοσχοπιον, ότι είναι πτερά.
Τ α άλατα άχσυν πάντοτι τό αυτό σ χ ίμ α .
Ο’ ταν διαλυθώσιν εις τό νόωρ, καί ΓίξατμιεΦιίβι',
κ ρυ ςάλ \ό νοντ a ι, ηγουν γίνονται δ ώ μ α τά σγ.λπρά,
t /ο ντα σχήμα σχεδόν πάντοτε Tcavovtxov, καί
βμμονον.
Ι7 · Ταρσώματα svepfourtv, επ’ άλλη λα ’.ραί
διά τών σχημάτων. ΛυΟ σφαίραι -προσψαύονταα
καθ’.εν μόνον σ/· με Τον δύο χύλότδροι όμω*Ί&ροσψαύονται είς πολλά μβρΛ,'*έΐ.εά'·καί ενεργονσιν
Γσχυρότιρον.

ί ; αιτίϊς
τ*>» β χ η μ » .
Τ«βν δ ια τ ό 
ρως <ν«ρ.
γ#»*ι τα σώ
ματα.

Α ί ι ά 6 a f ο ν.
18. Ο που

έυρίσπεται τό σώμα, εκεΓ δεν
πμπορουμεν νά-βάλ&μ*? άλλ®, αν δεν στκώσωμεν τό πρδιον.

Η' Γδιότης άσΤη λ^?ίΤΛι Αδιάβατου, χ«Ι
Α’διαχώρητον. O'Gev λεγει-κα) ό Αιρι«^τ*λης,
,,σώ μα διά σώματος χωρειν οό πεφυκι’ν ’ .
Ε ’άν κολλτσης άναμμίνον κηρίον ιίς σανίδα,
καί τό σκεπάσης μβ ύέλινον άγγεΛν, κί! τό (2αλης εις τό ύδωρ, καί με την- χΛρα βύθισης τ/ν
σανίδα ούτω σκβπασμ/νπν * το ύδωρ θελει εμ£η
μέχρι τίνος είς τό άγγεΓον, καί όχι περαιτέρω,
δυτε Οελει σβυσθη η λαμπάς. Το αίτιον είναι,
ότι ό αηο3 ό είς τό υψο; του αγγείου, ανθίςα-

Τ ι ·ιν ·ι
το οδιαΥατον.

Χ2
ται βίς ·τ&» νείίτοδον του υδατος. Τ ο ύδωρ
πόν δεν διαχωρβΓ τόν αέρα.
' -

λοι*

- Δ ιά τούτο οί κολυ μ £η τα Ι, -εχοντες τόν.κειφαλην μέσα $1ς εύκαιρον άγγεΓον, πολλά ν ώραν
άνενοχλάτως μένουσιν υποκάτω του υ δα το ςν διό
τ ι είς το άγγεΓον εκείνο·;· ευρίσχεται άάρ, . τόν
ΟποΓον άναπνέουαι*

w , ίξημβίωσε, ότι καί ψ*1ς τό; πρώτον, καί,.-είς τό
δεύτερον πείραμα, ρ καθαρός άηρ,- ο'ς τις',-είναι η
Tpojpr του πυρος, καί των ζώων, ώς $ελθμ#ν όμιΤ
λησβι φδρί τουτοικ αλλαχού, δ^παναται! από τό
«υρ, xal i λαμπάς τέλος πάντων, αβύννεται ά<ρ!
εαυτίς * ομοίως ,καί ·ί$^τό r άγγεΓον δα^αναται
άπό την ,άναπνοάν του άνΟρώ^ου, ·
, * Β λ δ π ·μ ενλ ο ΐπ ο ν φανερά, δ η τό έγγειο ν έ«ρεπ» να γιμιο0ώ ννιρόν, εάν Q y r p S i v ίτ ο ν ά ό ιά £ατος. ■
Ε ’άν κρατάς κλεισμενον με τον δάκτυλον τό
επάνω «ςόμιον υελίνου τίνος ; <τίφωνος, καί ουτω
τόν. βύθισές *?ς το υ δ ω ^ όλίγον "υγρόν ©ίλ«ι
ε μ β ί είς,τον
tojv δάκτυ,.
λον* ονδύς εμφαίνει, χαι ?yxv αμέσως $ $ σ η ς π ά 
λιν το ^ομιον, χα! έκ£αλ)Κ Τ όάάίφω να, τό ύδωρ
φέλει μείνρι ^ρεμάμ#νον μέστα εις τον σίμω να.
Το αίτιον, tivaiy 3τι, όταν τό ςόμιον ίν α ι χλ?νμένον, ό εντός ά«ρ άνΟίςαται sis τάν ίισοδον
του _υδατρς. Ο ταν ανοιχτή, ό άάρ εξέρ χ ετα ι,
και τό ύδωρ, ςμβαίνει ευκόλως. Ο^ταν κλει®6^
π ά λΙν, ό έκτος αηρ, ό εις το κάτω ςομιον ευρι
σκόμενος, άνΟίςαται είς, τάν έξοδον του υδατος.
' Ο 'ταν άπορροφώμεν τον καπνόν, χαχα7^ν,ομ?ν

tov Ίν'Τω ςόμάτ* αέρα, χόα ο h τη σύριγκι'κάπ*ό$ μην ευρίσχ^ννάντίςασιν, έμβαίνει εις τ ό ς ό μ α .
Ανν '6έλωμΛ^ νά βάλωμεν . υγρόν «ίς άγγεΓον
^ενόλαιμον,μώ erto$ *rp ανΟ ι^μβνος εί$ την εί
σοδον, β ιά ζ ίΐ;'Τ 0 υγρόν νά έχπηδηση; Οταν 6
λ« ιμ ό ς ηναι πλατύ?, τό υγρόν έμβαίνει ευκόλά*
διόττ^άν *? έμβαίνβι είς τό ά^γεΓον^ εξέρχετα ι δ
«ν άυτώ άηρ. Δ ίά νά βάλωμεν υγρόν ιίς άγγελον
ςτενόλαιμ&Α*' δρέπει πρώτον νά τό θερμάνωμεν,
διά ν ·. άραιωθη ό άη(>* καί νά μην άνΟίςαται* ·.·.·
Έ ιδ ο μ έ ν εώς τώρα τών ρευςων τό αδιάβατον*
Οτι δε και τά «τβρεά . πολλω πλέον φανερώτερα
δείχνουσι την άντίςασιν, ήμπορούμεν νά βεβαιωίβώμεν διά Της άφης·, Πολλά φαντάσματα βλέ»
πομ.εν, τ ά όποΓα εγγίξοντες τα* καταλαμβανόμενη
ό τι είναι ανύπαρκτα. Μ άλιςα η 4 ’διό της άυτη
μ ά ς πληροφορεί περί της τών σωμάτων υπάρξεως*

Ϊ Ι ο ρ 6 Τ τι &
ϊϊοροτης
!<?. Β λέπόμεν^ Ϋτι -μερικά σώματα διαχω*
Των
α*μ«ίfiouffiv άλληλα; Τ ό ίίδωρ εμβαίνει είς τον σπόγ
των.
γον» είς τό ξύλ,ον κτ. καί εκ τοντου συμπεραινομεν, μήπως δεν ηναι γενι*η ί ’δίοτής τό αδιά
βατο ν< Τό ύδωρ όμως δεν εμβαινει είς την ου
σίαν το5 Σπόγγου, άλλ’ν «ίς *τ ά μεταξύ της ύλης
κενά διαβήματα, τ ά όποΓά λέγονται Πόροι;
2€>i Δ εν είναι σώμα χωρίς πόρόυς* Τό πυρ S’
βμβαίνει είς τά σκληρότερα σώματα* Ο* ύδράρ* tivV i κοινή
T i t o τ η ς T«v
γύρος, και τό Βασιλικόν λεγόμ ενοί ύδωρ, δία0Wp.«TMV,
λυουσι τόν άργυρον καί τον -χρυσόν,.ο Τά Σκληρά
ξυλά, όταν γέ,νωσι λεπτά πβταλλα,'.‘.γίνονται καί
διαφανή ♦ τό ο'ποΓον δήλοΓ, οτ^/^ερα. διά τών

*4
πόρων .to φως» Α ί 6ύραι, κάΐ'· ττ^πα ρ ά θυ ρά δυ*
σχόλως κλείοντας όταν βραχωσι^.δΐ'ότι τό ύδ'ωρ
είσελθόν εις τους πόρους τως ξύλων* -τά' φουσκόV«: Δ ια τούτο βάλλουσιν είς : τ ί «ύδωρ τά'^σκασμένα βαρβλλια, καί διορθόνόν τα ι'/^ Δ ιά ,νά μην
έμβαίνη υγρασία efc τινα ξύλινα'·’-εργαλεία^· erti*
νεθίζουν γά r άλείψ ουνμε σανδα(}άχηγ, κ α ί'ο υ τω
κλ’ε/ουσι του ξύλοι» τούς πόρους» - ·γ·σ <;-·' ';

' Καί αυτά τά

μάρμαρα? αν καί φ αίνονται·οχλη
ρ ό τα τα , εχουσι πόρους, είς τούς' όποίρυς-' &μ«
βαίνουν μερικαί (Βαφαί. Εις την Α γγλίαν εύρηκαν
β«φην^μ;ετην οποίαν ζωγραφίζοντες τι^ π ά ^ ω -τη ς
έπιφανείαςτούμαρμάρου, καί κόπτονςες το παράλληλως, ευρίσκουν την άυτην εικόνα είς τα ένδόμυχ α τ ο ύ μαρμάρου * και πάλιν άν κόψουν τό μάρμαρΟν, ευρίσκουν τη>είκόνα χαί είς άλλην επιφάνειαν.
. Οι* αδάμαντες, of σμάραγδοι, και άλλοι τ ι
μαλφείς λίθοι, είναι διαφανείς, διότι πέρα δί άυ\ <** ■'
>>
των το ©ως.
Μ ε πολλά* πειράματα'βέβαιονόμεθα, ο τι και
Υων ζωων a f όυσιαΐ έχουν-πόρους* Βάλε ε!ς την
ΤΓνβυματίτκηνο/αντλίαν άυγόν μέσα- είς c αγγείο ν
ύδατος * άφί" όυ έκ£άλης τον άεμα άπό^την άντ*
λ ία ν, θελεις ίδ είτό ν εντός τού'άυγού άδρα-εξερχίμβνον ώς> π ομ?όλύγα& · Δ ιά να διατηρηθούν
λ ο ιπ ό ν .τ αυγά νωπά>> ^ ρ ε τ ΐε ι-ν ά *τ άλείψώμεν μ ε
ΐταχόΐίϊν ύλην, διά νά κλεισθούν *οί πόροι, και
-νάο.μην ΙξατμΛσθγ- η εντός ύλη*· ό μ ο ίω ςη μ π ο (ίοδμεν ·να; φυλάξω μεν άβλαβη καί τά όπωρικά.
ί^.-Α'πόΓτά· δέρματα- των ζωων πέρα ό ύδράργύρος με^λίιγην τριβήν. Κ ατά τάς παρατηρήσεις
τού Δ έ υ ε ^ κ ίο υ , εις Vo .μήκος'μιάς γραμμής τού

ημ£τΙρόυ δέρματος φαίνονται με τό μικροσκόπιον εκατόν καί ^είκοσι τρυπαλί,δια τόσον-μικρά *
ω£ε εις τό μηκός ενός δακίύλόυ πρέπει νά rival
ΐ44°«>· κ α ί επομένως -ουο μι λ ιόvia, εβδομήντα
ΤρεΓς χιλιάδες;, καί εξακόσια τρύπαλίδια' είς τον
τετραγωνικόν δάκτυλον* Καί επειδή έίς την όπι*
φάνείάν β$&' 1»έτραγωνικο·ΰ^ποδός $!vat 144 τε
τραγωνικοί δάκτυλοι, άν πολλαπλασιάσωμεν τά
ειρημίνα δόμ μιλι.όνια-'κτ^μέ 144* *θέλουν είσθαι
εις ενα μόνον τετραγωνικόν πόδα τού ημετέρβυ
δέρματος ^98» -$98y 4 C0 ττόροι. Τ ό δέρμα είναι
πανταχού · σκεπασμένον α τό πενταγώνους λεπί
δας*" τόσον -μικράς, ωςε κατά τάς παρατηρήσεις,
μικρός άμμου κόκκος ημ,πορεΕ νά σκεπάση διακοσίας.
Α’πό ταύτας τάς μικράς τρύπαν εκ£αίνει άδιαλείπτως η άδηλος διαπνΟη, η οποία λέγεται.του
δέρματος,’ προς διαςολην της έκ Των πνευμόνων
διαπνοής, θ ' σκοπός της διαπνοής είναι νά έκβάλη τό περίττευαν θερμαντικόν, τό όποιόν εκτυλίσ
σεται βίς τούς πνεύμονας τού ζώου, καί τό (3λά«
πτεν&ανασίμως διά τ? ς φλογώσεως, εάν δεν έξε'λθη. Το περιττόν τούτο ένούμενον με τό ύδωρ,
τό μεταβάλλει έ{ς ατμούς. Η* διαπνοό λοιπόν, εί
ναι ύδωρ εξατμιζόμενον άπό τό ζώον, διά του
έν άμτω θερμαντικού* καί επειδή sivat ηνωμένον
μό τ έ Θερμαντικόν, καί μέ τόν περιέχοντα ' άερα>
βίς μερικώς μόνον π ερ νά σ εις γίνεται ορατόν.
ΤΟιαύτη έξάτμησις δεν γίνεται μόνον διά Των
πόρων-, .αλλά καί περισσότεροι ατμοί εξατμίζον
ται άπό τούς πνεύμονας εις δκάςήν ’'αναπνοήν.'
Αίσθανόμεθα τόν άδηλον διαπνοήν διά τ£ς οσφρη-

άεως* η όποια γίνεται .φαν.ερωτέρα μ ε ία την σφβ*
δράν κίνησιν* η κ,όπον, Ε’νίοτε- Ομως η όσμη α υ 
τή προέρχεται από τοπΙκόν ελάττωμά} η από
ξένα μόρια ηνωμένα μ ε τούς χυμούς του σ ώ μ α 
τ ό ς ;'ATvdpcoTtpg τΐζ είς την Α’γγλίαν επινε, καθ’
Ικά^ην τό πρωί ολίγον θε*ΰκόν οξύ, καί με τ^ν
καιρόν τά δν τ £ κόλπια αυτούς xXitjBa. ώξυδώ-

θησ«ν* ■

.■/·-/,'

-· '■ ;··:·

Η' δια του δέρματος.κένω σις, όμοδ μ Ι την
διά των πνευμόνων υπερέχει πάρα πολύ πάσας
τάς άλλας κενώσεις του σώματος. E(yat παρατηρησις του Ξαντόριού, (όςίς εζη<*8 3®4 Χάνους
επάνω είς ζυγαριάν, και εζυγίαζεν ακριβώς ό, τί
έτρω γα καί έπινεν)} ότι άπό οκτώ λίτρας τροφής
ά ί πέντε έξηρχοντο δία της άδηλου διαπνοής.
Α λλ’ η κένωάις ά ύ ττ γίνεται πολλή, ν ολίγη,
άναλόγως μέ τάς γυμνάσεις του δ ώ μ α τ ο ς * μέ
την κράσιν ταυ άέρος, καί μ.έ τό κλίμα. Δ ια φ έ
ρει δε κάί ,κατά τάς ηλικίας, καί κράσεις του σώ 
ματος. Είναι παρατηρησις ακριβής του Χαντορίου,
Δοδάρδου, καί ΚεΓλλου, ότι περισσότερα είναι η
διαπνοή τό θέρος παρά τόν χειμώνα, εις θερμούς
τοπους, παρά είς ψυχρούς*
Ε’κ τών είρημένων μανθάνομεν Την αιτίαν*
διάτί έχομεν χρείαν άδιαλείπτόυ τροφής. Δ ια να
δίδω μιν δηλαδη άχ«τάπαύ<ςως ύλην είς την ά δη 
λον διαπνοήν* διότι εάν παύση η κένωσις αυτή,
ευθύς τό ζώον μεταβάλλεται *ίς την· κράσιν τών
περιεχόντων σωμάτων, καί αποθνήσκει. Είνάι τσ*
$όν αναγκαία η διαπνοή διά την ζωήν τού αν
θρώπου, ως$ προξενεϊΤαι κίνδυνος, άν ε’μπόδισθν
πρός ολίγον, Ε κ τούτου προέρχονται ®ί ρευμά-

»7
Τΐσμο: ,· και τόσ.· άλλος .πάθη , ■τ ά ^οΓ α ,προξε^
νουρται, όταν” από θερμότητα μεταβαίνωμεν αί«<
ipvr,Sii*s;.6te. ψυχρόν αέρα.■'.
^
’ : '·..Φ(Τ όέ'ρμα των ζωων-,.^εν εχει μόνον κόρους.*
-ο? όποΓοΓ· εκβάλλουσιν^ίξω τό υγρόν·, ·>και £ιά
τουτο’ ονομάζονται άναδότικο:, η έξατμιςίκά.νάγγ ε ΐα ' αλλ’ εχει και άλλους * όιά των οποίων ει
σέρχονται εις τό σώμα τ ά έξωθεν μόρια, και ουτοι of πόροι λ έγ ον τ α ί^ ά π ο·ρρΟφπτ t κ&ί*,Αη·'άγ γ εΓα'
άπορόοφκτίκά. - Ή' ’ϊόιτρίκη·· βάλλει εξϋθίεν,ίι»ίά$ φίραπέΐας ^ ■των όποίών τ ά άπθΤελ§σματα"-εμ£άίί·*
νουν' εω ς\τά ενδότατα
* καί τουΤΟ μάς* (3ε«
βαιόνεΐ·;Τίερ1 Των π ό ρ ω ν ^ μ ά λ ις α δ ιά ^ ω ^ ' Beuti*
£ων πόρων ό άνθρωπός απορρόφα ά κ ό - τόν ά'βρα
πολλά κακά μόρια , τ ά -ό π ο ια φθείρουσΐ ;τούς'·χΰμόυς* χ ά ΐ προξενουν α τα ξία ς εί^τόν^όίκΟ νομίάν
του ·ζώόύ;
t f τι και τά ρδυςά εχόθσί πόρους j i f c j&eM*
μ έ ^ α ν έ ρ ά * διότϊΛat* ά κτίνβς' του φιάτός'περωσι

Βι άότω'λ
1
2 1, £ κ .τ η ς ' όλίγω τερα^πΟ σότητός1των ;%ό^ωνΠυχνο’τη^
προέρχεται τών σωμάΤέίί) η^πΰκνότής *;·£ιότΐ· οσφ 'κ α ί cyxcς
των Ιτωμβ*
περισσότερα υλ*ος μ ό ρ ια ' Ιχ ε ι τό σώ μα* τόσον τω ν.
όλίγωτερόυς έχει πόρους,''καί επομένως'.το σώμα
ίκεϊνο λεγέτα ί Πυκνότεροι, ό 'τ ά ϋ Sub σώ ματα
έχωσι τό αυτό με'γεθος * αλλά τό εν έχη 'όλίγω .
' τΙρόυς! π όρ ου ς, ’ και επόμένως··.πέ^ισ^τέραν··υ'λην,
ϊι όγκον, λεγεταί Πυκνότερων.' θ ' ''ογϊος λοιπόν
του σώματος είναι εν συνθέτω λογώ ΤΟυ μεγέθους,
και 'Λπ πυκνότατος 4 κα^ διά τόυ τΟ 'δυ θ "’σώ ματα
εχουσιν ίσον όγκον, ί . όταν-έχουν πυκνότητας
% α ς, καί μεγέθη ίσα* 2 . όταν έχουν την πυκνό-ν

Β

/

α8
τη τα εν'άντιπβπρνθότι λόγφ τών μεγεθών.

Οσα

σωμαΤα ««ουσιν ίσα μ εγ έθ η , έχουν ·τό>'όγκον
ως τήν .πυκνότητα * καί o W δεν βχουν ouw μ?·*
γόθη ?σα * ούτε π υ κ νό τη τα ς, είναι προς άλλη λ a
έν συνθέτω λόγω των πυκνοτήτω ν, καί τών με*
γεθων.

Κ
Α* να γ*α ι«*
Xive'y,

ε

V ό

ν.

22. Α’ναμφί£ολον ε ίν α ^ ,ο τ ι. δίς τΟυς πόρους·
Των σωμάτων ευρισχεται υλη τις λεπ,τή πυ ρ ός,
ηλεκτρικής χ. Τ. >Α’λλ* άραγε, δυνατόν νά η ναι
τόσον γεμ ά τοι of π ρ ^ του σ ώ μ α τό ς,

ωςε,.νά

μή μένρ το έλάχ^ον\·μέρος κενόν*, Οί αρχαίοι,., βλ εγο ν , ότι-.'ή φυσΐς άποςρέφ ετα ί t o κενόν, ο"
Χ αρτέσιο», (hi τό .παν είναι γεμάτον από λεπτοτάτην·.μ^ην> Ο Λ είβ νίτιο ς, xai ό Ουόλφιος προ
σηλωμένοι είς τό συςη μα του καλλι^ισμου, έλε
γα ν* ότι ό κόσμος,ηθελεν είσθ&ι τελειότερος, I*
άν δεν^ήτο,ν κ ^ ε ν διάβημα κ&νόν. Α’λλά πρβπ*^
νά βίπωμβν, o n εα'ν τ ά σώ ματα ήσαν εντελώς
πλήρη > - τ ά ίσΟμεγεθ^-έπρεπε νά ήναι καί ίσο*
€αρή*· μ . δέν ,ητον^- δυνατόν νά κινωνται, τά
σωματρί; α τ ζ ο τ ό π ο υ

. τόπον , δ ιό τι, ό, περιέ-

χω ν αήρ δεν, ήθελε παραχωρεί*

καί πο£ ήθελε

συςαλ,θ^? όταν καί οί πόροι του αυτοί είναι γε
μ ά τοι j-SJ ·:'\ :■■
Ε*<^ σμω £;ςοχασθ£μεν τήν ηλεκτρικήν ύλην,
τό θερμαντικόν;, καί άλλα πολλά λ ε π τ ό τα τα , καί
πα ντα χοΰ διεσπαρμένα ,. πρέπει 'ν ά συμπεράνωμεν , -ότι μ έ γ α δ ίά ς η μ α πάντη κενόν, αδύνατον
ν« υπά ρχω Το άξιολογώτερον κενόν είναι βίς τήν
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πνευματικήν α ντλία ν, *αί

τό βαρόμετρον * ο.

μ ω ς καί εκεί πρεπει νά δύρίσκεται ύλη φωτός ,
πνρός κ· τ*

Θ Λ ι Λ τ 6 ν.
2 3 « Η*ΝΦυσικη δεν γνωρίζει σώ ματα διόλου
γβμάτα. cTXa έχουν τούς πόρους των., Ο*Tan λοι
πόν εξωτερική τις δύναμις κτυπ$ το σώμα, διά νά
νικηβτ) τό»^ μερών τού τη», ακαμψίαν * τ ά μέρη
τ ό ίε συςέλλονται , «μιαίνουν ε{ς τούς πόρους*
a'at^ σμιχρύνβται το μέγεθος του σ ώ μ α τος, οχν
δμω ς καί ' ο ογκος * και Επομένως αυξάνεται η
πυχνότης του. Τούτο είναι το Θ λιπτόν, ίδιο της
κοινή πάντων των σωμάτων , διότι πά ντα θλίβον
τ α ι κατά το μάλλον καί ηττον,
£ ’άν κτυπησης χρυσόν με σφυράν, θέλεις ίδεΓ
o t r θλίβεται. Χύσε άμμον επάνω, είς ομαλά ν πλά 
κα * ,καί ρίψε άνωθεν σφαίραν ελεφαντίνην * αυτή
θέλ*ι ά ν α π η ίη σ ε ι, καί «πάνω της άμμου θέλεις
ίδ ε ΐ εγχαραγμένον «να δίσκον άπό την έπαφάν της
σφαίρας. Η’ξδύρομεν, δ,τι η σφαίρα εγγίζει , τά
σ ώ μ α τα είς εν μόνον. σημείον. Δεν ήθελε λοιπόν
$ρχαραχθη ό δίσκος, εάν δεν ίγγιζβν η σφαίρα
είς π ο λ λ ά σημεία. Συμπεραίνομεν λοιπόν , o rt
^ σ φ α ίρ α «Θλίφβη , καί ούτως ηγγισεν είς πολλά
ΐτημεία την άμμον.
Of εν Φλωρεντία Α καδημαίκοί εγέμισαν άπό νερόν
χρυσήν σφαίραν, καί την έβαλαν είςτάπιε^ηρια. Το
ύγρον αντί νά θλιφθη, έξηλθεν άπό τούς πόρους · ·συμπεραναν λοιπόν, ότι το ύδωρ, καί επομένως τα
•“#ρά, δεν θλίβονται. Πρέπει όμωδ νά έξεύρωμεν οΒ 3

Π«ν σΛ'ί.χ

Stvat 0Xt7=Tcy

Ή δεν ©λίγ«£δύ*ι lto μέγεθο? ϊ ου υγρόν* έάνδέ*
ιέξέλθη μέρος ’ του θερμαντικού

το όποΓ6$ είναι

προσκολλημένον «ίς τά μ έρη του* διότι- αύτό\ ε'χβΐ
δύναμιν νά κράτη μακράν απ’ ρίλληλων τ ά μόρια
των σωμάτων, Ο τα ν λοιπόν θλίβεται το υγρόν,
δ£ύ είναι κάμμία αιτία νά εχβάλη τ0 θερ μ α ντι
κόν. 0*θεν δεν'είναι παράδοξον* εάν τά υγρά φαίνωνται* ότι'δεν θλίβονται.-·
A Vo δείχνεται:: ό μ ω ς'κ α ί των ύγρδν η,θλί.ψις
J'.‘ διότι τό'Ίρως διαβαίνει- δί αυτών* εχ,ουσι λοιπον πορουςμ 2 .- τα υγροτ μεταφερουσι τοΥ ηχον^
είναι λοιπόν έλα^ίκά* -άλλ*< η'έ-λά^ΐκότης δεν ύπάρ^
χ ε ι, οπού 'δεν είναι θλιψ ς ' άρα ;& τ*
rr>\
Tc ί :ναι 4η
Ε’λ α ς ιχ η £ J j
va.'j.'.c.

Er λ a err i κ ή Φ ύ· V.'tf jLii ς.
24 ; Ε’άν λαβής τρυφεράν καί λεπτήν ράβδον $
καί την λυγίσης* ως-6 .νά εγγίσουν άλλτλα. τά ακρα,* είΤα άφησπς α ύτά ^ η ράβδοι άπόκαθίςα^αΐ
εις την προτεραν τη ς κατάςασιν. Η* δύναμις λοι
πόν τόν οποίαν η ράβδος μ εταχειρίζεται, διά V. α π ο κ α τα ς'α θ π ^ λ εγέτα ι Ε’λαςΐκίν .
t‘ ν
Η 1 ελεφάντινη σφαίρα *. π&σουσά βπά^ώ ,τ ί*
ά μ μ ο υ ς έγ.χαράττει είς αυτήν ενα δίσκον, .διότι
τ ά μέρη τηςτδιά.-.την πρόσκρουσιν θλίβ ο ντα ι, .είτ α διά της ελαςικης δυνάμεως απΌ χαθί^άντάι,
και ωθδυσι.'πρός τά άνω την (ίφαΓραν. Κ αί αυτή
είναι η α ίτια της: άναπηδησεως*
άνταν**λάσ 8«ς-

Παν τα τ ά
7 υ,αατα i s y

25 .· "Διά &ά ηναι εντελές ελαςικόν τό σώ μα*

-ΐαΓ έ~ίσίν '^ ρ ί7^ *· τό·: θλιφθέν ν άπακαταςαθη εντελώς^
i/.a^txa.
•ηγουν νά λάβη^ ακριβώς τό πρώτον του Οχη
μ α ‘ 2* νά άποκατα^αθίΐ με τόσην τα χύ τη τα *
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μ& ocvv aOXifto νάίγουν,όσο*. καιρόν διηνυσε διά
νά θλίφθη, τόσος νά δαπανηρή f#>i ν ,άττοχατα^ α θμ Δ ιν βλέ;πομεν^άμως πάντοι τα σώ ματα νά
έχουν ?σην ελαςικην δύναμιν, Μ αλιςα μερικά χ ά 
νουν την ιδιότητα ταύρον με την πολυκαιρίαν. Ε’άν
δέσης τά άκρα τ?ς καμπυλωθείσης ράβδου, καί
μ ετά καιρόν τ ά λύ σ η ς,θ έλ ει μ$^€> όπ^σΟυν καμ
πύλη η ράβδος. Το μαλλίον igSty αρωμάτων μ ι
τον καιρόν χάνει τό ελαςικόν^ διάτοοντο πρέπει νά
τό κτενίσωμεν, διά νά την e^ayaXaf^j. Α ’λλ’ εάν χ ά . νωσι πολλά σ ώ μ α τα ToiXastxov, άλλα όμως λαμβά
νω σιν-μεγαλείο τερ^ν. *λ#$ιχην δύναμιν διά της τέ
χνης^ Τ χμ ιβ τα λ λ α «νο.ύμ*βνα;«ποκταυν έλα^κόν, ως
βλέπομεν εις ρρν κάτασκβυην τάλ'.κωδωνων. Ε λ α 
σμ α σιδηρούν εάν κτυπησης κρύον έπά*ω ε?5 τον ακμ ω ν α , ^ λ ε ι γενει «ύλύγιςον, ηγρυν ε^$ςιχόν·
26 .
,]ΕΓναι ττάντη άγν.ωςος είς ημάς η α ιτία >>Al‘ri\ T*u
του ελαςικου. Ε ν ο μ μ ο ν τινες , οτι ό αηρ εισόυ- '
Χ
•■’νων- *{ς τούς, πόρους των ε λ α τ ώ ν σ η μ ά τ ω ν ,. εν
<S ε ί / έντεταμ&να \
.?<$ μέρη τ ω ν , καί τά
βιάζει ν α ,’έπαναλάβώσι την πρ$Τεραν-των κατα<ςασιν< Ε^πρεπε λοιπόν, εάν-τρμτο ηττον αληθές,
νά μην η ναι Ε’λαςικόν , ο^του δόν φ χ ι άηρ * α λ
λά τούτο δεν άληθεύδ,/* Των άδρ$ειδ% ρευιςων
τη £ ’X«St*0v φαίνεται^, ότι προέρχεται από τό
θερμαντικόν, τό όποΓον pfyaj σμνθεμόνον με αύτ ά διά των της συγγένειας όρων. Δεν εξευρομεν
ό μ ω ς, άν ·.* αυτά αίτια είναι, και του Ε ’λαςιχου
των στερεών σωμάτων,

27 · Πόσον χρησιμεύει τό Ελκτικόν των σω?

μάτων, καθείς τό.. ηξεύρει. Τα ^σκληρά και μη
Ε λαςιχχ μάς ενοχλούν διά ακαμψίαν των μερών,

το^

όταν καθημεθα «πάνω είς α υτά.
ωρολογίου είναι xetvii · τ ά

Η" χρησις του

τίερκτβτοτβρα τούτων

κινούνται δια τρ ίλ α ρ χ ο ν του εν τ<ρ τυμπάνψ
χάλυβος.

Π λάτυσμά.'
Tl sT-veti
ΠΛατνσμος,

* 8» Η* βλα^ιχό δύναμις πλατύνει τα σώ μα
τ α , και τα- βιάζει να κατέχω σι μεγαλειότερον
τ ό π ο ν , όταν δεν εύρωσιν έμπόδιον. ί £ ιδιότης
αύτη κυρίως ιπικρατεΓ,είς τ’ άεροειδί ρευς-ά, μάλις-α όλη η δύναμις των μ ηχανώ ν, όπου διά τού
άέρος ένεργούσιν, ως το ίά β ρ ό το ν α , (το υ φ έκ ι με
τον αέρα) προέρχεται α π ό τον ΪΙλατυ^μόν του
άέρος, τού τεθλιμμένου καί^ συνισφιγμένου efe
τόν πυθμένα τού οργάνου; Ε ’πειδη λοιπόν τό έλαςικόν είναι κοινή των σωμάτων απάντων ίδιότης,
τοιούτΟς πρέπει νά ηναι κα.Ι ο έκ ταύτης προερ-.
χόμενος Π λατυσμός.
' · . ■' ■
Τ α σώματα πλατυνόμενα διά την ελα^ικην
δύ'ναμιν, ίχο υ ν περισσοτέραν δύναμιν είς την άρχ η ν , παρά είς τό τέλος το ύ Π λατυσμού * διότι
είς την άρχην είναι καί περισσότερον τεθλιμμένα*1
και όσω μβγαλειοτέρα είναι. η Ολίψις, μβγαλβιότβj>ov είναι καί χό Ιλα ^ικ ό ν, και η τού σώματος
βία είς τό νά ΠλατυνΘη^ωζ’* η θλίβουσά δύναμις,

και η έλαςικη είναι πά ντοτε ίσαι.
Δικφερει ό
29· Είς τον πλατυσμ δν επίσης και είς την ά^λατυ'τμος ραίωσιν των σωμάτων αυξάνει τό μ,έγεθόςτων.
κτο' τη ν άΑ’ λλ’ είς τόν πλατυσμόν αυξάνει εκ φύσεως, εξ5αίτίας το ύ έλαςικου. Είς δε' την άραίωσιν η αύξησις τού μεγέθους είναι β ία ιο ς, προερχόμενη από
τό θερμαντικόν, τό όπΟΓον είσδύνον είς των σωί

*3
μ α των τούς πόρους , βιάζει. τ α μόρια των να χω*
ρισΟώσιν απ’ άλληλων. Διαφερουσί. λοιπόν αί δμο
αυται ιδιότητες*

A galoots.
30. (ΐτ α ν τό πυρ εμβίί μ εταξύ τών μορίων
τού τυχόντος σώματος 9 αυξάνει παρά πολύ το
μέγεθος του. Η* ίδιότης αύτη λέγεται Α’ραίωσις.
Τ ο πυρ εμφαίνει εις παν σώμα. Παν σώμα, λοι
πόν apatoGrai.
3 1 . θ ' κανών ουτος. φαίνεται ότι δεν είναι γβνιχό ς* διότι η αργιλλος ( Ο βαλομενη είς τό πυρ,
α ν τ ίΥ αύζηθη εις τό μ έγεθος, μ ά λ ιςα ελαΤτούτα ι. Π ρέπει όμως νά ηξέύρωμεν , ο τ ι, καθώς απέδειξεν ό Δ ο λ ρ μ ιο ς, η άργιλος οσον και αν έψη©η άπό τού πρώτου βαθμού εως τού εσχάτου ,
εις άλλην μεταβολήν δεν ύ π ό κ ειτα ι, είμη εις τό
»)
ν» γυμνώνεται α π έκεΓνο τό υδω Λ με το οποΓον

ΤΙ sT'jtt: χ

αραίωσα.

Α’ν τ ι \ * ΐ : ς

χρες ταυτην
τ η ν ίί'.β τη *
τα , *

η τον ηνωμένη. Χ ο.πυρλοιπον το εις 'ταυτην εισελ©όν , δεν άσχολεΓται είς άλλο, εέμη είς τό νά διώ>κη έκ ταύτης τό ύδωρ... Και η γη , άφ ' ου χάση ολον tc ύδωρ, ύπόκειται καί αύτη τότε είς την αραίωσιν, ώς και π ά ντα τ ά σώ ματα.

Πυκνούς* .
Τ': &Γνα:
32.
Τ α σώ ματα π ά ντα , ως «Γδομεν (3 0 .) διά
πυκνωJti.
της, τού πυρός ένεργείας ά ρ α ιού ντα ι, ηγουν αύξετ α ι τό μέγεθος^των. οΓταν λοιπόν ςερηθώσι μέρος
τού πυρός , . τ ά μ,όρια πλησιάζουσιν άλλ'όλοις, καί1

1) A l u m i n e ,
, τηλος,
τα σ κ ίυα ζβ ν τα ι τά π ήλινα ά γ γ 3Γα.

μ ί TCV c x o Γ»ν χ α -

χ,

σμικρύν&ται το'μέγεθος ’των. Η 'Γδιότ*ς αύτη όνο*
μ ά ζετα ι Ιΐύκνωσίς.
ΕΓ ν « ν τ ί α

3.3* Βλεπομεν εξ -εναντίας, ότι του υδατ-oc

φαινόμενα.

τό μέγεθος α υ ξ ετα ι, όταν παγωθη. Το αίτιον εί
ν α ι, οτι «ίς τό ύδωρ περιέχεται αήρ. Τό πυρ, ό
ταν μείνη ελεύθερον εντός του υδατος , άραιόνει
τον περιεχομενον αέρα · καί ούτος εκτεινόμενος,
εκτείνει καί τό μέγεθος του παγετού. Α λ λ ά περί
Τούτου Οέλρμεν ομιλήσει καί ά λ λ α # ^ '
Κ ιν η τ ό ν .

ΤΙ ε?ί»αιΛftp
Κ ινητόν T'coy
φ ω μ ατω ν.

Π ν <?ωμα
κιν είτα ι

• Λΐοηζ.

34.

Το Κινητόν είναι

τ, ίδιότης, την ρποίάν

ε?

χει παν σώμα νά μ ε τ α κ ο ^ ζ θ τ α ι,- καί ν’ άπωθή
T a t, η να μετα£αινη από τόπου είς τόπον» ϊίά ν τ α λοιπόν τά· σώ ματα έχουν τοιαυτην ιδιότητα. ,
35». Η ’ξευρομε* όμω ς, OTt τό σφαιρικόν σώ
μ α εύκρλωτερ^ι κινείται παρά τά έχοντα έτερον
σ χή μ α ‘ ωσαύτως ευκολωγερον κινείται τό σώμα,
επάνω εις ομαλόν 'επιφάνειαν 9 παρά sίξ τραχεΓαν.
Είναι λοιπόν πρλλαί π ε ρ ν ά σ ε ις , διά τάς οποίας
πά ντα τα-χώ ματα. ·ρ π ^ ρ ς δεν 'κινούνται.

*-τί'

Tf

f

Τ ι είναι η
λ ’ S'ju.yaia.

35 . Hav σώμα ηρεμούν, / διατηρεί την ηρεμέν
του κατάςασιν , έως να ρμνη^ίΐ ώθούμε^ο,ν υπό άλ
λης τίνος δυνάμεως, μάλι^α άνθίςαταί ;£& την. xir
νουσαν δύναμιν. Ε ?άν κινηται, δεν ηρεμεί* άφ ε
αυτού, ,ΙΙάν σώμα λοιπόν διατηρεί' την παρούσαν
του κατάςασιν, όποια καί αν ήναι, καί αδιαφορεί*
επίσης κα: διά την κίνησιν, καί διά “την ηρεμίαν»
Η" ίδιότης αυτή λέγεται Α’δράνεια , καί τό σώμα
«ίναι εκ φύσεως αδρανές. Ο^ταν τινές κινούνται br

*5
χούμενοι έπί Ίης :αμάξης, jxo %ωμια των καθη μενών
*& το όπισθεν μερρςν λα μ βά νει·, ,:2^ 1/δι»τηρ*Γ τΐί»
ιφ ός τ ά έμπροσθεν διευθρνσιν. C^j^ot δε κάθηνταί
έμπροσθεν* Α αμ^άνουντη^ κ α τά ν$τα διεύθυνσήν*
Β α ν 'χ α τ ά τύχΥιν ^θω<τιν. «?φνϊοδίω5 of Γππρι, ρί
ί^τΛ 'Ρ^ισθβνχαθ-όμδνο^ π,ίπτΡυσ^ $£ςτην ράχην,
οί δέ a is τα έμπροσθεν κατά πρρσω,πον.

.

37··Η

δύναμις τ&νβαρντητος , ’χά* της «ίρ#?
νείας δεν είναι η αύτη; ^ £ ’χν άφησες το σ « μ α I*·.
λεύθερον} π ίπ τει διά ταν βαρύτητά του προς το

&ι#φβρ« τη*
βαρύτητβς,
καί τ η ς A’»

^ρανβίας..

κέντρον της γης. Α λλ’ $αν τό φθίσης προς οποίαν
διεύθυνσιν Θέλτις, χινε^αι πάντστ^ πρ ·5 εχεΓνο τ ο
μέρος , και διά την αδράνειαν τδυ .φυλάττει την
αυτήν διεύθυνσιν w κιντσ ^ω ςν
νησις μεταβάλη την διεύθυνσίν τορ.

#υ άλλη κι-

. Β<*βί?Π*
:β 8 · Π άντα τ ά <υπδ Σελήνήν σώ μαχα,* ίά ν ά·
^εθωσιν άλευθερα^ κατα^αίνρμν άπομψί^λΟτερον τό
πον '1εις χαμηλότερων, * Η* ίδιό τη ς. αύτχν λίγίΤ&ί
Βαρύτής. Φ αίνεται, ί τ ι ε ίν α ι-ά ^ τ ί λεσμα της αυτής
εκείνης δυνάμεως, 'Τ ^ όποίαν &χ-ουσι τά σώ ματα
παΤτα νά ρεπωσιν επ’ άλληλα.

Τοιαυττ.ν φυσιν

εχουσι τ α σώματα *νά ελχωσιν άλληΧα, άναλόγως
μ ε τον ογχον *· ίοίθ&ν οί· πλανηται ελχροσιν άλληλους,
και ο υ ώ διατηρείται η ίσορροπία. Τ α υπό Σελή
νήν σώμάτα^επρεπε νά' ελχωσιν άλληλα , άλλ’ ό
μεγας,-κόυ μ'η"ανάλογος ογκοςτης γης, ελκει τα μ ι
κρότερα · καί η ελξις είναι ανεπαίσθητος, με την
οποίαν τά μικρά ελκούσι την γ η ν , καί ελχουσιν
αλληλα. Α’λλ’ ημεΓς ούτε τα ύ τη ς, ούτ εκείνης
την αιτίαν η^εύοοίλεν,
' ι »

Τ Ι βιναί ^

βαρετής.

*6

ββρΰτης Κ·
«%λβτο^.

«χιτιχη.

3 p. Το

σώμα ώςφαρύθεωρούμενον, συγκρίνεται *
fie'τον δαυτόντου. Ο*"Θβν η δέχα λίτρων πέτρα είναι
βαρύτερα της πέντε λίτρων * διότι άλλο σώμα έχει
πολλών ίλην, καί άλλο όλίγην · και επειδή η βαρυτης
οίναι ίδιοτης της ύλης, άλλο σώμα έχει πολύ βά
ρος, και άλλο ολίγον. Οταν δύο σώματα £vat της
αυτής φύσεώς , καί τό εν εχη πλειοτέραν ύλην,
δε άλλο όλιγωτεραν, τό αποτέλεσμά'της β«ρύτητος τού πρώτου σώματος είναι μεγαλειότερον*
Η* βαρυτης λοιπόν εΓναι ανάλογος με τον όγκον *
καί η τοιαύτη λέγεται Α*πόλυτος. Ταύτην την βα
ρύτητα μβτρουμεν με τον ζυγόν.
. 4°· Οταν εξετάζωμβν τού σώματός την βα
ρύτητα t όχι μονόν «ς προς τον όγχοντου, άλλα „
καί προς το μέγεθος του, λέγεται βαρυτης σχε
τική. Ε άν μία πέτρα, και εν ξύλον εχωσι τό αυ
τό μέγεθος, όμολογούμενον είναι, ότι βαρύτερα
θέλει «ίσθαι η πέτρα. Λέγομεν λοιπόν, ότι απλώς
η πέτρα είναι βαρύτερα τόύ ξύλου * η η σχετική,
εΓτε είδιχη βαρύτης της πέτρας; προς την του ξύ
λου είναι, ώς τό «, προς το β- Η* απόλυτος λοι·<
πόν βαρύτης θεωρείται είς τ* όμοφι>η, η δε ει'δι*
κη είς τα έτεροφυνη. Τό αίτιον ς?ναι-, οτι άλλα σώ
ματα έχουν πολλούς πόρους, και άλλα ολίγους. OV
τα λοιπόν ίσομεγέη , τά εχοντα ολίγους πόρους*
θέλουν εχει. επομένως πολλην ύλην, καί διά τούτο
περισσότερόν βάρος; Α*λλά περί της ειδικής τών
σωμάχων βαρύτητος θέλομεν ομιλήσει έν τω περί
ύδροςατικης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ BV
Περί Ε’φελκν<3€ας, καί T qv χημικών ύ υ γ .
γενειδν,
4, H

ίφέλκυσις είναι δύναμίς τις,, δια της

όποιας τά σώ μ α τα ,

η

Iri ttW *

τ ά μόρια τών σωμάτων ·#■**»««·

κινούνται, η έχουσι ροπήν προς άλληλα.
Πρώτος ό Κεπλερος άπεδωχεν βίς πάντα τά>
σώ ματα εφελκυςικην δύναμιν. θ ’ Φρενιχλος την
« δεχθη , χαί ό Ρ’οβερβάλος την ώνόμασε ,,δύναμιν βίς τ ά σώ ματα έμφυτον, διά της όποιας τ ά
μέρη τούτων σπουδάζουσιν νάσυνέλβωσιν επί το
α υ τό , Α λ λ ’ ο Καρτεσιος την έξώρισβν από την
Φυσικήν, εως ,ου ό μέγας Ν εύτων μ έ'τά ς ακρι
βείς του παρατηρήσεις, καί όχι δ? υποθέσεων καί
συςημάτων , εγνώρισεν, ότι τ ά σώ ματα φέρονται
προς άλληλα διά Τίνος άγνωμου δυνάμεως, καί
εκ τούτου συνηγαγε τ ά θεωρήματα του, Μ ετβχειρισβη τήν λέξιν εφέλκυσιν, ρ χ ι οτι ύπέθετεν
είς τ ά σώ ματα δύναμίνηνα, διά της οποίας ενεργουσιν έπ’ άλληλα* άλλα διά νά παρα^ηστ) το
αποτέλεσμα, ά ρ ο ώ ν την αιτίαν. H f τού Νεύτωνος λοιπόν έφέλκυσις είναι άόριςον, καί δεν ση
μαίνει όυτε είδος, η τρόπον ιδιαιτέρας ενεργείας,
ούτε φυσικήν τινά αιτίαν της ενέργειας ταύτης,

ef|i.r pcrff^V Ttv« «ν γένβι, όποια xat av ίν ά ι, «?τ*
φυσική, e ix i μεταφυσική αιτία. Δ ιά τούτο μετα
χειρίζεται ο Νεύτων άδιαφορως τάς λε’ζ ε ις, έφελχυσιν, ωθησιν, καί ροπήν.
Βλέπομεν χ>μως, ότι .ενίοτε δύο σώ^ιατα πλη
σίον άλληλων βαλόμβνά, αποχω ρίζονται, μ ηδεμιας εζωτερικης, δυνάμ8«ς,' 'π ρ ό ς ■ τούτο άναγκαζούσης * τούτο ονομάζεται ωθησις · η διαφορά
των εκ της' έφελκύσεως φαινομένων,, παρ'εκίνησε
τούς φυσικούς νά διαιρέσουν ταύτην την δύναμιν
βίς δύο * εις β α ρ ύ τη τα , και εις συγγένειαν, η
«φέλκυσιν των μορίων, fi)* Η'-βαρύτης, ανήκει κυ
ρίως β/ς την Φυσικήν, η δβ συγγένεια
της Χημείας ρργαν. .
T* <T<op.«Tac
**‘v Tat ε ίς

τ^ν βφελχκ-'
«rtv.

£χ*ί

ωςβ

είναι

και

'

εις

4 2· Τ ύ V jp
ίδ ιο τ η τ α ,
είσελθόν
τ α σ ώ μ α τ ά , σπουδάζει άκατμπαύςω ς ν άποματ
κρύν^ τ ά μόρια άτι άλληλων. Δ εν ηθελα^» είσθαι
λοιπόν σ ώ μ α τα «τερεσ, εάν δεν ητον άλλη τις
δύναμις άναγχάζουσα ..τύ μέρη νά ηναι συνδεδβμένα, χαί ηνωμένα άλληλοις. Α"υτη είναι η
όφελκυςικη δύναμις. Δ ιά ταυ της έξηγεΓται των
σωμάτων η^τω βτς.
ημπορούμεν νά την όνο-

O'fyv

μασωμεν ελχυσιν, η - ταχύνουσαν καί χινοίτσαν
ωθησιν. Ο ταν δέ λέγωμεν, οτι τό χέντρον της
γης |λ χ ε ι τά σ ώ μ α τα , νοουμεν μόνον τ ο α ποτέ
λεσμα, ω ς. «Γπαμεν άνωτίρω. Ε ’κ τούτης προέρ
χονται της θαλάσσης α ί sraXippoiat. αυτή είναι
η αιτία,; διά την όποιαν θαυμασίως κινούνται
a t αναρίθμητοι σφαΓραι, αί κυκλοφορούσαι είς

ι) Attraction moldcuJaire.

"•τόύς ··ου ρ<χυους·, ■('Α*νάγνωΑ ι τον
λακάϊλον, Ks&OV," Μ ουσχεμ^αοίχιον, xafc.A;*-

λάνδιόν.) ·'
4$· Η' ‘έφελχυσις εχει τά optatnsv εντός.'των ΤΙ ?Γν«» ό.
σφαΓρα τη ς;
οποίων 4ν«ργ*Γ* χάΓ'&Τη διαχείΤαι άπροσδιορί- •νβργδίας
ς-ως-77ερ'1-εχ'ά^ον·-Τθϊ>'^ϊ>μβΡΤ'6ς μοριον* Ά λλ5 βπείτ τ η ς εφ ελχ ν δη μειουταί' οσον ολίγον' χαί' άν - άη»μαχρυνβη **<*%»
από τό'μόριον, διά· τούτο είναι- πάντη ανίσχυ-^
ρος, « φ 7 ~όυ πέραση τά 'δριάτης. </νομαζ«ται
ΑίσβηΤη Ϊγvcctya τ?]ς ενεργεί ας έχείνη,, της οτιοία^
το άεντρον είναι1το αυτό μ& τό ·χ8ντρον του
μορίου,'«ί δε αχτίνες εκτείνονται εω^ ■otcou τέ-λειόν.ουν Τά- όριάτης.' Βάλε ρανίδα - υδραργύρου
επάνω είς ελα<Τμα σιδήρουν ό^ωσουν -κοίλον,· χβά
θελει λά€δί το σχ£μα σχεδόν •ημισφαιρίου-* το
μέσον τ^ς σφαίρας ταότ*/ς' είναι Το κέντρόν της
ενεργιίας, διότι τΤρο^ τό σήμεΓΟν -έχεΓνό πάντατης σφαίρας τά μόρια ρέπουσιν. Τ0 φως τό φώτίζό'ύ τόν κοιτώνα έχει κέντρόν της -ενεργείας τό
επι του λυχνοό4 η λαμ^άδος φως. Είς-τό ρη6βν
Παράδειγμα, εάν Θερμάνης τον υδράργυρόν, τό
μέγεθος του. αυξάνεται, κ*ί ανάλόγως τα μόριάτ ου απ’ άλληλων χωριζόμενα, χάνόύσΐ Χάτ ' Ολίyov Την προς τό κέντρόν εκεϊνό ροπήν* καί 030V
«υξάνεΐαι του πυρός ηποσότης,. τόσω-'ΠερΊσσότε*
ρον τό. κέντρον ττίς εφελκύσεως XaVei Την δόνα*
μιντου * ως·« άφ ου. υπερίσχυση ΤΟυ πόρος η
δυναμι^, αποχωρίζονται Τελείως τά μόρια4 καί
όυτω πάυει η σφαίρα Της ένεργείας Της έφελκώτε^
44·;,Εί$ δύό κανόνας υπόκβιται η έφέλκυσίς. Κ*ν όϊβς
της ΐφ £>,*/.
Ο πρώτος είναί, ότι η δύναμις άυΤη είναι πάν·
σε«*ς,
τοτβ ανάλογος μέ τον όγκον του σαματος. Ο σ?:.

3*
περισσότερα δϊναΐ η ύλη ΤΟυ σώματος, τόσω με*
γαλειοτέρα είναι η δύναμις της έφελχύσεως, Είναι
λοιπόν η εφβλκυσις , ως λέγουσιν οί μαθηματιkol, ev ©ρ0ώ λόγω της υλικής ποσότητός. O' δεύ*
tapos κανών. ε?ναι, ύτι οσόν απομακρύνονται ά π
άλληλων δύο σώματα» τόσ<*> σμικρύνβται η Ιφελκυσις, κ ότα λόγον των τετραγώνων τών δίαςημαΤ«ν* Ζ ςβ εάν μακρυνθώσιν είς διπλάσιον διάς τ μ α , {η έφελκυσι$ θέλει είσθαν τίτραπλασίω δ
μικροτέρώ. Ε’άν εί$ διάβημα τριπλάσιον, ά εφελ·*
ζΐς εννεαπλασίως θέλει σμίκρυνση ν'ό θεν,-efvat εν
ανΤιπεπονθότι λόγψ τών τβτρ&γώνων των διαβη
μάτων. Ο* κανών ?υτο$ άπεδείχθη ύτώ τούΐ^ίεύ/Τωνος δί άτρονομικών παρατηρήσεων.

Η*itpcixb*,•
λησις κ α ι η
*ι*γχολΧη?ης

ν ά δεχθώ μ εν είς την φύσιν, ειμη την της καθό

#?ν«ι *ης ελΧν«Γ3» ς « 75β .
τβ'λββμα.

4 ^1 Α*λλην τοιαύτην δύνώμιν δεν ημπΟρουμεν
λου έφελκύσεως, όταν π ά ντα τά φαίνό'μενα εντε*
λώς καί ασφαλώς εξηγώνται δί ά υ τη ς4 διότι ν
φύ^ις ούδέν μάτην εργάζεται. Η Γ προσχόλλησις
λοιπόν^ η. συγκόλλησις, και η σύνΟεσις - διαφόρων
ουσιών, είναι της εφελκύσεως αποτελέσματα;

Τ Ι tk fct

<7rfftffxcXXirjσ ις,

χαΐ τ ΐ

σνγχολλη^

46. Λ εγετα ί Προσκόλλησές, η δύναμις η ένού( σ« μ έχρ ι τινός τά ς επιφανείας δύο σωμάτων,
νβΓτβ όμοφυών* εΓΤε καί ετεροφυών4 και άνθιςαμβνη κατά τό μάλλον κά: ηττον είς τηνύδύναμιν* τ$ιν επιχειρούσαν νά τάς χ ω ρ ίσ ρ .. Ε*χομεν
ταύτης πα ράδειγμ α, εφαρμόζοντες ύελίνην όμαλω τάτην πλάκα επάνω είς άλλην τοιάυτην. Τ ά
μόρια των δύο επιφανειών προσψαύονταί εις πολ
λά των μέρη4 οθεν προσκολλώνται. H f θλίψις τού
άέρος, είς την οποίαν^ απέδιδαν οι* παλαιοί την
αιτίαν της π ρ ο σ κ ό λ λ η σ ες άλλο δεν κάμνβι, ειμη

a*
jjga/θεΓ την. προσκόλλησήν*; διότι καΙμισΛ έίς τδ
xtvoy της. πνευματική αντλίας. ενεργβΓ αυτή η
δύναμις, ΙλαττωθεΓσα μόνον τόσον, όσον ητον^η
του άέρ$ς ενέργεια. Παρετηρηθη, oti εάν τά δυ&
ταυτα σώματα μείνωσΐ ϊεολύν καιρόν προσχολλη*
μένε** αυξάνεται η εφέλκυσίς των * δθεν .φαίνεται,
οτι η πολυχρόνιος προσκόλλησις πρόξενε?, παλμόν
τινα είς τά μόρια τόυ σώματος, καί τά εξβχοντα μέρη;εμφαίνουν έκτους πόρους του άλλου,δια
τούτο, ^ροσκρλλώνται δυνατώτερον αί επιφάνειαι»
Ε’άν θέλτις . νά εκκολλτσης ευκΟλώτερον τάς δυο
Βλάκας, μη σηκόνηξ την μίαν κατά κάθετον, αλ*
λάτρά£ισέ την ex πλαγίου \ διότι τά μόρια τότε
βχχολλώνταί κατ’ ολίγον διαδοχικώς * καί η πλάyia κίνησίς ελευθερόνει ολίγα μόρια κάθε φοράν
από τάν έφελξιν · εξ εναντίας, !άν σηκόνη$ κατά
κάθετον την επιφάνειαν, η άντίςασις είναι ίση
μέ τό άθροισμα των ενεργειών πάντων τών προσκολλημένων μορίων. Οθεν χρειάζεται μεγαλω*
τάτη δύναμις διά νά τό βκχσλλησην
Χΰγκόλλησις είναι η δύναμις, 0 ενΟυσΛ πραγ*
ματικώί τάμέρη ομογενούς σώματος, είτε απλού,
βΓτβ χάϊί συνθέτου, ώς τά μερή του μετάλλου,
τό όποίΟν είναι άπλούν •‘•καί τά μέρη του συνθέ*
του άρτου* καί ενγένει, η συγκόλλησις βνόνει
τα ολοκληρωτικά του σώματος μέρη * καί εκ
ταυτης προέρχεται ηΓ ςερεότης του σώματος»
Δεν ημπορεΓ νά δυαλυθτ τό σώμα, εάν δεν νικΛ0? της συγκολλησεως η δυναμις.
Αι*! της προσκολλησεως τά μόρια εγγ'ίζουν
αλληλα^είς τάς επιφάνειας* διά δε της ΟυγκΟλ*
λησεως αγγίζονται πανταχόθεν, χ*θ’ ίσον τό συγ*
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χωρβΓτό σχημάτων. At ρηΟεΓσαι δύο ύ^λινοι πλάχβς άνΟίςανται όπωσουν εις την δύναμιν, τη·*. επι
χειρούσαν νά τά ( χχολληίση * άλλ’ ίά ν τ ά δυο
άνβλύοντο ομ οΰ, καί ενούντο εις όγκον εν α , η
ά^τίςασις ηΟίλεν είσθαι μ ^ α λ ω τ α ^ .

TTse»Kc*λη?ις Του*

47· Hf προσχόλλησις θεωρείται καί μ4τ*αξύ
ύβρεων σωμάτων καί ςερεων, χαί μ ετα ξύ -^ερεων

<I *i w/ 9ωχαΙ ρευςων , χαί μ ετα ξύ ρευςών *χοέ?- ρεύ><*?ιβ».
ξών* Δ ια την προσκόλλησην των πρώτω^ εχόμεν αναντίρρητους πείρας, εάν έφαρμόσώμτεν' έπ

αλληλας όμαλάς επτφανείας δυο μάρμόρω ν, μ ε
τάλλω ν, χρυςάλλω? χτ. λά^ε δύο μολύ£δινα σ εα ιρίδια, χαί fcovj/kfa ολίγον, 'δ ιά να λά^ωσιν επί
πεδον επιφανίων* Ε’πβιτα ΐρ/ψε α υτά; όμού, χαί
Οελουσι προσχολληύ^ τόσον, «£s 6ελει χρειασΟη
μεγαλωτατΥ! δϋναμί$ δία να

f a ; /ijp ;V o .

Δ ιά ν αυξηΟη η των ςβοεων σωμάτών

προ-

£χ'όλλησις, όύμβοϋλβυτυν οί φυσικοί, νά β ρ ίχ ω μεν τούτων τάς ε’πίφανέύας μό ύδω ρ, η ελαιον,
διά νά διωχΟΗ ό μ εταξύ αηρ, ως αυτοί λεγουσιν.
Α*λλά τότε η προσχόλλησις δεν είναι μ εταξύ ςεpfioV σωμάτων, άλλα ρέυςοΰ μ έταξύ δύο ςερεων.
Προβχολλτ,• νς μ * τ β ;0
χκΐ

«ΓΙρίων βιν·

4 $ . Πδλλας πείρας εχόμεν χα! διά την προ
σκόλλησή f<Jv ρευςων σωμάτων με
Τα
έλαια δεν εχόυν χαμμία'ν χημίχην σ χ |σ ιν με τον

ΐαξέρέα.

υελόν, μ ά ρ μ α ρον, xai άλλα τοιαύτα δ ώ μ α τ ά ,
χάι όμως εξαπλόνονται επάνω είς τάς επιφάνειας
πάντω ν τούτων 1 χύσε ρανίδα ελαίου επάνω της
επιφάνειας ενός χρυςά λου, με τόν όποιαν δεν εί
ναι βέβάΐά δυνατόν νά ενω&η, διότι δέο έχουν
χ ά μ μ ί α ν συγγένειαν.
Η* ράνι'ς χα τ ολίγον* εξαπλούται επάνω εί; τόν υελον, χαί αποτελεί" ελαιώδη

u
Sfoxov1’ καί α ν χύσης 'άλλα? ρανίδας ε?ς τό χέντρον τ ο ν δίσκου εκείνου, εξαπλούται περισσάτβ·
ρον. Τ ό αυτό συμβαίνει, ^ εάν χ ^ η ί ύδωρ αντί
ελαίου.

'•'••'i

Ε ά ν δεν ητον της προσκολλήσεως η δύναμις,
επρβπεν, άφ’ ·ού χυθη τό eXatov επάνω της επί*
φανείας του υελου,^νά άυμμαζωχθη εις εν σφαι*
ρίδιον, Siu Try άμοι£αί*ν ·8φελκυσιν.τών ολοκλη
ρωτικών αυτού μερών, ως συμβαίνει, .όταν ,χυσωμ.εν υδραργύρου ρανίδα επάνω είς ύελίνην πλά^*-·.
τότε γίνεται σφαιρικά ρανίς, καί τοιαύτη ρ,ενδϋ
ΐ ί εφελκυσις Xotirov της επιφάνειας >του ςερεού
μβ. :τό ρευςάν είναι τοιαυτή, ως-s νίκα την δυναμιν, την διατηρούσαν προσκολλημένα τά ολοκλη
ρωτικά των ρευςών μέρη. Η' προσκόλλησές <·'όμως
των ρευςών σωμάτων με τά ςερεά,-δέν είναι η
αυτή είς ολα τά σώ ματα, άλλ’ ε χ ε ι. διάφορους
βαθμούς, κατά την των σωμάτων διαφοράν.
49· 'Διά. ν απόδειξης την προσκόλλησήν των ΙΤροσχόλλη,
r
σις των ρ εν
ρευ^ών με τά ρευςτά, χύσ’ ολίγον έλαιο ν έπάνω τώ ν μ ε τα
υδατος περιεχομένου είς ύελινόν-άγγελον, η πη- ρ ενςβί.
λινον ύελισμένο»,. καί θέλεις ίδεΓ πλατύν δίσκον.
Ε’άν, 'άφ’ ού χύσνις ελαιον επάνω του -ύδατο$ *
ρίψης άλευρον επάνω-του ελαίου, παραχωρεΓ τό
ελαΐον , καί τό άλευρον εξαπλούμενΟν , κατέχει
το.υ υδατος την. επιφάνειαν* άφ’ ού παύση η της
βπιφανείας τού υδατος εφελκυοΐς, η οποία εκράτει τό ελαιον έξαπλωμενον, τό «Xatov είς σχήμα
πολλών σφαιριδίων, τρα£ίζεται είς τάί πλευράς
τού αγγείου. Μεγαλειοτερα λοιπόν είναι η ε^ρελκυσις της επιφάνειας τού υδατος με τό άλευρον,
παρά μ ε τό ελαιον.
a,
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; .,· XnfitKti Σνγγ&£*α· ·
T\ er>at

2νγγ«ν»ι*,

50* Π ά ν τ α τά· σώ ματα·'ενεργούσα ε π λα» 0*Wv ή ενέργεια autn'Jifcv

μεταβάλλω Tor>

του σώ ματος χατάςασ ιν, γΓ»8Ται ύποχείμεναν τού.
ίδίως λεγομένου φυσικού* -«δε·. \καί μετά& ίλλή
τη» φύσιν και καταςάσίν Τ ο υ ,ε ίν α ι το ύποκείμε·^
νον το υ χημικόν* Η π ρ ώ τη .·λέγετα ι Β φέλκύσις*
η Μ υτερά Σ υ γγένεια · Η·' έφέλκυσις π α ρ ίςά ν εν τίν
ροπήν, την οποίαν έχουν όί όγκοι προς άλλήλους*
Μ* Σ υγγένεια παρι,^άνει την. ίΐέ αλληλα Των σω*
μάτω ν ενέργειαν,. όταν ήνa t βις ολίγον καί- άνε-

π αισθητόν διάβημα. Ο τ α ν λ^ηττου δύο όμοειδη*
ή ετεροείδη /.μ όρια , έχο υ ν ι.<δύναμν» να ενούνται^
π έχουν ροπήν τινα.πρός αλλπλα* αλλό δέ tpirov
μορίων, δ^^'.ενόύται όυτε μέ το εν, ούτε

μέ το

άλλο *η δύναμις ά υτη ονομάζεται από τον Β ερ γμανόν Ε ’κλεχτική Ε φέλκυσιςί'Οι* νεώτεροί την ονο
μ άζουν Συγγένειαν* άλλοι Χημικήν Ε λκυόΐν, η
ελκυσ«* συν δέσεως, διό τι - τά σ ώ μ α τα

δί άυτης

σ υ ντίθεντα ι, καί αναλύονται# Η* Ιφέλκυσις λοι
πόν απλώς ένεργεΓ χωρίς έξαίρεσιν εις παν σώμα*
καί «{ς πάσαν περίςα σιν. Α λλ’ η συγγένεια ενερv Sr μόνον είς τ ά μ ό ρ ια τινών σ ω μ άτω ν, καί

§ίς

τινας περιζώσεις», και τουΤο* όταν εφ άπτω νται
ά λ λ ή λ ω ν ,ή ήναι πλησίον τού; σημείου της επ α 
φής. Δ ε ν .πρέπει λοιπόν νά σ υ γχέω ντα ι α ί δύο
άυται» Η ' συγγένεια οριζόμενη, είναι μ ία δύναμις της ενέργεια ς, Της άνηχούση* εις εκατόν μόρΐον τ£ς ύλης. Α’λλ’ η ενέργεια ά υ τη δεν είναι η
άυτη είς π ά ν τ α Τα μόρια Jlap# χ ά ρ . τό μόριον
α. εφέλκει τό β , ζ χ ι όμως καί τό γ. Δ ιά τούτο ι .
τ ά μόρια τού συνθέτου σώματος είναι ηνωμένα

*5

ft* Tivos;fyv*^4£>ft
:i^ppp5y: νά χωριςτθωσιν
ab* a^^rXaiy, έάνντα ciyy%*l \μόριόν^. εχον <wyyivstav,.
i «μ$Ολλμ . «*,. τό'ύτρν,.. 3* πολ*
λάκι$/το/,^Οίτψίώ^-ft^o^ivQ ^at μβ.νάυτα* άν*

τ^χω β^ή: . .

.^

t

ί*; A(,x^]«x<>tUffayyiv,8tai *tp$lpx$v*«t. .lx H συγγ4“ 5
. « - > < , /
¥
1
/
V£ta 7t>V2f··
α ν τ ^ . ^ ^ ς Λ.^ουν TJif «φ&λχυσβω5. χβτα! | κτης
Εαν η δύναμή v~$ut»v -έ,πι^φατίί .$£$. ta-:jLi.yaX^ e*eXKj«e»«.
jt^tl.ρ γ χ ^ η < T ^ a t^
ςά λ λ ί^ ν - χ ^ ρ ισ jliva*
<g£^oiU*r &n
t£.
μιχρΟτ&Τ*^^ &λ$5:^τομ3* δίς & α^μ& τα. atf&*
pws.;f4xp«b
·<^}»ω$;^ιν>τας χ^μίκώ ., iv#fcu*
*#is, xa}
ί?Ο·>^Α^τ·0ν
νά γνωρίσωμεν oU^C&^.fa μβγδΟ/ι, itcfys^oyxtyg,
S τα £ιαχόμ$ΐΛ t£ v ;^vjMx«i**v « $όϋ ,τών^όλ®^
χληρωχιχων μ«ρων Τ<ν> δωμάτων* βλδπομδν θμω$*
Οτι ivepyownv άλλ*7ίαλλήλω?, οπ ττ^^βίνται*
καί on απ’,άλλίλων χωρίζονται. Βλεπομεν , crrt
χτρο^κολλωνΧαι άν«μ·8ταξύτων με πολλην, η ολί
γον δύναμίν* Τ οιϊτ^.Ίοίν^-τά »*ν ifh φι^σεί φαι
νόμενα προέρχονται ·.
,<ρ>τ»ς curias* £γοΰν
tos εφδλχύ<ίδω5, ^ a ^ |N ^ ‘^ p i^ 6 fu v » ^ o ira τόδ
μεγέθους* πνκνόχοτώδ^ 4Τχτίματ®9* sou»*epifc*ff
βπ«φ?$, δια^μαΧος; των μΟρίων-κτ* . '
,*

^

£υγγένίει& έΛΐονναγόγίΐί;.
*'"'■/

ί

·,

^

^

f

«fryyyftvs^v παραΧχιρρίκην its T?iV ^ ^ ν ί γ ΐ .
φύσιν of φίλό^ο^ι τ^ν tos Εν<*νν*γωγοΓ: t«v γης.
ρΟπον. δολα&ι Ιχδίνον, Χην jiMwfcv έχουν; δύο μό
ρια, ο χώματα ομοηίο, νά ενονωντοβ άναμβταζότων, καί βκ τούτου ν« προέρχβτοί ρύνθετόντι
xat όμοβι&ς. r
5 2 ^Πρωτχν

C a

&
·Διά ■'tis ’ ίπϊ&νϊάγ&γτ,ς κά¥«ψ^ί>$£ο^ταί
έ μ ό ά ι ρ « 5 ΐ |Λ2γοίλτ$ΐότ«ρόιτογ*όι / Ε'πά*ώ
αλειμμένοι με'ϊΧαίον 'χά ^ η ϊφ & λά * δύό ρανέδαί
υδατος,' -όλί^ω :μ*άράν : άπ^ άδηλων^ κάΐ άυτάΐ
θελουσι πλησιάσει, καί αποτελέψει '|ίί<£ν~ μόνην
^ανίύά* το άυ¥α συμ?άιν«ί,^έ^:^άλλη?'^υο ' ρα
νίδας ύδραργυρου βπ^νω-έί^^δλ^ην Λλάκα. Αλλ*
Ιίς τοΐάύτας πείρας Kpiitst
~1£ροΨ&χωμβν, ω£«
νά μη^άλώμέν τ ^ δ υ ο ^ ν ίδ ά ς τόυ υγροί» 'έπά^,
νω sk Ψώματϊν με τα- έπόώ'εχσαύ διάθεσιν νάΐ
swoOouV. Xtapi χάρν εάν βάλύ>μέν paVt^^^feiTO?
»*άν«> ε&" χάρτην

5^ώρ··!βόβ«
TVft'8rt^uv>K

-· ά ^ μ μ ε ν β ? , ;τθ

χβι τόν 'χάρτην^- ^ ί ^ έ ^ '^ ά ίν ο ν τ α ν '
γωγης, τ νάποτελέίΨμα*ία3Τ^ ιέ ί byTo ’ λοιπόν '· «λεί-

φ&μ*ν* τον ^άρτην^-^ιότί' ° γ0 *£XatoV 'δ ε ν ε χ ε ι συγ*
γ έ ν ν α ν 'μ 4 " to τ>δωρ^ οΦβν’ μένόυόιν - ελιύθεραΐΛί
δύο~ ρβ&ίδ*ς?·
\ f\

r; r. t
2 iy y n « ia ·*^V^|tifOs.
I
T i **tucu η

-> 53*"^VV^ 36,5 συγγένεια‘eivai η δύναμή*

Τηί (Γ^νθβ- την οποίαν :ε χ ο υ < π τ ά ετεροειδή μόρια νά-βλκω-»
βνγγβσιν. άλλη λα% v ia l φ ϊ $ ι β * ί ^ ελκσμβνα , νά χάνουν
>ίΙΚ.
τ ίκ ^ υ α ζ ά ά ς ^ τ α ν ίδιο ττ,τα ς, #*λ εκ της τούτων
ενωσεως νά πιροκύπτμ άλίστυ: σύνθετον μ ε: άτλλας
ιδιό τη τα ς, ως είναι ό άρτος σύνθετος α πό άλευρον, ύδωρ,
XT.
’fafctf μ έ ·¥οι» ύδρα'ργυρον
«ΛΟΤ^λεΓ -Τδ ;xiVva£apt, -to όποΐόν μ ούτε ά νά π τετ α ι ως τ δ
γυ ρ ο ^ Η*
τβ ειΥ τ ά
τικ ά μέρη
Η'

&&Τον,': 0υτ1 είνάι (&υ$όν ώς έ ’υδράρ
Ψϋγγένδια λοιπόν άυτη έχει χωράν π ο όλΟκληρωτικά, καί Λοτβ eft τ ά σ υ^α .
το ύ σώ ματος.

συγγένεια της συνθέσεως μεταβάλλει τά

^ερεάνδ^Χ^
$ύο σωμάτων
ενίοτε γίνεται τόσον σφοδρά, ω?ε τά δύο. &νούμ*να: .υγρά - αποτελούσα |»· σώμα, ςερρόν. , Πβλ·
λα ύγρ^' ένουμενμ,. „ καί: ταραττόμενα ,, γίνονταν
ν φ ο ιφ α ι.. ^

ν,: Ήρλλάχ» *δ wuj^Wis ;$ν$ κωμάτων.^αναιρού
σα καί των ^ύο τάς ;ί^ατ’Λτ'ας, .προξενεί. ίσόορο*
πίαν i m ". ffuW§yet^v ν.^έάν. ινώσωμ^. <&ί^μέ αλχα At , itut. αύξόσωμεν ·
$ $ ;,f i *£ν·_
05

ώ$ προς. τόν ..tou οξέα? , .θελομεν, .φθάσει sis ϊ -

pov\f*rtva9 οπού κ α ί.τω ν δύρ. * ί $ι.ότ«τες χά νον,

rat. Ι^σύρθεσις

εται Γα σ τ έ ρ α , καί το s

έκ τ ο ύ τ η ς νπροκύπτ ον *Χ«ς λέγεται ουδέτερον.
5 4 . ν Χ * ί λ ι κ Α. evp » m «

δυο

^

.κω μ ά τω ν

αδύνατον

Δ ιά τη ν τη*

τ α εν (λεύςτον.· συγγε'ν5ΐαν

διότι μ $ TOUTOV Tpv χρόττον Τα μόρια,ύπα*θύθυ· «ναγκαίΌννά
σιν 8/ς..τ«νν.συνάπτο^τάν ταύτα συγγένειαν , β*ς ην*1 ,piuc:9V
ν

"

" ^ ‘ν

.·%° .SMfJ'Ί-

J

»

; \ Τ Λ V ;x

*

\ '

/

τ*υλ α χ ι ς · ν

ft rely Κ*

, μ α τ ^ ί;·|λέ ττη* Tpt£n$*:'λ ε π τό τα τη .. κόνι$ γινο- κωμάτων,
μ έ ν α , η με ΤΟ πυρ·.' Ε’άν χύσης ύ ίρ “ Υν?ονλ έ;π&.
νω ;ε$ς Ο^ΪΟν ^ κ ^ μ μ ία 'ίνω ρ;ΐ 5 δεν γίνετα ι·/, Α’λλ
εάν διά- το υ ρ ^υ ρ ος-ά να λύ σ ^τό θ,είον * καί χύσ ής
έπά νφ του*υδράργυρον , γίνεται σ υ νετό ν τ ι όνομαζόμεναν ΑίΟίωψ ορυκτός, η κα τά τη νν ?ω τερ β ν.ο ν ο μ α το λ ο για ν , θειούχος μέλας υδράργυρος. Μ$τα χειριζόμεθα λοιπόν τό τ?ύρ , διά να σμικρύνωμεν
Τ$Κ: «?ιότ>νάγ«γην των μερώ ν, και ν’ αυξόσωμεν
την συγγένειαν της. συνδέσεως,

, .^.ο’ταν βλέπης? .©τι δύο σώματα ένςνονται με
πβλλην ταχύτατα , μη νομίσης % ότι εχουσι προς
αλλπλα μεγάλην συγγένειαν * άλλ’ i t αν ί'δης, ότι η
προσκόλλησις διομέτειμε τάτην ενωσιν, και εΓναιδύ-

σχολον νά τά χ^ρισης; τότε έχουν μεγάλων '.<τυγ*
γένειαν.
Σίντ{««ντΜ ' ν’ ^ ό’χι μόνον &ύο σώματά συντ&βνται,· καί
Χ,σ^ατα μ8. ' βνουνταιν' αλλα και περισσότερα, όταν εχωσι toy
·»«λλωΛ
αυτόν βαθμόν , ΐ ώς εγγισάδίϊ?5 συγγ·νέίας. Ε?ί
σίδηροί/ν δοΐδυκά διάλυσε Γσα "μέρη μολύ£δου ,
καί κασσιτέρου' άφ*ού άναλυθωσι, ϊέρόσθβς μίκράν
ποσότητά υδραργύρου ,'' καί άφες να ^ιαλυθίί ομ6υ · ’ό υδράργυρο? ΘέλεΓένωΘη δν τάυτω χάί με
τον,'μόλυβδον';' καί μέ τον κασσίτερον,1διότι καί
μ^ τά δυώ’ εχει σχεδόν Την $ύτην συγγένειαν*· Το
ίκ τούτην y f f l μ ζΐ< χΙ\^ & 6 ^ ^ ^hsa $λβθν ·λ3υχόν, χάί ευθραύίρν.πάρά Ϋον μόλυβδον , καί κασ-?
♦tTspov , καί ο* ύδραρ^Ρ6* χάνει την ρ«υς·3τητά
του.
ς επί τέ itXtt^v tpTx Τινων μετάλλων σύγ-.
κείμενον είναι σάλντρότερον , 'ως /βλίπομεν εις τον
- ope'χαλκόν^ -βς τις iiuytfft W * από -κασσίτερον καί
χαλκόν. Πόλλάκις μί?τ«β5λΧ'ί^···.των μετάλλων
το «υάγωγον όμθυ ηνωμβνίών,ώς συμβαίνει ε&
τον χαλκόν, ος “πς γίνεται μάλλον'ευα^ωγος, ενω
θείς μέ τόν'ψβυ δάργυρον (Χίγκο*), *ός τις τόν; μ$τάβάλΧέΐ'είς ημίχρυάόν , η ΤομίάκίΟν^ίΚαΐ όχρυ.
σός προς τούτόις, καί i άργυρός ηνωμένοι1μέ πο
σότητα Τινά κράματος; γίνονται εύαγωγοτεροι * το
κράμα όμως~πρέπει νά εχη αναλογίάν Τινά, κα|
τακτήν νά την ηξεύρη ό τεχνίτης.
Π«ρατηρη. ,ι f 6. Α ν καί αυ£άνη, (^ς εί’παμεν^ ά σκληρόΤης
ββκ^βρ των το5 συνθέτου μετάλλου, γίνεται όμως καί εύκα¥^<Αατ»ν. ^><' γδρ0^ £^ τη£ιν Το εύτηκτοτερον κράμα είναι
τό συγκείμενον από οκτώ μέρη βισμούθου, πέντε
μολύ$δου , καί τρία κασσιτέρου. Τό εκ Τούτων
σύνθετον τήκεται^ οχι μόνον ife τό βρά<όν ύδωρ,

άλλα
tts μετρίαγ θερμότητα. Ε χ ταυτ^ς τνίς
ίδιοτητος' βοηΟούνται of τεχνΓται διότι κατ’ άλ
λον τρόπον δ«ν> ητον δγνατόν νά μεταχειριστούν
τά μέταλλα «ίς τάς τεχνας των.
. 37· Τ® κρίμα- μεταβάλλει καί την ειδικήν (3*- Το*ρ*μ«*ι«.
ρύΐητα των συντιθέμενων μετάλλων, περί της ό.
^
ποιας θέλω ομιλήσει 6ίζ τη&ύ$ρ9ςατιχήν.
βήματα» ρ«.
Δ ιά ν* επιτρέψω μεν βίς τκν. έφέλχυσιν,4e^y*·
*Ψ*
Τ/
φ»
4J 'κ ·>' ,Οpel*
•πρώτος epo^Tws χη^ικης *φ*λχυνβως, *> *νγγ·- χημικ^ς i.
νείας τίς συνΟεσεως είναι, νά «νώνη ετεροειδή μό« φβλχν»8«ςρια^ διότι η όμοειδών μορίων <n>yyiveia, είναι
βπισμν^ωγ«$' ετε.λκίΐσις , η συγκόλλησε»** 6 ' δεύ
τε ρος.εΓναι * ότι ^Stfyyeviia χωράν έχει μεταξύ
τών μορίων του σώματος* διότι δσω διαιρεί* τά
σώματα * τόσω περισσότερον'tvepyo&ro επ’ άλ-.
Xrλ α , επειδή εύκολώτερον συνάπτονται, ΐ «γγίζονται. Τρίτος όρο» είναι, στι η auyyevaia χώραν
%et μεταξύ. 2, 3* 4 > ί **: περισσοτέρων σωμά
των. Το αμμώνιον ε^νεμ σύνθετον ix δυο, καί τά
όξεα ομοίως έκ δυο. I f συνθεσις λοιπόν του άμ·
μωνίου μετά των οξέων είναι ix τεσσάρων.; Τβταρ.
τος ορος είναι Οττ, όταν συντ^ωνται τα σώματος,
πρέπει να μεταβληύμη κράσις των'ί διότι με τάίαλλεται ό τούτων χωρητίχότης , 1και μέρος- πο
υρός εξέρχεται από- τούς πόρουν. O tav χύσωμεν
ύδωρ εις την τέτανον, επειδή αύτη ποκνούται, εξέρ
χεται τό πυρ. Πέμπτος όρΟς είναι , ' Οτι αί χα,.
ραχτηριςικαι των σωμάτων ίδίΟΤηΤες, μετάβάλλον.
ται’ ? τελείως χάνονται, όταν σθντε$έ5σι1 Το ύ
δωρ εχει άλλας Ιδιότητας παρά τά $£ ων συντί
θεται,. >jyoi>v όξυγόνον , καί ύδρογόνον, περί τών
Lποιων θέλω ομιλάει κατωτέρω.: Εχ^ος ©ρος εί«

4·
vat, οτι ί χημικά συγγένεια μ ετα ξύ των συνθετι
κών μερών 9 θεωρείται είς τόν άποχωριζουσαν δύναμιν ( 54*)· Ε ^ ό ο μ ο ς όρος είναι, οτι τά σώ ματα
εχουσ ι προς αλληλα διαφόρους συγγένειας βα θ
μούς * καί «πάνω είς τούτον τον όρον θεμελιόύται
η Χ ημικη επίσημη.

δείξε προς τούτοις ό Βερ-

θ ό λ λ ετο ς, οτι είς τά ς χημ ικάς π ρ ά ξ εις , 1 οσάκις
φαίνονται εναντία α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α ,

α ί εκ τούτω ν

συνθέσεις δεν προέρχονται άπό μόνας συγγένειας,
ά όλα καί ά π ό β α θ μ ό ν τιυα τών αναλογίων, των εις
πείραν προκειμένων σω μ άτω ν, θ ' αυτός ά πέδειξεν,
ότι το προκύπτον έκ τη ς το ύ σ ώ μ α τος αναλύσβως ,
είναι ά νά λο γο ν, ο χι μόνον μλ την ενέργειαν της
συγγένειας τού άναλύσαντος σώματος , άλλα καί
μ ε την πο σ ό τη τα τού άναλυ^έντος * όθεν .εάν ό
άναλύουσα

υλη rv a t ο λ ίγ η , τό α ποτέλεσ μα εί

ναι μικρότατο ν» Δεν έξαρκεί όμως η ποσότχς διά
Va ένβργησ** διά της σ υ γγέν εια ς, αλλά πρέπει .νά
ηναι

ε& δ ιά ςη μ α σχεδόν άναπαίσθητον *. οθεν

διά νά , ενεργήσουν α ί συγγένειαι , πρέπει νά-είναι
τ ο προσηκον δ ιά φ η μ α ,

καί

6

όγκος.* διά τούτο

όταν: η Σ υ γγένεια είναι μικρά., πρέπει νά την ά*
ναπληρώσώμευ με προσθήκην ποσότητος όλης * κα*
δυο σώ μ ατα δεν ελκονται σύνθετα όντα * άλλ’ β·
άν τ άναλύσης, καί σύναψης τ ά συφατικάτων μ ά ,
ρ ια , τό τε ελκουσιν άλληλα.

59 * .Μερικοί
ΤΙ σηΐχβίνί»
β'αγγδνβιβ'.ά-

άλλα

από τούς χημικούς αναφέρουν καί
ονόματα σ υ γγένεια ς, ως. της. άνα λύσ εω ς,

και της κατακρημνίσεω ς, .η κατακάθησεως.

Ας

ναλυ<τ5ω<; ,
ν. *u κατα

ύποθέσ ω μ εν δύρ μ όρια a , καί β , άποτβλούντα

*ί>ημ<νίσβως.

διά της συγγένειας σύνθετου σ ώ μ α τό α β , καί ότι
τό α έχει - περισσο.τέραν συγγένειαν.· μ ε άλλο γ ,

4*
παρά μ ό ' τ ό δ ά ν to γ , «γγίση ττό <Τ«μά *&*
τό ά . άφένεί 'ελεύθερον. το β·. κοά-·$νούτάΐ μ ε ΤΟ
γ . τ ό 5* $ . π ίπ τ ε ι ^ ^ τόνΛυΟμέν^ 'τ ο ^ ά γ γ ^ ο ^
ίγου» 'κ α τα κ ά θ ε τα ι, χόά άύτη

«χατάχρη-

μνισις; - Α’λλ*·•αυΐ^.\ί8ρι6 ^βτάι<·ί4ΐίό:·*ην·;pii$iJfc*v
της
σύγγένείάν * δ ιό τι πδρισ^οτεραν συγγένειαν έ χ ε τ τ ο ά » με τ δ τ / .y παρά μ β τ ό β \ Δ ιά 

συν&&**ώς

λυσε καμφοράν είς πνευμ * ·Γνου ^ \fjfea :χύσβ £·
πάνώ ύδωρ *ν-η κάμφόρα χ ω ρ ίζε τα ι, καΚ;π ί π τ «
κ ά τ ω , διότι τό του οίνου πνεύμα μ*γ*λειοτέρ«ν
συγγενειαννδχδΐ ^μ».· τό ύδωρ , -καρά με την κα μ 
φοράν.

ε ’χ

τού τό υ :λ « ιπ ό ν/ μάνθάνομεν, .οτι ,δχι

μόνον' σύνθεσις γίνετα ι ·δ ιά # ^ ;$ £ « μ ικ ^ ^
ων , αλλά. χαΓάνάΙυσις.·
•Μ
^ Tf
. ^ Λ' '· ' ^*7"7!·
f ■
7·' >" ?
• 6ο* Ε ίνα ι TCipifημβ<ί βίς^την χ η μ ε ία ν * μ εταλ- Μβταλλι*«1
βλ»ςηο«ς·.
Xtx* βλάςη<ής, η: λ8γόμεν* δενδρον τη ς'Α ’ρτεμιδός >

πτις γίνετα ι ex της ενωσεώς υδραργύρου , και κρυ·
^αλλω'μέ νου 'αργύρου, δ ιά κου νιτρικού όξόος. Αα^

€έ

εξ δ ρ α χ μ ά ς νιτρικού ύδραργύρου ,

κ«1 διάλύ-

σέτον μέ πέν τε ούγκία<Γ άπό^αλακτου (λ α μ π ιχ α ρισμένου) υ δ α τ ο ς 3 και «9 ού-βάλης τό μ ίγ μ α « ις
κωνικόν α’γγεΓον , χύσε μέσα μ ά λ α γμ α (άμαλγα^
μ α ) σύνθετον από εξ μ έρ η ύδρα ρ γύρ ου, κ α ίε* ;
αργύρου* θέλει$ ίδεΓ αμέσως , 5fi

ako την

επιφ ά

νειαν τόύ μ α λ ά γμ α το ς εξέρχονται πολλοί' μικροί
κρύφαλλοι, επάνω βίς τά ς όποιας έρχονται καί
ά λ λ ά ι, χάΜ νούμ ενάι π α σ α ι,' άπότελ^ύσιν βν άκαρε?την βλάςησιν. Δ ιά νά γεν* λαμπρότερα η
π ρ α ξ ις , συμβουλεύει ό Χ απτάλιος , νά μ ετα γγίσ ω μ εν , ηγουν νά κενόσωμεν άταράχω ς από εν
άγγειον είς ά λ λ ο , ό'λον τό ύ δ ω ρ , όπου κατι<ςάλ~
λαξεν ο* άργυρος * και ώ τ ΐ τούτου νά βάλωμεν

4*
£λλο ύδωρ. Το νιτρικόν οξύ ητοιμασμίνον χατά
τον ρηΟεντα χρόνον , καί χυθεν επάνω ^τού μ α 
λάγμ ατος ·, ε χ ιι πβρισσοτιραν συγγένεια* μέ τον
^δράρΥυρον, παρά μδ τον άργυρον · β$εν προ*κολλ*ται ιι? τον έν τ $ μ α λά γμ α τι υδράργυρον,
καί* άφίνη τύτ άργυρον, τον οποίον κρατεΓ διαλελυμβνον. r f κανονική τάξις οπού βλέπομε*/, είς
το ρηΙέν κατακρημνιςόν, προέρχεται από την συγ
γένειαν Της ε’πισυναγωγης , ητις μετα χειρίζετα ι
την δύναμίν της επάυω
τον άργυρον^ ίν <J Ινερy et η συγγένεια της συνδίσ8ως μεταξύ τού νιτρικού οξέος , χ*1 τού υδράργυρου.
ΙΓαρομοία βλαςτησίί γίνεται y όταν βάλλωμιν
χομμάτιον ψευδάργυρου είς τον οξίνην, οπού διεΧύΟη μόλυβδος. ΪΙοΧλόί δια v i διορθώσουν τον
οξΐ’Λσμενον οίνον, μεταχειρίζονται τοιαύτην απά
την με βλάβην της υγείας τ<5ν πΐνάντων · άλλ’ η
απάτη φανβρούται^ αν βάλλωμεν ράβδον εκ ψευ
δάργυρου εις τον οίνον* «μόλυβδος χαταλιμπάνει
το οξωδες οξύ ·> καί πρσσκολλαται είς τον. ψςυ..
δάργυρβν.

Συγγένεια διά με^λαδροεος.
v
·
T i itv«t
η
its

μ ΐ« ·λ κ .
βυγ.

γ « ν ι:« .

6 ι. Δ ύ ο σώ ματα πολλάχις δεν ενώνονται, είμη

βοηΟούμενα ύπο τίνος τρίτου, ίχοντος συγγένειαν
μ εν εκ τούτων, η xal με τά. δύο. Η* τοίαύττ; σ υ γ
γένεια λέγεται ύπο.τινων χημ ικώ ν, διά μεσολαβησεω ς, και ί π ά λλω ν, συγγένεια "συνΟέσεως έκ
πλαγίου. Το υδ ωρ δεν ε^ούται με το ελαιον * αλλ
εάν προσΟέσωμεν χάλιόν τ ι , ώς σόδαν, η πάτασ
σ α ν, τότε τό κάλιον εχον συγγένειαν xal μ έ τά
δυο σ ώ μ α τ α , είναι τό μέσον ττς ένώσεως τού ε
λαίου μέ τό ύδωρ * οΟεν τό σαπώνιον.
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ΓΓαβατχρόύν μερικοί χημικοί ιδιαιτέραν τι>ά
συγνενειαν, r/τις ύρί<7α7αι «ις ττ,ν κμθι£α(α* «-a*
νόλυσιν x&l του διαλύοντος σώματος, καί τον
προςεΟέντος, καί τττν ονομάζουν Α’μοιβαίαν* άλλ
άπέδειξευ ό Μορβώ φανερά, ο τι αύτη η φάινομ».νκ άμοιέαία ένεργεια αποδίδεται ·& Tivas ίδ«*ντ«ο ας περνάσεις.

Συγγένεια cjicr ^υνο'ρσμης.
('>?. Α ς ύποΟέσωμεν δύο σώματα σύνθετα το
εν απο a. χα: β τ ο οςλλο απο γ . *α: ό . χα: ό
μως τό α. εχδΐ περισσρτεραν συγγίνςιαν με τό γ.
παρα με τό β, το δε β , περισσοτέραν. συγγένειαν
με τό δ. παρά με τό α. Ο*τα ν τά δύο ταύτα σώ
ματα αβ, και γ δ , βαλ&ωσιν είς χαταςαογν, ωςε
ν άναλυΟωσι, καί νά συντεΟωσιν εξ άρχης, τό 
τε τό ·αλάφ:νει τό β , καί εν.ουται με τό γ , χαί τό
β , ενουται. με. τό δ? χαί ουτω γίνονται σλλα δυο
σύνθετα σώματα a y , βδ;. Η τοιαύτ> συγγένεια
λέγεται διπ λ ίΐ, τ, διά συνδρομί-ς. Βάλε ι U ποτ.ηριον ΟειΓχόν πάτασσαν ( j ) . Καν χύσης έττάνωτ/.ς
νιτρικός οξύ, χάμμία αλλοίωσις δ«-ν γίνεται, διυτι η
πότασσα όλιγωτέραν συγγένειαν εχει με τό νιτρικό
οξύ, παρά με τό Οει’ΰ όν* αλλ’ εάν χύσης νιτρικόν
υδράργυρον ( a ) , άμίσως ό υδράργυρος ενουται με
τό ΟειΓκόν οξύ , καί γίνεται Οειϊχός υδράργυρος*
διότι ούτοε-άφίνει τό νιτρικόν οξύ , τό δέ Οεΰκον
αφινη ττ.ν·ποτασσαν. Καν ςραγγισης το χα~αλει(f&tv υγρόν, καί τό εξάτμισης, θέλεις (δεΓ αλλοτι
( ) S »I polyvesirum Gla<rpn, fartarnm v ifro lalUlli.

f c βλο ιον *ι*α:

»

«

ι

»λα<; ο ν /0; τ;ν a - ς Cir. κς/ cj-v, χ«ι

βπο τοτπ,ϊν.
( ) Δ -.y'/ve·.' *ev ΰ ρ * ρ*jv^βν ίίς τβ ν ι τ -ty.cv »;ν.

Τί β

4

όΐ7·.λή, ό $»«
ομδα
ινγγινειβ.
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σύνθετον * διότι τό νιτρικόν όξύ ενωθίν μλ τ^ν πότεισσαν, άποτελεΓ την νιτρικήν πάτασσαν.
r i f i της ί ι -

63» Ο"τον ·ίς ττν αυτήν πράξιν γίνωντβμ δύο νεα

'Κλης β ν γ γ ·-

σύνθετα, μη νομίστις, ότι .εΓναι πάντοτε διπλή συγγέ

0>»ί*ς.

νεια* διότι «ς λεγιι ο Φαυρκρόυος, τότε είναι διπλή
συγγε’νεεα, cVav δύο σύνθετα αναλύονταιύπ άλλων
δύο συνθέτων * άλλ* όταν τά δυο μόρια τού ενός
συνθέτου έχουν καί το εν καί το άλλο δύναμιν
ν* αναλύσουν Το άλλο σύνθετον, τότε δεν είναι δι
πλή συγγένεια.

A il( « τής

«λΧ©»ν*»ίιβς

τής σ^γ^ι.
ντ<βς.

64. EU μερικάς πιρις'άσεις δεν ιρυλλάττονται
o? ρηθεντές των συγγενειών κανόνες. Κ α ί πρώτον η
διαφορά της θερμότητας μεταβάλλει πολλάκις τάς
συγγένειας4 διότι άλλά^ συνάσεις βλέπομιν γινο*

μίνας μί. ολίγην θερμότητα, καί αλλαί με σφοδρότατον πυρ.
Δεύτερον, a? .διπλοά συγγενειαι μβτ«£άλλουσι τά αποτελέσματα tl{ τάφ χημικάς εργασίας,
καί αντί νά γε 9η τοιαύτπ άνάλυσις καί σύνθεσις,
γίνεται άλλη.
Κ α Ιο τ α ν μία ούσία διά τοάς περνάσεις δοκιμάσγι άλλοίωσιν , δεν εχει πλέον τάν* «ύτύν βαθ»
μόν της συγγένειας.
Π ι» ο * ά ν κ γ .
χ«Γοι ο I rwy

βυγγίνιιJ»
‘Χ ΰ α χ ί ς .

6 5. Θεμέλιον, κβ^Ι βάσις πάσης της Χημείας εί
ναι α? συγγενειαι. ΙΙρώτος κατέγραφε τούτον πίνα,
κ* ό Γεοφρόυος, *ίτα ό Ούενζελ, ο’ Λ ιμ£ο υργος,
ό Γελλερτος.

Of καλλιώτβροι όμως πίνακες είναι

τού Βιργμαννού* ό Μορ£ω συνβγραφε πόνημα
περί των χημικών συγγενειών, καί εδιόρθωσε καί
άλλων πίνακας · άλλ* εως τώρα δεν εχομεν περί
των συγγενειών άχρίβηγνωσιν, την οποίαν λαμβάνα*
μ ε ν , καθ’ δσον ποονωοεΓ η ννωσκ t t c Υηυιίαο.

- ‘iW

11 ■ r ■ ■; i · · 1· * i a f ^ · " ] ' ........*f ’t >■'J p f— i" ·^.

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Ν

Περί

tqv

66. 'w /f

Γ*

οπλά>ν εν γένβι oudiov, καί ί£ίο*
Λερί του Θερμαντικόν.
χη μ ικ ά

StsrtpatJffl τά

θάματά

βΓς

ά τ λ α , χα} σύνθετα. Λ’τ λ α etvat, οσα συνίςανται

Tj)> βι+ u tTu>v ΐ ΐ ς

ΰ

-

ίχ μίας μόνης ουσίας, ητιζ xa*r ούδενα·. tportov^

Τ.Χζ ΚΛΙ 9 ·*

ούτε παρά της φύσεως, b i t · διά της ΐε χ ν η ς με-

01Τ·.

Ταβάλλίτοκ^ α λλά μ ενίι

πάντόΤβ *η orOtrr, ε χεί

πάντοτε τδυ£ αυ’τούς χαρ&χΤτρας, χαι 6υτε άλ*·
λους άντ αυτών XduCatfet ito*fc* Τ ά &ύνθΐτα ε£
εναντίας, ηγουν offa σύγχεινται άπο οιΜ *ζ δια*·
χαΐ η φυσις χαί η ΐεχννι τ ά

φέρουσας άλ Χηλών,

δ*εαρ<Γ. Α*ς φ ίρ ω μ ιν π α ρ ά δ ειγμ α *rov άρτον* ού·
τος είναι σύν&ετος

άπδ

άλευρον, ζύμην, ύδωρ,

άλας x t. εάν χόψω τον άρτον είς λ επ τό τα τα τμ ή 
μ α τ α , τ α υ τ α t f ’/ a t ομοίως σύνθετα εκ Των «ίρημενών, καί λέγονται μέρη ολοκληρωτικά * καί 6
άρτος δεν ί>πά&«ν άλλΟτι, ti μη διαίρεσιν;

Εάν

Ομως χωρίσω άτζ άλληλων το άλευρον, ΤΌ ύδωρ
x t. η

π ρ ά ξις

αυτή

λεγεΤαι άνάλυσις, xai τ*

μέρη λέγονται 6υ<ςαΤικά

είναι

οί τά απλά

του

»ρτου *ircr. χ*ΐ <τοι*ειώδη. Η'διαίοεσις 6χτελείτ*{

μτιχανιχωΓ* π δ» άνάλυαις χτμιχω ς διά των ^ jy *
γενβιων. Η ’ φύσις λοιπόν χαί η τέχνη μεταχειριζβτat τα ά πλα , διά νά χατασκευάιχη τά σύν
θετα σώματα.
£ξ·τα*ις
( γ . ΚαΤ* δύο τρόπόυς ΰ*ό Των χημιχων εξ«·
Τι*#σ«μ β.
τ· / £ΐ ο»α· τάζονται το* σύνθετα · σω μ άτ*, δηλαδή διά της
λυ5»**ς χ·1 αναλύσεων, χαί διά της συν&εσειος. Δ ιά της άνα^ ιίΐϊΐιις . λύσκας διαιρούμε^ τ ά σ<ύ'£αΤ* 9!ς τά εξ ων σύγκεινταί απλά χαί ςοιχείωδη jiepfΓ καί αφ ού
μαύι^μ^ν τά συς-άτιχά τούτων* διά της τέχνη*
τά <νούμΐν ε'ξ ώ χ η ; συνθετικές*
Γ ν * ^ η Twy
6 8 . Τ α τίτσ α ρ α <ίβι#Γ* Των *αλάι£ίν δεν
TckXaiwy
ntpixJy C*l* ε m απλα, ηγουν ή γη, τό ύδωρ* ο a rp , χαΐ :ό
πυρ, ,διότι καί ιαύτά εί*αμ σύν&ετα^ ο* &6*λομιν
Mi·».
ίδεΓ. Of προ φ ό νω ν άκμασαν τες χτμ ιχοί εδεχΟηfretν ςριχεΓα ί ξ αντί Τεσσάρων* ιΟεωρουν δηλ αδη
τό θίιον, καί τό οψας^ ιός ςοίχ^ΐωδεις ούσ.'ας, καί
σ φ ατικά *, πρλλων Ουσιών* ο Βεκίερός. εδεχετο
τρδΓ; γαίας, άπό ττ,ν συνΟεσιν καί αναλογίαν τι~ν
οποίαν, π#ρϋγρ τάν μεταξύ των μεταλλικών δια*
ζρόράν. Ο1 £ τ α α λ εδιορ&ωσε to σύςημα τούτο,
*al Qf μεΤαγενεςερΟί χημικοί άλλαξαν πολλά,
ζΛΙ επρό<Γθε$αν &ι*9 τάς ιίρημενας εξ, καί άλλας
άτλας ουσίας,
Tl fvoiwvci
ί>9 * Ε ’άν μ# τό ονιομα ,ςοιχεΓον, λεγει ό
<παλ«ι·1, λ!Ααυοίιμίφος, νοούμιν τ ά ά π λ α , χαί άιρανη μο'γ ο » τις ς·»pta, α υ τά δ*ν τά ηξ#υραμεν παντελώς. Εί δ’ εξ
XtC*v.
•ναντίοιβ νο&νμεν .ςοιχεΓΟν τό μόριον εχεΓιΌ, είς
ίό οποίον ααίΓντησαμεν, διαιρούτβς τό σώμα
διά της ά *θλν$|ω 5> **·
εδυνη&ημεν νά τό
^ α*.ρ Γτωμεν περαιτέρω, οσα είναι τοιαυτα, π ρ ο
πει νά τά Οεωριύμεν ο»ς μοιχεία* οχι διότι είμε-

$αβέ£«ΐ6ι* o ti
,δέν ^ α φ $ υ ν · ι ^ - ^ λ &
διότι δεν ίμπόρουμεν να τα δίαιρέσωμεν. ζ/τ α ν
supiOri τρόπος νά διαιρέσου* κα:. α£τ.ά* Jtfa # &«<·
λο'μεν τά $ί^ρ*Γ ως συνβεγα* .......j . .
70* Qf 'νεωτεροι ^-νω^ζονσΐ τά& ;§£% 4 π λ ά ς
ουσίας*, τρις. οποίας ^ιβμρο%ην είς ,^χδη- εξ.· to
πρώτον περιέχει Τας ^ ι α ς . εκείνος^;*1*,,οπ^Γαι
ρευςα; όύσ*ι, *αί 5ιακδχν|λέναι είς ρ^ον ::iq .^αν*
δεν έχΟυσιν αισθϊ'τον β*ρρ$\.και άυται-είνα^τρεΓς*
δ^λαδτ «* ,τό 6«pfii6tt/ti^oy ( ι ^ β'. τ έ ’ φ*?*έ καί
γ \ τι ' f’XextP**^ ;*>λϊί.. Τ ο δεύτερον είδος περιέχει
μ όνον το όξυγόνόν ( q). Τ ο τρίτον περιέχει τός,
ά πλά φΰτίκα μπ μετάΧΧΐχά σώματά* καί είναι
ίτέντε* τίγουν ι ό άνΘραξ
2 t o ύί^ογάνον*
3 ό ψω6“φ6ρ$ς* 4 τό ΟβΛν χαί j r v παυσί*
ζωόν (4 ). T o τέταρτον περιέχει τα >έμπρτ,σφ,ά
άπλά μεταλλικά σώματα* καί είναι ι ο Μοκό*
χρυσός ( ^ · 2 ο χρυσός, 3 ο άργυρος, - 4 όχαλκός,
5 ό σίδηρος*. £ ο κα σσίτερός^/ ® μόλυ€δρ$, 8
ο ψευδάργυρος ( 6)* 9 t o ^ίμμι (7)9 ΙΟ' τ©' άρσβ*
νικόν* 11 το κρβ'άλτιΟν, -ΐυ τό νίχβλον η νίκρλον, 13 τό μαγγανησιον* 14
τούγγε^Ρν, ι£
η μόλύ£δαινα* ι6 τό βισμόύδιον, 17 τ ό ;ούράνΐον,
ι 8 τό τιτάνιον, 19 t o χρώμιο*, 20
αβλόμ*
6ιον* 2 ΐ τό ταντάλιον. 2 2 ' to τιλλυριον, 23 ό
1

—

■»■<■!

■» I

■—

II

im·mm

( l ) C a l o r i c u m , <»λη t £ $ 6 βρμοτη*ο<;, ίΓλτϊ τον * ν ρ ο ς ,
ς& ιχίΓον τ η ς δ β ρ μ ο τη το ς, * tow -πνρός» ςο ιχβ ίο ν εμ.^ ρ η σ ψ .ο ν . ( 2 )^. t o ςβιχβΓβν το ά·ποτ 6λο£ν ί α οζβα ·
λβγβται x « i §«σ»ς τ ρ ί xfclepoy ά ερ ος, η ζω Τ ίκ ο ο . Q * )
β >ί«6α^ος ανθρα ξ, τ · ά>0ραχώ$βς ς « ιχ β ?* ν . ( ^ ) « ζ » -

,το,/» ίύ) piaiina^ .(6) ζΐγ»·ς. (7) ·ε»^»οιΰυΐϊΐ4

ΤΤοtot stvet
τα ν ο μ ιζο να ά π λ ί α » ματ«.

4s
ίδράργυρβς* To Λίμτον *Γδο? Ιίέοάχει τάς .νέας
γαίας, η γ ο ύ ν 'ΐ; τον συρίτιν, 2 την άργιλον, 3
^ην κίρκωνίαν* 4 την γλυκίνην, 5 'την' ίτρίαν,
6 την άλδυρόγαίαν \ S ) \ ' 7 ‘ την τίτανον ( 9 .,' δ
Την άδαμαντίνήν, .· xftt- 9 :>Τ ^ ; Ϋ#ν τού ΧυδνιΓόυ.
Τ ο τελευΤαΓον 4ιδό< περιέχει τά* τέσσαρα
βμμϋνα χάλιανίγουν· 1 την ]3αρεΓαν (1 0 )^ 2 την
πσΤασσανι (1 1 ) 3 Την. σόδαν (/£ )· '4 την <ςρο*
Τ ιβ ^ ν /: Δισ^υρίζονται τίνες, 8 π άπλα? είν&ι καί
i# βάσεις των Τριών1έξίών^ sto o ά λ ικ ό ύ .(ιτ ), τού
χρυ<?Οκολλόιού ( ΐ 4 ) :*&ί τού^ρευςικού ( ίς ') .

Περί Τ£ΰ θερμαντικού,
η &*ι τι
^ 1 . :Η*συγγ3νεια Τωνσωμάτων αυξάνεται, κόά
^«p^avtixcv. μ ί105ται χα τά τάς περνάσεις·. είναι μία αιτία,
της ifaaiatf Α ενέργεια στταυ.δάζει νά ισόρροπη
με■
της ϊτυγγεναίας, και ενίοτε την ,v u a διολοο, καί την αφανίζει, Ο^ταν η'.ενέργεια αυτή είvtxt δρα^Γκωτάτη, ωςβ καί η μ είς'α υτο ί την αίσΘανόμβΘα* ονομάζεται θερμότης, Η' δε .ταύτης αίτία λέγεται Θερμαντικόν. Α λ λ’ άραγε το θερμαντικομβίνα,ι ;άπ6τελε<τμ» ενδομύχου τίνος κινησεως,
διά Τηςοόποίας τα μόρια, του σώματος.: βιάζονται
να χωρισθωσιν ορι άλληλων ,· η υπάρχει τω οντι
ύλητις χωρίζΟυσα των σωμάτων τά μόρια ; χ ω 
ρίς ν’ άποφασίσωμεν περί τούτων των δύω γνω
μών, Οελομεν ομιλήσει περί του Θερμαντικού ως

• ( 8) msgifiesia* (.9)

(ιο ) ηγ^ν γην ^αρψα»,

( ί ι ) alcaiivegtiaaile. ( 14 ) akahmimllτ,ου β«λ«.?σίβυ uiatcc. (*3) imifliauque. (l4> *.·racique. (ιό) fiorique»

4*
υπάρχοντας, διότι η ύπόθεσις αυτή εξηγεί καλλιωτερρν τά φαινόμενα.
ΗΓ ουσία λοιπόν εκείνη, ητις προσβάλλουσα
«ίς την ημετέοαν άφην , διεγείρει εις ημάς την
αί'τΟησιν της θερμότητας, ονομάζεται Θερμαντι
κόν, η Θερμογόνον ( ι ) . H r ουσία αυτή, ύποθίτεται οευςη, ’λαςικω τάτη, άφαχης, άφυόνως διε
σπαρμένη είς ολην την φυσιν, διαπερα πάντα τά
σώρ.ατα, έυρίσκεται με αυτά συντεθειμένη. Το
έν τοΓς σώμασι θερμαντικόν δεν έχει ολην του την
φυσικήν δυναμιν νά ε κτ$νε τα ι, αλλ όλίγην, με
την οποίαν σπουδάζει νά φύγη άπό τό σώμα
έκεΓνΟ, εμποδίζεται δέ άπό τό θερμαντικόν, τό
*ν τοΓς πέριξ σώμασι , τό όποιον καί αΰτο
σπουδάζει νά φυγή απ’ ε’κεΓνα, καί ούτω σώζεται
η ισορροπία εις πάντα τά σ ώ μ α τ^’ εάν προ^εθη
έξωθεν ποσότης θερμαντικού εις εν σώμα , ταράττέταί;» ισορροπία, καί διά V άποκατα<ςαθτ,
μεταβαίνει εις τ άλλα δώ ματα τό πλεονάζον
θερμαντικόν. Η* κλίσις, την οποίαν έχει τό θερ
μαντικόν εις τό' ν αναχώρηση άπό εν σώμα, λ έ
γεται £νντασις (ten tio n ). Το θερμαντικόν διαφέ
ρει άπό τό φως, καί τό πυρ άλλο δεν είναι, είμη σύνθετόντι εκ του θερμαντικού^ καί του φω
τός, κατά διαφόρους αναλογίας.
Τό θερμαντικόν ημπορεΓ νά ύπάρχη άφ*
εαυτοί», καί νά πρόξενη μόνην την αΓσθησιντου*
καί τό φως ομοίως ημπορεΓ νά ύπάρχη άφ’ εαυ
τού, καί νά φψτίζη, χω^ίς νά θερμαίνη* όθεν συναγομεν, οτι διαφέρει τό θερμαντικόν άπό τό φώς*
(Ο
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Τ ο 9«ρμανTixov £·.αΦ.·^8ΐ Ta-j
φςοτίΚι '

so
*χθυσιν όμως τα υ τα πολλών συγγένειαν π£ός
άλληλα.
Πολλά δώ μ α τα είναι θερμότατα, καί δεν
φωτίζουν. Το φως της Χεληνης μας φωτίζει, καί
δεν μας θ,ερμαίνει. Η'φλόξ καί θερμαίνει καί
Φωτίζει.
Λ
*■

Ο' Ε'ρσχελλιος ημπόρεσε να χωρίσο το θερ*
μαντικόν από το φως* μ’ εν πρίσμα ό σοφός ούτος άνηβ ε/ώρισε τάς διαφόρως κεχρωματισμενας
του φωτός ακτίνας, καί είδεν, εχων εκεί πλησίον .
άχρι£ε<ςατον θερμρμετ^ον, ότι ν μεγαλειοτερα
θερμότης ητον-εκεΓθεν του ειδώλου (όπου δηλα*

To
τικον μ^Τοια ζ£ΐ την τη ς

e«sλκυσίως
ίυ να μ ιν .

5ο συναθροίζονται αί κεχρωματισμεναι ακτίνες, αί
θλαττόμεναι διά του πρίσματος επάνω εις τον
τοΓχον^ όλίγω μακράν άπό τάς ερυθράς ακτίνας*
αΓτινες θλωνται όλιγωτερον από τάς αλλας* και
εκ τούτου εσυμπερανεν, ότι· η θερμότος όλιγώτερον θλάται παρά τό φως. Είς τό πείραμα ·τούτο
χρειάζεται άκρι^εςατον θερμομετόον, διά να
διακρίνη την διαφοράν του βαθμού της θερμότα
τος εντεύθεν, καί εκεΓθεν τού ειδώλου* διότι η- θερ·*
μότης τύς θλασθείσης άκτίνος είναι πολλά όλίνη’
καί είς τό ρηθέν πείραμα η θερμότης δεν έχωρίσθη
όλη άπό τό φως.
73* Οί νεώτεροι φυσικοί καί χημικοί θεωρού*
σι τό θερμαντικόν ως πρώτον κινούν* τό όποΓον >5
φύσις· μ ετα χειρίζετα ι, διά να κράτη εις ισορρο
πίαν την της εφελκύσεως δύναμιν, η την τηςσυγκολλησεως. Ε’άν τά σώματα είχον μόνϊιν την εφέλ*
κυσιν, ηθελον είσθαι μόνον ςερεά. Το θερμαντι*
κόν όμως διεσπαρμενον είς τά σώ μ α τα , σπου
δάζει νά κόπτη συνεχώς την προς άλληλα προσκόλ-

Xr.criv των μερών. Ο Osv κατά την διάφορον τού
θερμαντικού κατάςασιν , ύπάρχουσι σώματα
ρδά, υγρ ά , καί άεροειδ?]. θ ”σαι λοιπόν ουσίας
συνθετουσι το παν, ύπόκεινται εις δύο δ υ ν ά μ ε ι,
άπό τάς οποίας η μία σπουδάζει νά τάς κράτη
ηνωμένας* καί αυτή eivat η έφέλκυσις* η άλλη νά
τάς άπομακρυνη άπ άλληλων * καί τούτο είναι
τό θερμαντικόν. Ε'άν η συγγένεια υπερίσχυση,
τό σώμα sivat ς^ρεόν. Ε’άν υπερίσχυση τό θερ
μαντικόν, μεταβάλλεται είς άεροειδες ρβυςόν.
Το υγρόν λοιπόν είναι η ίσορροπία τών δύο τού
των δυνάμεων. Ε’κ τούτου παρεκινηθησαν Ttvss
φυσικοί, νά δεχθωσι δύο δυνάμεις είς τά σώμα
τα, Ε'λκυςτκην, καί θηςικην.
74» Τ ο θερμαντικόν σπουδάζει νά διασπεί- Tc θ9?μαν
ρεται είς τά σώματα επίσης* όθβιι εάν βγγίσης μέ τικον θ/·6ί
\ 7
/
\
*
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Χλίβ'.ν
το θερμόμετρό* παντα τα εν τ<*> όωματιω σου Tr;v
σώ ματα, θέλεις τά εύρει ίσόθερμα, η εχοντα την πίαν«ύτην της ατμόσφαιρας κράσιν. Τό θέρμαντικόν
όμως εχει διαφόρους συγγένειας με τά σώματα*
καί διά νά λάβη το σώ μα την αυτήν κρ3^πν, ώς
καί τά λοιπά, χρειάζεται διάφορον ποσότητα θερ
μαντικού, καί τούτο λέγεται Χωρητακότης τών σω
μάτων ( τ ) . Δ ιά τούτο διάφορα σώματα εχοντα
τον αυτόν όγκον, καί υποκείμενα βίς την αυτήν
της ατμόσφαιρας θλίψιν, πβριέχουσι διάφορον
ποσότητα θερμαντικού. Τ α μέταλλα ευκόλως θερ
μαίνονται, άλλα καί ευκόλως ψυχραίνονται. Τ ά
ξυλά, καί τών ζώων τ ά μέρη δέχονται τόσον θερ
μαντικόν, εως νά καώσι , καί τά υγρ ά , ε«ς νά

<ςε·
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βξατμισθωίι · μόνος παγετός άπορρ'σφά οσόν θερά
μαντικόν λάβη , εως νά γένη υγρόν, καί τελείως
δεν τό μεταδίδει. Ο ταν συναφθωσι δύο όμοείδη
σώ ματα, εχοντα διάφορον τον βαθμ.όν τίς θερυ.ότ η τ ο ς , των δυο σωμάτων η κράσις γίνεται μία
μέση* εάν παρ. χα . ένωσης ύδωρ, εχον κράσιν μη
δενικού, ηγουν οτα> άρχίση νά παγόνη , με ισο
βαρή όγκον ύδατος εχοντός θερμότητα 6ο βαθ
μώ ν, η κράσις των δύο -όμθύ θέλει είσθαι 3°
βαθμών,
.
'
Εός διαφόρου όμως φύσεως σώ ματα $έν· φυλά ττετα ί ό αυτός όρος * διότι εάν βάλωμεν με
τάλλου είς ύδωρ θερμότερον αυτού ς αρπάζει από
την ολικήν ποσότητα τηςθίρμοτήτος τού ύδάτος το
όλιγώτερον μέρος· παρ. #0. εάν τδ μεταλλον εβαθμόν μηδενικού, τό δε ύδ&ρ 5 0* >ί ενωσις των
δύο θέλει εχει κράσιν
βαθμών. ν

χτ\

Α^λ’ η της κατατασεως^ μ.εταβολη -προζενει
άλλα φάινόμενα. Ε’άν ενωθη παγωμένόν ύδωρς ε^ον βαθμόν μηδενικούς με Γσην ποσότητα υδατος εχοίντος βαθμούς 6 θ ς ό πάγος απορρόφα τό
θερμαντικόν, καί μεταβάλλεται εις, υγρόνς η δε
κράσις των δύο.θελεΐ εί^θαί εις βαθμόν μηδενικού.
Δ'.-χφορci
75» Efe τέ'σσάρας κάτ'αξάσεις- ευρίσκετε τό
Tc-υΘspp.ay- Θερμαντνκό^ά ί- χημικως συνθεμενρν μέ τά σώ
Τ'.κβ-J χ α τα ματα , η &ς άδικόν, η tfc κρυπτόν* η ως ελεύ
ςάσέ tc.
θερον.

Θερμαντικόν Χνντε^ειμενον,
Τ Ι δΓναΓτο
γ6. Γΐάντα τά σ ώ μ α τα , πλάν των συςατικων
Χον0εμ5νον αύτων μερών, συντίθενται καί από Θερμαντικόν ,
Osj^avTCτό οποίον ημείς δεν τό αίσβανομεθα · αλλά τότε
Χο V

5:;
μόνον το αίσθανομεθα, όταν τό σώμα μετασυν-·
τ ε θ η , διότι ολιγοστεύει- η μετά τον θερμαντικού
συγγένεια του , και μεταβάλλεται η χωρητιχότης
του * και τότε μένει ελεύθερον τό. Θερμαντικόν ,
και μάς προζενεΓ αίσθ/σιν.
Τούτο λέγεται Χημικόν Θερμαντικόν, διότι
είναι και αυτό μέρος συστατικόν των σωμάτων ,
ως και τ αλλα αύτών μέρη, και ύπόκειται είς την
συγγένειαν της συνθέσεως, και συντίθεται χημικως με τά σώματα*
Ο ταν τό σώμα άναλυθη , και τό Θερμαντι
κόν ελευθερωθη, μέρος αυτού'μένει μ ολον τούτο
«■υνθεμενον μέ τα μόρια τού σώματος.

Κρυπτόν Θερμαντικόν.
77* Το Θερμαντικόν εύρισκεται μέσα είς τα
σώματα και είς άλλην κατάτασιν * ηγουν δεν εί
ναι αληθινά αισθητόν., καθώς ούτε σύνθετον* διά
νά φανερωθη όμως , δεν χρειάζονται -άλλην- σύν
θεσήν τά σ ώ μ α τα , η χημικήν συγγένειαν * άλλα
φθάνει νά πυκνωθη τό σ ώ μ α , κ ευθύς διώκετα1
δξω τό μέρος τούτο τού θερμαντικού, τό όποιον
ονομάζεται Κρυπτόν* Ε’άν χύσης ύδωρ είς ζώσαν
τίτανον (άσύεςην άσβεςον^ πυκνώνεται, και διω,
κει τό θερμαντικόν. Το Κρυπτόν τούτο Θερμαν
τικόν δέν'είναι συςατικο'ν τού σώ ματος, άλλ’ εύρισκεται είς τούς πόρους του , ώς τό ύδωρ είς. τον
σπόγγον · όταν όμως τό εν τώ σπόγγω ύδωρ ηναι
ολίγον, δεν αίσθανόμεθα τόν ύγρασίαντου* διότι
ρ«ν κάμνει τότε ά λ λ ο , είμη νά έκτείνη τον σπόγ
γον * ουτω καί τό θερμαντικόν τούτο άκαταπαύ<ςως εκτείνει τό σώμα : δηλαδό σπουδάζει νά
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νίκα την συγγένειαν της έπίσυναγωγης * καί τού
το είναι το Θερμαντικόν εκείνο, το οποίον μά
χ ετ α ι την «φέλκυσιν των μορίων. Οι Χημικοί το
ενόμιζον Ειδικόν4 άλλ’ 6 Πίκτετος το έδιάκρινε,
καί ο Βλάκκος τό ώνσμασε Κρυπτόν.
Τούτο κλίνει εις ισορροπίαν * διά τούτο όταν
τό σώμα £αλθη εις ψυχρότερον τόπ ον, έλσ.ττούT«t η μ ετά του σώματος ενωσίς του , ενίοτε δε
καί παντελώς αφανίζεται.
Η μπορουμεν νά θεωρησωμεν κατά δύο τρό
πους το Θερμαντικόν , τβ εις τά σώ ματα είσερχομενον. Μέρος ασχολείται εις τό νά τά θερμαν η , καί μέρος εις τ ο ν αύξάνη τό μέγεΟόςτων.
Το πρώτον είναι αισθητόν, τό δεύτερον κρυπτόν.
Η ’ξεύρομεν, ότι τό ύδωρ περιέχει Θερμαντικόν,
καί συνθεμενον, καθο>ς ολα τά σ ιύ μ α τα , καί κρυ
πτόν, τό οποίον διατηρεί τό ύδωρ είς ύγράν φύσιν ·
εί δέ μά , έπρεπε νά παγώση. Έ ’άν προςτεΟη καί
άλλη ποσότης θερμαντικούς τό ύδιορ ΘερμανΘεν
εξα τμ ίζετα ι. Το προς-εΟέν λοιπόν Θερμαντικόν,
μένει μέσα είς τούς ατμούς , καί τούς κρατεί ού
τως αραιωμένους. Τούτο τό Θερμαντικόν είναι κρυ

EtS'.xcv0«(iμαντικόν.

πτόν, διότι δεν τό αίσθανο'μεθα, καί ό σκοπός του
είναι νά κράτη αραιωμένους τούς ατμούς, ώς είπομεν.
Εί'δομεν, δτι παν σώμα περιέχει Θερμαν
τικόν συντεθειμένον με τά μόριά του. Ε^χει καί
άλλην ποσότητα Θερμαντικού, ητις σπουδάζει νά
κράτη τό σώμα υγρόν , η άερβειδές , ηγουν πάν
τοτε άνθίςαται είς την έφελκυςικην δύναμιν, καί
ονομάζεται Κρυπτόν · εκείνο o’, που ε?ναι συντεθειμένον με τά μόρια τού σώ ματος, πότε είναι ο
λίγον , καί πότε π ο λ ύ , κατά την χωρητικότητα
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•του. Τούτο ε?ναι τό λεγόμενον Είδικόν Θερμαν
τικόν, δηλαδη η ολίγη, η πολλή του θερμαντικού
ποσότης, η ανάλογος με την χωρητικότητα του
σώματος. Ο^ταν λοιπόν λέγωμεν Ειδικόν Θερμαν
τικόν , νοούμεν τόν ποσότητα τού συνθέτου θερ
μαντικού, τό. όποΓον ημπορεΓ νά χωρηση τό σώ
μ α εκείνο.
79·
Βίλκος εις τά πρακτικά της Α καδη,
/
,
V
>
<s. ' ταμ.ϊΤ
μ.ας του Ξ τοκχολμ παρεςρασεν ενα τροπον , όια
το,~ Fl£t_
να μετρηται του Θερμαντικού η ποσότης, τό ό- xoC Θε?μ.*νποΓον έκβάλλουσι ψυχόμενα τά σώματα. Μετε- τ:κο·<·
χειοίσθη την χιόυα , παρατηρησας , οτι η ποσότης της αναλυόμενης ητον πάντοτε ανάλογος με
τους βαθμούς της θερμότητος του ψυχόμενου σώ
ματος. Με τούτον τόν τρόπον άπέδει^εν , οτι το
Θερμαντικόν διαμεριζόμενον εις τά σώματα , δεν
ακολουθεί' εν γε'νει ούτε τό μέγεθος, ούτε την πυκ
νότητά των , άλλ’ έκάς-η υλη έχει έκ φυσεως μιαν
τινά ιδιαιτέραν ροπήν πρός τό Θερμαντικόν, της
όποιας τούς ορούς ακολουθεί1, και κατ’ εκείνην δέ
χεται και διανέμει τό Θερμαντικόν. Παρέτησεν
όμως ό Γδιος Βίλκος τό πείραμα τούτο διά πολλάς
δυσκολίας* ά. διότι τό ύδωρ τό προερχέμενον άϊ
πό την τηξιν της χιόνος , είναι αδύνατον νά μα*
ζευθη όλον * β'. πολύς καιρός δ α π α νά τα ι, εως να
χάσουν τα σώ ματα τό Θερμαντικόν * και γά εν
οσω γίνεται τό πείρα μ α , η χιών λαμβάνει θερ
μαντικόν άπό την άτμοσφαΓραν , και από τά πέριξ σώματα.
Φ;ρμ.αντ;..
8° Ο Λαυοί’σιηρος καί Λαπλάκιος επενόησαν

&

τ

τίνά μηχανην, -διά τάν καταμέτρησιν τού Ε ιδι
κού των σωμάτων Θερμαντικού , την ο'ποίαν ω-

χ ο μί τ ρο ν.
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νόμασαν Θερμαντιχόμετρον.

Τούτο θεμελιούται

είς ταυ την των θεωρίαν, οτι ο παγετό; απορροφά
ολον τό Θερμαντικόν, Χ^νίςαται δε ω μωχανι α 
π ό τρεΓς σφαίρας, περιεχούσας ωι μία την άλλην,
καί χ.ατεσκ3υασμενας από πολλούς κύκλους εκ σι
δηρού νήματος (σύρμα'. Εις το μεσαίτα~ον κοί
λωμα της σφαίρας βάλλεται τό σ ώ μ α , τό οποίον
μίλλομεν νά δοκιμάσωμεν * εις τό δεύτερον βαλλομεν χιόνα κοπανισμένων, ομοίως, καί εις το
σκέπασμα της ενδότατης σφαίρας, ΚαΟ οσον η
χιών απορροφά του σώματος τό Θερμαντικόν, τοσον α να λύ ετα ι, κ α ί-χ ύ ν ε τα ι, τό οποίον μαζευομεν , «χοντες υποκάτω άγγείον ^ εΐτα τό ζυγοςαΟμουμεν. Εις τό κοίλωμα της τρίτης εξωτερι
κής σφαίρας βάλλομεν ομοίως χιόνα , διά νά φυλάξώμεν την είς τό δεύτερον κοίλωμα από τό
Θερμαντικόν της ατμόσφαιρας. Δεν είναι όμως
ούτε τούτο τό Θερμαντικόμετρον άκριτες, οθεν
ούτε εύκολον νά eμ 6 η είς χρίίσιν.

η

Θ^μμανηκόν Ε’λεύ^ρον.
Τ ι «Γναι το
L' λεΰ6ε?ον

XC.V.

S i, 0*ταν τό Θερμαντικόν άναχο^ρη από εν
σ ώ μ α , καί ύπάγη είς άλλό , διά νά ίσοοροπίση ,
ονομάζεται Ε’λεύθερον. Ε’λεύθερον λοιπόν. Θερ
μαντικόν είναι τό τού ηλίου, το υ π υ ρ ό ς, τωνλαμ.παδων , καί προσέτι όσα δεν καίουν, ως η θερμο'της τού ανθρωπίνου σώματος, Ε νί λόγω , Ε’
λεύθερον Θερμαντικόν είναι τό αισθητόν. CTταν ή·?
ναι τοιούτο , διαχεΓται επίσης πανταχού , .έμβαινει είς όσα σώματα απαντήσω, καί τότε τό αίσθανόμεθα. θ ”ταν ε’γγίσωμεν εν σώμα, αν έ /η όλιγώτερον Θερμαντικόν, άναχώρεΓ μέρος τού έυ

*7
ήμιν? άνάλογον προς ισορροπίαν, και υπάγει ε'δ
εκείνο , και τότε ημείς αισθανόμενα ςήρησιν του
Θερμαντικού, καί επομένως μας φαίνεται τό σώμα ψυχρόν. Ε ξ εναντίας, όταν εις τό σώμα ε
κείνο, ή ναι περισσότερον Θερμαντικόν, μέρος τού
του εμφαίνει εις τό σώμα ώμων, καί αίσθανόμεΟα θερμότατα. Η Θεομότης λοιπόν «{ναι σ χετική ,
η αί'^θΓ.σις, τήν οποίαν προξενεί τό Θερμαντικόν
εις τάς /μετέρας αισθήσεις,
Ο ταν τό Θερμαντικόν μείνη ελεύθερον , μ«ταχειοιΤεταν την δυναμίν του εις τό να εκταθώ, καί
τα μόριατου μέ άκραν τα χύτητα κινούνται κατ
ευθείαν γραμμήν, εν οσω δ«ν απαντήσουν τι κώλυ
μα. Ο ταν κινούνται, άψίνουν .μεταξύ αυτών διάα άσυγκοίτως μεγαλειοτερον, παρα την ίδίαν
διάμετρον · ωςε όταν αί ευθείαι αύται γραμμαί
τέμνωσιν αλλήλας, τα μόριάτων ευρίσκουν έλευθέραν δίοδον μ&τ.αξύ τών μορίων, καί η γενική
κίνησις δεν ταράττει τελείως την μερικήν.
Ο· που λοιπόν «"ό Θερμαντικόν είναι Ε’λεύθε*
ρον , είς εκείνο τό διαςημα εύρίσκονται άναρίΟμητοι ακτίνες θερμαντικού, κινούμεναι πρός πάσαν
διεύθυνσιν * ό'θεν παν σημβίον τού διαβήματος εί
ναι ώς διπλουν κέντρον , εκ τού οποίου αλλαι α
κτίνες αναχωρούν, καί πρός αύτό έρχονται αλλαι*
Ο ταν λοιπόν -ευρίσκεται τό Θερμαντικόν είς Τοιαυτην-καταςτασιν, ώς-ε ελεύθερον ον, τοξεύεται
ως καί τό φώς * λέγεται Α’κτινο£ολουν Θερμαντι
κόν , καί μέ τοιούτον τρόπον δι#ρχετ*μ τον άέ~ι
ρα. Ο ταν πέσουν αί ακτίνες του επάνω είς ομαλας επιφανείας, αντανακλώνται, ώς καί α ί του
φωτός, με τούς αυτούς κανόνας, ιός θελομεν όμι*
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λησει εις το περί φωτός >ίεφαλαιον. Την περί τον
Θερμαντικού ταύτην θεωρίαν αρι<ςα παρετηρησε ,
καί έβεβαίωσεν ό Χχέελος.
Τ α άεροειδη σώ ματα άφίνουν τό ακτινοβο
λούν Θερμαντικόν νά πέραση ελευθερως. Τ α υ
γρά τό ροφούν * τά μαύρα σώματα τό διαττρουν
περισσότερου άπό τ άλλα. ()τα ν τό Θ ερμαντι
κόν ηναι Ακτινοβολούν , καί πεση επάνω εις σώ
μ α , δεν μεταβάλλει ττν κράσιν εκείνου, Ο Σ χέελος παοεττοτσεν, ότι ό μεταλλικός του καβ-ρέπτνς
αντανακλά ‘τό Α’κτινοβολουν Θ ερμαντικόν, χωρίς
νά ζεςαΟη ούτε αυτός , ούτε ό περιξ άηρ. Α λλ
εάν με άναμμένον κηρίον μαυρίσης τον καθρέπτην,
τό Θερμαντικόν δεν είναι πλέον Α κτινοβολούν,
και ,ενουται με τό μέταλλον.
θ 'τ α ν λοιπόν ενω6η με τά σ ώ μ α τα , εχει δύο
ενερνεί'άς, με την μίαν σπουδάζει νά υψών η τον
κράσιν του σ ώ μ α το ς, και τότε είναι αισθητόν.
Και με την ά'λλην , νά μακρύνη ά π’ άλληλων τά
μ όριά του, καί τότε είναι κρυπτόν Α ς φερωμεν
παράδειγμα τον π ά γ ο ν , ός τις είναι εις βαθμόν
-πολύ κατ6>τερον τού μηδενικού, θ ' πάγος, ώς σώ
μ α , περιέχει Θερμαντικόν , καί τούτο είναι συν.
τεθειμενον. Ε ’άν προσθέσωμεν Θερμαντικόν, δια 
λύ ετα ι, καί εύθύς τό θερμόμετρον άναβαίνει εως
τό μηδενικόν. Τούτο *ivat αισθητόν ΘερμαντικόνΑ’φ’ ου διαλυθη ό πάγος μενει εις ύγράν. φύσιν *
σημείΌν, ότι περιέχει περισσότερον Θ ερμαντικόν,
παρά πρότερον > δεν τό αίσθανόμεθα όμως εις τή>
•άφην * καί τούτο είναι τό κρυπτόν.
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αυτή θυσία , όχι μόνον δίναι εκ Το θ«ρμ«ν·

φύσεως πάντόΤβ ρευςη , άλλ' είναι πιθανόν προς
τούτοι?, οτι είναι α ίτια πάσης Ρ ευ ςό τη το ς, διά
ταύ~ης τά μέρη του σώματος έκκολλώνται άπ’ άλ
λη λ ων , καί γίνονται ευκίνητα, καί τούτο είναι,
τό χαρακτηριστικόν των ρευςών. Δ ιά -την απουσί
αν τού Θ ερμαντικού, τ ά μόοι#., τ ά οποία ησαν
πρότερον εύκινη.τότατα , καί ετρεχον τό εν επάνω

χ · ν είναι αίτ ί* της I* ευςότητος.

τού άλλου , πλησιάζουσι, συνδέονται, καί ς:ερεοΰνται * ώς τό ύδωο, άφ’ ού χάση πολύ μέρος τού
θερ μ α ντικού , μ ετα βάλλετα ι εις «ςερεόν. Ε ξ ε
ναντίας, εάν προς’εθη περισσότερα Θερμαντικού
ποσότης εις ς-ερεόν σ ώ μ α , παρ’ όσον εκ φυσεως
α πα ιτεί, όχι μόνον α να λύετα ι, άλλα καί είς α τ 
μούς μεταβάλλεται. Α’πό οσα ρευςά γνωρίζομε*/*
κάνέν δεν έχει τόσον λεπτά μ ό ρ ια , όσον τό Θερ
μαντικόν. Τ ο ύδωρ, τό έ-λαιον, τά πνευματώδη
υ γρ ά , αί πλέον όξεΓα/ ό σ μ α ί, ό άηρ α υτός, τον
οποίον άναπνέομεν, είναι δυνατόν νά μείνω σι
κλεισμένα είς άγγιΓα * τό Θερμαντικόν όμως είναι
αδύνατον νά ε’μποδισθη , ώςε νά μην έξέλθη, καί
νά μ ετ α £ η ;ά π ό τόπου είς τόπον. Α’λλ' η τα χύ τ /ς του μ ετρ ιά ζε τα ι, εάν μεσολάβηση άλλη τις
υλη, καί έμποδίση τον δρόμον του. Τέλος πάντων
όμως διαπερα καί τούτο τό εμπόδιον, οποίον καί
άν ή/αι. Ο’ταν το Θερμαντικόν έγγίση άπό μίαν
πλευράν σώμα σκληρόν, ψυχρόν, καί πηκτόν *
κατ ολίγον δια χείτα ί είς όλον τό πά χος τού σω*
ματος.
t8 ’· ο 'τα ν είναι δύο κεχωρισμενα σώματα ,.
τό εν ζεςόν , καί τό άλλο κρύον, διά νά γεντ^
ισορροπία της κράσεως* εκατόν τών δύο τούτων

Ίσορροπία
του θερμαν
τικό-*.·
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πέμπει πρός το άλλο ποσότητα τινά Α κτινοβολούντος Θερμαντικού, ητις κλίνει πρός ισορροπίαν. Ποός
τόυτοις , μέρΟς των έκπεμπομένων αχτίνων αφ* εκάςου σώ ματος, έξέρχεμται από τά ενδότερα αυ
τοί»* καί μέρος τούτων εισέρχεται εις τό δεχόμενον σώμα* καί εκ τούτων των δύο μερών προέρ
χετα ι η μεταβολή τί?ς των σωμάτων κράσεως. Τό
λοιπόν μέρος των έκπεμπομένων , η εισερχομένων
αχτίνων προέρχεται από την άντανάκλασιν , η τις
γίνεται επάνω της επιφάνειας , και δεν εχει καμμίαν ίσχύν , ως είπαμεν ανωτέρω , «πάνω εις την
κράσιν. Τ α σώματα λοιπόν έχουσι δύναμιν τού
εκπέμπειν τό Θ ερμαντικόν, καί δύναμιν τού είσδεχεσθαι. Αυται at δύο δυνάμεις αμοιβαίως αυ
ξάνονται, καί μειούνται. Ε’άν η μία ηναι διπλά
σιά , καί η άλλη τοιαύτη θέλει είσθαι. Η' άντανακλωσα δύναμις, καθ’ όσον 'μεταβάλλεται εν τω
αύτω σ ω μ α τι, προξενήΓ Γσην μεταβολήν εις την
εκπέμ.πουσαν , καί εις την δεχομένην. Οσον η
μία α υ ξά νετα ι, τόσον η άλλη μ ειο ύ τα ι, καί άνάπαλιν * ωςε όσω περισσότερον άντανακλαςικόν
γίνεται τό σ ώ μ α , τόσον όλινώτερον Θερμαντικόν,
εκ π έμ π ει, η δέχεται,
Α ς ύποθεσωμεν δύο σώματα Α , καί Β, τά όποΓα δεν έχουν κάμμίαν άντανακλαςτκην δύναμιν,
ωςε ολον τό ακτινοβολούν Θερμαντικόν, ο,που
ρίπτουν προς ά λ λ τλ α , εξέρχεται από #τά ενδότε
ρα αύτων μέρη. Α ς ύποθεσωμεν προς τούτοις,
οτι τά ρηθέντά σώματα κεΓνται έμπροσθεν άλληλων , καί ότι η κράσις τού Α είναι μεγαλειοτέρα
παρκ την τού Β. Τ αύτα θέλουν πέμψει προς άλ~
λν,λα ποσότητα τινά Θερμαντικού εν εΓδει ακτι-

ν)οβολούντος. Α^λλ’ επειδή τό A «ιναι θερμότερον
τού Β , θέλει έκπέμψει περισσότερον Θερμαντι
κόν, ^αρ’ οσόν Θελει λάβει' ω<ςε η εκπεμφθεΓσα
·πα:ά τού Β ποσό της θέλει άναυλη ρω6η', και δχό
η παρά τού Α* η κράσις λοιπόν τ'ό&Β θέλει αύξηΟη, η δέ του Α. θέλει μειωθη · και κατ- ολΐ^όν. ί
διαφορά των δυο "θέλει όλιγο«οέύ<?ει , 1#αί εις τό
σημεΙΟν , ..όπου αί έκπεμπόμεναι ποιότητες θέ
λουν είσθαι ΐσαί, θελει' είσθαι ίσότης ’καί των κρά
σεων * καί τότε εκατόν σώμα θελει: πέμπει προς
τό άλλο τόσον Θερμαντικόν, όσον λαμβάνει, κάί.
τούτο γίνεται, έν όσω διαρκεΓ η ίσότης.
‘V
A s ύποθέσωμεν, ότι τό ακτινοβολούν Θερ
μαντικόν ο,που εκπέμπει η έισδέχεται εκατόν
σώμα , είναι σύνθετόν άπο τετράκοσίας άκΐίνά$>
καί ότι η του Α. επιφάνεια ελάβεν ευθύς δΰναμιν
νά αντανακλά διακοσίοΐς άκΐίνας από τάς τετρακοσίας , α? "όποίαί φθάνόυσιν είς άύ’την. Η* εΧπέμπουσα j, καί η εισδεχομένη δύναμις θέλει όλιγοςεύσεί άλλο τόσον, ωςε avti Τω^ τετρακοσίων
αχτίνων > τάς οποίας έξε^εμ π έν, η είσεδεχετο
τό σώμα Α , θέλουν είσθαι μόνον διακόσιοι. Θ έ
λουν πέμπει λόίπον καί εις τό έξης προς αλλΜ «
τετρακόσίας ακτίνας * αλλά τό μέν Β θελει ΐά ς
,έκ π έμ π ει, η εισδέχεσθαι όλας * τό δε Α τάς ημίσεις θέλει αντανακλά, Τας δε άλλας θέλεΐ εκπέμ
πει, η. είσδέχοσθαι *όθεν θελειείσθαι’ η αύτη Χράσίς
εις εκατόν σώμα.
Α' ς ύποθέσωμεν τέλος, οτι καί τό Β απεκτίισεν ά ντανακλαςικην δύναμιν * άλλ’ αύτπ προς την
του Α είναι, ως 3 πρός 4♦ Α*πό τάς τετρακοσίas λοιπόν ακτίνας τάς έκπεμφθείσας, η εισδεχ*
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Οβίδας, υπό του Β, αί τριακόσιαι μόναΐ' έκπέμ*
πονται, η εέσδέχονται* 'α ί δε εκατόν αντανακλών

δε

τα ι' τό
Α 6έλet εκπέμπει, η είσδέχεσθαι διακοσίας, και θέλει αντανακλά διακοσίας.
Κατ’ . άλλον τρόπον γίνεται ισορροπία, κα: τό
αισθητόν Θερμαντικόν διατηρεί τό σχημάτου. Τού
το ffujxC&fVst, όταν πολλά σώμ.ατα προσψαυωσιν
άλληλα, κα: έχουν διαφόρους κράσεις. Τότε μέ
ρος του Θερμαντικού," του έν τώ θερμοτέρω σιόμ ά τι, εμφαίνει αμέσως εις τά ψυχρότερα, καί
διαχεΓταί από εν εις ά λλο, εως νά ίσορροπίσπ
πάντων η κράσις.
Πόστ.ν
84» Δ ιά την ρηθεΓσαν ισορροπίαν, αί αντανα
ίβχυν £χη κλάσεις των επιφανειών προέρχονται άπό την
ή Χωρητικό
σχέσιν την μεταξύ τών άντανακλωσών δυνάμεων*
'η<5·
Α’λλά τό αποτέλεσμα του Θερμαντικού, δ, που
εισέρχεται εις το' σώμα, ύπόκειται εις τά,ν ιδιαι
τέραν φυσιν ε’κείνου, τό όποιον προξενεΓ μεγά
λα? μεταβολάς εις τάς ποσότητας του Θερμαν
τικού, τό όποΓΟν Θέλει παραχωρήσει, η μεταδώ
σει είς τ’ άλλα σ ώ μ α τα , διά ν' άποχατα^αθη
ή ισορροπία. Α^ς ύποΟέσωμεν τό σώμα Α. είς
διάςημ.α, μεταξύ δύο άλλων σωμ.άτων Β, κάί Γ
ίσων κατά τό μέγεθος, και' την αυτήν έχοντων
κράσιν, κατωτέραν όμως τής τού Α . Ε ά ν τά
τρία ηναι όμοειδη, καθ’ ?ν ώραν αποκαθις-αται
ή ισορροπία, τό Β, και τό Γ. Θέλουν Aa£et παρά
τού Α. ίσην προσθήκην Θερμαντικού, και τό
αισθητόν, καί τό κρυπτόν Θέλουν είσθαι Γσα καί
είς τά δύο σώμ.ατα.
Τό αυτό συμβαίνει, κα: όταν μόνα τά δύο
Β, καί Γ ήναι όμοειδή.

I? αν όμως *αί τά τοία ηναι ετεροειδή, >1 sv
sx τών δύο Β, Γ , τότε τό Α πρέπει νά δώση
ε<ς τά δύο διάφορον θερμαντικού ποσότητα, διά.
ν’ άποκατ^ςαθη
ισορροπία,
άπαιτεΓ η φύ-.
στς εκάςου εις τό νά ύψωση Την κρασίν, η νά
πλατύνη τό μέγεθος. Παο. χ ά , περισσότερα ποσότης χρειάζεται διά τον πλατυσμόν, εάν η συγ
γένεια, διά της οποίας συγκολλώνται τά μόρια,
άνθίςαται παρά πολύ είς τον άποχωρισμ,όν αυ
τών. Α#υτη τού σώματος η κατάςασις είς τό νά
χρειάζεται πολύ η ολίγον Θερμαντικόν, λέγεται
Χωοητικότης τού Θ ερμαντικού, ώς είπαμεν καί

i
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Ζάον

φ*>

αλλαχού.
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Είναι α ίτ ια , ητις κάμνει τό σώμα νά Δυν«μι;
δ έχετα ι, καί νά μεταδίδη τό Θερμαντικόν τα χ ύ - A w ~ '
τερον. Η* αίτία αυ'τη λέγεται Αύναμις Αγωγός*
διά της οποίας τό σώμα δ έ χ ε τ α ι, η μεταδίδει
την αυτήν τού Θερμαντικού ποσότητα ταχύΤερον,
παρ άλλο σώμα. Ε ’άν λοιπόν ύποθέσωμεν- δύο
σώματα επίσης θερμά*, εχοντα την αυτήν χωρητ'ι
χότητα, διάφορον όμως την Α γω γό ν φύναμιγ*
καί άν τά βάλωμεν είς δύο όγκους άέρος θερμό
τερους, η ψυχρότερους, έχοντας δε τομς αύτούδ
βαθμούς, διά νά ίσορροπίσωσι κατά την θερμό
τητα^ εΓτε άναμεταξύτων, «ί'ΐε καί με τον άέρα
θέλουν δαπανήσει άνισους χρόνους, ώ<ςε η «ςιγμητης ισορροπίας θέλει άργοπορησει, εξ, αιτίας τού
σώματος* τού έχοντος όλιγωτεραν Α^γωγόν. δύναμιν. Α’λλά περί Τούτου θέλομεν ομιλήσει κα
τωτέρω.

οΐχ>$&'

Τ α α υ τ α , νά
Ταράττουν, η άπόκα*
θιςώσι την θερμομετρικήν ·ισορροπίαν, μεταξύ

διάφορων σωμάτων, κείμενων δις το αυτό διατή4
, προσδιορίζουν τά αισθήματα , τά όποΓ*
£οκιμάζομεν, κατά τάς διαρορου; κράσεις των
πβοσψαυόντων σωμάτων, ( ? θεν αίσθά/όμεθα θερ
μ ό τη τα , η ψυχρότητα, ώς «ί'παμεν*

μα

A’^ a io C is Τον

Χωμάτον,

Ιγιι

8<ί. Ε^πειδή τό Ε^λεύθερΟν Θερμαντικόν
κλ'σιν νά ίσορροπ?, τρέχει «καταπαύτω ς άπο
£* λευδερου
ΘερμήνΓΐκ·υ ?ν σώμα είς άλλο, καί προξενεΓ α ποτελέσ μα τα,
τά όπο?α δεν πρέπίΐ νά τά· παρκ,ολε πωμεν. Πρώ
τον ίδίωμα είναι, οτι αραιόνει τά σώ μ α τα , .άγουν
όταν
εις αυτά, απομακρύνει ά π άλλήλων
τά μόριάτων, καί τούίο είναι εναντίον τής προσκολλούσης εφελκύσεως. Ε?ν σιδηοούν κάί ψυχοόν
σφαιρίδιον, πέρα έλευθέρως από τον κρίκον , άλλ’
ά<ρ ού ζδς·άθή ίκανώς, δεν θέλει περάσει διά του
αυτου κρίκου. Τό Θερμαντικόν λοιπόν είσελθόν
*ίς τον σίδηρον^ επλάτυνέ τά μερητου, καί ΐ:άσανρΤην επιφάνειαν.
Αποτελέ
σματα του

έμ£ρ

Πυρόμε
τρό» ϊια την
πλάτυνβιν
των μ ε τ ά λ 

λων.

ϊ-

Ε*πένθησαν of φυσικοί μηχανήν Τινα, διά
νά -μετρωσί *&ήν εκ Του Θερμαντικού προερχόμε
νων έκτασιν' Των μετάλλων. Η' μηχανή αυτή λέ
γε τα ι ΙϊυρόμέΤρον. Χυνί«ςαται ι , άπό λύχνον άνατΐτόμενον με πνεύμα οίνου, καί εχοντα τέσσ,άρας
θρυαλλίδας άπό; β*μ£άκιθν, Των οποίων τό πά 
χο ς, καί μήκος είναι ίσα. } , άπό οδοντωτόν κανό*
να, εις τον , όπσΓον' συναρμόζεται δυνατά με ενα
κοχλίαν ■ τό' άκρον· της μεταλλικής· ράβδου, τής
εις πείραν προκειμένη* τό δε άλλο άκρον <ςηρί.
ζ ε τ α ι, διά νά rvau ακίνητον. 3* άπό οδοντω
τόν τροχόν, μ* τρόπον ως** να δέχετα ι τάς του

\
ίανόνος κινήσεις, καί νά τάς μ ίταδίδη είς tov Ωροδείκτην, i' βαθμό δείκτην * 4» ά^ό όριζοντικδν
κύκλον,· διηρημένον είς 20© ΐ'σα μέρη, επάνω του
όποιου κινείται δ βαθμόδείκτης. Ο'ταν ανάψω- ^
μεν τάς τεσσαρας θρυαλλίδα?, τάς υποκάτω τού
εις πεΓραν πρόκειμένόυ μετάλλου, θερμαίνεται τδ
μεταλλον', καί εκτείνεται πρός τδ μέρος εκείνο,
όπου ενόνεταί με τον άδόνΥωτόν κανόνα. Ουτος
συγκρόύει τούς οδόντάς του τροχού, καί κινεί
τον βαθμοδείκτην· οθεν δεικνύεται τού μετάλλου
η έκτασή.
S 8i Ε κ τού ρηθενϊος Πυρόμε^ρόυ μανθάνΟ- ^Α?αι^ ?
»
>
\ / . . . *· Λ' » . ·*
>. )· ^W
Vν··~Χλμεν, οτι παντα τα μέταλλα οεν αραιουνται επι* λων<
σης* καί η διαφορά της των μετάλλών άραίωσεωξ
είναι χρήσιμος προς διόρθωσιν των εκκρεμών. Η
ξεύρομεν, δτι το' θέρό$ εκτείνονται τά μέταλλα·
οί τεχνΐτα ι λοιπόν ηξεύρόντες τάς διαφοράς της
έκτάσεως, σμίγουν χάλυβα μέ ορείχαλκόν, καί
κατασκευάζουν τ ά εκκρεμή, είς τρόπΟν, ω^ε τά
τούτων μηκη νά η ναι εν άντιςφόφω λόγο» των εκ
τ?!ς ΘεΟμότητός εκτάσεων. ΕίνάΙκαλλίωτερα όμως
τά έχ ξύλου κάτασκευάζόμδνα εκκρεμή· διότι
ηξεύρομεν έκ της πείράς, Οτι τδ ξύλον δέν εκ
τείνεται τόσον ύπδ της Θερμότατος.
. 8^ν Λ έγονται Α’γωγά τού Θερμαντικού, δσα τ 7^*λ·>^ν*1
σώματα δέχόντάο ευκόλως τδ Θερμαντικόν , καί \ γωγα σωεύκολως τδ μεταδίδουν ( 85)· Λ ά£ε δύο σφαίρας, ^ ατ*·
μίαν μεταλλίνην,- καί Την άλλην ξυλίνην, καί ζέ
σανε και τάς δύό> είς οποίον βαθμόν θέλης* ε?τα
βάλε αύτάς είς τδ ύ δω ρ , καί θέλεις ίδεί*j οτι
η μετάλλινη έκρύωσεν, έν Ω η ξυλίνη έχει ακόμη
βαθμόν τινα Θερμότατος, Ε’άν ζεςάνης ξύλον καί

€<>
μάομαρον, είς κράσιν άν&τέραν της κράσεε»; τής
χειρός σου* ά φ . ού τά eyycση$$ θέλεις άσθανθή
θερμότερον το. μάρμαρο*). Το πυο τής έ^ίας του
δωματίου διαδίδει εις τά πέοιξ σώ ματα Θερ
μαντικόν, καί τά υψοΓ εις τήν αυτήν kpatftv του
δωματίου* ωςε εάν τά έγγίσωμεν μέ
θβρμόμετρον, κάμμίαν .μεταβολήν δεν Οέλομεν ίδεΓ είς
τον υδράργυρον* Ε άν όμως έγγίσωμεν μέ τήν
χεΓοα ξυλον καί μάομαρον , τό 'τελευταίων θέλει
μάς φάνή ψυχρότερων διότ: .*fvai καλός Α γωγός
της θερμό τ η τ ο ς, ηγουν απορροφά έυκολώτερον
της
την θερμότητα, καί διά τούτο αίσθανομεθα ψυνος. Ε ’άν λοιπόν ψηλαφήσω μεν πάν
τα τά έν τφ δωματίω σώ μ α τα , θέλομεν καταλά
βει, τίνα είναι τά μάλλον καί ή τον Α’γωγά* Π ρέ
πει όμως πάντα νά ήναι εις την αυτήν κράσιν*
διότι όσα είναι πλησίον του πυρός, eivat καί θερ
μότερα, παρ’ όσα ύπόχεινταί είς τον έκ τών θυ
ρίδων αέρα. Τ α μ έτα λλα είναι τά μάλλον Α’γω 
γά σώματα. Είναι παρα~ηρημένον, ότι όσα τα 
χέως θερμαίνονται, ταχέω ς καί ψυχραίνονται.
Τίνα μί.
90. Ε πειδή έκαταλάβομβν, ότι απ’ όλα τά
τβλλα εΓ·.
*’ σώ ματα μάλλον Α γωγά. είναι τά μ έτα λλα , ζη
μάλλον α ’
γωγά.
τείτα ι, ποΓον από τά μέταλλα είναι μάλλον Α γ ω 
γόν του Θερμαντικού. *Ε’άν τούτο προέρχεται,
λέγει ό ^ γ ε γ χ ό ο υ ζ α ς , από την πυκνότητα του
• μετάλλου, η από την ειδικήν βαρύτητα· η τά ξις τών μετάλλων ώς προς τούτο πρέπει νά ηναι
τοιαυτη, χρυσός, μόλυβδος, άργυρος, χαλκός, σιδηρος^ κασσίτερος* Ε ά ν προέρχεται -άπό την ταχ·Γαν του τήϊ;ΐν * πρέπει .νά ήναι ή τάξις~τοιαύτ·η*
κασσίτερος, μόλυβδος, άργυρος, χρυσός, χαλκός,

το

χειρος
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σίδηρος. Ο'περίφημος Β αφώ ν, διά να γνωρίση
ττο'Γον άπό τά μέταλλα διατηρεί”τό <3>ερμαντικόν.πε*
ρισσότερον καιρόν , κατισκεύασεν απ’ ολα εξ
σφαίρας ενός δακτύλου διάμετρον βχούσας* τάς
έζεςανεν όμού, διά νά δώση εις σλας τον ίσον
βαθμόν της θέρμότητος. Παρετηοησεν επειτα ,
πόσα λεπτά χρειάζονται, διά νά* ψυχρανΟώσι τό
σον, ω<ε. νά ημπορη νά τάς κράτηση είς την χεΓρ α , εις διάςη μ α ημίσους δευτέρου λεπτού» καί
πόσα λεπτά χρειάζονται, διά νά λάχουν την «ύτην κράσιν του περιεχοντος άερος. Α πό τάς π εί
ρας του συνάγομεν* ότι η τάξις των μετάλλων
είναι η έξης · άργυρος* χαλκός, χρυσός , κασσί
τερος, σίδηρος, χάλυψ , καί μόλυβδος. ΜανΟάνομεν λοιπόν ε’κ τούτου, οτι τό σώ μα ταχύτερον
άραιουται,νοσω περισσοτεραν συγγένειαν εχέι με
τό Θερμαντικόν»
Τ ά μη Α γω γά σώματα εξ εναντίας* ούτε
λαμ.6άνουσιν, ούτε χάνουν εύκολα τό Θερμαν
τικόν. Το μάλλινον φόρεμα μη ον επιτήδειον
Λ γωγόν, δεν άφίνει νά εξελόη άπό τό σώμα η
Οεομότης, όταν ηναι ψυχρά η ατμόσφαιρα. Ε ’ξ
εναντίας , όταν της ατμόσφαιρας η κράσις ήναι
υψηλότερα της τού σώματος ημών, δεν άφίνει τό
εκτός Θερμαντικόν νά είσελ&η βίς το σώμα, Τ α
υελινα παραθυρα διά την αυτήν αιτίαν διατηοού
την οικίαν ζβςην τον χειμώ να, καί δροσεράν τ«
θέρος, εάν δεν προσ£άλλη ό ήλιος. Το αύτό προ
ξενουν είς τά πτηνά τά πτεράτων.
9 1· Το Θερμ.αντικόν άοαιόνει και τον ύελον
το βλεπομεν καθ ημέραν, όταν βαλωμεν υδω:
θερμόν μ.ε ορμόν εις ΰελινον άγγεΓον. ΐΓ εσ ·~ε
Ε 5
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p u r επιφάνεια του αγγείου αραιουται αίφνν·
δίως, καί δεν έχει πλβον αναλογίαν με τον εξω
τερικήν ' όθεν διαλύεται ν? συνεχεία. Εις μερικά
ύέλινα άγγεΓα ν’μπορούμεν νά βράσωμεν ύδωρ*
πρέπει όμως το άγγεΓον νά ήναι έως επάνω γε·*
μάτον. Ε’άν λοιπόν ολίγον κινησωμεν το άγγεΓον,
τότε το ύδωρ εγγίζει το κενόν μέρος, το όποιον
αίφντ.δίως κουόνει^ καί πυκνουται η εσωτερικό
επιφάνεια, καί εν ταύτω συςελλεται , καί συν
τρίβεται.
$2. Καί τά ρευςά προς τούτοις άραώύνται,
καί ύψουνται, όταν κοχλάζωσι. Φαίνεται δε, ότι
όσα ρευςά έχουν όλιγωτεράν πυκνότητα
έκεΓνα
ευκόλότεοον
άοαιούνται.
I
>

Τ': Γ^ουςά
r’f=;/.oCyTa «

$ς·/ «Γναι
άγωγβ.
ό χι οτι δεν μεταδίδουν μέρος του θερμαντικού
τω9 είς. τά ςερεά σ ώ μ α τα , αλλ’ οτι το θερμαντι
κόν δεν .μεταδίδεται από εν μόρΐον τού ρευςού
εις τό άλλο. Ο ταν θερμαίνεται τό όευςόνς τά
έν τάί πυθμενι μόρια εκτείνονται διά τί-ς δυνάμεως τού Θερμαντικού. Γίνονται λοιπόν είδικώς
ελαφρότερα τού όλου όγκου, καί ανα£αίνουσιν
είς την επιφάνειαν, καί έκεΓ μεταδίδουν τό Θερ
μαντικόν ε{ς· την άτμοσφαΓραν. Α φ’ ού χάσουν
μέρος τού Θερμαντικού των, φθάνουν εις την επι
φάνειαν άλλα έξατμισ&εντα μόρια, τά όποΓα κάμνουν τό αυτό. Α λλ’ επειδή ταχύτερον θερμαίνον
ται τά έν τ<Γ> πυθμένι μόρια, παρ όσον μ ετα δί
δουν τό Θερμαντικόν είς τον αέρα τά έν^τη επι
φάνεια του ρευςού* κατ’ ολίγον θερμαίνεται όλος
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« του ρευςΌυ ογκα?. Η' $έρμανσι? λοιπόν του ρευ.
^ού προέρχεται, όχι από την εκ
εί? μόριον μετάδοσιν του Θερμαντικού, αλλ’ από την
ρτ.θεΓσαν τη? επιφάνεια? ταραχήν. Καί τούτο
άποδεικνύει την τού Θερμαντικού εί? την επιφά
νειαν πρόοδον. Ε ’άν όμω? θεομανΟη προτερον η
επιφάνεια, επειδή τά μόρια ταύττ.? γίνονται 'είδικω? ελαφρότερα, αδύνατον νά καταβωσιν εί?
τον πυθμένα, ω? το άπεδειξεν ό ρ/θεί? Ρ'ύμφορτ ο ς , όταν δεν ηναι τα ρα χή των μορίων τού
<
r*
*
ρευςου,
Η" θεωρία αυτή εξηγεί, διατί εις μερικά? λίμνα?, εί? τά? οποία? χύνρνται πολλοί τ^οταμοί ηνω
μένοι με χιονα?, τό ψύχο? είναι παντοτεινόν βί?
τον πυθμένα* Δ ιότι τό
τούτο των π ο τά .
*μων, επειδή είναι ψυχρότερον, καί επομένως πυκνοτερον, κατέχει τον πυθμένα, εί? τον όποΓον δεν
εχει κοινωνίαν με την θερμότητα της επιφάνεια?*
όπου φθάνει των κυμάτων η ταραχή, ημπορεϊ
νά μεταξοβη της επιφανείας η βερμότη?, καί οχι

μορίου

υδφρ

περαιτέρω.
, 94· Ε'πάνω

εί? την θεωρίαν της
των ρευφφν είναι θεμελιωμένη τού Θ ερμομετρώ
η κατασκεμη, μέ τό οποίον μετρεΓται TOS α τμ ό
σφαιρα?, καί των σωμάτων η Οερμότη?. Η' $ύρεσις τουτου δε'ν-είναι π ρ οτού 1622 έτους. Α 'πο
δίζουν μερικοί την έύρεσιν εις τον Κορνηλιον
Δρεββλον, άλλοι βίς ένα των τριών Χ’ταλων, ΓαλιλαΓον, Ζαντόριον, καί Φρά Παύλον Ζάρπην. Π ολ
λοί κατεσκευασαν Θερμόμετρά, τ ά οποία εφάνησαν αχρηςα* τά τελειότερα eivat τού Φαρεγχεί*
φου, καί του Ρ'εωμύρου.

Περί rt-“
Θερμόμε
τρό*.
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Ο* Φ&ρΓ/χεϊτος κατεσκεύασ* λεπτόν υελινον
σίφωνα, Του οποίου το άκρβν ήτον σφαΓοα

εΧ

της «ύτης ύλης κατε σκευασμένη", γεμ άτη υδράρ
γυρον. Ε ^ύθισ ε την σφαίραν είς χιόνα ηνωμενην
μ.» άλικόν άμμώνιον ( ϊ ) . Α*ρχισε νά καταβαίνη ο
sv Τω σίφωνι υδράργυρος, καί όπου έ<ςάθη,
«χεΓ εστ,μείωσε το μηδενικόν σημείου, καί από το
σημεΓβν τούτο έκαμεν αρχήν της κλίμακός του.

Α’<ρ ου εξέβαλε την σφαίραν, την έβύθισε π ά 
λ ιν είς καθαράν χιόνα, καΟ πν ώραν άρχισε νά
τήκεται* είδεν, ,εώς που ανασαίνει ό υδράργυρος
εν τω σ ίΐω νι, και εκεί εβαλε σημεΓον. ’διαίρεσε
τό διάβημα τούτο από τό μηδενικόν έως τό ανώ
τατου σημεΓον,
ίσα μέρη. Κ ατ’ αυτόν λοι-τ
πόν ό ?2 αριθμός επάνω του μηδενικού είναι
το σημείου της πήξεως του υδατος. Μ ετά ταυτα έβύθισε την σφαίραν είς βρας-όν ύδωρ, · έν. ω
τό βαρόμετρου ητον είς τό μεσαΓον του ύψωμα,
ηγουν είς ΐ 8 δακτύλους καί ημισυν, και διαιρων
κατά την προτέραντου διαίρεσιν είς ίσα μέρη,
εφθασεν είς τό σημεΓον της βράσεως του υδατος
με του αριθμόν 2 1 2 ' τό σημεΓον λοιπόν 212 , εί
ναι τό έσχατον, είς τό οποίον βράσσει τό ύδωρ.
Τέλος, έβύθισε την αυτήν σφαί'ραν είς βραςόν
υδράργυρον, καί έσημείωσε την άνάβασίυτου, αναλόγως κατά τάς είς ίσα μέρη διαιρέσεις του, με
τόν αριθμόν 6 0 0 . Καί αυτή ^είναι η κλίααξ τού
Φαρεγχείτο’Λ Οί μεταξύ τούτων των διαιρέσεων
αριθμοί δεικνύουσι τόν βαθμόν της θερμότητος

R

εις-$2

CO Muriate d’arojnoniaqye, Νι««ττ'?ι,

7ΐ
του ανθρωπίνου σ ώ μ α το ς, του πυρετού, τών σ υ γκιρασμενων κοιτώνων κτ.
θ ' Ρ τ ώ μ υ ρ ο ς ^κατεσκέυασε καί αυτός Θερ
μόμετρο ν δμοιον κατά π ^ντα με τόύ τδ Φαρβγχείτου*
διάφορον όμως κ α τά τούς β α θ μ ο ύ ς·' διότι- μ ετεχειρίσθη τον π α γ δ τ ο ν , καί" το βρ&^δν ύδωρ ώς
άρχόν, καί τέλος της κλίμακάς του. Τ δ μηδενικόν
*ίναι τδ σημεΤον, β?ς Το δποΐόν α ρ χίζει να π α γ ό νη τδ ύδωρ, και να τδ'κεΤάι δ π ά γ Ο δ * ^ ^ δ αριθμάς 8 ο τ δ σνμεΓόν της βράσε ώς τβ ’Χ +
Τ ου Θ ερμόμετρου τούτου η κατασκευή π ά σ α
δεν ανήκει είς μονόν τον Ρ'εώ μυρόν,

ά λλα και

εις τον £ελούκιον ( ι)* διότι αύτδς ετελειοποίοσε
την κατασκευήν, κά: πάσαν, την θεωρίαν το ύ Θ ερ
μομέτρου εν' γίνει* ομοίως καί τδ σημείΌν
τού βραςού ύδατας·, δεν
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εΓναι διολου τού Ρ ε ω -

μύρου, άλλα τού ^ ελ ο υ κ ίο υ ( s ) .
Κ α τα σ κευ ά ζοντα ι τ ά θ ε ρ μ ό μ ε τρ α ώς »πΐ τδ
πλεΓςον μ* τάς δύο κ λ ίμ α κ α ς^

δηλαδη τού Φα~

ρ εγχε/του , καί τού'Ρ'εο>μύρου * δεν είναι όμως
δύσκολον,

ηζέυροντες ενα TtVa βα$μδν τάς κλί-

μαχος^τού ίνός νά τον μεταφέρω μβν είς την κλί*
μ ακα τού ά λλο υ ,

<■

Η 'διαφορά τού σημείου τού π α γετο ύ τ ο υ Φ ά ρεγχεΓτου, καί τού Τ'εω-μύρου,

είναι

32,

*<*ί

πας βα θμ ός του Ρ'-εωμύρου καμνει 2 } βα θμ ούς
του Φ αρεγχείτου * οΟεν όταν εχώ μ έν βαθμόν τι-'

Ο ) L*e Luc, ( 2 ) R ochercbes sur Les m odifications
dell atmosf^re, par Jean-Andr0 de L u c. Gene

ve 1775,
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να τού Φαρ< πρέπει ν άφαιρέσωμεν 3 2 , καί να
πολλαπλασιάσωμεν τό κατάν>ιπον με ■$* παρ. χα.»
εάν εχωμεν 9°* 0 τού Ρ'εωμύρου θέλει είσθαι
( 9 0 — 3 2 ) | = 2 5 f Ofταν δε έχωμβν βαθμόν
του Ρ'εωμόρου, πρέπει νά τον πολλαπλασιάσωμεν με

β?τα νά προσθέσωμεν 32 · ούτως ( 2 $

* 32 = 9ο ( ι ). .
Τ ο ' Θερμόμετρον δεν δεικνύει -τΛν, ποσότητ$
του εντινι σωματι θερμαντικού, άλλα δεικνύει παρ.
χ ά . οτι ε^ τη ατμόσφαιρα είναι τόσον ολίγος
τού θερμαντικού ο βαθμός, φ?6>το ύδωρ τ-ηγνυται* δεν δεικνύει ό μ ω ς, πόσος εΓναι αυτός q
βαθμός»
' ; >·
Κ θεω ρία τού Θερμομέτρου είναι'φανερά. Το
θερμαντικόν apaiovet τον εν τω σίφωνι υδράργυ
ρον, οθεν ανασαίνει. Ο ταν, όλιγο<ςέυση τό θερ
μαντικόν, συςέλλιται ό υδράργυρος, δθεν κατα,
βαίνει*

. λ·

Κατεσκεύαζον άλλοτε τά Θ ερμόμετρα με πνεύ
μ α οίνου * ό υδράργυρος όμως είναι καλλιωτερος
διά δύο αιτίας* ι . διότι είναι παρά πολύ αισθη
τικός, άγουν τα χ έω ς δ έχετα ι την κράσιν τού μ έ-r
σου εκείνου, είς τό όποΓον βυθίζεται* και εις τού
το. ημπορούμεν νά βεβα ιω θω μ εν, βυθίζοντες είς
υδατα εχον.τα διάφορον θερμότητα^ δύρ Θ ερμό
μ ετ ρ α ,-τ ό εν μέ υδράργυρον, και τό άλλο με
πνεύμα οί^ου* J?, διότι α ί δια^ολαί, καί συςολαί
τού υδραργύρου πολύ πλησιάζουν εις την της θερ
μότατος άληθη μεταβολήν, ως τό άπέδειξεν ό
Δελούκιος. Efvat δε καλόν καί τό τού οίνου πνεύ*

(ΐ) Κ«1 <νγίνε: (c — 3 12) I — Ρ*Xal I Ρ+ 3 2==!?

μα* ι. διότι, αί δι&ςολαί του είναι μεγάλαt, κα}
διά τούτα προξενέΓ ευκολίαν
την κατασκ^ηΥ
του Θερμομέτρου, 2. διότι ημπορει* νά χρωματισθη ρύκολώτερον παρά τον υδράργυρον,· κο$
τούτο πολλάκ^ς είναι αναγκαίων.
;
Λ ια γ.α άποφέυγωμεν τάς μεταβρλάς> ·τάς
προερχόμενα1; εκ της άραιωσεως, η πυχνώσεως',τοίί
ύέλου, πρέπει να μεταχειριζωμ^θα μικρά, Θερ*
μβμετρα, τά όποια είναι καί α κ ρ ιβ έςερ α .,
Ε’άν βαλθη τό Θερμόμετρον μεταξύ.δυο ο'μοίωΥ
σωμάτων,, μένει τρεμον, όταν η κράσις του είναι
μέση της των ρηθέντων σωμάτων. Α*υτη
πείρα
είναι το,υ Ρ'μμφόρτρυ. Ε ά ν βάλωμεν τό σφαιοί.
δ'.ον τού Θερμομέτρου μεγ>αξύ δύο, Γσων, Χαί κα
τά πάντα ,όμοίων κυλίνδρων, η δέ τού Θερμόμε
τρου κράσις ήναι παρ.
i f β £ θ μ ω ν,,το ύ δδ
ενός κυλίνδρου 144 , τού δε άλλου 15
° υδράρ
γυρος τότε ^ ύ τε άναβαίνει, ούτε καταβαίνει. Τ ό
αί'τιον είναι φανερόν, £ιοτι £σον θερμαντικόν λαμ

y%,

βάνει άπό τον θερμότερον κύλινδρον, ^τόσον δίδει
εις τον ψυχρότερον·. Η'κράσις λοιπόν τού ΘερμΟτ
μέτρου τελείως δεν άλλοιούται*

Τ ί ? Ι 5.
9.5· ^Γταν των σωμάτων η άραίωσις φθάση
εις τον έσχατον όρον, εάν έξακολουθη ακόμη, του ^
θερμαντικού η ενέργεια, τό βερμαινόμενον σώμα
αποκτα μεγαλειοτέραν δύναμιν εις τά V άντιπα*
λαιη με την έρέλκυσιν , καί τά μόρια γίνονται
ελεύθερα, καί κινούνται προς παν μέρος, καί παραχωρουν είς πασαν Θλίψιν, καί τότε αρχίζει νά
τή κετα ι; δηλαδη νά γίνεται ρευςόν, κατά τον
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βαθμόν' της τού πυρός ένεργείας. ‘Τούτο το βλέπομεν είς το βούτυρον, εις το.
κτ*
,

λίπος

Π άντα τά σώ ματα δεν τήκονται μέ την
αυτήν * τα χ ύ τη τα , ούτε με την αυτόν τού
θερμαντικού ποσότητα. Μεγαλειότερος - βαθμό?,
χρειάζεται διά νά τακη 6 κηρός > -παρ’
δσον ’ χ ρ ειά ζετα ι, τό βούτυρον * ' - καί · πε1ρίσσόϊέ^Ος ακόμη χρειάζεται προς άνάλυσιν των
μετάλλων.
A ta" νά καταλάβωμεν σαφέςερον ταυ την την
μεταβολήν* τού ςερεου εις υγρόν, πρεπει νά ςοχασθωμεν, o n τά μόρια των σωμάτων εχουσι,
τινάς επιφανείας, με τάς οποίας ελκουσιν άλληλας*
όταν δεν εμ π οδίζονται * καί αύται ονομάζον
τα ι Ε’πιφάνειαι, η Πλευρά! μεγί<Γη$ σύγγενείας.
Ε’ν όσω τό σω'μα είναι ς-ερεόν, α ί έπιφάνειάι αύτα ι τρέφονται προς άλληλας, καί ε'ν'ού'νταί διά
της προσκολλησεως. Ο τα ν αύξη.θη τού Οδρμ,αντικόύ η ενέργεια, μεταβάλλουν θέσιν, καί αί των
βορίων. έπιφάνειαι τρέφονται προς άλληλας, ηγουν
χ<χΙ: οσαί δεν έχουν συγγένειαν * τότε λοιπόν τά
μόρια, διά την έλαςικότητα τού Θερμαντικού,
γίνονται ευκίνητα.
Τ ότε συμβαίνει, άζιοσημείωτόντι φαινόμενον,.
δηλαδη παύει τού αισθητού θερμαντικού η ενέρ
γεια* καί-αρχίζει η τού κρυπτού * καί όσον θερ^.
μαντικόν προςίθεται, δεν κάμνει άλλο, είμη νά
βοηθη την πρόοδον της τήξεως, καί τότε μένει
ησυχον τό θερμόμετρον* εως νά έξατμισθη ό'λον
τό σώμα. Τούτο τό φαινόμενον έξέπληξε πάντ.ας
τούς φυσικούς, καί εκτοτε ένόησαν τό κρυπτόν,
θερμαντικόν.
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(/σ ω μεγαλειοτεραν άντίςασιν ^δοκιμάζει

Λπΐ'ίΐ'.ξΐ^

τό θερμαντικόν, τόσνον άργότερον αποτέλεσμα προ- οτ^-ποντα τ«

«(έμ.ατκ

ΚενεΓ. Ε’άν τό σώμα ηναι φύσεως τόια ύτη ς, ωςε τηχ#ντ*ι β-,
νά ύποχωρη ταχέω ς είς την πρωτην του θερμαντ
τικού προσβολήν, τότε τα μόρια της επιφάνειας
ράνουν την προσκόλλησίν τ*ύν, καί τήκονται, πριν
ακόμη τά ενδότερα μέρη λάβουν καιρόν νά θερ-<
μανθωσι * και ούτως ολος ο' όγκος τηκ^τα^οιατ όλ ον, ως. βλέπομε^ πολλάκις τον κηρόν, και τό

I)

λίπος. Ε’νίο,τε τά μέρη ταυτα διαλύονται εις κα
πνό ν, και εις φ λ ό γ α , ως τά του ξύλου, τό όποΓ?
καίεται είς την επιφάνειαν, έν ω τό κέντρον

t)'j

άκομη είναι ίσως κρύον,· Α λ λ ’ εάν της επιφάνει
ας τ ά μέρη ανθί<ανται τό σ ο ν, ως-ε τά ενδότερα
νά λαμβάνωσι καιρόν.'ίκανόν διά νά θερμανθωσιν ·
προσκόλλησές των χάνεται σχεδόν ένταυτω εις
ολον τό σώμα, και είς ολίγον ^καιρόν η Τηξις γ ί
νεται γενική, ως συμβαίνει εις τ ά τηκόμενα μ έ
τα λλα . Βάλε- επάνω είς τό αυτό πυρ δύο κατα
πάντα όμοια αγγεία , καί εις τό εν βάλ» μίαν λίτραν κηρίου, εις δε τό άλλο κασσίτερου» Το κηριον θελει τακη διαδοχικως καί κατ* ολίγον, ό δέ

κ

κασσίτερος, θέλει περάσει πολύς καιρός έως να
μεταβαλητην φαινομένην του γ.ατά<Γασιν. Α λ λ ’ ό
ταν άρχίση νά τή κ ε τα ι, μετ’ ολίγον θέλει τακη
ο λ ο ς, καί όμως εις τ ’ άλλο άγγεΓον θέλει είσθαι
»
/
ακόμη κομματιον ^ερεου κηρίου.

*

^

,

97* ΕΓδομεν ανωτέρω (85)* ®τι Τ® Φερμαν™κον περισσοτεραν συγγένειαν εχει με τά μ.έταλλα>
παρα με το ξύλον. Μ ίαν κάμινον σιδηράν καιομ.έτ
νη ν,

παρτ χ α (, δεν ημπορούμεν νά την μετακο-

Το θβ^μ«ντικον αναλύ
ει τ»ί μ,βταλλα, καί ά φ ίνει αγγιχτβ>
ζνλβν.

76

ν *.

μίσωμεν από τότφίλ
λινήν λαβήν.
.

tqtov ,

εάν δεν έχη ξυ*

9νφτ^βς
9*· ΙΤοσον άφιλος λαμβάνουν οι τεχνΓται εκ
♦ας ·»*.χν*ς τ ~ς χ^ν μετάλλων τήξεως, καθείς τό ηξεύρει. Πρεπε*
ex της Τϋ>ν
όμως νά σημεΐώσωμεν, άτι ένγένει εύκολωτερον τή
μ.«τ«'λλων
κονται τ ά μ έ τ α λ λ α , και μ ε όλιγω,τέραν θερμότατα,
όταν ην.αι ηνωμένα με άλλο τ ι σώ μα. Ε ίπα ενγεν ε ι3 διότι ενίοτε τό εκτινων μετάλλων κράμα δύ
σκολες τή κ ε τα ι, ως τό λευκόν μ έτα λλο ν, τό όποΓον μ ε τ α χ ε ιρ ίζ ε τ α ι εις τους καθρέπτας των τη
λεσκοπίων, και είς άλλα όργανα της Κατοπτριχης,
και είναι σύνθετον άπό χ α λ κ ό ν , κασσίτερον, αρ
σενικόν, και ς·ίμμι,
Α 'νάζεόις.
ΤΙ

6tv a« η

Λ\«ζ«<τΐς,

ο9· Μ ία ύ λ η , άφ’ ου μεταβληθη είς ρευςόν
διά τού θερμαντικού* έξακολουΘεΓ ακόμη νά θεμ.
μ α ίν ε τ α ι, εως νά άναζέση , ηγουν νά βράση, εάν
ήναι δεκτική τοιαύτης ιδιότητος.
ΙΙολλοι φυσικοί αποδίδουν την αιτίαν της α ’ναζεσεως είς τον αέρα τόν έξερχόμενον από τα
μέρη τού υδατος. Η’ξ§ύρομεν. ό μ ω ς, ' ότι ημπορούμεν νά βράσωμεν ποσότητα τινά υ δ α το ς, εως
ου έξατμισθη. Η* ξεύρομεν πρός τούτοις διά της
πείρας, ότι τό ύδωρ περιέχει αέρα, μόνον όσον εί
ναι τό τριακος-ημόριον τού μεγέθους τού υδατος'
πως ημπορούμεν λοιπόν νά ςοχασθωμεν, ότι τόσος
ολίγος άηρ εξαρκεΓ είς ό'λην την Α ’νάζεσιν τού ύδ α τ ο ς , έ π ε ιτ α , τό ύδωρ καθαρισμένον άπό τόν
αέρα του βράζει, ώς και τά μ.η καθαρισμένα

υ$ιχ·*

τα. Η* αιτία λοιπόν της ’Αναζέσεως είναι άλλη.

?7 ϊοο* Ε’άν βάλωμεν επάνω του πυρός ύέλινον

Αΐτίζ Γης

άγγειον με ύδωρ, θέλομεν ίδεΓ πρώτον τάς εντός ^
τον αγγείου πλευράς ραντισμενας με πομφόλυγας διαφανεςέρας του υδατος. Α υ τα ι είναι μικρά
μέρη του ά έρος, ος τις ποότε,ρον ητον προσκολλτ μένος εις την εντός επιφάνειαν του αγγείου, καί
τδ θερμαντικόν τον έξέτεινεν. ( οΓταν η εκτασις
αυτή φθάση μέχρι τινός , καί τ ά μόρια γίνουν
πολύ ελα φ ρά , περωσι δί όλου τού ογκου το υ ■υ·
δ α τ ο ς , καί άναβαίνουν βίς την επιφάνειαν , καί
εκείΟεν φεύγουν* εως τούτου κάμμία Α’νάζεσις
δεν γίνεται. Μ ετά τούτο βλέπομεν , οτι ανασαί
νει άπό τον πυθμένα α τ μ ό ς , δς τις δ_ιά.ρειται*
καί σκορπίζεται εις ολόν τον ογ'κον τού υ δα τό ς,
τό όποϊΌν διά τούτο γίνεται θολόν. Ο γ άτμάς ουτος είναι ύλη τού πυρός, ητις ερχεται ως διά
κόκκινου διά των πόρΑν τού αγγείου καί τού ύδα:ος. Μ ετ’ ολίγον ό όγκος απας του υγρού φαί
νεται γεμάτος άπό πομφόλυγας λ ε π τ ό τ α τ α ^ α?
τινες θολόνουν τό ύδωρ , καί πηδωσι ταχέω ς εις.
την επιφάνειαν. Καί αύταί είναι ομοίως έκ Της ύλης ;
τού πυρός * εισέρχονται όμως π α μ π λη θείς, διότι
οι πόροι τού αγγείου, καί τού ύδατος είναι πλέον
άνοικΤοί * δθέν αυξάνεται η χωρηΤικότης τού α γ 
γείου , καί τό μέγεθος τού υ δ α το ς, καί μ ολον
τούτο άκόμη δεν είναι Α’νάζεσις. θ ' πυθμην τού
αγγείου , ων πλησίον τού πυρός , φαίνεται α
νοικτός , καί ε χ ω ν . πολλάς, τρύπας , διά των
οποίων μάς φαίνεται em Τρέχα διαφανέςα1·ον τι ρευςόν, τό οποίον α ν α π ή δ α , καί ύψόνει
πανταχόθεν τό ύδωρ. Ε ’δώ είναι η Α’νάζεσις έ**Γνο ο,που μάς φ α ίν ετα ι, οτι εξέρχεται άπό

αύτάς τά ς τρ,ύπ&ς, νομίζω ,. ότι ίίνάι μέρος υδα<*
τος μεταβληθέντος είς ατμούς, διά την έν τω πυθμ έVI θερμότητα. Το αυτό συμβαίνει καί εις μίαν ρα
νίδα υ δ α τ ο ς , την oftoiav' ρίπτομεν είς,θ ερ μ ό τα τον σίδηρον * εξα τμ ίζετα ι παρευθυς , καί 'α π ο τε
λεί* πολλάς π ο μ φ ό λ υ γα ς, αί όποϊαι αμέσως διαρρηγνυνται.
Ο Tt η .θεωρία αυτή είναι άληθης, βεβαιουτάι εκ
τσυτΟ υ, οτι τα μέταλλα δεν βρά ζουν·, διότι δεν'
εξ α τμ ίζ ετα ι ,

είμ,η η τουΤ a>V επιφάνεια , καί ο

α τμ ό ς δεν ημποζέΓ άπό τον πυθμένα Va διαπερασΑ tov ό'λον όγκον του μ ετά λλου .

Καί κανείς ας

μην είπη, ότι διά τό βάρος .των δεν βράζουν*

0i 6r t

ό ύδρα'ργυρος, άν καί βαρύτερος των άλλω ν, ρta v λ ά β η τό ν άναγκαΓον της θερμότητας β α θ μ ό ν ,
βράζει καί α υ τ ό ς ’ άλλα καί τα μ έτα λλα

α υ τά

βράζουν ευκόλω ς, όταν ένωθώσι μέ ουσίαν τινα
επιτηδεία ν εις τό, νά ε ξ α τμ ίζ ετα ι, καθώς ξύλον,
άνθρακα κ, τ.

Η Γ άληθης λοιπόν α ιτία τη,ς

α

’·

ναζέσ εω ς, είναι μέρος του ύγρου μεταβληθέντος
εις ' εκτ'ίταμένον άτμόν δ ιά της του Λυρός ένερ*
γεί ας.
£<ως *ου
λ0 1 · ϊ ο ύδω ρ, άφ’ ου βρ ά σ η , εάν έξακολοικ
δερμαίνδται, 6η ακόμη του θερμαντικού η ενέργεια, δεν βράνί,^ίωρ.
ζ ^ π λ έο ν , άλλά σμικρύνεται ό όγκος* διότι μ ε
τα β ά λ λ ετα ι είς α τμ ούς, οΓτίνες γενόμενοι του άέρος ελαφρότεροι, ύψόνονται βις την άτμοσφαΓοαν,
καί τόσω ταχύτερον , οσον όλιγωτερον είναι έπιφορτισμενον τό ύδωρ με τό βάρος της α τμ ό σ φ α ι
ρας.

Βάλε είς την πνευματικήν αντλίαν άγγε,&ν

-ο α τες θερμού, όχι όμως βράσσοντος, Α’φ Ου έκ-

ράλης τον ά έ ο α , θέλεις ίδεΓ * eft αμέσως: αρχίζει
νά βράσση. '
θ ' Χωσόριος ( ι ) διη γείτα ι, o n είς την κορυφ ή
του λεγομένου. Λευκού θέρους, τό όποΓον είναι
ύψηλότατον,

ε’χρειάόθη όλιγώτδ'ρόν. θερμαντικόν,

Αγουν 6 R >! βαθμου'ς. τού Ρ'εω μύρου, δια νά βρά 
ση το ύδωρ , έν' ω εις τους πρΟποδας έχρειάσθήσαν περισσότεροι βαθμοί. Δ ιά νά βράση λοι
πόν τό ύ'δωρ , δύο π ρ ά γ μ α τ α χ ρ ειά ζο ν τα ι, ·νά υ
περίσχυση του θερμαντικού η δύναμις, καί εκ τού
του νά νικηση την εφέλκυσιν της επισυναγωγης.*
καί δεύτερον, νά νικηση την θλίψη*, η βάρος τη 4
ατμόσφαιρας*

ζ

Η ' τού υγρού μεταβολή εις. ατμούς τοΤε γίνε·*
νετέα φανερά

y όταν

τό ύδωρ παρ, χ ά . λ ά ^ ι 8 ο

βαθμούς θερμ.ότητος επάνω τού μηδενικού της κλί
μακας τού Ρ 'εω μ ύ ρ ο υ , και είς 28 δακτύλων θλίψιν της άμοσ φ αίρας, ,κ α τά τό βαρόμετρον.
... .
Δ ιά νά βεβαΐω θης, οτι τό ύδω ρ, ά<ρ ού βρά 
σ η , δεν επ ιδ έχ ετα ι εις to έξης θερ μ ό τη τα , αν
καί εξακολουθώ νά βράσση, ' βάλε τό θερμόμετρον
είς ζέον ύδωρ, καί θέλεις ίδε?, οτι άφ’ ού ό υδράρ
γυρος άνα£ώ ^ίς ύψος 8 ο , β α θ μ ώ ν , δεν ανασαίνει
πλέον, ως είπομεν ανωτέρω. Τ ο α?πον τούτου είναι,
ο τι, επειδή τά όρια της τού υ & το ς ύγροτητος] είναι
περιορισμένα μ ετα ξύ τού μηδενικού, καί τού 8ο β α θ 
μού τού θερμομέτρου τούΡ'εωμύρου, όσον θερμαντι
κόν εμ£β εί$ τό ύδωρ περισσότερον παρά τούς είρη-

Ο Sausure.

γένους β α τ ο ύ ς , άλλό δεν κάμνεί * «ί μη νά εξ*
α τμ ίζ η τα μέρη του ύδοίτο?, χωρίς ν άύξήση fe λιίώ ς την κράσιν των 8ο βαθμώ ν.

ΕκΛυράϋκρότπάις (ί).
Ο»

♦

Τ ι 6;vccc η
£ XTi’W pffO-

χρίτησις καί'
r.cOev

JO2. Ο τ ά ν τό σ ώ μ α έξα τμ ισ θη αίφνηδίωϊ
εν ακαρεΓ, ηγουν όταν το θερμαντικόν έμβη

·πρβ- tfc ολον τό σ ώ μ α , κα! το μ<ταβαλη εν] ροπή οφ

*PX8Vi.

θ α λμ ο ύ είς α τ μ ο ύ ς, τό τε γίνετα ι σφοδρός κρότος,
το ύ ΟπΟίου Τα α π ο τε λ έσ μ α τα είναι ανάλογα της
υλικής ποσοΤ ήτος, χ&\ του χ ρ ό ν ο υ , τον όποΓον
διανύει^ εως νά μεταβληΟη εις ατμούς. *Γο αίτιον
είναι τούτο. Ε ίς Την βραδεϊαν εξαΤ μισιν, τό θερ
μαντικόν ενεργεί* με σφοδρό τη Τα , όμως είς την
επιφάνειαν μόνον* είς δε την ταχεΓαν, ενεργεΓ είς
όλον τον ογκον * τό τε τό σώμα α π ο κ τά ύπερογκόν μ εγ έθ ο ς, ως πρός το πφότερον , καί κ α τέ χ ε ι
διάβημ α

40 0 0 *ι$

σχεδόν μ εγά λ ειό τερ ο ν, ως

6ε-

λομεν ομιλήσει εις Το περί τού εξα τμ ιζόμ ενου ύδα τος. ί ί ανισορροπία δε της α’τμοσφαίρας, προ«ρχομενη εκ γης εκτυλίξεως τού άεροειδούς ρευ<ςού^ προξενεί* την άκουομενην βροντήν,

ητις

εί

ναι ανάλογος της προσβολής, Την οποίαν ό άήρ
δ έ χ ε τα ι παρά Τού ρηθένΤΟς ρευ$όυ.
Πως κ α τ α 
σκευάζεται
ή π υ ρ ί τ ι ς κό-

Ι ο (3- Η ' πυρίτις κόνις προξενεί* Ε ’κπυρσοκρό*

τησιν. Αυτή κα τα σκευά ζετα ι ά π ό χ ί μέρη νίτρου,
νις, καί ταυ- 7 4 άνθρακος , και 9- θείου, ο ίτ α ν ηναι κ α λ ή , ά της Ε’κ-κυρ- ν ά π τετα ι καί με τόν παραμικρόν σπινθήρα* Α’φ’
σβκρβτησις.

ού ά ν α φ θ η , άποτελεΓ υπερμε’γεθες ελαςικόν ρευ-

ι) D etontiatioa.

ςόν σ ώ μ α , σύνθετον

εξ ανθρακικού οξέος πνεύ

μ α το ς , εξ ύδρογονικού, καί θειϊκου οξέος πνεύ
μ α το ς.

Τ α ύ τ α όμοΰ η ν ω μ έν α ,

τάτην των ε λ α ς ικ ό τ η τ α , νικώσι

με την δυνατωπ ά ντα τ ά

εμ 

πό δια , άνοίγουσι δαομον, καί άπωθούσι σφοδρό
τ α τ α παν τό άνθιςάμενον.

Α’ΛΟτελέΰματα του ελευθέρου θερμαντικού
έτίάνο είς τ’ αν^οόΛινα βαόματα, καί εις
τά φυτά.
104- Των ζωων α ί ίνες εκτείνονται υπό
του
η

θερμαντικού ,

ελαςικότης των.

και

επομένως

Αποτελεσ-

ολιγοςευει λ8υ6^ 3υΘ, 0

Δ ιά τούτο η ένεργεια των μαντικά έ.

μυών τό θέρος γίνετα ι άσθενεςτρα , καί ευκόλως f * 'w ϊι-ς 7Κ'
ιν«ς.
χουραζόμ.εθα. Α ί ίνες το ύ ς ο μ ά χ ο ΰ καί των έν
τερων όλιγώτερον έντείνονται, καί· έκ τούτου πολλάκις η ανορεξία* καί όλιγώτερον τρώγομεν τό
θέρος, παρά τον χειμ ώ να .

Είς καιρόν καύσωνος

χα υνο ύτα ι του δέρματος τό ύ φ α σ μ α , καί δίδει
έλευθεραν την έξοδον είς τον ίδρ ω τα , καί είς την
άδηλον δ ια π ν ο ή ν άλλ’ όταν τό ψυ'χος είναι μ έτρ ιο ν , α ί ίνες τότε given μ,άλλον τ ε τ α μ έ ν α ι, >ην ω μ εν α ι, καί δυ να τω τερ α ι, ηΓ ενέργεια των μυων
α κ μ α ιό τε ρ α , άντεχομεν είς τούς κόπους, χωνεύομεν καλλιώ τερον,
ξιν.

Ε’άν

καί εχομεν περισσοτέραν όρε-

όμως τό ψύχος ηναι ό ξ ύ τ α τ ο ν , αί ίνες

τείνονται παρά π ο λ ύ , η έλαςικότης των αυξάνει
πλέον τού δέοντος , τ ά τριχοειδή των αρτηριών
ά κ ρ α , τ ά όποΓα τελευτω σιν είς* τό, δ έ ρ μ α , διά
την ίσχυράν συςολην των

άπωθούσι το' α ίμ α είς

τ ά μεγα'λά τελέχη * καί έκ τούτου γεννάται ώχροτης είς την επιφάνειαν τού σώματος.

Τ αχύ-

8^
τέρα γίνεται η κυκλόφορία τού αίματος, ά’λλ’ άμε*
σως πηγνύονται
χυ μ ο ί, καί μένουσιν ακίνητο?,
έκ τού οποίου προέρχονται τόσαι επικίνδυνοι άσθένειαι* και αν ούτοι παγωσιν εξ ολοκλήρου, η απο
θνήσκει ό άνθρωπος, η μένει άναίσθητον τό μέ
ρος έκεΓνο, ό, που έδοκίμασε τό ψύχος.

οι

θ' χϋυσων,
XU’. TO

ψ ’^ -

χος τ .ζ οϊ ό-

νουσ-ν βνίς.
τε αναλογα

'i^roTsXi-.

σ,υ,ατα.

10 $.

ο

Ανν και
καύσων, καί τό ψύχος ηναι
έκ διαυ .έτρου αντικείμενα, προερχόμινα, τό μέν
πρώτον από τό πολύ θερμαντικόν, τό δέ ψύχος
από την απουσίαν αυτού* ενίοτε όμως καί τά
δύο άποτελούσιν ανάλογα αποτελέσματα. Είς τούς
μεγάλου* καύσωνας τού θέρους ό αηρ γίνεται ξη
ρός, η γίί χάνει την υγρασίαν της, σκληρύνεται,
καί μεταβάλλεται πολλακις είς κονιόρτόν. Το
υπερβολικόν ψύχος ομοίως., επειδή πηγνύει τά
υδατώδη μόρια, καί τας αλλ ας έτεροειδεΓς ουσίας
τάς εν τη άτμοσραίρα, ξηραίνει τόν αέρα* η γη
επίσης σκληρυνεταί, καί δεν είναι σπάνιον νά βλέπωμεν κονιορτον είς τας οδούς, καί εξω της πό*
λεως, είς καιρόν ξηρού χειμωνος. Το άποτελεσυ.α
τούτο ποοε'ρχεται κυρίως άπό την έξάτ'μισιν
των υγρών. Σκέπασε άγγεΓον γεμάτον ύδωρ, καί
βάλετο είς τό πυρ. Ε ά ν σηκωσης τό σκέπασμα,
σηκόνεται πυκνός καπνός. Χύντριψε την επιφάνειαν
τού παγωμένου ύδατος, καί θέλεις ι’δεΓ καί έκεΓ
καπνόν, θ ' πολύς καύσων τού θέρους ξηραίν.ων
τά φύλλα, τόν. φλοιόν, τά άνθη, κα: τά απαλο>τερα μέρη τού δένδρου, τα κάμνει ενίοτε ν’ άποΟάνωσι, καί νά γένωσιν άνεπιτηδεια είς καοποφορίαν. Τ οιαύτη αταξία προέρχεται καί άπό τό
υπερβολικόν ψύχος, ώί.είναι είς όλους γνως-όν.
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0,3

ιο6. Ο υπερβολικός καυσων ημπορεΓ να προ. ,
Ν
/
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ξενηση την γαγγραιναν, και τον σφακελλον, Τ α
αύτα πάθη συμ βαίνουν, καί όταν τά μ&λη ςερηθώσι της θερμότητας, καί της κινησεως. Τ ο ψ ύ Γ

,

t
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,
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Και αλΛ
άποτελέσμ*,
_α τη-ς
μο'^ητος,
χαιτ®υ Ψ'—

ν χους 6τ:ανα>

χος, κα: ο καυσων βλαπτουσιν εξίσου καί τα 8ίς
ej;.
σκληρότερα μέρη Των ζώων, ως δοκιμάζομεν πολ- *αα~α·
λάκις εις τούς όδοντας, όταν κάμνωμεν κατάχρησιν θερμότατων, η ψυχρότατων βρωμάτων , η
ποτών. Η' εκ της πολλής θερμότητας ξηρασία
διατηρεΓ από την σηψιν, και διαφθοράν τά σώ
μ α τα , ώς κα! η έκ Της πολλής ψυχρότητος* εχομεν τά έξης παραδείγματα# Ε'υρίσκονται π τώ 
ματα εις τούς άμμους ττίς Α ’ραβίας, τά οποία
σώζονται ακέραια εκ πολλών αιώνων. Α’λλά και
εις τό Σ π ίτσ β έρ γ , ώς λέγουσι, προ τρίακοντα
χρόνων τεθαμμένα π τώ μ α τα σώζονται ακέραια.
Ε ίπα η έκ της πολλής θεομότητος ξηρασία * διό
τι η θερμότης ηνωμένη με την υγρασίαν, τα χ ύ 
νει την σηψιν.
ιο γ . Ο λοι κοινώς οί φυσικό! με τον Βοεράβ’ιον έφοόνουν, ότι-ό άνθρωπος δεν ημπορεΓ νά

Ε·ς τ.* ΐ ον
fJs?-

ζηση εις αέρα, του οποίου η θερμότης είναι ιση ·;(ί, _ 0?ε,: v .j
με την του σώματός του. Τοιαύτην γνώμην είχεν ζ'-®? °" «>’ /
* > ».ο,
w
ν
\
ι
θρωπος.
αυτός, διότι εβλεπεν, οτι μερικά πτηνά και τε 
τράποδα είς ολίγον διάςημα καιρού άποθνησκουσιν είς άέρ# έχοντα θερμότητα 5 2 περίπου βαθ*
μών, δηλαδη 2 2 βαθμών περισσότερον παρά την
τού ανθρωπίνου αίματος* άλλ η τοιαυτη γνώμη
«φάνη σφαλερά, διότι ά πεδείχθη , ότι είς μερι
κούς κατοικημένους τό π ο υ ς, η θερμότης της α 
τμόσφαιρας, κα! είς αυτόν τον σκιερόν τόπον, εί
ναι μεγαλδίΟτέρα, παοά την εσωτερικήν θερμότη-
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τα του ηρ. ετέρου αίματος. Εις το ακρωτήριο’/
της Καλής Ε’λπίδος η θερμότης της ατμόσφαιρας
εις τόπον σκιερόν ανασαίνει εως εις £ 0 βαθμούς,
καί οι κάτοικοι υποφέρουν. s
Πολλάς πείρας καί παρατηρήσεις ε χ ο μ ε ν ,
οτι ό άνθρωπος ημπορεΓ νά ζηση «ίς αέρα πολύ θερ
μότερο'; παρά τό σώ μα του- θ ' Φορδυκος μείνας
με μόνον τον χΐτωνίσκΟν πόντε λεπτά είς δωρ.άτιον. έχον θερμότητα
βαθμών τού θερμομέ
τρου τού Φ αρεγχειτου, ίδρονε μετρίως* έπέρασεν
έπειτα εις Θερμότητα ι ΐ ο βαθμών, καί ηυζησεν
ό ίδρως, ό δέ χιτωνίσκος τοσον υγρός εγινεν, ωςε
ηναγκάσθη νά τον έκβαλη. Το ύδωρ ετρεχε πθταμηδόν άπ’ ό'λον τό σώμα. Ε μεινεν άκόμη δέκα
λεπ τά , καί έπέρασεν εις θερμότητα 1 2 0 βαθμώ ν,
καί Την ύπέφερεν 2 0 λεπτά. Τ ό Θερμόμετρο*
βαλόμενον υποκάτω της γλωσσάς του, καί εις τάς
χείρας κρατούμενον, καί βυθιζόμενο* εις τό ούρος,
εδείκνυε μόνον ιο ο βαθμούς. Ο'σφυγμός έτα χύ νετο, καί εσφυζεν ι φ 5 9 0 ? α ^5 εις τό λεπτόν, η
κυκλοφορία η υ ^ ά νετο , αί φλέβες έφυσσωντο, τό
δέρμα έκοκκίνισε, καί εφλογίζετο, η αναπνοή όμως
ολίγον ηλλοιώΟη. Ε ’μοηκεν εις Θερμότητα Γ/30 βαθ
μών, καί Τ αποτελέσ ματα ήσαν σχεδόν τά αυ
τ ά , ως καί εις τό πρότερον πείραμα. Ενφερεν ύέλινον άγγεΓον θερμού ύδατος περίπου ιοο βαθμών,
ως ητον η του σώματός του Θερμότης. Η επιφά
ν ε ι α τού αγγείου εγινεν ύγροτάτη, καί τό ύδωρ
δΤρεχεν εξω ά π όλα τά μέρη της επιφ ά νειας,
ϊχος ού η θερμότης τού περιεχομένου ύδατος άνέ£η εις 1 2 2 βαθμούς. Εις άλλο πείραμα ό αυτός
Φορδυκος έμ 6 ηκε· ρά. άλλους τέσσαρας εις θερμό-
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τη τα I<y© βαθμών καί ύπέφεραν περισσότερον πα ρ ά
λεπτά. A*<p ού άνεπάυθησαν μίαν ώραν, έ μ 
πήκαν είς ,θερμότερον βαθμόν, καί εις τό τρίτον

20

πείραμα έφθασεν η θερμόττς εις 1 9 8 βαθμούς,
καί όμως την υπέφεραν δέκα λεπτά. Α’λλ’ επει
δή η παρουσία πέντε ανθρώπων έπροξένει τα χεια ν
την έλάττωσιν της θεομότητος τού δωμ,ατίου, έμειν* μόνος είς. Α ψ ου τό θερμόμετρον άνέβη εις
τον 2 ΐο ' βαθμόν , δηλαδη § $ $ μόνους βαθμούς
όλιγωτέρους άφ’ εκείν.ους, εις τούς οποίους’ το ύδωρ ...
β ρ ά ζει, έμβηκεν είς τό δωμάτιον, καί έςάθη τρία
λεπτά* καί εις τό ' ολίγον τούτο -διάςημα , τό
θεομ.όμετρον κατε'βη εις τον 1 9 6 βαθμόν.
Πέτρος ό Μοσχάτης ά πέδιιζε διά της πείρας,
ότι ό άνθρωπος αντεχει ρ,έχρι τίνος χωρίς ενοχλησιν εις θερμότητα καί 47 βαθμών τού θερμό- ‘
μέτρου τού Ρ'εώμύρου, δηλαδη σχεδόν εις 126
βαθμούς τού Φ αρεγχείτου. Ε’μβηκεν ούτος εις δω*
μάτιον θερμανθεν μέ τον είρημ,ένον βαθμ.όν, εχων
καί δύο καλά θερμόμετρα μέ όρειχάλκινον κλίμα,
κα, διότι τό ξύλον δεν αντέχει εις τούτο τό π εί
ραμα. Ε ’κρατεί μέ ένόχλησιν είς τάς χεΓρας τό
θερμόμ.ετρον διά την θερμότητα της μεταλλίνης
κλίμακος. θ 'τ α ν έπλησίαζεν εις τό θερμόμετρον,
η αναπνοή ηνα^καζε τον υδράργυρον νά καταβαίνη μερικούς βαθμούς. Ο ταν τό εβάλλε ν είς τό
^ομα, κατέβαινεν εως τον 15 βαθμόν τού Ρ*εωμ.υοου είς ολίγων λεπτών διά ςη μ α * κρατούμενον
δε εις τας χεΓρας, κατέβαινε περισσότερον. Το
δέρμα τού προσώπου εκοκκίνισε πα ρά πολύ. Το
^ηθος είς την άρχην ηνω χλείΐο από τον θερμόν
αέρα, επειτα ομιος άνέπνεί με ευκολίαν, αλλά καί
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τικέν «ίς κάμμίαν των χρήσΐν , θερμαίνονται
άναλόγως με το θερμαντικόν, ο, που δέχονται.
Δ ιά της Θεωρία? ταυτης εύκολα εξηγείται
διατΐ ίδρόνουν πολύ, δσοι εύρίσκονται εις υπερ
βολικήν θερμότητα· διατί καταβαίνει τού θερμο
μέτρου ό υδράργυρο?, οτ<χν εγγίση την γλώσσαν,
τάς χεΓρας, η άλλο μέρος. Εις τοιαύτην υπερβο
λικήν θερμότητα' ό άνθρωπος ζη, εν όσφ έχει
ύ δω ρ , δπλαδη ύλην, ητις εκβάλλει άκαταπαύ<^ως τό περιττόν θερμαντικόν, ο, που εμβαίνει εις
τό σώμα* η μένει εις τούς πνεύμονας, όταν δια»
λύεται τό όξυγονικόν πνεύμα* διότι, ώς Θέλομεν ιδεΓ μ ετ’ ολίγον, ό άναπνεόμενος άηρ είναι
σύνθετος από δύο άεροειδη ρευςά, δηλαδη όξυγονικόν αέρα, κα: νιτρογονικόν, η παυσιζωον * ε’κ
τούτων τών ρευςων, τό πρώτον μονον χρήσιμευε&
πρός αναπνοήν, και είναι η προκαταρκτική αιτία
της τών ζώων Οερμοτητος. Ο'ταν παύση η δια 
πνοή δί έλλειψιν ύλης, ό άνθρωπος ευθύς λαμ βά
νει την κράσιν τών περί αυτόν σωμάτων, και απο
θνήσκει. Η' υγρασία της γλώσσης, τών χειρων κ τ .
τραβίζει μέρος θερμαντικού από τό θερμόμετρον,
διά νά έζατμισθη, και διά τούτο καταβαίνει ό
υδράργυρος, Ο σω περισσότεροι άνθρωποι έυρίσκονται είς θερμόν δωματιον, τόσω περισσότερον
υγρόν άπ αυτούς εξα τμ ίζετα ι, καί επομένως π ε 
ρισσότερον θερμαντικόν δ α π α να τα ι, διά τούτο
αναγκαίως όλιγοςέυει τού δωματίου η Οεομότης,
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Ε’νέργεια του θερμαντικού επάνο εις τα
κεχραματιόμενα ϋάματα·
Τ α ίικ φ σ *
109. Α πε’δειξεν η π εφ α , ότι τ ά διαφόρως
ρως κεχρωμκτισμ.(νκ χρώματισθέντα σώ ματα βχουσι καί διάφορον συγ
σήματα δεν γένειαν με τό θερμαντικόν, και επομένως δεν είν
εχουσι την
όλα επίσης αγω γά της απλής ταύτης ουσίας.
αυτήν συγ
γένειαν μ,β- Ε’πάνω της χιόνος βάλε ισομεγέθη κομμάτια μάλ
τβ θερμαν
τικόν.

λινου υφάσματος, διαφόρως κεχρω ματισμένα, και
μετ’ ολίγον "θέλεις ίδεΓ, ότι η υποκάτω των δια
φόρων κομματιων χιώ ν , διαφόρως αναλύεται, δη
λαδή η υποκάτω τού μελανός ταχύτερον, παρά
την υποκάτω τού λευκού. Π εριπάτει, γράφει ό
ΦραγκλΓνος προς την Κυρίαν Στε£εσώνα, τεταρτημόριον της 6>ρας εις τον ήλιον, φορούσα εν μερει λευκά, καί έν μέρει μελανά * καί εγγιζε με
την χεΐρα πότε τό-εν, καί πότε τό άλλο φόρεμα*
καί Θέλεις ίδεΓ, ότι τό μέλαν είναι Θερμόν, τό δε
λευκόν άκόμη δροσερόν. Λ άβε γραμμένον χάρτην,
καί σπούδασε νά τον άνάψης διά των ηλιΛκων
άκτίνων : τό άγραφου μέρος δυσκολώτερον άναπτετα ι παρά τό γεγραμμένον. Καλλιωτερον είναι
λοιπόν νά φορωμεν τον χειμώνα ενδύματα μ ε
λανά, καί τό Θέρος λευκά.
Ογ Μαρσίγλιος Λανδριανός έκαμε πολλά π ει
ράματα μέ τό Θερμόμετρου, διά νά ίδη τάς .δια
φόρους συγγένειας των χρωμάτων μέ τό Θερμαν
τικόν. Εν£αλε πολλάκις εις τό σφαιρίδιον οίνου
πνεύμα διαφόρως κεχρωματισμένον · καί άλλοτε
ετυλισσε τό αυτό σφαιρίδιον μέ διαφόρως κεχρω.
μ,ατισμένα υφάσματα,, καί είδεν, ότι των χρωμά
των η συγγένεια δεν ητον κατά την αυτήν ταξιν, κατά την οποίαν τό πρίσμα τού Νευτωνος

παριςάνει τά χρώ ματα, άλλα to κάνουν

eivat

τό ίσχυρότερον , καί τό χρώμα τού άχυρου τα
κίτριναν είναι το πλέον αδύνατον.

Το έκ του θερμαντικού Οφελος,
110. Το πρώτον όφελος, ο, που ίχομ&ν άπά
όκ του Οερ

τό θερμαντικόν είναι, ότι τό πυρ μάς Φβρ>μαίνει μαντικού
τον χειμώνα, και μάς διατηρδ? από πολλά? ασθέ χροδρχομίνειας. Το θερμαντικόν ενούμενον με τό φως, α π ο  νβν.
τελεί τό πυρ, τό οποΓον και μάς φωτίζει, καί
μάς θερμαίνει. Α’π’ όσα βρωματα μάς χαρίζει
η φύσις , ολίγον θρεπτικά ; καί υγιεινά ηθελον
είσθαι τά περισσότερα, εάν ελειπε τό θερμαντικόν, τό διαλύον, καί άπαλύνον, και τρόπον τινα
προπαρασκευάζον άυτά υγιεινά και νόςιμα. Το
θερμαντικόν διατηρεί την ζωήν των γερόντων,
και αδυνάτων. Τ ά απαλά μέλη τού βρέφους εν*
δυναμούνται με την μετρίαν θερμότητα. Η' αγα
θοποιός τού Δημιουργού δεξιά σπείρει τό ενεργη
τικόν τούτο δωρον περί ημάς, διά ν<ά τό μεταχειριζωμεθα, όταν θέλωμε'ά θ'σον είναι άναγκαία
εις ημάς
χρησις το υ , τόσον εύκολωτερον τό
εύρίβ-χομεν, όταν τό χρειασθωμεν. θ”σα έθνη όλι*
γωτερον ηξεύρουσι της φύσεως τά απόρρητα, καί
των τεχνών τάς εφευρέσεις , δεν άγνοούσι τον
τρόπον τού να έρεθίζωσι τό θερμαντικόν.

r

Πρ&τον μέαον όιά νά έρε$ίζαμεν τό θ ερ 
μαντικόν, τίγοι/ν τό Τριβή.
H I . To συνηθές-ερον μέσον διά νά ερεθίσω* Πρώτον
μ$σον η Tpt
μεν τό πυρ, είναι η πολλακις γινόμενη σύγχρου- fri.
οτς, άγουν η Τριβή δύο σκληρών σωμάτων ’ κα-
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θώς ηξεύρομεν, ότι ό χάλυψ συντριβόμενος μέ
την πυρΓτιν, διεγείρει το πυρ. Μ ε τάς πολυχρο
νίους καί βιαίας κινήσεις «νά*τοντ ενίοτε υπό
τΓς Τριβής ό άξων, καί οί τροχοί των αμαξών.
Είναι γνω<ςόν εις ό'λους, ότι τά καρφί*, τά σκέποφνα, όπρίων, καί τά τοιαύτα έργαλεΓα, πολλάκις τρίβονται τόσον, ώςε διεγείρουσι φλόγα. Το
σχοινίον περιτυλιγμένον είς δενδρον, η εις άλλο
ς-ερεόν σώμα, καί τριβόμενον μ έ βίαν καί τ α χ ύ 
τα τα , θερμαίνεται, καί ά νά πτετ*ι. Κ άμε τρύπαν
*ίς μίαν σανίδα, καί είς αυτήν τρίβε δυνατά σκλη,
ρόν ξύλον, καί θέλεις ίδεΓ, ότι κατ* άρχάς μ ετ α 
βάλλεται τού ξύλου τό χρώμα, καί κοκκινίζει εις
το ν.τόπ ον της Τριβής. Θ έλεις αισθανθη οσμήν,
επειτα θέλεις ίδεΓ καπνόν, καί μ ετ’ ολίγον πυρ.
Τ α υ την την μέθοδον μ ετα χειρίζοντα ι οί ίνδοί,
διά νζ ανάψω σι πυρ. Ε ’κ ταύτης της τρίτης μανθανομεν Την αιτίαν τάίν αυτομάτων , πυρκαίών,
α ί όποΓαι φθε/ρουσιν ολόκληρα δάση , όταν · σφοδρός καί βίαιος άνεμος κινησας τούς κλάδους των
δένδρων* προξενεΓ μ ετα ξύ των ίσχυράν .τη νΤ ριβήν.
Η' αιτία τού έκ της Τριβής πυρός είναι η έξης*
θ'μ όνος τρόπος να καύσωμεν εμπρησιμον σώ μα
είναι ν’ αύξησωμεν την κράσιν καί θερμότττάτου,
διά νά ημπορεση νά ένωθη διά της συγγένειας μέ
τό όξυγόνον της- ατμόσφαιρας, καί έκ τούτου νά
έκβάλη φώς, καί θερμαντικόν. Απά τ η ς Τριβής
λοιπόν τό σώμα θερ μ α ίν ετα ι, καί άφ ού φθάση
η θερμότης εί$ τον βαθμόν έκεΓνον, είς τον όποιον
ενεργεί η συγγένεια μέ τό ατμοσφαιρικόν όξυ γό
νον, τότε τό όξυγόνον ενουται μέ

τ ά τριβόμενα

σώματα* καί δ 'ά της τοιαύτης ένωσεως κατ’ όλί-

γον άφίνει ελεύθερον τό περιεχόμβνον εν έαύτ(>
θερμαντικόν* και τούτο ελεύθερον μεΓναν, θερμαί
νει, διαλύει, καίει πάντα τά έμπρησιμα σώ μα
τ α , με την επαφήν τών οποίων εκτβλεΓται η διάλυσις τού όξυγονικου αέρας

(ι)>

Ο ταν συντρίβωμεν τά πυρεΓα, διαλύονται
τ ά μεταλλικά μ όρια, >-και γεμίζονται από τό
της ατμοσφαίρας όξυγόνον. Δ ιά ·νά βββαιωθης
περί τούτου , συνάθροισε όλα τά κ ο μ μ ά τια , τ ά
όποΓα πίπτουσι διά την Τριβήν, καί θέλεις τά
ίδεΓ μέ τό μικροσκόπιον τιτανωμένα, ηγουν οξεί
δια γινόμ ενα, καί οχι πλέον . .μέταλλα* οτι δε
τό πύο τό φαινόμενον εις τά πειράμ ατα τα ύ τα ,
προέρχεται από την διάλυσιν τού ατμοσφαιρικού
οξυγόνου (τό όποΓον περιέχει θερμαντικόν, 'κα ί
ύλην τινά λεγομένην όξυγόνον* όταν λοιπόν άναλυθη ό αηρ
θερμαντικόν)
Χυντριψε τά
κης α ντλίας,

ούτος, έκπηδα εις τό φανερόν τό
άποδεικνύεται μ έ εύκολον π είρα μ α .
πυρεΓα είς τό κενόν της π ν ιυ μ α τ ι.ν
καί δέν θέλεις ίδεΓ τελείως σπινθή

ρας. Τ α μόρια τού χάλυβος θέλουσιν εύρεθη μ«τα λ λικ ά , ώς ησαν καί πρότερον. Το θερμαντικόν
λοιπόν δεν έκπηδα εκ τών σωμάτων, άλλ’ εκτυ
λίσσεται εκ τού ατμοσφαιρικού οξυγόνου. Ε ά ν
τά τριβόμενα σώ ματα δέν νηναι καύσεως δεκτικά,
ηγουν δέν έχω σι συγγένειαν με τό όξυγόνον,
μάταιον είναι νά έλπίζης άπ’ αύτά πύρ. Τ ά δέ
εμπρησίμα τριβόμενα, εύκολώτερον, η δυσκολώτερον έκβάλλουσι πύρ, διά την κατά τό μάλλον,
( ΐ ) Ο ζυγονιχος άηρ Sti/ecc ο ζωτ'.κος, r s p l τ · ν
6$λο,u,ev όμ.ιλησ5'. αλλαχού.

όποιου

$2
και ηττον συγγ&νειαν των με το ατμοσφαιρικόν
οξυγόνο ν.

Περί Ε'κ£έ<οεας.
Δεύτερον
μ ε β · ν ή fc/x ■*

ζΐσες.

112. Α*λλθ μ έσ ο ν , διά νά διβγείρωμεν του
θερμαντικού την ενέργειαν είν α ι, η συγγένεια ,
την οποίαν έχουβπ μερικά σώματατ νά διαχωρω,
otv ά λ λ η λ α , και νά ένονωνται,
προέρχεται η Ενχζεσις«.

και «κ τούτου

Λ έγετα ι Ε’κ ζ ε σ κ , δταν ουσία τις συντεθεί*,
μενη με άλλο σ ώ μ α , μ ετα βά λλετα ι αίφνηδίως
είς άεροειδές ρευς-όν* είς ταύτην την εργασίαν εκτειλίσσεται πότε π ο λ ύ , πότε ολίγον θερμαντικόν.
Δ ιά νά βεβαΐωθγς περί τούτου , χύσε τρεΓς ούγγί*ς πνεύματος οίνου επάνω εις τρεις ύδατος, καί
θέλεις ίδεΓ, ότι τό κράμα εκείνο χάνει τό,διαφ α*
ν ές, καί άν βυθίσης τό θερμόμετρον εις 'α υ τό ,
θέλεις ιδεί* ηυξημένην την θερμότητα του* Τ ο α
ποτέλεσμα θέλει φανίί μεγαλειότερον, εάν βαλης
δύο μέρη ύ δ α το ς, καί εν πνεύματος οίνου. Ιδού
καί μία εύκολωτάτη έξηγησις του φαινομένου. Ε ’»
πειδη τό πνεύμα τού οί'νου ένούμενον με τό υδωρ,
άποτελεΓ άλλην σύνθεσιν, ητις έχει χρείαν όλιγωτέρας ποσότητος θερμαντικού , έν μέρος λοιπόν
το ύ τ ο υ , επειδή μένει μονήρες , δίδει σημεία της
εαυτού παρουσίας διά τού θερμομέτρου*
Ο ί παλαιοί φυσικοί δεν ησαν σύμφωνοι περί της
αιτίας της Ε’κζέσεως * άλλοι έλεγον, ότι α? ζυμούμεναι, η έκ ζεόμεναι ύλαι διαχωροΟσιν αλληλας, καί τό
μ ίγμ α έθερμαίνετο * διότι τ ά μέρη προσέκρουον άμοιβαίως , καί έτριβον , καί διεχωρουν άλληλα*
δεν έσυμφώνουν όμως περί της διαχωρησεως ταυ-
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της * Ot οπαδοί τού Καρτβσίου διι'σχυρίζουται ,
ότι ο κόσμος είναι γεμ άτος από μίαν λεπτήν ίί»
Any , η η ς κινείται προς παν μέρος, καί δτι η υλη
αυτή εμβαίνει καί είς τά πλέον συμ πεπηγότα σώ
μ α τ α . Ε ίς δέ τάς ζυμώσεις κάί Ε’κζέσεις at πολλαπλασιαζόμεναι προσβολαί του λεπτότατου τού
του ρευςου*. κάμνουν.νά έμβώσιν α ί άκωκαί τών
οξέων εις τους πόρους τών αλκαλίων. Α*λλοι διισ χ υ ρ ίζό ν τα ι, δτι είναι αμοιβαία εφέλκυσις μετά*
ξύ τώ ν .διαλυόντων , καί διαλυόμενων σωμάτων *
όταν τ ά δύο ήναι είς κατά<ςασιν νά ενωθώσιν, η
ίφελκυσις σπουδάζει νά τά ένωση εντβλεςα τα ,
διά την άμεσον επαφήν τών μικρότατων μερών,
τό ο'ποΓον δεν ημπορεΐ νά γένια μέ την διαίρεσιν
τών μορίων.
H c νεωτέρα Χημεία Τεθβμαλιωμένη βίς βεβαιωτέρας ά ρ χ ά ς, άπεδειξεν, δτι τά είρημενα φ α ι
νόμενα , δεν εξηγούνται με μόνην την «φβλκυσιν.
Ε π ε ιδ ή τ ά σ ώ μ ατα ενούμενα, χάνουν θερμαντι
κόν * φανερόν είναι, oxt βίς τοιαύτ^ν ενωσιν πρ έ
πει νά εκτυλιχθη ποσότης όπωσουν ικανή είς το
νά προσβάλη είς τάς αίσθησβις η μ ώ ν, καί νά δώση σημεϊΌν είς τό Θερμόμβτρον της αυτού παρου
σίας , καθώς τώ όντι σ υ μ β α ίνει, όταν ενωθη τό
πνεύμ α τού οίνου με τό ύδωρ. Η" χωρητικότης τό 
τε σ μ ικρύνετα ι, δηλαδη τό σώ μα δεν δίνει ίκανόν νά περιέχη την αυτήν ποσότητα τού Θερμαν
τικού , ώς καί πρότερον * καί διά τούτο θερμαίνε
ται ό σεσωρευμενος σίτος, καί τών άλογων η κά
προς, όταν βραχώσιν. Ο'σάκις αυξάνεται η συγ
γένεια τών συςατικών μορίω ν, οσάκις ευ^ει ευ
καιρίαν η συγγένεια μ* τό όξυγόνον, η νιτρογό»
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νον της άτμοσφαίρας „ πρέπει νά εκ τυ λιχθπ Τ0
θερμαντικόν,, καί να γένη ελεύθερον.
V

μύ ά-

*αζεηΐν , χκΐ
φλόγωσιν.

I I 3» Η' μάλλον αισθητή Ε άζεσ ις είν α ι,

Ά

προερχόμενη έκ της ενώσεις τού ύδατος , μ έ τό
ΟειΥκόν οξύ ( ι ) *

χαι

μεγάλειοτέρα είναι ακόμη

έκείνη, ..την οποίαν βλέπομεν, χύνοντες θειΥκον ο
ξύ επάνω είς την πάτασσαν , εΓτε σημ πεπηγυίαν,
εί'τε και άγραν * 'διότι ό χ ι μόνον η πά τα σσ α εκ
τυλίσσει μεγάλην ποσ ότητα θερμαντικού, αλλα τό
φαινόμενον θέλει είσθαι καί με άνάζεσιν. Η ’μ π ο ρεΓ νά ηναι προς τούτοις καί Ενχζεσις , όχι μόνον
με ά νά ζεσ ιν, άλλα καί
γας δραχμάς

με φλόγωσιν.

Χύσε όλί-

ελαίου τερεέυνθου εις

ποτήρι ο ν ,

καί επάνω τούτου , μίαν ρανίδα , η δύο , νιτρικού
οξέος

(2 )·

μ ετ’ ολίγον χύσε πά λιν όλίγην π ο σ ό 

τη τα τού αύτου οξέος * καί θέλει φανη πά οα υτα
σφοδρά Ε νχζεσις μέ ίσχυράν ά νά ζεσ ιν ,

καί μ ε

γάλην ποσότητα ερυθρών , καί πυκνών άτμω ν, οίτινες α υ ξά νο ντα ι, καί λευκαίνονται περισσότερον,
εάν χύσης ακόμη ολίγον οξύ* άφ’ ού λευκανθωσιν,
άν χύσης μ ία ν , η .δύο ρανίδας ο ξέο ς, θέλεις ίδεΓ
την φλόγωσιν , καί είς τό ποτηριον ,- όπου εγινε
τό πείραμ.α , θέλει μείνει άνθρακώδης ύλη.
Ε'χζ*»ις καί
114* Η* κράσις δύο ηνωμένων ούσιων ενίοτβ
F"xrupijo«
τόσον α υ ξά ν ετα ι, ως-s προξενεί*, οχι μόνον φλόκροτησις.
γ ω σ ιν , αλλά καί νίκα ο,τι έμπόδιον απαντήσει.
Ζ ύμω σε με ολίγον ύδωρ ρινίσματα καθαρού σ ί
δηρου, καί άλλο τοσον μ.ετεωρισθέντος θείου, καί

,

(ϊ) Oleum
(2) A cide

vitriolicum .
nitrique. Acidum nitrosum deflogisticatum .

$5,
βάλε τό μ ίγμ α τουτΟ εις μέτριον βάθός γης.·
μ ετ’ ολίγον αρχίζει εσωτερική κίν*/ισ ις είς την ζύ
μην, καί τινάσσει την γην υψηλά, καί αμέσως ά ,
ναπηδά φλόξ.

Ε ις τούτο

το πείραμα αναλύεται

τό ύδωρ , τό όποΓον είναι σύνθετον , ως Οελομβν
ίδεΓ κ α τω τέρω , από δύο α έρα ς, ηγουν από όξυγόνον , καί άπό ύδρογόνον. Τ ο όξυγόνον ένούται
με τον σίδηρον, καί μέ τό θειον* τό δέ ύδρογόνον ελεύθερον μείναν, έξερχεται μέ τό θερμαντικόν.
I I 5". Ο τα ν τ ά φ υτά, καί τά ζωα χασω σι την
ζωήν , διεγείρεται εις τά μέρητων αυτόματός τις
κίνησές, ητις διαλύει τό ύύρασμα τούτων των ού*
σιων, καί μ ετα βάλλει την σύςθεσίν τω ν, καί τούτο
λέγεται Ζυμωσις» Φ α ίνετα ι, ότι η φύσις προξε
νούσα τάς διαφόρους Ζ υ μ ώ σ εις,

σκοπόν έχει νά

καταςηση απλά τά σύνθετα, είτε φ υτά είτε ζω α,
καί νά τά διάθεση ο ύ τω ς, ωςε νά συντεθωσι κατ
άλλον τρόπον»

'

Η.' Ζυμωσις η είναι σακχαρικ'ά ,

Υ) οίνωδης,

η

οξω δης, η σηπτικό»
Τ α φυτά μάλλον σύνθετα όντα, παρά τά ορυ
κ τ ά , είναι καί πλέον υποκείμενα εις τάς χημ,ικάς
μετ#βολας * διότι οσω διάφοροι είναι

at έφελκύ-

σ εις, τόσον εύκολα χαλά η ισορροπία, καί εύκο'λως είσάγεται άλλη τάξις συνθέσεως. θ 'τ α ν λοι
πόν τό φυτόν παύση άπό τού νά καρποφοοη, πα ύ
ει από τού νά ζη ,

καί τότε η νφύσις αρχίζει νά

τό άναλύη εις τά χη μ ικά του συς-ατικά, ηγουν είς
το υδρογονον, ανθρακα, καί ό ζυγόν ον.

Α λ λ ά διά

να αναλυθη εις τ ά μάλλον απλά μέρη , πρέπει νά
δοκιμάση διαφόρους αναλύσεις, καί συνθέσεις * άλ
λα τέλος αναλύεται εις ύ δω ρ , καί ανθρακικόν ό-
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ξο,

διότι τό υδρογόνον, και ό άνθραξ μοιράζον

τα ι τό όξυγόνον, και άποτελούσι τά δύο βίρημένα * άλλ*

ό τελευταΓος

Ορος τη? άναλύσεως των

φυτών είναι η σηψις , αί δε μεταξύ αναλύσεις εί
ναι α ί διάφοροι Ζυμώσεις , ηγουν βαθμοί άναλύσ ίω ς , άπό τά ς οποίας όταν παύση η μ ία ,, α ρχί
ζω η άλλη. 0*χι όμως πά ντα τά φυτά είναι δε
κτικά τών τεσσάρων ρηθέντων βαθμών της Ζ υμώ σεως. Το υδω ο, και βαθμός τις θερμότητος, εί
ναι πά ντοτε αναγκαΓα διά την Ζ υμω σιν, διά ν α
ποχωρίση δηλαδη τ ά μ ό ρ ια , καί ν άδυνατηση
την δύναμιν "Γης *τυγκολλησεώς των , διά νά η μ 
πορέσουν νά ένεργησωσιν. αί χημ ικαί συγγένειαι.
Η' σακχαρικη Ζυμωσις γίνεται καί είς τά ζωντ α , καί είς τ αποθαμμενα φ υ τ ά , καί είναι αλη
θής Ζυμωσις* διότι προέρχεται από νίαν σύνθεσιν, της οποίας αίτιον είναι ό χαλασμός της προτέρας τάξεως τών συνθέτων* καί τούτο γίνεται
άρχη καί προοίμιον τών «ξης Ζυμώσεων. Βλεπομ ε ν , ότι τά όπωρικά, άφ’ ού ωριμάσουν, έχουν
σάκχαρον * η ώριμότης λοιπόν είναι ό πρώτος βαθ
μός της είς τ ά απλά μέρη διαλύσεως, καί ο έσ χα 
τος της τελειώσεως* διότι τό τέλος καί ό σκοπός
της βλαςησεως είναι τών όπωρικών η ώριμότης *
άλλα τότε αρχίζει η Ζ υ μ ω σ ις, ηγουν η σακχαρικη , διά νά διαλύση τά σύνθετα. Τ ά όπωοικά λοι^
πόν εφθασαν εις την τελειότη τά τ ω ν , καί ά ρχι
σαν νά διαλύωνται.
Ε’κ Της άναλύσεως τών συςατικών μορίων του
σ α κ χά ρ ο υ , άποτελεΓται πνευματώ δες τι υγρόν·
Α’λλά διά νά γένη η Ζύμωσις αύτη , η λεγομένη
οίνώ δη ς,

δεν άρκεΓ τό ύ δω ρ , καί η θεομότης,
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αλλά χρειά ζοντα ι καί άλλα φυτικά· προϊόντα.,* ώς
τό ά μ υ λ ο ν , τό ιξώ δ ες, τά ο ξ έ α , τά άλατα κ. τ .
διά τούτο δεν μεταχειρίζονται μόνον τό σάκχαρον,
δια τον οίνωδη Ζ υμω σιν, άλλα τά όπωρικά , καί
μ ά λ ιςα την ςα φ υλη ν, διότι περιέχει την μεγαλειοτεραν αναλογίαν των αναγκαίων διά την Ζ υμω σ ι ν , ^ α ί έν τ αύτω είναι καί νοςιμώτερος ο ζω 
μός της* Α’πέδεΓξε- καί ό έκ της Φλωρεντίας Φαβρώνης, ότι είς την «ςαφυλην ευρίσκονται δυο τινές
μονήρεις ο ύ σ ία ι, αι οποΓαι διά νά ενωθούν , χρει
ά ζο ντα ι Ζυμωσιν , η μία είναι τό σάκχαρον , τό
όποΓον είναι εις τά κελλία τά μ ετα ξύ του κέντρου
xar το ύ φλοιού * η άλλη είναι φυτοζωϊκη, άνάλο*
γος με την κόλλαν, τδν περιεχομένην εις τό άλευρον * καί εύρίσκεται εις τούς υμένας ,~ οίτινες χ ω 
ρίζουν τ ά κελλία τά περιέχοντα τ ά διάφορα υγρά.
Αυτή η φυτοζωϊκη ουσία είναι η α ιτία (ως η προ.
ζύ μ η ) της Ζυμώσεως.

χ

Ο 'ταν λοιπόν άναλυθη τό - σάκχαρον , · συντί
θενται απ’ αρχής τά συς-ατικά του μέρη, καί άποτελούσι δύο τ ι ν ά ’ τό εν λέγεται ά λ κ ο ο λ , η πνεύ

.βϊ

μ α οίνου , τό όποΓον μένει* τό δε .άλλο
vat; ό
ανθρακικός οξύς άηρ < όςτις φεύγει,* ό οίνος λοι
πόν ε ίν α ι1έν γένει υγρόν τ ι , τού οποίου τό ουσι
ώδες μέρος είναι τό άλκοολ, τά- δε λοιπά προέρ
χο ντα ι από την ποιότητα τού όπώρικού εκείνου ,
πλην τού σακχάρου* διότι χωρίς αυτό οίνος δεν
γ ίνετα ι. Τ ο σάκχαρον είναι σύνθετον από άν
θρακα , ύδρογόνον , καί' όξυγόνον. · Ε άν έκβαλης τό ανθρακικόν οξύ·, έν ω γίνεται η Ζύμ ω σ ις, τό άλκοολ θέλει περιέχει όλιγωτερον ανθρακα , καί όξυγόνον , παρά τό σάκχαρον. Τ ο υ-

Προγονόν λοιμόν είναι η βάσις του α λ κ ο ό λ ,'κ α ί
δ ια τούτο είναι και έλαφρόν , καί εμπρήσιμον.

Ete την άρχην της οινώδους Ζυμώσεως , έκτυ^
λισσεται θερμαντικόν^ και τό υγρόν όγκούται αρ
κετά διά του ανθρακικού οξέος, τό οποίον'έξ'ερ->
χεται τόσον πολύ^ ώ«ςε πολλάκις είναι έπιβλαβέ«ςατον. Ε’άν εμποδίσης Την Ζύμωσή, βαλών τά
υγρόν είς τά βαρέλλια , πριν φυγή ολον τό ανθρα
κικόν οξύ, ό οίνος θέλει εχει άφρόν και γλυκύτα
τ α , διότι τό σάκχαρον δεν άνελύθη όλον. 0*ταν
Τελεΰοση $ Ζυμωσις, τό υγρόν κρυονει, και· κατ^ίιάθεται · παύει ή εκζεσις * καί ό χυμός, όςτις
πρότερον ήτον πηκτός, γλυκύς, καί ιξώδης, με
ταβάλλεται-εις καθαρόν, διαφανές, και πνεύμα^
τώδες υγρόν*
*·* Δ ιά της αΛόςάξέως βλέπόμεν , ότι ό οίνος α 
ναλύεται , και

περιέχει

ρακην,

ύδωρ' τα ρ τά ρ ο υ ,

χρω μ α τιςική ν ύλην καί μερικά φυτικά σξέά. Ρ ά 
κ η 'είνα ι αλκοόλ ηνωμενόν με ύδωρ

*και

ά πό τα υ -

την εξέρχετα ι τό αλκοόλ δία της ά ποςά ξεω ς ’ η
ρακη^ όταν rival καθαρά , είναι άσπρη.

Τ.ό ρούμι

εκβάλλεται από τ ά σ α κχαρσ κ'άλαμ α , άπο τά όποΓα εξέρχετα ι περισσότερον α λκοολ, παρά από
α λλά φυτά'.· ΪΙρίν εκβάλωμεν τό πνεύμα τ ο ύ τ ο ,
βάλλόμεν εις -Οινώδη ζύμω σιν τό σακχαρσκάλαμ.ον.

θ ' τρυγίας κα τακάθεται εις τόν πυθμ ένα

τού άλαμβύκόυ·, όμού καί η χρωματίςτικη ύ λ η ,
τ ά οποία καί τ ά δύο ‘είναι της αύτης φύσεως.

Ο

τρυγίας έίναι ά λας, και εύρίσκεται εις τόν χ υ μ ό ν
της «ςαφυλνίς , καί πολλών άλλων φυτών. Τ ούτον
μ ετα χειρ ίζο ντα ι οί ιατροί με τό όνομα πίαρ ταρ-
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τάρου ( c re tn o rta rta ri) η ταρταρικην π ά τα σ σ α ν '
καί είναι τό ρηθέν άλας κρυςαλλωμένον.
Τ ο αλκοολ είναι πρόξενον της μέθης. Το πνευ
ματώ δες υγρόν ερεθίζει τα νεύρα, καί αυξάνει των
μυών την ενέργειαν* ό'θεν καί η κ α ρ δ ία , ητις εί
ναι *ό δυνατώτερος μ υ ς , κ τυ π ά σφοδρότερο.ν, καί
διώ κ ει με' τα χ ύ τ η τ α τό α ί μ α , καί επομένως τα χύνετα ι καί η τού αίματος κυκλοφορία.
τό σώ μα τόσον ερεθισθη,

A V ου

π ίπ τει εις αδυναμίαν

άνάλογον τού ερεθισμού, καί τούτο είναι τό α
πο τέλ εσ μ α της μέθης.
Μ ία άλλη Ζυμωσις μεταβάλλει τον οίνον εις
όξος.

Δ ιά νά εαβάλωμβν από τό όξος τό οξικόν

ο ξ ύ , πρέπει νά τό αποςάξω μεν πολλάκις.
Είς την όξώδη Ζυμωσιν ανάγεται καί η τού
άρτου. Ζ υμ όνετα ι τό φ ύ ρ α μ α , άν βάλωμεν ολί

γη V προζύμην · διότι είναι άποδεδειγμ ενον, ότι
παν δ ,τ ι «δοκίμασε Ζυμωσιν , προξενεί Ζυμωσιν *
εάν, παρ. χάρ. θέλης νά μεταβάλης τον οίνον εις
οξος, βάλε ολίγον όξος ε ’ς τον οίνον, η ποοζύμηνΤ
καί θέλει απορροφήσει ταχέω ς ό οίνος τό όξυγάνον. Δ ιά της ποοζύμης ό άρτος αποκτά ποιότητα
τινα ηδείαν , ητις διορθόνει την άηδίαν τού αλεύ*
ρου , καί είναι

ό πρώτος βαθμός της όξυνσεως ♦

διότι άν άφη’σης περισσότερον νά ζυ μ ω Ο τ, όλον
τό φύραμα όξύνεται.
Χημικοί τινες θέωρουσιν ώς ιδιαίτερον τρόπον
Ζυμώσεως την τού άρτου, καί οχι όξώδη.
H r σηπτική Ζυμω σις είναι η τελευταία πράξις της φύσεως , διά να μεταβαλη τά διωργανισμένα σ ώ μ α τα είς τά άπλούςερά των μέρη. Π ά ν 
τ α τ ά τοιαύτα σώαατο£ ύπάκειυτ** /υΛ~λ #»Λτ ,.<- «λ-

10O'
Ταυ την την Ζυμωσιν μ ε τ ά θ ά να το ν , φθάνει μόνο’/
νά έχουν αρκετήν θερμότητα’, και υγρασίαν, καί
ελεύθερον είσοδον του αέρος * διότι ηξέύρομ^εν, ό τι
τ ά φ υ τ ά , καί τών ζώων τ ά σ ώ μ α τα διατηρούνται
ά σ η πτα ,

εάν τ ά ξηράνω μεν, η έκβάλω μεν ολον

τον αέρα, Τ α φ υ τά λοιπόν ύπόκεινται και εις τάς
τρέΓς Ζ υ μ ώ σ εις, τ ά -δε ζώ α εις μόνην την σηπτικήν.
Τ ό ζώον διά της άναλύσεως φ αίνεται σύνθετον
από υ δ ρ ο γό νο ν , α νθ ρ α κ α , π α υ σ ίζω ο υ , καί όξυγ ό ν ο ν , ηνωμένα με ολίγον ΟεΓον, φώ σφορον, μ ε
π έτρ α ς, καί μ έτα λ λ α .

Α'ψ ου παύση

η ζω τική δύνα

μ ή , ητις διω ργάνιζε διατόρως τ ά ρηθεντα, μένουν εις
την εξουσίαν της χη μ ικη ς συγγένειας, η οποία τ ά ένόνει άλλω ς πα ρά πρότερον. Τ ό πα υσ ίζω ον, κ α ίτ ό ύ δρογόνον ενω μένα ό μ ο ύ , ά ποτελούσ ι τό νά μ μ ω υ ια κόν αέρα ’ τό οξυγόνου μέ τον ανθρακ* ηνωμένα μέ
τό

θερμα ντικόν, αποτελούν τον ανθρακικόν όξύν

αέρα * ομοίως α ί διάφοροι ενώσεις των αυτών το ύ 
τω ν με α λλας ουσίας, άποτελούν διάφορα άεροει.
δη ρ ε υ ς ά , τ ά όποια σκορπίζονται εις τον άέρα ,
εις τό ύδωρ , εις τάς γ α ία ς , καί γίνονται νέα ςοιχεΓ α ,

δια νά συντεθώσιν α λλα σ ώ μ α τα επί γης*

εκ τούτου λοιπόν συνάγομεν, ότι π ά ν τ α τ ά επί
γης σ ώ μ α τα μ ετα μ ο ρ φ ο ύ ν τα ι, αναλύονται δη λ α 
δή , καί έκ τώ ν συςατικώ ν αυτών μορίων συντίθεν
τα ι ά λλα.

Τ ο ύδωρ κάμνει τό α υ τό ,, τό όποΓον

άν δεν προφθαση νά διαλυθη εις τ ά συςτατικά του
μέρη·', ύψούται ό ατμός.

Ουτω λοιπόν έλα ττου -

τ α ι τό σώ μα τών ζ ώ ω ν ,

καί τό ς-ερεόν κα τά λοι

πον είναι ολίγη γ η , σύνθετος από ολίγον άνθρα
κα ηνωμένου μέ φωσφορικήν τ ίτ α ν ο ν , η σ ό δ α ν ,

ΙΟ!
χ ε ία ς τινάς ουσίας.

Η' ζωϊκη αυτή ουσία είναι ε

ξαίρετος τροφή των φυτών 4 καί

at

πεο ιεχό μ ενα ι

gv αυτή ύλαι τνωμέναι με το ύδωρ , χρησιμεύουν
*διά την σύνθεσιν των Φυτικών
υλών* οι δε εκ του
I
π τ ώ μ α το ς προερχόμενοι αέρες χρησιμεύουν διά την
γένη σ ιν, α ύ ξ η σ ιν , καί διατηρησιν άλλων ζ ώ ω ν ,
κ α τά τό π α ρ ό ν , ή είς. τό μέλλον.
Τ ο ύδωρ είναι άναγκαιότατον διά την. σ η π τι
κήν Ζ ύμω σιν * διότι άναλυόμενον, νδίδει όξυγόνον,
καί ύδρογόνον, τά όποια ερεθίζουν τά ς αμοιβαίας
εφελκύσεις τών άλλων ςοιχείων* διά τούτο,

όταν

κ α τά περίςασιν εύρεθώσι πτύ^χατα ζώων είς ξνράν γην, μένουν αστ.πτα.
Μ ια νεω τάτη έφεύρεσις μ άς διδά σ κ ει, ό τι

χ_α

μ,έρη τών ζώ ω ν , όταν δεν ζυμωθούν ίκανώς , μ ε
τα β ά λ λ ο ντα ι εις τι είδος πίσσης, ομοιον μέ τό λε
γόμενον σ π έρ μ α κήτους (s p e rra a c e tj. Εις Βρίςολαν
κατεσκεύασαν έργαςάριον επίτηδες , οπού άφίνουν
πολύν καιρόν τ ά π τ ώ μ α τ α

των ζωων εις το ύ

δωρ , καί οί μύες των μ ετα β ά λ λ ο ν τα ι είς σπέρμα
κήτους/

/

] ΐ 6 . ο 'τ α ν έχω μ εν π υ ρ , η μ π ορού μεν να τό
μ.εταόωσωμεν και εις αΛλα. καύσιμα σ ώ μ α τα , υ - ^

Τί·.:»ν μ
XC.,5 J,:

τα ν βά λω μ εν πυρ πλησίον των ξύ λ ω ν , θεομαίνον- VCv σύ,α'/τν
τα ι τ α ύ τ α , καί εκ τούτου γίνονται επ ιτή δ εια οίς
το νά προξενήσουν χημικην α ναλυσ ιν, καί σύνθεσιν. Τ ό ε’ν τώ αέρι όξυγόνον, εχον συγγένειαν μέ
τό ξύλον, ένούται

με αυτό τό θερμαντικόν, τό 6 -

ποΓον ητον ηνωμένον μέ τό όξυγόνον ,

καί τό ε-

κράτει είς άεροειδές σ χ ή μ α , μένει ελεύθερον, καί
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γ ίν ε τα ι πάλιν άλλη ανάλυσης του ατμοσφ αιρικού
άέ'ρο;, καί σύνθεσις του οξυγόνου

με

τα

μόρια

το υ ξύλου,
- Τ ο αυτό συμ βαίνει καί

εί;

τον

καπνόν τού

νεω ςί σ βυσ θεντός λύχνου* άν τον έγγίσης με ά να μ μενην λ α μ π ά δ α , ά ν ά π τ ε τ α ι,

καί φερει

δ ια δ ο χ ι

κ ό ; την φ λ ό γα εις τό ελλύχνιον.
Κ ίνδυνο; είναι λοιπόν νά εμβαίνω μεν με α να μ μενην λ α μ π ά δ α ,

όπου

είναι α τ μ ο ί,

ρ ητινώ δη;, η π ν ε υ μ α τ ώ δ η ;, ζεςη ,

π α χ ε ία ,

η

καί κα π νίζο υ -

σ α ύλη..
Δ ιά ν άναφθωσι λοιπόν τ ά ξ ύ λ α , χ ρ ε ιά ζ ε τ α ι
ελεύθερα είσ οδο; τού άερθ;,_ διότι
είναι

άλλο,

είμη

ανάλυσις

τού

η καύσι; δεν
α τμ οσφ αιρικού

ά έ ρ ο ;, καί σύνθεσις το ύ εν α ύτω οξυγόνου μέ τά
μ ό ρ ια τού καυσίμου σώ μ,ατος, καί η' εκ τουτου
ελευΟερωσις το ύ Οερμαντ,ικου ηνωμένου με τόφούς.
Πχς *·<άv e x at το υ

8V6?Y=ia.

11μ, Ε’α ν θ έλ η ς ν’ α ύ ξη σ η ; τού ελευθέρου θερ 
μαντικού την ενέργειαν, φθάνει νά μη τό αφηση;
νά σ κ ορ πίζετα ι εί; μ ε γ ά λ α δ ια β ή μ α τ α .

Τ ο ςό-

μ ιoy τού φούρνου σ κ επα ζόμ ενον, δ ια φ υ λ ά ττει συμμ α ζ φ μ ε ν ο ν τό θερμαντικόν* τό αυτό αποτελεΓ καί
τ ό έμπροσθεν του

ςο μ ίο υ

μετρίω ς φυσωμεν τό π ύ ρ ,

πα ραπ έτα σ μ α,
ά να γκ ά ζο μ εν

Ο ταν
τά μό

ριά του νά σ υναθροίζοντα ι εις τό κέντρον, καί είσάγομ εν τό ατμοσφ αιρικόν όξυγόνον π ν εύ μ α ,

τό

μόνον δ ια την καύσιν επιτήδειον.
Texasrov
1 1 8. At του ηλίου ακτίνες π ο λ λ α π λ α σ ια ζό μ ερζσον,τ ίνω- ναι ^ ά ν ω εί; τ ά σ ώ μ α τ α με π ο λ λ ά ; φ α κ ά ;, η
ακων ακτ-:-

κα υρεπτα; , τ α θερμαινουσι, τ α κ α ιο υ σ ι, τ α φλογίζου σ ιν. Ε ’άν π ολλα πλα σ ια σ θω σ ιν επά νω εί; τό

ιθ 3
γυρον. Εκα<ςη του πλίου

ακτ.'ς β χει θερμαντικήν

δυναμιν* Ε*άν λοιπόν πολλάί όμου ενωθωσιν, α υ 
ξ ά ν ε τ α ι καί

η

θ*ρμοτης.

Αί

της Σβληνης όμως

α κ τίνες πολλά χις ενω θεΓσαι, δεν έπροξίνησαν π α ραμιχράν θερμότατος αί'σθησιν.
Τα, κ α υ ςικ ά ενοπτρα είναι ή κοίλα , η κυρτά* τ 8λα’ η# ξν°·
™, χ
\
* \ «/.
“pot Χζ(’νςΊ"
Τ α χυρτα κ α τα σ κ ευ α ζό ντα ι α πο υ$λον, a κρυ* X{j

.

' τ.

<ςαλλον* δί αυτώ ν πέρα τό φως, θ λ ά τ α ι, καί ενούντ α ι α ί αχτίνες είς εν μόνον σημεΓον, μακράν. του
ενόπτρου , και άποτελούσι
οποίου η βά σις είναι επάνω

φωτεινόν κώνον, του
της

επιφάνειας το ύ

ενόπτρου. Τ ο καλλιώτερον κυρτόν ενοπτρον είναι
τ ό κατασκευασθεν δ ί εξόδω ν το υ Τ ρυδαίνου υπό
των φυσικών Μ α κυηρου, Βρισσώνος, Λ αυοίσιηρου,
καί ά λ λ ω ν .-Ε ίν α ι προσ έτι άξιόλογον *καί τό ενο
πτρον το υ Τ σχιρναουσένου,
Τά- κο?λα κ α τα σ κ ευ ά ζο ντα ι καί α π ό κρυςαλλ ο ν ,.ξ ύ λ ο ν , μ ε τ α λ λ ο ν , μάρμαρον,. καί άλλα τοια υ τα * δ ιό τι εις τ α υ τ α άπαιτ.εΓται η καμπυλοτης
μόνα* Α ’ντανακλώ σι πρ λλ ά ς ακτίνας φ ω τός, καί
τά ς

εν όνουν είς .εν·· σημεΓον, εις

σχήμα

ομοίως

κώνου. Τ ο άξιολογώτερον . είναι τού Ο υ ίλλεττου
τεχνίτου*
Α’ξιόλογα είναι τ α π α λ α ΐα κα υςικά ενοπτρα,
μ έ τ ά όποΓα όμεν Α’ρχιμηδής εκαυσε
μ α ίω ν τ ά π λ ο ία , πολιορχουντα

τάς

τών 1ν ω-

Συρακούσας

υπό τον οδηγίαν τού Μ αρκέλλου · ό υέ Π ρ όχλος,
τον ςόλον του Β ιταλιανού, πολιορκουντος τό Β υ
ζά ν τιο ν ( ΐ ) . Α’λλά φυσικοί τινες εςο χά ζο ν το πάν-

(i)

ΐ $ β Δ'.οδωρ. ' Σ ι κ ϊ λ .

Λβνκιάν.

Δ ί ω ν α , Z i e v as x y . Γ χ -

ι<?4

ίςορ.α

τη μυθώδεις τάς
ς ταύτας * διότι δε> ημπορούσαν νά καταλάβουν, πω? έδυνηθησαν οί
άνδρες εκείνοι νά χατασκευάσωσι καυςικά ενοπτρ#, εχοντα τοιαύτην ε<ςίαν, ώςε νά κάτακαύση
τούς ςόλρυς είς διάςημα τούλάχιςον χοξεύμαΐος βολής, ως γράφουν οί ρτθέντες ίςορικοι. Το
πείραμα όμως τού περίφημου Βυφώνος έσηκωσε
πάσαν περί τούτου αμφιβολίαν. ΔιηγεΓται ο
Τσέτσης, οτι ρ Α ρχιμήδης μετεχειοίσθη ενοπτρον
σύνθετον εκ πολλών επιπέδων μακρών ρόπτρων
καί κινητών. Κατεσκεύασέ λοιπόν 6 Βυφών ενοπτρον, εχον διάμετρον εξ ποδών, σύνθετον άπο
ι6 8 μικρά επίπεδα ενοπτρα, καθέν άπο τ ά οποία
ητον ημίσους τετραγωνικού *ποδός , καί τόσον
ευκίνητον, ώ?ε αί ύπ* αυτών ανακλώμενα*? ακτί.
νες συνέτρεχον είς εν καί τό αυτό σημεΓον.*· έπετυχε με τούτο τό μ έ σ ο ν V άνάψη μ.ερικά μεγά
λα κομματιά ξύλου είς διάςημ» 2Q0 ποδών, καί
ν’ α^οιλύση τον μόλυβδον , καί κασσίτερον , είς
δια ςη μ α ι ζοποδών,κα]
άργυρον είς διάβημα5 0 .
TpcVoi S'ix
1 1 9 · Δ ιά νά ελαττώσωμέν ; τού πυρός την
να ζλατΤ μ
^νεργειαν, φθάνει νά σηκωσωμεν την τροφήν του *
ΰ·- μβν του
ό ταν δεν ηναι ξύλα είς την κάμινον, τό πυρ σβεν*
r.oocs την
ενεργείαν.
νυται.
β . Ρ-δΊΟν
Ι2 ο . Τό δεύτερον μέσον eivaty- νά εμποδίσωτο υδ'ωρ.
μεν την κοινωνίαν τού καιομένου σώματος με,
τον αέρα. Πρέπει λοιπόν νά βάλώμεν επάνω «ίς
τό σώμα ύλην τινά όχι έμπρησιμον, οιον τό 1»δωρ.
Πρέπει όμως νά ηναι τόση του ’ ρευςού τούτου
η ποσό της,
έν όσω διαοκεΓ η κάυσις, νά διατηρηται καί τούτο είς την κατάς'ασίν του* καί νά
μην αναλύεται* διά τούτο πρέπει νά χύνωμεν

χάϊ

ωςβ

105
ύδωρ πολύ * διότι άν ρίψωμεν ολίγον εις μεγάλην πυρκαίάν, τό ύδωρ ευρισκόμενον εις μεγαλείοτερον βαθμόν θερμότατος, παρ’ όσον ημπορεί να
ύποφέρη εις τον ανοικτόν αέρα, αναλύεται, και
τό όξυγρνον του ένούται-μέ τό καιόμενον σώμα*
τό δε ύδρογόνον ενούμενον με: τό θερμαντικόν,
αποτελεί πνεύμα, τό οποίόν -άνάπτέτάι πάραυτα,
. ςν4
/
% . /
και καμνει όραςικωτεραν tjv ©λογά.
Ο ταν Θέλης νά σβυσνις τό πυρ της καμίνου,
πρέπει να εμποδίστε Την συνδρομήν' του άερος,
κλει'ων ε^θύς τό ςύμιον με ςρώματα, φορέματα,
και πανία βρεγμένα κτ. και τό κοινόν άλας χρη
σιμεύει προς τούτοις* διότι τούτο αμέσως' άναλυόμενον, και σκεπάζον τού καημένου σώματος
την επιφάνειαν, εμπρδίζει τού άέρος την κοινω
νίαν, καί καταπαύει την φλόγα, και ευθύς σηκώ
νεται·· πυκνός καπνός, ' ο' οποίος γεμίζει την κά
μινον. Ε’άν βυθίσης είς αλμυρόν ύδωρ τό καιόμε
νον -ξύλον, το πυρ σβύννεται, και τό’ ξύλον είς
τό 'έξης δεν άνάπτεται * διότι τ άλικα μόριά, μη
όντά καύσιμα, βαλλόμενα έφτάνω τών·;καιομένων
σωμάτω'^ι εμποδίζουσιν (ως είπα) την κοινωνίαν
τού άερος»-7
> :
···· :''" ;
Of’ Βονάκενος εις τούς ι γ ·)2 έπρσ£αλ$ν\ εις
την"' 'Χοϋηκίαν ένα τρόπον* "με τον οποίον ε,λεγεν, όη°^ις ·μίαν ςιγμην, σβύννεται ή μεγαλεΐοτέρα πυρκαΓά:' ό Βασιλεύς Γούςαυος'' ηθελησε νά
ίδη τό πείραμά ε π ί παρουσία παντός τού
προΟκάλέσας προς τούτοις καί τούς πρέσβεις τών
άλλων βασιλέων. ΚατεσκευάσΘησαν δύο ξύλιναι
οίκίαι, καί εγεμίσθησαν από καύσιμον ύλην, ηγουν
πίσσαν, ρητίνην, καί άλλα, τά οποία είναι άδύ-

ro6‘
νατον νά σβυσθωσιν* Αναψαν το πυρ εις ΐά ς
δύο οικίας, και of Βονάκενος, εις μιαν <ςιγμην εσ£υσε πάσαν την πυρκαί'άν.. Ε^καμεχ, έπειτα το α υ 
τό πείραμα καί εις μ ία ν : τού «ςόλου να υ ν, καί
ομοίως επετυχεν. Ε ’κοινολογησε τ ό πείραμα τοντο είς την πατριωτικήν τού·2τοκχολμου· εταιρείαν'
καί ιδού η- σύνθεσις* Λ ίτραι go κεκαυμένης
πτηρίας (> ), λίτραι
χαλ.κάνθοιί^πρασίνου τεes / ;
'Τριμμένου, λίτραι 2θαρκεύθου (2 ), λίτραι 20ο
fc. * V
άργίλλου τετριμμένης,ύ'δατος λίτραι 630* δία'λυσε
την αργιλλον εις τό ύδωρ, ταράττων αυτήν, εως
+ * * x * v r*
να Χ
γένη ώς λεπτός π η λός' περασέτην επειτα από
κόσκινον, όχι όμως καί την έν τό» πυθμ,ένι τον
άργγίλου' άφες τότε να καταταλάξη, επ ειτα όσον
ύδωρ εμεινεν, βίς την επιφάνειαν, βάλε το. είς άγ~
γειόν, καί τούτο θέλει χρειασθη , τό ,δέ άλλο
ο, που εμεινεν είς τόν πυθμένα, δεν χρησιμενει.
Α’πό. τό ρηθεν ύδωρ γέμισε τό βαρέλλι εως τό
ημισυ*. δίς σιδηρούν . άγγεΐον χωρητικόν τούλάχιςο ν 5 9 , $όοφ, βράσε 35> ·?όοφ ο.δατος, είς τό
όπ.οΓον .διάλυσε τάς 3 ° λίτρα? της τετριμμένης

ςυ-

n'

^

/

ςυπτηρίας, 4° λίτρας του χαλκάνθου, καί 2 ο λίτρας ερυθράς γης, καί όλα ς'ράγγισέ τ α , καίν ενωσέ τα μέ την αργιλλον είς τόν πίθον, η βαρέλλι,
καί άνακάτωσέτα όλα όμού* ,Τό άλας , ό πηλός,
καί Ο σίδηρος σκεπάζουν τό καύσιμον σώμα, εν
ω καίετάι, καί τό πύρ ευθύς άποτελεΓ ςερεόν τό
τοιούτον μ ίγ μ α , καί με τούτον τόν τρόπον κλειε*,ται τού άέρος η είσοδος, καί παύει ευθύς τού πυ»
ρός η. παρουσία.
( Ο ' Allumen, θεϊκήν ςυπττ,?<π>. (2) Juniperus com- ,
munis,
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* C>Voi δεν έχουν τον τρόπον ν αγοράσουν τάς
ρηθείσας υλας, as έχουν εις βαρέλλι άργιλλον £ηράν, xat τετριμένην, και άς ενωσουν μέ αύτην
τέσσαρα μέρη κόκκινης -γης, και εις καιρόν πυρκαΓάς, άς τά διαλύσουν όλα εις τό ύδωρ, καί
άς τό ρίπτωσιν εις τό πυρ.'
Κ ατασκευάζεται είς τον Α γγλία ν χάρτης, ός
τις δυσκόλως άνάπτεται* ενόνουν ςύψιν μέ τρία
μ έρ η -υδα τος,'κ α ι έν ω βράζει τό_μίγμα το ύ το ,
βυθίζουσι δΐς τον κοινόν χάρτην, και δ ίςτό ν ^ ξ η ραίνουσι.
Είναι γνώςός εις όλους ό αμίαντος, δηλαδη
πέτρα σύνθετος από λεπτότα τα νήματα· Ε’κ τα ύτης κατασκευάζουν άκαυςα υ φ ά σ μ α τα ,' καί χά ρ 
την, ός τις ήθελε χρησιμεύσει πρός διατάρησιν
των κοινών κωδίκων, εάν εί'χομεν
μελαν άν- .
τέχον εις τό πύρ.

χοά

Π ε ρ ί Ψ ύ ξεα ς,
J 21. Ψ υξις λέγεται η έν τ&Γς σώμασι τού θερ-

ΤΙ ε’.ναι η

μαντικού έλάττωσις. Καθώς άλλα σώματα θερμ αίνοντα ι' ταχύτερον , άλλα βραδύ'τερον * - ούτω
δεν ψυχραίνονται πάντα έν ταύτω , ούτβ.ηξεύρομεν ακριβώς μέ ποιους όρους τούτο γίνεται.
122. Α*πό την ιδιότητα τού θερμαντικού, νά ι*’·*0η*ί;

εις

μεταβαίνη από σώματος σώμα, διά νά βαλΟη εις ισορροπίαν, κατά την διάφορόντου σ υγγέ
νειαν μέ τά πέριξ σοίματα, προέρχεται τό αι'σθημα τό λεγόμενον Ψ ύχος, όταν μεταβη από τό
ημέτερον. εις τό πλησίον σώμα. Το αίσθημα τού
το τό αίσθανόμεθα πάντοτε επάνω εις την επ ι
φάνειαν τού ημετέρου . σώματος· διότι αύτη είναι

ιο8
έτοιμοτέρα vo# μεταδώσω εις τά πέριξ* σώ ματα,
του θερμαντικού την ποσότητα, η τις είναι α να γ
καίοι, είς το νά διατηρη την ισορροπίαν. Το ψύ
χος» λοιπόν

ο, που αίσθανο'μεθα, π α ρ α ι ν ε ί με-»

T«6Wtv τού εν ημΓν θερμαντικού εί*“ άλλο σώμα,
έχον όλιγωτέραν τούτου ποσότητα. Αίσθανομεθα
και* περισσότερον ψ ύχος, εξ αιτίας της εκ/ τού
δέρματος έξα τμ ίσ εω ς, ηγουν της άδηλου δ ια 
πνοής, ητις γίνεται άδιαλείπτως είς την επιφάνειαν
τού σώ ματος, πότε πολλή, και πότε ολίγη, κα
τά την\μέ τούς ατμούς τού άβρος συγγένειαν, καί
η τοιαύτη διά π νο η , ως είπα καί α λ λ α χ ο ύ , εκ*
βάλλει τό θερμαντικόν *' όταν έξερχώ μεθα από
τού λουτρού, πρίν σφογισΟώμεν, αίσθανόμεθα πο
λύ ψύχος, διότι τό επί της επιφάνειας τού σώ
μ ατος, ύδωρ εξα τμ ίζετα ι, καί εκβάλλει όμού το
θερμαντικόν. Ο τα ν 6 άηρ ηναι ψυχρός, μ ε γ α λειοτέρα είναι τού ψύχους η αΓσθησις, δίοτι μεγαλειοτέρα ποσότης θερμαντικόν μ εταδίδετα ι είς
τον πέριξ αέρα.
To Ψ^’χο<;
Ι.2.3. Δεν είναι σώμα πάντη ς-ερημενον από
ε?να: σχετιθερμαντικόν* ο'θεν δεν είναι σώμα απολύτως ψυ
Ko'y.
χρόν * καί τό ψύχος, τό. όποΓον αίσθανόμεθα, εί
ναι σχετικόν, διότι τό ψυχρόν, παραβαλλομενον
μέ άλλο ψυχρότερον, φαίνεται θερμόν. Τ α υ π ό γεια ,
καί τ ά ύδατα τών πηγαδίω ν, μάς φαίνονται τον
χειμώνα θερμά, καί τό Θέρος ψυχρά, άν καί η*
κράσις αυτών διά τού θερμομέτρου εξεταζόμενη,
εύρίσκεται πάντοτε σχεδόν η αύτη. Τούτο προέρ
χ ε τ α ι, δίοτι τον χειμ ώ να έμβαίνομεν από ψ υ χ 
ρόν ά έρά είς ηττον ψυχρόν, καί τό θέρος τό εναν
τίον. Ε άν έγγίσω την χεΓρα ενός εχουσαν όλιγώ-

τερον θερμαντικόν, η χείρμου τον φαίνεται θέρ
μη’ εάν άλλου τινό$ η χειρ εχη περισσότερον θερμ,αντικόν, τόν φαίνεται ψ υχρά. Το αίτιον είναι
φανερόν. Είς τό πρώτον παράδειγμα, μέρος του
θερμαντικού της χειρός'μου μεταβαίνει είς την χεΓρατου. £ ίς δε τό όεύτΙρον, τό εναντίον., ’
Ε κ των βιρημενων συνάγομεν, οτι τό ψύχος
είναι λειπτικόν, κα: όχι υπαρκτικόν είναι απου
σία του θερμαντικού, όχι όμως παντελής* διότι
δεν υπάρχει σώμα πάντη «ςεοημενον θερμαντικού,
ως ειπαμεν.
ι 24· Επειδή τό ψύχος είναι τού θερμαντικού MsT0,VJ*
,
„
rT
x " ,
λ
*«VOVV
ελαττω σις, επεται, οτι πρεπει να ' παυσωσιν, η τα έκτης
τούλάχις-ον. νά . ελαττωθώσι τά εκ τού θερμαντικου αποτελέσματα, οθεν ι η φλοξ μεταβάλλεται
είς κ α π ν ό ν όλιγοςέυει η έςάτμισις^ καί ενίοτε
πάυει δί ολου, 2, Α ί τακεΓσαι υλαι γίνονται <ςερεαί, 3· τό αύξηθέν μέγεθος διά της εκ τρύ θερ
μαντικού άραιώσεως , συςέλλετ&ι είς ς-ενωτερα
όρια.
125* θ 'τ α ν τό θερμαντικόν αναχωρτ κατ ολί
γον από τά ' σώ ματα, τά μέρη πλησιάζουσιν άλληλοις κατά την φυσικών των τάξιν · ό όγκος λαμ
βάνει την

προτέραντου κατάςασιν,

μάλιςτα εάν

τού θερμαντικού η ενέργεια δεν αφαίρεσέτι από
τά [σ υ ς α τ ικ ά του μέρη. Α’λλ’ εάν τό θερμαντι
κόν άφηση τά σώματα με πολλην τα χ ύ τη τ α , τό 
τε γίνονται άλλα αποτελέσματα* διότι τόσον
γρήγορα ολιγοστεύει τών μερών η κίνησις, ωςε συςελλονται, πρίν βαλθώσιν είς την φυσικήν των
τάξιν. Τ ά μόρη προσψάυονταί άτελώς,^και τό σώ
μα γίνεται ανώμαλον ςερεόν. Τούτο τόβ λέπομ εν

ΑηοτελέίΤμ α τ α του
θ ερ μαν τι 
κού, όταν
άφηση -το
σ*>μα.

Ho

εις τά

ίσου

ύέλινα άγγ.εΓα, τά οποία δεν eiv έξ
π α ντα χού π α χ ε α , διότι τ άφίνουσι νά κρυώσουν
γρήγορα * ό'θεν τά μέρη των προσκολλώνται ολί
γον, καί διά τούτο ενίοτε συντρίβονται ά ά ε'αυτών.
Πη?·.ς τοθ'
126. Ο χ ι μόνον το ύδωρ π η γ ν υ τ α ι, ηγουν
μ 6γα^ ^ χ εται ε.;ς ςδρεόν., άφ ού μεταδώση τό

εις

θερμαντικόν του
τά πλησίον σώ ματα , αλλά
καί ό υδράργυρος, ό οίνος, καί παν άλλο' ρευςόν.
Οί Α καδημαϊκόί της Τϊετρουπόλεως .πρώτοι έκα
μαν νά παγώση 7ό υδράργυρος εις τους 1759*
Η υξη σ α ν την φυσικήν ψυχρότητα μέ μ ίγμ α σύν
θετον από χώ να , καί νιτρικόν όζύ πυκνόν. Μ ε
τούτο έκαμαν νά καταβη τό θερμόμετρον ε « ;
τόν
βαθμόν υποκάτω τού μηδενικού τού
Ρ'εωμύρου. Ε'σύντριψαν τό σφαιρίδιον, καί εύρη^ καν παγωμένΌν τό μέταλλον, ‘τό όποΓον έσφυ^

Πη^ί;

$ιν.

©ορών ς ευ-

cujy.

ρηλατεΓτο ώς ο μόλυβδος. Α’πό μερικά πειράματα
προ ολίγου γενόμενα εις τάς Γαλλίας, μανθάνομεν, ότι ό υδράργυρος πηγνυται κα: είς τόν 29
βαθμόν.
127· Τ ο καθαρόν ύδωρ ταχύτερον μ ετα β ά λ 
λεται είς σηληρότερον,
ον πα γετόν,

χζι ςερρότερ

παρά τ’ αλλα υγρά. Μ ετά τούτο πηγνυται τό άλ^
μυρόν ύδωρ, τό ο'ποΓον γίνεται όλιγώτερον σκλη
ρόν, καί γεμάτον άλας εις τό κέντρον περισσότε
ρον, παρά είς την επιφάνειαν. Τέλος ό οίνος όταν
παγω θύ, ά ποκτα φύλλα ώς τά του κρομ,μυδίου,
είς δέ τό κέντρον περιέχει πνευματω δέςατον ρευςόν. Είναι φανερόν,1 ότι τό καθαρόν ύδωρ δεν
έχει τίποτε, τ ό , όποΓΟν εμποδίζει την προσπε'λασιν τών^ μερών είς την τού θερμαντικού α π ο υ 
σίαν * τό θαλάσσιον όμως έξ αιτίας τού άλατος,

ill
δεν τίήγνΰΤαι μέ τον 'αύτόν τού ψύχους βαθμόν,
με τον οποΓον πήγνυνται τά γλυκέα ύ 'δα τα , άλ
λα πρέπει ο υδράργυρος τού θερμομέτρου νά κάταβή πολλούς βαθμούς υποκάτω τού μηδενικού
του Ρ'εωμυρου. Η' θάλασσα η υπό Τούς πόλους
πηγνυται πολλά βαθέως, διότι ύπόκειται εις σφοδοότερον, καί διαρκέςερον ψύχος. θ"ταν- το θερ
μαντικόν αναχώρηση άπό τό τυχόν γλυκύ ύδωρ,
6 ίϊκ εα νός άκόμι σκορπίζει τό θερμαντικόν το υ .
είς την άτμ.οσφαΐ’ραν * καί τούτο είναι μεγάλη
ευεργεσία-της Θείας προνοίας, διά νά ελαττόύταν
η πολλή τού χειμώνας ψυχρότης* Ε κ τούτου γ ί
νεται φανερόν, διατί των νήσων καί τών πα ρα 
θαλασσίων τόπων ή κράσις είναι μβτρίωτερα π α 
ρά την της ξτίράς, άν κάί έχωσι τό αυτό' πλάτος»
θ ' βόρβορος, όταν άρχίζή ο παγετός, πάντοτε εί
ναι όλιγώτερον σκληρός παρά τον πάγον αυτόν ·
διότι τό έν αύτψ ύδωρ είναι με γην ήνωμενόν, ή
οποία εμποδίζει την πηξιν. Δυσκολώτερον εκβάλ
λεται τό Θερμαντικόν, σύνθετον όν με τά· πνευ
ματώδη υγρά * ο οίνος συντίθεται άπό πνεύμα,
ήγουν 'άλκοολ, καί άπό πίολύ φλέγμα. Ε*ν εκ τού
των μόνον έχει φύσιν ύδατρς, καί δία τούτο ευ
κόλως αποβάλλει τό Θερμαντικόν. Καθ’ όσον λοι
πόν τό αποβάλλει, άφίνει ελεύθερον τό άλκδολ,
τό οποΓον καταβαίνει εις τό κέν τρ ο Λ ο ύ αγγείου,
θ ' τού γάλακτος άφρός, καί τά παγω μένα ποτά ,
όσα μ ετα χειριζόμ εθα εις την τράπεζαν, είναι γ ε 
μ ά τα σάκχαρον, ή είναι πνευματώ δη, διά τούτο
δυσκόλως πηγνυ'ονται 4 με ψύχος όμως μ^εγαλειότερον, παρ’ όσον πηγνύεται τό ύδωρ, π α γ όνουν
καί αυτά*

II»
ΙΤρεττόν νά ένθυμουμεθα την θεωρίαν του Ρ 'υ μ φόρτου, ί τ ι τά μόρια τού'ρευςΌυ δεν μεχαδίδουν
είς άλληλα, -χό θερμαντικόν. Η* θεωρία όμως αυΑ
τη , αν καί πιθανή, εχει τινά υπερβολήν. Η γ ν ω μη των νυν φυσικών είναι, όΐι άν καί η μ ετά δοσις του θερμαντικού γίνεται αληθινά διά την εσω
τερικήν των μορίων κίνησιν, αλλά καί τ ά μόρια
αυτά μεταδίδουν όπωσουν. το θερμαντικήν.
Ο τ α ν λοιπόν ό άηρ ήναι ψ υ χ ρ ό ς ,'χ ό ύδωρ
μ ετα δίδει είς αυτόν τό θερμαντικόν του* οθεν κατ’
ολίγον πηγνυται. Τ ό βάθος του υδα τος, επειδή
τότε είναι- θερμότερον, τά υδατώδη μόρια διά
την εσωτερικόντων κίνησιν7 -ύψόνονται εις την επι
φάνειαν, καί μεταδίδουν τ ό θερμαντικόν ..είς τον
αέρα ’ διά τούτο όσω βαθότερον είναι τό ,υ δ ω ρ ,
τόσω

περισσότερος

καιρός

χρειάζεται χδ*ά

νά

παγώση.
Τ α έ χ τη έπιφανείμ του υδατος μόρια, όταν
χάσ ουν' μέρος του θερμαντικού, γίνονται ειδικως
βαρύτερα' οθεν αυτά ταραττόμ.ενα καταβαίνουν, καί
άναβαίνουν ά λ λ α ,τα όποια καί αυτά σκορπίζουν εις
τον αέρα τόθερμαντικόν. A V οϋ ό βαθμός του ψύ
χους γένη μέγας, καί παγω ση ή έπιφ'άνειίί,τά μόρια
σφίγγονται όλα όμού, καί δεν καταβαίνουν. Δ ιά
τούτο η επιφάνεια.παγόνει μέχρι τινός.
A -roTiAS ο μ α τ α του
ψυχους ε π ά 
νω εις τας
των φυτών
ν.Ά ζωων
βΰτ'οtc.

128. Ilo^kvouv καί τ ά όπωρικά, καί σκληούνο ντα ι, εις τούς δριμυτατους χειμώ νας, καί π ά 
λιν επαναλαμ,βανουν την προτέραν των κ α τά ςα σιν, όταν επ ιγρα φ ή ,του έτους η θέρμη ωρα' χ ά 
νουν όμως την γεύσιν, καί σηπονται. Η'γευσις
των όπωρικων προέρχεται από την j εξ άνθρακος,
οξυγόνου, υδρογόνου, καί υδατος σύνθεσιν. £ αν

ylσύνθεσις

αύτη άλλοιωθη , τά όπωρικά, η λαμ
βάνουν άλλην γεύσιν, η τον χάνουν διόλου. Το
ύδωρ εις τα ύ τα τά σώματα χρ η σ ιμ εύ ει, ώς διαλυτικόν των είρημένων ςοιχείων. Ε’άν τό ύδωρ
αίφνηδίως'’ σκληρυνθη, η παγώση, ξηραίνεται τ όπωρικόν, σ χίζετα ι τό ύφασμά του , - διαλύονται
τά μέρη , καί συντίθρνται κατ’ άλλον τρόπον. Εί
ναι αληθές, ότι όταν τό ύδωρ διαλύεται, εμφαί
νει θερμαντικόν είς τ ’ όπωρικόν, τά συςατικά του
όμως με'ρη συντίθενται κατ άλλον τρόπον * τό αυ
τό συμβαίνει καί είς τά μέλη τών ζώων. Ε ’άν
βάλης είς τον παγετόν ώμον κρέας, μετ’ ολίγον
χάνει τον γλίσχρότη τα , καί την απαλότητα. Δεν
είναι σπάνιον νά πίπτωσιν από τό.ψ ύχος τών αν
θρώπων οί δάκτυλοι, τά ώ τα , η ρίν,-όταν δοκι
μάσουν σφοδρόν παγετόν. Ε’άν ό παγετός δεν ηναι τόσον σφοδρός, ώςε νά. προξενηση μεγάλην
μεταβολήν είς τ ά συςατικά του ζώου μόρια* τό
τε κατ’ ολίγον έκπηγνύμενα·, άναλαμβάνουσι την
προτεραν των· κατάςασιν , αν καί μετρίως ηλλοιω^
μένα. Ε ’άν όμως έξ εναντίας έμβάσης αίφνηδίως
είς αυτά θερμαντικόν , διαφθείρει. τόν διοργανισμ.όν , καί χάνεται τό πάν„ Ο ταν παγωση τό μέ
λ ο ς, πρεπει. νά τό άποκαταςησης όχι τ α χ έ ω ς ,
άλλ’ ά ργώ ς, όσον τό δυνατόν *·· διότι
ταχεΓα
καί βεβιασμένη διάλυσις- δεν άφίνει τά μερη> νά
έπαναλάβωσι την ταξιν » την οποίαν έχα σ α ν , κ α ί’
θέλει φθείρει τόν διοογανισμόν, τον όποΤον επι
θυμούμε’/ νά διατηρήσω μεν. Η' τρ-ιβη τού· π α γω 
μένου μέλους είναι καλλιω τέρα, παρά την διά
τον'πυρός θέρμανσιν ’ διότι διά της τριβής διεγεί-

ή
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ρεται μετρίως το θερμαντικόν* Α λ λ α καλλιωτε*
ρον είναι νά τρίβεται τό μέλος ©κείνο
χ ιό ν α ,
ιο<Γ6 αν διεγερθη πολύ τό θερμαντικόν, νά μη
β λ ά π τ ε , διότι άπορροφάται υπό της χιόνος.

μ$

Ο ρ°’· της
4··-ξ«ω5

^-,'τω ν
γί'νεν.

Των

|2 θ . Ε’άν διαιρέσωμεν είς ίσα μέρη, ηγουν εί*

ν
kv λεπΤα>
**Ρ·

^

\

,

,

ν

,

^

, ,

λ * ' Τον χρονον,εις τον οποίον ψυχετα ι τό σωμ:α * κα: λαβω-μεν απ’ αρχής της ψύξεως^
τους αριθμούς των λεπτώ ν, οι όποΓοι είναι εν α 
ριθμητική προόδω , α ί διάφορά: μεταξύ της κρα-

σεως τού ψυχόμενου σώματος , κα: της καάσεως
τη ς ατμόσφαιρας * ,θέλουν είσθαι εν γεωμετρική
προόδω· Τούτον τον όρον εσημείωσεν ό Νεύτων
εις την επιγραφομενην διατριβήν του ,,Κ λ ιμ α ξ των
βαθμών της θεομότητος και τού ψύχους16 ( ι ) . Δ ιά
νά υπάρχη ό ορος ούτος, ως έσημείωσεν ό Πρευοςος ( α ) , πρεπει εις πάσαν ςιγμην τό σωμ,α, τό
όποΓον ύποθέτομεν
τόπον απολύτως ψ υ χρόν,
νά χάνη
του θερμαντικού τ ο υ , ό,που και
αυτό νά εχη πάντοτε αναφοράν με τό καταλειφθεν*
π α ρ , χ α . , εάν εις τό πρώτον λεπτόν χάνη Ί?6=.
άπ ολον τό θερμαντικόν του , πρεπει εις τό δεύ
τερον λεπτόν νά χάση -j% των καταλειφθεντων /ψ-,

μέρος

εις

και ούτως εφεξής. Ε ά ν δε τό σ ώ μ α , άντι να ή\ ναι είς τόπον πάντη ap.otpby Οερμότητος, εύρισκεται είς τόπον όλιγώτερον θερμόν από τον εαυ
τόν του , η κράσις του όμως διατηρείται πάντοτε

( ι ) Transact- philos., avril 1701. n. 2. INeWtonis opus, t. 2. p. 419.
(·>) E revost. recherches p h j s i c o — mec, $ur la
chaleiir, p, 23.

* ίϊ
ά α υ τ ή , ό αυτός όρος θέλει εΐσθαι δια τ -rv υπε
ροχήν της θερμότητος τόυ σώ ματος, καθ’ ην υπε
ρέχει της ατμόσφαιρας.
θ ' Κράφτος , καί Ρ'ιχμαννος απέδειξαν" τον
ορον τούτον μέ πολλά πειράματα ( ι ) . θ ' Ρ'ύμφορτος έβεβαίωσε τό πράγμα. Κυλινδρικόν άγγεΓον κατεσκευασμένον από κίτρινον χαλκόν (π ά φυλαν) τυλιγμένον έξωθεν με τρόπον, ώσε νά δια 

r

τηρείται
θ«ομ οττς, εγέμισεν από θερμόν ύδωρ,
καί εβαλε μέσα θερμόμετρον με υδράργυρον , καί
παρετηρησε την πρόοδον της ψυ’ξεως κατά τον
ρηθέντα κανόνα, τον όποΓον παρε'ςησε διά της
λογαριθμικής καμπύλης (ά ).
130» ΙΓ έξάτμισις τών υγρών γινόμενη ε’πάνω
τών σω μάτω ν , τά ψυχραίνει,
Ο' Ρ'ιχμαννος εις τά πρακτικά της Α 'καδημί
ας της Πετρουπόλεως απέδειξε τα έξης.
1. Ο τα ν έκβαλωμεν τό θερμόμ.ετρον από τό
ύδωρ είς τον άε'ρα , ριν καί έχη καί κράσιν
άνωτέραν , η ίσην της τού ύδατος, ό υδράρ
γυρος καταβαίνει.
2. Ε£τα πάλιν ανασαίνει έως τον βαθμόν της
κράσεως της ατμοσφαίρας.
3. Εις όλιγώτερον καιρόν καταβαίνει, παρ

εις

όσον άναβαίνει.

( ι ) Nova commentaria acad- petrop, t, 1. p,
>95·
(2) M enu sur Ja chaleur, p. 12.
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Έ’'«τ;;.·.*:αι τ ία

II6
0>'ταν φθάση εις τον ρηθέντα βαθμόν , το
σφαιρίδιόν του είναι ξηρόν και άνικμον.
5 . Είναι όμως υγρόν , εν όσω εύρίσκεται υ π ο 
κάτω τούτου τού βαθμού*
εκ τούτου , ότι

(u Ε ξ

συνάγει λοιπόν

αιτίας της του σφαιριδίου υγρασίας κα-

ταβαίνει ό υδράργυρος.
7· Η' κατάβασις αυτού είναι π ότε πολλή* καί
π ότε ολίγη.
Or ΚΟυλλεν δμως άπέδει’ξ ε ν , OTt η χατά£ασι
προέρχεται από την εξάτμισιν τού υγρού.
Ε κ των πειραμάτων τούτων συνάγομεν ό τι
Ι. ^ ά ν ι α τά υγρά εξα τμ ιζόμενα, ψύχουν τά υ π ο 
κάτω αυτών σώματα*

%.Α ί

διαλύσεις των ουδετέρων αλάτων εις τό

ύδωρ' γίνονται μέ ψύξιν τόσω μεγαλειοτέραν,
οσω ταχύτερον γίνετα ι η διάλυσις.
3* Ο ,τ ι η μπορ εΐ νά τήξη τον π ά γ ο ν , καί να
«νωθη με τό εκ της τήξεως προελθον ύ δω ρ ,
αυξάνει την ενέργειαν, ό,που ε χ ε ι νά ψύχη
τ ά σ ώ μ α τα .
»^ /
4> Ε άν βάλωμεν μερικά οξέα είς άλατα ουδέ
τερα , μ ά λ ιςα είς τό άλικόν άμμώνιον , καί
είς τά π τη τικ ά άκάλια , θελει ποοξενηθή άσκετόν ψύχος.
Οτ Ρ'ύμφορτος ά πέδειξεν, ότι εάν σώμα άλειφθϊΓμ.έ την τυχούσαν βερνίκην, καί ζεςαθγ , ψό-

χ ε τ α ι ταχύτερου · διότι με την αλοιφήν όλιγοςεύει η άντανακλαςΊκη του σώματος δύναμις , όθεν
αυξάνεται η εκπέμπουσα (8 3 ·)* *αί διά τού το
μέρος του εντός θερμαντικού εξερχεται διά της
ακτινοβόλησε ω ς,

τό όποΓον βο*θεΓ την πρόοδον

της ψύξεως.
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Π ε ρ ί του Ο ξυγόνου, Π αυσιζώ ου, Τδρογόνου ,
A νθρακος , Φωτός , Ηλεκτρικής Τ λ η ς , Θείου ,
Φώσφορου, Καλίων , καί Γαιων.,
T ;. r rva:
θ ’ ςυγόνον

ro

13'» Τ ο θ ’ξυγβνον, το όποΓον ούτως ονομά
ζ ε τ α ι, διότι γέννα τα οξέα, καί οξύ (όξινόν) πο
τέ δεν είναι το σ ώ μ α , αν δεν απορρόφηση Ο ξ υ 
γόνου ‘ τ ο Ο ’ξυγόνον λέγω, είναι άπλη ουσία, έχουσα ιδιαίτερους χαρακτήρας , διά των οποίων δια .
κρίνεται άπ’ ολας τάς άλλας * οί χαρακτήρες του
είν α ι, ότι μόνον αυτό αποτελεΓ τά ο ξέα , ως είπ a * προξενεΓ την καυσιν , και ενουμενον , η να
εί'πω καλλίωτερον , διαλυόμενου εις τό θερμαντι
κόν , καί εις τό φ ω ς, άττοτελεΓ εκεΓνο τό μόνον
ρευςόν , τό όποΓον διατηρεί* την ζω ή ν, ηγουν Ιον
όξυγονικόν, η καθαρόν, η ζωτικόν αέρα. Το Ο ξ υ 
γόνου είναι δαψιλως διεσπαρμένου εις την φύσιν *
διότι είναι περί που τό τριτημόριον της ατμόσφαι
ρας , μέσα εις την οποίαν ζωσι καί τρέφονται καί
ζ ω α , καί φυτά. Η' μεταξύ ταύτης της ςοιχειώδους ουσίας , καί των άλλων των εν τη φύσει σω
·>

\

/»ύ

\

C

/

ιΐ9
μάτων αμοιβαία ^δφελκυσις , είναι τοιαύτη , ωςε
αδύνατον να «ύρεθη ποτέ μ,ονηρβς το Ο’ζυγόνον,
καί ■ελεύθερον από πασης συνθόσεως. Είς τον α τ
μόσφαιραν είναι ηνωμένον με το θερμαντικόν

y

ύπ αυτού διατηρούμενον εν είδει αεροειδούς ρευςο ύ , καί εύρίσκεται μεμιγμένον μέ δύο τριτημόρΐα περίπου παυσιζωου άερος. Ε*άν όμως τό θ 'ζυγόν ον , όταν ηναι ανάγκη να ένωθη, δεν αφηνεν
ευκόλως εζ αιτίας της acpελκύσεως., δλον, η τούλαχις-ον μέρος τού θερμαντικού, εις τίποτε δεν
ήθελε χρησιμεύσει, ούτε διά την αναπνοήν, ovts
διά τ rv καυσιν, ού'τε διά την όζυγόνωσιν. Το
Ο’ζυγονον διαλελυμένον υπό τού φωτός, καί τού
θερμαντικού , γίνεται μέρος ουσιώδες πάντων των
ζω ω ν, φ υ τώ ν, καί αλάτων. Ε'νούμενον δε μ=
τό ύδρογόνον, αποτελεΓ τό ύδωρ, ώς θελομεν ίδεΓ
εν οίκείω τοπίο.

ι;$2. Η' Ο ξυγόνωσις των σωμάτων εχει πολ- Π«?1 ο’
λην αναλογίαν με τ/;ν καυσιν αυτών · αλΛα το ο- *
νομα είναι γενικωτερον , διότι σημαίνει την ενωσιν τού όζυγόνου μετά τίνος σώματος. Εις πάσαν
λοιπόν καυσιν είναι καί Οζυγόνωσις, αλλ’ εις4πά
σαν ο ’ζυγονωσιν δεν είναι άναγκαίως καί καυσις. Η' ενωσις αυτή εις μεν την καυσιν παραςηνει θερ
μότητα-, καί φως * άλλ’ είς την απλώς Ο ζυγόνωσιν τό τοιούτον δεν ακολουθεΓ * διότι τό όζυγο\
νον γίνεται μ,ερος συςατικόν πολλών σωμ.άτων,
καί· είς αυτά εύρίσκεται πολύ πυκνότεοον , παρα
είς την ατμόσφαιραν , χωρίς νά εζελθη πύρ , καί
φώς, επειδή όταν η εργασία γίνεται βραδέως, τό
θερμαντικόν εζερχεται κατ’ ολίγον είς τόσον μ.ικράν ποσότητα , ωςε δεν προζενεΓ ούτε θερμότη-
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τ α , ούτε φως \ αλλ εις την καυσιν εξ εναντίας
είναι αναγκαία η θερμότης , και τό
Ο’ξυγόνωσις λοιπόν είνα ι, όταν ενουται τό όξυγόνον μέ
Καύσιμον σώμα. Η' πρώτη εργασία, όταν δηλα3ί τό σώμα απορροφά όξυγόνον, λέγεται Ο’ξυ-

φως.

Π ό τ ϊ ·TC c -

t cvcvsv
νετα ι μ ε τα

νωμ.α.~σ.

γόνωσις, η Ο ξύδω σις.
ϊμ3« Δ ιά νά ένωθη τό όξυγόνον μέ τό τυχόν
σώ μα, είναι ανάγκη τά συςατικά του σώματος
μόρια , νά εχωσιν ίσχυροτέραν εφελκυσιν μέ τό
όξυγόνον, παρ’ όσην έχουσι πρός άλληλά. Ε άν
η φύσις δεν συντρέξη εις την μείωσιν της μεταξύ
Των τού σώματος μορίων εφελκύσεως, πρέπει νά
μεταχειοισΟώμεν την τέχνην. Η ' τέχνη ημπορεΓ
νά μεταχειρισθη τό θερμαντικόν , είς οσα σώμα
τ α θέλει νά ένώση μέ τό όξυγόνον. Το θερμαντι
κόν, άποχωρίζον τά μόρια των σωμάτων, τά δια
θέτει εές τρόπον , ώ<ςε νά μην έχουν την προτέραν των εφελκυσιν πρός άλλπλα, αλλά νά ημπορούν νά ένωθώσι μέ άλλο σώμα , ώς μέ τό οξυγόνον. Η* μετά τών σωμάτων λοιπόν ενωσις τού
οξυγόνου έχει διαφόρους βαθμούς , κατά τούς
βαθμ,ούς της Οερμότητος, κατά την τών μορίων
τού σώματος έτέλκυσιν, κατά την τών αυτών τού
των συγγένειαν μέ τό θερμαντικόν,, .και τελευτα ίο ν, καθ’ οσον υ'περέχει η συγγένεια Των μέ
τό όξυγόνον από την μ* τό θερμαντικόν συγγέ
νειαν. Βλέπομεν διά της πείρας , ότι διά νά όξυγονώσωμεν τον μόλυβδον , τον κασσίτερον , καί
τον υδράργυρον- άρκεΓ θερμότης ολίγον μεγαλειοτέρα α π’ εκείνην, ε-ΐς την οποίαν ζώμεν * έξ εναν
τ ία ς , πολύ μεγαλειότερος βαθμός χρειάζετα ι, διά
νά όξυγονώσωμεν τον σίδηρον , τον χαλκόν κ. τ.
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Δ ευτίρ*ν
134* Η’μπορεί το όξυγο'νον να συντεθώ και
μέσον £ιά νά
με άλλας ουρίας, ηνωμένον όχι μέ τό θερμαντι
ο ζυγόν ωσωκόν, άλλα με μέταλλον, με τό οποίον■έχει ολί μεν τά σώ
γων τινά συγγένειαν. 'Κ ατά τάς'πείρας τού Λαυ- ματα,
ονσιωρόυ) τό κόκκινον οξειδίου του υδραργύρου εί
ναι άρμοδιώτατον διά τούτο τό τέλος. Τ ό όξυγο'νον> ολίγον ένούται μέ τόν υδράργυρον, .μάλι^α
τον-αφίνει και όταν rvat τοιαύτη θερμότης, ώ<ςε
να κοκκινίζω την υελον. Οθεν ευκόλως όξυγονούμεν τά σώματα , ένούντες αυτά με τό κόκκινον
οξείδιον τού υδραργύρου, και Οερμαίνοντές τα μοτρίως. Τό αυτό αποτέλεσμα γίνεται , και μέ τά

άλλα μεταλλικά οξείδια.
ι ,35· Ε'πειδη τό οξυγονον βρίσ κετα ι έν συν Τρίτον μ έ 
θέσει €ΐς τά νιτρικά ά λ α τ α , και μ,άλιςα εις τά σον $<■ ') να ο.
ξυγονωσωμί
άλικά οξυγονωμένα , διά τούτο ωμπορούμεν νά τά σώματα.
όξυγονωσωμεν τά καύσιμα σ ώ μ α τα , ένούντες αυ
τά μέ νιτρικήν πά τα σ σ α ν, καϊ σ ό δ α ν , η μέ άλι
κων οξυγονωμένων πάτασσαν. Μέντην παραμικράν
Οερμο'τητα τό οξυγονον αφίνει τό νιτρικόν άλας*
καί άλικόν, καί ένούται μέ τό καύσιμον.σώμα.
ΙΙρεπει όμως νά προσεχωμεν είς ταύτην την εργα
σίαν, κάμνοντες την πεΓοαν εις ολίγων ποσότητα*
διότι φίς ταύτα τά ά λατα το' οξυγονον είναι ηνω
μέναν μέ τόσον θερμαντικόν , όσον είναι άναγκαΓον νά τό έκτελέση άεροειδές ρευςόν. Τούτο λοι
πόν τό πολύ θερμαντικόν γίνετ ελεύθερον, καθ’
ην ώραν ένούται μέ τά οξυγονούμενα σώ ματα, και
προξενεί φοβέρας εκπυρσοκροτήσεις.
336. Ο’ξυγονούνται προς τούτοις τ ά σώμ.ατα
Τέταρτον
μέσον
δ ta νά V
■Χαί διά τινων υγρών. β ’άν χύσω μ εν νιτρικόν οξύ
ο -ιιγ·νωσωεπάνω εις καύσιμον σώ μα, καί τό ζεςάνωμεν με- μεν τά σωματ».

τρίω ς, το όξυγόνον, επειδή έχει όλίγην συγγέ

με

νειαν
το νίτρον, τδ άφίνει, καί μεταβαίνει εις.
τά καύσιμα σώ ματα.
itvae
137* Ο σα σώ ματα ένούνται με τού άέρος τδ
οξυγονον εις^ραθμον τινα θερμότατος* η οσα έχουν
τοιαύτην συγγένειαν με τδ όξυγόνον,.
εκείνο
ν’ «φίνη τδ αερώδες αυτού σ χ ή μ α , καί νά ενούται μέ αυτά, εν καιοωδε της ένώσεως έκτυλίσσουσι
θερμαντικόν καί φως , ονομάζονται Καύσιμα. Ε’κ

τι
/a a

ωςε

τούτων αλλα είναι α π λ ά , καί αλ·λα σύνθετα. Τ ά
απλά είναι ούσίαι μονήρεις εις τδ είδος των α δι
αίρετα , καί αφ’ εαυτών ημπορόύν νά λάβωσιν άπδ
τον αέρα τδ οξυγονον, όταν εύρωσι τον άναγκαιΌν
βαθμόν της θερμότητας. Τοιαύτα είναι τό ύδρογόνον, δ ανθραξ , τό παυσίζωον , τδ ΟεΓο'/, ό
φώσφορος, καί τά μέταλλα. Τ ά αλλα έκ φύσεως
διαιρούνται είς δ ύ ο , η πολλά ετεροειδή, έκαςον
των οποίων ιδίως θεωρόυμενον , όταν εύρη αναλογον θερμότητα, είναι επιτήδειον ν άρπάζη άπδ
τον άε'ρα τδ οξυγονον. Τοιαύται είναι αί τού ανΘρακοςν, τού Θείου, καί τού φωσφόρου διαλύσεις
είς τβν ύδρογονικόν αέρα* η εώωσις του ανΟρακος
μέ τδν σίδηρον, τά έλαια , at ρητίναι, καί όσ
ά λλα συντίθενται μέ τδ ύδρογόνον , καί ο^θρακα,
μέσα είς τά φ υτά. .

>

η -

.

13^'.

Α φ ’ ού όμως τδ καύσιμον σώμα ένωθη
με τδ οξυγονον, γίνεται ά κ α υ ςο ν , έν οσω δεν
κδκα-^μενον
είναι πλησίον άλλου σώματος, εχοντος περισσοτεβΜμ.%.
ραν συγγένειαν μέ τδ όξυγόνον * τότε εκείνο τδ
σώμα θέλει άφαιρέσει τδ όξυγοώον άπδ τδ άκαν
θον σώμα, καί τούτο γίνεται πάλιν καύσιμον. ΰ«ρί τούτου θελομεν ομιλήσει εν τώ περί μετάλλων.
Τ ί a i m Τ5

ακκυςβν ,
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ι,3Ρ· Διαιρούνται τα αχαυς·α σ ώ μ α τα , κατά

τ · *'^αι ^

τούς νεωτέρους, είς δυο. Α'λλα λέγοντας Ο’ξείδια, °
ViS·/
α λλα Ο 'ξεα . Ο ξείδιον λέγεται το σώμα, το όποιον ε-Γνκι.
ηνωθη με τόσον μόνον ολίγον οξυγόνον , όσον δεν
Τίτον αρκετόν νά τό ε’κτελεση οξύ , άλλα τό έφερεν εγγύς τού όξεος, Τ ί δε είναι τό ο ξ ύ , θελομεν ίδεΓ κατώτερο). Τα δε οξείδια , η είναι φυ
τικ ά , η ζω ικά, η μ.εταλλικά. Φυτικά είναι, ο.τα
συντίθενται από δύο α π λ ά καύσιμα σ ώ μ α τα , ηγουν από τό ύδρογόνον, και από τον ανθρακα ,
ηνωμένα με τοσον οξυγόνον , οσον δεν εξαρκει νά
τά κ ίμτ, οξέα. Τοιαυτα είναι τό σάκχαρον , τό
κ ο μ μ ι, τό α'μυλον κ. τ. Ε ’άν όμως· εις αυτά πρό
σθεσης καί άλλο οξυγόνον , γίνονται φυτικά οξέα.
Η' φυτική οξείόωσις γίνεται πάντοτε παρά της
φύσεως διά της φυτικής δυναμεως. Ζωικά οξεί
δια είναι , όσα συντίθενται από τρία καύσιμα α"-

.

πλά σώματα, ηγουν από ύδρογόνον, άνθρακα, και
παυσίζωον, ηνωμ.ενα μ,έ τόσον οξυγονον, οσον
δεν εξαρκεΓ νά τά κάμη όξεα. Γίνονται δε τοιαύτ α , εάν προςεθη καί άλλη οξυγόνου ποσότης.
Ταύτα κατασκευάζονται μέσα είς τό ζωον διά τη;
ζωικής δυναμεω ς, καί της συγγένειας. Τ αύτα δε
παντα ά ά εαυτών αναλύονται εις τον ανοιχτόν αέ
ρα, μεταβαλλόμενα είς άπλούςερα σύνθετα. Τ ο
αΓμα , τό υδατώδες υγρόν, Ο ) , ά ιξώδης υλη (2),
καί σχεδόν όλας τάς των ζώων εκρύσεις, ήμπορούμεν νά τάς θεωρησωμεν ώς ζωικά οξείδια. Με
ταλλικά δε οξείδια είν α ι,' όσα συντίθενται εκ με-

(O 'H jm s a — ( 2 ) Gelatins.
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ταλλικών ουσιών, καί οξυγόνου, όσον δεν έξβφκεί'
νά τα εκτελέση οξέα. Η εργασία, με τήν οποίαν
εκτελεΓται ή συνθεσις αύτη , λέγεται Ο ξείδωσις ,
από δέ τους παλαιούς χημικούς , Α’ποτιτάνωσις
( ΐ ) . ό τ α ν το σώμα όξειδόνεται, αυξάνει το βά*
"ρος του κατ’ αναλογίαν του άποροοφωμένου οξυ 
Π βλλβΙτρό-

γόνου.
143. Κ ατά πολλούς τρόπους όξειδόνονται τ α

ό μ ετ*λλα* ι . με τη,ν συναφην του ατμοσφαιρικού
^είΧ'ω^ΐως,
άέρος. Παν μέταλλον εκτεθειμένου είς τον αέρα ,
έλκει την βάσιν τού εν τη ατμόσφαιρα οξυγονιετοίλλων

κού άέρος, καί όξειδόνεται, καί διά τούτο χά ν ει
την λαμπρότητά το μ * 2. μέ την συναφην του όξυγονικού άέρος* διότι έάν τά μέταλλα όξειδο'νωνται μέ την συναφην τού άτμοσφαιρικου άέρος διά
τό.έν αύτώ όξυγόνον, πολλώ μάλλον όξειδόνοντα ι μέ την άμεσον συναφην τού οξυγόνου* μ* μ
την συναφην τού ύδατος- Ε*άν βάλτος σιδηρά καρφία είς το ύδωρ , κατ’ ολίγον εκτυλίσσεται ό τού
ύδατος ύδρογονικός άήρ εις πομφόλυγας, το δέ όξυ
γόνον ένουται μέ τον σίδηρον. Η 'σκωρία τού σίδηρου,
τού χαλκού, καί άλλων μετάλλων, προέρχεται άπό
τό ύδωρ* τό όξυγόνον εμφαίνει εις την επιφάνει
αν τού μετάλλου, καί όξειδόνει, ίγουν τό κάμνει
όξείδιον *

4* μδ την συναφην τών

οξειδίων,

καί 5 ^ με τ ήν συνάφην τών οξέων. Ε*άν ενώ.
σης μέ τρ ίμ μ α τα σιδήρου τό κόκκινου όξείδιον
τού υδραργύρου, καί ζεςάνης τό μ ίγμ α , εως νά
κοκκινίση , τό οξείδιον παραχωρεΓ τό όξυγόνον

(2) Calcinatio.

του εις τον σίδηρον, καί αυτό αναλαμβάνει την
προτέραν κατά<ςασιν του υδραργύρου· ό δε σίδη
ρος μ εταβάλλεται εις όξείδιον, ηγουν κεκαυμένον
σίδηρον, εύθρυπτον, καί οΛωσούν βαρύτερον.
I 4 i * Παν μέταλλον χάνει τό όξυγόνοντου,
όταν συναφθη με καύσιμον σώμα, τό όποΓον όξει-

Tpcxit
δΤοίφο jo'.

$Τα ν a'jcu

δόνεταί* ως εί'δομεν ανω τέρω , διά την μβγα- ρ6*)η το ό’-υ
λ&ιοτεραν συγγένειαν με τό θερμαντικόν, και. μέ γο’νον των
μετάλλων.
τό φως. Ε ’άν ζεςάνης τό. κόκκινον όξείδιον τού
Υδραργύρου, η τό μέλαν όξείδιον τού μαγγανησίου, τό όξυγόνον, επειδή εχει μεγαλειοτέραν
συγγένειαν με τό θερμαντικόν, παρά με τό μ έ τ α λ 
λον, ε'νόνεται μ

εκείνο,

και παρρησιάζεται ώς

άηρ, τό δε όξείδιον μεταβάλλεται είς την προτέρ&ν κατά<ςασιν τού μετάλλου.
142* Δ ευτέρα ενωσις του οξυγόνου- μέ τά έμπρησιμα σώ ματα άπο-τελ&ί' τά οξέα, ηγουν οσα
σώ ματα έχουν θξύν χυμόν (είναι όξυνα) ' έχουν
πολλην συγγένειαν μ ε τό ύδωρ, Τ ά περισσότερα
διαλυόμενα, έκπέμπουσι θερμαντικόν, και μέ
τον τό.ν τρόπον γίνονται έμ μ ο να , και όσα
« λ α ςικ ώ τα τα , χάνουν τό 'ιδίω μα το ύ τ ο ,
συναφθώσι μέ τό ύδωρ, καί δέν είναι πλέον

τού
είναι
όταν
π τη 

τικά* μεταβάλλουν είς κόκκινον τ α κυανά υγρά
των φυτών, ώς τό τού ηλιοτροπίου, της μαλάχης, τού λευκοίου (μενεξέ) κτ. καί έχουν κλίσιν νά ενόνωνται μέ τάς γαίας, χάλια καί με
ταλλικά οξείδια,
14-3- Π άντα λοιπόν τά όξεα είναι σύνθετα έκ Τ Ι εΓνα;
αί βασ?:·;,
δυο τινων ουσιών* η μία είν ιδιαίτερα τού οξέος, χα: -ίθ.ν
καί λέγεται Βάσις αυτού* η άλλη είναι κοινή, β ν . μ , β “7
ηγουν τό οξυγόνο ν' π, χ α . τό θειίκόν οξύ συγ-
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κειται από θειον, καί όξυγόνον. Το θεϊΌν είναι
ή βάσις του οξυγόνου τούτου. Η'βάσις ή είναι
άπλή, 7 ενίοτε καί σύνθετος* Ο σα σώματα ήμττοοουν νά απορροφήσουν ποσότητα τινά οξυγό
νου, καί νά μεταβληθούν εις οξέα, λέγονται Θεμ.έλια, καί Βάζεις Ο’ξύσιμοι, ώς είναι τό θεΓον
εις τό είρημένον παράδειγμα. ό σ χ ι λοιπόν είναι
«? βάσεις, τόσα καί τά οξέα. Τα ονόματα των
οξέων λαμβανονται έκ τών βάσεων, όταν ήναι
άπλαΓ* ούτω το έκ των ανθράκων οξύ λέγεται
Α’νθρακικόν θ ’ξύ. ο'ταν δε η βάσις ήναι άγνω
μος, τόόξύ λαμβάνει τ όνομα απ εκείνον τήν ου
σίαν, εις την οποίαν εύρίσκεται δαψιλως* ούτω
λέγομεν Η’λεκτρικόν Ο ξύ , διότι εύρίσκεται πο
λύ τοιουτον οξύ εις τό ήλεκτρον. Ομοίως λέγο
μεν Κ,ηκίδικόν Ο ξ ύ , Ταοταρωδες Ο ξύ κτ.
Ι 44 ι Ε’πειδή όμως αί όξύσιμοι βάσεις άμπο·
ρουν νά περιέχουν διαφόρους ποσότητας οξυγό
νου, διά τούτο κατα ύυο τροπους θεωοεΓται τού
των η όξυνσις* η τού οξέος η βασις περιέχει ολιγωτερον όξυγόνον, παρ’ όσον είναι δεκτική, καί
διά τούτο δεν όξύνθη εντελώς* ή τό οξύ περιέ
χει περισσότερον όξυγόνον παρά βάσιν, καί τότε
είναι τέλειον οξύ, καί έχει όλην τήν δύναμιν,
καί έφελκυσιν, την οποίαν πρέπει νά έχουν τά
οξέα. Εις τήν νέαν ονοματολογίαν, όσα οξέα εί
ναι αδύνατα, έχοντα Ολίγον όξυγόνον, έχουν τήν
κατάληξιν εις ωδές. παρ. χα. όταν τό θεΓον έχη
όλίγην οξυγόνου ποσότητα, λέγεται Οειωδ&ς οξύ,
ούτω καί νιτρωδες, καί φωσφορώδες κτ. Οταν
ήναι τέλειον οξύ, έχει κατάληξιν εις ικον, π . χ .
ΟίΓικόν οξύ, vitpwwv οξύ, · φωσφορικόν οξύ κ. τ.

)

'

Νεω“2?α
ονοματολο
γία ~ων 5ξέων.
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Κύρίσκομεν εις τά βιβλία τών νεωτέρων χημικών
οξέα ληγοντα
ικον όξυγονωμένον, ώς οξύ
άλικόν όξυγονωμένον’ τούτο- δηλοΓ, οτι τρ οξύ
είναι. μέ> τέλειον, έχει όμως καί τινα περισσοτεραν ποσότητα οξυγόνου παρά τα λοιπά οξέα, τά
ληγοντα εις ικον. Χημείωσε, ότι αλλαι βάσεις
είναι
ενός μόνου βαθμού όξύνσεως, άλλαΐ δύο, άλλαι τριών, και αλλαι τεσσάρων* ώς
εΐ'δομεν περί τού θείου, τό όποΓον γίνεται ·όξείδιον, οξύ εις ωδές, οξύ εις κον, καί υπεροξυ✓
Λ t r
γονωμενον, τι υπεροξυ.
145· Ο'ταν τό τυχόν οξύ ένωΟτ μέ ουσίαν Τt S'.VRl T3
τινά, γίνεται σύνθετόν τι, λεγόμενον Α^λας. θ"ταν Α'λας.
αί γαΓαι, τά χάλια, και αι μεταλλικαί ου’σίαι
ενωθωσι με όξεα ληγοντα εις ωδές, τότε αποτε
λούν άλατα, τά όποια λέγονται μέ δύο ονόματα,
τό εν είναι ούσιαςικόν καί παράγεται άπό την
βάσιν, τό άλλο είναι κτητικόν εις ωδές, παραγόμενον έκ της τού οξέος βάσεως. παρ, χά . εάν
η πότασσα ένωθη με τό νιτρωδες οξύ, λέγεται
Νιτρώδης Πότασσα* ούτω λεγομεν Θειωδη Τίτανον, Θειώδη Α’λευρόγαιαν κτ. και μέ τούτο
φανερόνομεν, οτι είναι 'ά'λας, του οποίου η' βάσίς
είναι η πότασσα ηνωμένη μέ τό νιτρωδες οξύ, καί
η τίτανος μέ τό θειωδες οξύ κτ. έάν αί ρηθεΓσαι
ποσότητες ένωθωσι μέ οξε'α ληγοντα εις ικον,
γίνονται τά άλατα εκείνα, τά οποία εκφράζονται
μέ τά δύο ονόματα, έκ τών οποίων τό κτητι
κόν λήγει εις ικον, ως η θειίκη πότασσα δηλοΓ πά
τασσαν ηνωμέν/ν μέ θειίκον οξύ, Μεγάλην τω
όντι ωφέλειαν έπροξενησεν η νεωτέρα Ονοματο
λογία , διότι όταν άκούσωμεν τό όνομα τινός.

εις

fexrwccl

\

V

X
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όξέος, vn οξειδίου, η άλατος, ευθύς καταλαμβανομεν τα τούτου συςατικά μέρη * και εξ ε’ναντία ς, όταν ηξευρωμεν τα μ έρη , ημπορούμεν νά
τ όνομάσωμεν. Πρώτος ονοματοθέτης έχοημάτισεν ο ΛαυοΓσιηρος.
α ναγκαίμ
. 146. Δ ιά νά λάβωσι παρά του οξυγόνου τά
τινα ίια ν
,
-,
, ,
- άττοτελεσδω- οξυσιμα σώματα χαρακτήρας οξυνσεως·, πρεπει
νά χάση το όξυγόνον όλον τό θερμαντικόν, ο,
που
κρατεΓ διαλελυμένον, καίκατάςασιν
Ycyoy,
άεροειδούς ρευ<ςού, Τούτο άποδεικνύεται μάλιςα
από τούς σφοδρούς πατάγους, τούς οποίους προ
ξενούν πάντα τά άλικα άλατα, και μάλιςα τά
άλικα οξυγονωμένα, όπωσούν θερμανθέντα, διό
τι τ’ αποτέλεσμα τούτο δεν τό έχουν όσ άλατα
κατασκευάζονται από άλλα οξέα, μη περιεχοντα
τό θερμαντικόν.
Κατα S'Jo
147* Η μπορούμεν να κατασκευάσωμεν τά

σιτα ί*ία.

τροττους γ ί
νονται τ«

ο^εα.

εις

οξέα, όπως θέλομεν, μέ διαφόρους αναλογίας του
οξυγόνου, κατά δύο τρόπους, θ ' πρώτος είναι, νά
ένώσωμεν τάς τούτων βάσε/ς με όσον οξυγόνου
θέλομεν, ως γίνεται εις τον φώσφορον, ΟεΓον, αρ
σενικόν κτ. θ'δεύτερος είναι νά όλιγοςεύσωμεν
από τά όξβα τάς διαφόρους αναλογίας τού οξυ
γόνου, διά των καυσίμων ,σωμ.άτων, τά όποια
αρπάξουν τό όξυγόνον, καί γίνονται καί αυτά
οξέα, θ ' τελευταΓος ουτος τρόπος θεμελιωμένος
εις τάς συγγένειας τού όξυγόν ου μέ τά διάφο
ρα καύσιμα σώ ματα, πολλάκις χρησιμεύει διά
την τελείαν άνάλυσιν των οξέων,, όταν άφαιρέσωμεν όλον τό περιεχόμενον
αυτά όξυγόνον.
Α’λλά διά ‘νά . γ*νη τούτο, άναγκα^ν είναι νά

εις

μό περιεχωσι τά οξέα ^ερεόν τό όξυγόνον, κα:
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τα συναπτομενα καύσιμα να ημποφουν'να το ρβφόσουν ςερεώτερα, παρ’ ο, τι είναι εις τα οξέα,
θ ' άνθραξ αναλύει τά έζεα, ομοίως W t τά π ε 
ρισσότερα μέταλλα' ο φώσφορος, τό“θεΓον, και το
ξηρόν, και ςερεον ύδρογόνον, ως ε°ύ'ρΐσκ'Ιτάι εις τά
σύνθετα φυτά.
'
·ΛίΛ/>
τη :

'1 4 8 * At κοιναί των οξέων ιδιότητες, οσαι ανηκουσα
, 1?10 ζ
προέρχονται από τό όξυγόνον, είναι γνωςαί, A t roivroc τα
δε μερικά!, και είδικαί εκάςου προέρχονται από °^ε
την βάσιν εκείνου. θΓλα έχουν χυμόν κατά τό
μάλλον και ηττον οξύν , και δια^ρωτικόν. Ο λα
μεταβάλλουν τούς κυανούς" χυμούς των περισσο
τέρων φυτών είς κόκκικον * και όταν η τοιαύτη
σύνθεσις διαλυΟη διά συνθέσεως άλλων σωμάτων,
τό κόκκινον χρώμα γίνεται πά λιν κυανούν. Ο λα
ένόνονται ευκόλως με τό ύδωρ, και ούτω μετρι
άζονται αί ίδιότητές των, μεταβάλλεται η χωρηTtxorrg των εις τό νά περιέχουν τό θερμαντικόν,
η τις ώς επί τό πλεΓςον όλιγοςέυει, καί τό θερ
μαντικόν γίνεται αισθητόν. 0 Γταν αί ζωικάι ούσίαι ενωθούν μέ τά οξέα, δεν σηπονται εύκολα.
Με τά π α χεα ελάια αποτελούν τό σαπώνιον * με
τό άλκοολ αποτελούν τούς αίθέρας, καί ένούμενα
μέ τό γάλα, τό πηγνύουσιν. 0%άν συναφθούν με
τά κάλια, η γαίας, ένόνονται με αυτά, καί απο
τελούν τέλεια άλατα. Τέλος, έχουν πολλην χω 
ρητικότητα διά τό θερμαντικόν, καί προσκολλώνται παρά πολύ είς αυτό* διά τούτο δεν eivat
θαυμαςόν, εάν δεν πηγνύωνται εύκολα.· :’ν *
T?
149* Οί χυμοί τινών άνθέων η φυτών, ώς τού S'tci να γνα>
ηλιοτροπίου καί τών ίων, είναι επιτήδειοι πρός ρ·.ζω,υ,δν τα
διάκρισιν γτούτων. Φθάνει νά χύσωμεν ’ εις αύτόύς a* ία.
1

ΙτΛ'.

Π.'νΤ" Si-

$0 έξί'ων.

όλίγας ςαλαγμ ατίας του οξέος, κ’ ευθύς κοκκινί
ζουν *πρέπει όμως να μην ηναι βα&εΓς οί χ υ μ ο ί, άλ
λα μόλις χρωματισμένοι*' /
ιφ ο . Τ α. οξέα διαιρούνται εις πέντε εΐ'δη*
ά. «ίς όξέα^εχοντα γνωςην την βάσιν, καί άπλην,
όχι μεταλλικήν * καί είναι τά έξης, θεωρούμενα
κατά την δύναμιν της έλκύσεως, την οποίαν έχει
η βάσις προς το οξυγόνον,
%\ . τό ανθρακικόν*
2. τό φωσφορικόν
j$. τό Πεύκον και
4· τό νιτρικόν.
εις οξέα έχοντα γνωςην την βάσιν, απλήν,
μεταλλικήν, καί είναι.
1. τό αρσενικόν
2 . τό τρυγγεςικόν
3· τό μολιβ’δαινικόν.
4. τό χρωμικόν
τό κολομβικόν* καί
6. τό τανταλικόν.

β.

γ*. Εις οξέα ,_εχοντα την βάσιν άγνωςον, καί δόκούσαν άπλην, καί είναι τά έξης. Τ αύτα ονομά
ζονται όχι .από την βάσιν των, άλλ’ από συνθέ
τους ουσίας, από τάς όποιας εξάγονται*
!♦ τό αλικόν
a* τό χρυσοκολλικόν, καί
τό ρευςικόν.'

Τό- πρώτον προέρχεται από τό θαλάσσιον άλας*
τό δεύτερον άπό ουσίαν τινά λεγομενην (βόναχ)
χρυσόκολλαν* τό τρίτον από την ρευςτκην τίτανον. Τούτο τό οξύ κατα τρώγει την ύίλον, κ«1
διαλύει την πυρΓτιν γην*

£ · Εις οξέα φυτικά έχοντα διπλήν την βάσιν,
ως τα , υδρογονοανθρακωδες, και άνΟρακουδρογονωδές, καθώς υπερέχει τδ υδρογόνον, η δ ανΟραξ*
καί είναι τά ε'ξης.
ά. οξέα φυτικά, ηγουν
ΐ ; τδ κηκιδικόν (gallicum )
2. τδ βεζοϊκδν
3· Τ° Ηλεκτρικόν (saccinicura)
4. τδ μηλικόν (m alicura) και
5· τδ κιτρικόν (λειμονικόν)
β". οξέα

άποτελουντα δξυδικά (ηγουν μετοίως δξυνα, (aciduies)
1. τδ οξαλικόν, και

2. τδ ταρταοωδες,
γ . οξέα τεχνητά*
1. τδ βλεννώδες, η σακχαρογαλακτικόν,
2. το καμφορικδν, και
τδ φελλικόν.
δ . είς οξέα προερχόμενα άπδ την ζυμωσιν,
1. τδ δξόιδες, και
2.

τδ οξικόν, τδ όποΓον έ-κβάλλεται άπδ
\
*>*
το πρώτον.

1

έ. Εις οξέα ζωικά, των όποιων η βάσις είναι
τριπλή, δηλαδη σύνθετος άπδ παυσίζωον, ύδρογονον, και ανθρακα’ και είναι.

ι. τδ μεταξοσκωλικδν (bombicurn)
2. τδ γαλακτικόν
. 3· τδ ςτεατικόν (sebacicum )
4.

τδ λιβικδν, η ούρικόν, και
5· τδ Βορωσσικδν (prusicura)
Το πρώτον πεοιέχεται είς κύςριν τινα πλησίον του
πρωκτού του σκώλπκος : της μετάξης · τδ δεύτεI 2
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σ.φ

ρον γίνεται, από το γ« λ α ,
ού μίξωμεν οξώδες οξύ με το αυτομάτως όξυνθέν γάλα* τό τρ ί
τον εύρισκεται είς τό υγρόν μέρος μη ελαιώδες,
καί ‘ενάγεται με την απόςαξιν των ζωικών υλών
από την κόλλαν του αλεύρου, από τ ά . κόκκαλα
κτ. τό τέταρτον εύρισκεται είς τό ούρον, καί
αποτελεί την λιθίασήν* τό π έμ π ΐο ν εξά γετα ι μ.&
την αποςαξιν τών ζωΓκων υλών διά τού νιτρικού
οξέος, καί των έμμονων καλίων. Ο χ ι μόνον είναι
αγνωςος η φύσις των πλειοτερων οξέων, αλλά
κα: πολλά είναι ακόμη άγνω ςα εις τά φυτά ,
καί ζώα.
Tf or
151. Δ ιά νά γνωρίσωμεν εις πο'ίον είδος ανάJ’.a
1 . γεται εκαςον ο£υ, τα σημεία είναι τα εΤης. Ο σα
ρν.ζο»μ,£7 είς
<’
1
λ
'
^ώνον ε?$6ς £Χ9υν βασιν απλήν καί γνω ςην, διαλύονται δια
αναγετ«;
τών καυσίμων σωμάτων* διότι δίδουσιν εις αυτά
Η
~
ίκαςον των
τό οξυγόνον, καί καταντούν νά η ναι μόνον β ά 
οξίω/.
σεις, καί αν είς ταύτας τάς βάσεις βάλωμεν οξυγονον, γίνονται πάλιν οξέα. Ο σ α έχουν βάσιν
άγνωςον, τούτον μόνον τον χαρακτήρα έχουν ,
οτι δεν διαλύονται ύπό τών καυσίμων σωμάτων,

„

,

καί ούτε ύπό της τέχνης κατασκευάζονται. θ 'σ α
έχουν διπλάς τάς βά σεις, χαρακτηρίζονται ε'κ
τών έξης * ι . ότι αναλύονται ύπό σφοδροτάτου
πυρός, άν πρτ>σθέσωμεν καί οξυγόνον όσον χρει
άζεται, 2 , είς την ανάλυσιν ταύτην εξέρχεται
ύδωρ, καί ανθρακικόν οξύ* ύιοτι μείναντα μονή

ο

ρη τό ύδρογόνον, καί
άνΟραξ, ε'νόνονταιι εκα
ςον έν μέοει μέ τ οξυγόνον. 3· αναλύονται άφ'
εαυτών, άφ’ ου διαλυθούν εις τό ύδωρ, καί βαλΟούν επάνω είς πύρ έχον βαθμόν άνώτερον τού
ίο . 4 ?

Αναλύονται ύπό τών καυσίμων σωμ.ά-

ι 33
των* διότι η βάσις αυτών είναι σύνθετος εκ δύο
τινων, τά όποΐ*α έχουν πολλην συγγένειαν με το
όξυγόνον. 5? μεταβάλλονται εις οίλλπλα, διότι δέν
διαφέοουσιν άλληλων, εί μά εις την αναλογίαν
των βάσεων. θ'σα έχουν τριπλας βάσεις, τ και
πεοισσστερας, διδουσιν άμμωνιον, υπό του πυρός
αναλυόμενα * άποτελουσι τό βορωσσικον οξύ,
όταν μεταβληθη των βάσεων η αναλογία.
I S 2. Το όξυγόνον, ως εί'δομεν, ενούμενον μ.ε Διάφοροι
τας διαφόρους βάσεις, αποτελεί* διαφόρους οξυγονώσεως βαθμούς. Εκρινα εύλογον νά βάλω έμ
προσθεν τού άναγινωσκοντος τον έξης πίνακα.
ΗΓε'νωσις τού οξυγόνου μέ
ίο

θερμαντικόν άποτελεΓτόν όξυγονικόν αέρα

τό ύδρογόνον

—

τό ύδωρ.

Βαθμ.οΐ όξυγονωσεως
τό παυσίζωον 1 I

h
Ι3

Α*Τ.λας οί>-

Ά ας μ.η, ,α·-

Λαλλικα;.

τον άνθρακα

I* ΐ; (3

J
τό θεΓον

οτελοΓχό νιτρωδες όξείδιον, η βάσιν τού νιτρώδους
άέρος.
το νιτρωδες οξυ.
τό νιτρικόν οξύ,η λευκόν,
τό νιτρικόν οξύ ώξυγονω
μενον.
το οξείδιον τού ανθρακος.
τοανθρακωδες ό^υ.
τό ανθρακικόν όξυ.
τό ανθρακικόν ωξυγονω“
μενον οξυ.
το οξείδιον τού θείου, η
τό απαλόν θεΓον.
τό θειώδες οξύ.
τό θειικόν οξύ.
τό θειικόν ωξυγονωμένον
0ξ

4

Ίι

r

1.3

‘4

).

tt
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Η ενα>σ15
Γ V
,
τον φώσφορον 1 jprror
—
U
—
ι14
3
—

Α τ λ ^ ς til
σ'.’α ς

μη

J
)ι
U

την άλικην
βάσιν

μ ε.

ταΧλίκας.

β
J
την ρευςικην
111
βάσιν
!2
J3
την χρυσοκολλι- I
ι
κην βασιν
>
I2
J3

.

; V Ul V>VvV ' ν

^ 'V y

V^·

\ S
^ Λ ‘>^\Τ Γ
το φωσφορωόες οξυ.
τό φωσφορικόν οξύ.
το' φωσφορικόν ώξυγονωμενον οξύ.
.— τό άλικόν"οξείδιον
— τό άλιωδεζ οξύ.
—. τό άλικόν ο ξ ύ .
— τό άλικον ωξυγονωμενον

οξύ.
—
—
—
—

τό ρευςικόν όξείδιον.
\ *< —^ ■’V v
το
οξυ.
τό ρευςικόν οξύ.
τό χρυσοκολλικόν όξεί
διον.
— τό χρυσοχολλώδες οξύ.
— τό χρυσοκολλικόν οξύ.

ρευςωόες

Η ' ενωσις τού οξυγόνου μέ
βαθμό: όξυγονωσεως.
'χρυσόν

1 ι »ποτελείτο κίτρινον όξείδιον τού
! ·
νουσού.
j
— το κόκκινου οξειδιον του
I
χουσού.
I
— το κίτρινον οξειύιον του
λευκόχρυσου.
—
τό
οξείδιον
του αργύρου.
Λ. I
' I
— τό κάκκινον κα: μελανόν
όξείδιον τού χαλκού.
ί
—■ τό πράσινον κα: κυανεον
όξείδιον του χαλκού.
— τό μαύρον όξείδιον τού
σίδηρου,
V
J2
— το κίτρινον κα: κόκκινου
j
όξείδιον τού σίδηρου.
II
— το φαιόν όξείδιον τού κασ*
σιτερου.
W
— \ό λευκόν όξείδιον τού
κασσιτέρου.

ζ

λευκόχρυσον
άργυρον
χαλκόν
θ ’ υσίας

ά.

τλα ς μ,ε.
ταλλικας.

σίδηρον

^κασσ: Ί
^τερον J

ί·
J
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Η ενοσις του οξυγόνου μέ

,
μόλυβδον
*

βαθμοί οξυγόνωσε ως/
1 1 *ί· οτίΧΛττόφαιόν όξείδιον του μ ό
1
λυβδου.

ί*

}
υδράργυρον

ίt·
J
βισμούθιον

U

J
κοβάλτον
Ουρίας άνίχελον
ττλας μ*- ^
ταλλικάς. ψευδάργυρον

I
I
ι·
J

W 1

11
I

>2

αρσενικόν

I
J
1I
I

— τό μαύρον όξείδιον του
υδραργύρου.
—* τό κίτρινον και κοκκινον
οξείδιον τού υδραργύρου.
— τόφαιόν όξείδιον τού βι
σμουθίου.
·— τό λευκόν όξείδιον τού βισ
μουθίου.
—- τό φαιόν όξείδιον του κοβαλτου.
— τό όξείδιον τού νχκελου.
— τό. κίτρινον όξείδιον τού
ψευδάργυρου.
— τό λευκόν όξείδιον τού
.

Ν

V

— τό κίτρινον χόξείδιον του
ς-ίμμιος.
— τό λευκόν όξείδιον του
ςτμμιος.

<3

—~ τό κίτρινον όξείδιον του
αρσενικού.
— τό λευκόν όξείδιον του χρ.
σενικου.
— τό αρσενικόν όξύ.

V
Ν

— τό μέλαν όξείδιον του
μαγγανησίου.
— τό λευκόν όξείδιον του
μαγγανησίου.

ι*
μαγγανησιον

— το κίτρινον και κόκκινου
οξείδιον του μολύβδου.

J

Η' ενωσις του οξυγόνου με
βαθμοί οξυγ ονώσεως.
τουγγεςον.

’>*
ά< μ ε-

Ο υσιας&,

τα λλιχά5 . ν ° λυε>δί(1''α''

ι

τ 1 1 «-o-^er Tq όξέ/διον τουτουγ-γεςου
V
j2
— τουγγεςικόν όξειδιον·

11

\
J2

— τό

όξεί$ιον

της μολυ£-

ίαινης
— τό μολυβ^αινικόν όξύ·

τιτάνιον

ι

— τό οξειδίου του τιτάνιου.

χρόμιον

11
>
J2

—- τό όξείδιον του χρομίου.
— τό χρομικόν οξύ.

trt

)H a.’ νδρακου
δρογονώσεις,
καί ΰ δ ρ ογονοανθρακωδεις ex τ ω ν I
φυτικώ ν β ά 
σεις τ ο ι αυται είναι.

ι3' .

Α ν'ϊρακοϋ'δ ρ ο γο ν ώ δ εις,
η υδρογ»νο-

το ταρταρικον
η μηλικη
η κιτρική
η πυροξυλικη
η πυροφλεγμικη
η πυροταρταρικη
η οξαλική
'Λ θξΐκη
ί ηλεκτρική
βεζοΐκόν
η καφουρικη
η χηκιδίκη

Ηr ενωρίς του οξυγόνου με τάς συνθέτου* βάσεις.
άποτελεΓτό ταρταϊΐωδες οξύ
η την Τρύγα,
- τα μήλα.
το μηλικόν οξυ
- τό κίτρον.
το κιτρικόν οξύ
- τό εμπυρευματικόν των ξύλων.
τό πυροξυλωδες οξυ
τό πυροφλεγματωδεζ οξυ - τό έμπυρευματικόν τού σακχαρου.
. το ευ,πυρευματικόν τού τρυγίου."
τό πυροταρταρώδες οξύ
- τό άλας της όξαλίδος ^ξυνηΟρας).
το' οξαλικόν οξύ
τό όξω δες οξύ
-τ ό ό ξ ο ς (ξ ύ δ ι).
το οξικόν οξύ
- τό της βάσεως οξος.
- τ ο πτητικόναλας του ηλεκτρικού.
το ηλεκτρικόν οξυ
- άνθη τού μεζουβίου
τό βεζοΤκόν οξύ
'
' »~ \
το καφουριχον οξυ.
τό χηχιδικόν οξύ
- την ςυπτικην αρχήν των φυτών,

ανθραχώδείς
βάσεις έκ
των ζω ικ ώ ν

ουσίω^ηνω/
' >4

jxsvca μ 8 τ c
τιαυσίζωβν,
καϊ τιολλακις
μ.? τον φ ώ σ 
φορον τ ο ια υ τ«ι είναι, c

γαλακτική
σακχαρογαλακτικη
μεταξοσκωλικη
ςεατικη'
λιθικη
βορωσσικη

τό
τό
τό
το
τό
τό

τον ορρόν τού ξυνισμένου γάλακτος.
γαλακτικόν οξυ
σακχαρογαλακτικόν οξύ
μεταξοσκωλικόν οξύ
- τούς σκώληκας της μετάξης.
ςεατικόν οξύ
- τ ό <ςέαρ, ξύγγι.
λιΟικόν οξύ
-τη ν πέτραν εις την κύ<ςιντούούρους.
βορωσσικόν οξύ
· την χρωματιςικην ύλην τούγαλαξίου
χρώ ματος της Προυσίας.

Περί της όυν^έ^εως του οξυγόνου μέ το
,^ειον, καί φωαφόρον, καί Λερι Των^εάκών,
καί φωσφορικών αλάτων.
Tlspt
6swxev

* 153· A V ού εΓδομευ εν γένει περί των οξέων,
πρέπει νά έξετάσωμεν τάς άναγχαιαχέρας τούτων
συνθέσεις με τα χάλια, και καλικάς γαίας, καί
μέ τά μέταλλα. Το αναγκαιότερου οξύ είναι το
θειικου, το όποΓον πρότερον ωνομαζετο ελαιον
χαλκάνθου (oleum vitrioli). Ο'χάλκανθος είναι
το κοινόν άνομα τού θειικου σίδηρου, και το αλας
τούτο γίνεται έκ της ένωσεως τού θειικου οξέος
με τον σίδηρον. Οί παλαιοί εξέβαλλον τό Οει'ίκόν οξύ από τούτο τό αλας διά της άποςάξεως.
Ιο θειικον οςυ οεν εχει ουτδ χρώμα
ούτε οσμην. Είναι πηκτότερου πα ρά.τό ύδωρ, και είναι
ώς τό ελαιον τό βάρος του-είναι διπλάσιαν τού
ύδατος. Είς την φυσικάντου κα τά ςα σιν, πρέπει
νά ήναι τερεά, η πηκτη ουσία. Α’λλ’ επειδή έλ
κει κατά πολλά τό ύδωρ, δεν βυρίσκεται ποτέ
τοιούτου, αλλά πάντοτε υγρόν. θ"ταν ενωθύ με
το ύδωρ , έκπεμπόι πολύ θερμαντικόν , ωςε τό
θερμόμετρου του Ρ'εωμύρου. άναβαίνει είς τόν
βαθμόν. Ε’άν βάλης ύ'δωρ τετραπλάσιον τού
όξεος τούτου , προξενεΓται τόση θερμότης, ω<ςε
ημπορεΓς νά βράσης ύδωρ επάνω βίς εκείνην την
μίξιν * άλλ’ άφ ού τά μόρια τού ύδατος, καί τού
οξέος διαπεράσωσιν άλληλα, κρυόνει η μίξις. Ε’άν

,

igi

πέση ρανίς επάνω είς φόρεμα, είς -χειρ» κτ. καί —
βι τό μέρος εκείνο, διότι τό εν αύτω οξυγόνου
φθείρει τάς ζωϊκάς καί φυτικάς ουσίας, θ"ταν λοι
πόν πέση επάνω είς την χεΓρα, πρέπει ευθύς νά

την βάλης ε ις τ ο ύδωρ, δια

ν άδυνατηση τό

οξυ. Ο ταν θελωμεν να εκβάλωμεν το οξύ τούτο
από τον χάλκανθον, τον ένόνομεν μ$ νίτρον, το
οποίον παραχωρεΓ το όξυγόνοντου &ίς εκείνον.

εις

154· Μεταχειρίζονται το θειίκον οξύ
πολ- Χ?? β2*ς τί
1λ
\ «*
\ \·
- \ ®C"X9^
λας τεχνας. Οι ιατροί το οιοουν εις π«σιν, αλλα ;c8-0<.#
με πολλην ποσοττιτα υδατος, εί δέ μη, κατα
καίει τον φάρυγγα. Εις τοιαύτην περίςασιν δεν
πρέπει νά μεταχειρίσθωμεν ύδωρ πρός θεραπείαν,
διότι αυξάνει υπερβολικά την θερμότητα* άλλα
πρέπει νά μεταχειρισθωμεν εν κάλιον, ηνωμέναν
με άλλην ουσίαν, διά νά μην ηναι καυςικόν. Τοι·

'

Γ

ούτον είναι τό σαπωνιον, και η άλευρόγαια·
_
/
‘ α ~
’
<->
> ’
ΓΓβρϊ. του
Ο ταν καιεται το θειον αργως και ατε* . Λ
^ ^
χ
,
, 1
/
θδίωόβυτς
λως, γίνεται το θειωδες οξύ. Ε χ ε ι οξυτάτην όζεβς,
οσμήν, καί είναι ω$ αηρ. Ε’άν σύναψης μεταλλον
με τό θειίκον οξύ, απορροφά μέρος τού ύξυγόνου, καί
θειίκον γίνεται θειωδες οξύ* καί εάν
ζεςάνωμεν τό θειωδες οξύ με ανθρακα, ούτος
ροφα τό λοιπόν όξυγονον, καί μενει τό θεΓον κα

το

θαρόν. Το θειωδες οξύ ευκόλως ροφαται υπό του
υδατος, καί εις ταύτην την ύγράντου κατάςασιν
είναι ωφέλιμον, διά νά λευκάνη' τά μέταξα, καί
μερικά μάλλινα υφάσματα , καί νά καθαρίβγι
ιά ς κηλίδας των φορεμάτων. Φθάνει ν άναψωμεν
τό θειαφοκηριον εις κλεισμένον δωμάτιον, καί
εξερχόμενος ατμός είναι τό θειωδες οξύ» Πρέπει
νά βρεξωμεν μέ ολίγον ύδωρ την κηλίδα * διότι
η υγρασία ροφα τό θειωδες οξύ, καί διαλύει τα
τού θείου μόρια, τά ο'ποία ημπορουν νά βλάψουν
τό φόρεμα* τό άναμμένον θειαφοκηριον άς ηναζ

νο

14^
όλίγω μακράν υποκάτω της κηλίδος, καί ούτως
θ’ζε;ί'0'/
ββίον.

εξαλείφεται#
ι 5 6. Το θείον επ ιδέχετα ι καί άλλην τρίτον
σύνθεσιν μέ το όξυγόνον, είς την οποίαν η ανα
λογία του οξυγόνου είναι πολλά ολίγη, οΟεν δεν

οξύ.

κάμνει
Α’ποκτα ταύτην την ελαφροί σξυγόνωσιν τό θείον, αν τό άφησωμεν μόνον είς ανοι
κτόν αέρα, χωρίς ν αύξησωμεν την 6ερμότητα/ του*
τότε τό θείον δεν μεταβάλλει .τό φυσικόντου σχή
μ α , άλλα μόνον τό χρώματου γίνεται κόκκινον,
η σκοτεινόν * και είς- τοιαύτην κατάςασιν είναι
/όξείδιο> θείου.
Α*λατ« Oet157* Το.θείικόν οξύ βνούμενον μέ τά κάλια,
ΐκά.
μέ τάς καλικάς γαίας, καί μέ τ ά μέταλλα, απο
τε λ εί άλατα σύνθετα. Τ ό άναγκαιότερον τούτων
των αλάτων είναι I. η θειικτ πότασσα, ητις έλέγετο άλλοτε Α ’λας Πολύχρης-ον * καί 8ivat πολύ
πικρόν, καί χρησιμω τατον είς την ’-Ιατρικήν, Ε*.υ~
ρίσκεται είς την ςάκτην πολλών φυτών, όμως κα
τασκευάζεται καί διά της τέχ νη ς, άν ένώσωμεν

to.

αμέσως
θειίκόν άξυ, καί την πότασσαν. Το
άλας τούτο διαλύεται είς τό βραςόν νερόν. - Α ’λλ’
η διάλυσις είναι κοινή .'ίδιότης πάντων τών άλά
των, τά οποία πάντοτε προξενούν. ψύχος δια
λυόμενα *,.διότι εν ω μεταβάλλονται από ς-ερεού
είς υγρόν σ ώ ^α , ροφουν θερμαντικόν από τόν περιέχοντα αέρα, 2. είναι ηθειϊκη σόδα, κοινώς λεγομένη Α^λας τού Γλαουβέρου· καί τ ό άλας τού- ·
το είναι πιχρότεοον παρά το προτερον, καί ό
μοίως χρήσιμον είς την’Ιατρικήν. Ο ταν κατασκευ
άζω νται τά άλατα, έκπέμπουσι πολύ θερμαντι
κόν*,, διότι τό οξύ πυκνούται, καί επ ειδ ή /ολίγο-

ι 4ι

F^voxrt? το·;
J rc

ςεύει η χωρητικό της τ ο υ , έκπηδά τό θερμαντι
κόν άπό τό όξυγόνον , και ενίοτε ολίγον φως , τό
όποΐΌν φαίνεται είς τό σκότος·
άλας ε?ναι η
Οειικη τίτανος* ούτος είναι ό λεγόμενος γύψος· 4*
η θει’ή'η ά λευρόγαια, λδγομένη κοινώς Α λας του
Ε*ψομ, χρήσιμος και αύτη είς την Ια τρ ικ ή ν, καί
πολύ πικρά. Ε ξάγέται από τό άλας της θαλάσ
σ η ς, καί άπό πολλά άλλα μέρη , η κατασκευά
ζεται δ ιά τ ω ν είρημένων συνθετικοί μερών, f . η
θειίκη άργιλος. Ευρίσκεται μάλιςα πλησίον των
Η'φαύςίων όρων, και είναι αναγκαία εις τάζ τέχνας
ως ς-υπτικη.
Ι38· Το θειικόν οξύ ένόνεται καί μέ τά μέ-

*

Ταλλα* *μία άπό„ τάς τόιαύτας
ενώσεις είναι ό Οειί- μ=τα
β5“ *0υ0
?
του
κός σίδηρος. Είναι τό άναγκαιότερον μεταλλικόν £ή?0ν.
άλας / χρήσιμον εις τάς τέχ ν α ς, καί είς την .’Ια 
τρικήν ώς θαυμάσιον τονικόν, Ε*κ τούτου κατα
σκευάζονται πολλά ’Ιατρικά λεγάμενα λατινιςά
Μ α ρτιά λια , άγουν Ανρεος (τζηλικώδη). θ ' θειίκός σίδηρος - κα τα σ κευά ζετα ι, άν διαλυθη ούτος
είς τό θειικόν οξύ* άλλ’ ώς επί τό πλεΡςΟν εκβάλ
λεται εκ της πυρίτιδος Λ ητις είναι σίδηρος Θειού
χος. Οθεν φθάνει νά τον βάλω μ εν είς ανοικτόν
ά έρ α , διά νά ο’ξειδω θη, καί νά γένη άλας. Τ ό
κηκιδΐκόν οξύ κατακαθίζει τό αλας τούτο είς μελαν* Καί τούτο είναι τό γραφικόν μ ίλ α ν , ηγουν κατακάθισμα θειικού σίδηρου διά τού κηκ-ιδικού οξέος. Το μέλαν χρώ μα προέρχεται άπό
τον κηκιδΐκόν σίδηρον, ός τις αδιάλυτος ων, πλέ
ει είς τό υγρόν.
Τ ο. κηκιδΐκόν οξύ αλλοωΓ τό
χρώ μ α τού σίδηρου μετάλλου όντος* 'καί τούτο
τ-ό βλεπομεν επάνω τού μ αχα ιριδίου, όταν κό·

σι-
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ψωμεν όπωρικά * διότι τό ο’ξύ τούτο εύρίσκεται
6t$ τον φλοιόν πολλών όπωρικων, καί ριζών r κυ
ρίω ς'όμως ιίς τό κάρυον του κηχιδίον, τό οποίον
είναι έπισάρκωσις φυόμενη επάνω εις την δουν.
flfpi Τι·» ό£ ε<*>» Των I νο νμ ίνω » μ ΐ
TCV

-

f ον.

ι>ρ,

Τ α φωσφορικά, και φωσφορωδη οξέα
γίνονται διά τη ς καύσεως τού φωσφόρου* ώς επί
τό πλεϊξον δε εκβάλλεται α πό τά χόκχαλα. θ '
φωσφόρου πεοιέχεται είς την φωσφορικήν τέτανον *
και διά νά έκβάλωμεν εκ τούτου τού άλατος τό
φωσφορικόν οξύ , πρεπβι νά μεΤαχειρισΟωμεν τό
ΟιιΓκόν ο ξύ , τρ οποίον ενόνεται μβ ττ,ν τ ίτ λ ο ν .
Είς την άμιγη του κατάςασιν τό φωσφορικόν οξύ
είναι τ υγρόν, η ς·ερ$όν , κατά τον βαθμόν της
πυκνότητάς του * μ εΐα ξ ύ .τώ ν ex τού οξέος τού
του γινομένων α λά τω ν, η φωσφορική τίτανος εί
ναι αναγκαίανχ<*ΐ α ύ ττ είναι η βάσις των χοκχάλων. Εύρίσχβται ενίότβ και είς τά ΦυΤά.

ΓΙ^)ΐ του Παι/βίζ’οόου, ι> Νιτρογόνου.
Τί »Γ.«ι τ&
Πβνβ’.ζ»;».

χ/ίο. Τά Παοσίζωον είναι άπλη ουσία. Ο’νομάζοον ΐΓαυσίζωον οΐ νεωτεροι χημικοί τήν βάσιν
άερος τινότ λογομενου Παυσιζώου, ός τις είναι συξατικόν μέρος τού ατμοσφαιρικού αερος, κα: είνας
πάντη ανεπιτήδειος πρός διαϊήρησιν τής ζωτς των
ζόων. Ε κ ειδ ά όμως βύρίσκΟνται καί άλλοι το'ιούτοι άίρες , ό Χαπτάλιος ωνόμασε τούτον. Νιτρογόνον *- "διότι είναι ^ξυσίμος βασις τού νιτρικού
οξέος. Α’λλ’ ούτε τ όνομα τούτ6 είναι κατάλλη
λον, ως σπμαχνον τον γεννήτορα τού νίτρου, καί
οχι του'/ντρικού οξέος. Οθεν αρμοδιώτερον ό
Σαλφονςάλλίος τ'ονόμασε Σηπ τικόν επειδή ε /ε ι
πολλήν £οπήν «ίς τήν σ ίφ ιντώ ν σωμάτων, καί

έϊναι βάσις πασών των δεκτικών σήψεως ουσιών,
καί τ £ ν εκ ταύτης.. προερχόμενων.
ι 6 ι . Δ ιά ν’ άναλυσωμεν διόλου το νιτρικόν
ό ξ υ , κάι >κ· τούτου να έκβάλωμεν τό ρηθ,εν ΙΙαυσίζωον , φθάνει νά χυσωμεν νιτρικόν οξύ-επάνω
είς. τρ ίμ μ α τά σίδηρου;· Ο γ σίδηρος έχεο πολλην
/
Ν ι
,/
♦•'λ
V '
». \ \
συγγένειαν με τ οξυγονον, οσεν.το αρπάζει α π ο το

y*

βίζωον^^τί
την^ av'wXuffty
x*u, vtTetx*y
°ζθ®<ΐ*

ό ξ υ , και δεν εξέρχετα ι νιτρωδης άόρ, άλλά* πα υσίζωος. Εις ταύτην την πραξιν η άνάλυσιςάγίνε*
ΐ α ι διά διπλής συγγένειας, δηλαδή διά .του σί
δηρου μ ετά .του οξυγόνου, και διά του θερμαν
τικού μετά, τ ς υ παυσιζωόυ.. Ε ν γένει τό ' θερμαν
τικόν υπό του φωτός .βοηθονμενον >- σπουδάζει
ν άποχωρίση τ οξυγόνο^ afro τό Π αυσίζω ον, καί
αυτή είναι η α ιτ ία , διά την οποίαν *τό Παυσί*
ζωον δεν ενουται π οτέ με τό οξυγόνο ν , έν, όσατ
β?ναι εις κατάςασιν άέρος. Η* κατασκευή, του νι
τρικού οξέος προς τουτοις είς. τά έργαςηρι*, και
’i h την άνάλυσιν t o y ζωίκων ουσιών, τό τε.χω pay ε χ ε ι, οΐαν έλ.ευΟερωΟέν τό:.Π α υσ ίζω ον, καί
μέΓναν είς. κατάςασιν ύγράν, ένωΟί? με τό οξυγό
νου της ατμόσφαιρας.

···;

• - 162. Τ ο Π αυσίζω ον είναι προς, τουτοις. ουσΐωδες συςάτικόν του άμμωνίου. Ευρίσκεται κατά
t

γ

Μ*

. ,

X

/

Το Παυσί.

V · ν * ΐω ί· ί συ.

τρεις τροπους, ως είναι του καλιού η κατας-ασις * η- ςα·ηχον τ·ΰ
:.γ^"υν η είναι άεροειδές, η υγρόν, η ςερεόν. Είναι ηνο- «μμωνύυ.
ξμόνον με τό υδρογόνον, καί ημπορεΓ νά χωρισθίί
..obc*; α υ το υ , η μβ τον ηλεκτρικόν σπινθήρα, η διά
'’,τφς πολυχρονίου-ενεργείας του σφοδρότατου φω/
η υτζό του νιτρικού οξέος , η του άλικου y>..
' Ϊ5*γονωμ|νου οξέος , η υπό των μεταλλικών ρξει-

^.δίων, .Τ^ΙΙαυάίζωον 3 διά ν’ άπ ατελές τό;άμ“· ί , .

*

S.
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μώνιον , δεν ένουται άηρ ων , άλλ’ υγρόν , μά~
λι«ςα δε η άερωδης αυτού κατάςασίς είναι εναντία
εις την σύνθεσή τού άμμωνίου. ·
ΤΤο'3 ενρίσκεται το
ΙΙανσίζωον.

ί ό 3 . Τ ο Παυσίζωον είναι διεσπαρμένον είς
την φύσιν* Δεν- εύοίσκεται αληθινά- εις .πάντα εν
γενει' τ ά φ υ τ ά , άλλ είς τάς των ζωών ουσίας ε ί
ναι δαψιλέςατον, και προξενεί* εις αύτάς την α 
παλότητα , καί τό έλαςικόν * καί επειδή είναι η
βάσις του άμμ ω νίου, προξενεί* θανατηφόρους δυ
σωδίας. Ευρίσκεται ηνωμενον μ ε τον άνθρακα,
χαί μ ετδ ύδρογόνον , χαί μέ τον φώσφορον ενίο
τε* καί δλ’ αυτά είναι συνδεδεμενα δια τίνος πο
σότητας του οξυγόνου , .καί διά τούτο είναι όξείδ^ον, η καί ο ξ ύ , κατά τον βαθμόν της οξυγονω- '
σεως*
·
'
· - ■
Μ εταχειρίζονται τό νιτρικόν οξύ διά νά έκ£άλλωσιν από τάς ζωικάς ουσίας τόν νιτρ.ογονικόν αέ
ρ α , μ ά λ ιςα όταν είναι νωπά: , καί καλά πλυμε*ν α ι, καί όχι ζυμ ω μ ενα ιΦ διότι κατ* άλλον τρο’πον εξέρχεται με τον νιτρογονικόν α έρα , και άνθ ρακίκός-Οξύς άηρ. , .■

Δδν Ιχομ,δν'
χάμμίι αν ά-

104* Κ αμμία πεί*ρα δεν εγινε μέχρι τού νυν,

άποδεικνύουσα την άνάλυσιν τού Παυσιζώου. cT<7c0S'St^C5d,'OTl
θεν πρέπει νά πιςεύσωμεν ^ ότι είναι: άπλη , καί
τβ Παυβίζωβν εϊν*ι <τνν, . ςοιχειωδης ουσία. ΧΙρό ολίγων χρόνων ό ^Σεγυ/νος
Cexov,
δκοινόλόγησεν εν πείραμα προς τόν Φουρκρόιον,
διά τό όποιον ηλπισαν καί οί δύο, ότι θέλουν εύ_
ρεΓ σύνθετον τό Παυσίζωον. Α π ε ς ά λ α ξ ε ν ό Σεγυίνος άλικην υπερωξυγονωμένην καί καθαρωτάτην
-πυτασσαν με άνθρακα, καί εκ της άποςάξεως έξηλθδ πολύς νιτρογονικός άηρ, ηνωμένος με ανθρα
κικόν όξύν αέρα'· ύπωπτ«ύ$η :'λοιπόν ,- ότι η βά-
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σις του νιτρογονικού άέρος ε’νδέχεται νά ηναί το
ανθρακικόν οξύ έχον πολύν άνθρακα * χρειάζεται
όμως τό πείραμα τούτο πολλών μελέτην, διότι
ίσως έκ τούτου θέλουν ανακαλυφθώ
πολλά ωΦβ*
*
λιμα πράγματα.
i6jj. Α’κόμη δεν ηξεύρομβν , εάν τό νιτρογό*
Σ^γγένϊΐα
νον, η Παυσίζεύον ενούται μέ τό ύδωο. Δεν δια- τ5υΤΤ*'>>'τ·ί'-υλύεται εις αυτό, ούτε εις τ« καύσιμα σώμ,ατα, εΓτε σώματα. ’
ςερεά, είτε ρευςα4 μόνον είναι παρατηρημένου,
ότι ό ζεςός ανθραξ ροφα τον νιτρογονικόν αέρα.
Ούτε ακόμη ηξεύρομεν , έαν τό νιτρογόνον ένόνεται μέ τά οξέα, και με τά κάλια. θ'ταν ενωθώ
μέ τάς άπλάς ουσίας , εάν δεν ηναι όξείδιον , η
οξύ , α? συνθέσεις αύται λέγονται Νιτρογονούχα,
η Παυσιζωούχα.
Ιό6. Το νιτρογόνον’ ένόνεται με' τό όξυγό- ’ Π2?1 τ3;
νον, και γίνεται όξείδιον* ημπορει,'δμως νά δεΟ
χθη τόσον όξυγόνον, ωςβ νά γένη νιτρώδες οξύ ,
καί νιτρικόν οξύ. Τούτο τό οξύ βύρίσκετα; έκ
ιρύσέως έν εΐ'δει άερος 4 αλλά τόσον διαλύεται εις
το ύδωρ , καί εχει τόσην συγγένειαν μέ αυτό, ω^ε ει,ς κόκκος ύδατος ροφα δέκα κόκκους Νιτρι
κού οξέος άέρος , και γίνεται τό υγρόν ως τό βλέπομεν εις τά φαρμακοπωλεΓα. Ε χ ε ι οσμήν όξεΓαν καίΦυσώδη. Περιέχει περισσοτέραν οξυγόνου '
ποσότητα παρ άλλο οξύ , όμως τό περιέχει πο
λύ αδύνατον. Είναι κατά πολλά καυςικόν. Ε’άν
χύσης ολίγον επάνω είς ξηρούς κάί ζεςούς ανθρα- .
κας, ευθύς άνάπτονται *τό αύτό αποτέλεσμα κάμνει
καί επάνω εις πολλά καύσιμα σώματα. Τούτο
δείχνει, ότι μέ πολλην ευκολίαν αναλύεται υπό
ιών κανσίμων σωμάτων , διότι ταυτα όοφουν τό
•

"

Κ
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«ν τω οξεΓ όξυγόνον. Ε’ξ αρχ£ς μεταχειρίζοντο τό
όξύ τούτο εις
τεχνα ς * άλλ’ από τούς Ι7 8 0 ,
καί -έξης έμαΟον πόθεν συντίθεται, θ ' Καυεν.
Αίσχος εύρπκεν, οτι σύγκειται από ίο μέρη παυσιζυίου , καί 25 οξυγόνου. Κ ατα δέ τον Δαύϊον
αναλογία είναι ώς ί. προς 0,389*
Τ α δύο
Ταυτα, όντα άεροειδπ, χρειάζονται πολλπν θερμότα
τ α διά νά συντεθωσι * τό Νιτριχόν Ο ξύ ένούμενον με τόύ πότασσαν , αποτελεί τό σύνθετον
εχεΓνο άλας, τό λεγόμενον Νίτρον, δ Νιτρικήν πότασσαν * με· την οποίαν εάν ένωΟη τό θειιχόν οξύ,
τούτο ένουται με τ/,ν πότασσαν , τό δε Ν ιτρι
κόν Ο ξύ μένει ελεύθερον. Η' ενωσις αύτ,ο γίνεται
έίς χέρας θερμαινόμενον επάνω είς τό φως τός
λαμπάδας. Το· Νιτριχόν Ο ξύ εξέρχεται έν είδει
α τμ ώ ν , οί οποίοι διαλυόμενοι εις το ύδωρ , α
ποτελούν τό δυνατόν ύδο>ρ (aqua fortis', , τό ο
ποίον διαλύει πάντα σχεδόν τά μέταλλα Κ’άν
χαμγ.ς νά διαπ’εραση τό Νιτριχόν Ο ξύ διά τίνος
πτλίνου καί άλειμμενου σίφωνος πεπυρακτωμ.ένου,
τό παυσίζωον χα: τό όξυγόνον άποκτώσι παλιν
τό θερμαντικόν, τό οποίον έχα σ α ν , όταν έσυνθ έ τ ο ν ρ , καί έπιςρέφουν είς τό πρότερον άεροειδες των σχήμα.

jr/.ς

π

i

TT·^ ου
167. To Νιτρικόν Ο ξύ π μπορεί νά άναλυΟη
Κ’.τρωίίϋς
κατά μέρος, καί νά μεταβληϋ/) είς Νιτρωδες θ ’ξυ,
Ο 'ζίο ς,
Η Γ μεταέολη αυτή ευκόλως γ ίν ε τ α ι, διότι τό όξυγόνον είναι ελαφρά τ,νωμενον με τό παυσίζωον. Γίνεται δέ η μεταβολή ως επί τό πλείςον διά
των μετάλλων * άλλα πρεπει νά ξναι εκτεθεί μό
νον το νιτρικόν οξύ
δυνατω τατον. φ ω ς, διά

sit
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νά τό αναγκάση ν αφηση μέρος του όξυγονικού
του αέρος , καί ουτω νά μεταβληβη εις Νιτρωδες
Ο ξύ. Πολλούς βαθμούς εχει τούτο το οξύ κατά
διαφόρους αναλογίας του περιεχομένου οξυγόνου,
θ ' ίσχυρωτερος βαθμός είναι, ο'Ταν ευθύς μετα£ληθη τό νιτρικόν οξύ , χαΛ
ι τότε έχει χρώμα x r
τρινον. Ο δεύτερος βαθμός είναι κόκκινος χρυσοειδης* και ένγένει, όσον άδυνατώτερον γίνετα-ι τό
οξύ, τόσον τό χρωμά του είναι βαΟύτερΟν. Ενερ
γεί' το Νιτρωδες (·>’ξύ επάνω εις τινας καυσίμους
ουσίας ισχυροτερον παρα το νιτρικόν.
I ' ft. Κ’άν άναλυΟεν τό νιτρικόν οξύ, δεν χάση
^St^lOV 7tVS'J
όλον του τό όξυγόνον, αλλά μείνη μέρος ικανόν νά μ-x.
τό μεταβαλη εις αέρα, τότε γίνονται τά οξεί
δια του παυσιζωου. Το πρώτον ονομάζεται κοι
νώς Νιτρωδης ά τ ο , η όρθότερον Κιτρώδες οξείδι
ον πνεύμα, τό όποΓον είναι ελαςικόν ρευςόν, παντη αόρατον , καί ούτε ροφάται ύπο' τού υδατος,
ως τό νιτρικόν καί νιτρώδες όξυ. Είναι όλίγω βαρΰτερον τού ατμοσφαιρικού αέρος, και ανεπιτηδειw
^^
^
-■
/
y
)
\ *
ον εις την καυσιν των σωμάτων , και εις την α 
ναπνοήν ’ καί επειδή, κατά τάς προ ολίγων χρό
νων πασατηοάσεις τού Δ αυ’Γου, όταν τά ζωα άναπνεύσωσι τούτο τό όξειδιον κα/ ολίγας ςτγμας,
γίνονται έξω φρένων, καί ως αν είχον ^τον νούν
μετεωοισμένον * ωνομάσθη υπό τού αύτού Δαυι*
ου Μετεωρίζων Α’ηο (u;as exhilarant). Ε’νεογεΐ' δμ.ως διαφόρως επάνω εις τούς άναπνεύσαντας.
Α λλοι γίνονται ερμητικοί , καί μεμψίμοιοοι * άλ
λοι δοκιμάζουν άκραν ατονίαν, ε?τα καί λδίποΚ 2
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θυμίαν. Πάντες όμως ομολογούν, ότι δ ο κ ι μ ά ζ ο υ ν
ηδονην τινα. Boev θελη* τις ν άναπνεύσηι τούτο
τδ όξείδιον, άφ’ ού μαζεύση τον αέρα εις \ χ ύ ςιν, ας προσαρμόστε είς αυτήν σίφ ω να ,' εχοντα
ςροφιγγα (ro b m e t). Βάλλεται c σίφων είς τό ςόμ α του ανθρώπου, κρατούμενος με τον μίαν χεΐ'ρα,
και με την άλλην ας κράτη την ρίνα, όιανα μην εμ£η ό ατμοσφαιρικός αηρ * τότε ας είσπνεύση , καί
εκπνεύση, εως νά αίσθανθη τ’αποτελέσματα. Χυ; „
βουλευουν όμως οι χημικοί νά μη κάμνωμεν τοιαύτας πείρας , διότι βλάπτει* ενίοτε τά νεύρα.
Ούτος ό αηρ εκβάλλεται από την νιτρικήν πά τα σ 
σαν , ητις είναι άλας τεχνητόν , διά μέτριας θερμότητος. Βάλε ολίγον από τούτο το αλας είς κό
ρας 9 καί ζεςανε το μετρίως επάνω είς αναμμενον
λύχνον, καί τότε θέλουν εξελθει πομφόλυγες είς
το ύδωρ* αύται είναι ό εν τω κερατι ατμοσφαιρικός
αηρ, η καί τό της κρυςαλλώσεως ύδωρ , το όποιον
εξατμίζεται διά μόνης της Οερμότητος. Η' νιτρική
πότασσα είναι σύνθετος από νιτρογόνον, όξυγόνον
καί άμμώνιον. Ο'ταν λοιπόν αναλυθη τό ύδρογόνον,
αφίνει ελεύθερον τό νιτρογόνον, καί ενούμενον με
τό οξυγόνον ? αποτελεί' το ύδωρ , τό οποίον βλέπομεν εν εΐ'δει ατμού είς ττν αρχήν της εργασίας. Μενει τότε είς το κεράς νιτρωδες οξύ αντί
τού νιτρικού, καί νιτρογόνον αντί άμμωνίου* τά
όποια ενωθεντα, αποτελούσι το ρηθεν όξείδιον
αερώδες τού νιτρογόνου, είς τό όποΓον περιέχονται 3 7 μέρ'Ί οξυγόνου, καί 6$ υδρογόνου. Δ ιά
νά δοκιμάσης, αν ό έξερχόμενος εκ τού κερατος άάρ ηνία καθαρόν όξείδιον, άφ’ ού γ«μίσ·ης εκ τού-
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του μίαν φιάλην , βάλδ μέσα κηρίου αναμμένου,
καί άν η ναι καθαρόν, τό φως θέλει είσθαι λ α μ 
πρότερου , και έχον χρώμα μετρίως πράσινον.
169. Το νιτρικόν όξύ ένούμενον μέ την πά  Π?^ τςς
νιτρικής ·κοτασσαν, άποτελεΓ την νιτρικήν πάτασσαν, κοινώς
τασσης.
λεγομένην Νίτρου, η Χαλπέτρα λατινιςί, ως εί'παμεν ανωτέρω. Με αυτήν κατασκευάζεται η πυρΓτις κόνις. και επειδή τό νίτρου περιέχει πολύ
ονον, τό όποΓον ευκόλως άφίνει ελεύθερον,
διά τούτο είναι βάσις των περισσοτέρων συνθέ
σεων, αΓτινες εκπυρσοκροτούσα
ΗΓ

ενωσις τού Νιτρογόνου

μέ

■
το θερμαντικόν αποτελεί τον νιτρογονικον

αέρα

βαθμ,οί οζυγονωσεως.

ι. τό νιτρώδες οξείδιον, η την βασιν τού νιτρώδους άέρος,

τό οξυγόνου

2 . τό νιτρώδες όξύ.
»
3 * τό νιτρικόν όξύ, η λευκόν.
4 · τό νιτρικόν οξυγονωμένου
άμμώυιον.

Α πλάς
ουσίας.
υδρογόνου
άνθρακα
υδρογόνου
' >/
ενίοτε φω
σφόρου
οξυγόνου

I

^

τάς ζωϊκάς ουσίας.
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ο
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Π ^ ΐ του Τ'Προγόνου.
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17^, Το Ύ δραγόνον λέγεται ουτω, διντι εκ
της τούτου συνθέσεως μ ετά τού οξυγόνου γίνε
ται το ύδωρ. Λ’λλ’ ere ιδη άποτελεΓ επίσης καί
αλλας πολλάς συνθέσει?, διά τούτο "τινες τ ωνομασαν μέ τδ παλαιόν ονομα Κμπρησιμον καθα
ρόν αέρα. Είναι ολίγος καιρός, αφ ου έγνωρίσθησαν αί τούτου ιδιότητες, αν καί ηναι δαψιλώς
διεσπαοαένον
είς ό'λον ^το παν, καί ήναι μ,έοος
ιι
‘
καί Των φυτών, καί Των ζωων. Είναι τοσον ε π ι 

ωςζ

τήδειον εις το νά ενώνεται μέ το όξυγονον*
δικαίως νομίζεται από τά πρώτα καύσιμα σώ μα
τα. Μ εταδίδει εις τά σύνθετα καύσιμα σ ώ μ α τα ,
των οποίων είναι μέρος, μεγάλων δυναμιν Ολαςτκην τών αχτίνων τού φωτός* καί έκ ταύτης της
ίδιοτ/τος έμάντευσεν ό Νεύτων, οτι το υδωο π ε 
ριέχει καύσιμόν τι ςοιχεΓον. Τοσαύττν συγγεvstav έχει μέ τό θερμαντικόν, ωςε μένει πάντοτε
εν εί'δει αέρος, είς τον βαθμόν της θερμότητας,
καί της Ολίψεως της άτμοσραίρας , είς τον όποΓον
ζωμεν * διό**ι είναι αδύνατον νά τό ευρωμεν π η 
κτόν καί αμικτόν. Είναι έκκαιδεκάκις ελαφρότερον τού ατμοσφαιρικού άερος. Τ α περισσότερα
σώματα δεν τό διαλύουν* διαλύει όμως τό ΟεΓον,
τον φώσφορον , τόν ανθρακα , τό αρσενικόν, τά
έλαια, καί αλλα τινά, μέ τάς οποίας διαλύσεις
εξ αιτίας της πολλής του συγγένειας μέ τό θερ
μαντικόν, καί μέ τό φώς, αποτελεί" πολλούς ύδρογονικούς αέρας, ονομαζόμενους παρά των νεωτερων χ.-μικων, Τ?δραγόνον, Θειωμένον, Φωσρορω-

μεν ον, Α’νθρακωμένον κτ, περί των οποίων θέλομεν ομιλήσει αλλαχού.
ι χ ϊ . Ο^ταν το T fδραγόνον, και ό άνθραξ ενω
θούν όμού, χωρίς νά μ.εταβληθη εις αέρα τό ύδρογόνον υπό του θερμαντικού, γίνεται ίδιαιτέοα τις
σύνθεσις, την όποιαν of χημικοί ονομάζουν Ε λαιον,
καί τούτο κατά τάς διάφορους του άνθρακος καί
υδρογόνου αναλογίας, είναι η πηκτόν, - η αέριον.
Περί τούτου Οέλομεν ομιλήσει καί κατωτέρω.
(ίΓταν τό τ'δραγόνον ένωθη μέ άπλάς ουσίας,
εάν δεν η,ναι ήνωμένον μέ V όξυγόνον εις κατάςτασιν οξειδίου, ητοξέος, τότε λέγεται Τ'δρογονούχ ο ν , ως πότασσα Τ'δοογονουχος, καί μόλυβδος
Τ'δρογονουχος κτ.

π··', τ^ν
Ε λαίων, καί
των
υδρο
γόνου συνΟβτων,

Η' ενωσίς του Τ' Προγόνου με
ρ ό θερμαντικόν *~οχε\εϊ Τόν ύδρογονικόν άερα
V Ρν
τό όξυγόνον
το υόωρ
τό ναρογόνον
τό άμμωνιον, ητό [πτητι
κόν κάλιον
το θεΓον
την βασιν του ύδρογονιτόν φώσφορον.

κουτεθειωμένου άερος
την βασιν του ύδοογονικου
πεφωσφορωμενου αερος
Γτην βάσιν του ύΠρογονικού
ηνθρακωμενου αερος
\
τα έλαια ς·ερεα, η πτηνά
\

Α'πλάς
’ *

V

I

(α ιθέρια )
τάς ύδρογονους ανΟρακωδεις, και άνθρακουδρογονώδεις βάσεις των

τον ανυβακα

4

φυτών
ν Καί όταν προς-εθη τό
νιτρογονον και ο φώσ
φορος.
τάς υδρογονοανθρακωδεις, και ανθρακουδρο.
γονωδεις βάσεις των

?

ζωων.

Περί Τθΰ Α*ν^ρακος.
Τι εΓνας
Avy9f α;.

Ι 7 2* Ονομάζουν Ανθρακα οι νεώτεροι χ η μ ι
κοί τό καθαρωτερον των κάρβουνων μέρος, δηλα
δή τό αμιγές από πάσης αλλοτριου ύλης, κα
τόν συν αριθμούν με τάς απλά? ουσίας, διότι με-

Γέ>3
χρί τού νύν δεν έδυνηθησαν νά τον αναλύσουν.
Ποτέ όμως δεν εύρισκεται-καθαρός, διότι «οά
ου λυθη από τ άλλα σώματα, ευθύς ενώνεται με
άλλα. Ο Α νθραξ είναι η βάσις τού ανθρακικού
οξέος, το οποίον κατασκευάζεται και διά της
τέχνης, εάν καύσωμεν ανθρακα είς τον όξυγονικόν άερα, η ενώσωμεν κονιν ανθράκων με μεταλ
λικόν οξείδιον, Το όξυγόνον τού οξειδίου ενούται με τον Ανθρακα, και αποτελεΓ τ.ό ανθρακικόν
όξυ*τό δε μέταλλον, μεΓναν ελεύθερον, μεταβάλλε
ται εις τό πρώτον του μεταλλικόν σχήμα. Το οξύ
τούτο είναι δαψιλούς πανταχού διεσπαρμένου, και
εύρισκεται έτοιμον είς την κιμωλίαν γην 'τεμπεσηοι),
είς τά μάρμαρα, και εις πάσας τάς τιτανώδεις πέ
τρας. Δ ι ά ν ά τ ό έκβαλωμεν, φθάνει νά χύσωμεν ε π ά 
νω εις ταύτας τάς ουσίας θεΓίκόν, η τό*τυχόν οξύ,
εχον περισσοτέραν συγγένειαν με την τιτανώδη γην,
παρ’ όσην έχει μέ αυτήν τό ανθρακικόν οξύ. Δ ιε 
γ ε ίρ ε τ ε σφοδρά άνάζεσις , ώτις προέρχεται έκ
της εξαγωγής τούτου τού οξέος, τό όποΓον γίνεται
άεροειδές , όταν ηναι ελεύθερον, εις την κοάσίν
καί Ολίψιν της ατμόσφαιρας. Ούτε ποτέ πυκνούΤαΐ είς κανένα ψύχους βαθμόν, η θλίψεως. Πολλαί πεΓραι απέδειξαν, οτι
Α* νθραξ εύρισκεται
έτοιμος είς τά φυτά" καί ό Λαυοίσιηρος απεδειξεν, οτι εύρισκεται είς τά φυτά ηνωμένος με το
υδρογόνου, καί ενίοτε με τό παυσίζωον, καί με
τόν φωσφόρου, καί αποτελεΓ τάς συνθέτους βά
σεις , καί ότι αί βάσεις αύται μεταβάλλονται
έπειτα είς οξείδια, η όξέα, κατά την αναλογίαν
τού προςεθειμένου οξυγόνου. Ε'υρίσκεται προς
τούτοις ό Α’άθραξ
τά ζώα, καί είς την

ο

xccl εις

iS 4
μολύβδαιναν (μβταλλείον του μόλυβδου),

ςα είναι

μαλί-

με'ρος συσατικόν αυτής, οθεν καί ωνο-

μάσθη άπό τούς χημικούς σίδηρος Α’νθρακούχος. Δ ι ά νά έκβάλωμεν καθαρόν τον .Ανθρακα,

7] δλιγοίτερον μ εμ ιγμ έ υ ο ν ,' πρέπει νά βάλωμεν
εις κεράς τον πηλινον συνειθισμένον άνθρακα* άφ
ού νί θερμό της έμβη εις την έν τ δ κέρατι ύλην,
εξατμίζονται- διά τού λαιμού -πάντα τά ετεροειδή
μόρια τού ξύλου' έν όσο» οί ατμοί γεμίζουν τον
λαιμόν τού κέρατος, ό άηρ βέβαια δεν ημπορεΓ
νά είσέλθη * και ούτω μενει καθαρός ό Α νθραξ.
Οί έν χράσει άνθρακες κατασκευάζονται μέ ά λ 
λον τρόπον. Βάλλουν κατά τάξιν τ ά ξύλα επά
νω εις την γην, ε’ν σ χ η μ α τι πυραμίδος, καί υποκάτω
άνάπτουν πυρ, και τ ά σκεπάζουν με άργιλλωδη
γην, άφίνοντε? όλίγας τρύπας, διά νά κυκλοφο*
μη ό άηρ* άλλ’ όταν τά ξύλα αρχίζουν ν άναπ τω ντα ι καλά, σκεπάζουν καί τάς τρύπας* καί
ούτως η καύσις γίνεται ατελής, διά νά μη δαπανηθωσι τ ά ξύλα* η Οερμότης όμως είναι ίκανη νά εξάτμιση τ ά περισσότερα ελαιώδη, καί
υδατώδη μόρια τού ξύλου, τά όποια περωτιν μις
την γην, Δ ιά τούτο τά κάρβουνα, όταν τό ξύλον εξατμισθη ίκανως, δεν καπνίζουν. Το οποΓβν
δεν είναι τροπος να γένη εντελώς* διότι πάντοτε
μενουν μόρια τού ξυλου διάφορα , καί μάλιςα
υδρογόνον, οθαν καί εκπέμπουν ενίοτε λαυ'ραν*

h'ib$'j.Y
c

θ’
• x
AiTtv των
φοτ»ν,

173» Των φυτών τό ινώδες σκελετόν, ςτερημένον απο πασης πτηνης ύλης, οιόει τον Ανθρακα*
„
,
w \ V
, ✓
<>
<->
όταν εξατμισθη το ελαιον, και το υοωρ του ςυ λου, τό κατάλοιπον είναι Α νθραξ, ηγουν η μαύ

·>

pn εκείνη ουσία, πορώδης, καί εύθρυπτος* η δε
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πυκνοτης του είναι κατα την πυκνότητα του άνθρακωμενου ξύ λ ο υ ’
παρατηρήσεις, τό

διότι κατά τά ς γενομένας
ξύλον άνθρακούμενον ώς επί

τό πλεΓςον χάνει σχεδόν τρία τεταρτημόρια του
βάρους του, καί τεταοτπμόριον του μεγέθους του.
Ο ανθραξ* διατηρεί

το αυτό ινώδες σχήμα των

φυτών, έκ των οποίων προήλθαν. Ο ταν η.ναι κα
λά κατεργασμένον, δεν εχει ούτε οσμήν, ούτε
χυμ όν, καί ημπορεΓ νά χωοηση εις τ ά εκατόν,
σχεδόν δεκαπέντε η καί είκοσι μέρη ύδατος. Δεν
άλλοιούται υπό τού πυρός, ξηρός ων, καί εις αγγεια ασφαλισμένος. Καιομενος εις τον ανοικτόν
αέρα,

διαλύει

τό οξυγονικόν της ατμόσφαιρας

πνεύμα, καί ε νοσείς με τό όξυγονον, αποτελεί
τό ανθρακικόν οξύ, τό οποίον εξατμίζεται εν εί
δ α π νεύ μ α το ς' δεν είναι όμως τοιούτος 'ατμός ,
ωςε νά πυκνούται* αλλ’ είναι ρευςόντι εχον διαμένουσαν έλαςικότητα, καί πάντοτε είναι πνεύ
μα εις πάσαν κοάσιν καί θλίψιν.
Η'φύσις του
οξέος τούτου έγνωρίσθη ποωτον από τον Βλάκκον, ωνομάζετο δε προτερον άηρ ςερεός (fixum).
Τό' βραςόν ύδωρ δεν τον διαλύει* καί αν συναφθη ξ ο Α νθραξ) μέ τό ΟειΓκόν οξύ, χά ν ε ι-τό οξύ
τ οξυγονον του, καί άπό τό Οειώδες οξύ γίνεται
ανθρακικόν οξυ, και θειον. Το -νιτρικόν οξυγονωμένον οξύ ανάπτει τον ανΟοακα, κονιν γενόμενον*
αλλ’ εάν τό νιτρικόν οξύ περιεχη πολύ ύδωρ, δια
λύει

τον άνθρακα' και επειδή τό πρώτον χάνει

τ οξυγονοντου, απ αυτό το οξυγονον, κα: απο
την διαλυσιν τού ανθρακος, γίνεται νιτρώδες
οξύ, καί ανθρακικόν οξύ. Πολύς άνθραξ διαλύε
ται, τηκόμενος με την πάτασσαν, καί σόδαν.

κίν^νος „ .
«ις τον^κβιτ ω να ς , οπού

17 4 *

Ειπόν ανωτέρω, οτι άναπτόμενος ο αν·εις
αέρα, αναλύει τον της α τμ ό-

φοιχτον

/σφαίρας όξυγονικόν αέρα. Είναι α π ο δ ε δ ε ιγ μ έ ν ο
από την συνεχή πεΓραν, οτι εάν ο άνθραξ ά νά-

«νάπτονται
-«νΘραχες.

π τ ε τ α ι εις Ασφαλισμένους τόπους, ό'που δεν πνέει
ατμοσφαιρικός αηρ, μαζεύεται πολύς ανθρακικός
οξύς άηρ , ο«τις είναι έ^ιβλα βεςα τος διά την α να 
πνοήν καί ζωήν των ζώ ω ν,, ώς θέλω αποδείξει,
όταν ομιλήσω περί τού άερος τούτου.
M a ποιον
τροπον τ ά
φΐ/τ£ τ ρ ο 
χ ί ζ ο υ ν τον

17 5 ·

Ο* άνθραξ είναι αναγκαιότατη τροφή
τών φυτών, όμού και τό ύδρογόνόν, καί όξυγόvbv. Τ α τελευταία δύο εύοίσκονται εις τό ύδωρ.

„„

νκ* τραφοyy.

άπο το οποίαν ποτίζονται τα φυτά. ΓΓοθεν όμως
ό άνθραξ είσέρχεται εις α ύτά 7, τούτο είν α ^ ά π ο ρον.ύΕίναι βέβαιον, οτι ό άνθραξ, όταν ηναι ξ η 
ρός και μονηρης , η καθαρός, η μ,εμιγμένος μέ
-τά ς γαίας* αί όποΓαι ολίγον διαλύονται, δεν έμ βαίνει είς τάς ινας τού φυτού, καί με τοιούτον
σ χ ή μ α δεν ημπορεΓ νά χρησιμέυση είς τροφηντου *
έάν· ομω; . ένωθη μέ -άλλην διαλυτήν ούγιαν, το'τε, ευκόλως : ροφ&ται άπρ τάς ρίζας. Η ' κόπρος,
είς τ α ^ τ ά β α λ λ ό μ ε ν η , φ α ίν ε τ α ι, οτι δίδει
, καθαρόν^ανθρακα, κόιί μερικόν· ανθρακικόν όξύδια λελυμενον είς τό ύδωρ. Τ ό ανθρακικόν, όξύ ενερ
γ ε ί εις τα . φυτά ;ώς~ διεγερτικόν^'καί επομένως
ζωοζοιόύν άλον ■τό J σύς·ημά των. : Ο* 5)ενεβιηρος
•^παρετηρησεν,
μερικά φυτά ποτισ μ ένα μέ
ύδ$>ρ , ,περιέχόν πολύ ανθρακικόν ό ξ ύ ,' έξέπεμπον

οτι

.περισσότερα^ ποσ ότη τα νόξυ γονικού ;ά ερ ος. 2 ηρεΓον, · οτι τού φυτού τ ά όργανα ενδυναμόν ονται
ό
ανθρακικόν όξύ.
\
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176* To ανθρακικόν ο ξ ύ , τό οποίον ροφούν
τ ά φυτά διά των ριζών , δεν αναλύεται όλον ύπ
αυτών ·* μερικά φυτά εκπέμπουν πάλιν μέρος
αυτού με την άεοοειδη διαπνοήν* καί αύτη η
εκπομπή είναι πολλή, ή ολίγη, κατά την κατάςασιν της βλαςησεως , κατά τάς δυνάμεις του
φυτού, καί κατά τάς λοιπάς περιςάσεις, αι όποΓαι αυξάνουν, η όλιγοςεύουν την άνάλυσιν τού
ανθρακικού οξέος. Κ ατά τάς νεωτερας παρατηρή
σεις τού -νέου Χοσύρου , φαίνεται , οτι τά φυτά
εκπέμπουν άπό τούς πόρους των καί άπλούν άν
θρ α κ α , καί έχουν ιδιότητα, ώς καί τά ζώ α, ν α 

To άνδρ*Χΐκον οξυ, ό
ταν ρβφηΟη
ατ.ο τα φντά,
δεν άναλυ?-

ται ολον.

ποτελούν - ανθρακικόν οξύ , αύξάνοντα εις ανοι
κτόν ά ερα , με τ όξυγονον της ατμόσφαιρας177*
π ο ικ ιλ ία , την οποίαν βλέπομεν εις Η' TceixiXia
των φυτών
τ ά φυτά , προέρχεται κυρίως άπό την διάφορον *7:ροεύχεται
μίξιν τού άνθρακος με τ άλλα ς-οιχεΓα, Είναι πα- ο,τ.ο τάς δ ί 
ραΐημένον εν γένει, οτι τ ά φ υ τ ά , τών οποίων αι' φορους μ ί 
ξεις τβυ ανόπώραι.'είναι γεμ άται από άνθρακα, ώς τά όσπρια, Οραχος με
χρειάζονται γην γεμάτην άπό ανθρακικήν τίτανον, τ’ αλλα <ς»ιη άπό κόπρον εχουσαν ανθρακικόν οξύ. Το οξύ λ«ΐ«·
τούτο, άφ’ ού ροφηθη,ευκόλως άπό τάς ρίζας τού
φ υ τ ο ύ , καί διαδοθη εις τ ά λε π τό τα τα άγγεΓα,
ευκόλως ενόνεται με τό ύδρογόνον καί όξυγονον,
και αποτελεί τάς διαφόρους ύλάς τών φυτών. θ"σα
όμως φυτά έχουν πολύ ύδρογόνον , προσφύοντα1
εις γην αμμώ δη καί άργιλλώδη εν ταύτώ* διότι
η τοιαύτη γη,διατηρεΓ περισσότερον καιρόν την υ
γρασίαν, καί την μεταδίδει άκαταπαύς·ως εις τά
- φυτά. Δ ι ά τοιαύτα φυτά δεν χρησιμεύει εις άλλ©
η κόπρος, εί μη εις τό νά διατηρη ύγράν την γηνι
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χα ΙτΑ 'νίρα -

χ-.υΑΛλατα.

178* Cfiav ο άνθραξ δεν εγινεν όξείδιον , η
αίτιας τού οξυγόνου , ενώνεται με τα'ς
<
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απλας ουσίας , κα: α?το τελεί τα λεγομένα υπο
Των νεωτέρων χημικών άνΟρακουχα. Οι παλαιοί
εγνώριζαν μόνον τον ΑνΟρακοΓχον σίδηρον, κοι
νώς λεγόμενον μαυρην πέτραν, από την οποίαν
κατασκευάζουν εν είδος μολυβδοκόνδυλου* και ο
χάλυψ προσε’τι είναι ανθρακούχος σίδηρος* Ο τ α ν
δε ό άνθραξ γένη ανθρακικόν οξύ , κα: ενωΟη με
όσας βάσεις είναι επιτηδειαι νά μετα^ληΟωσιν εις
ά λ α ς , αποτελούν τά λεγομενα Α νθρακικά άλατα.
Το αλαβαςρον, τά κοράλλια, η κιμωλία, τά λευ
κά μ αρμαρα, αί κ ο γ χ υ λ α ι,
και αλλα τοιαύτα
σ ω α α τα είναι άνΟοακικα: τίτανοι. Οί παλαιό: εγνώριζον τά ανθρακικά α λα τα με αλλας ονομασί
ας. Π άντα τά εκ γαιών καί καλιών ανθρακικά αλα
τα προξενούν μεγάλην άναζεσιν με παντός εί'δους
οξύ καί αυτή προέρχεται από το έλευθερουμενον ανθρακικόν οξύ, το όποΓον ευθύς γίνεται άεροειδες * τ α εκ καλιών μάλιςτα ανθρακικά ηαπορουν νά η ναι π η κ τ ά , η υγρά* εις τά υ γ ρ ά , διά
νά διακρίνωνται από τά αλλα, πρέπει νά προσθέσωμεν την λέξιν, Α ραια^μένα δί υδατος.

Χα-ακ-τ-ε179* ^ Vov καθαρίζεται ό άνθραξ, και φθάνει
-.0·; αίήυ,αν- είς την όντως απλότητά τ ο υ , τοσον γίνεται τό
■
Τ&ς·
χρώ μα του ανοικτόν, διότι εις την κατάςασίν του
ό άνθραξ είναι άχρωμάτιςος , καί διαφανής , καί
διαφέρει από τον εν χρησει ανθρακα. Ε'χομεν π α 
ράδειγμα τον ά δ ά μ α ν τ α , ος Τις άλλο δεν είναι,
είμη άνθραξ εις την καθαρωτάτην του κατάςασιν.
Λεν είναι παράδοξον, αν ό διαφανές·ατος άδάμ.ας
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είναι άνθραξ, όταν ηξεύρωμευ, ο τι με την κρυς-άλλωσιν τά σώ ματα καταντούν εις την τελειό
τατη ν των καθαρότητα. Πολλά τοιαύτα σώ ματα
είναι, τά οποία οντες άνθρακες, όμως έχουν λευ
κότατου χρώ μ α * τό "βαμβακιού r a p . χάρ ,, είναι
από άνθρακα κ. τ. θ ' αδάμας ευ'ρίσκεται είς τάς
Α ’νατολικάς ’Ινδίας , είς τά Βασίλεια της Γολγ ό ν δ α ς , είς ουί'σσαπόρε, καί είς την Βρασιλίαν,
Πολυν καιρόν ένομίζετο, ότι είναι η σκληρότερα,
καί βαρύτερα π έ τ ρ α , καί μ.ονη. αυτή δεν προξε
νεί' διπλήν θλασιν των ακτινών του φωτός * παρετηρηθη όμ ω ς, ότι καί άλλοι πολύτιμοι λίθοι έ
χουν την αυτήν ίδιότητα.
άδάμας είναι σώμα
εμπρησιμον. Το ιδίω μά του νά Ολα τό φως , δεν
είναι ανάλογον μέ την πυκνότητα τού λ ίθ ο υ , ως
παοετηρησεν ό Νεύτων , άλλα πολύ μεγαλειοτέρα * καί αυτός ούτος ό περικλεής φυσικός ύπώπτευ-

Ο

σεν , ότι τό αποτέλεσμα τούτο προέρχεται από
την εμ.πρησιμον φύσιν τού λίθου τούτου. Α*πό
πολλάς πείρας άπεδ&ίχθη , ότι ό άδάμας είναι
έμπρησιμος.
jg o . Τ'πωπτευον ο: φυσικοί, ότι ό άδαμας - Νομίζΐται
ο τ ι ο ά^α,υ,ας
είναι καθαρός άνθραξ · παρετηρησαν, ότι έκπεμπε- είναι καθα
Ται ανθρακικός οξύς άτιρ άπό τον α δάμαντα καιο- ρός ανθβαζ.
μενον , είς κλεισμένα άγγεΓα γε μ ά τ α όξυγονικόν
αέρα. Πολλά πειράματα έγιναν διά ν αποδείξουν,
οτι ο άδάμας είναι έμπρησιμος. Τ α πρώτα εγι
ναν είς την ^Ιταλίαν, καί είδον
φυσικοί, ότι ό
άδάμας καιόμενος διά των ηλιακών άκτίνων τού
καυςικού ένόπτρου, κατ ολίγον έγίνετο αφανής.

οι

Μετά τ α υ ϊ α ό Αυτοκοάτωρ Φραγκίσκος ό πρώ-

τος έπρόςαξε να καύσουν άδάμαντας , και αν
θρακιά (ρουμπίνια) , of όποΓοι λίθοι ετιμωντο έξ
χιλιάδων φιορινίων. Οι άδάμαντεςς έγιναν άφαν
τοι, τά δε ανΟράκια τελείως δεν ηλλοιωθησαν. Ο
Γένναντος έκαυσεν ά δ ά μ α ν τ α , καί εκ τούτου εξηλθεν ανθρακικόν όξυ. Και ό Γούτων άπέδειξεν,
ότι ό αδάμα? είναι καθαρός ανθραξ, ηγουν η βασις τού -ανθρακικού οξέος , καί ότι γυμνόνει τό
θειον ,από τό οξυγόνοντου , ως καμνει ό ανθραξ*
καί ότι ημπορούμεν νά κάμω μεν τον άδάμαντα
νά έχη ολους τούς χαρακτήρας τού άνθρακούχου
σιδήρου, καί τού άνθρακος α υ το ύ , αν τον κάμωμεν νά λάβη τον πρώτον βαθμόν της όξειδώσεως,
χωρίς νά γένη ανθρακικόν οξύ. Νεώτεραι πεΓραι
όμως α πέδειξα ν, οτι ό αδάμας χρειάζεται μεγμλειοτέραν αναλογίαν οξυγόνου, παρά ό εν χρησει
α νθρ α ξ, διά νά μεταβληθη είς ανθρακικόν οξύ-*
φαίνεται, ότι δεκαπέντε μέρη τού άδάμαντος χρει
άζονται όγδοηντα πεντε οξυγόνου, διά νά γένουν
εκατόν μέρη ανθρακικού οξέος, εν ο) εικοσιοκτω
μέρη άνθρακος λαμβάνουν εβδομήντα δύο οξυγό
ν ο υ , διά νά γενουν εκατόν μέρη ανθρακικού ο ξ έ 
ος. Ε κ τούτου συνάγεται οτι εις τον κοινόν καί
έν χρτσει άνθρακα, ό καθαρός καί ςοιχείωδης ανθραξ
είναι ηνωμένος με ολίγον όξυγόνον. Α’λλ’ ό Α^λλενος, καί Πέπυσος έκαμαν πείρας, καί είδαν,
ότι είναι ςοιχειωδης καθαρός ανθραξ ό α δ ά μ α ς ,
καί ότι εκατόν μέρη ανθρακικού οξέος αίρος περι
έχουν εικοσιοκτω μέρη άδάμαντος, ηγουν όσα μ έ
ρη περιέχει τό αυτό όξά από καθαρόν *άνθρακα.
Ο ' δέ Βίοτος, καί Αρραγος εύρηκαν, ότι από

ι6ι
τά άεροειδη ρεμςά' όλιγωτδρον Ολα ,τάς ακτίνας
του φωτός* ό όξυγ.μνιχός άηρ·, καί/πε.ρ^σό·τερο>^ό
ύδρογονικός * καί άτι ό ανθρακικός- οξύς νάηρ. Ολα
. ολιγωτερον , παρά ο 'ατμοσφαιρικός.,, και περισ
σότερον παρά Το ’οξυγόνον. Εύρηκαν λοιπόν οτι
ό άνΟραξ Ολα ολιγωτερον, παράίό άδάμας. Q Οεν έσυμπέραναν, οτι- δεν είναι καθαρός άνΟραξ*
0tOTt η Ολάσις των αχτίνων, η ευρισκομ εννοείς τμν
άνθρακα, άπαιτεΓ ύδρογονον , το όποΓον είναι τό
Ολαςικωτατον σώμα, "ίσως λοιπόν περιέχεται και
ύάρογόνον εις τον. α δ ά μ α ν τ α , διότι Ολα ολιγωί,τερον παρά τον άνθρακα. Α ρα γε ηΓ εν τω . ανθρακι
κά) όξεΓ αέρι ένωσις του άνθρακος και οξυγόνου,
δεν προξενεΓ είς τό σύνθετον‘διαφόρους ίδίοτητας,
παρ’ οσας έχουν τά συνθετικά μέρη * όθεν δέν εί
ναι παράδοξον, εάν ό ανθραξ Ολα- όλιγωτερον
παοά τον άδάμαντα, *Α*πο τάς έν Λονδίνω νεωτά τα ς παρατηρήσεις μανθάνομεν, ό τ ι ό εν χρησέι
άνΟραξ εκπέμπει ύδρογοΡικόν άέρα.* Τι πρέπει
λοιπόν ε’κ τούτων απάντων νά συμπερανωμεν; ο
τ ι ό <ςοιχειωδης άνθραξνδεν είναι απλούς; και ε
πειδή δεν ηξεύρόμεν ακόμη την σύνΦέσίντου, δεν
ημπορούμεν νά εξηγησωμεν τα φαινόμενα ταύτα.
'Μένει λοιπόν κα: τό περί του άδάμαντος κεφαλαιον άνεξύγητον.
\<*>
ί 8 ί . Το ανθρακικόν ο ξύ , μ’ όλον οτι περιέ Π?ΰΙ roC Α ν
χ ε ι πολύ οξυγόνον, είναι πλέον αδύνατον
ό θρακιχοί
ξεβς.
λα τά οξέα .* διότι η δύναμις τού οξέος προέρχεχ ετα ι από την βάσιν , από φ ν τρόπον της συνθέσεως , και άπό τό οξυγόνον. Η Γ αύτη ποσότης,
η πολύ όξύνουσα τινά* σ ώ μ α τα , μερικά τά, όξειL

απ

ο

δόνει μό/δ'ν,·' Ο άνθραξ'-επιδέχεται ένα- μονόν
βαθμόν όξύνσεώς, ηγουν μόνον ανθρακικόν οξύ
γίνεΤαι, όχι όμως κα: άνθρακώδες-, Εύρηκαν τώ 
ρα νεωςΊ', oTt-ό· άνθραξ ένούμενος μ ε όλιγωτέοαν
οξυγόνου ποσότητα , μεταβάλλεται ε ’ς αέρα *
άλλ’ 87ϊδ1^η ό'άηρ ούτος δεν έχει κάμμίαν ίδιότητα οξέος ,; είναι μόνον οξείδιον * καί διά νά δια•φε'ρη άπό· τον* άνθρακα ,· ος τις περιέχει όλιγώτερον ακόμη όξυ'γόνον, λέγεται Οξείδιον αερώδες
τού άνθρακος, O taV το-ανθρακικόν οξύ ένωθη μέ
τό ύδωρ διά της ταραχής,; γίνεται πόσις ωφελιμωτάτη διά τον ςό μ α χ ο ν , και είναι τά λεγάμενα
όξυνά νερά,- *
ϊ 8 2 · θ ' ανθραξ ένούμενος μέ τό υδρογόνου,
αποτελεί >τά διάφορα Κ*λαια, κατά τάς διαφό
ρους αναλογίας των δύο τούτων συνθετικών με
ρών,· η άλλων τινών έπίσάκτων , καθώς της φαλαινης τό ελαιρν περιέχει μόρια ζω ικ ά , τά οποία
είναι δυσώδη,· τό δέ έλαιον τού ρόδου περιέχει
εύωδίαν άνθέω ν,,.Τ ά έμμονα έ λ α ια , οποία είναι
Τα κοινά και εν χρη σ ει, περιέχουν περίσοτέραν
αναλογίαν άνθρακος, καώ δεν εξα τμ ίζοντα ι, εάν
δεν αναλυθούν * τά δε ευώδη έλα ια , τά λεγάμενα
αιθέρια, περιέχουν ίσην αναλογίαν τού άνθρακος
κα: του υδρογόνου , η υπερέχει τό ύδρογόνον
Τ α ύ τα εξατμίζονται χωρίς νά αναλυθούν,

^3
ϊννωσις του μη όξυγονονωμένου άνΟρακος
U.S
το οξυγονον
τ-ο ύδοογόνον
ν ♦
Ά'πλας
ουσίας.
τον σίδηρον
τόν ψευδάργυρον
I

αποτελεί' τό ανθρακικόν οξύ.
(τάς βάσεις άνΟρακούδρογο(
νούχας.
(τά έμμονα καί πτηνά ελαία*
τόν άνβρακούχον σίδηρον,
τόν ανΟρακούχον ψευδάργυ
ρον.

Ε*νώβει$ του ilavoifciou μ ε τό υόρογόνον,
όγουν Λερί του Αμμονίου.
I $ £ · Τ ο Α μμωνιον το υπο των αρχαίων ο- Α'μμ(^νι„
νομαζόμενον Πτηνόν Κάλιβν , η αίθέριον άλκαλι, Το χτην ον
είναι βάσις ικανή νά μεταβλνίθη εις άλας · και χ*λιον·
προέρχεται από Την άνάλυσιν των ζωικών υλών, η
από τινα φυτικήν ουσίαν διά της σήψεως * ώνομάσθη πτηνόν κάλιον , διότι με όλιγωτάτην θερ
μότητα μετεωρίζεται και εις αγγεία καλώς Ασφα
λισμένα, καί ανασαίνει εις τό σκέπασμα τού αγ
γείου* καί ε’πειδη έκ τούτου τού καλίου προέρ
χεται τό άμμωνίακόν άλας, η άλικόν αμμώνιον ,
τόσον χρήσιμον είς τά σ υνα λλά γμ α τα , καί εί*
την Χ ημείαν, διά τούτο of νεώτεροι τό ώνόμασαν Α'μμώνιον. Ευρίσκεται δυσωδέςα^ον αμμώνιον
εις την άπόςαξιν τού ούοου, τών κεράτων, τού
αίματος, τού γά λα κ το ς, καί είς άλλας διαλυτάς
ουσίας. Ε π ε ιδ ή δέ είναι πάντοτε ηνωμένον με
δυσώδες ελαιον , ηγουν Ιμπυρευματικόν, εύρίσκεται εν είδει σαπωνίου * τ-μποροί όμως νά γένη καΟαοώτατον , εάν ένωΟύ μέ τό άλικόν ο ξύ , καί εL ζ
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ίτβιτα αναλυθώ ιό έκ τούτοι» γενομενον άλας. Ο*
ΟυωκελΓνος λέγει, ότι καθαίρεται τό ακάθαρτον
άμμώνιον το έχον χρώμα πυρρόν , και δυσώδες
ον, εάν άποςαλαχθη επάνω εις ξηραν κιμωλίαν
γνον.
Το Α'μμωη.

ι£φ, Μ ετά τάς πείρας του Πριεςλεύου, του

β«-βν Γ - Ι ΐ Λανδριανου, και του Βερθολλέτου , δεν είναι πλέ^ογ?ν«ν,χαί ον αμφ ιβολία, οτι τδ αμμωνίαν είναι σύνθετον
νιτρογονον,
όδρογόνον, και νιτρογόνον* c Πρΐε$λέϋος ευρηκεν ύδρογόναν είς ί ο άμμώνιον, μεταβαλών αυ
τό εις ύδρογονικδν αέρα διά του ηλεκτρικού σπινθηρος. θ ' Λανδριάνός ευρηκε τό αυτό αεροειδές
ρευςόν, άφ ου εκαμε νά πέραση τό άμμώνιον
από πεπυρακτωμένους ύελίνους σίφωνας. Ο Βερθόλλετος άπέδειξεν άναλυτικώς , ότι εύσίσκεται
νιτρογόνον είς τό άμμώνιον (r)* ο αυτός άπέδειξεν , οτι ΐο ο ο μέρη άμμωνίου περιέχουν περίπου
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νιτρογονου , και 1 9 3 Υδρογόνου.

Ιίωτητδς

j 8 ^, χ ό άμμώνιον συναριθμεΓ:αι μέ τά κά" ’-ν ' λ
^ / »
\ ■
> , iCs /
λια, η αλκαλια. <Ηοτι εχει τας εκείνων ιδιότητας.
Ε χει παρά πολύ δριμύν χυμόν, καί καυςικόν *
ένουται μέ τά οξέα μάχρι χορτασμού, καί τότε
είναι πηκτόν. Αποχωρίζει όλας τάς γαιώδεις καί
μεταλλικά* υλας , όσαι διελυθησαν είς τά οξέα,
■καί διαλύει δί ύγρου σχεδόν πάσας τάς ουσίας,
αί όίτοιαι ημπορουν νά διαλυθούν υπό των καλι
ών. ΤελευταΓον μεταβάλλει εις πράσινον χρώμα
τά κυανά χρο>ματα τών φυτών * καί διά ταύτην

to’wΑμμωνίC -J.

( ΐ ) Ί δ υ την τούτον διατριβήν είς τα r j a κτιχα

της των

£ν ΓΓ·ορισίβις «πιςημων Α’κ α ί η μ ί κ ς · εις τβυς 1^ 8 5 ’

την ιδιότητα ωμπορούν νά γενουν πολλά περίεργα
πράγματα είς τά άγγεΓα , οπού συνετίζουν νά
βάλλουν άνθη κόκκινα, η κυανά, προ? ^ολισμόν
των δωματίων. Ρ'ίφε εις τον πυθμένα άλας άμμωνιακον τετριμμένου, και καλά ηνωμένου μέ τετριμ
μένων νωπήν τίτανον* κατ ολίγον ύ τίτανος διαλύ
ει τό αμμωνιακόν αλας, και το καλκτ^ έχτειλίσσεται ωσύχως εν εί'δει άέρος, και σκορπιζόμενον εις
-τον αέρα διά τού ςενου λαιμού τού αγγείου, τού
περιέχοντος τά ά νθη, μεταβάλλει τδ χρωμάτων
είς πράσινον. Το καθαρόν άμμωνιον βαλθέν εις τδ
πύρ επάνω εις κοχλιάριον, εις ανοικτόν αέρα, χάνε
ται τελείως, καί δέν μένει-,. είμη μικρά κηλίς.
Ο» Ταν ω,ναι πηκτόν, διαλύεται εις τδ ύδωρ. Περισ
σότερα δμως ποσότης διαλύεται εις τδ θερμόν ύ
δωρ * δταν κρυωση τό υγρόν τού το, κρυςαλλούται , καί γίνονται ωραΓοι και διαυγέςατοι κρύςαλλοι. Πρέπει όμως νά γένη η διάλυσής είς κλεισμέ
να άγγεΓα, διότι τό θερμαντικόν εξατμίζει τδ α μ 
μωνίαν · καί ενίοτε ν’ άνοίγωμεν τό ςόμιον του
αγγείου, διά νά εξέρχεται τδ άεροειδές έλα^ικδν
ρευςδν, διά νά μη συντριφθη τδ άγγεΓον. Ο ταν
έυωΟύ μέ τον πάγον , προξενεί' υπερβολικόν ψυλ 0*·
186. Π άντα τά οξέα ενούνται με το αμμω>
ν
\
’ λ
X
>ν'
\ «μμω νιουμ*
νιον, αλλα .περισσότερόν το ανθρακικόν ο ξυ , το
xott
οποΓον ροφα από την ατμοσφαΓραν τδ αμμω- μ-? τα ελ«
νιον, καί διά τούτο δέν εύρίσκεταί ποτέ αμιγές.
0*ταν τδ άμμωνιον ένούται μέ τα ο ξ έ α , προξενεΓ εκζεσιν, καί έκ ταύτης της ένωσεως γίνονται τα
διάφορα άλατα. Ο ταν ένωθη μέ τδ ανθρακικόν
οξύ, αποτελεί' τδ ανθρακικόν άμμωνιον. Με το
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βειϊκόν οξύ αποτελώ το Οειί'κόν αμμώνιον Χτ.
όλα ταύτα τά άλατα έχουν χυμόν ολίγον πικρόν,
κεντητικόν, καί δυνατόν. Ο λα είναι ημιπτηνά,
ηγουν μετεωρίζονται δια σφοδρότατου πυρός *
νι πτησις όμως είναι διάφορος. Το ςερεώτερον άλας
είναι τό προερχόμενου εκ του άμμωνίου με τό
Οειί'κόν οξύ* ενουται δε με τά έλαια, καί άποτελεΓ πολλών ειδών σαπώνια,
Ή* v s£Υ*ια
αμμωvcov επάνω
εις τά μ έ 
ταλλα, καί
μαλκτα εΐς
τς ν χαλκόν.

ι£>7« Το άμμωνιον διαλύει τά μέταλλα, μάλιςα τον χαλκόν. Δ ιά νά γένη η διάλυσις, βά
λε τρίμματα χαλκού εις τό αμμώνιον αρκετόν
ώραν έως νά χωνευθη* όσον διαλύει τον χαλκόν,
φαίνεται ωραΓον κυανούν χρώμα. Ε άν κλείσπς κα
λά τό ςόμιον του αγγείου, όπου γίνεται η διάλυσις, χάνεται τό χρώμα τελείως, καί μεταβάλλε
ται τό υγρόν εις λευκόν ως τό ύδωρ * εάν όμως
άνοιξης τό ςόμιον, πάλιν λαμβάνει τό κυανούν
χρώμα. Δ ιά νά επιτυχής εις τούτο τό πείραμα,
δεν πρέπει τό χρώμα νά ην&ι πολύ κυανούν, διό
τι δεν χάνεται ευκόλως. Ο'ταν τά μέταλλα διαλυθώσιν υπό τών οξέων, εύκολώτερον διαλύονται
ύπο τού άμμωνίου. Α’ραίωσε με πολύ ύδωρ τό
αμμώνιον * είτα ρίψε μέσα ολίγας ρανίδας της
μεταλικης' διαλύσεως, καί θέλεις εχει κατακάθι
σμα, τό όποΓον χάνεται, αν ταοάξης τό αγγεΓον,
καί πάλιν διαλύεται υπό τών οξέων. Ε ’άν χύσης
όλίγον άμμων ιον εις οίνον, η ύδωρ , θέλ^ς καταλάβη, άν τό υγρόν περιέχη χαλκόν, διότι μ ετα 
βάλλεται τό χρώματου εις κυανούν. Τό άμμώνιον γίνεται συςατικόν μέρος τού κεραυνούντος
χρυσού, καί αργυρού.

167
1.88· Μεταχειρίζονται οί ιατροί το άμμωνιον Χρησίς tcC
ως παροξυντικόν, και διεγερτικόν* ,σθεν χρησι άμμωνιον
ίίς την I’α
μεύει. είς την - λειποθυμίαν , <τι>γκοπάς , αποπλη ττικήν,
ξίαν, καί είς
τάς· καρωτικάς άσΟενείας, είς
τάς οποίας προξενεΓται αδυναμία.,, καί ατονία
των νεύρων* είς ολας ταύτας τάς άσθενείας ο
ασθενής · όσφραίνεται το άμμωνιον /η .ξηρόν,. η
υγρόν. Είς την ασφυξίαν είναι τό μόνον'ιατρικόν*
διότι είσελθόν δια τό πτηνόν αυτού εις τό ςηΟος
διά των μυκτηρων, ένούταΓ μέ τό ανθρακι
κόν οξύ , τό εις τούς πνεύμονας ευρισκό
μενον, καί αποτελεί-, ουδέτερόν τ ι , καί το
ανθρακικόν οξύ μένει άνενέργητον* Hf θεωρία άυτη
είναι τεΟεμελίωμενη επάνω εις την συγγένειαν των
καλιών μέ τά οξέα. Μεταχειρίζονται- προς τούτοις
τό άμμωνιον έξωτερικως- ως διαλυηκόν, είς τούς
ρευματισμούς, είς.^ τ.ό πάγω μ α των χειρων, καί
Των ,ποδόίν. κτ.. Το. διορίζουν καί εσωθεν είς πολ
λά* περιςάσει.ς,· Ιζ βαλθη είς χρησιν με πολύ όφε
λος, είς τά φυσώδη-.κωλικά πάθη., καί η δόσις
πρέπει νά ήν.αι εκ διαλειμμάτων* καί φαίνεται,

ολφ

ότι τό,έκ τούτου όφε\θ> προέρχεται, διότι ροφα
τό ευ τοΓς έντεοοις Ανθρακικόν , οξύ. Meptxoi το
διορίζουν είς τό δάγκαμα της έχίδνης, κ*ί ο εκ
Βερώνης Βογγιωένης έδιόρισε τό ,αμμώνιον καί δί
όσφρησεως , καί νά-καταπίνουν μερικάς ρανίδας
φαρμακευμένοι άνθρωποι άπό μανιτάρια, καί ολοι
ίατρεύθησαν' ο' Βρυνιατέλλης τό μετεχειρίσΟη πολλάκις είς τοιάυτας περιςάσεις , καί η δόσις rjTOy
τεσσαρες, εως έξ ςαλαγματίαι είς δοίδυκα της
τραπέζης, ηνωμένου, μέ η δυόσμου ύδωρ,

η χα-
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μαιμηλης. Το έδιόρισε προς τούτοις καί τνωμένον μέ αιθέρα.
- · - ' · .
Προσοχή
όταν -όσφραίνωμ,εδα το
άμμωνιον.

189· ΔένπρεΛει όμως χωρίς αιτίαν νά όσφραινώμεθα τό άμμώνιον * διότι είνάΓ τό<*ον δριμύ,
προξενεΓ καί λειποθυμίίκς^ καί εμποδίζει την
αναπνοήν. H r όσμητου παρακινεΓ τον βη χα , και
τά δάκρυα. Ά ί προερχόμεναι δυσωδίαι άπδ τούς'
αποπάτους aivat τού άμμωνίου η όσμ.η.

ωςβ

Περί τού Φοτός.
Τ Ι ιΓνβα το

. Φα>ς.

Ταχΰτης
τον φωτός.

Α’ νάλυβις

*
τοο*- φωτός

19°* Μεταξύ των άπλων ουσιών είναι και τό
λεπτότατον έκεΓνο ρευςόν, το οποΓον προσβαλλον είς τούς ημετέρους οφθαλμούς, μάς κάμνει
νά βλέπωμέν τ ά ' αντικείμενα, καί ό.νομα'ζεται
Φως. Περί τούτου θελομεν ομιλήσει καί είς την
οπτικήν.
• 191. Τοσαύτη είναι τού φωτός η ταχύτης,
ως-ε εις δεύτδρον λεπτόν, κατά τάς παρατηρήσεις
πολλών φυσικών, τρέχει περίπου 80000 λεύγας.
Το απέδειξαν μ έ ' λογαριασμούς οΓ Ρ'οεμερος, καί
ό Νεύτων, Τεθεμελιωμένόι ''επάνω εις τάς εκλεί
ψεις τού πλησιεςέρου δορυφόρου τού' Διός. Ο*
Ο οκος άπέδθίξεν· ότι η ταχύτης τόύ φωτός' δεν
ημπορεΓ νά 'λογάριάσθη, · καί τά οριάτου είναι
τά όρια τού παντός. Η" οπτική επίσημη' μάς*··δι
δάσκει, οτι τό φως ύπόκειτάι εις την θλάσιν ,
άνακλασιν, καί 'κάμψιν, καί μάς δεικνύει τους
ορούς, τούς*"οποίους φυλάττει εις τοιαύτας π ε 
ρνάσεις.

Ι 9 2 · Πρώτος ό Νεύτων εχωρισε τό ηλιακόν
χεχρωματ'.- φως εις επτά ακτίνας διαφόρως "κεχρωματισμέσμ.'νας αχ νας. Αύται είναι αι εχουτκι χρώμα ερυθρόν (κόκ*ΐς Ι π τ α

τίνας.
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κινον), χρυσόχρουν (πορτογαλί) ξανθόν (κίτρινον), χλωρόν (πράσινον), κυανούν (ουρανί, γαλά
ζιος), πορφυρουν (άλικον), καί ίοειδες (χρώμα
της βιόλας, τού μενεξε). Τρία όμως η μπορούν
νά θεωρηθούν ως πρώτιςα, το ερυθρόν, τό κυα
νούν, καί .τό ξανθόν. Η' ενωσις καί αναλογία
τούτων των τριών άπατελούσι πάντας τούς βαθ
μούς των χρωμάτων, ο,που κατασκευάζουν οι
τεχνίται. Τό χρυσόχρουν κατασκευάζεται διά
της ενωσεως τού ερυθρού, καί του κυανού» τό
χλωρόν διά της ενωσεως τού χρυσόχρου, καί του
κυανού* τό ίο είδες διά της ενωσεως τού πορφυ
ρ ο ύ , καί ερυθρού. Πολλοί φυσικοί, τεθεμελιωμένοι επάνω είς τον διά πρίσματος χωρισμόν των
ακτινών τού φωτός, αμφιβάλλουν περί της απλό
τητας τούτου. Είναι βέβαιον, λεγουσιν αυτοί,
ο : t είς τό
εύρίσκονται ακτίνες εκ διαφόρων
χρωμάτων, βαρυτήτων, μεγεθών καί δυνάμεων,
επειδή λοιπόν έχουν αί ακτίνες δια'οόοους ίδιοτητας, ημπορούμεν νά ύποπτεύσωμεν, μήπως είvat ούσίαι τινες πάντη άπ αλλάλων διακεκριμέναι. Α’ποκρίνονται άλλοι φυσικοί, ότι από της
διαίρεσε ως της τού φωτός Ικκτίνος είς επτά' διαφορως κεχρωματισμενας ακτίνας, δεν συνάγεται,
ότι τό φως είναι σύνθετον σώμα* διότι αί ρηθεΓσαι ίδιότητες ημπορούν νά προεοχωνται από μό
νον διάφορον τρόπον τού φωτός* επειτα κανένα
λόγον δεν εχομεν, ούτ επιχείρημα,
νά εκβάλωμεν τό φως από τον κατάλογον των απλών Δι;0 χατα
οάσεις το
ουσιών.

ωςε

\j

ί ο j. Είς δύο καταβάσεις ημποοούαεν νά θεω- <^ωτα<’«
\
^ ‘ <>f ‘
ν
, ηγουνεν*ρησωμεν *το φως, η χημικως ηνωμέναν με τα σ.ς xai Juv
6sp*'«.
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σώματα ως πηκτόν, καί τότε είναι ανεπαίσθητου *
η ελεύθερον άπό πάσης ενώσεως, και τότε παρ α ί ν ε τ α ι μέ όλους του τούς χαρακτήρας, θ'
Βρυνιατελλης φρονεΓ, ότι τα σώματα έχουν χ ω 
ρητικότητα να περιέχουν τό φως, ώς έχουν χ ω 
ρητικότητα να περιέχουν το θερμαντικόν. Ο'σακις όλιγοςεύση η χωρτ.τικότης, τό φώς η χάνετοα, τ λάμπει. Είναι μερικά σώματα, τών οποίων
η χωρητικότης άφ’ ού χόρταση από φως, χωρεΓ
ακόμη και άλλο φώς μόχρι τινός, καθώς τό όζύ
δεχεται και άλλο όξυγόνον, χωρίς νά όξυνθη περισσότερον. Τότε τό φως είναι ηνωμένον κατά
σΰμβεβη.κός, γίνεται αισθητόν κα: φωτίζει τά
σα>ματα.
ελί
Oif ujQ,y
τινων
~^ν.

*2 4 ' Τό εκ δύο τρ;βομενων ζύλων εκπεμ,πόμεν ον φως, δεν είναι ηλεκτρικό υλη, ως ενόμισαν
τινές, αλλ’^αύτό τούτο φως, τό οποίον κρυπτόν
ον πρότερον, γίνεται ελεύθερον, καθώς δύο τρί
ζόμενα μέταλλα, εκπεμπουσι θερμαντικόν. £:ναι
φως προς τουτοις, εκείνο ίμπου βλεπομεν εις τό
σκότος είς μερικά κρυςαλλούμενα ά λ α τα , καθώς
παρετηρησεν ό Γλόβεοτος, καί 6 Μεθόριος * φαί
νεται ομοίως, ό;ι είναι φώς τό έκπεμπόμενον
υπό τινων ζωυφίων, ηνωμένον με ιδιαίτερόν τινα
χυμόν , .καί εζερχόμενον τσύχως , ίσως καί με
την .Οελησιν τού ζωυφίου. Τ ό αύτό βλεπομεν καί

r.vcfYiiicTou
βωτος εττα-,
ν«Λ ε-’c

βξ:*, και είς
ί/,εταλλι.
'λ .

είς μ.ερικά φυτά, είς τούς άδάμαντας, καί είς πολ
λούς τιμαλφεΓς λίθους.
195* Ο* Ξχεελος, καί Βερθόλλετος απέδειξαν,
>,
\ ,/
,
0 Γ ι το
εκτυλίσσει τον οςυγονικον αέρα απο
μερικά υγρά, καθώς τό- νιτρικόν όςύ, άλικόν κτ.
^α'; 0Tt
αυτού μεταβάλλονται πάλιν είς μ.ε-

·> s

,

,

i "I

ταλλα τά οξείδια too χρυσού, .καί -αργύρου, και
CTt άλλοιοί την φύσιν των. οξυγόνων .άλικων αλά
των. Π ά σα t αί διά του φωτός γινόμενοι μδτα£ο:
λα:,, προέρχονται από την ..έφελκυσιν,. την οποίαν
ενεργεί τό φως επάνω εις τό όξυγο'νον, τό περιεχόμενον εις τά ρηθέντα σώματα. Το φώς σπου
δάζει νά τηξη τό όξυγόνον, βπου τό εύρη ηνωμένον, διά νά ένωθη ευκόλως καί με τό νθερμαντικο'ν , κ«ί 'νά μετα£ληθη εις άεροειδές, έξελθόν
εκ των σωμάτων , δπου έυρίσκεται ηνωμένον εις
«ςερεάν κατάς-ασιν. Διά τούτο με την συναφην
του φωτός, όχι 'μόνον μεταβάλλονται τά όξεα,
και οξείδια, άλλα •και αναλύονται μερικά καί
γίνονται πάλιν καύσιμα σώματα, άφ’ Ου ς-ερη6ούν τό όξυγόνον.

1<
)6 . Παρετηρησεν ό Πέτιτος, ore* αί διαλύσεις της άλικης .ποτασσης, κα: τού άλικου άμμω- yo-J, ®WT0;
νιου, [3aAfJgtffai εις τον ήλιον, αποτελούν οια της τ^ν κ.^ ,;λ_
έξατμίσεως ωραιότερος, καί ταχυτερας (3λαςη- λωσ'·ν των
ν
\
'
y
'
/
_ λ
» άλατων, καί
σεις, παρα
τας
γινομενας
εις
την
σκιάν.
Τ
α
αυ. . ,
* ,
*
*f
/
■
t
εις τας ανα
τ ά παρετηοησε καί οΧαπτάλιος, καί ο Δόρθης. θνμ.ιασεκ.
Παρετηρ/'.σαν προς τούτοις, ότι τά απαλά φυτά,
καί at ζωικά: ούσίαι εξα τμ ίζονται, όταν ή ναι
εις τό φ.ώς. Το φώς όμως ενεργεί, όχι ώς θερ
μαντικόν’ διότι άπεδειξεν η πείρα, ότι οί α τμ ο ί'
οί περιεχόμενοι εις αγγεία διά νά πυκνωθούν,
φέρονται προς εκείνο το μέρος, όπου η Οερμότης
«ΐναι όλιγωτέρα.
Ι<;7 . Αί κατοικία:, οπού δεν έμβαίνει τό
,

,

κ··°·Λ'ΰ'

μ α τ α του

φώς, είναι ύγραί, καί νοσώδεις *- μένουν εκεί οί φωτος έττάά τμ οί, κα: όσα ζώσιν εις τοιαύτην κατοικίαν, ώς νωειςτχφυτα

\

\

\

/

\

/·**

κα: τα φυτα-> χανουν το χρώμα των*

T0t,XCti6'. ·>

^

Ε'άν φύτευσης δενδρον εις τόπον σκοτεινόν, ό καυλός θέλει είσθαι λευκό?, και ςρεφόμενος προ? την
Θύραν, εάν διά ταυ της εμ£αίνη φως * ολίγα φύλ
λα θέλουν βλαςησει, καί τελείως δεν καρποφορεί,
μάλιςα ε?ς ολίγον καιρόν αποθνήσκει Ε’κ της ςροφης τού-καυλού προς την θύραν, μανθάνομεν, πό
σην χρείαν έχουν f a φυτά από τό φως διότι
ροφούν και. αυτό τό ολίγον ό,που ευρίσκουν * φύτευσε δενδρίυιον εις ύέλινον άγγειον,' καί σκεπασέτο από εν μέρος * θελει ςφαφη προς το' μέρος
εκείνο, όπου είναι -φως* σκέπασε τούτο τ© μέρος,
καί άνοιξε τό" άλλο * καί θέλεις ίδεΓ, ότι τό δενδρίδιον θελει ςραφη ποός τό άλλο, ο'ταν τά φυ
τά δεν η’ναι εκτεθειμένα εις τον ήλιον', χάνουν
τό πράσινον χρώμα, καί γίνονται λευκά, καί ταύτην
την τέχνην μεταχειρίζονται o f κηπωροί διά νά
γένη άσπρον τό σελινον, af πικραλίδες, καί αλλα φυτά, σκεπάζοντές τα με γην. Η' παραδοξο
τέρα ίδιότης τού φωτός επάνω εις τά φυτά εί
ν α ι, ότι εκτεθειμένα είς τον ήλιον, έκπνέουσι
ζωτικόν αέρα, καί πεντάκις ύγιεινότερον παρά
το'ν ατμοσφαιρικόν. Οΰτος ό άηρ είνφι ό όξυγονικός, περί τού οποίου Οέλομεν ομιλήσει μετ’ ολί
γον. Βάλε μέσα εις ύέλινον άγγεΓον γεμάτον ύ'δωρ
τό άκρον κλάδου τίνος δένδρου, η βλαςόν” αμπέ
λου, ηχόρτου * καί θέλεις ιδει* μετ ολίγον, ότι τά
φύλλα καί ό καυλός θέλουν σκεπασθη από πολλάς πομφόλυγας, εάν όμως προσβάλλη είς αυτά
ό ήλιος * έξ εναντίας, εάν κάμης τό πείραμα είς
σκότος, δεν θελεις επιτύχει, Ο'ταν λείπη τό φως,
δεν ημπορούν τά φυτά ν’; αναλύσουν τό ύδωρ,
το οποΓον Αυξάνουν διά των ριζών, όθεν μένουν
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ασπρα? άνοςα, καί μβτ ολίγον' πάσχουν φθίσιν,
καί αποθνήσκουν.
1 9 ,8 ^ ΪΙαρετηρη,σεν ο ρτ.Θεις ΔόρΘης , ότι οι Α’^οτελέ»περισσότεροι σκωλτκες, και βρουχοι,.. οι οποίοι
τ<^ ^
ζώσιν υπό γην, η εις τά ξύλα, η εις τάόπωρικά, νω είς τβυς
προς τούτοις καί όσα εντόμα εξέρχονται τη>''νύ- Ρ?ουχ°^.
, n
'
r
<
“ ν~ .
' χ χαιείςαλλ*
κτα εις βοσκην, είναι υπολευΧα. Ε βάλε μερικά *ντο
τούτων εις ύέλινα αγγεία εκτεθειμένα εις το φως,
και έχασαν το υπόλευκον. 0 Γ βάτραχος των δέν
δρων ζησας είς το φως, ελαβε χρώμα- πράσινον
βαθύ, Τά νυκτερινά πτηνά διαφέρουν από τά της
Ημέρας διά Το σκοτεινόν αυ’των χρώμα.
199* Δεν πρέπει νά συγχέωμεν τό ηλιακόν Τ*ηλιαχο>
~·
. ’
<· Χ,
v
\
- «
’
φως £ ι «Φ5φως, λεγει ο Χαπταλιος,με το του ημετεοου πυ- J
ρός. Κάμνει τό φως τού πυρός τά αυτά αποτε- του ημετελεσματα εις μερικά φαινόμενα,όμως είναι βρα- ρο« **?»*δεα, καί έχουν ολίγην σχέσιν με τά φαινόμενα
του ηλιακού φωτός.
2 θ ο . Η’ Θέλησαν οί φυσικοί νά εύρουν τρό- Μηχ*?·η
πον διά νά μετρούν 'την δύναμιν τοΰ φωτός, καθως μετρούν την Θερμότητα μέ τό
Θερ- τή'ς ί υ ν α μόμετρον, καί άλλα όργανα* ό Σωσυρος, επειδή μ' ω\ Tcu
•r,
*/
'
'y
’
ci
v
»
φωτός .
ηξευρεν, οn το οξυγονωμενον άλικων οξυ ανα
λύεται εις τό φως, r θέλησε νά μέτρηση δί αυ
τού τούς διαφόρους βαθμούς της δυνάμεως τού
φωτός. Α’νέβη εΐς την κορυφήν τού Λευκού θέ
ρους, οπού τό φως είναι βέβαια ίσχυρότερον* ό'θεν
περισσότερος άηρ εξηλθε, παρά κάτω εις την
πεδιάδά.
2 0 ΐ. θ' Βρυνιατέλλης εις μιαν του διατριβήν °*τι ^ ιαπέδειξεν, ρτι τό ρηθέν οξύ είναι άνεπιτηδειον σ,?*λη<;
s
,
*
„
s
,
Ttivf
προς καταμετρησιν τού φωτός, t, διότι δεν π«-

1/4

ριεχει πάντοτε την αυτόν ποσότητα του οξυγό
νου.' 2. διότι τό εν αύτω ύδωρ περιεχει όξυγό*
νον, καί' ολίγη μεταβολή ημπορεΓ νά προξβνηση
άλλοίωσίν είς την πείράν, g. διότι τό ρηΟεν οξύ
έχει όπωσούν καί ανθρακικόν οξύ, το όποιον τό
λαμβάνει από τά μεταλλικά οξείδια, &
1ς τά όποΓα
άποςάζεται τό ρηΟεν- οξύ* όθεν ύψόνονται τά
τοιαύτα οξέα, καί μάς απατών;

Η’λεκτρικόν Ρευστόν.
Τι‘είναι το
2 0 2 . Μεταξύ τ.ων άπλών σωμάτων είναι καί
Λ
το ολεκτρικον Ρ ευςον, περ'-του οποιου θελομεν

^ ‘υςον·

*
/
Ομιλήσει ιδιαιτέρως

Περί του Θείου.
ΓΓ·:3·. του

Θί'.'ου.

Δ ς e-Tti το

—>εΓςον ευρίβκβτβμ με
αλλαςβυοιας,
« ι οΐϊοΓαιλβ-

2 0 g.

Οί παλαιοί λβγοντες Θειον, ένοουν πά
σαν καύσιμον ουσίαν άλλ οί νεώτεροι όνομά-*
ζουν μόνον εκείνο, ό, που όλοι ηξεύρομεν, τό
όποΓον τριβόμενον, γίνεται ηλεκτρικόν. Μέχρι της
σήμερον συναριθμεΓται με τάς άπλάς ουσίας* διόti ακόμη δεν ε’γνωρίσΟη ως σύνθετον Ευοίσκεται
δαψιλως, ποτέ μόνον, πότε ηνωμένον με άλλας
ουσίας. Ε?ναι αμιγές είς τούς κρατήρας των Η'φαιςίων όρων * ως επί τό πλείςον όμως ευοίσκεται
κόνις, ηνωμένη μέ γνίν. θ'Χαπτάλιος διηγείται, ότι
είδε καθαρώτάνον ΘείΌν, γενομενον έκ της σήψεως
Των ζωικών, καί φυτικών ουσιών* μάλιςτκ ό Δευιού
απέδειξε'/, ότι τό ΘεΓον ευοίσκεται φυσικώς είς
ν'
χ
\ , %
ρ εΡ<·κα φυτά, καθώς εις το συκομορον κτ.
2 0 4 . Το ΘεΓον εύρίσκεται ώς επί τό πλεϊξον
^νω„ ' νον
άλλα ορυκτά σώματα, καί τοιαυται
t

/

,

ν

ν

γίνταιδϊΐβν. ενώσεις λέγονται απο τους νεότερους χημικούς
-/»!·

*7 ΐ

Θειούχοι, οι όποϊ'Οι διαφέρουν κατά τά διάφορα
ορυκτά, με τά οποΓα είναι ουντεθειμένον τδ
ΘεΓον. Ε’άν. ηναι μέ κάλιον , λέγονται Κάλινα
Θειούχα, τα όποια ωνόμαζον οί παλαιοί Η πατα
τού Θειου. Ε’άν ηναΤηγωμένον μ.έ γαίας,. λέγον
ται Γαΐ'αι Θειούχοι* τέλος, λέγονται μέταλλα
Θειούχα, εάν τδ : 6stbv ηνάι ηνωμέναν μέ μέταλλον.
:
2θ5· Το έν χρησει ΘεΓον τδ λαμέανομε.ν ώς Πώς ίλευ.
έπι τδ πλεΓςον από την διά τέχνης άνάλυσιν των ίεροΟται τί
02Γον.
θειούχων μετάλλων. Α’<φ ου έλευθερωθη άπδ
«κείνας τάς ουσίας, καθαρίζεται μέ την ησυ^ον
τηςιν, δια της οποίας αί άλλδτριοι όυσίαι, και
μεταλλικά), κατακάθονται εις τον πυθμένα του
αγγείου* χύνεται τδ τακέν ΘεΓον εν εΓδει ξύλου *
καί τούτο είναι τδ σύνηθες ΘεΓον. Διά~νά καθαρισθη καλλιώτερον, τήκεται έκ δευτέρου εις κλει
σμένα άγγεΓα, καί ουτο) μετεωρίζεται εις ατμούς
χωρίς αισθητήν άλλοίωσιν, καί κρυςαλλούται εν
εΓδει μικρών βελονών. Τούτο λέγεται κοινώς Α%6ος θείου. Αλλ’ επειδή μέρη αυτού όξυγονουνται
εξ αίτιας τού έν τοίς άγγείοις άέρος, διά τούτο
διά νά ηναι τδ ΘεΓον καθαρώτατον, πρέπεί νά
τδ αλείψωμεν με ύδωρ, καί νά τδ ξηράνοαμεν εις
τον αέρα.
206 . Οταν τδ θερμαντικόν ενεργή επάνω εις Ί ί ι ο τ η τ β ς
του Θ ί ί ο υ .
τδ ΘεΓον, τδ εκτείνει, καί αίσθανόμεθα δριμυτα'την οσμήν. Ο'ταν άνάπτεται, εχει κυανήν φλό
γα. Δεν άλλοιούται ούτε ύπδ τού άέρος, ούτε
ύπδ τού φωτός * δεν διαλύεται ύπδ του αέρος *
έ&ν δέ διαλελυμένον ptcpOr: εις το ψυχρόν ύδωρ,
πηγνυεΤαι, καί μ.ενει απαλόν. Το αλκοολ δεν

ιηβ
ενεργεί' τελείως επάνω εις τό ΘεΐΌν, με ολον ort
ό Λωραγύαισος λέγει, ότι άν of ατμοί, των:.δύο
τούτων άπαντησωσιν άλληλους, ένούνται.· πρέπει
όμως νά ηξεύρωμεν, ότι όχι το ΘεΓον, άλλα το
οξύ αυτού ενούται μέ το άλκοολ.
Φ ο£φόρθς.
207· 2 υναριθμεΓται καί ο Φώσφορο; -μέ τα.
ό Φώσφορος απλά σωμάτα, διότι μέχρι τού νυν δεν ,εύοέΟη
τον/ίου
τρόπος νά άναλυθη είς τά συςατικά του μέρη*
tcopia.
Α*υτη είναι μια από τ ά ; Οαυμασιωτερας ουσίας
είς την Χημείαν. Περί τη; ευρέσεως αυτού τό άληθέςερον είναι,' ότι είς τούς ί 6 6 γ ευρέθο παρά
βράνδτου τού *εκ χ&ιμβούργου χημικού, ός τις
επ β χ εφ η σ ε ν ά έκβάλη από τό ούρ'ον υγρόν τι επι
τήδειον νά μεταβάλη τον άργυρον εις χ ρ υ σ ό ν
άλλ’ δίχε μυςικόν τό εύρημα' 6 Κύγκελος, επει
δή ηξεύρεν, οτι διά νά έυρεθη ό Φώσφορος, χρει
άζεται ούρσν, επιχείρησα;, τον εύρηκε, καί έκοι
νολόγησε τρ μυςηριον * οι φυσικοί λοιπόν καί χ η 
μικοί, δί ευγνωμοσύνην, τον ωνόμασαν φώσφο
ρον τού Κυγκέλου.
Τ'. ό:ν«'.

γ.'Δ

2 0 8 * θ ' Χχέελος, καί Γαχνιος επενόησαν νά
«κβάλουν τον Φώσφορον άπό τά κόκκαλα. Μ ε
τα ξ ύ των διαφόρων τρόπων, τού; οποίους τότε
μετεχεαρίζρντο, ό κοινότερος ητον τού Μαργράφου*
καί ούτος είναι ό έξης. Α’φ’ ού άποςάξωμεν τέσ_
σαρας λίτρας μίλτου ( ΐ ) , καί δύο άμμωνιακού
άλατος, καί μείνη ό άλικος μόλυβδος, πρέπει νά

CO Mini mu *

ένώσωμεν μέ αυτόν δε-χα λίτρας εκχυλίσματος ( ι )
ν
— « ν /,
* \
ουρο.υ πυκνου ως το μέλι ’ και να προσβ.εσωμεν
ημίσειαν λίτραν τετριμμένου άνθρακας * και α«ό
ού τό μ ίγμ α ξηρανΟη εις σιδηράν χύτραν εως
ου γένη μέλαινα κονις, να τόν βάλωμεν εις χέ
ρας, και νά έκέαλωμεν έκ ταύτης τό άμμωνιον,
τό δυσώδες ελαιον, καί τό αμμωνίακόν αλας* καί
τό λοιπόν περιέχει τον Φώσφορον. Ε ίτα τον δοκιμαζομεν * ρίπτομεν ολίγον εις τ αναμμένα κάρ
βουνά, καί αν εξέρχεται οσμή σκορόδου, καί φω
σφορικό λ ά μ ψ ις, τον βάλλομεν εις πηλινον κε
ράς, καί τον αποςάζομεν.

.,

ο

Εις τούς 17^7
Γάχνιος έκοινολόγησεν, οτι
ό εκ των τιτανωΟέντων κοκκάλων προερχόμενη γη,
είναι τίτανος ηνωμένη μέ τό
τού ούρου. Α λ λ ’
ο Χχέελος πρώτος απέδειξεν, ότι αν διαλυσωμεν
το αλας τού ούρου μέ τό νιτρικόν οξύ, η ΟειΓκον, καί έξατμίσωμεν τό κατάλοιπον, ευθύς αφ*
ού φανη το φωσφορικόν οξύ, καί αποςάξωμεν τό

οξύ

εκχύλισμα μέ τετριμμένον ανθρακα , εχομεν τόν
/
Φώσφορον.

Ο

209Φώσφορος έχει πάντοτε χρώμα Οείου, καί τό διαφανές αυτού ποτέ δεν μεταβαλλε·.
.Ν
,
>
.
ται. Είναι πηκτός , ως το κηριον , κα: κόπτεται
μέ τόν μάχαιραν, καί μέ τούς δακτύλους *

άλλ*

όταν τόν κόπτης μέ τους δακτύλους, πρέπει νά
τόν βυθίζης συνεχώς είς τό ύδωρ, εί δε μη άνάπ τετα ι. ο'ταν ό Φώσφορος ήναι είς ανοικτόν αέρα,
φαίνεται φωτεινός είς τό σκότος, έκπέμπων λβυ-

( 0 Extractum.
Μ

’Ιδιαίτερο',
χα?ακΤΓ(55,?
τονΦωσ?3ρ5ν>

*73
κούς φωσφορικούς ατμούς * χα? αν γραφές με αύτόν χαρακτήρας επάνω εις 'ρερεον σώμα , άναγινωσκονται είς τό σκότο-. Ο ταν η κράσις ηναι '24
περίπου βαθμών επάνω του μηδενικού,· άνάπτετα ι καί προξενεί" πολλάν φ λ ό γ α , και κρότον, εκ
πέμπων κα? πολύν ατμόν. Ο σον είναι τό βάρος
του, δ:ς τόσον και επέκεινα όξυγόνον ρ'οφα * η
κατ άλλους, μίαν φοράν κα: ημίσειαν ■ ωςε μία
ουγκιά Φώσφορου ροφα μίαν κα: ημίσειαν* Ο ταν
καίεται, εκβάλλει τόσον θερμαντικόν, όσον εΓναι
ικανόν νά διάλυση εκατόν λίτρας πάγου ' καθώς
εμέτρησαν με τό Οερμαντικόμετοον. Δεν λάυ.πει
εις τον νιτρογόνον, ύδρογόνον, καί. νιτοωδη άεοα.
2 ΐ ο . Ε’πειδη ό Φώσφορος άνάπτεται είς τον
Φω^φο^ oci
λα μ , τ , χ δ ι χ
ανοικτόν αέρα, κατεσκευασαν φωσφορικά λαμπάφυσικά
δια, καί πυρεία φυσικά* λαβε ύέλινον σίφωνα
9
εχοντα πλάτος ως μιας γραμμής, καί μήκος τεσ
σάρων δακτύλων, κλεισμενον είς τό εν άκρον*

χα.'.
** *·™
.

βάλε μέσα είς τόν πυθμένα ολίγον φώσφορον,
επειτα θρυαλλίδα σκεπασμένων μ ολίγον κηρίον *
καί κλείσε τό ανοικτόν ακρον, το δε άλλο β ά 
λε το είς βραςον ύδωρ, καί Οελει τακη ό Φώσφο
ρος, καί όύτω θέλει κολλήσει είς την θρυαλλίδα*
L iV to τριτημόριον τού- μήκους τού σίφωνος ση
μείωσε μίαν γραμμήν, διά νά συντοίψης «κεΓ τόν
σίφωνα, όταν θελης, καί εκβαλε με τα χ ύ τη τα
την θρυαλλίδα, ητις θέλει - άναφΟη,

όταν εγγίση

τόν άεοα*
Δ ιά νά κάμης τά φυσικά πυρεία, λάβε υελιVov σφαιρίδιον, καί βάλε το νά ςαθη ςερεα, είς
δοίδυκα γεμάτον άμμον, καί όύτω ζεςανε το* βάλε μέσα δύο, η τρία μικρά κομμάτια Φωσφόρου,

ΐ79
καί σιδηρουν πεπυρακτωμένον νήμα* ο Φώσφορος
διαλύεται, καί κολλά επάνω εις τάς πλευράς μέ
χρώ μα ύπερρυθρον βάλε πολλακις μέσα το ρηΟεν ζεςόν ν άμ α , και άφ’ ου όλος ό Φώσφορος
προσκολληθφ εις τάς πλευράς, άφησε την σφαίραν
ανοιχτήν ω; τεταρτγμοριον τ«ς ώρας, a τα κλεισε την. Ε’αν θέλης νά μεταχειρισθης το πυρείον
τούτο, βάλε εις την σφαίραν θρυαλλίδα αλειμ
μένη ν μέ θεΓον, καί ςοεφογυρισε' την ταχέως, καί
εκ£.αλ« την ■^καί ούτως
Φώσφορος,
δ ποοσκολl i t
{
λωμ.ενος εις την θρυαλλίδα, ανάπτεται, και ανατ.ιει το θειον. Το αίτιον τουτου είναι, οτι ο
Φώσφορος είναι καλά ξηραμμένος , καί εό··κίμασεν ημίσειαν τιτανωσιν, καί δεν χρειάζεται άλλο,
είμη την συναφην του άερος.

ο

θ'

Φ.07?5
θ ' Φώσφορος ημ.πορεί νά - διαλυθη διά
ρας αναλν?
των ελαίων, μάλισα όταν ήναι αιθέρια. Γίνονται τ α ι ί ΐ ς τ α
φωτεινά, καί αν αι διαλύσεις φυλαχΟώσιν εις ύέ- έ λ α ι α .
λινόν αγγεΓον, όταν ανοίγεται, πηδά ό Φώσφορος
211*

με ολίγον φως. Το πείραμα γίνεται καλλιώτεοον,
εάν μεταχειρισθωμεν καρυόφυλλου ελαιον. Τ ο ιαυτη ενωσις Φωσφόρου με ελαιον, φαίνεται, ότι
ευρίσκεται φυσικά εις τόν πυγολαμπίδα , ητις
εάν τριφθη μεταξύ τών δακτύλων, αφίνει φωσφο
ρικά σημεία, θ' Εγκελος διηγείται, ότι φ/λος τις,,
έχων αιματώδη κράσιν, άφ’ Ου πολλην ώραν εχορευσεν, ίδρωσε παρά πολύ , καί «πέθανεν. a V
ού τον έξεγύμνωσαν, έφανησαν μ.ερικά ίχνη φωσ
φορικής λάμψεως, τά οποία έτυπωσαν εις τον
χιτώνα του κυτρινοερυθράς κηλίδας, ως βλ&πομεν
εις το κατάλοιπον τού κεκαυμενου Φωσφόρου. Η
λαμΊις αύτη πο?ύν καιοόν επαινετό.

’ Μ .?

18ο

Ουσίαν ευρίσκομεν

θ'

212. Είς πάσαν
Iuρtσχs—
φορον , κατ’ εξοχήν
' ίαι είς τ .ασαν οΰσίκν. ουσίας.
Πως χ α τ α
σ·/.ευ« ζ ε τ ^ ς

τον Φώσ
όμως εις τάς των ζώων

α ι£. Ο* Φώσφορος ευκόλως ενουται μ,έ τον
-.#y,
\ ' /
/ >
1
/
ν
οξυγονικον αέρα, και εκ τουτου γίνεται το φωσ

τι φυχτφς^ι·
φορικόν οξύ. θ ' Λαυοϊσιηρος συμβουλεύει νά
χ»ν ο-υ.
καύσωμεν τόν Φώσφορον ύποκάτο> είς ύελίνους
κωδωνας, βρεχοντες τάς εντός πλευράς με απο«ςαγμενον ύδωρ* αλλ’ ο Μορβαί λεγει, οιι ό Φώσ
φορος οξυγονουτβα καλλιωτερον διά της βραδείας
καύσεως · ό'Οεν πρεπέι νά βάλωμεν φωσφορικούς
κυλίνδρους επάνω είς τάς εντός πλευράς ύελίνου
χωνί ου, εχοντος τό ς*όμιον μέσα είς ύελινον άγγεΓον, διά νά εμβαίνη είς αυτό τό φωσφορικόν
οξύ. Μ ία ουγκιά Φωσφόρου αποτελεί' τρεις περί
που ούγκίας φωσφορικού οξέος.
Λ*λλος

~0ς·

τρο-

2 1 4 * Τιτανωσε κόκκαλα, καί τ /iv ςάκτην διάλυσετη.ν είς τό νιτρικόν οξύ, καί είς ταύτην την
διάλυσιν χύνε από μίαν ρανίδα Οειίκου οξέος, διά
νά κατακαΟηση η, τιτανωδης γη ' μετάγγισε από
> ^
, >α.
\ . χ
->
εν αγγειον εις άλλο προσεκτικως το υγρόν τούτο,
τό όποιον είναι μ ίγμ α νιτρικού αξεος καί φωσφο
ρικού* απόςαξε το (λεμπτκάρισε το) με πύο μίτριον,
καί τότε τό νιτρικόν όξύ άφίνει ελεύθερον καί
άμιγές τό φωσφορικόν όξύ. Πρόσεχε όμως νά μη
φερχ,ς φως λαμπαδος, η άλλο τοιουτον, πλησίον
τού αγγείου* διότι ό Βάν Μονς ( ι ) είδεν, ότι
ηκολούΟησε σφοδρότατη εκπυρσοκρότησα, ωσε
εργαζόμενος εκινδύνευσεν είς θάνατον.

*>

&

( ι) Vau - M ods.

« ι 5 · Ο ταν το φωσφορικόν οξύ ήναι καΟα- Ι5 ’2Τη
/
^
*
t
/
( TO U
(JO)(T
ρον, πρεπ=ι να η vat αοσμον, αχρω μ ατιςον, xat ριΧ0~ ·*
εχον <τχημα ύελωδες. Τό οξύ τούτο ελκει την
έν*ο
υγρασίαν από την ατμόσφαιραν, καί τότε πηγνυ- k0'/l*J
\

ν

ται, καί γίνεται ώς ελ«ιον. Δ ιά σφοδρού ττινρότ μ *ταλλ«
,.·s 'αβάλλεται εις ύελον , ητις διαλύεται μέ το κα1 ϊ α’·α
••'••ωρ, όταν δεν ήναι ηνωμεν ον με τίτανον. Ε ’νερ:Γ επάνω εις ολίγα μ έτα λλα * δεν αναλύει τον
/ υσον, διαλύει όμως «ν μέρει τον άργυρον, καί
τ οξε ίδιον τούτου ΕνεογεΓ ολίγον επάνω εις
τα τρίμματα τού χαλκού, κα: τά πρασινίζει* δια
λύει όμως παρα πολύ το οξείδιον αυτού. 0 Γ σί
δηρος διαλύεται μέ τελειότητα διά του οξέος τού
του, καί γίνεται ούτως άλας τι μεταλλικόν, επιτή
δειον προς κρυςάλλωσιν. Τον κασσίτερον τον ξυει
μόνον, καί τούτο όταν τό οξύ ήναι δυνατόν. Το
αυτό κάμνεί κα: εις τον μόλυβδον. Δεν ενεργεί'
επάνω εις τον υδράργυρον, ούτε επάνω εις το
οξείδιόντου, όμως τό άφ? εαυτού κατακαΟισμενον,
άγουν τό ερυθρόν όξείδιον τού υδραργύρου, με
ταβάλλεται εις κίτρινον, κα: εις ασπρον, δια τού
οξεοτ τούτου* είτα μεταβάλλεται εις μέλαν διά
σ φόδρας χωνευσεως, Διαλύει τελευταΓον τό αρ
σενικόν, καί τον ψευδάργυρον καί από ταύτην
τόν διάλυσιν, ητις δεν κρυςαλλούται, αλλά μ ετα 
βάλλεται είς όγκον τινά, ομοιον μέ τό αραβικόν
κόμμι, εξέρχεται δυσωδεςάτη όσμη* Ο τα ν ενωΟη ό Φώσφορος με
τάς άπλας ούσίας, απο
τελούνται τ ά φωσφορούχα* καί όταν τό φωσφο
ρικόν οξύ ενωΟη με τάς βάσεις, αί όποΓαι είναι
έπιτηδε
νά μεταβληθωσιν είς άλα-, λέγονται
Φωσφορικά Α λ α τ α . Ε ’νούται προς τού οις μέ

ολχς

ixt

18τάς γ α ία ς , καί εκ τούτου γίνονται at φωσφορι
κά: τίτανοι, άλευρόγαιαι κ. τ .
Γι ε'·'·α ι / °
2 ι 6. Οταν. το Φωσφορικόν ο ’ξύ ηναι ολίγον
Φωσφε^'.κςν ,
/
—^
~\
<
ο'-.γ
οξυγονωμενον, λέγεται Φωσφορωύες οξυ, το οποί
ον εχει δ υπω or οσμήν , καί είναι σχεδόν ολον at.
θεριον. Κ αν όμως μείνη πολύν καφον εις τον αέ
ρ α , ημπορεΓ να όξυγονωΟη διόλου. Ε ά ν το οξύ

,

του: ο ένωΟη με ουσίας επιτήδειας εις το νά μεταβληΟώσιν εις α λ α τ α , γίνονται τελεία ά λ α τ α ,
F ν- ?γ-ί*
τουΦ '•ceil„ e;ος <
,·,
y~- - Ο
τ:ι<ν(.ο

c

.c

τc

cv'.?u,~:vs·^

τά όποια λέγονται Φωσφορικά.
2 17 · Οί φυσικοί είναι εις γνώμην, ότι τό
_
\ ι..\
ν
*
\
r ,
Φωσ^οοικον
οηυ ,7 τ'? οποίον κατ ετο
γην
ευοισκε11
. a
.
l
τ α ΐ ' εις τα ζ ώ α , καί μαλιςα δίς το οΰοον , εις
Τ£ν γαςρικόν χυμόν καί εις. τούς άλλους χ υ μ ο ύ ς,

n.puyy.'.ij.v..

ν

ν ,

.

/

,

'

,

λ,., ;c _;ν παρα πολύ ενεργεί επάνω εις τα ζωα. Ο Βογχοp-'X'.-uv vc- υ.ος λ.-γε-ι, ύπερον από πόλκας παρατηρήσεις πε<ycv.
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ρ: του κυρτώματος της ραχεως, το οποίον λέγε
ται Ρ αχίτις * οτι η ασθένεια αύτη προέρχεται
από τό ελάττωμα τού φωσφορικού οξέος , τού
οποίου η ενωσις με την τιτανώδη ζωικήν γη ν,
αποτελεί' την βασιν των κοκκαλων , καί τά κάμνει
ςερεα. Προέρχεται ποός τούτοις καί άπό τό εκτείλιγμ α οξέος τίνος , τό οποί'Όν παρομοιάζει με τα
φυτικά οξέα , καί μάλιςα με τό κυκιδικόν * όθεν
λεγει , ότι η θεραπεία του πάθους τούτου είναι
νά διόρθωση ό ’ΐ α ' ο ό ς την ένωσιν τού (ρωσΦΟοικού οξέος με την βασιν των κοκκαλων , καί νά
εμποδιση τον έκτειλιγμόν τού κηκιδικού οξέος.
Α’πό τάς πείρας, καί τάς περί τούτου παρατη
ρήσεις συνάγεται , οτι τό πάθος ιατρεύεται-,
εάν πλυΟη τό πάσχον μέρος με καλια ’ καί οτι
η φωσφορική τίτανος καταποΟείσα, έμβαινει ·::ς

Ι8.$
τά λυμφατικά , η υδατώδη αγγεία, και διορθώ
νει Τα κόχκαλα * τέλος πάντων , δτι η εσωτερι
κή χρησις της φωσφορικής τιτάνου, η μόνης, η η
νωμένης με -'•ην φωσφορικήν σόδαν, πολύ βοηθέ?
εις τό νά διόρθωση τάς φυσιχάς αναλογίας Των
κοχκαλων , και νά ταχυνη την Θεραπείαν.
Τον Κ α λ ι ώ ν .
2 ΐ8 . Είς τό έξης θελομεν ομιλήσει περί των ll £!VCt'· Μ
,
,
^
ν -··.··
ν
ν
Κάλια, καί
Καλιών, χαι γαιων, τα οποία είναι αχαυςα σώματα, τ« 0j ,,.γ
δηλαδή δεν ένούνται με τη όξυγόνον χατ ούδένα των χ«?«»
Οερμότητος (Ιαθμόν. Οι* χημικοί όνομάζουσι Κα- XTr,?::*
λια, r, Α'λχαλι, ουσίας τινάς επιτήδειας νά μετάβληθώσιν είς άλατα, όταν συντεθώσι με όσα οξέα
έχουν ροπήν εις τό νά ενωΟωσιν* ώνομασθησάν εκ
τίνος άλατος προίοντος από φυτόν, όνομαζόμενον
άραβιςτ Κ αλι, καί με τό αραβικόν άρΟρον αλ λέ
γεται αλχαλι * η γεύσις αυτών είναι καυφικη *
διότι πάσα ουσία εχουσα συγγένειαν μ& τό τυ 
χόν συφατικόν μέρος των ζώο>ν , ωςε νά ημπορη
να τ ανάλυση, λέγεται Καυςικόν. Τά Καλια, κα
θαρά όντα, έχουν συγγένειαν με τό ύδωρ, ύδρογόνον,
καί ανθοακα, έκτων οποίων συντίθεται τό ελαιον,
( ) τ α ν λοιπόν ροφησουν τάς ρη.Οείσας ουσίας από τά
ζωικά μέρη, τ’ αναλύουν ' διότι εάν δυαλυθούν
εις ικανήν υδατος ποσότητα, η ενωθούν με τό τυχο'ν
ελαιον, χάνουν τό κάυςικέν. Τ ά Καλια έχουν
οσμήν ούρου * μεταβάλλουν είς πράσινον χρώμα
τό τού ί'ου καταπότιον ( τό σιρόπι της βιόλας)
καί πάσαν φυτικήν γαλάζιον έγχυσιν * έχουν πολλην κλίσιν πρός τά οξέα, διά τούτο αναλύουν π ά 
σας τάς εκ γηώων , καί .μεταλλικών αλάτων δια-
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λύσεις* όταν συ’ναφθώσt με τα ο ξ έ α , ένανονται
παρευθύς, καί άποτελούσι Τίνά σύνθετα. πάντη
διάφορα5 τά οποία λέγονται μέσα σύνθετα, η
ούδ ετερα αλατα. Διαλύονται εις υγρόν έν τ<ο
αέρι. Α ποτελούσι το σαπώνιον , ένούμενα μέ τα

ti'/iu

ΤΓο'τα
tjc Κ*λια.

π α χ ε α έλαια. ΤελευταϊΌν ένόνονται μέ το θειον,
καί αποτελούν τά θειούχα.
2 ] 9. Διαιρούνται τ ά Καλια εις πτητικά, καί
, "
»' » w. '
»
/
Ν
εις έ μ μ ο ν α , η εις αιθέρια, κα: ςερεα* τ α π τ η 
τικά ευκόλως μεταβάλλονται εις αταούς , καί εκ7τεμ.που.σι ,δριμεΓαν οσμήν, καί τούτο είναι τό αμ«

μ.ωνιον.

Τ α δε έμμ.ονα ποτέ δεν ε ξ α τμ ίζ ο ν τ α ι,

εαν καί βαλθωσιν. ύπό την ενέργειαν τού καυςικού ένόπτρου , ουτ εχουσι τινά οσμήν. Τ α υ τ α
είναι τεσσαρα και εαν τα θειορησωμεν κατα την
τάζιν , καθ ην εφελκουσι τά ό ξ ε α , είναι η β α 
ρεία, η πάτασσα, η σόδα, καί η cpovTtavn * άλλοι
. προσθέτουσι καί την τέτανον, χαί άλευρόγαιαν, ηγουν
τάς λεγομένας καλικάς γαίας * οί περισσότεροι όμως
συναριθμουσι μέ τάς γαίας την βαρείαν χαί την
ςροντιανήν. Μενουν λοιπόν δύο μόνα τά Κ α λ ια ,
τ ά όποια ούτε αύτα δεν είναι α π λ α , ως θελομεν
ίδεΓ.

θ'

Χαχνεμανός λέγει,

ότι εύρηκεν άλλο

Καλιον, τό όποιΌν έπειυη κατέχει είκοσι φοραίς
τ ό π ο ν , όσον είναι τό μέγεθος τ ο υ , όταν πλατύνεται διά τού πυρός, τό ωνομασε πνεύμα * περί
τούτου όμως καμμίαν τελείαν εί'δησιν δεν έχομεν.
Β
BapaVa.

α

ρ ε ΐ α.

220., Η* Β α ρ εία , η καί παλαιόθεν ΒαρεΓα Γη
' λεγομένη διά το' βάρος τ η ς , συνηριθμεί'το πρότερον μέ .τάς γα ία ς , άλλα μερικοί την συναριθμούν

U5
μέ τά χάλια διά τήν γεύσίν της, δύναμιν, έφίλκυσιν, και ευδιάλυτου. Δεν ευρίσκεται ποτέ έκ
φύσεως καθαρα., αλλά πάντοτε ηνωμένη με τ ά
ο ξ έ α , μ άλ ις α μέ τδ θειίκόν , και ανθρακικόν, καί
μ« αυτά αποτελεί βαρυτατας πέτρας. Δ ι ά νά καθαρισθή, συμβουλεύει ο Φουρκρόίος, και Ουωκελίνος, νά βαλωμεν επάνω του π,υρός εις χέρας πηλινον αλειμμένου την νιτρικήν Βαρείαν* αΙ>τη θέ
λει τακή, πλατυνθή , καί εκβάλει πολύ οξυγονικδν πνεύμα, καί θελει μείνει εις τό κε'ρας εν τι τε
φρώδες ςερεδν , τδ οποίον είναι καθαρά Βαρεία*

'2<
2\. 01 πρώπςοι

της Βαρείας χαρακτήρες εΓ- ’Ιλ

ναι οι έξης, c/ τ α ν έξαχθη διά της τέχνη ς, πάντότε έχει μικρόν όγκο'·, ς-ερεόν, τεφρώδες, σκλη
ρόν, εί καί ευθρυπτον, δριμύ, καυςικόν, καί φαρ
μακερόν. Βαπτει μέ βαθύ πράσινον χρώ μ α τό
τού ίου καταπότιον : σιρόπι της βιόλας), καί α 
ναλύει, καί διαφθείρει τάς ξωίκάς ουσίας. E veνεται μέ τον φώσφορον , καί θειον , με τό υδρο
γόνου θειούχου f i d r o g e n o fo sforato ), καί αποτε
λεί ύδροθειούχον , ( i d r o - Solfure) χωρίς κάνέν
χ ρ ώ μ α , οσμήν * είναι επιτήδεια εις κουςάλλοισιν*
καί διά των όξεων εκπέμπει πνεύμα μέ εκζεσιν,
εις τον άέοα εκτεθειμένη ,

ενουται μέ τό ανθρα

κικόν οξύ. Διαλύεται εις βραςόν ύδωρ διπλάσιου
τού βάρους αυτής, καί όταν κρυώση , κρυςαλλόυεταί εις επιμήκη π ρ ί σ μ α τ α , εχοντα τεσσαοας
λαμ/πράς ε’πιφανείας. Εις άλλην κράσιν τήκει τήν
πυρίτιν (silice), τήυ ςυπτηρίαν (ςύ ψιυ), τήν κιρκωνίαν. Α’πό τάς παρατηρήσεις τού Λαυοίσιήρου
προκύπτει είδος τι καύσεως ε ι ς ’ τήν Βαρείαν, ή
οποία ττν κάμνει διάφορον παρά τ’ αλλα κάλια.

f 86
Χ?ηβις της
Βαρείας,

2 2 2. ’Μ εταχειριζόμεΟα την Βν.ρεΓαν ώ$ βεβαιότερον μέσον νά γνωρίσωμεν το θειϊκόν οξύ, ο
πού καί αν είναι ^τυνθιμένον. Ταύτην λοιπόν με
ταχειρίζονται μόνοι of χημικοί. Α λλην χρησιν
ταύτη$ είς την 'Ιατρικήν ακόμη δεν ηξεύρομεν*
καί άν usptxol τη'ν μεταχειρίζωνται ηνωμένην με
τά οξέα, χρειάζεται ο'μώς προσοχή, διότι είναι
φαρμακερά, ως παρετηρησεν ό Ουζαρδος, ό Βιρών, και ό Πελλετίερος ’ ό δε Κραουφόρδιος μετεχειρισθη με' όφελος την άλιχην βαρεΓαν (muriate
de Barite) είς τά χελώνια (χοιράδας).

Π 6 Τ a 6 6 cr.
Περί της

Ποτάσβης,

223· Πολλην ΙΙότασσ..:ν έκβάλλομεν από
την ςάκτην πάντων των φ υτώ ν, μ άλιςα από
τούς ξηρούς κλάδους της αμπέλου , καί δ ιά τού
το λέγεται γα λ λ ιςι potasse. Α*λλοι την ονομά
ζουν Φυτικόν Κάλιον ( ΐ ) , διότι εκβάλλεται άπο
τά φυτά. Δ ιά νά την έκβάλω μ εν, καίομεν τ ά
φ υ τ ά , καί γίνονται ςάκτη * την βράζομεν αρκετά
|ί ς καθαρόν ύδωρ, την εξατμίζομεν είς τόν αέ
ρ α , εως νά ξηρανθη, Είς τόν πυθμένα μ,ένει ά
λας , τό όποΓον είναι η Π οτασσα * διά τούτο η
εξαγόμενη, από την ςάκτην των φ υτώ ν, λέγεται
φυτική άλικη , η άλατικη. A V ολα ομω? τά
φυτά δεν εκβάλλεται η αύτη ποσότης, Α*πε δειξεν
η πίΓρα, οτι τ ά ξηρά ξύλα δίδουσι περισσοτέραν,
παρά τά χλω ρά. Α’πό την τρύγα τού οίνου, η-

Ci) Alkali regdtal.
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τις μένει εις τον πυθμένα του βαρβλλίου, οκβαλλομεν περισσότερον. Καίομεν την τρύγα είς πη*
λινά αγγεία, διά νά ελευθερωτή από την χρω
μ α τ ικ ή ν ύλην * καί ο,τι μείνη , εΓναι σχεδόν ολον κάλιον. Ευρίσκεται μεμιγμενη με τάς γαίας*
καί πε'τρας, κατά τά μαρτυρίας τού ΚλαπροΟίου,
και τού Ούωκελίνου * οΟεν , ως λέγει ό Χαπ τάλιος, δεν πρέπει νά ονομάζεται φυτικόν κάλιον.
ΙΙιΘανόν ε?ναι, οτι τό φυτόν ελκει την ποτασσαν
από την γην διά των ριζών. Ευρίσκεται, άν καί
ολίγη , εί'ς τινας τών ζώων ουσίας4 ώς επί τό
πλεΓςον ευρίσκεται ανθρακική , ηγουν άλας σύνΟε»·
τον από ανθρακικόν ο ξ ύ , και. ποτασσαν, τό ο»
ποίΌν ώνόμαζον οί παλαιοί ά'λκαλι φυτικόν μη
καυςικόν.
2 24· θ' Δαύΐ’ος είς την Α ’γγλίαν δοκιμάζων tf Πότα*»α,
την Ποτασσαν, και σόδαν με τόν Γαλβανικόν η- καί Λιί <το'5“α
λεκτρισμον, ειοεν, οτι αυται αι δυο μετεβαλλον- <τ*νσνν0βτο
το είς ρανίδας μεταλλικάς λαμπράς. Εκτεθειμέναι
είς τόν άερα , έρρόφουν όξυγόνον , καί μετεβάλλοντο είς την προτέραν των κατάςασιν* ριφθεΓσαι
είς τό ύδωρ, άνάπτοντο * εις τό ελαων της νάφθης καμμίαν μεταβολήν δεν έδέχοντο , καί παρωμοίαζον ώς μέταλλον. Α ’ φ’ ού διεδόθη η ειδησις είς την Ευρώπην, έγιναν πολλά πειράματα είς
τούς Παρισίους, καί αλλαχού * ό Γαύλίσπακος,
καί ό Θενάρδιος έβαλαν επάνω είς πεπυρακτωμένον σίδηρον τά δυο ταύτα κάλια, τά όποΓα, άφ’
ού έχασαν τό όξυγόνον, έφάνησαν μέταλλα. Λ ο ι
πόν η Ποτασσα, καί η σόδα είναι μέταλλα, ηνω
μένα μέ όξυγόνον. Κ α ί επειδή ταύτα τά μέταλ
λα παρά πολύ ροφούν τό όξυγόνον, τά μετεχει-

v8S
ρίσθησαν μέσα δια να αναλύσουν καί αλλας ου
ρίας , έως τότε νομιζομένας α χ λ ας.
Χα: αχ · τ , ? ? ς

~.-?ς

Π: ταα-

C ης.

2 2 5 · Η καθαρά Πότασσα εχει γευσιν οξεΓαν,
\
\ V
\
1 .
\
\ *>
καυσικην , και είναι πηκ τ η , και λευκή* ποτέ Ο

μως δεν είναι κρυςαλλώδης, καί κανονικό. Ρ οφα
άχορτάςως αχό την ατμόσφαιραν τό ύδωρ , καί
διαλύεται. Ε χ ε ι κλίσιν είς το να ενόνεται με τό
ανθρακικόν οξύ , με τό ρχοΐ'ον μεταβάλλεται εις
ανθρακικόν ρευςάν Γΐότατσαν * ω ζ 6 σχανιον είναι
νά ευρεθη καθαρά Π ό τ α σ σ α * έαν βαλης εχάνω
τού χυρός ολίγον αχό τούτο τό καλιον , εχειτα
τό χύσης εχάνω είς

μάρμαρον,

ταβάλλεται εις ύελον σκιερόν.

η σίδηρον, μ ε 

Με τον σίδηρον η

νωμένη. μιγνύεται μέ τάς γαίας , καί μεταλλικά
οξέα , καί

έκ τούτου τού κράματος

σκληροί υελοι, κατά τό μάλλον

καί

γίνονται

ηττον δια

φανείς.
X4Γ,<τS:ς της
nCTC<C7

226. Είναι χολύ αναγκαία η Ποτασσα είς τάς
τέχνας. Είναι διαλυτικη των μετάλλων. Την με
ταχειρίζονται είς τά εργαςηρια τού νίτρου, Ο τ α ν
τακη με Την χυρΓτιν (selix) η άμμον , κατασκευ
άζεται
γίνεται

ό
λ

υελος.

Ε ά ν η ά μ μ ο ς , έκ

Της

όχοίας

χυρΓτις γ η , ή ναι μεμιγμένη μέ μεταλ

λικά μόρ ια, η α λ λ α , τα οχοια δεν ύελόνονται,
ό υελος δεν γίνεται διαφανής, η εχει σκιεράς χηλίδας. Α^λλο ελάττ ω μα τού ύέλου είναι, ότι δύ
σκολου νά εμχοδί σωμεν, ωσε τό κατωτατον μέ
ρος των α γγείω ν, είς τά όχοί'α χύνεται η ύλη τού
ύέλου, νά μη περιέχη ύέλου ύλην- πυκνοτέραν χ α 
ρά την εν τη έχιτανεία * διότι τά’ βαρύτερα μό
ρια χίχτουσιν είς τον πυθμένα. Δ ιά τούτο βλέχομεν επάνω είς τον ύελον φλέβας , η κύματα , διά
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TtfV διάφορον των επιφανειών πύκνωσιν, τα όποια
προξενουν ατακτον Ολάσιν των διερχομένων ακτι
νών * όθεν οσα αντικείμενα βλέπομεν δί αυτών ,
φαίνονται άτακτα, καί τερατώδη. Αλλη ατέλεια
του υέλου είναι, όταν η τηξις δεν διαρκίί πολύν
καιρόν, ω ς ε να ενωθούν εντελώς αί δύο ούσίαι*
η όταν δεν ηναι η κατάλληλος αναλογία μεταξύ
της ΓΓοτασσης, καί της πυρίτιδος * καί αύτη είναι
ως τά δύο προς το εν. Είς τοιαύτην περι^ασιν
6 υελος αλλοιούται υπό τού «όρος, άλατων , καί
μάλιςα των όξεων, τά οποΓα αναλύουν τον ύε.
λον , ενούμενα με την Ποτασσαν, καί αποτελούν
τ ά σύνθετα άλατα. Η Ιίότασσα ένουμένη με τά
έλαια , αποτελεί* τό σαπωνιον * ενουμενη με τό
νιτρικόν ο’ξύ , αποτελεί' τό νιτρικόν, η άλίνιτρον
( S a l p c t r e , τό νίτρον) * τό άλίνιτρον λοιπόν είναι
νιτρική Πόιασσα.

2 6 d α·.
2 ^7* Η* Σ ό δ α , r λεγομένη καί ο ’ρυκτόν Κα-

τ;. ΐιναι η

'ΖόΧνX«I 7Γ0-

λιον , εύρίσκετ.αι πολλή, μ άλυτα ηνωμένη μέ τό
Osv τ: poepyjάλικόν όζύ , η ανθρακικόν. Ο νομάζεται ούτως α  C X I
πό <ευτόν τι θαλάσσιον, τό όποΓον ό ΛινναΓος ο
νομάζει Salsolasoda. ( θ ' ωκεανός λοιπόν είναι
γεμάτος από τούτο τό άλας* καί η Σ ό δα είναι
βάσις τού θαλασσίου αλατος). Τούτο τό φυτόν
εκβάλλει πολλην Σ ό δ α ν , άλλα καί πολλή Σόδα

τ,

ε ξ ά γ ε τ α ι , απ’ ολα τά θαλάσσια φ υ τ ά , όταν κα
ο ύ ν δί αύτό ’τό τέλος μαζόνουν τά αλατισμένα
τ α ύ τα φ υ τ ά , καί πλησίον είς τούς σωρούς αυτών
σκάπτουν λάκκον ςφογγύλον, πλατύτερον είς τον

J 90
π υ θ μ έ ν α , έχοντα μήκος
η 4 π ο δ ω ν 4 καί είς
τον λάκκον τούτον καίουν τά φυτά ' καί αφ’ ο >
καούν μέ τελειότητα , εύρίσκεται πολύ άλας, το
οποίον πωλείται επ όνομα τι Σόδας. Εις την Αί
γυπτον εύρίσ-χετοα εκ φυσεως ορυκτόν, καί ονο
μ άζ ε τα ι Ν ατρον, η Λατρόνι

Τούτο είναι ανθρα

κική Σόύα * καί εις αλλα πολλά μέρη της Α φ ρ ι
κής* κα: της Ασία ς εύοίσκετα.ι.
XoDC/xrrAir
λ
/
’ '
'
*
^
* . -κ ‘
2vg. Διαφέρει
απο την ποτασσαν
η Σ ό δ α .7
~ γ C 2 - Λ y.': .
* ,ι
,
^
ι . διότι είναι ολιγοτεοον καυςική 4 2. ανΟεΓ εις

,,

'

τον αέρα , χωρίς να τραβίζη την υγρασίαν του 4
3» κουςαλλουται εις οκτάεδρα ρομβοειδή 4 . ( . α 
ποτελεί' αλλ α π ο τε λ έσ μ α τ α

με τάς αυτάς

βά

σεις , με τάς οποίας ενουται καί η ποτασσα * 5·
είν επιτηδειοτέρα είς την ύελωσιν. θ ' Παζυμόνδιος παρετήρησεν , οτι ή Σ όδα μεταβάλλει εις κί
τρινου τό πράσινον χρώμα, εις πορφυρουν το κοκχινον, Τα ίωδη (violacei) εις πορφυρά, τα κίτρι
να εις χρυσοειδη, καί τά χρυσό είδη εις κόκκινα*
Χ'.τ,'τιις tt.c
2ΐ29· . Η' 2 ο δ α χρησιμεύει είς τας τέχνας ,
μαλιςα εις την κατασκευήν των υελων, και σαπωνίων. Ε'νουμενη μέ τό Gaov διά της τή ςε ω ς,
αποτελεΓ τό ήπαρ τού θείου , ηγουν την Θειού
χου Σόδαν.
Α ’ποτελεί' προς τούτοις το κεομες
μινεοάλε (ορυκτόν).
ΣτρΟΥΠα-νη.
νη.

ΰμο* Η : Στοοντιανή συνηριθμείτο προτερον με
τάς γαίας , καί μέχρι τίνος ένομίζετο οτι είναι η
βαρεία* εύρέΟη παρά τού θ 'π ο υ εις τι μεταλλεί*
ον ονομαζόμενου Στροντιόνην. Ευρίσκεται παντο-

Ι9ΐ
τε εν εϊ()£ΐ άλατος 'ανθρακικού xaXtxou (carbonatum alcaliruim) είς την Στροντιόνην, εις την
Κοντέαν Α’ργίλε, είς το δυτικόν μέρος της 2 κωτία-, πλησίον μεταλλείου του μόλυβδου. Τελευ
τά :Όν εύρεΟη καί είς τάς Γαλλίας, καί εις την
Ι ταλίαν.· Κυρίσκεται καί εις τά σπλάγχνα της
γης ως βασις τινων πετρωδών αλατων* καί έκ
τούτων έκβαλλεΤαι , ως καί η βαρεία.
'231. Κ ξω από τάς κοινας ιδιότητας, τάς ο *ΐί·.9Της τη«:
ιανης
ποίας έχουν τά λοιπά καλια , χαί η βαρεία, εχει ιδιαιτέρας ίδιοτητας. Δεν τήκεται, όμως εί
ναι κατά πολλά φωσφορική * χρωματίζει είς πορφυρούν τδ Φως της λαμπάδος 4 διαλύεται όμως
είς 200 μέρη ύδατος, καί ι « βαθμών κράσιν ‘ κρυ«ςαλλόνεται είς πρίσματα, ως επί τό πλεΓςον ο
ίκος είς πέταλλα. Με τά οξέα αποτελε? διάφορα
άλατα, ϊ ί έν τω ύδατι διάλυσις δεν προξενεί
κατακάθισμα , 3 ί μη με τό χηκιδικόν οξύ.
I ί f ρ i τω ν Γ ατώ ν.
2^2. Ε ’πίςευον οί π α λα ιο ί, crt εν καί μόνον Τ; ε?ναι αί
ε.' ν.α τό μοιχείαν των Γαιων , καί ότι εκ τούτου Γ*ίαι ,, καί
ν > '
'
* "Ο.
'
7cc<jca’. 8-.ναι
εχουσι τας αρχας των π αν τα τ αλλα ςτρεα σώ

»

’

μ α τ α * καί ότι τούτο είναι όχι μόνον άρχν,, άλ
λα καί αίτιον της ξηρότητας, τού ά χ υ μ ο υ , τού
«διαλύτου κ. τ. ' Α’λλ’ οί νεωτεροι χημικοί διά
πολλών πειραμάτων απέδειξαν, ότι δεν είναι μία

οΧκ

μ.ονη , καί ςοιχειώδτς γ η ,
εννέα εχουσα^
εκαςη ίδιον ό ν ο μα , ηγουν τίτανος (la c h a u x } ,
άλευρόγαια, ( m a g n e s i e ) η ς-υπτηρία, ηγουν η
καθαρά άργιλλος

(allum^lO? ^ ττυοΓτις (la Silice),

r χιρχωνία (la circone), η αδαμαντίνη γη (la terre ad am an tine), η γη του Ξιδνεύου (la terre do
S i d n e y ) , η γλυκίνη ( l a ^ l u c i n e ^ , καί η ύτρία
( T y tt n e ) . Θεωρούνται π α σα ι ως α π λ α Γ , διότι
ιως τώρα δεν η μπόρεσαν νά τάς αναλυσουν, ουτ
έχουν σ η μ ε ί α , ότι η φύσις τας συνθετει, χαί τας
αναλύει. Ε κ τούτων των Γαΐων συνίς-αται
περισσότεοον μερος της γη'νης σφαίρας' ένούμεναι
μετ αλληλων, χαί με τα οξείδια τού σίδηρου,

"6

με τα καλια , η χαί με αλλας ουσίας, α πο 'ί λο ύ r

*

\

σι τόσα αρυχτα,
-εις την φύσιν.
K

'j .

λtχ αϊ

Ι'α ΰ ί,

\

/

*>

* ,

κα: π έ τρ α ς, οσα ευρισκονταί

'.>33- Μεταξύ των είρημενων Γαιών η τίτανος,
χαί αλευρόγαια έχουν ιδιότητα χαλιών, ηγουν
γευςιζην πο ιό τη τα ' δια t o j To ωνομάσθησαν Καλιχα: Γαΐ'αι. Αι αλλαι είναι ά χ υ μ ο ι , ξ η ρ ά : , ο
λίγον άλλοιωταί υπό τού πυρός, καί σχεδόν α 
διάλυτοι εν τω υδατι* καί είναι μ ετ α ξ ύ των Ρα ί
ων , και καλιών.

Ιδ'.ςτητ* ί
"Ui Γ κ ΐ ί υ ν ,

2 /34· Αί ΓαΓαι, καθώς καί τ ά χάλια , δεν είvat χαύσιμα σώματα * αντανακλωσιν όμως τό θερ
μαντικόν. Δ ι ά τούτο παραγγελει ό Ρύμφορτος ,
να καμνωμεν σφαίρας απο υλας μη καυσίμους,
κα: νά τάς ενόνωμεν με τ ά κάρβουνα, ε’ς τον τό 
πον , οπού ά να πτ ο μ3ν πυρ * διότι τό θερμαντικόν
αντανακλάται ευκολώτερον ε:ς'*τό δωμάτιον ,

χολ

εκ τούτου γίνεται οικονομία εις τά καύσιμα. Είναι
τινων υποψία, ότι αί ΓαΓαι, ως καί τά χάλια, εί
ναι σύνθετοι, ϋ ’πειδη δεν είναι καύσιμα σώμα
τ α , πιθανόν, οτι εκάησαν, και διά της καύσεως ερρόφησαν πολύ όξυγόνον,

και

διά τούτο δεν ε-

νούνται πλέον με άλλο όξυγόνον.

Τ i τ α ν ο 5,

ασ£εζότ:ετρχ

2,35- Η Τ ίτ α ν ο ς, ηγουν η
, εύρισκεται πολλή εις την φυσιν, σπάνιον όμως νά
ευρεθίί καθαρά , άλλ’ ως επί το πλείςον εύρίσκεται ηνωμένη με το ανθρακικόν ό ζ ύ , και με το
ύ δ ω ρ , διά την προς αυτά πολλην συγγένειαν.
Δ ι ά της άναλυσεως εύρε'θη και εις τά φ υτά , και

τ·ταν«ς,

κατά τινας παρατηρήσεις, ε π τά δεκατημοοια της
εκ των φυτών Τέφρας είναι Τίτανος. Πολλάκις εΓναι χορτασμενη από θειικόν ο’ξύ, ως είναι εις τον
γύψον , καί είς τάς γυψωθείς πέτρας. Ε’νίοτε ευρίσκεται ηνωμένη με τό ρευςικόν όζύ ( acidum
fluon um ), καί αποτελεΓ την ρευςικην τιτανον
(flaute de chaux), ηγουν την τιτάνωση, ευθρυπτον
γην (spathe falcairc·), ως ελεγον οί παλαιοί χ η 
μικοί. ΤελευταΓον εύρισκεται είς' τό θαλάσσιον
ύ δ ω ρ , καί εις τ αλμυρά π η γ ά δ ι α , ηνωμένη με
τό άλικο ν όςυ. Διά νά την ευοωμεν καθαράν ,
πρεπει νά πλύνωμεν την κιμωλίαν γην με κατας-αλαγμένον ύδωρ, καί βρασμενον * επειτα νά την
διαλύσωμεν είς τό καταςαλαγμενον οζωδες ό ζ υ ?
καί νά την κατακαΟίσωμεν με τό ανθρακικόν ά μ 
μων ιον * τό κατακάθισμα τούτο άφ’ ού πλυθη ,
καί τιτανωθη , είς ο,τι μείνη εύρισκεται καθαρά
Τ ίτ α ν ο ς , η οποία λεγεται καί ζωντανή, η άσβ’ε'-·
ςης άσ£εςος,
2^6. Οί χαρακτήρες της γης ταυτης είναι οί· Χα^κτη^ς
έξης· ι. διαλύεται είς τό υδοιρ , όταν τό βάρος του
'„ „
~
,
ς* ν .
του υδατος ή ναι 68ο φοοαΓς μεγαλείο ιερόν, π α 
ρά τό του Α ’σ£ εςο υ, καί είς κράσιν
βαθμών
του θερμομέτρου του Φαρεγχείτου * τούτο τό ύδωρ
Ν

(ο

λεγεται Α’σβεςόνερον,
εχει γαυσιν δριμεΓαν,
και διαβρωτικην, ωςε παρευΟυ'ς διαλύει τά λεί
ψανα των ζώ ω ν, πριν μεταβλπΟωσιν είς σηψιν.
3, οοφα τό ύδωρ άπλησως, και διαλύεται εν αυΤω. Α ’ποκτά μεγαλειότεοον μέγεθος, και εκπέμrrct θερμότητα, 4· διαλύεται υπό των οξέων,
καί εκπέμπει θερμότητα, χωρίς έκζεσιν. 5· μαί
νεται, ότι αφ εαυτής δεν διαλύεται. 6. Παρο
μοιάζει περισσότερόν r a o ' άλλας γαίας , μέ τάς
χαλιχάς, καί μετ^#άλλει c-ίς πράσινον τό των ίων
καταπότιον.
Η νωμένη μέ τά όξε'α , αποτελεί"
σύνθετόν τι επιτήδειον προς τηξιν , και ευκολύνει

η.

( την τηςιν της ςυπτηρίας, πυρίτιδας, καί άλευρογαίας, κατά τάς παρατηρήσεις του Βεργμανού.
^ 37· Δ ι ά νά ευρωμεν Α σβεςον χρή,σιυον διά
τάς ανΟρωπίνας χρείας, πρέπει νά άναλύσωμεν
τό ανθρακικόν άσχετον, η ανθρακικήν τίτανον, λεI

—

Ζ-' Γ\

'

%\

/

γομενη,ν κοινώς τιτανωόες μαμμαοον, η πέτραν
(pierre calcaire). Δ α νά αναλυθη, βάλε το εις
σφοδρόν πυ ρ , εως νά εκπυρακτωΟη εις τον έ σ χ α 
τον βαθμόν, καί αφησετο ούτως εις τό πυρ έως
δώδεκα , η καί δεκαπέντε ώρας. Ε άν όμως θο
λής νά κάμη.ς την αυτήν εργασίαν μέ όλιγωτερον πυρ,
\
π οέπει νά τ’ αφήσης πεοισσοτέοας ωοας* εί δε το
πύο είναι στοδροτατον,

πρέπει να προσεχής νά

ίλην ύελωΟη τό ασβεςον. Ο ταν τελείωση η τιτάνωσις, η πέτρα εκείνη χάνει σχεδόν τό ημισυ
τού βάρους της, και γίνεται μάλλον ευΟραυςος.
Ε ’άν άφήση,ς είς τον αέρα τ ά 'κ α τ ά λ ο ι π α κ ομμά
τ ι α , .διαόοηγνυνται, χαί διαιρούνται χατ ολίγον,
χαί τέλος μεταβάλλονται εις μικρά μόρια ως κόνις

λευκή άψηλάφητος ,

ονόμαζο^ενη Α’ σβετφν

IsVD
σβυσμενον είς τον αέοα. Ουτω διαιοδθέν τοΛ^σβε*
k ί
1
«joν, αναλαμβάνει κατ’ ολίγον τό πρώτον του από
λυτον βάρος * καί αν τ αφησωμεν περισσότερον
καιρόν εις τον αέρα, ροφα τό ανθρακικόν οξύ, καί
μεταβάλλεται πάλιν εις ανθρακικήν τέτανον. Jl’
ξεύρομεν, ότι τό Α*σβεςον εύκολα διαλύεται εις
τό ύδωρ* εάν γέμισης ποτηριον απ’ αυτό τό ύδωρ,
καί τ ατάσης ολίγον είς τον ανοικτόν άέοα, θέ
λεις ιδεΓ την επιφάνειαν του σκεπασμένην από
Λεπτόν όερμα, το οποίον ποτέ είναι άθροισμά
μικρότατων κρυςαλλων, πότε είναι άπλουν Α^σβεσον. Κ αν τοΑ σβεφον ένωθη με τό ανθρακικόν ό^ύ,
το διεσχορπισμενον είς την

ατμόσφαιραν, τότε

τό λεπτόν δέρμα κρυςαλλουται, καί είναι η αν
θρακική τέτανος, η κοινώς λεγομενη Κιμωλία γη,
τουρκιςί τεμπεσηρι*
Το ασβεςόνερον 'είναι είς
πολλην χρησιν δια την πειραματικήν Φυσικήν, καί
Χημείαν.

ifryj.

2 3 8. Η' καθαρά Τέτανος ενεργεΓ ίσχυρώς επά
·. - - α
μ »/ α
νω είς τάς των ζωων ουσίας* καί η ίδιότης αύτη,
5ΐς ":?'■/ Τ:
την οποίαν απεδιδον οί παλαιοί είς άλλην ιδιαι τανον
τέραν ουσίαν, φαίνεται, οτι προέρχεται από τό
θερμαντικόν, καί ίσως από τό φως , τ α όποια
,
,
"
’ I
- \
, * '
εκτυλίσσονται, όταν εγνισουν α π α λ α , και υγρά
μέρη, θ' Βρυνιατέλλης εβυθισε τό σφαιρίδιον του
θερμομέτρου είς όλίγην Τέτανον, είς την οποίαν
είχε χύσει υόωρ ο υοραογυρος ανε&η επάνω των
! ο ο β α θ μ ώ ν , καί τέλος τό Οερμόμετοον διερόαγη. C/ Πελλετίεοος εχυσεν ολίνον ύδωο είςπολλάν ποσότητα Τιτανου ζωση,ς * καί αφ’ ου την
εζερεν εις το σκοτος, ειΛεν , o n ε^ηοχετο πολύ
τως ατό τα χ αρ α γμ ατά της* ίσως εκ τούτου του
\ >

i (;6
τωτός , καί της αυξηΟείσης κράσεως, προέρχεται,
η καύσις των πλησίον

σωμάτων , καί ο δριμύς

καί καυςικός χυμός της Τιτάνου.
\ sr/r.c
Τ

:

t v
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239· Πολλαί είναι της Τιτανου αι χρήσεις,
άλλ*
πρώτη και κυριωτέρα είναι είς τάς οικο

Ά

δομάς. Καθείς ηξεύρει, ότι οί οικοδόμοι ενόνουν
την τίτανον με την άμμον , καί κατασκευάζουν
του τοίχου τά ζωνάρια , κολλωσι τ«ς πλίνθους,
καί αλείβουν εν τ αυτά» τούς τοίχους. Πρέπει
Ομως να παρατηρησωμεν, οτι αί πετραί δεν συνδέονται ποτέ καλά με ασβεςον φερμένον μακροΟευ, η πολύν καιρόν εκτίΟειμενον είς ανοικτόν
α έ ρ α , διότι χάνει μέρος της καυςικότητος , με
ταβαλλόμενου είς ανθρακικήν τίτανον (carbonate
caicaire), ένουμενόν μέ πολύ ανθρακικόν οξύ της
ατμ.οσταίρας* Η' καλλιωτερα ζύμη του ασβέςου
είναι, όταν γίνεται απο εν μέρος ασ&ες-ου, και
εξ άμμου, καί είς την ζύμην μεΤαχειρισΟωμεν
άσβεςονερον. Ηηραίνεται η ζύμη έξ αιτίας της
/επ το τητο ς των μερών του ασξ,εςου , όταν σβυνεται* διότι α: επιφ άνειαι τά>ν λεπτότατων με>
.
Ν ~ >'
>
ρων κολλιόνται αμέσως εις τας ττς άμμου επιφά
νειας * γίνεται ςερεόν προς τούτοις καί τό εν τη
ζύμη ύδωρ. Η μπορεί νά γένη σκληρότερα η ζύ
μη, αν βάλωμεν ζωντανόν ασβεςον.

T7

2 4 /). Μεταχειρίζονται τό Α’σβεςον οσοι δου
3r.: λεύουν τά δέρματα, καί τό σαπ.όνιον * οί βα τ είς
■'χνν,τ.
τό4μεταχειρίζονται ομ.οίως, κα: οί γεωργοί αντί
κόπρου, είς την υγράν , ψύχραν , καί άργιλλωδη
γην* προς τούτοις καί όσοι χύνουν τά μέταλλα,
καί οσοι δοκιμάζουν τα μεταλλεία του σιδηεου*
καί μις μερικά μέρη την μεταχειρίζονται διά νά

iy"'
ευκολύνουν την μεταβολήν του σ<δήρου εις χάλυt
Χνησιμέυει προς τούτοις τό άσβεςον διά νά
-* /Ανθίσουν την καμφοράν, καί ν,ά κάμουν καυςτκωτεοα παντ α τά άλατα* διά ν ά δ ι α λ ύ ο υ ν το
κινναβαρι , ηγουν τον Οειουχον υδράργυρον, καί
το αλικδν α μ μ ω ν ιο ν δια νά καθαρίζουν τδ σάκχαρον , και ν αναιρέσουν την κακήν οσμήν του
πνεύματος του οίνου, τδ δποί'ον εκ£άλλόυν από
τ /ν σίκαλιν. Β.ίς μερικούς τόπους μεταχειρίζον
ται το Α σ£εςον διά νά λευκαίνουν τ ά ύφα,σματα,
τα βλάπτουν ομ.ως μέ τούτο. Ε’άν ενωσωμεν
Α ίτβε^ον με τδ λευκόν του αυγού, η μέ τον τυ
ρόν, γίνεται πηλός πολλά γλίσχρος.
24*· Τ δ Α σβες-ον προξενεΓ πρδς τούτοις καί
πολλας ίατοικάς ωαελείας * διότι όοφά τά οξέα,
τ ά οποία προξενουνται καθ’ ην ώραν γίνεται η
χωνευσις δια την αδυναμίαν του ς ο μ ά χ ο υ , και
τδ μεταχειρίζονται μάλιςα εις τάς άσθενείας τας
λεγομενας, έκ του αυτομάτου οξέος , (abacido
s p o n ta n eo ), περί του οποίου συνέγοαψεν

δ Βοε-

ράυί'ος. Χρησιμεύει ως ενδυναμωτικόν ε?ς τάς άσθε~
νείας, τάς προερχομεάας από αδυναμίαν των
ίνων. Ε’πει δη τό άσχετον είναι καί ξηραντικόν,
καί ολίγον διαβοωτ»κόν, τό μεταχειρίζονται διά
νά θεραπεύσουν πληγάς, μάλιςα οσαι είναι εις
απαλά μέρη? ως εις τά εμπύων τα σ π λ ά γ χ ν α , ’καί
εις την πνευμονικην φθίσιν. Η' καλλιωτερα μέθο
δος διά νά την δωσωμεν εις πόσιν είναι^ νά μεταχειρισθωμεν τό άσβεςόνερον, διότι αυτό π ε 
ριέχει πάσας τάς θεραπευτικάς ωφέλειας του Α σβεςου* καί όσα γαιώδη μόρια περιεχει διαλελυμένα, είναι λεπτότατα, καί διά του το μοιράζον*

j $8

ται ευκόλως. Πρεπει ομως να προσεχωμεν την
καυςικδτητα του ασοεφονερου ’ καί διά τούτο
πρέπει νά βάλωμεν αρκετήν, ποσο'τητα ύπατος,
νί νά το ανακατωσωμεν με γα λα , και να δοκίμάσωμεν, αν εχη εκείνην την δριμείαν καί καλίκτν γει,σιν,
Os it κι0’

-

tc/.vc;, ίr,Y5V7

Γ-'Ccc.

24-· Η' ενωσις του
,
“
.
τιτανον aTTOTcAci το αλας
νώς ονομάζουν Γύψον, καί

\ f}

Οειίκη

τίτανος,

θειίκού δςέος μέ την
*
* *
εκείνο» το οποίον κοι
άλλο δεν είναι, ειμη

διεσπαρμένη

εις την φυσιν μέ

διάφορά σχήματα. Η. φυσική του κατασκευή φαί
ν ε τ α ι , οτι προεοχεται α τ ο την διαλυσιν των
πυρίτιδων, τιμούν τών θειούχων, των οποίων το
θειίκον οςυ, όταν εύρη τιτανον, αποτελεί' την
Θειϊκην τίτανον, ητις αφ ου διαλυΟη κατ ολίγον
δια του υδατος , κατακαΟίζεται διαδοχικούς ύπ αυτου, καί γίνεται ως κούςαλλος κατα τδ μάλλον
καί ηττον. Το αλάοας-ρον , δ σελην ίτη^ λίθος ,
καί αλλα τ ο ί α υ τ α , είναι Θειί'καί τέτανοι* τα δε
διάφορα τούτων χρώ μ α τα προέρχονται απδ τάς
ετεροειδείς ουσίας, μέ τάς οποίας εύρίσκονται
ηνωμεναι, καί μ.άλιφα μέ τον σίδηρον. Καί οί
χημικοί προσέτι κατασκευάζουν την Θειι'κην τ ί 
τανον. Διαλύεται αυτή διά του
ποεπει νά η ναι τδ ύδωρ τοσον

υδατος , αλλά
πολύ,

ωςε

βάρος νά η ναι πεντακοσιάκις περίπου άπδ

τδ
την

Θειι'κην τίτανον περισσότερόν, καί νά άχη κράσιν
6ο βαθμών τού θερμομέτρου τού Φαρεγχείτου.
Ο τ α ν βαλΟη εις τδ πυο , εδατυάζεται τδ υδωο
της κρυςαλλωσεως* γίνεται σκιερά , καί διαλύε
ται εις κο'νιν. Ε ’άν βραχη » σκληρύνεται

πάλιν,

αλλά δεν αναλαμβάνει την διαφάνειάντου* Ε’άν

IOQ
μείνπ εις σφοδρόν πύο πλησίον τάς εκ των αν
θράκων κονεως, το οξύ αναλύεται, καί μένει μ ό 
νη τέτανος. Εις την Γ ατρικην δεν εχει καμ.μιαν
χρησιν. Μερικά υδατα των πήγαδ ίων , τ ά όποια,
λέγονται Βαρέα, περιέχουν πολύ τοιοΰτον άλας.
Α’λ π ρ ό γ α κ ν .
24,^. ϊΓ Λ λευρογαια, τάν οποίαν πολύν καιΤ7*μ
ρόν ενόμιζον οι χ ν μ ικ ο ί, ο τι δεν διαφέρει από Α Λ·:’««?ογα·.νς,
\
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V
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·,

την τιτανον, είναι απλή γη, οιεσπαομενη, εις την r0?ri va' ya,
φύσιν * δεν έυρ’σκεται όμως ποτέ καθαρά, αλλ’
«
/
r
\ ν
> /
/.
\
ηνωμένη πάντοτε με αλΛας ουσίας, μα/αςα με
βειίκόν ο’ξύ, καί εκ ταύτης της ένωσεως γίνεται
το κοινώς λεγόμενον αλας τού Ε ψομ, ητις είναι
ΟοιΓκη άλευρόγαια* διά νά καΟαρισΟη οσον ενδέ
χ ε τ α ι , διάλυσε τούς κρυστάλλους της θειΓκης αλευρογαίας υ.έ αποσαλαγμενον ύδωρ, καί εις ττον διά/
<
\ * /
°·
'
. V
λυσιν γυσε οευςον αμμωνιον , η π ο τασσαν το

χ

μ ί γ μ α ευθύς Οολουται , και
Α λευρογαια, αφ
ου μείνη ήσυχος, κατακαθίζει εις τον πάτον του
αγγείου* αλλά καί τότε είναι ακόμη
αλατα* οΟεν ποεπει
να την πλυνης
*
·
αποΓαλαγμ.ένον ύδωρ, ειος ού γεν π
-/
r
> /
μος* £ηραίνεται επειτα, και γίνεται

ηνωμένη με
ποΛΛακις *με
παν τη αχυ/
Λευκότατα.

2
4 4 · Η' Λ λευρογαια, όταν η.ναι λευκά, καί Χ^ ρ^^ν
r
> - . \
\ \
>" ?®ς>και λ?γ·καΟαρα, είναι απαλή και οεν εχει καμ.μιαν γευ- α3,ς τηζ Α’_
σιν* πρασινίζει ολίγον την βαφάν των ίων, καί λευρογαια;..

>
'

ι I

τού ηλιοτροπίου. Ο τ α ν μείνη πολύν καιρόν εις
τον ανοικτόν αέρα, ροφα τό ανθρακικόν οξύ, καί
προξενεί εκζεσιν με τά οξέα.
_ \
χ
^ f
^ st ors ι c
24". I r v υ.ετα / sioiCovTat οι ιατρό: ως po·,
1
‘ '
·
‘
τ -r: A /.sv:
V.
φητικη.ν των εν τω σομαχω ο ς ε ω ν , και ως κα- γα.;Κ5

“

ΟΟΟ
Οάρσιον διά τ ά βρέφη. Λ ’λλ η κατάχρησις ρ.αλιςα βλάπτει' διότι η μ.ετρία οξύτη,ς etc τούς
γαςρικούς χυμούς προξενεί' την χ ω λ ε υ σ ιν , καί
δια τούτο είναι αναγκαιότατη. O' A γ γ \ ο ι ιατροί
\
V ,
' o '
την ενονουν με μερικας ιατρικας ραφας.

\ t'

Αργιλος.
f

)/

^

f*

^

7

^

246. Η Αργιλος είναι η βασις της ςυπτηριας,
A ' " " ) ' ' · ' Vii'
f
/
ν
> * . . ν
Λ/
r / /·
*
\
ί 1" ' ’’ ; * η οί συπτηοια είναι Οειικη αονιλος* οΟεν απο
Τ:

: ’.ν α ·.

τ.βδ?ν

την

ν

k ,

,

At'.ui’uvsp.vy. την ςυπτηρίαν εξαγομεν τον Αργιλον, χύνοντες εις
την διαλυσίν της ποτασσαν, η αμμωνιον, καί πλύνοντεί το κατακάθισμα μέ αποςαλαγμενον ύδωρ,
δια νά τύν ελευΟερώσωμεν απο πασης αλλοτρίας
ο/.ης.
Χατβκτη.
τ .', c Λ*

2 J 7 · II* γη

αυτή είναι λεία εις την αφην,
είς την γλώσσαν, καί ελκει την υγρ α

κολλαται

Ί ·/·

σίαν Α’παλύνεται διά του υδα τος, καί γίνεται
πηλώδης. Υ π ό τού πυοός σκληρ.ύνεται. Α φ ού
καη, δεν διαλύεται πλέον είς το ύδωρ, εαν όεν
μεταβληΟη πρώτον είς άλας με την ενωσιν όξεος
τίνος, καί επειτα κατακα 6 η<τη με το τυχόν καλιον. Ε'νούται μέ τ ά περισσότερα οξέα, καί πτο.
ξενεϊ έκζεσιν με τά μεταλλικά οξέα, καί τούτο
προέρχεται ως επ: το πλειςον α π ολιγην ανθρα
κικήν π-ότασσαν, μέ την οποίαν είναι ηνωμένη.
248· Οί τεχνι'ται μεταχειρίζονται την A ργιλ ον εις κατασκευήν των πήλινων αγγείων, όιοτι

Χί''τ·*·.ς
'■ >·

περίπου τό ημισυ αυτής είναι πυρΓτις. Ε ’πειδη
αντέχει είς τό πυρ, κατεσκεύασεν έκ ταυ της τό
τ :· μνα: η πυρόμετρόν του ό Ο’υεργδουόοδος
Θε'.Ικτ,Α sΥι —
/.ςτ,

ί.

χ α ·.

,

t ic

τ ,<

4Γ 4 Χ9 · Η

>

’ r\

χοη,σιυ.ωτεοα
συνυεσις
·
·

'- »

χγ',ο·.ς Α- είναι η Θειικη Αργιλος,

.*

/.

της Α ογιλου
' 1

λεγομ.νη ςυπΤηρια (ςυ-

20 1

ψις). H f κοινή ςυπτηρία είναι κατασκευαστή, καί
ο Χαπτάλιος έσυςησε ταύτης ε ργ αςη ρtον.^ Ε' υ ρίσχεται όμως καί εκ φύσε/υς. Την μεταχειρίζονται
ο: ζωγράφοι, διότι αποτελεί τά χροίματα ωραιοά
τ ε ρ α , και ςερεωτερα. Την μεταχειρίζονται οι
τεχνΐται εις τά δέρματα, εις τον χάρτην, και είς
τ ά ύφασματα, είς τά οποία θέλουν νά τυπωσουν
χαρακτήρας, η άλλην τινά εικόνα * ποδς του'τοις
και είς τά ςτ-άτινα κηρία , διά νά νένωσι ςερεώτερα. Ενουμένη με την κολλάν, διατηρεί' τδ άλειφομενον σώμα άπδ τους σκωληκας. Την μ ε τ α 
χειρίζονται οι χειρουργοί, διά ν αφανίσουν τα
σποΟαμμένα και γαγγοαινωδη κρέατα. Οι ιατροί
Την μεταχειρίζονται ως ς υ τ : τικ/,ν, μάλιςα είς τάς
αίμορόαγίας. Είς τούς διαλείποντας πυρετούς
μετε-χειοισθησαν τούτο το αλας απο ^5 εωζ ΙΟ
κόκκους, ηνωμένου με ασπρην καννέλλαν^ καί με
μ.ίαν δραχμήν κίνναν, καί την εδιδον τετράκις,
η πεντάκις της ημέρας * πρέπει όμως νά δίδεται
μ.ε πολλήν προσοχήν.
JTu(piVt>.
^

\

\

/

X .

ν

^

των," και ποος
τουτοις και
εις τα τ υ τ α
k
^

το' πλείςον εύφίσκεται εν σχηματι σκληρας πε- χοτα:.
τρας. Ε ’υρίσκεται εις την ά μ μ ο ν , και εν γενει
είς δσας πέτρας έκπέμπουσι σπινθήρας πληττόμ.εναι. Δ ι ά νά την καθαρίσωμεν άπο πάσης αλλοτοίας ύλης, φθάνει νά τρίψωμεν την κρύσταλλον *
της άκροτόμου (cristal de roche), εως νά γένη
κονις, καί νά την άναλύσωμεν μέ τεσσαρα
I

'· r

Τί ίίνκ π
*
’ ' Π j c . u , καί
6>ς επ:( roUev
' a;
^

2 5 0 .Il' Πυριτις έυρίσκεται μ.εταξύ των ορ’υκ-

μέρη

202
π ο τ ά σ α ς , ' καί νά διαλύσωμεν τό παν εις ύδωρ,
καί νά κατακαθίσωμεν την γην διά τίνος οξέος ,
άπό το οποΓον πρέπει νά βάλωμεν,πολύ **'καί τελευΤαΓο'ν νά πλύνωμεν το κατακάθισμα μέ άποςαλαγμενον ύδωρ , καί νά τό ξηράνω μεν αρκετα*

2<)1.

Χαράκτης «ς
Η καθαρά ΠυρΓτις είναι τρ αχεία είς την
της Πυρίτιαφην. Τ ά μόριά της ένούμενα με τό ύδωρ , ευκό
ϊος.
λως κατακαθίζονται , διότι δεν διαλύονται ύπό
του

ύδα το ς,

η τούλάχιςον

διαλύονται ολίγον.

Δεν άλλοιούται ύπο' τόύ πυρός * ούτε υπό των ο
ξέων διαλύεται, είμη ύ π ο τόύ ρευςικού οξέος 4
άλλ’ ό ζοιτικός αηρ .ημπΟρεΓ νά διάλυση όπωσούν
την επιφάνειαν του. Καν ενωθη μέ έμμονον κάλιον, όσον είναι τό ημισυ τού βάρους τ ο υ , ανα
λύεται μεταβαλλόμενη
ύελον * διά τούτο με
ρικοί την ωνόμα&αν γην ύελουργουμε^ην , ηγουν
«πιτηδειαν είς τό νά γένη ύελος. Ε ά ν τό κάλιον

είς

ηναι Γσον μέρος,

η κα: περισσότερον, τό μίγμα

διαλύεται διά τού πυρός μέσα είς ύδωρ, καί ά,
ποΤελεΓ εκείνο , ο,που οί χημικοί ονομάζουν Πότασσαν ΠυρΓτιν ρ*ευςην. Την Πυρίπν την μεταχει,
ρίζονται οί τεχνιται είς πολλά»

Κιρκονία.
Τ \I ί ν’.ναι η*

252, Ο* έκ Βερολίνου Κλάπροθος άναλύων τούς
^οθεν |ξέρ- τιμαλφείς λίθους τού Κει’λάνρυ , εύρηκεν ιδιαιτέ
χ8ται.
ραν τινά γ η ν , την οποίαν ωνόμασε Κιρχωνίαν.
Κ ’.ρΧωνία,καΐ

m^

,Αυτη είναι λευκή, β α ρ ύ τ α τ η , τραχεΓα είς την
άφην , ά χ υ μ ο ς , αδιάλυτος εις τό ύ δω ρ , καί μ
αυτό α πο τελ εί
κόλλαν* Ε'νούται μέ τά

ως μίαν

οξέα ,, καί έκ τούτου γίνονται ά λ α τ α , ά λλα δια-

λ υ τ ά , καί α.λλα, αδιάλυτα είς τό ύδωρ. Ε'νουμενη με τό θειΥκόν οξύ, a r ο τελεί' άλας,· του. οποί
ου η ποιο της δεν είναι πικρά, ώς δ της θειί’κης
αλευρογαιας , ούτε ςυπτικη και γλυκεία , ως η
της ΟειΥκης αργίλου. Το δυνατόν οξος ενεργεί* έπάνε>
ταυ την την γη\4, ως και τό ΘειΥκόν οξύ,
αλλ’ η διάλυσις αυτή δεν κρυςαλλουται. Ο ταν

εις

ξηρανθη γίνεται κόνις, την οποίαν δέν άλλοιοΓ
τελείως
άηρ·

ό

Α δα μ α ντίνη γ η

ί5 3 ·

Ο ρηΟείς ΚλάπροΟος εύρηκε καί την Α’δαμαντίνην γην. Αυτή εν όσω είναι ηνωμένη με
την άργιλον, διαλύεται υπό τών οξέων, καί κα

Τ ι βίναι ό
Α δ α μ .α ν τίν η

ΥΠ.

λιών * δυσκό λ ως όμως, θ ' ρηθείς φυσικός ςοχάζε*/
„
< rJ
Π
y
V
~·
■»
~
τ α ι , οτι ισο>ς η γη αυτή είναι εν των συςατικων
ςοιχείων των τιμαλφών λίθων.

Γη του Διοντυοι;.
25*4· θ ' Ουεγδουοοδος εύρηκε ταύτην την γην, ΓητοΟ Si
s''.»i'j CJ,
την οποίαν άλλοι ονομάζουν Νο'τιον γην. Διαλύεται
υπό μο'νου τού άλικου οξέος , άπο τό όποΓον ημπορούμεν νά την χο>ρίσωμεν διά τού πυρός.

Γλυκίνη.
2 5 5 - ο 1 Ουωχουελινος άναλύων τον τιμαλφή
•λίθον βηριλλον , τον εύρηκε σύνθετον άπό 6 μέ

g

ρη πυ ρίτ ιδ ος, 13 αργίλου, I ο’ξειδίου τού σίδη
ρ ο υ , 5 τιτάνου , καί ι ό γης τίνος άγνωςου παρά
τοΓς χημικοΓς. H f γη αυτή είναι λευκή , ά χ υ μ ο ς,

Τ Ι βΓναι η
Γ λυκι νη.
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είς ττ,ν

α&ιαλυτος ε?ς το ύδωρ, κολλά
γλώσσαν,
άτηκτος υπό του πυρός * οίνομασθπ Γλυκί»
vr), διότι ενουμενη με τά οξέα, αποτελεΓ σακχαρικά αλατα.

είναι

I
Τ ι tTvui Ή

’Irpte.

2564 H f

Xρ.ΐ α*

Ιτρία είναι νεα γ η , λευκή, λεπτή,
ά χ υ μ ο ς , άοσμος, η όποια με την χρυσόκολλαν
αποτελεί λευκήν υελον. Διαλύεται με τό ανθρα
κικόν άμμωνιον* .
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ΙΙιρί Των μεταλλικών οΰδιών.

, 57. α f μεταλλικά: οϋσίαι είναι άναγκαιόταται π,ώτίΐ *«>
είς την Χημείαν, Φυσικήν, ιατρικήν, καί εις τάς κυ?ίω«χ«ρζτε'χνας, καί πολύγρηςΌΐ εις τον άνθοωπΐνον βίον. κτη?!5
1
Α-Γ , .
‘ /
r
μεταλλικών
Of νεωτεροι χημικοί αριθμό υσιν 23 μέταλλα , τά ούγιων.
όποΓα πάντα ε?ναι καύσιμα , ηγουν ενο'νονται με
τό o^uyo'vov. Efvca α π λ ά , διο'τι μέχρι της σή
μερον δεν εδυνηθησαν- νά τ’ άναλύσωσι* Γνωρί
ζοντα ι από το βάρος , λαμπρότητα, καί σκιερο"τη τά των» Το σκιερωτερον σ ώ μ α , εάν κοπή εις
λεπτά φύλλα, γίνεται ο'πωσούν διαφανές* τό μεταλλον όμως διατηρεί τό σκιΐρο'ν* διά τούτο με
ταχειρίζονται τά 'μ έ τα λ λ α ως καθρεπτας^ διά την
άντανάκλασιν των εικόνων Των υποκείμενων, θ ' .
κρυςάλλινος καθρεπτης δεν εχει τοιούτον άποτε'λεσμα, εί μη όταν ηναι σκεπασμένος μέ μετάλλινον
φύλλον , ηγουν η από κασσίτερον, η υδράργυρον.

Of ομαλοί χάλυβες*· Χαί αλλα πολλά μ.έταλλα,
γίνονται εξαίρετοι καθρεπται διά τά τηλεσκόπια,
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Γ·. s i r
Γιον

μ<· Τ»Λ-

>.:ι)ν
:ον ε;-(γω.
γ;ν

Τ ι s:va* τα
·: τ α λλ ζ .α.

και δι αλλα της Φυσικής εργαλεία * διά να γενωfy
^
'
-Τ '
.
\
fv '
βτν ομ.ως τοιαυτα , ποεπει να ηναι σχληοα, οι ο ·
Tt πρέπει να ηναι /.αλκ οτλύ'ωμενα.
\ /
„
>
/
,
N
2}8♦ Τ α μέταλλα εν γενει πληττομενα , η
πιεξομενα , πλατυνονται , Λεν είναι όμως πάντα
τά μέταλλα επίσης ευάγωγα * τάξις των ενάγωγων είναι η έξης* χρυσός, άργυρος, χ α λ κ ό ς ,
' ?>
'
σιοηρος,
κασσίτερος.
2ft;. Ξπανίως η φυσις μας δίδει ουτω τέλεια
τα μέταλλα , ως είναι αναγκαία προς χοτσιν του
βίου. Κίναι κεχρυμμένα ε.ίς τα σπλάγχνα τής γης,
κα: ηνωμένα με αλλας ουσίας , θειον , γαίας, η
Οςεα , κα: εν γένει μέ πολύ , η ολίγον οξυγόνου*
\
^ ^ /
γ
r
/
*
/
κα: πΟΑΛακις είναι ηνωμένα αναμεταξύ των.
ενούμεναι ουσίαι μεταβάλλουσι τας ιδιότητας των
μετάλλων. Η' κατοικία των μετάλλων λέγεται
μεταλλείου, καί είναι τά χασματα των βουνών ,
μάλιςα οπού η επιφάνεια Της σφαίρας άναποδογυρίσΟη από σεισμόν, π υ ρ , η άλλους της φύσεως
σπασμούς * εύρίσκεται δε εις τινας λεγομενας
φλέβας.
2όο. Ο ,τι καύσιμον σώμα , ένούμενον μέ το
,
_.
Η-5ταλλον, του αφαιρεί ολην , η μέρος της μεταλλικης ιδιότητας , λέγεται Παραμέταλλον. Το μετα^λ6ΐ»όμενον λοιπόν μεταλλον είναι τό αεταλλον
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Ιινασα>μαμα τα tvcv/τα· μ:·τκμε.
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αύτό ηνωμένου με καύσιμον σ ώ μ α , κα: δια τού
το χάνει την μεταλλικήν του ιδιότητα. Το αρ
σενικόν , και τό θείου έχουν τούτο τό προτέρη
μα* σπάνιον όμως είναι νά εύρεθη μεταλλον εις
τ ά μεταλλεία , αμιγές τούλάχιςον από εν των είρημένων. Είναι καί αλλα καύσιμα σ ώ μ α τ α , εχοντα την αυτήν ιδιότητα» Καθαρίζονται ο. τ αν-

ac7
τα δια τού*πυρός, xa; του χωνευτηρίου* διότι
δια του πυρός χάνονται τα καύσιμα έκεΓνα .σώ
ματα , καί το μεταλλον μένει όζβίδιον * μέ τ ά
χωνευτικά δε μέσα σπ-κόνεται καί το οζυγονον,
καί παν αλλότριον σώμα, καί μένει καθαρόν τό
μεταλλον. Α'φ’ ου λοιπόν αρκετόν ώραν εις avou
κτον άγγεϊ’ον τιτανοιθη τό μεταλλον , τά λεπτά
ετερογενή μόρια αποχωρίζονται, καί τό μέταλλον ροφα όξυγόνον, καί γίνεται οζείδιον. Τό βαλλομεν επειτα είς κεράς ομού μέ αλλα καύσιμα σώ
ματα , τά οποία τού αρπάζουν τό ο ζυγονον, καί
ούτω διόλου καθαρίζεται τό μεταλλον. H f σκω
ρία δέ τού αναλυόμενου μετάλλου .εμποδίζει τον
αέρα από τού νά δώση άλλο όζυγόνον , οθεν δεν
μένει οζείδιον , ως καί πρότερον.
2 6 1. Πάντα τα μέταλλα είναι καύσιμα, ηγουν
τ

(V
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,
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Συγγενε<χ
Των

,υ.ίτάλ-

είναι οιατεΟειμενα εις το να ροφωσι το οξυγονον )ων
*
άλλ’ η συγγένεια των μέ αυτό είναι διάφΟρος* οξυγονον.
αλλα τό ροφούν θερμαινόμενα παρά πολύ , η καί
βοηθούμε να υπό τινων όζέων , αλλα μέ όλίγην
θερμότητα. Το μαγγανησιον δεν ύπάρχει ποτέ εις
καταςασιν μεταλλικήν * διότι ευθύς ώς μείνη εις
ελεύθερον αέρα, ρότα'τό όξυγόνον αμέσως, καί
μετ’ ολίγον γίνεται όξείδιον ευθραυςον ’ οθεν εκ
τούτου εξάγεται οξυγονικόν πνεύμα * διότι όταν
ζεςαθη πολύ, άφίνει τό οξυγόνον. Είς την συνή
θη κράσιν της ατμοσφαίρας πάντα τά μέταλλα
κατά τό μάλλον καί ηττον όξυδουονται , πλην
τού χρυσού, αργύρου, καί λευκόχρυσου, θ ' χ α λ 
κός, ό μόλυβδος, καί ο σίδηρος αργώς όξυδόνονΤ α ι, και σκεπάζεται η επιφανε/α των απο σκω
ρίαν, έτις είναι τά μ.ορια τού μέταλλου? όοχτσαν-
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οξείδια.

τα ο’ξυγόνον, καί γενόμενα
Η' σκωρία
λοιπόν είναι όξείδιον σίδηρου. ο ’ξειδονεται δέ το
μ.έταλλον καί με το ύδωρ , διότι το διαλύει, καί
ροφα το όξυγόνον τ ο υ Λ το όποΓον, επειδή είναι
πεπυκνωμενον , δεν εκβάλλει θερμαντικόν καί
φως. Η' σκωρία εμποδίζει την συναφών του άερος,
διά νά μην όξειδωθη τό ολον μέταλλον* περιέχει
δε και ολίγον ανθρακικόν οξύ. Ο ταν τά μέταλλα
οξειδόνωνται μέ μόνον αέρα, επειδή η όξείδωσις
είναι βραδεία, εκτυλίσσεται καί θερμαντικόν καί
, όμως άνεπαισθητως. Α λλ’ όταν γίνεται εις
πολύ πυρ η όξείδωσις, όλιγοςεύει η άντίσασις,
αυξάνει δέ η συγγένεια’ καί τό μέταλλον μέ τ α 
χύτητα ροφα τό όξυγόνον , καί γίνεται η καύσις,
καί τότε είναι αισθητόν τό φως , καί η θερμότης.
Α’λ λ ά μ έ ολην την καύσιν τό μέταλλον δεν γίνε
ται ποτέ ο ξύ , εί μη μόνον οξείδιον, ως εΓπαμεν
καί αλλαχού, (Μονά δέ τά πεντε ταυτα μέταλ
λα γίνονται οξέα, ηγουν τό αρσενικόν , η μολύβδαινα, τό χρώμιον, τό τουγγις-ον, καί τό κολόμβιον). Καί κατά τούς διαφόρους βαθμούς της
όξειδωσεως άλλάσσει καί χρώμα, θ' μόλυβδος,
όταν θερμανθη εις ανοικτόν αέοα, γίνεται λευκό
φαιος (ψαρός)* αν αύξηθη η θερμότης, γίνεται
κίτρινος* καί αν ακόμη αύξηθη η κρασις , γίνεται
κόκκινος . (Λεν καί τό έξερχόμενον φως λαμβάνει
τού μετάλλου τό χρώμα.
'
262. Ο^που τό μέταλλον αναλύεται , ό άηρ
είναι επιβλαβής * διότι πρώτον χάνει τό όξυγό
νοντο υ , έπειτα τά ιπτάμενα μόρια
ι Οανατη/
<C0p«.

φως

K'.vS'vvcc lx
Tr, ς των μ ε 
τάλλων άνα-

λνσίως.

ebx

20'-)
Πνίίί* τ*
263. Εί'παμεν ανωτέρω, ότι τό μεταλλον όμ.( ταλλν. £ ο.
ξειδονεται καί μέ τό ύδωρ. Ο",η μεταλλον έχει <ρβυν td ο^νπεοισσοτεραν συγγένειαν με τό όξυγόνον, παρ’ γονβν.
όσην εχει τό υδρογόνον με αύτό , διαλύει τό ύ
δωρ. Το μεταλλον οξειδώνεται προς τούτοις και
με τά οξέα * διά τούτο όταν κόπτωμεν λειμώνιον
με' την μάχαιραν , ευθύς την σπογγίζομεν, διά
νά μη σκωρίαση. Το μεταλλον λοιπόν κατά τρείς
τροπαυς οξειδώνεται, ηγουν ροφα τό όξυγόνον,
ι* άπό την ατμόσφαιραν, 2. από τό ύδωρ, καί
3 · απο τα οξέα.
αίοί-τ’,;
■2^4. Τα γνωςά μέταλλα διαιρούνται εις π έ ν 
τε τάξεις. I. είς μέταλλα ευΟραυςα, καί επιτή "Των μ. Α
λών κ octet ~ί \ν
δεια είς τό νά γένωσίν οξέα * καί ταύτα είναι, ϊναγωγίαν ,
τό αρσενικόν, τό τουγγίςενον . η μολυβδαίνη, το καί. ό ^ ί^ ω οιν.
χρωμιόν , το κολόμβιον , καί το τανταλιον. Εί
ναι δέ ταυτα εύάγωγα, καί με
συνεχή καυσιν ένούνται τόσον μέ τό ώξυγάνον , ωςε γίνονται
οξέα.
είς μέταλλα εύδραυςα , τά οποία γίνον
ται μόνον οξείδια * τοιαύτα είναι τό κοβάλτιον,
βισμούτον , Νίκολον, μαγγανησιον, ς ί μ μ ι , τι
τάνιον , ουράνιον , καί τελλύριον *
είς μέταλλα
ημιευάγωγα, τά όποια γίνονται μόνον οξείδια,
καί είναι ο υδράργυρος, καί ο ψευδάργυρος. 4 .
είς μέταλλα πολύ ε ύ ά γ ω γ α , τα όποια ευκόλως
γίνονται οξείδια , καί είναι ό μόλυβδος , ό σίδη
ρος , ό χαλκός, καί ό κασσίτερος. 5 μέταλ
λα πολύ εύάγωγα , όμως δυσκόλως γινόμενα ο
ξείδια, καί είναι ό άργυρος, ο χρυσός, καί ό
λευκόχρυσος.
*
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* Λ ~ εΡισσ0ΤδΡα μέταλλα, τα ευρισκόμενα εις τ «
σπλάγχνα της γης εν είδει οξειδίου, φαίνονται
ως γη διαφόρως κεχρωματισμένη. Ό κυρίως χα·*
ν
>
- ~
-\·\ ^ 'γ
r
\
ρακτηρ πάντων των μεταλλικών οξειοιων είναι, το
να δίδουν ανθρακικόν οξύ καθαρόν, όταν ανακα
τωθούν με κονιν ανθρακος , καί βαλθουν εις τό
πυρ μέσα εις πηλινον αγγεϊον , η χέρας. Και τό
αί'τιον είναι τούτο* επειδή τα μέταλλα είναι ολιγωτερΟν καύσιμα , παρά τον άνθρακα, άγουν ό'
λιγωτέοαν συγγένειαν έχουν με τό οξυγόνον, τό
αφινουν εις τον ανσρακα, και ούτως αποτελεΓται
τό ανθρακικόν οξύ 1 τό οποίον γίνεται αεροειδες*
Δ ι ά ταυ της της πράξεως τό όξείδιον πλησίαζα
ίΐς την μεταλλικήν κατάσασιν. £·άν εξακολουθώ
η πράξις , και προσθέτωμεν, χρείας τυχουσης ,
καί αλλα κ α ύ ^ / . α , ως ελαιον, λίπος κ. τ, περί*.*
χοντα καί άνθρακα έν ταύτω , καί υδρογόνον, τό
όποΓον έχει πολλην συγγένειαν προς τό'οξυγόνον*
τό μεταλλικό'ν όξείδιον γυμνόνεται άπό όλον τό
οξυγόνον, καί φαίνεται λαμπρόν μέταλλον.

Τ ί ·)Γνα-

μλ-

‘ A>jC

μίνα. u /.ατα ,

✓ α·. -ττιυς κα-

I'Kii'icvTat.

26 6 . Ε υ ρ ί σ κ ο ν τ α ι μ έ τ α λ λ α ε κ φ ύ σ ε ω ς α λ α τ ω μ έ ν α ,

ηγουν ηνωμένα μέ οξύ. Τ ά μεταλλικά ταυτα άλατα
διαλύονται είς τό ύδωρ, κατά τό μάλλον καί ηττον,
καί λαμβάνουν γεύσιν τινά.
ου διαλυθούν ,
τ’ άφίνομεν καί κατακαθίζουν , μεταχειριζόμενοι
καμμίαν απλήν γην , η κάλιον * αφ ού τό ρ.εΓαλ
λικόν αλας χάση το οξύ, μένει οξείδιον , και ού*
Τω καθαρίζεται, ως καί ανωτέρω είπαμεν.

Αψ

τά μ.εταλ2 0/ . Παν μέταλλον διαλύεται διά του πυοός*
λκ κουςαλΛ4- άναλυθέν, καί ψυχΟεν άογως, φαίνεται καλά χρυν ον τ α ι.

*

*

HI
σαλλεΥμενον. O' Μ 0?γιος ημπόρεσε νά κρυςαλλώσγι -πάντα τά μέταλλα.
268*- Tec περισσότερα μέταλλα , όταν τόκων- :α~· τ*
τ α ι : δ ι ά ντού πυρός , χάνουν την λααπδότητά των, μ ·α/Λα, γ£"
/
* k
Vf;j£vic ο κ*ί μεταβάλλονται εις οξείδια, /.γουν 'μεταλλικήν $ια, γ.νν.τα:
τίτανον , άλλα γίνονται προς τούτοις καί βαράτε κα'* Ρα?-Τίρ*. ΙΙολλας υποθέσεις έπλασαν ο: φυσικοί περί της
του βάρους αιτίας * αλλ δ ΛαυοΓσιηρος απέδειξε
διά πολλών πειραμάτων, δτι ό των μετάλλων τιτανωσις , καί του βάρους ό αυξησις προέρχεται,
από το οξυγονον * καί διά νά καΟαρισΟη τό μέταλλον, πρέπει νά τό ελευθερωσωμεν από αυτό* Εκ
τούτου συναγομεν, ότι δ αλλοίωσις τού μετάλλου
γίνεται ταχύτερα, I. όσω δυνατωτέρα είναι δ αυ
τού συγγένεια μέ τό όξυγόνον. 2. οσω περισ
σότερον είναι τό όξυγόνον.
όσον υγρότερος εί^ *'
ναι ο αηρ.
··

„

*269. Δ ιά νά διαιρεσωμεν τά μέταλλα, πρέ*
\ * .. /
’
. ·ν /
πει να λαβωαεν τας αναλονους αυτών ιοιοτττα^
'
*
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γ.
,
και να τα χωοισωμεν απο τα αλλα , οσα οιαφερουσι. Λεγομεν λοιπόν , ότι τά μέταλλα διαιρούν-
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ται εις ε ύ ά γ ω γ α , καί μδ · τά πρώτα ωνομάσΟησαν Μέταλλα, τά δεύτερα Η'μιμεταλλα * Θελο*
μεν αρχίσει εκ των μετάλλων.
Αρυκόχρυ<3(κ.
270. Ο' Λευκόχρυσος είναι το βαρυτατον με* Ή
0
ταλλον * τό ηττον λυόμενον , καί καύσιμο/, καί Λ?υχ·''Χ?^·υ
7
‘
,
Xκαι
a t Ττουτου
Λ1. ΤΛ..
επου.ένως τό ηττον αλλοιωτον. Χυμφωνουσι παν* £ ν p £ .71C
τες οί χημικοί, οτι μόλις περί τό μέσον τού ι 3
αίωνος έφεοΘη τό μεταλλον τούτο απο την Ιαμ;v.aVx?.v its Trν Αγγλίαν «> xa* 7ic<oT©> το εννωΟ

2

ρισεν c Ουλοας, εάν καί τινες φυσικοί δασχυοίζω ντα ι, οτι ητον γνωςόν εις τούς παλαιούς ;μβ
άλλο όνομα. Ευρ{σκεται ο Λευκόχρυσος έν τ τ
Α’μερική, καί μάλιςα εις τα του χρυσού μεταλλεΓα του Περού.
2 γ ι. Ο" Λευκόχρυσος- εως του νυν εύρίσκεται
εις μεταλλικήν κατάςασιν εν εί'δει μικρών , λείων,
καί ομαλών κόκκων, η μικρού άχυρου, με χρωμα λευκόν ΤΤίλώνόν, μεταξύ τού χρώματος τού
άργυρου , καί τού σίδηρου * ωςε of πρώτοι εύρεΤαί, 0? καί άναλύσαντες αυτόν, τον ωνομασαν
Πλατίναν , άγουν άργυρίσκον. Η' ειδική αύτού βαρύττ.ς είναι είκοσάκις μεγαλειοτερα παρά την τού
υδατος. Εύρίσκεται πολλακις ηνωμένος με πολλά;
ξενας ουσίας , μάλιςα μέ x q 'a 'j τινά φαιάν , ητις
ελκεται υπό της μαγνητιδος * καί τούτο άποδει
κνύει , οτι είναι κόνις σίδηρου, θ ’ εν χρησει Λευ
κόχρυσος το πλείφον περιεχει ολίγον υδράργυρον,
εξ αιτίας τού εκ τούτου μ α λ ά γμα το ς, η αλοι
φής , την οποίαν μεταχειρίζονται διά νά χ ω 
ρίσουν τό μέταλλον τούτο από τον χρυσόν. Βε.
βαιόνουν τινες, οτι ο Λευκόχρυσος εις την φυσι
κήν του κατάςασιν μαλάσσεται. Δεν άλλοιουταί
δε υπό τού άερος , ούτε το' πύρ μεταβάλλει την
φύσιν του. θ' Μακουερος, καί Βωμηρος εβαλον
κοαμάτιον διά πολλάς ημέρας εις πύρ των ύελοποιων, χωρίς ν αλλοιωθούν τελείως οι κόκκοι,
μόνον ολίγον συνεδεθησαν άλληλοις*. Η' πεΓρα ό
μως απεδειξεν , οτι αν διαρκεση επί πολύ η 6ερμ ο τη ς, η επιφάνεια άλλοιουταί , καί αύξετΛι τ ό
β ά ρ ο ς , τό όποΓον αποδείχνει την άρχην της όξειδώσε ως. Τακείς ό Λευκόχρυσος,, εχει χρώμα

2Τ
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λευκόν λαμπρήν, κόπτεται «ίς φύλλα, καί μ? την
σφυράν επάνω του ακμώνος πλατυνεται. Τον
ανάλυσαν Πιάτου πυρός 6 Α*χαρδος, καί Λαυο'ίctrpoc, φυσώντες όξυγόνον είς τό πυρ, καί ούτως
αυξησαντες Την τού πυρός δύναμιν.
271. Πάντα τά οξέα δεν ενεργούν επάνω εις

Κ^ργ^

τον Λευκόχρυσον. Τελείως δεν διαλύεται υπό ύΙΤTtfv^·'
του θειΓχού πυκνού καί ζέοντος οξέος, ούτε υπό λ·;^ν ΐ--»·,.»
του νιτρικού* καί τό άλικόν δέ οξύ νομίζουν οΐ ε'ς rcvA‘y
-> /
« "
V
, Χ-Χ?υσον·
παλαιοτεροι χημικοί, οτι είναι ανεπιτηόειον εις
τό να' διάλυση τό μέταλλον τούτο. Το μεγαλει
ο'τερον διαλυτικόν τού Λευκόχρυσου, ως καί τού
χουσου, είναι το' νιτροαλιχόν οξύ. Δ ιά νά κατασκευασθμ τό ρη.θεν ό?ύ, η αναλογία εΓναι αυτη. 1 rra μέρη νιτρικού οξέος , καί άλικου* δεκαεξ δέ μέρη τουτου του νιτροαλικού ο’ξεος εΓναι
αρκετά νά διαλυσουν εν μέρος Λευκόχρυσου. Το
κράμα είς την άοχην εχει χρώμα χλίνον προς τό
κίτρινον * άλλ όταν χοοτάση, λαμβάνει χοωμα
ερυθρόν βαθύ, κλίνον προς τό μελαν, τό όποιον
ς-'χαζονται τινές, οτι προέρχεται από τάς μ,εμιγμενας ξενας ύλας. Η* διάλυσις τού Λευκόχρυσου'
βτπ~ει μέ κίτρινον χρώμα πολλην ποσότητα ύδατος. Ε’άν έξατμισθη, καί κρυώση η διάλυσις αυ
τή, κουπαλλόνεται έυκολώτερον, παρα την τού
χρυσού διάλυσιν · η γεύσις τού κρυςάλλου είναι
ολίγον τραχεία καί κακή , αλλ’ όχι τόσον καυcixr καί διαβρωτιχη, ως ητον ακόλουθον νά ήναι
τοιαύτη διά ττν τόσην ποσότητα τού νιτροαλικου οξέος, θ' Λεύί’ος πλύνας τον κρύςαλλον μέ
πνεύμα οίνου, είδεν, ότι εγινεν ολίγον πελιδνός*
' % ,
?
,
ν
f/
χαί με ολίντν θερμότητα ανελυετο, οχι Ομως

,

έντελώς, κα: επεμπεν ασπρον καπνόν εχοντα οσμήν
νιτροαλικού οξέος. Αν χύσης Οειικόν όξυ πυκνόν
εις χορτασμενην διάλυσιν Λευκόχρυσου, την Οολύνει, καί ποοξενει κατακαθισμα, τό όποΓον είναι Λευκόχρυσος Θειούχος. ι α καλια οεν καμνουν άλλο επάνω εις τούτο το μεταλλον, or,αν
ηναι μόνον, πλην διαιρούν την οηΟείσαν διάλυσίντου. Το αμμώνιον αποτελεί κατακαΟισμα ευμορ•φον'κα: βαθύ ’ δεν προξενεί όμως ποτέ, ούτε ε>
κατακαυίσμα κεραυνουν. Γα έμμονα καλια, όταν
βρασουν, διαλύουν πολύ οξείδιον Λευκόχρυσου,
μαλισα η σόδα. Ο Οεν αν χύσης σόδαν, είς διάλυ.
σιν Λευκόχρυσου, δεν προξενεί' κατακάθισμα* διοtl ο Λευκόχρυσος ενουται με αυτ/ιν^ κα: μενουν
κα: τ.ά δύο εν διαλύσει. Ο ΚλάποοΟος, ^υρηκεν,
ότι το οξείδιον του Λευκοχρ.ύσου, όταν κατακαΟηση από την διάλυσιν του δια του άλικου άμ
μων:' ου, προσκολλάται διά τού πυρός είς τά πή
λινα αγγεία, τά οποία μένουν πάντοτε λαμπρά.
Λ: c ο ρ * ·.
2*'3 θ' Λευκόχρυσος ένόνεται σχεδόν μ όλα
*Tl.vOt<T£'.C
“ «ν μ=τα)., τα μέταλλα. Ο Αχαρδος, κα: ό Μορβω, επει
•‘·.ον α« τον δή εγνωοισαν, ότι το ιδίωματου είναι, ένούμενον
·
\
\ >
* V.
. \ » ■
Λί-x.c'xpj. μεν το\ αρσενικόν,
να τήκεται ευκόλως με αυτόν
<3·ν.
\
'
/
1
/
' /
τοντοοπον κατεσκευασαν εκ τουτου αγγεία, r. νονεται με τό βισμουΟιον, κά: γίνεται μίγμα ατε
λές κα: ευΟραυςον. Καί τό ςίμμι δε προς τού
τοι; ευκολύνει την τηξιν τού Λευκόχρυσου* το
μίγμα όμως είναι ευΟραυςον. Σχεδόν τό αυτό
αποτελεί κα: 6 ψευδάργυρος, τό σύνθετον όμως γί
νεται σκληοότατον
* τα δύο τελευταία κοάυ,ατα
ν
ι ι
διαλύονται δια τού πυρός, του’λαχιςον έν μέρει,
\ ^ν
τα υε προςεΟειμενα μέταλλα γίνονται πτητικά
’χ
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ως επί το πλειξον. Δια του υδραργύρου διαλυε"ψ χ χαλλιςα * καί ό Γυι'των , καί ό,Μορβω έκ
των δύο τούτων μετάλλων χατεσκευασ&ν μ.αλαγμα, η αλοιφήν με τό πυρ. Καί με τον κασσίτε
ρον yivarat κράμα τού Λευκόχρυσου , το όποιον
υπό του άέρος τόσον εύκολα δεν άλλο^ουται.
Κνόνεται ό Λευκόχρυσος καί με τον μόλυβδον,
Ομως χάνει το εύάγωγον.. Ο Λ sυιός δεν ημπορεσε να ένωση τον Λευκόχρυσον με τον σίδηρον,
αφ ου όμως εβαλεν επάνω εις σφοδρόν πύο τρεις
ουγγίας Λευκόχρυσου, καί άλλον τόσον σίδηρον
αναλυτόν, εγινε μίγμα τόσον σκληρόν* ωςε δεν
το έπίανεν η ρίνη, καί ητον οπωσουν εύάγωγον,
όταν ητον κρύον , θερμόν όμως εσυντρίβετο. Καί
)εέ τον χαλκόν γίνεται κραμα πολύ εύάγωγον,
όταν ό χαλκός ην.αι τριπλάσιος, η τετραπλάσιος
του Λευκόχρυσου είς την ποσότητα. Το κράμα
τούτο δεν ηλλοιώΟη υπό τού αέρος είς διάσημα
το χρόνων. Ε'νούται με τον άργυρον, καί τον
καμνει νά χάση τό εύάγωγον. Α’υ'όανειΙ την σκλη~
ρότητάτου , καί μεταβάλλει τό χοωμαΤου. Τ α
δύο όμως ταύτα μέταλλα χωρίζονται πάλιν δια
Τ η ς τηζεως καί ησυχίας,
θ' ρηΟείς Λεύίος τηζας
μέρος τού Λευκόχρυσου με ε ζ μέρη άργυρου,
παρετηρησεν, ότι μέρος τού μετάλλου επηδησεν
εως την κορυφήν τού αγγείου, ως εάν η ενέργεια
τού αργύρου επάνω είς τόν Λευκόχρυσον ητον με
εκζεσιν, καί βράσιν. Το φαινόμενου τούτο, κατα
τόν γνώμην τού Δαρκέτου, φαίνεται, οτι άνηκει
είς τόν άργυρον, όςις εσύντοιβε σφαίρας πηλίνας,
είς τάς οποίας ητον κλεισμένος , καί έτινασσετο
εζω ύπό της τού πυρός ενεργείας. Καί ό χρυ-
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σός τελευταίον ενου'ται μέ τον Λευκόχρυσον Sta
σφοδρού πυρός * του χρυσού τδ χρώμα παρά*
πολύ μεταβάλλεται, καί τό κράμα γίνεται ίκανως
εύάγωγ^ν.
274* Ο Λευκόχρυσο? ημπορεΓ ν« θεωρηθη ως
εν άπό τά τελειότερα μέταλλα, και ωφελιμώτε*
ρα ξ£ς τάς τέχνας, και εις την οικονομίαν. Και
επειδή σχεδόν τελείως δεν τήκεται, ούτε αλλοιούται, είναι άξιόλογον δί αγγεία διάφορα. Η'
πυκνοτης, καί σκιερότης του τό κάμνουν ωφέλι
μον προς κατασκευήν οπτικών οργάνων. Ο" Ρ'ογχων ένωσας τό μεταλλον τούτο με χαλκόν, και
κασσίτερον, κατεσκευασεν αντανακλαςικά ενοπτρα δια τηλεσκόπια, των οποίων η χρησις είναι
καλλιωτερα παρά τά εκ χάλυβας, καί άλλων με 
τάλλων * διότι οχι μόνον αντανακλωσι μίαν μό
νην είκονα, ως καί τ αλλα μεταλλικά εσοπτρα,
άλλ’ είναι καί αναλλοίωτα ως τά εξ υελου.
Χρυσός.

X«f ακτή f

s c

τ

o J

Xs’vso'J.

2 7 5 ι Μετά τον Λευκόχρυσον ό Χρυσός είναι
τό βαρύτατον, γλισχοότατον, καί αμετάβλητον
μεταλλον, δεν εχει ούτε οσμήν, ούτε γευσιν, τό
χρωμ,ατου είναι κίτρινον , άλλα διάφορον κατα
τον βαθμόν της καθαρότητός του. θ ' της Ε'υρώπης Χρυσός είναι πολύ κίτρινος, όδε της Α*μεΡ·“
κης μάλλον πελιδνός* Η* μεγίς-η ειδική του βαρύτης είναι προς την τού ύδατος ως ι 9 ,6 4 9 π ρός Ι·
Είναι ολίγον ελαςτκός, ολίγον ηχωδης, καί πολύ
εύλύγιςος* Η' γλισχρότης του είναι τόση , ωςε
νήμα χρυσούν δωδεκατημο'ριον δακτύλου, βαςά£ει
οθθ λίτρων
χωοίς
νά κοπή.
Είναι τόσον
^
\βάοος
l
\
'"4
\
,

2

ί7

ευάγωγος, ω<ςε Οι χρυσοχδοι με \ τ ην σφυράν Jtov
κάμνουν λεπτδτατον. Ε ’πειδη εΓναι αμετάβλητος,
εύρίσκεται ώς επί τό πλεΐςον εις την φυσικηντου
κατάςασιν. Ενίοτε δμιρς. είναι ηνωμένος μέ θεΓον
διά μεσολαβησεως του σίδηρου * καί άλλοτε με
ψευδάργυρον. Ε υρίσκεται προς τούτοις καί ε£ς
τά φυτά,- ως μαρτυρεί* ο Βεκχερος. Καί ο Σάγης
άπδ οσον χρυσόν εξεβαλεν απδ την τέφραν των
φυτών, κατεσκεύασε μίαν τράπεζαν. Εξέβαλε
προσέτι καί ό ΒερΟόλλετος, καί ό Δαρκετος, καί
άλλοι πολλοί χημικοί.
276. F άν βαλΟη ό Χρυσός εις τδ πυρ, δεν K’vs jyv.ac
μεταβάλλεται ’ κοκκινίζει πρίν τακη. 0>ταν τήκε 6* π / νω «ι1ς
ται δεν καπνίζει, ούτε εξατμίζεται* άλλ’ εάν με- τ·ν Χρυσόν
ο.

ταχειρισΟης καυςικδν εσοπτρον 3 ε<*>5 6 ποδων
εχον διάμετρον, τότε καπνίζει* Ο-Λαυοίσιηρος με τδ όξυγονικδν πνεύμα φυσων τό π υ ρ ,
έκαμε τον Χρυσόν νά εξατμίζεται άργως. (Τταν
τακείς μεταβάλλεται άργως εις ςερεόν, κρυςαλλούται εις μικοάς τετραέδρους πυραμίδας,
Ε’ν ιγ;.·:*
2 7 7 . Το νιτροαλικδν οξύ, λεγόμενόν Βασιλι
των ο£ί.'.·»ν
κόν ύδωρ, καί τδ άλικδν όξυγονομένον οξύ, εΓ- erravta ί'-ζ
ναι τά Οντως δίαλυτικά του Χρυσού. Η' διάλυσις TOV XςΙΟΟ0
γίνεται ταχύτερα, εάν τδ οξύ ήναι σφοδοότερον,
καί η κράσις θερμότερα, καί του μετάλλου η επι
φάνεια μεγαλειοτέρα. Η ’ διάλυσις είναι καυςικά.
τδ χρωμάτης κίτρινον, καί βάπτει τδ δέρμα μ*
πορφυρουν χρώμα. Ε’άν έξατμισ&η με προσοχήν,
κρυςαλλούται , καί ό κρύςαλλος s f m τω οντι
Χρυσός άλιούχος.

ΚκταχαΟ'βμ.ατα του

278.
Ε*ν διαλύσει (ό·; ό Χρυσός, χαταχάΟηται
υπό Τϊης τιτάνου, χαί άλευρογαίας εν εΓόει κίτρι
X ρυη ου
% ι ct
·■
των γα^ν, νης χόνεως, riτις .άλλο όεν είναι, είμη Χρυσός είς
χαι xaXiwy.
μεταλλικήν χατάςασιν, καί ολίγον πυρ χρειαΓεται διά νά γένη ως πρότερον. Τ α χάλια ομοίως
τον κατακαΟίζουσιν είς κιτρίνην χόνιν, ητις διαλύεται υπό του Οεακου, νιτρικού, καί άλικου
οξέος. Ε'άν χύσης αμμώνιον είς την τού Χρυσου
διάλυσιν, αφανίζεται τό χρωυ-α’ μετ' ολίγον οο. ως
φαίνονται τινές χροσσοί, οί ό ποιοι λαμβάνουν
χατ ολίγον τό χίτρινον χ ρ ώ μ α , και πίπτουν είς
τον πυθμένα τού αγγείου. Κ άν ξηράνωμεν είς
την σκιάν τό κατακάθισμα τούτο , γίνεται τό
χημικόν εκείνο, τό λεγόμενον Κυ.οαυνων Χρυσός,
διότι κάμνει μέγαν κρότον, όταν ολίγον Οερμανθη.
Θ ΐωρία
του Κ ι ρ χ υ ·
νουντος

XρV(Jνυ-

Η' Οεωο ί α Της εκ πυοσοκοοτησεως του
Χρυσού είναι αυτή. Το αμμώνιον είναι τό πρώ
τον αναγχαίον προς έχ'ελεσιν τοιούτου (ραινομενου. Πάν όξείδιον Χρυσού γίνεται τοιρύτον, μό,
νον εάν τό άφόσης μερικόν καιρόν είς καθαρόν
αμμώνιον * χαί χάνει την ιδιότητα τού κεραυ
νού';, εαν έξατμισΟη με προσοχήν τό αμμώνιον,
χαί είς τούτο πρέπει νά μεταχειρισΟώμεν βοαδυτάτην Οεουότητα, καθώς παοετηοησεν ό Βεαναανός, Xavat ταύτην την ιδιοτητ# καί με άλλους
τρόπους. Ο" κεραυνών λοιπόν Χρυσός είναι μίγμα
εξ άμμων:ου, καί οξειδίου χρυσού. ο ’ταν Οερμανθη, έλευΟερόνεται τ όξυγόνον τού οξειδίου,
όμού με τό υδρογόνου τού άμμωνίου. Ε'νόνονται
ταυ τα εν ταυ:ω, καί άνάπτονται μέ μόνην την
θερμότητα, κα’ άποτελοΰσιν ύδωρ, τό όποΓον άμε2 ;9 ·

σως μεταβάλλεται εις ατμόν. Ηξευρομεν δε ότι,
όταν τό σώμα μεταβάλλεται ε.ν.ακαρεΓ εις α
τμόν, γίνεται κρότος, ως εΓπαμεν αλλαχού. Λοι
μόν αυτή είναι ή θεωρία,
Κ αταχά2
c Ο , Ο ταν
η ναι διαλελυ μένος
ό Χρυσός,
δισμα του
κατακάθεται διά του μόλυβδου, σιδήρου, αργύ Χρυσού δ'.α
ρου, χαλκού, βισμουθίου , υδραργύρου , ψευδάρ των μ έ τ α λ 
γυρου, και κασσίτερου 4 μαλιςα ο κασσίτερος τόν λο»ν.
κατακαθίζει αμέσως, κα: τό κατακάθισμα τό
μεταχειρίζονται εις τά εργαςήρια των πήλινων
αγγείων, κοινώς λεγομένων φαρφουρίων,
'^8 1·· Ούτε τα αλατα τα εκ καλιών, κα: γαιων, F, νόργϋ'.α
το>ν δ°ιου<άλλ ούτε τό Θειον διαλυουσι τόν Χρυσόν. Η' θει χων χαλίων
ούχος ποτασσα όμως παντελώς τον διαλύει. Διά επάνω εις
νά γεν‘Λ η διαλυσις, ανάλυσε ταχέως μίγμα τι
εξ ίσων μενών Θείου κα: ποτάσσης , -με Χρυσόν
κατεσκευασμενον εις φύλλα, τού οποίου τό βά
ρος νά λναι τό οχτημόριον της ολικής βαρύτατος
τού μίγματος. Βάλε έπειτα τόν ύλην ταύτην επά
νω εις μάρμαοον, κα: τρίψε την ως κονιν , καί
διάλυσε την εις τό Θερμόν ύδωρ, καί εκ τούτου
θέλεις εχει διάλυσιν με πρασινοκίτρινον χρώμα.
Ε’λευΟίρόνεται ό Χρυσός εκ ταύτη,ς της διαλύσεως, αν χύσης ολίγον ο ξ ύ , το οποΓον ενόνεται
με την πάτασσαν, κα: ό Χρυσός κατακαΘη,ται
ομου με τό Θειον, τό όποιον εξατμίζεται διά
του πυρός, κα: όλος ό Χρυσός μένει καθαρός.
282 . Ε'νόνεται ό Χρυσός με όλα σχεδόν τά
μέταλλα. Το αρσενικόν, τό βισμούθιο’/ , τό νίκολον, τό φίμμι τόν καμνούν ευΘραυςον, καί ασπρον.
Με τόν κασσίτερον, καί μόλυβδον γίνεται κράμα
όχι ευΟραυςον. Ο'σίδηρος Ε'νόνεται

τόσον δυνα-

τον Χρυσόν.

Ε νωσις
του Χρυσοί
μ* τα τςαν.
των των μ 6τάλλων.
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γίνεται

τά με τον Χρυσόν, ως-e διά της τήξεως*
κράμα σκληρότατον, καί γλίσχρον, ώςε ημπορουμεν να τό μεταχειρισθωμεν καλλίωτερον , παρά
τον καθαρόν χαλυβα. Ο" χαλκός τον καταςτνει
«ύκολωτερον νά τακη, καί τον δίδει ώραιότερον
χρώμα, κλίνον όμως προς τό κόκκινον. Είς τά
εκΧρυσου κατασκευαζόμενα ςτολίδια, κάί αίγγεια,
«ΰρίσχβται ολίγος χαλκός κατά διαφόρους αναλο
γίας, και τό κράμα τούτο διαλύεται με τό νι
τρικόν όξυ, τό όποΓον διαλύει μονον τον χαλκόν,
καί άφίνει αβλαβή τον Χρυσόν. Ε'νόνεται καί μα
ν ν
' /
\ » . ,.
, ,
τον άργυρον κατα πασας τας αναλογίας , και εκ
τουτου αποτελεΓται χρυσούν ελαςικώτατον κραάργυρος, κα: ολίγος αν ηναι, καμνει π ε 
λιδνόν τον Χρυσόν, καί μ.έ τό κραμα τούτο γίνε
ται ό πράσινος Χρυσός, τον όποιον μεταχειρίζον
ται οί χρυσοχόοι είς κατασκευήν πολλών ςολισμων. Διά σφοδρού πυρος ενόνεται xat με τον
λευκόχρυσον. Εύκολα ενόνεται μέ τον υδράργυ
ρον χωρίς της του πυρος βοήθειας, και άποτελεΓται μάλαγμα (amalgame) , τό όποΓον τήκεται,
και διαλύεται μ* ευκολίαν. Ε ’άν θελης νά χω οί
σης τον Χρυσόν από τον υδράργυρον διά του πυρός, φθάνει νά ζεςάνη,ς τό μ ά λ α γ μ α , καί ό υδράρ
γυρος εξατμίζεται, ό δε Χρυσός μένει ως κόνις
γλίσχρα , τήν οποίαν μεταχειρίζονται είς τάς
ζωγραφιάς.

μα. Ο

Χν μπαδη2 8,3- Η* διάλυσις του Χρυσό υ, όταν βαλθη
~IX9V Μϊ- μέσα καί υδο>ρ αρκετόν, χρησιμεύει διά Μελαν
λ«ν.
Χυμπαθητικόν. Γράψε με αυτό επάνω είς λευ
κόν χάρτην. Οταν, ξηρανθη, γίνονται άρανη τά
γράμματα * βύθισε επειΤα τον χάρτην

είς Οειω-
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δες ύδρογονικόν πνεύμα, καί βύβύς φαίνονται οί
χαρακτήρες μέ χρώμα κόκκινον θολόν * το αυτό
άκολουβεΓ, και αν βάλης τον χάρτην βίς τον α 
τμόν του πνεύματος του οίνου. Κρέμασε τόν χάρτ*κν εις αγγειον εχον πνεύμα οίνου, ωςε να μην
εγγίζη ό χάρτης το πνεύμα* Ε π ε ιτ α σφάλισε κα
λά το' ςόμιον του αγγείου , καί βάλε το επάνω
*ίς τό φως της λαμπαδος* μετά μίαν ώραν εκβαλε τον χάρτην, καί θελεις ίδεΓ τούς χαρακτή
ρα ς βαθεως βεβαμμένους με ωραιότατον πορφυρούν χρώμα. Καύσε τον χάρτην επιτηδείων, καί
οί χαρακτήρες θέλουν είσΟαι ομοίως ορατοί με
τό αυτό χρώμα. Το μέλαν τούτο δεν είναι τ ό 
σον χρήσιμον, διότι αν άφτσης το'ν χάρτην και
βίς τό φως αρκετήν ώραν,η είς άεραγεμάτον ατμούς,
οί. όποΓοι να ηναι ικανοί να διαλύσουν τό όξυγόνον άπό τό οξείδιον, τά γρ άμματα χρωμα
τίζονται.
Αργυρος.
2 ^ 4* Ο* Α ργυρος είναι μεταλλικόν καύσιμον XepttxT-rσώμα, πολύ ευάγωγον, και δυσκόλως ©ςειδούμε- ρ«ς τ#} Α*ρ·
γνρ·»,
νον. Είναι τό λευκότερον μέταλλον, λαμπρότατου,
καί χωρίς οσμήν καί γεύσιν. Το βάρος του είναι
ΐ ο | καί τι ποός περισσότερον, παρά τό τού
υδατος. Είναι τόσον ευάγωγον , ωςε διαιρεΓται
είς λεπτότατα φύλλα, ώς ό χάρτης, καί είς νήμα
τα λεπτότερα της τριχός. Μ* «να κόκκον ημπο*
νά κατασκευασθη άγγεΓον τόσον πλατύ,
νά χωρίση μίαν ούγγίαν υδατος. Η' γλισχρότης
του είναι ύπερβολίχη? διότι νήμα άργυρούν
*χον διάμετρον δεκατημορίου ενός δακτύλου ,

ρεΐ

ωςε

2 2 '2

ζγο

βαςάζβι βάρος
λίτρων χωρίς άά κοπή’. Ε·>αι
τό ήχητικ'ώτερον μεΤαλλον μετά τον χαλκόν. Δβν
άλλοιούται υπό τού άέοος. Εις ανοικτόν άέρα. δεν
οξειδούται διά του πυρός. Α μαυοούται όμως ή
7
/
'
"
Λ" * ’ '
*
επιφάνεια του , όταν εκτενή εις αέρα γεματον α
τμούς Οεΐωδεις , και άλικους, καί τότε λα μ £ α νη
χ ο ω μ α τ α τής ί'ριδος. Ούτε τό ύδωρ έχει καμμίαν
ενέργειαν επάνω εις τον-άργυρον.
τούτο ευρίσκεται πανταχού ,
ρικήν ,

Τό μετάλλου

μάλιςα εις

με διάφορά σ χ ή μ α τ α ,

την Α’με-

καί καταβάσεις *

r o t e δηλαδή aivat φυσικόν, καί γνωρίζεται άπό
την λαμπρ ότατα του, καί άπό τό ευαγωγον * πό
τε δε είναι ήν<«>μενον υ.ε τό θειον , καί τότε θεω*
ρείται ως Αργυρος θειούχος. Ε νίοτε είναι ηνωμένον καί

με ολίγον

αρσενικόν, καί τότε τό χ ρ ώ μ α

τού μεταλλείου είναι κάκκινον , κ ατά τό μάλλον
καί άττον βαθύ , ωςε παρομοιάζει ενίοτε τό πορφυοούν * άλλοτε περιέχει ^χαλκόν , σίδηρον , καί
α λλα ς ουσίας,

τάς όποιας ευκόλως διαχρίνουσιν

οι μεταλλουργοί.
Ενέργιια
*&5· θ ' Αργυρος καθαρισθείς άπό πασης άλτου
ε. χοτο{ας
ύ'νης,1 καί έκτεθείς είς τό πύο,
ποίν
τακη· .*
J
S _ν
J
|
'

πυρ*ς

-πάνω ο,-.-ς τον

Α’ργυβον

κ'ίτκκινίζει σχεδόν ως αναμμένος ανθραξ. Εύκολωτεοον τήκεται παρά τον χρυσόν. Ο τ α ν τ α κ ή ,
άμπορεΓ νά β ρ ά σ η , καί νά εξατμισθη,· ως παρετήρησαν πολλοί χημικοί.

Είνεργε-.α
τ ωjv
ν όΟ'^ Εων
ω νε-
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t,
- - κατα το μάλλον και η-τον. Ι ο θείικον ·ο<τυ όια,
<χανω
ινω εις τον
'
Ν* ν
*
ΡΥ
ν?®
ν.
νά
ένεογήση
επάνω
είς
τον
Α
ργυοον
,
πρέπει
νά
A
ηναι πολύ σφοδρόν, καί ν ά , β ρ ά ζ π , τό δε μέταλ-

λον νά ' τ,ναι τριμμένον.

Δ ι ά ταύτης της διαλυ-

σεως εξέρχεται πολύς Οειωδης αήρ ? τό δέ μ έταλ-

λ ον μεταβάλλεται εις λευκήν κόνιν , ητις είναι όξείδιον Α’ργύρου ηνωμέναν με ολίγον θειικόν Α ρ 
γυρον. Η' διάλυσις διαιρείσαι μέ το άλικόν, ςεατικόν, κ#ί χηκιδικόν ο ξ ύ , μέ τά χ ά λ ια , με τον
χ α λ κ ό ν , ψευδάργυρον, και υδράργυρον. Το κατακαθιςόν οξείδιον μ ετα βάλ λετα ι πάλιν εις καθαρόν
Α ργυρον, όταν ήναι εις κλεισμένα άγγεΓα. Τόνιτρικον οξυ ενεργεί περισσότερόν επάνω εις τον Α ργυρον,
και καΟ ον καιρόν γίνεται η διάλυσις, εξέρχεται πολ
λή ποσότης νιτρωδους αερος. Ο τ α ν οί ατμοί δ ναι
άσπροι , καί τό υγρόν χωρίς χρώμα , ημπορούμεν
να ειπ ωμεν, οτι ο χορτασμός είναι τελειος. Α ν
ένώσωμεν χαλκόν μέ τον Α ρ γ υ ρ ο ν , η δια'λυσις
κλίνει προς τό πράσινον. Ε αν περιέχη χρυσόν, εις
καιρόν της διαλύσεως ό χρυσός χωρίζεται έν είδει
φαιών κροσσών.

ΐΓ διά του νιτρικού οξέος διάλυ-

σις τού Λ ργύρου είναι πολύ καυςικη * καί αν βαλ0η επάνω εις ζωι'κάς ύλας , τας βά πτει μέ μ αύ ,
ρον χ ρ ώ μ α , καί η κηλίς δυσκόλως εξαλείφεται.
287*

διελύθη

ταν τό νιτρικόν ο ξ ύ , με τό όπθί;ον
Τ ι εΓνα: ό
ό Α’ ργυρος , είναι σφοδρόν, καί η διά- ν'Τ?!*ίς ΤαΟ

λυσις άφεθη, διά νά έξατμισθη μέχρι τινός, εις την η*γβζ νψ
ψύξιν * γίνονται πολλοί κρύςαλλοι λευκοί έν εΓδει τΡ* ττίί
φ ολίδων, οί όποΐΌι ωνομάσθησαν Κρύςαλλοι της λασίω'*
Σ ε λ ή ν ή ς , καί είναι νιτρικές Α ργυρος. Τ ο άλας
τούτο τήκεται μ.’ ολίγη ν θ ερ μό τητα, καί χάνει
εύκολα τό ύδωρ της κρυςαλλωσεως. Γίνεται μαύρον , π η γνυ τ α ι, καί άποτελεΓ τό θαυμάσιον καυ*
ςικόν,

τό ονομαζόμενου Πέτραν της Κολάσεως.

Δ ι ά νά γένη τούτο , δεν είναι ανάγκη , νά ηναι
ό νιτρικός Α ργυρος πολύ κρυσταλλωμένος * φθάνει
νά έξατμισθύ η διάλυσις,

έως ού ξηρανθη, χα)

*24

μέ ολίγην θερμότ/.τα να τάχη τδ κατάλοιπον είς
χέρας πηλινον

άλειμένον (ηνουν

φερφουρενιον) ,

διά να ημπορέσωμεν επειτα νά τδ χύσωμεν είς
τ ά επίτηδες δω ρ ισ μένα

αγγεία.

Πρέπε ι

δέ να

τδ χ ύ σ ω μ ε ν , εν οσω είναι υγρόν , διότι ε ξ α τ μ ί 
ζεται τδ ο ξ ύ ,

καί η πέτρα χάνει την δύναμίν*

της. Πρέπει νά έχωμεν την φροντίδα , ωςε νά μη
περιεχη χαλκόν ό Α ρ γυ ρ ο ς, διότι το'τε θέλει είσθαΐ ηνωμένος μέ τον νιτρικόν A V /υρον ό νιτρι
κός χαλκός , ος τις ^βλάπτει τάς πληγάς , επάνω
είς τάς οποίας τον βάλλομεν. Μεταχειρίζοντ αι οΓ
χειρουργοί Την πέτραν της κολάσεως,.ητις κατατρωγει τ άποθαμμενα καί ζτετηπότα κρέατα των π λ η 
γών , διά νά μην εξαπλωθούν.
E'vsfYeteti
28&. Μ εταχειρ ιζό μ εθ α τάς ροφητικάς γαίας,
των Γκιων, Χα)
χ ά λ ι α , διά νά χωρίσωμεν από τά οξέα
χαί καλιών , \
<
,
/
έπανω είς τον Α ρ γ υ ρ ο ν , ως και τ αλλα μέταλλα. Βάλε εις
TtvA ;γνρον. ποτηριον νιτρικόν Α ργυρον με πολύ ύδωρ * αν

*

>

χύσης μέσα π ά τ α σ σ α ν ,

η σόδαν ύγοάν, γίνεται

κα τα κα θισ μ α λευκόν , τδ όποΓον είναι ό Α ργυρος*
δεν έ χ ε ι όμως την μεταλλικήν λαμπρότητα.

Κ?άν

τηξης τδ κ α τα κ ά θ ισ μ α ,

αναλαμβάνει τδ πρότε-

ρον μεταλλικόν σ χ ή μ α ,

καί τάς ιδιότητας του.

Ουτω διαλυθείς δ Αργυρος , είτα κατακαθησας
και τα κ ε ίς, είναι -καθαρώτατος, καί δεν περιε'χει
ούτε τό παραμικρόν άτομον άλλης μεταλλικής ου
σίας. Το άμμωνιον αποτελεί'κατακάθισμα με χρώ
μ α ςακτώ δε ς, το όποΓον κλίνει προς τδ πράσινον.
Το

άσβεςόνερον

χ ρ ώ μ α ελαίας.

κατακαθίζει

τον

Αργυρον

εις

(Τ Βερθόλλετος εύρηκεν, οτι τό

οξείδιον τού Α’ργύρου κατακαθησαν με ασβεςονεοον. κ~: χωνευθέν από τδ άυ.αώνιο^, αποκτά

ιδιότητα νά κεραυνόνη φοβερωτατα. Η κόνις αυ
τή ονομάζεται Κεραυνών Αργυ ρος.
2^ν· Δ ι ά να χατασκευάσης τον Κεραυνουντα
Α ρ γ υ ρ ο ν , λάβε χαΟαοώτατον Α ργυρον , και διά-

ο’ζεϊΧιον

λυσέ τον εις το νιτρικόν οζύ , καί Οελει κατακα- γουν κ?Ραυθησει με τό άσβεςόνερον * καί άφ’ ού μεταγγίσω- νωνΑ
μ ε ν , ηγουν χυσωμεν τό υγρόν εις άλλο άγγεί'ον
μέ πρ οσοχήν, ως-ε νά μην άνακαΤωΟη τό κατα.
κ ά θ ισ μ α ,
ρας εις τον

βαλλομεν τό
αέρα

όζείδιον

διά τρεί'ς τυ.ε-

οιοτι κατα την γνώμην του

ΒεοΟολλετου, τό φως συνεισφέρει εις τό πείραμα,
Λνακατόνομεν εττειτα τό ξηρανΟέν τούτο όζείδιον
με αμμώνιον, καί Οελει γενει ως μαύρη κόνις ·
μ ε τ α γ γ ί ζ ε τ α ι , κ χ ι αφίνεται νά ζηρανΟη η κόνις εις
τον ανοικτόν αερ^έ , καί τότε είναι ο Κεραυνών
Α ργυρος. Η ΧΙυρΓτις κονις , καί ό κεραυνών χρυ 
σός δεν ηυ.ποοουν να συγκριΟουν με τό ρηΟέν *
διότι η κονις χρειάζεται Την του πυρός ψηλαφηβτιν δια νά εκπυρσοκροτηση. Ο Κεραυνών χρυσός
χρειάζεται μικράν θ ε ρ μ ό τ η τ α , διά νά κροτηση *
άλλ’ η ψηλάφησις τού τυχόντος ψυχρού σώματος
η μπορεί' νά προζενηση την εκπυρσοκρο'ττσιν τού
Κεραυνούτος Α ρ γ ύ ρ ο υ , μάλιςα δεν ποέπεφ τελεί
ως νά τό εγγίσ ωμεν,

ούτε νά τό κλείσωμεν είς

ύέλινον άγγεί'ον, α λ λ ά νά τ άφησωμεν είς τό άγτ
γείΌν, όπου έγεινεν η εξάτμισις * διότι η μικρό
τερα κίνησις άρκ'εΓ νά τον κάμη νά κεραυνωση με
πολύν κίνδυνον,

Ο λίγη ποσοτης

εχουσα βάρος

κόκκου ητον είς ύέλινον κιβωτιον * έκρότησε , καί
μετέβαλε τό κιβωτιον είς κόνιν , τα δέ τιναχθένΤα κομμάτια υπό

της πολλής βίας διεπέρασαν

ΐ-
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πολλά ωνωμένα χάρτου τετράδιά. Ο άνεμος μό
νος είναι αρκετός δια ταυτω,ν τω,ν χεοαύνωσιν. Ο τ α ν
λοιπόν κάμνωμεν τό πείραμα τούτο, πρεπει ί.
να τό κάμνωμεν εις μικρότατων π ο ι ό τ η τ α τοιούτου οξειδίου * 2. τό ποόσωπον να άναι σχεπασμενον με σερεόν κ ά λ υ μ μ α , και τά ομματια με υε*
λους * μάλιςα καλλιωτερον είναι να ξωρανωμεν τον
Κεραυνουνία Λ ργυρον εις μετάλλινα κιβώτια.
2 9 0 . Δια νά λ.αβ’ωμεν τελείαν ιδέαν τως κεοαυνουστ,ς
ίΛιοτω,τος του ιαετα άυ.υ.ωνίου
ο£ειδίi
*·
Τ>
ου του Α ονυοου , ας λα^ωαεν το ααυ.ωνιον. το
οποΓον μετε/ειρίσθω,μεν διά νά μεταβαλωμεν τό
Οζέ'οΐον του Α ργυρου εις εκείνο το μαυοον κα
τ α κ ά θ ι σ μ α , ωγουν τον Κεραυνουντα Αργυρον*
και ας τό βαλωμεν εις μικρόν εξαρτιςικόν αγγεΓον (m atras ) υελινον ς-ερεόν, καί ας Οεσωμεν το
παν εις το πυ ρ , διά να λαβή βαθμόν εκζεσεωτ,
αναγκαΓον νά τελειοπειω,σω, των σύνΟεσιν * επειτ
ας τό τραβάς ωμεν, καί θέλομεν ίδεΓ εις τάς εντός
πλευράς κρυςάλλους σκεπασμένους με το υγρόν.
Καν υποκάτω του υγοου, αφ ου κρυωσω,, εγγίσωμεν ενα κρυςαλλον , ακολουθεί'πάταγος , ος τις
συντρίβει τό αγγεΓον. θ ' Μορ£ω δοκιμάξων τό
πείραμα του ΒερΟσλλετου περί του Κεραυνουντος
Α’ργυρου , είόεν, οτι, όταν εχωνεΰετο τό όξείδιον του Αργύρου εις τό άμμώνιον , εραίνετο εις
Ν ’
/
.
V > (s ,
"
Ρν\ *
T r y επιτανειαν Λαμπρα επιύερμις, η τις οεν εκεραυνονεν. Ο Οεν ενόμισεν , ότι δεν επετυχε , και
απεφάσισε νά κάμη τό πείραμα εις όλιγωτεραν
υλνςν , μέσα είς υελινον ςενόν κύλινδρον. Α χ υ σ ε
τεσσαρα δάκτυλά υγοου επάνω είς τό όξείδιον ,
καί ,εβαλεν υψωμένου προς τά ανω τό άγγεΓον είς

22 7
ο<7Γο0 xyjν. «^Γ'ο εΤης ημέρα, το ευρηκεν ο λ ον συν
τετριμμένου , καί σκορπισμένου και το υγρόν καί
το οξειδίου. Λ 7ίεδωχε την αιτίαν είς την κακήν
κατασκευήν της ύέλου.
291. Η' θεωρία της εκπυρσοκροτησεως τού οί-ειδίου είναι
αύτη με την του χουσου. Το όξυ
γόνον ολίγον παοσκολλημενον εις τον Αργυρον,
ενονεται με το ύδρογονον του αμμωνίου. Κ χ τουτου προέρχεται το υΛωρ , xac επείοη εν axoccst
το ύδωρ εξατμίζεται·, γίνεται η έκπυρσοκρότησις
διά την έλα^ιχην δυναμιν τών ατμών. Κ χει χώ"
< Γ
/ν
>\
ραν όμως και ο παυπς,ωος α ^ ο , ος τις εκτυλ.σ> \ ·< <
σεται απο το αμμωνιον.
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c,χΛπj ζίοy.j *
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ο92. Αί περισσότεροί μεταλλικά! ουσίαΐ διαι^Ava)u
ί “ ?'"I
•ρούσι την διαλυσιν του αργυρού, διά την ποός
' · τό οτύ
- Λ PV-30U
τούτο μεγαλην συγγένειαν · περισσότερόν όμως :ο·. χαλκ
παρ όλα τα μέταλλα, ό χαλκός , καί υδράργυρος. κα" ° αΡ'
V^ ^ . \
»
y
f/
y ^
V^
Βάλε εις*την ρηθεΓσαν όιαλυσιν υόωοπολυ ύιες-'Χλανμ.ένον , καί ολίγον χαλκόν , η την όιαλυσιν αυτήν
βάλε την εις χαλκουν αγγεΓον * τό νιτρικόν οξύ
προσκολλωμ,ενον είς τον χαλκόν , αρίνει τόν Α ργυρον, ος τις κατακαΟηται. Α φ ου η πραξις τελειωθύ , μετάγγισε τό υγρόν, καί πλύνε με ύδωρ
πολλάκις τό καταλειφΟεν κατακαΟισμα. Ηηρανε
το, καί βάλε το διά νά τακη είς χωνευτηρίου. Κ νώσας με αύτό τεταρτημόριον τού βάρους του
κράμα τι μεταλλικόν σύνθετον εξ ι'των μερών νίτρου , και χρυσοκολλικου αλατος τιτανωμενου, το
όποΓον διώκει όλον τόν χαλκόν , καί μένει ό Α ρ*
γύρος καθαρός. Επειδή όμως ό χαλκός διαλυθείς
είς τό νιτρικόν οξύ, ημπορεϊ νά περιέ/η ολ γου
Γ ·2
\ i

r

\

'

A' ργυρον , πρεπει νά μεταχειρισΟωμ^^τόν σίδη
ρον , ώς μετεχειοίσΟημεν καί τον χαλκόν , διά νά
κατακαΟήση ό Α ργυρος.
ί·. νωτ.? του
Α’ βγνοου μ® *

29.3- β)
/

Αργυρος ημπόρζΓ νά ενώΟη με διά,, . ν

. \

-

»

’

,

~ά ~ών άλλων Φ°?α μ έτ α λλα , αλλα πλην του εκ χαλκού κρακ£τσλλων,
ματο?, Τα λθ·„πά είναι άχρη^α. Ο χαλκός ένουμενος μέ τον Αργυρον εξ ίσων μερών, κκμνει
κραμα ελαςΊκόν * δεν μεταβάλλει τόσον το χρώ
μα του Α’ργύρου * τον κάμνει ήχητικωτερον , κα:
γλισχρότερον , χωρίς νά του αφαίρεση τό ευάγωγον.
Χθτ,<τ;ς του
Λ ργυf ίυ,

204πρώτη τού Α’ργύρου χρήόις ειναί νά γένη
νόμισμα, ενουμένου με δωδεκατημόριο’; χαλκού.
,Ε’ήτρεπε νά κατασκευάζωνται αγγεία εκ το ύ τ ο υ ,
μ.άλιςα διά τήν φαρμακοποιίαν, διοη είναι αβλαβέςατον μετάλλου, καί αναλλοίωτον υπό τού αερος * είς τάς Γαλλίας εγεινε συνήθεια νά γανο’νουν
τ ά τού μαγειρε-ίου χαλκά αγγεία με Α’ργυρον,
και όχι μέ-'κασσίτερον, θ' Αργυρος, τον όποιον
μεταχειρίζονται εις κατασκευήν αγγείων εχει „/4
μέρος χ α λ κ ο ύ , διά τό οποίον γίνεται ςερεός,
καί αβλαβής εις τήν υγείαν * διότι τά 23
μέρη του Α ©γύρου σκεπάζουν τήν εκ τού χαλκού
βλάβην.

Χαλκός,
Χαρακτηο-ς
1293* θ ' Χαλκός είναι μέταλλον , εχον χρώμα
■cυ Χαλιού. αραιόν , κόκκινο ν , λαμπρόν, έλαςιχόν, σκληρόν,
ήχω δες, και όδμηρόν. Ε*χδΐ γευσιν ςυπτικήν, και
ναυτίας πρόξενον. Το βάρος του είναι οκτώ φοραις μεγαλειότερον παρά τό τού ύδατος. Η" λαό-
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χ
ρατου όταν χαιεται είναι πράσινη, και εις τον α
έρα καίεται άργως, και γίνεται πράσινον οΓείδιον,
λεγόμενόν κοινώς Πράσινος Χαλκός , η ’ίός Χαλ
κού. Διαιρείται είς λεπτότατα φύλλα, και η γλισχρότης του είναι τοιαυτη. , ωςε νήμα Χαλκουν ,
έχον διάμετρον δεκατημόριον δακτύλου , βαςάζει βάρος 2 99 λιΤοων , και 4 ουγγιων πριν συντριφΟη. Κυρίσκεται κα: είς φυσικήν κατάςασιν, καί
ηνωμένος με θειον, η αρσενικόν, η ςόμμι, τά όποια
του αφαιρούν τας μεταλλικός ιδιότητας. Ο ταν ηναι φυσικόν, αποτελεί' τό κιτρικόν μεταλλεΓον του
Χαλκού * όταν δε ηναι με τάς αλλας ρηΟείσας ου
σίας , άποτελεΓ με ,αλλεΓον τεφρώδους χρώματος.
Καν δέ η ναι μέ σίδηρον ηνωμένος , αποτελεί
μεταλλεΐ'ον εχον κυανουν χρώμα* ένιότε δέ ευοίσκεται ηνωμένος με ανθρακικόν οόύ.
υ
29ό· Α*λλοιουται ό Χαλκός , αν' μ ενη έπΐ F' ' fν γ ζ tα Γτο
\
Λ oc —
πολύ είς τον αέρα, καί τότε σκεπάζεται η επιφά ~«ς, κκ:. τ:υε'ς νοό
νεια του από σκλκοόν τι ποάσινον, καί εκ τούτου
Χ χλχ·ν.
καταλαμβανομεν την παλαιότκτα των χαλκών
«χηλών, καί νομισμάτων. Το ύδωρ, όταν περιέχη
Χαλκόν , γίνεται φαρμακερόν , αηδές , μάλιςα ε
άν ζεςαΟη είς χαλκουν αγγεΓον , κα; κρυωση είς
τό αυτό. Το πυρ μεταβάλλει τό χρώμα τού Χαλ
κού είς κυανούν , κίτρινον , κα: τελευταΓον ’ωδές *
δεν τήκεται, εί μη όταν καλά πυρακτωΟη * όταν
τα κ η , ερπει επάνω τκς έπιφανείας του πράσινη
κυανή λαύρα. Καν τό πυρ ήναι σφοδρον, βράζει,
κα: εζατμίζεται* εάν ρίψης είς την λαύραν τρίμμα
τα Χαλκού , r λαύρα λαμβάνει πράσινον
Ε’αν τ' αφησης να κρυωση άργως , κρυςαλλονεται.

χρωυ.α.

-97· T° ^c'.txOV o't'J σ£θδθθν QV καί βραί,Ον,
ενεργεί επάνω εις τον Χαλκόν * γίνεται βειι’κός
travel ;
' t v Χ α λ χ -ν’ χαλκού? εν εί'δει ρομβοειδών κυανών κρυστάλλων,
XX'. - C u t
το όποιον κοινώς' λεγεται Χαλκάνθη της Α’φροδίv ε z x; ί ~
Χ α /.xo's, 1ic«, της, ΧαλκάνΟτ Κυανή (vitriolo a/.zurro). To
νιτρικόν οξυ διαλύει τ α χ ις α τον Χαλκόν, καί εκ
τυλίσσεται νιτρωδης αόν με μεγαλην εκζεσιν * ά/ά
ού ε^ατμισΟη η διάλυσις α υ τ ή , γίνονται κυανοί
κρυσαλλοι, καί σχεύον διαφανείς, οι οποίοι είναι
Τω ον τι νιτρικός χαλκός, Ί'ό οζωδες όςύ (acidum acotosijni) ο/ειδονει τον χ α λ κ ό ν , καί τον
μεταβάλλει εις οζωδη χαλκόν (acetito di ram e;,
το οποίον κοινώς λέγεται ιος χαλκού, η πρασινος χαλκός, μαλιςα όταν τό μεταλλικόν οζείδιον
υπεοενη, δια νά κατασκευασω,υ.εν τον on0όντα
ίον, β άλλο:/εν πεταλλα χαλκού εις πηλινον αγγεΓον, οχι αλειμμόνον , βρεχοντες τ α υ.ε οίνον
πολλά όυνόν ’ τα. εκβάλλομεν ενίοτε, τα ζεςαίνο•
'
\ ΛI
4 V*.
1
\ ^
μεν, επειτα τα βαλλομεν εις άλλο αγγείον, το
εν εττανο) του αΛΛου , με ςτεμ^υλλα (τσίπουρα)
οίνου ζυμωμένου (fermenre) , καί χορτασμενα
* \ V
1 \
α ~ο tcv αΐιτον οίνον " όταν ττρασινκτουν
ήοταλλα, καί έχουν λευκά σίγματα, r, εργασία εί
ναι σχεδόν τελειωμόν^* τά εκβ’άλλομεν, καί τ άrt

/

κ

t

ιρίνομεν νά ςραγγίσουν 3 τ> 4 τμερας , είτα ρίπτονται πάλιν εις τον οίνον, οςις εζυμώΟο τρεις
φοραΓς κατά συνεχείαν, χ χ ϊ τότε ό όζωδντς Χαλ
κός πλατύνεται, καί γίνεται ως πράσινος ευρως
( μ ο ύ χ λ α ; , τον όποιον μαζεύομεν προσεκτικως με
μαχαιρίδιον, καί οΰτος είναι ό του χαλκού ιός·
τον άσφαλίζομεν

επειτα εις δερμάτινους

σάκ-

χους, καί τον βάλλομεν είς τον αέρα, καί ξηραί
νεται τόσον, ωτε γίνεται είς μονος ογκος.
2^8 Τ ανθρακικά χάλια, καί τά καθαρά χα,
/
>
,
,
„
λια , 'χωνεύομε
να επάνω εις τοιυ.αατα
Χαλκού."
*
ι
I
»
\ Ν
\
~
%
αποκτούν μ.ε τον χαιρον χοανοον χοωυ.α, χα: χα·
τατρωνεται ο Χαλκός. Το άμμωνιον περισσό τε\ > "..
/.
*
„. /
,
\
ρον παρα τ αλλα xaAta ενεργεί επάνω εις τον Χ αλ
κόν, και είς ολίγα λεπτά τον χρωματίζει μ.’ εύ
μορφον κυανουν χρώμα Κ νοομενος ο Χαλκός με
τας γαίας τάς προς οε λωσιν επιτήδειας,' και εκ
τεθείς είς σφοδρον πυρ, αποτελεί' κεχοωματισμένας ύελους. Αί γαίαι μοναι χωρίς άλλην βοήθειαν
«■άν έχουν καμμίαν ενεργειαν επάνω είς τον
Χαλκόν.

^
Tu;v κάλ
yα V
*CtI(»
fnavo» »
τ ' ν Χαλ/

2^ 9 · θ ' Χαλκός εν διαλύσει ων, κατακαΟίζε- Λ w .- .r /
Xα>.κ·
ται υπό του σίδηρου. Α φες ολίγον καιρόν τον χ * τ α χαΟ-.σι Λήρον είς διαλυσιν Χαλκού, και Οελ-εις ίδεΐ τό ζομενη <
κατακαΟισμα , και αν Οέλης να ίδης παράδοξον Τίνο^ ''? :
ιραινόμενον, χύσε διαλυσιν του θειούχου Χαλκού
(sulfur de cuivre) επάνω είς καμμένον, η rot κατακόκκινον σίδηρον, και θέλεις ίδεί αμέσως την
επιγανειάν' του σκεπασμενην με Χαλκόν.
;μ>ο. Με τά περισσότερα μέταλλα ένονεται
ό χαλκός, καί γίνονται εκ του του πολλά ωφελι/
·.·
<· > >
μ α κραματα * το ωτελιμωτερον είναι ο ορείχαλ
κος. Βάλε κομ.μάτια Χαλκού» όμου με' τό ό ξείδιον του φυσικου ψευδαργύρου (pietra calammare) τοιμμένον είς κοάιν , καί τνωμένον με άν
θρακας, είς άγγείον πηλινον, καί βάλε το είς τό
πυρ, έως νά πυοακτωΟη, καί γίνεται ό ορείχαλ
κος (κίτρινος χαλκός),, τμίχρυσος, καί τομτακιον’

\ , . >

(oitor.c) ί. άς επί τό r.Xcirov ποέπει να βάλης πε*

2/S

ρισσότερον ψευδάργυρον, παρά Χαλκόν* εις δε
)«'
/
/
,
/
τ αλλα κοαυ.ατα, π.οισσοτεοον Χαλκόν. sXihtxoλως γίνεται μαλαγμα έχ Χαλκού, καί υδράργυ
ρου. Ενονεται ό Χαλκός με τον κασσίτερον δια
ττξεως , καί γίνε'αι 6 ’Τταλιςν λεγόμενός
Μπρούντζος, ο-ςις είναι μάλλον ευΟραυςος, λευ
κός καί άχωδος , όσω 'περισσότερος είναι ο χασσίτεοοπ Ο ταν Οελωυ.εν να κατασκευασωμεν εχ
τόυτου ropo^oAa, ηγουν τοπία, η καννονια, Ιπρεπ : ι να 1.^αλωυ.εν
πεοισσότεοον
ψ
I
4
4 Χαλκόν , διότι εις
τάς

f

\

/

yc>

'

/

ταυτην την πεοισασιν χρειάζεται περισσότερα
reppο της. Ενονετε με τό αρσενικόν, καί αποτελεί
κράμα ονομαζόμενον Λευκόν Τομβάκιον * με τον
σίδηρον ολίγον ενονεται' με- τον άργυρον αποτε
λεί’ κράμα μάλλον αναλυτόν , καί χρησιμεύει εις
τό να χρίωυ.εν, η να συνάπτωμεν τα χ α ρ ά γ μ α 
τα τών μετάλλων. ( / τ α ν ό Χαλκός αργυρόνεται
,
X -·
ν «
.·
'
εις το π ;->, το αργυρωμα γίνεται ςερεωτερον.
1ς
μ ο ί . Μεταχειρίζονται πολύ τον Χαλκόν εις
X7 : ~ 7 :ελ;_ τάς τεχνας, καί εις τα εογασάοια των βαρέων.
n;j.y. • x ίις
Κ ατασκενευάζονται αγγεία διά τό μαγειρεΓον,
-r<ς ut; :v* καί φαρμα.κοπωλεΓον, αλλ είναι μεταλλον φαρ
u.~%.
μακερόν * διό τι ηξεύρομεν, ο τι ό Χαλκός ϋ’ξειδό'/εται εύκολα, καί δια τούτο αν εμβη εις το
σώμα, η ως όξείδιον, η ώς άλας , φαρμακεύει*
Προξενεί’ τον έμετο'ν, καί καταβιβάζει την χ ο 
λήν εν εΓδει διαόοοίας
* καί αν η κενωσις δεν ην
44
T, Ί ’

yu/.xtC

αοκεττ, ένεονεΓ επάνω εις τά νευοα, καί ποο/ενεΓ τούς σπασμούς, την παραφροσύνην, καί ενίο
τε υπερβολικόν μανίαν με συμπτώματα φλογώσεως του εγκεφάλου, ο των καλυμμάτων αυτού.
Ε’αν η ποτότης ή ναι πολλά, πρόξενε:’ σφοδρούς
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πόνους, φλόγωσιν, καί διάβρωσιν του <:ομάχου
καί των ε’ντερων, και τέλος τον θάνατον. Κακό
συνήθεια είναι νά κοπανίζουν τό αλας εις ιγδίον
μπρουνζινον, η νά έχουν χαλκά αγγεία εις το
μαγειρείον κρεμασμένα κοντά εις τον τοίχον, καί
εκτεθειμένα εις τους ελαιώδεις ατμούς των φαγητων, η εις τα χημικά εργαςηρια, οπού τα οτεα
πέτονται εις τον αέρα. Ομοίως κακόν είναι νά
έχουν φαγητα όζέα, σακχαρώδη, η ελαιώδη εις
χάλκινα αγγεία * διότι τό μεταλλον εύκολα όζειδόνεται, η μεταβάλλεται εις αλας, τό οποίον
διαλύεται εις τά υγρά των ταγή των. Τα γανονουν ως επι το πλειςον με κασσίτερον, η αυτή
όμως βλάβη προζενείται. Κίς την ιατρικήν ολί,
χ
X
,
1/ » ί/
γον μεταχειρίζονται τον Χαλκόν, και ουτ επρεπε τελείως να τον μεταχειρίζωνται.
ΚίϊΛΰίι'ρρος.
β02. Ο Κασσίτερος είναι μεταλλον λευκόν,
Λααποον, κα: απαλόν, και όταν οιπλονεται, καυ.νει κρότον * καί ταύτην την ιδιότητα δεν την εχει
άλλο μεταλλον, πλην τού ψευδάργυρου * και Φαί
νεται, ότι προέρχεται άπό τον εν άκαρεΓ χωρι
σμόν τών μερώντου. Ο τ α ν τρίβεται, έχει οσμήν,
καί αηδη μεταλλικόν χυμόν. Είναι καύσιμος, καί
Τήκεται εύκολα. Είναι τό ελαΦοότεοον
παο’
4i
\
k ολα
τά ευάγωγα μέταλλα, καί η είδικήτού βαρυτης
είναι 7 (,<>ς προς την τού υδατος. Ε ’υρίσκεται κ α 
θαρός, ο>ς επί τό πλεΓςον όμως ηνωμένος με τό
αρσενικόν καί με τό ΟεΓον , ενίοτε - καί με τόν
σίδηρον. Ε'υρίσκεται πολύς’ είς την Α γγλίαν, Γερ
μανίαν, Βοεμίαν, Σαζωνίαι/, καί αλλαχού. Ο

Κα<τ<ν!τμοος,
X.7.

Τ ΟJ Τ Ο1J

y a f a x .r r , 3 5 ς .
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κοινότερος όμως είναι της Α’γγλί-/.ς, διότι καί ει
Ονονότε ρος.
Κ.’ν ί 3γε·.α

303. Ο Κασσίτερος κλεισμένος εις αγγεΓον
"του τ:υ ς,
ΰ?ρ«ς, ν.αΐ τήκεται π ο λ \ ά ταχέως διά του τυρός, μάλιςτ
f w - είναι ό μάλλον ταχερος πάντων των μετάλλων

ο

Κα?σ·τ*'9ν
ν βα λΟδ εις ενχυσιν (fussion) προς ολίγον ε·ί
r " ,
w
ανοικτόν αέρα, η επιφανειατου σκεπάζεται απ
τεφρώδες δεοματιον, τό όποιον αφ οΰ στκωσω
(λεν, φαίνεται λαμπρότατος ό Κασσίτερος , αλ>
ε υ 0υς χάνει τό,ν λαμπρό τη τατου, καί οζειδόνετα
πάλιν, καί άσοκτα δεκατ/ΐ'λόοιον βάοους. Ο τα
άναι λευκόν τό όζείδιον, λέγεται Κονις Κασσιτε
ρου. θ ' Κασσίτερος δεν μεταβάλλεται υπό το·
αετός. Ο ταν δεν άναι καθαρός , σκεπάζεται μ
κόνιν λευχόφαιον, r,Tt; είναι είς μόνην ττν επιφα
νειαν. Τό ύδωρ δεν τον διαλύει, αλλά τον όζει
δονεί υ.ετά πολλυν καιοόν, χα: κάυ.νει σκοτει
νόν τ
επιρανειαν του. Λ ’ γαιώδεις υλαι τζλείω
δεν ενεργούν έττάνω είς αυτόν , του μεταΟάλ

(

,

Ί

ry

λουν όμως τό. χρώμα.
15V3ρΥϊ ι
3 0 4 . Κατά την διάφορον κάΟαρσιν του ΚασΤCOV Ο^‘ ‘-0V
σιτερου, ενεργούν επάνω εις αυτόν τα οςεα. Ιο

'J·

€ Τ. α 7 Λ

τίν Κα-τί-τε- OciVxov οζό τό ν διαλύει διά της του πυρός (3ο^Ρ1ν·
θείας, αλλά διαλύεται καί (λερός του οξέος , καί
έζατμίζεται είς είδος Οεΐωδους πνευ'μριτος * τό
ύδωρ μόνον κατακαθίζει τον οζειδωμενον Κασ
σίτερον. Τό νιτοικόν όζυ ένεονεί’ αέ ακοα,ν ταχ ύ τ η τ α , <*>? ευθυς φαίνεται καταΟισμενον τό οζειδωμενον (λέταλλον ώς λευκό κονις, ητις αφ’ ου
πλυθη, και ζηρανΟη, γίνεται άλας, τό οποίον αφ
εαυτου [Βοοντα μέσα είς πη λινόν ζεςαμενον αγγείον, κα: άνάπτεται μέ λευκόν φλόγα. Τό άλι-

^35

xcv όξύ καί κρύον καί ζεςόν, διαλύει τον Κασ.
σίτερον, καί εις την εκζεσιν αναπήδα δυσωδρ<ςατος άηρ, ο όποιος είναι ύδρογονικός, καί εύρίσχεται περισσότερος,. όταν ό Κασσίτερος περιεχη αρσενικόν, καί τούτο είν ευχολον να τό καΤαλαέωμεν, διότι όταν καίεται ο αηρ ουτος υπο
κάτω 0cλινού κώδωνος, τό αρσενικόν κατακαΟηται εις τάς πλευράς. Η" διάλυσις του άλικου
Κασσίτερου είναι κίτρινη. Ο τ α ν εξατυισΟη, καί
*>·

)

,

\

/

f

κρυσαλλωΟη, είναι χρήσιμος εις τας τεχνας, μα\
^
,
κ
/
λιςα εις την κατασκευήν των βαμμένων υφασμά
των. Κ αν χύσης επάνω εις τον Κασσίτερον ά λι
κου οξύ οξυγονωμένου, γίνεται αλας, τό οποί'ον,
ως λεγει ό Φουρκρόίος, εχει ολους τούς χάροικτηοας του κοινού άλικου αλατος (muriate ordinairej ομοίως τό νιτροαλικον οξύ διαλύει τον
Κασσίτερον με εκζεσιν. Κνεργούσιν επάνω εί?
αυτόν καί αλλα μεταλλικά, καί φυτικά οξέα.
Με διατοοα
•τ> >"'
«ν
ιυ.εταλλα ενοώεται ό Γνω-τίς tc ^
Kaw.T ίίβυ
Κασσίτεοος
ν , καί τά κ-άανει ευΑοαυσα κατά, τό jx l r a μ .ε μάλλον καί ηττον, πλην τού μ.ολύβδου. Μόνοι τχλλα.
οί ατμοί τού μετάλλου τούτου αρκούσι νά κάμ.ουν ευΟραυσον τον χρυσόν, καλ τον άργυρον.
Παρετηρησεν ό Ο υαλεγιος, οτι αν βάλωμεν σί
δηρον εις τον τακεντα Κασσίτερον, ενόνονται τά
r)uo μέταλλα* αλλ εάν βάλωμεν Κασσίτερον ε ις
τακεντα σίδηρον, τά δυο υ .ε τ α λ λ α μετά βάλλον
ται αμέσως εις σφαιρίδια, τά οποία καμνού*
πάταγον ώς α: λεγόμεναι γρανάται. Κ'νωθείς ο
Κασσίτερος με τον χαλκόν, ημποαούσε νά κά.
μη κάλλιςον τομβάκ^ν. Απε'δειξεν ό Πεαρσών,
οτι τα περισσότεροί όπλα των παλαιών ηίσαν

'

\

\ ^

κράμα εχ χαλκού χχί Κασσιτε ρου * χ&ι οτι ο
Κασσίτερος είς τούτο το κράμα ήτον από ί ο
έως 14 είζ τ α ιοο. Το μετάλλου των κωδώνων
είναι ως επί το πλευςον άπο δεχα μέρη χαλκού,
χα: εν μέρος Κασσίτερου.
Χρήσεις
3 θ ί . Είναι πολύ είς χοησιν ο Κασσίτερος εις
τιυΚα'Τ'π r e 
τάς τεχνας, μάλιςα εις το να γαγόνουν τα χ α λ 
ps·., χαί
τ >c ~ ος $·.«' κά αγγεία * οί περισσότεροι μεταχειρίζονται χρανα γανcjs-rat
σύνθετον από δυο μέοη Κασσιτέοου , και εν
c χ α λ κ ο ί.

*

'

'

*
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μόλυβδου, το οποΓον χραμα είναι επιβλα^εςατον
είς την υγείαν, εξ αίτιας του μολύάδου , ιός Οέ,
λοαευ
είπ*Γ χατωτεοω.
Ο ταν Οελωυ,εν
ν απλω%
i
ι
σωμεν τον Κασσίτερον επάνω είς την επιφάνειαν
του χαλκού αγγείου, πρεπει πρώτον να ξυσωμεν
την επιφάνειαν του. Κίτα τό ξεραίνομε ν, τό τρί£ομεν μέ οητίνν.ν, χύνομεν επάνω τον Κασσίτε4 ρον άναλελυμένον, καί τον απλόνομεν μέ τό ςυππεΓον. Η’μποοουμεν αντί της ρητίνης νά μεταχειρισΟωμεν τό άλικόν αμμωνιον (νισαδίρι). Ο λίγος
είναι ό Κασσίτερος, οπού μεταχειρίζονται εις τό
γανωμα, οΟεν δεν είναι αρκετός να έμποδίση τά
εκ του χαλχου κακά. Κ νουμενος ο Κασσίτερος
μ.έ τον υδράργυρον, αποτελεΓ χαλλιςον μάλαγμα
διά τούς χαΟρέπτας. Το οξείδιον τού ΚασσιτΛ
ρου χρησιμεύει εις τό να λαμπρύνη πολλά σώμα
τα, τήκεται όμού μέ τό οξείδιον τού μυλύβδου,
καί μέ την άμμον, καί εκ τούτου γίνεται μαλΟη (σμάλτον)· Ο* άλικος Κασσίτερος κρυςαλλωΟείς, χρησιμεύει εις τά έργαςηρικ των £απτόν
των τά υφάσματα. Η' διάλυσίς του είς τό νίτρο
λ7 του κε3υ.ι.ι ου
αλιχόν όξύ αλλοιοΓ την

(cocciniglia), καί την

x ijv tii

νά λάοη χρώμα

•
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λαμπρότατου πυρός, Ταύτην την διά^υσιν, την
οποίαν ονομάζουν ΧυνΟεσιν διά κατασκευήν της
πορφύρας (αλικον , μεταχειρίζονται οί βαφείς. Τον
Κασσίτερον μεταχειρίζονται τινές ως ιατρικόν,
μαλιςα διά τούς σκώληκας, διότι γίνεται σφοδρότατον καΟάρσιον.

Μόλι:6(ύθς.
307· θ ' Μόλυβδος είναι καύσιμος, δύάγωγος,
και ευκόλως όξειδούμενος. Το χρωματου είναι
λευκόν σκοτεινόν. Το βάρος του είναι περίπου
ϊ ι ΐ μεγαλειότερον από τό του υ'δατος. Κίναι τό
όλιγώτερον ηχωδες, ελαςτκόν, καί'γλίσχρον μεταλλον. Είναι τόσον απαλός, ωςε χαράττεται με
τούς όνυχας, κόπτεται μέ την μάχαιραν, και μ αυ 
ρίζει τάς χεΐρας, καί τον χάρτην. Ε*χει ιδιαιτέ
ραν οσμήν, όταν τρίβεται. Ε χ ε ι γεύσιν ολίγον
ενεργητικήν εις τον ουρανίσκον * φανερόνεται όμως
εις τον σόμαχον, και είς τά εντερα, διότι ερε
θίζει τά νεύρα των. Σπαδανίως εύρίσκεται καθα
ρός αμικτος, ώς επί τό πλείςον δε ηνωμένος με
τό θεΓβν, καί με οίτεα τινά.

Χα^αχτή'-

3C8. Ε ’λευθερωθείς ό Μόλυβδος από τάς άλ- ^ νζ?Τ£ι*
λοτρίας ύλας, τήκεται είς τό πύο , πρίν πυράκτωθη* και ολίγη Οερμοτης χοειάζεται είς τούτο'
ανω β·ς
οθεν ημπορουμεν να το εγγισωμεν τηκομενον, . ' 0
χωρίς νά καωμεν. Α φ’ ού τακη, ευθύς η επιφά·
νειάτου ροφα τό όξυγόνον, καί γίνεται εκ τού
του τεφρώδης επιδερμίς, η λευκόφαιος, ητις ονο
μάζεται Ο’ξείδιον Μολύβδου Αευκόφαιον. Τό
όζείδιον τούτο διά της τού πυρός βοήθειας ενού- Λ
ται καί με όζυγόνον ετι, καί τότε τό λευκόφαιο

-38

F vicyetK
•TU;VC^$(OV
Siravco εις
τον Μολυέ'Scv.

χοωμα μεταβάλλεται εις κίτρινου* καί αν j;.ctvr,
πολλην ώραν επάνω εΓς το πυρ, γίνεται κόκκινου,
και ονομάζεται τότε Ο’ξείδιον Μόλυβδου Ε ουΟρόν, ηγουν μίλτος (minium). Ο τ α ν τά οξείδια
του Μολύβδου εκτεΟώσιν sit σνοδοον πύ ο, μεταβάλλονται είς κιτρινωπόν υελον, ττις είναι π α 
ρά πολύ τακ/ιρα. Καν βαλθωσι Τα οξείδια εις
κλεισμένα αγγεία επάνω του πυοος, εξατμίζεται
τό οξυγόνου, και μεταβάλλονται είς μέταλλα.
Ο" Μόλυβδος άλλοιούται υπό του ύδατος, μαλιςα εάν τούτο περιεχη αλικάς υλας. Ε νουται
μ.ε τας γαια> , όταν η ναι ος·3:οιον. Γ? καλικα
θειούχα ενεργούν επάνω εις τούτο τό υ.εταλλον *
και φαίνεται, οτι γίνεται ενωσις του θειου με
τον Μόλυβδον * οθεν ουτος λαμβάνει μελαν χρώ
μα. Ο ταν τά οξείδια του Μόλυβδου ενωθούν
με τ ά θειούχα, χάνουν διά του πυρός τό οξυ
γόνου, και μεταβάλλονται είς μ.εταλλα.
309. Τ ά οξέα ενεργούν επάνω είς τον Μ ό 
λυβδον. Το βραςόν Οε-ιϊκόν οξύ τον διαλύει, καί
άποτελεΓ καυςικωτατον αλας τακτ,οόν, καί δια
λυτόν εν τω υδατι, αναλυτόν δε δια τού πυρός,
καλιών, καί τιτάνου. Το νιτρικόν οξύ σφοδρότε
ρου όνεογεΓ, και άφ’ ου έξατμισΟη ά διάλυσις,
γίνονται κρύςαλλοι νιτρικού μολξβδου σκοτεινοί,
λευκοί, οί όπί&π έχουν ιδίωμα νά εκπυοσοκρο/■“»
\
· /
1
-ν '
\
f/
*
τουν χωρίς φλόγα, και λέγουν μερικοί, οτι εκ
τούτων είναι δυνατόν νά κατασκευασθό πυρΓπς
κόνις σ^οδοοτέοα
από τον συνειΟισμένην.
θ ' νιι
\
\
\
τρικός Μόλυβδος, αναλύεται υπό Το7ν καλιών, και
τιτάνου. Τό θει’ίκόν οξύ ελευθερώνει τό μετάλ
λου τούτο

«πό τό νιτρικόν διά τον μεγαλειοτε-

23?

pay συγγένειαν, καί εκ τούτου γί^τα» θειικός
Μόλυβδος, εν εί'δει λευκού κατ<5α<άθίσματος.
Καίντό άλικον όζύ ενεργεί επάνω εις τον Μόλυβ
δον, καί είε τά όζείδιάτου, μάλιςα εχει πολλην
συγγένειαν με α υ τ ά ' διότι πολλά αλικά αλατα
αναλύονται, συναπτο'μενα με τό οζείδιον του
Μόλυβδου. Ενεογούσι προσέτι καί τά φυτικά
ό'όέα* Ε’πάνω εις τον Μόλυβδον με τό οξωδες
ό^ύ κατασκευάζεται τό ψιμμόθιον ( c e r u s e ) , τό
οποίον είναι λευκόν οξείδιον Μολύβόου * κατα
σκευάζεται δε ουτω * βάλε φύλλα λεπτά μόλυβ
δου τειλιγμενα σπαροειδώς, επάνω εις τούς α
τμούς τού ο’ζωδους οζεος, εως να μεταβληθωσιν
εις λεύκάν κο'νιν. Κ’άν βράσης τό ψμ/.μύθιον, γί«
\
/
. /
^
f
Η
νέται το λεγόμενόν Σακχαρον του Κροναυ,ηγουν
ό όζικός Μο'λυβδος.
Ε\^ 3 :ς “οj
310. Λ ί μετά των μετάλλων ενώσεις τού μ.ο- Μολ·:^S oj
λύβδου δεν χρησιμεύουν εις τίποτε, μάλιςα η με μ ε τ ά μ. ταλτά τού κασσίτερου πρεπει τελείως νά άποσκορα- Arc.
κισθη, ώς επιβλαβεςατη.

i

X ? r>

3

ι ι . Α’πό τον Μόλυβδον γίνονται υδραγω
τ ο - Me
γοί. Το όζείδιοντου χρησιμεύει εις κατασκευήν S'o’^·
τών ύελων, καί των μαλόών, η σμάλτων, μ ά λ ι 
ςα όταν θελωμεν νά μιμ1ί)ώμεν τό χ ρώ μα των
πολυτίμων κίτρινων λίθων. Εις Την ιατρικήν χ ρη 
σιμεύει, ε’πειδά
αυτού γίνονται αλοιφαί, καί
εμπλαςρα. Ο χ ι μόνον 6 Μόλυβ'δος, αλλά καί τά
εκ τουτου κατασκευαζόμενα, είναι ε’πιβλαβη πολλάκις * διότι τό μέταλλον τούτο , όταν καταπο0η, προζενεΓ θανάσιμους κωλικάς ασθένειας. 0*λα
τά φαγητά, καί οί ζωμοί, φυλαττο'μενα εις μολυβδινα αγγεία, είναι θανατηφόρα. Ο^'σοι δον-

εξ

24<'
λευουν εΐς^Μ,εταλλεΐ'Χ μόλυβδου, η εις τάς έκ
τούτου κα^ισκευάς, πάσχουν πόνους κοιλίας, r a ραλύσεις, και αλλα κακα. Επικίνδυνος είναι, καί
η εξωτερική του μόλυβδου χράσις, διότι δυνατόν
να, είσελθη είς το σώμα δια' των πόρων.

3Γ2. Ο Σίδηρος είναι τό δαψι λ έςερον π ρ ά γ 
μ α εις τον κόσμοι* διότι Οχι μόνον ευρίσκεται
είς τά μεταλλεία του, αλλα καί τα ορυκτά, φυτά,
καί ζωα περιέχουν μέρος αυτού. Το χρωμ.α του
είναι ύπόφαιον, Είναι εύκολωτατον εις καύσιν *
επιτήδειον εις τό ν’ αναλύη τό ύδωρ, καί να ενουται με τον ανΟρακα, καί ουτω νά μεταβάλλεται
είς χάλυβα. Είναι τό μόνον με Γάλλον, ο,που έλκεται υπό της μαγνότιδος. Μ ε τά τον κασσίτερον
είναι τό ελαρρότερον μεταλλον * καί απεδει’όεν
η πείρα, ότι πους . κυβικός έογασμενου Σιδήρου
εχει βάρος . f 4-5 λίτρων. Η ’μπορεί' νά όεσΟγ εις
λεπτότατα νάματα, εκ των οποίων κατασκευά
ζονται χορδαί. του κυμβάλου. Ο Δάρκετος καί
άλλοι λέγουν, ότι βιδον τον Σίδηρον εκ φύσεως
TOtouTOV, ως τον βλεπομεν καθαρισθεντα. Ώ’ς
επί τό πλεΓςον ευρίσΛται ϊ. ως όξείδιον, καί
τότε είναι υπερρουθρον. 2, αλας, όταν δηλαδή
τά όζείδια τού Σιδήρου περιέχουν ανθρακικόν, η
άλλο όξυ, καί τότε είναι ανθρακικός Σίδηρος,
καί θειϊκός Σίδηρος, ονομαζόμ.ενος Βιτριόλον μ.αρτσιάλε, η Α^ρεως χαλκάνθη. Ε ά ν δέ ττεριέχη φω
σφορικόν όξυ, θέλει είσθαι φωσφορικός Σίδηρος,
κτ. 3 * Ευρίσκεται πολλακις διόλου ηνωμένος με
τό θεΓον, καί ονομάζεται Φυσικός Σίδηρος Θειου-

241'
χος, η Πυρίτης Α^ρεως. Είναι κίτρινος λαμπρός,
καί πληττόμενος υπό' του χάλυβος > εκπέμπει
σπινθήρας , καί θειώδη οσμήν. Διά του πυρός α
ναλύεται , καί έχει ίοειδές χρώμα* το δέ ΟεΓον
ε ξ α τμ ίζ ετ α ι, καί μένει το μέταλλον επιτήδειον
νά έλκεται υπό της μαγνητιδος. θ 'τ αν τ ά θειού
χ α εύρίσκωνται είς ανοικτόν αέρα, καί είς υγρα
σίαν, θερμαίνονται, καί τό θεΤον μεταβάλλεται
είς θειΥκόν οξύ, τό]όποίθν υπάγει είς τό μεταλλον,
καί αποτελεί*θειούχον Σίδηρον. Τό θερμαντικόν, τό
ίξερχόμενον από τούτους τούς του Α'οεος πυρίτ α ς , ηγουν από τον θειουχον Σίδηρον διαλυθέντ α , γίνεται αίτιον της θερμότητας μερικών με
ταλλικών ύδάτων. λ Εύρισκεται 6 Σίδηρος ηνωμ.ένος με τον άνθρακα, καί αποτελεί* τον ανθρακούχον Σίδτοον, τού οποίου τό χρώμα είναι μαύρον ίοειδές, μαυρίζει τάς χείρας, καί βάπτει τον
χάρτην ’ διά τούτο τον μεταχειρίζονται ώς μο
λυβδοκόνδυλον. 5. Εύρίσκεται ηνωμένος καί με
α άλλα μέταλλα. Τέλος πάντων
ευ'ρέθη είς την
Σαξωνίαν καί Γαλιτσίαν μεταλλείον Σίδηρου ρη
τινώδες , τό όποΓον έχει άνοςην οσμήν , καί άνάπτετα ι έκπέμπον φλόγας, καί έχει χρώμα κόκκινον.
313· Of καθαρός Σίδηρος, όταν βαλθη είς τόπύρ,
κοκκινίζει καί τήκεται ·. καί αν τον άφησης ουτω
ζες-όν είς τον ανοικτόν α έρα, η έπιφάνειάτου ενούται με τό ο’ξυγόνον, καί αξειδούται. Τ ό κα

.

θαρόν ύδωρ παρά πολύ ενεογεΓ επάνω είς τον Σιδηοον , καί τον υ.εταβάλλει είς κονιορτωδη κιτοινωπόν οξείδιον. Βάλε καρφία είς τό ύδωρ, καί
άφησε τα μερικόν καιρόν, καί θέλουν γενεΓ οξεί*
Q

Ε’ν'ργδζα

**
ν
T C ’J \ Ή υ ν
S5 C ,
υ& ατος, και

ά«ρος S7rava>

*;_ς τον Σ ί-

ίηρον.

δια * και αν τα ταραξης με ράβδον , Οίλει έξελ..
Οει πολύς αύο , όςτις είναι ύδρογονικός. Αυτή η
ενέργεια του υδατος είναι μεγαλειοτερα, όταν
συνΤρεξη χα: ό αηρ ,'κ α ι το φως. Το όξε ίδιον τού
Σίδηρου γίνεται προς τουτοις , χα: όταν εγγίζη
υγρόν αέρα * ' χα: είναι η κοινώς λεγάμενη Κόκκι
νη Σκωρία, χα: παρά τοΓς φαρμακοποιοί* Κρόχος Α ρεως εχφραχτιχός ξ ι ) . To ύδωρ αναλύεται,
χα: τό όξυγόνον ενουται μεστόν Σίδηρον, χα*
τον οξειδονει. Το δε υδρογονον ενουμενον με το
θερμαντικόν, εξατμίζεται εν εΐ'δει αερος. Δεν ε
νώνεται Ο Σίδηρος με τάς γαίας* τά οξείδια του
όμως χρωματίζουν την ύελον, κα: ευκολύνουν την
υελωσιν της πυριτιδος. Ο ταν βαλΟη' ό Σίδηρος
είς τάς υδατώδεις διαλύσεις τών καλίων, όξειδοώεται* τούτο όμως γίνεται εξ αιτίας τ»9 του
υδατος αν.αλύσεως
£ v'jorr.; τον

. 3 '4·
ολα τά οξέα διαλύεται ό Σίδηρος.
~1 6 ; ον , Ο τ α ν χύσωμεν επάνω αυτού OsiVxov οξύ βρά
χ ο ν , α να λύ ε τα ι, τό όποΓον άφ’ ού χάση τό όξυκ«ν όξυ.
γονοντου, μεταβάλλεται είς Οειώδες οξύ , η και
είς ΟεΓΟν. Κ άν βάλωμεν τρ ίμμ α τα Σίδηρου είς το
Λ .. \
\
\ Γ·. ·
/
»
/
veuxcv οξυ , με όνο τρίτη μόρια υόατος αραιωμενον , τότε γίνεται σφοδρά εχζεσις, «ξ αιτίας του
ύδρογονιχού άέρος , τού έξερχομενου απο την αναλυσιν τού υδατος,.
Κχ-α<ϊχ.5υ·ό
μ if- Η διάλυσις τού θειούχου Σίδηρου δια‘V i'?a?-XOw λυΐτα ι υπό του χηκιδικού οξέος, και ,ύπό τεον φυμδλανος.
^
^ <
'
τικων ςυπτικών υλών, είς τάς οποίας περιεχεταί?
Σ.δΥ,οβυ

ρ.ρ.

’

(Ο x\peritibiHS’

_-> ‘ CT
C.’
^ A
*

<N

t

va
iO

1
I
to'
a
Β  L5
ω

w

o

to

to

:o

*■ 10

Ό

_ X 'Όr
to
to
-'«O
rL

« *«

s,

Ό

£

1c
'a

O
b

-to

Ό
to

<U>

- fT

"P
,\A>·'

'< <

o

>

o
Oto

<P
"P
to
r<
« to

*

U*

*XS

s~

ίϊ.

\p
a

rL

to
X

■^c

to
a
to to
to
p
P o

o
L·
in
o
In.
to - p
<n
o
Ρ
nu’ «to

•o
L/'
"Ό
►' ^ r<

'3
Λ
'.to

Γ·

5O

<0>

,χ

o

r<

o .

Ό

t o

j

cu

ο 
ν,

L
.■>
o

,
Λ
td o
o
;
3
ο- X
η X
a
^tn CA 4 χ t
tu L i to. ?a» n - «> a -ό ro.
to . rL X-,
io
Η
H
r-<
-p
to
o
W
iw
b
W r-<
O—
-o to t o ta*
>- L > o£ •p
Γ
P - aO - to
O jS u> ^-> ' a »w
Ό
» X
■^v
o
it- p
Q- I' rL
iJ
0 0 . _^tr> b
J, 'to
rL
«
(-O
h:
to
OJ
P
'
«
°
X)
rL
to
p
X
p
»■ to
S
^
t<
^u>
O
*
■
S
to " 8 3
•o
ri
a*
W
>
rL - to
X
o- X w
"» l
n n
>
o rv a
w
"a
to
O
p
a
B■*
■
n
>
H
^p
rL *
0 rL
Ή
«
iLT a 'a >- ia o
to tr· ~ to
to 'to ο ο- Ό
vtU O
Χ 3
m
ty>
O
X
**j do
o
a '■ to -ο gΛ.' '
u> H
a aa tto . <JJ
p
O
an
to
IX)
to tto *.p
o
rL ΛΤ> >
Dx·
3 Ό
"O
b " to
X to
o
-l
X
X
° 2
X 1 ° P
< "*■
■s.·
b
•Ό
«
o
~o o to
In
OO- '
Sto
OQ
ip
to
do
"to x "a
tO o
<r? o IP
~s
;1
-a a > B- o a '«
.tU H <?- x
X x a
"‘n
u
>
O..
f
'
^to
a
a ^ to op
« L UJ* 8 «
B- *
H
ut
r<
rL
-ό to H o
m
U)
a
<"
X Ό £ ^n o P o
v ·υ
d- P
o
"«ο - H a
cL >
«
_
x Ir. otoH u> X
- O
rL o- £
Χ
.
cn o
do
r<
Kr,
a do
o i p t5
trx
oi ■ ;“
.-< W
to o X p o - b
a
a W
d>0 <~< ρ
P
ip
to ς o H
>
b v
o
> =n
BX
a, ω Ό
>
o
x
"p
to p
«
o
^a Ο
'-.c
to
H £ ■ o H "a
o -H
'5=
νο
to
p
-O
fH
.Un
a tO to
.VU'
P
rL «'to I Po
CA to
ΙΛ
\A
o
— X a W-w Ό
x 'a o - o "3
b •to
^ to
ω P -Γ t•j
H " s. CA
4 a to rLa a PL o
o
^r> L'
O
*>
a
to X
-a
h
to
s: a " s
o a CL. C cu
»a
<vc
H 0 Jolt
o- X
rL
^

eo

v

1 1
s >c<
*«u X
2 •'5
« to»
<j
► ’ is ί n
o
*' 3 <■:
1«
O a. *
" μi « , >
•
b
"W ' t o 3 > «3
d<? t<
fcli ~1 s< 3 X
H >a /< t

'»

ts

a

X

^

O—

A

J'

p

r*

to

tA <-<
a ^

r sUJ

ctr> ^ir
to

jr
to
-a
M
"o
-a
o

to

Ίό
va
r<
>
o
t<

to X
Oto

S
a
r<
r<
a
to
' to
K

* '
p . ' '-.to
LLT
»
tr>

' £

.to

X

a r>

l 3 to 3
«" o . to S i^to
:toto to po "3 "aO- 'a
to ^to Q . o <x> L
B- rL to 'P a
X
;a σ .
H X « S-t
3
'a
X •SO Ό
p !»tu : X
U>
to l to
Ό
t» to to rL · 'a
to
o a -3- co ^ X
to >-cL
■ to o
to
"P
o
to to
.\_d“ to to

~o

C O

P
^

to

a

S'
o
-3-

C5

C o

c o

Ό

to
<rt
8
t;_.

a

to

tp

a op
a
r<
rL
°
a
o "to
P

a
rL x

Q- ' Ό

"a
<p

’

a
H
.to Sto - a L ^
<r> __
f> l·
^CL. a P

P __in
Na^‘ to
β
to
^to a P- 'aX
X 'aX
Λ
L
S
•o to. P .
L
"p '
c< a p X3·
e·

V*
"5 -P
t o

CJ

Tv
o
H
" t-O
C

to
to
to
to
a
o.
-a
to

^a XO'
o . to
to a
to rito
a
'i f >
c< o
r* to ob ^tv to
O- P ^■ to
s a
o- n

2 44
ΧοηίΤίΐς τον

Σάτ,?ον

ίίς

τ α ς τε'χνας ,
καί ί ' . ς τ ην
Ιατρικήν.

3*8- ΪΙολλην χρησιν εχει ο Σίδηρος είς ολας
τάς τέχνας. θ ' θειίκός ί£ίδηρί)ς είναι η
βασις όλων των μαύρων χοωαάτων. Εις την ’Ια
τρικήν είναι τό μόνον μέταλλον , ο,που δεν βλά
πτει. Ε χ ε ι τοιαυτην αναλογίαν με τά όργανα η*
μων , ωςε φαίνεται νά ηναι εν ατό τ ά ςοιχεία
Των. Είναι εν νένει έν δυν#μο)τικον , καί διαπερά είς την του αίματος κυκλοφορίαν εν εΓδει οξει
δίου μαύρου , .η ΑίΟίοπος.
Ψ? ϋ ^ό ρ γΐ-(3θς.

ν ε υ S'a 5 γ ν -

319· θ ' Ψευδάργυρος είναι μέταλλον άσπρον,
κ τ η ρ ι ς κύ- κλίνον προς τό κυανουν, καί ημπορεΓ νά χωρισΟύ
του, και
είς πολλά πέταλλα. Εύκολα συντρίβεται, καί τή
?»λ^ΐίΐ
κεται» Είναι καύσιμος πεοισσότεοον. art όλα τα
μ έ τ α λ λ α * καί όταν κοκκινίση , έχει φλόγα εύ
μορφον άσπροκιτρινωπην. Το βάρος του υπερβαίνει επτάκις τό τόύ ύδατος. Ευρίσκεται είς διάφο- ρα σχήματα . Τ. πανί ως είναι καΟαοο'ς* καί πολλάκις είναι όξείδιον μαύοον, καί συχνάκις ευρίσκεται
νίνωμε’νος με θειον. Ε τι ευρίσκεται εν εί'δει άλα
τος , ηνωμένος με τό ανθρακικόν, η Οειί'κόν όξυ.
3 2 ο. ο'ταν βαλθη 6 Ψευδάργυρος επάνω είς
Ενεργιικ
τό πυρ μέσα είς πηλινον άγγεΓον , είς ανοικτόν
τοο τ θ /c; ,
οάοος, κ α ί -J- α έ ρ α , τήκεται ευθύς άφ ού κοκκινίσητ καί απο
^ατος eττανω κτά επιδερμίδα λευκόφαιον , ητις ευθύς μεταβάλ
τον ψ =νλεται είς χρώμα κιτρινωπόν. Ε ά ν τό πυρ η ναι
ί^ργυρον.
σφοδρόν, η φλόξ είναι πρασίνη, καί λ α μ π ρ ά ,
καί αυτή μετεωρίζει ( Sublimare') τό όξείδιον

•?ci 5 Χ«ρα_

τ ο ύ τ ο , τό .όποιον είναι άσπρον, καί πολύ εμμονον ( fixum ) , καί τήκεται μέσα είς υελον ,
καί όταν ηναι ζεςόν , εκπέμπει φως. ο ’νομάζεται
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δε από τούς χτμικούς Α%0ος Ψευδάργυρου. Ε’άν
βαλΟή τό μβταλλον τούτο επάνω του πυρός είς
άγγεία κλεισμε'να, εξατμίζεται χωρίς ν άλλοιωΟή. Το ύδωρ εάν χυθτ επάνω εις αυ τό ν, δια
νά άναλυΟή , πρέπει 6 Ψευδάργυρος νά ήναι πε~
πυρακτωμένος.
.32 ϊ . Τ α περισσότερα οξέα διαλύουν τον Ψευ
δάργυρον. Μ& το Οειι'κόν οξυ άραίωμένον διά του

F.

v€3 γ ί ’·α

Τϋ>ν C ^ e w v 3 »

-τανω 8ΐς τον

υ δ α τ ο ς , εξέρχεται πολύς ύδρογονικός αήρ, καί *βνί«?γυ*εγ
με τήν εξάτμισιν γίνεται ό θειϊκός Ψευδάργυρος.
Τον δυαλύει καί τό'νιτρικόν ο ξ ύ , καί εξέρχεται
πολύς νιτρωδης ά'ήρ. Η* διάλυσις τού ψευδαργύ
ρου είς τούτο το ο ξ ύ , είναι διαφανε^άτη. ο 'τ αν
αυττ) έξατμισθγ, γίνονται κρυςαλλοι, οΓ τινες εκ
πυρσοκροτούσα επάνω είς τ αναμμένα κάρβουνα,
καί κεραυνούσιν , όταν ατυπωθούν 6μου με Φωστ
ψορον επάνω είς τον ακμονα. Το άλικόν οξύ ένέργεΓ, ως καί το ΟειΓκόν. Καμμίαν ενέργειαν δεν
έχουν αέ γαιαι επάνω είς τον /Ψευδάργυρον, Το
όξείδιοατου όμως έμβαίνει είς τήν συνθεσιν τής
υελου, καί τήν βάπτει κιτρίνπν. Τ α καλια ενερ
γούν έπάν(ο είς αύτόν , έξ αιτίας του αναλυόμε
νου υδατος.
322. T c καλλιώτερον κράμα είναι, όταν ο Κ?ιψ.α Ψ· ν... fr· /
« / /»» \ \
. \
\ ’
δαρΥ'ν? O'J,,
ψευδάργυρος ενωΟη με τον χαλκόν , και εκ τουr
του άποτελέστι το τομβάκιον , ή ορείχαλκον.
323· Μερικοί συμβουλεύουν, νά γανόνωμεν τα
J ,
ν ή
~,
^ \ Ψε·-5α3γ'/ϊο·ν
χ α λ κ α αγγεία με τον Ψευδάργυρον * αλλ επειδή β·
τ]ι
ούτος ευκόλως αναλύεται υπό των οξέων, είν έ-'νας, χαΐ είς
*
< \ < /
r
λ » ν r;
. ^
τ ήν ’Iατ 31πικινδυνος εις ττ,ν υγείαν π συυ.βουλτ αυττ; όιο- ,
*
^
·
4
kQV#
τ» άφ ού αυτός διαλυΟή, γινόμεΟα υποκείμενοι είς
τάς βλάβας τού χαλκού Μερικοί ιατροί τον με-

'

/

c46 ’
ταχειρίζονται ως θε βαπείαν τών σπασμών. θ ' Μορ£ώ tj.ετsχ ε tρί<τθνα αντί του ψιμμυθίου (cerussa)
το κατακάθισμα του Ψευδαργύρου μέ πολύ ό
φελος.
Χ Τ ίμ μ ί.
524. Το Χτίμμι είναι μεταλλον ασπβον ως ο
^ακτη,:£ςα·^- κασσίτερος, εν εί'δει π έ τ α λ ω ν , ευθραυςον, καί
του ^.αι
τάκεται «ύχολα. Είναι περίπου διπλασίως βατ«λ/ΐ:«·
,
, x v r,.
_
‘ <s' ν < /
*
ρυτερον απο το υύωρ. Ποτέ ο εν ευρισχεται καθα
ρόν , αλλά πάντοτε ά,νωμενον με αλλας ουσίας,
μάλιφα με ΘεΓον.

μ.2-

Ι?νβργ*ί*
·?Γ5 * Το Θειουχον Χ τίμμι, το όποΓον λέγεται
τ·υ υ£*τος.. χοινώς χαί Χτίμ.μι αψητον ,
μάλλον ατόρνευτον,

η

a8'
\ r
δεν άλλοιούται είς τον ανοικτόν α έ 'ρ α ,1 χαί εις
joe,c?καλιών,
καί ο£εων έ- τό φως. Με το πυο γυμνώνεται απο τον θειον, το
-r'λ'-·ω ίΐς
όποιον χ ω ρ ίζε 'α ι εν εί'δει ατμών κίτρινων, κα:
βί · *-. χον
μένει έπειτα οξύ τι λευκόφαιον. Το οξύ τούτο ,
λϊΐμμι.
αν αύξτ.θη τού πυρός π σφοδρότ/ς , μ εταβάλλε
ται εις κοκχίνην ύελον, διαφανά, χαί τακπράν.
Ε’άν r ύελος περιέχη πεοισσότερον θεΓον, καί όλιγωτερον όξείδιον , είναι μάλλον ταχτ.ρά. Ε χ ε ι
χοωμα σκοτεινόν χόκκινον, καί ονομάζεται απο
τούς φαρμακοπωλας Η'παρ Χτίμμιος ( ΐ ) . Τ α καλια ένεργουσιν ίσχυρως επάνω εις το θειουχον
Χ τ ίμ μ ι, ένόνονται μέ το ΘεΓον, καί γίνονται τα
χαλικά του Χτίμμιος θειούχα ( 2 ) , έκ των οποίων
αποτελούνται τ ά ιατρικά , τά λεγόμενο. Κερμες

( ι) Hepar atitimonii.
( 5) Solfiui alcalini antimoniati.
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μινβράλε. Ε νεργούοη καί τά οξέα επάνω είς αυτόν**
μολιςα τό νιτοοαλικόν,
;
Το Οοίουχον Σ τ ίμ μ ι άφίνει καθαρόν το
"
X
\
■ /
‘ ^ f/
ν «
ΐδ ιετη ς
του
μΛαλλσν , όταν με την τέχνην
καη ολον
το 6ε:'·
ό> του , καί μεταβληθη τό όξειδιον. Το κά-θαρόν ταλλικοΰ ον.
5τ um t eivat μετρίως σκληΐϊόν , αλλ’ όγι εύάγω* τ?ς> χα’ : Ζ
^

, ,

1 4

ν

^

1

1

' ^

^

9

V Ξ ΟΥ * * &

Τ/ V

γ>ν. Ε"αν όμως τάχη πολλακις με την σόδ«ν, α- ο'άατος, ό7θκτα (βαθμόν τινα ευαγωγίαβ * ως λεγει ο Map- *f *>> ΧΛ17CW
/

ττ<

’

/

·

»/

Λ

γ-

ν

•^ρααφος. Η ενεργεια του αερος, κα: του πυρος
χχμνει το μέταλλον να χάση της επιφάνειας την
λκμπροτητα, κα: νά σκωρίαση, καθώς ό σίδηρ>ς, καί 6 χαλκός. Ο ταν θερμαίνεται εις κλεισμεvn αγγεία , γίνεται τοσον αιθεριον, ωσε ολον με
τεωρίζεται. Ο ταν ζεσαίνεται μέσα εις αγγεία, εις
Τί όποϊ'α εμβαίνει ο αηρ , έζειδουται εις τάν επι
φάνειαν, καί καπνίζει με ασπρον καπνόν, ός τις,
εα τον μαζευσωμεν εις άγγειον , πυκνουται, κα:
μεταβάλλεται εις μ.ικρας λαμποάς καί διαφανεΓς
βελόνας , αί όποΓαι κοινώς λέγονται Α*νθη χιονώ
δη καί λάμποντα , η Α’ργυρά άνθη Λ η Χιών <ς:αμος. Πάντα σχεδόν τά οζέα ενεργουσιν επάνω
ες τούτο τό μεταλλον, μάλιςα τό νιτροαλικόν
"ό διαλύει ταχέως , καί τό μεταβάλλει εις άλας
Λακ/ρόν.
''$27 · Τό μεταλλον τούτο ένουται διά της τη-

ρ ο ς ζΤ .α ,νω ε ν ;

_;

Κρα,υ-* ■*
£εως μέ τον αόλυβδο'ν, καί κασσίτεοόν , κα: δια Στιί>'υ·,·0<^
λ

·

‘

,Ο '

,

,

*

,

,

.V

αλλα .με -

της καθαρσεως λαμβάνει λαμπρότητα ομοιαν του τα))α
χάλυβος. Ε’κ ' τούτου κατασκευάζονται κ ομ β ία ,
•κα: αλλα τοιαυτα. Ε άν ενώσωμεν ολίγον απ’ αυ
τό με τον μόλυβδον , γίνονται ωραιότεροι ο: χα>ρακτηρες της τυπογραφίας. Το καλλιώτερον κοάμκ διά το^ς χαοακτηοα; είναι γνά συντεθη απρ

Στ,·υΧι,ος 5>
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8ο μέρη μολύ£δου, καί 2ο Χτίμμιο;, Ο' κασσί
τερον ηνωμένος με το Χ τίμμι, γίνεται σκληρότε
ρος , καί λευκότερος. Ε'νούμενος με τ.όν χαλκέν,
άποτελεΓ τον ήχον των κωδωνων καθαρώτεριν.
Ε μβαίνει εις τα κράματα, τά όποΓα μεταχειρί
ζονται διά τούς καθρεπτας , διότι προξενεΓ μελάνίαν τινά. Ευκολύνει δε και την τήξιν των μς.
τάλλων.
Χ?η«*.ςτου
^18* Το Χτίμμι μεταλλικόν όν, είναι καθάρ
'Σζίμ.μ.ιος εις
\ »
/
,ν \
»
>
• ,.
σιον 7. και εμετικόν,
b αν εκ τουτου κατασκευί;‘TY.V ]£ ίΤρί_
1
χην.
σθώσι ποτήρια, προξενούν εις τό ποτόν, *αί μιλιςα είς τον οίνον, καθαρτικήν καί εμεηκην δυνι,
μιν. Πρεπει νά έχουν πολλών προσοχήν 0: ίατρα,
όταν μεταχειρίζωνται τό Χτίμμι.

Α’ρα ενικόν.

λ

ββεν.κόν
329. Το Αρσενικόν είναι μέταλλον λεϋκοφπχα^δκτηρ ίς
κ'
κα: ον , καί αντανακλά αποτελούν τά χρώματα τ^ς
μ5ΤΛ/Ιλίΐα. Ι ριδος. Είναι ευΟοαυςον , βαρύ , επιτήδειον ε ίς :ο
νά γένη όξείδιον , καί οξύ. Είναι πεντάκις βαρίτερον του ύδατος. Εύρίσκεται είς τά μεταλλλειχ
τής Χαξωνίας, καί της Χουηκίας. Τό έν χρήσα
ασπρον, λαμπρόν , καί έν ε-'δει υελου , είναι μό
νον όξείδιον του μετάλλου τούτου. Ευρίσκετα
έκ φύσεως τό Α’ρσενικόν είς όγκους μαύρους, καί
ολίγον ςιλπνωδεις. Είναι δε εύκολον νά τό γνωρίσωμεν * φθάνει νά τό βάλωμεν επάνω είς αναμ
μένους άνθρακας, καί ευθύς φαίνεται καπνός ά
σπρος , έκπεμπων σκορόδου οσμήν, ίλ'ς επί τό
πλεΓςον όμως εύρ'σκεται ήνωμένον μέ τό θειον ,

249
καί έκ τουτου γίνεται Οειούχον Α’ρσενικδν, λεγό
μενόν λατινιςί Α’ουριπιγμέντουμ ( ι ) ·
ς 5 ο. Αι ιδιότητες του οξειδίου του' αρσενικού Τ , ΤηΙίς
' ,
, ν
^
»
. ■
V,
,
Τβυ’ 0ζ£1^’. ·υ
διαφέρουν, απο τας Των άλλων μεταλλικών εξει- τί£ Apaavtδίων. Τούτο είναι πάντοτε αίθεριον , καί διαλύε- κ·'λ
ται οχι μδνον εις τά ο ξ έ α , άλλα καί εις αύτδ
τδ ύδωρ , καί εις τδ του οίνου πνεύμα· Ε κπέμπει δυσώδη σκοροδου οσμήν. Ε αν τδ ζεςάνης,
καί τδ βάλης εις τον γλώσσαν , προξενεί γεύσιν
δριμείαν καί θερμαντικήν, ητις διεγείρει ακουσίως τον πτυελισμδν. Ε άν τδ καταπίωμεν , η τδ
μεταχειρισθωμεν εξω θεν, είναι εξύτατον δηλητηριον.
33 1* Το Αρσενικδν, όταν είναι μέταλλον, δεν
διαλύεται ύπδ του υδατος * καί αν μείνη εις ά' ’/
/
X
,
,
νοικτον αέρα, χάνει ολίγον την λαμπρότητα του,
κα: μαυρίζει. Το θειικδν οξύ ενούται με αύτδ,
καί τδ αποτελεί δξείδιον. Ευκόλως διαλύεται ύτγο τού νιτρικού οξέος , καί η διάλυσις αύτη εξατμισθείσα, αποτελεί άλας τακηρόν. Τό αλικδν οξύ,
δταν βράζη , ενούται, πλην άδυνάτω ς, μέ τδ
μέταλλον. Μερικοί χημικοί .μεταχειρίζονται τδ
αλικόν δξύ, δια νά ανακαλύψουν τδ αρσενικόν,
αν ηναι ηνωμένον μέ
ασπρα 'μ έτα λλα , καί μάλιςα μέ τδν κασσίτερον’ δ ιό τ ι, δταν διαλυθούν
τά μέταλλα ταύτα ύπδ τού ρηθέντος οξέος . τδ
Α’ρσενικδν πίπτει εις τδν πάτον εν εί'δει μαύρη?
κονεως.

Ε’νέργβι*
;ων, 0!;5ων
ίττανιώ 5Ϊί
Το Α ρ θη 
*<>ν.

τ

3,32. Τδ Α’ρσενικδν, εΓτε δξείδιον είναι, εΓτε
Κρ*μ«τα
μέτα λλον, ενούται μέ όλα τά μέταλλα. Ε'νωθέν το^ Αμ®«μχοΐιμ.ε τ ά λ λ *

*—------------------- - —
(ο) Auripigmeiitum.

μετβΟΛα.
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με τόν χαλκόν, αποτελεί τόν άσπρον χαλκόν, η
άσπρον τομβάκιον. Ε'νωθέν μέ τόν χαλκόν, όμού
καί με τόν κασσίτερον , αποτελεί" κραμα πυκνό,
τ α τ ο ν , εκ του οποίου κατασκευάζονται μεταλλι
κοί καθρέπται. Το όξείδιόν του ένοΰται ευκόλως
μέ τό θβΓον, καί εκ τα ύτηςτης ένώσεως γίνεται τό
ρηθέν άουριπιγμέντουμ , η κίτρινον φαρμάκιον.
Ο'ξΐ/νσ-ς

τ

Α ρσενίχ·υ

'

333· β)ι παλαιοί φαίνεται νά υπώπτευον,
ότι τό Λ’ρσενικόν όξύνεται. Of Μακούερος απέδειξεν , ό τι. βαλών επάνω του πυρός μίγμα τι εκ λευ
κού οξειδίου του αρσενικού, καί εκ νίτρου, ευρηκεν αλας ουδέτερον , τό όποΓον αυτός ωνομασεν
ουδέτερον αρσενικού άλας. Δεν ηξευραν ο: τότε
χημικοί την αιτίαν του φαινομένου ’ άλλ’ αί των
μεταγενεφέρων πείρα/ μας εδίδαξαν , ότι τό Α’ρσενικόν απορροφά τό οξυγόνον από τό vtrpixov
οξύ, καί ουτω μεταβάλλεται είς αληθές οξύ. Είτα
ενωθέν με την πότασσαν , αποτελεί' τό ουδέτερον
τού Α’ρσενικού άλας, ηγουν την αρσενικόν όξινην
πότασσαν ( ι \ Την σήμερον ηξεύοουν, όχι μονον
νά οξυγονώνουν τό Α’ρσενικόν, άλλα καί να εκβάλ
λουν τό Αρσενικόν οξύ, ελεύθερον από πάσης ένώσεως. Το οξύ τούτο ροφα την υγρασίαν του
άέρος> καί μεταβάλλεται εις υ'γρόν. Διαλύεται
υπό του ύδατος. Είναι έμμονον είς τό πυρ * άλλ
Οταν βαλθη πλησίον ανθρακωδους τινός σώματος
αναμμένου, αναλύεται, καί μεταβάλλεται εις οά
ξείδιον, έπειτα εξατμίζεται. Ε νουμενον μέ διά
φορους επιτήδειας βάσεις, αποτελεί τά αρσενικέ
αλατα.

(/) Arscniite acidule de potnsse.
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*ις

554* To -Αρσενικόν
οποίαν κατάςασιν καί ΤβΑ γενικόν
.' τ"
/
ν
rv /
κ Λ
'β?»β! φαρμααν ηναι , πάντοτε είναι σφοόροτατον όιαβρωτι- xt Α·„βΤ{_
χον φαρμαχιον. Ε’πειδη ευκόλως διαλύεται εις τό λ«<τμ.ατα αΰ.
?>
» »
ν
~
<
/
τβν> 6'. ς το
υόωρ , και εις τον οίνον, γίνεται υανατηφορον , ^ ,
ποτον.
φΛίρμαχευμένος άνθρωπος αισθάνεται βίς 5»μα,
το ςόμ α δριμ,ύν μεταλλικόν χ υ μ ό ν , φλογιςικην
Pop αιτίαν της γλώσσης, καί του λαιμού.* συςολ ον τού οισοφάγου, και τού ςΌ μάχου, με πόνον
όξύν* πτύει συνεχώς, εχει μεγάλην δίψαν, αηδί
α ν , ε μ ετό ν, λειποθυμίαν, λυγμόν, τρεμούραν των
χειρων , δύσ<ολον αναπνοήν , αδυναμίαν , παλμόν
καρδίας * αυξάνει τού ς^μαχου η φλόγωσις, καί
των εντερων ό κωλικος πόνος γίνεται όξύτατος *
* '

Ο

ο σφιγμός γίνεται ανώμαλος* αρχίζουν ίδρωτες
ψ υ χ ρ ο ί, τό αίματώδες ούρον , η γάγγραινα του
ΓΟυ.αχου, χαι των εντεριον, και υςερον απο αλλα
φοβερά σ υ μ πτώ μ α τα , ερχεται καί 6 θάνατος.
Εις τά ανατμηθεντα σωμ.ατα εύρίσχονται εις τον
σόμαχον , καί είς τά λεπτά έντερα, κηλίδες τ ινες μ α ύ ρ α ι, κόκκιναι , καί γαγγραινωδεις, καί
πολλάκις φαίνεται τό αρσενικόν, τό οποίον γνω
ρίζεται από την σκοροδώδη όσμην , όταν βαλθη
εις αναμμένα κάρβουνα, καί από τον ασπρον κα
πνόν, Ο' ΓΓλέγκος βεβαιώνει, ότι είδε φαρμαχευμένους ανθρώπους άπό αρσενικόν βαλμένον επάνω
είς την επιφάνειαν τού σώματος.
5^5· Ήοίν αρχίση η φλόγωσις, χα! εν ώ τα Θεραττίί'κ
*'* /
ν 1 u , ‘,
‘
ν
,
W
\ <»ν ;φα;μασυμπτώ ματα είναι αχομι ελαφρα, ημπορουμεν να κευυ(;νων αδιορίσωμεν διά θεραπείαν την εγχυσιν την υπεκα- ~ο a ’ ?** v i
κον.
χουάνας, ηγουν δύο δραμ.μια είς εξ ουγκιάς υδατ ο ς , καί νά την πίη όλην ευθύς. Ε π ε ιτ α διορίζον
ται αί θειούχοι τίτα ν ο ι, καί θειούχοι πότασσαι*
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διότι to θείΌν ε'νούται με το' Αρσενικόν, χαί κ*.
ταπαύει την σφοδρότητά του. θ ' Νευίερος διορΰ
ζει μίαν δραχμήν Θειούχου ποτάσσης, είς 40
δακτύλους κυβικούς υ δ α το ς, διά νά πίνη συνε
χώς ό άσθβνη'ς. Α’φ’ ού περάσουν τά πρώτα συμ*
π τ ώ μ α τ α , συμβουλεύει τον ασθενή νά μετα χει
ρίζεται βειωδη μεταλλικά υδατα. Ε’παινεΓ την
χρησιν τού γάλακτος , καί κατηγορεί' την τού ε
λαίου.
Xρήξεις του
336. Ε ’κ των είρημενων γίνεται φανερόν, οτι
Α ρσίνικουίϊς
Γ ,
χ μεγας είναι ο κίνδυνος να μεταχειοιζωμεθα το
Γην J (χτρίχτ, ν
^
*
ττ]
<αΐ sic τας A ρσενικόν είς τά ιατρικά ' εις μερικας όμως ασθεX
f

:«χνας.

\

νείας τό μεταχειρίζονται οί ιατροί. Εις τούς διαλείποντας πυρετούς τό εδιδον τεταρτημόριον εως
y-μισυν κόκκον, διαλελυμενον είς μερικας ούγγίας
υδατος. θ' Φε'βυρος επαινεΓ διά την θεραπείαν τού
καρκίνου, τόΑ ρσενικόν διαλελυμενον είς τό ύδωο,
κα: ηνωμένον με γαλ^ι, η καταπότιον ρ,ηκωνος
(συρόπι μηκωνος , ήτοι της παπαρούνας). Είς την
Ι ’ταλίαν τό μετεχειρίσθησαν όμως με κακήν εκβασιν. Το Α ’ρσενικόν, επειδή διαλύεται είς τό
ύδωρ , όζος, και είς τά π ά χ η , έλαια κ. τ. ημποοεΓ νά χρησιμεύση ενούμενον ρ.έ πίσσαν , ρητί
νην , και άλλα τοιαύτα , διά νά διατηρηθούν α
πό την φθοράν τά ξύλα* τό όποΓον sivat άναγκαΓον μάλιςα είς τά πλοΓα , και είς όσα ξύλινα ερ
γαλεία μεταχειρίζονται οί τεχνΓται. Το μεταχει
ρίζονται και ο: βαφείς, καί οί χρυσοχοοι, και οι
κατασκευαςαί των καθρεπτων.
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Μολι#)£αινατ.
;:;37* Η* Μολύβδαινα είναι μεταλλον λευκόφαι.
' '
'
^
^
* *>
. I
Λ * /
ev, με κοχκουςτρ*ις φοραις και ημισυ μονον βαρύtspOv του ύπατος. Πολύν καιρόν τό ενόμ.ιζον ,
οτι είναι τό αυτό με τον θειούχον σίδηρον, ηγουν
μαυρην πέτραν , διότι και αυτό μαυρίζει τάς χ«Γρας, καί ημπορουμεν νά γράψωμεν χαρακτήρας,
θ' Σχέελος όμως μας έδίδαξε την διαφοράν, καί
6 ΐ'ελμος τό εύρηκε καθαρόν μεταλλον. Σχεδόν
ούτε τήκεται, ούτε διαλύεται είς τά οξέα. Ο*ταν
ζεςαθη είς ανοικτόν αέρα , μεταβάλλεται εις όξείδιον, επιτήδειον νά κρυςαλλωθη με την μετεωρισιν (sublim atio). IT Μολύβδαινα διά πολλάς
ιδιότητας παοομοιάζει μέ τό ςίμμι ,- καί ως επί
τό πλεΓςον ευρίσκεται θειούχος είς την Σαξώνίαν,
Βοεμίαν , Σουηδίαν , Γαλλίας κ. τ. ταυτα όμως
τά μεταλλεΓα περιέχουν πάντοτε καί άλλα μέ
ταλλα.
338. Το μεταλλον τούτο, ως καί το αρσενικόν , ένουται με τό οξυγόνον’ τόσον, ωςε γίνεται τέλειον οξύ πηκτόν. Τό Μολυβδαινικόν οξύ
είναι άσπρον · έχει γεύσιν όξεΓαν μεταλλικήν* δε'ν
άλλοιούται υπό τού αέρος, ούτε μετεωρίζεται,
εί μη όταν έγγίζη τον αέρα. Πεντακόσια εβδομήν
τα μέρη ύδατος διαλύουν έν μέρος τούτου τού
οξέος. Διαλύεται καί είς θεΓίκόν οξύ* καί η διαλυσις λαβούσα χρώμα γαλαζιον , πυκνούται * άλ
λα τό χρώμα τούτο αφανίζεται είς την ζέςην,
καί όταν κρυώση, πάλιν έπιςρέφει. Δεν αλλοιούται υπό τού πυρός , άλλ’ εάν τό βαλωμ.εν είς ά*νοικτόν πηλινον άγγειον επάνω σφοδρού πυρός,

MoX-j£S«tνκ , χαΐ ΤΛ3(Χ-

^
της.

Μ ο λ ^ ία :·

V’XCJ °:υ*

εξατμίζεται μέ άσπρους ατμούς, τους οποίους
αν τούς μαζεύσης εις σιέραν πλαχα , θέλεις ίδεί
το οξύ καθαρόν , χαί αναλλοίωτον.

Τ ούγγεστον*
,·ν
Tc νγγεςον ,

χαρακτήρες
ft'jTc'j , και

339* ^ Σχεελος πρώτος αττεοειξεν, οτι το
Τουγγεςον είναι ιδιαίτερον μεταλλον, τό όποΓον
ιχ φύσεως εύοίσκεται εν εί'δει αλατος ονομαζόμε
ναυ Βαρεία Πέτρα. Ευρίσχεται εις Λ λτέμβερχον,
Σαξωνίαν , Σιβηρίαν κ. τ. Το μεταλλον τούτο
είναι μαύροι κόκκοι , λαμπροί , και όμου Ενωμέ
νοι * η είναι κόνις , και με Τ η ν χαυσιν μεταβάλλε
ται εις όξείδιον , ασπρον ? αίθέριον , καί είναι
πεισματικόν. Είναι εξάκις βαρύτερον του υδατος.
Ε νούται με το όξυγονον , εως να γένη οξύ. Ο
Χχέελος έποόβαλε δύο τρόπους , δια νά έκβαλωμεν to Τουγγεςινον οξύ,^τό Οποίον, όταν ήναι κα
θαρόν , έχει χρώμα κιτρινωπόν. Α’παιτουνται πε
ρίπου είκοσι μέρη ύδατος διά νά διαλύσουν εν μέ
ρος τού οξέος τούτου. Ο ταν βαλθη επάνω εί?
σφοδρόν πυρ όμ.ού μέ κονιν ανθράκων, γυμνούται
από τό οξυγόνον, καί γίνεται πάλιν μεταλλον.

Χρώμιο ν.
Χρω/Λ’.*ν καί
ιότη-τες
ot \j τ ο ν ,

34-0* θ ' Ουωκουελίνος εις τα κόκκινα μεταλ
λεία του μολύβδου της Σιβηρίας προ ολίγου άνεκάλυψε νεον τι μεταλλον, τό οποίον ώνόμασε
Χρώμιο ν ? εκ τού χρώματος , διότι πάσαι αί ενώ
σεις αυτού είναι κεχρωματισμεναι. Εύοίσκεται το
μεταλλον τούτο έν εί'δει οξειδίου , το όπ^Γον ευ
κόλως μεταβάλλεται εις , μ.εταλλον με την κόνιν
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t<ov ανθράκων, όταν βαλΟύ εΓς Σφοδρόν πυρ. Το
χρωμάτου είναι λευκο'φαιον. Είναι ευΟραυςον, ά*
τηκτον, έμμονον, καί κρυςαλλούται εν εί'δει βε
λονών. Α’πό τα οξέα μόνον τό νιτρικόν τό άλλοι*
οΓ. Είκοσι μέρη τούτου τού οξέος διεςαλαγμένου
επάνα> 3ίς εν μέρος Χρωμίου, πέντε,
εξ φοοαΓς
κατά συνεχείαν εως νά ξηρανΟη, τό μεταβάλλουν
εις κόνιν κιτρίνην με- χρώμα τού χρυσού μήλου, τό
όποΓον αρχίζει νά πρασινίζη. Ν έα πειράματα τού
Βιντερλου έν Π έςα μάς κάμνουν νά ύποπτεύσωμ ε ν , ότι τό μεταλλον τούτο είναι όξειδιον τού
μαγγανησίου.

τ

Κ ο λ ο μ β ία ν .
3 4 Ε Ο Α τχετος άναλύσας μ.έταλλον τι πεμφθεν εις την Α’γ'/λίαν έκ των ηνωμένων επαρχιών
της Α’μερικης, ευρηκε νέον μεταλλον, τό όποΓον
ωνόμασε Κολόμβιον* διότι ηλθεν από τόπους,
τούς οποίους άνεκάλυψεν ό Χριςοφόρος Κολόμ£ος.
Το μεταλλον τούτο είναι β α ρ ύ , λευχοΓραίον καί
σχεδόν μαύρον , καί οπωσούν ομοιάζει μέ τον
χρο>μικόν σίδηρον της Σιβηρίας. Το νιτρικόν, καί
άλικόν οξύ ένεργουσιν ολίγον επάνω εις τούτο ,
περισσότερον όμως τό θειικόν. Ελωθεν μέ πολληυ
οξυγόνου π ο σ ό τη τα , γίνεται όξυ διάφορον πολύ
παρά τ’άλλα.

KoX&Vfiov.

Τ α ν τά λ ιτο ν .
. 3 4 2· Τ® Ταντάλιτον είναι νέον μεταλλον, προ Τ«ντο'λΐ7δν.
θ’λίγου γνωρισμένο ν εις την Σουηκίαν. Πρώτος τό
εύρηκεν ό Ε κέβεργος εις την Φινλανδίαν, Τό χρώ-
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μ ά του sivcti ολίγον μαύρον , καί είναι πολλά
βαρύ.
Κ ο β ά λ τιο ν,
Kc^iA-

3 4 .3» Το Κο£άλπον είς κατάςασιν μ.εταλλικην
είναι β α ρ ύ , σκληρόν, τακηρόν, λευκόφαιον , μαυ
ρίζει »ίς τον αέρα, διότι περιέχει αρσενικόν. Ευ*
ρίσκεται εις την 2 αξων:αν , Χιλεζίαν , Γαλλίας ,
Α γ γ λ ί α ν , καί είς το Πιεμόντε. Εις την μεταλ
λικήν του καταςασιν είναι λαμπρόν. Ο ταν βαλ6η είς σφοδρόν πυρ, πυ ρ α κτου τα ι, είτα τήκεται’
καί αν άργώς κρυώση , κρυςαλλούται είς οξέα
πρίσματα. Είναι όλιγωτερον βαρύ ατό οχτώ φο\ >-s. t
V f/ S
, )t
c ? s , \
ραΓς το βάρος του υόατος* η κατ άλλους η είόιχη
αυτού βαρύτης προς την του ύδατος , είναι ώς 6
ο, η 7 · 7 άγουν 6, η 6. μ βαρύτερου εκείνου. Τα
μεταλλεία του είναι επικίνδυνα, διότι περιέχουν
πολλούς αρσενικού ατμούς*

1

.

μ4 4 « Τού Κοβ’αλτίου τό όξείδιον γυμνόν άπό
ε:ν«ι η
2 vyV-pa·
αρσενικόν, ονομάζεται Ζαφφερα. Ο'ταν τακη με
τρία μέρη ουσίας τίνος, λεγομένης γαλλιςί κουάρτζ ( q u a r t z ) , καί μέ εν μέρος π οτάσ σ η ς, αποτελεΓ ύελον γαλάζιον πολυτιμωτάτην , της οποίας
η χρησις είναι ώφελιμωτάτη είς την ζωγραφίαν
τών πηλίνων αγγείων (φαρφουρίων) , καί δια τούς
σμάλτους. Χρησιμεύει ε* τό γαλάζιον χρώμα τού
άμυλου διά τύ άσπρισμα-1τών πανίων. Φαίνεται,
οτι οί Κ ινέζοι, μάλισα οί Ία π π ω νέζο ι είχον κα:
αυτοί μεταλλεία κοβαλτίου* διότι κατεσκεύαζον
γα λά ζια φαρφουρία εξα ίρ ε τα , τά όποΓα εφερον
άλλοτε είς την Ευρώπην* Α ν άφεθη η Ζαφφεοα
μερικόν καιρόν είς καθαρόν άμμώ νιον, αποκτά

*5 7 .

χρώμα κόκκ tvον ωραιότατοι βαθύ * φαίνεται, ότι
η χρωματιςΊκη ύλη ανήκει εις ίδιαιτεραν τινά ου
σίαν , περιεχομένην εις την Ζάφφεραν.* διότι τό
ό^είδιον του κοβαλτίου, τό όποΓον χωρίζεται διά
του άμμωνίου , έχει χρώμα κιτρινωπόν , και αφ’
ου πλυθη μέ τό νερόν , και διαλυθη πάλιν εις τά
άμμω νιον, δεν μεταδίδει είς αύτό τό πρότερον
κόκκινον χρώμα.
345* Ο ταν διαλυΟη τό κοβάλτιον είς τό vu
τροαλικον οξυ , καί άνακατωΟη έπειτα μέ καθα
ρόν νερόν, γίνεται συμπαθητικόν μέλαν πολλά
περίεργον, θΓταν ξηρανΟουν τά γράμματα , γίνον
ται αφανή * άλλ’ εάν βάλης τόν χάρτην πλησίον
του πυρός, ευθύς φαίνονται μέ χρώμα πράσινον ωραιότατον. Α ’λλ’ άφ’ ου κρυωση ο χ ά ρ τη ς, χ ά 
νονται, και πάλιν ημπορεΓς νά τά κάμ^ς νά φα
νουν, όταν Οέλης, μέ τόν αυτόν τρόπον. Δεν πρέ
πει όμως νά ζεςάνης πολύ τόν χάρτην * διότι
εξατμίζονται μέ τελειότητα, τα μόρια της βαφης.

■Χυμ.παΟηιν.ον μ.ϊλαν.

roj

3 4 ' · Τάς χρήσεις του οξειδίου τούτου του Χρηιϊξίς
Κοέ"αλτΐ3j .
μ ετά λλου , τας είπαμεν ανιοτερω.
Β ΐΰ μ ο υ ^ ιο ν .

3 4 7 * Το Βισμουίϊιον, τό όποΓον άλλοι όνο- β ω μ ούΟιον,
καί χα ρ ά κ τη ,
μάζουν κασσίτερον ρτων καθρεπτων , είναι ημιμεαίτο". ^
ταλλον λαμπρόν , εχον. χρώμα ασπρον , κιτρινω
πόν , ευ&ραυςον, καί ευκόλως όξειδούμενον. Ε ί
ναι περίπου δεκάκις βαρυτερον του υδατος. Είναι
δέ καί άοσμον , καί άχυμον. Ε*χει αναλογίαν
τινά με τόν μόλυβδον, διότι κόπτεται μέ την μάχαιοαν, Κτυπωμενρν μέ την σφυράν, μεταβάλλε
ται είς κόνιν, Κουςταλλονεται* καί μεταβάλλεται

eΓς κύβου>, καί οκτάεδρα. Κυρίσκεται ενωμένο
μέ το Os’ ov , καί αρσενικόν , κα: περιεχει ώς επί
το πλεΓςον χοβαλτιον , η άργυρον, πλην πολλά
ολίγον. Τ α μεταλλεία του Βισμουθίου εύρίσκοντα ι εις την Χαξωνίαν , Βοημίαν , Χουηκίαν , χα!
αλλαχού. Γνωρίζεται εκ το ύ το υ , δη λαδή όταν
ή ναι εις ανοιχτόν άερα, παραςπνει χρώματα ως
τα της ττερις-ερας. θ ' άλρ αλλοιοΓ τούτο τό μ<.ταλλον , κα: γίνεται εις την επιφάνειαν του οζε ί 
διον ελαφρόν άσπρον. Δεν άλλοιούται υπό του
φ ω τός, ύπατος, γ α ιώ ν , καί καλιών έμμονων.
Τήκεται χα: μέ την παραμικραν φλόγα της λαμπάδος , χα: ευκολύνει χα: των άλλων μετάλλων
την τηξιν.
Χ3ϊί<τί'.ς to o'

fi’.j.t/.ovGis;/.

3 4 8 * Χρησίμευα τό ΒισμούΟιον διά τούς χαίμεπτας , εάν προσΟεσωμεν έν μ,έρος Βισμουθίου,
χα: εν κασσίτερου εις τό κοινόν κράμα, τό ο'ποι-1
ον είναι εν μέρος χ α λ κ ο ύ , εν σιμμιος , κα: πεντε
μόλυβδου. ΔιαλυΟέν είς τό νιτρικόν ο ξ ύ , α π ο
τε λ εί συμπαθητικόν μέλαν.

Νίκτλλον, η ΝίκοΧον.
Νίκελλον τ
κα;' χρήσεις

\j

& . οU·

c'

3 4 ?· Το Κίκελλον εύρεΟη από τούς ι 6 9 4 ·
φανερώΟη όμως είς τούς ι y ^ ι κ α ι 17,54 όπό τού
έκ Χουηχίας όρυχτολόγου Κοαςέτου. Είναι μέταλλον άσπρον κοκκινωπόν, σκληρότατον, εύανωγον , δυσκόλως τηκόμενον. Ο τα ν κα η είς α 
νοιχτόν α έρα , όζειδούται μέ πράσινον χ ρ ώ μ α ,
κα: είναι περίπου όκτάκις βαρύτερον τού υ'δατος*
Ευρίσχεται εις την Γερμανίαν, κα: είς άλλους τό
πους , μάλισα είς τάς Γαλλίας* είναι πάντοτε
σχεδόν ηνωμέναν μέ τό άρσενικόν , κα: μ ι τό
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Οεΐ'ον , κα: ενίοτε μέ το κοβάλτιου. Διαλύεται υ
πό του θειί’κου οξέος’ καί το υπόφαιου κατάλοι-ν
πον διαλυΟέν
το ύδωρ, λαμβάνει χρώμα πρά
σινον ωραιότατου' . α φ’ ού έξατμισΟη η διάλυσις
αυτή, γίνονται κρύςαλλοι μέ χρώμα σμαραγδινον·
Δ ιαλύεται προσέτι και εις το νιτρικόν οξύ * και
ολαι αύται αί διά των οξέων διαλύσεις, at όποια*
είναι πράσινοι , αναλύονται υπό των καλιών , και
αποτελούν κατακάθισυ.α άσποον πρασινωπόν. Το
αμμώνιον πρόξενε? κατακάσΟιμα γαλάζιον copatOTa.
τον * διά τούτο ύποπτεύουν μερικό:, μήπως εί
ναι ηνωμένου με χαλκόν.

εις

Μ ο·γγα νή (5ΐον.

350.

ΤοΜ αγγαντσιον έχει χρώμα άσπρον μ ε ’ Μ α γ γα ντ> .μεταλλικην λαμπρότητα. Δυσκόλως τήκεται. Εί* cv ’ *at
*'
X ν
,
,,ν
/
ρακττ,ρβςα*ναι α χ υ μ ο ν , και αοσμον, και πολλά καύσιμον, το~
ηγουν εχει πολλάν συγγένειαν με το οξυγόνου*
ωςε όταν βαλθη εις ανοικτόν άεοα, ευθύς μεταβάλ
λεται τό χ ο ω μ α του, καί μετ’ ολίγας /μέρας με
τα βάλλεται εις μαύρην κόνιν. Είναι περίπου επτά
κις βαρύτερον τού ύδατος. Πάντοτε εύρίσκεται
εις κατάςασιν οξειδίου. Το χρώμα του είναι διά
φορον, κατά τας ουσίας, με τάς οποίας είναι
ηνωμένου * ώς επί τό πλεϊςον εύρίσκεται μέ τον
σίδηρον , καί τά οξείδια του προξενουν διάφορά
ν οώαατα,
/νΐ
»
35 ΐ· Ο ταν αρκετα ξεςαύη τό Μαγγανησιον μέ- FivsjvsiK
σαεις άνγεία κλεισυένα,εκβάλλει πολλην ποσότητα ~0;/
r
x;u των °ς?
οξυγονιχου πνεύματος. Ε α ν όμως το πυρ ηναι σφο- ω>
21·
δρότατον , μεταβάλλεται είς ύελον, η όποία έχει
Μάγγανό

t

ι\ n

\ -

χρώ μ α κίτρινου σκοτεινόν. Ό"λα σχεδόν τά οξέα ί- <7’" ’

R2
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νεργουσιν επάνω εις τούτο τό μ ετα λλον, όιαφόρω$ όμως.
352. Το ο’ξείδιον του Μαγγανησίου έκβαλλε»
Xρησπ.σ t;'j
Χ ία γ γ κ ν η σ ί- πολύν όξυγονικόν αέρα, ως εί'παμεν * χρησιμεύει
t/

προσέτι, δια νά καθαρίζουν τάς ύελους από τάς
πραλίνας, κιτρίνας , η γαλαζίους κηλίδας, προερχομένας από την σόδαν, καί άμμον * καί ούτως
η ύελος γίνεται άσπρη, καί διαφανής * πρέπει νά
μ.βταχειριζωμεθα ‘προς τούτο τό τέλος ολίγην πο
σότητα* εί δε μ η , αποκτά η ύελος ίοειδες χρώ
μ α * οί της ύελου τεχνίται ονομάζουν τό Μ α γγα νόσιον σαπωνιον της ύελου' Με τό όξείδιον αύτου
κατασκευάζεται τό αλικόν οξυγονωμένου όξυ,

Τιτάνιον.
Tiravtov xal
353'
ημιμέταλλον τούτο εύοεΟη εις τούς
χαρακτήρες Ι 7 9 2
τ °ύ ΚλαπροΟίου. Κυρίσκεται εκ φύσε•C'j TOV,
ως έν εί'δει κουςάλλου * καί όταν μεταβληθη είς
μεταλλικήν κ α τα ςα σ ιν , εχει χρώμα ως τό του
χαλκού. Είναι ολίγον σφυρηλατον , καί οξε-ιδούται είς ανοικτόν άερα. Ε'νουται με τό θειϊκόν ,
καί νιτρικόν ο ξύ , καί προξενεί" εκζεσιν* Αί χρή
σεις αύτου δεν είναι ακόμη γνωςάι.

υτ:ο

Ουράνιον.
OipttVIOV
καιχαροςκΐ*-

ρε? λντοw♦
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Ο’ ρηΟείς ΚλαπρόΟιος εύρηκε καί τούτο
τό μεταλλον , τό όποΓον ωνόμασεν Ουράνιον από
τον Ουρανόν νέον πλανήτην, όνομασβέντα ούτως
υπό του εύρετού Ερσχελίου.
Τ ο ημιμέταλλον
τούτο είναι υπόλευκου, βύθραυςον διά τίίς χειρός,

δέϊ
άλλα σκληρόν υποκάτω είς την σφυράν, καί με»
τρίως αναλυτόν υπό του πυρός. Ευρίσκεται πάντ'οτε εν εί'δει κίτρινου οξέος. Είναι τό έλαφρότερον μεταλλον, Παντα τα ®'ξεα το διαλύουν. Η
χρησις αύτου είναι ακόμη άγνωμος.

Τ ?λλι ριον.
3^ν
Τελλύριον πρώτος τό ευρηκεν ό Βαν Τ ί λ λ l .o'.cv ,
Μυλλερος , είτα 6 ΚλαπρόΟιος. Ε’ χει τό χρώμα καί χρη<?β(?
του κασσίτερου , κλίνει όμως ολίγον καί προς τό σΔου.
χρώ μ α του μολύ£δου. Είναι λαμπρότατον^ καί
κατά πολλά ευΟραυσον. ο ’λίγον τακηρόν * όμως
άφ’ ού κρυωση, φαίνεται κρυςαλλωμενη η επιφά
νεια του. Κ'νουται ευκόλως με τον υδράργυρον,
καί με tq ΟεΓον. Διαλύεται με τό νιτρικόν, ΘειΓκόν, καί νιτοοαλικόν οξύ.
Ύ'ίύράργυρος.
3 5 0 " Υδράργυρος είναι γνως-ός είς ολους* Τ'
είναι τό βαρύτερον ημιμέταλλον υςερον από τον f oc,
χρυσόν , καί λευκόχρυσον * διότι είναι βαρύτερος
τού ύδατος 14 φοραΓς. Ευρίσκεται είς την Ι τ α 
λίαν, Φοροί’ούλιον, Ουγγαρίαν, Καρνιόλαν, Ι σ π α .
νίαν , καί είς άλλους τόπους. Είς τά μεταλλεία
του τρέχει από τά σκάσματα των πετρών ώς λαμ
πρά σφαιρίδια. Ω ς επί τό πλείςον ευρίσκεται η
νωμένος μέ τό θεΓον , καί τότε ονομάζεται κιν.
νάβαρι, η αίΟίοψ, α’πό δέ τούς νεωτέρους, Τ δρά ργυρος θειούχος κόκκινος φυσικός, η οξε ίδιον μ*,
λαν υδραργύρου. Καθαρίζεται δ’.ά. τού πυρός μέ
σα είς .·'λινόν άγγεΓον,

τ

.
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3 3 7 · .Ο Υ δοάργυρος Εξατμίζεται και διά με.

~α Γ ^ ' ^ ' ν Τ?·ου πυρός. Οποιος μείνη πολλήν ώραν εις τον
•f^fstsyjscv. τόπον, οπού εξατμίζεται 6 Τ δράργυοος, πάσχει
ΚατακοΟ;τ-τυαλισμόν. Εις σφοδρόν πρύο βρα’ζβι. Είναι κινσ μ α α φ εαυ-

~0.χ

,

,

'

‘

^

^ /

ουνος να βράση εις κλεισμένα α γ γ ε ία , οιοτι συν
τρίβονται υπό των ατμών. θ 'τ α ν ζες-αθη εις α 
νοικτόν α έ ρ α , χάνει την λαμπρότητά τ ο υ , αυ
ξάνεται η ειδική βαρυτης, χάνει κατ ελίγον την
ρευςΌτητα, καί τέλος γίνεται οξειδίου κόκκινου,
τό οποίον ονομάζεται Υδράργυρος άφ’ εαυτού
κατακαθισμενος.

Fv!?T£ta,
35^- ^'ό θειι'κόν οξύ ενεργεί επάνω εί-ς τον
,β ,
"
ν
ν
\
,
,
> Τ οοαογυοον , όταν ηναι (.ες-ον , και κατακαθεται
Tf'^jafYvfcv. λευκή κόνις , της οποίας το βάρος είναι τριτημό
ριον του διαλυθεντος Υ δράργυρου, καί είναι καυςηκή. Καν χύσης επανωτής ζε<ςον ύδω ρ, γίνεται
κίτρινη* Το νιτρικόν όξυ διαλύει τον Υδράργυ
ρον , καί ή διάλυσις είναι πρασινωπή, θ' νιτρι
κός Υδράργυρος είναι διαβρωτικός, καί εκπυρσο
κροτεί· επάνω εις τούς ανθρακας, όταν nvat ξη
ρότατος, καί εκπέμπει λευκήν καί λαμπράν φλό
γα, Ο τ α ν ζεςαθη είς κεράς, τήκεται, καί εκ
πέμπει πολύν νιτρωδη αέρα. Το όξείδιον, ο,που
μείνη , γίνεται κίτρινον , κάύ τέλος , αποκτά κόκκινον χρώμα * ονομάζεται δέ χόκκινον κατακάθι
σμα , τό όποΓον διά νά τό κατασκευάσωμεν, μάς
συμβουλεύει ό Χαπτάλιος , νά βάλωμεν την διάλυσιν τού Υ'δραργυρου είς κεράς, καί νά την αποςάξο>μεν , έως νά μην εξέλθουν πλέον ατμοί. Χυνομεν έπειτα ολίγον νιτρικόν ο ξ ύ , και τό <ςρ«γγίζομ εν, καί τότε γίνεται ωραιότατου κατακά

των ό;«ων *-

θισμα είς μικράς κοκκίνας κρυςάλλους. Η Γ διάλυ-

263

σις του νιτρικού Υδράργυρου είναι μέσον κάλλι<ςον , διά νά καταλάβωμ.εν , αν είς τά μεταλλικά
υδατα εύρίσκωνται θειί'κά , και άλικα αλατα. Τ α
οξέα, τά χάλια, αί γαίαι και μερικά μ έταλλα κατακαΟίζουσι τον τ'δβάγυρον από την διάλυσίν
του , την γενομ.ένην εις τδ νιτρικόν όξό. Ο γ άλι*
κός τ'δραργυρ'Ος οξυγονωμένος, λέγεται Τ δράργυρος μετεωρισθείς διαβρωτιχος (m ercunum sublimatam corrosivum). i f έ'νωσις του άλικου οξέος
μέ ελαφρόν όξείδιον Τδραργυρου αποτελεί τον
γλυκόν Τ δράργυρον.
3 5 9 · Ο άλικος οξυγονωμένος τ'δράργυρος εί

ναι καυςικόν άλας, φαρμακερόν, ςυπτικόν εις την
γλώσσαν, κα: ανοςον. Διαλύεται εις το υδωρ_
Δ ι ά του πυρός μετεωρίζεται, η εξαιρετέα, και
εάν λναι σφοδρόν τό πυ ρ , γινε+αι ημιόελος Α 
ναλύεται διά Των καλίων. Ε αν τις καταπιη ενα,
η δυο κόκκους, προξενεί εμετούς, δίαρροίας,
όξυτάτους πόνους, σπασμούς, και θάνατον* οί
ΐ ’ατροί τον μεταχειρίζονται μάλιςα εις τ αφροδι
σιακά πάθη, θ' Βανσβλέτεν , καί Κύριλλος τον
μδτεχειρίσθτ.σαν μέ οφελος εις πολλάς άσθενείας
πεισματώδεις.
μόΟ. θ' Υδράργυρος ενουται διά της τέχνης

ri-.cr-tH

1

c.. α y. \ ο

EVoet; του

υ.ε το θειον,' και αποτελεί τα | κόκκινα, κα1 μ.2
\Οϊ'.ον,
\
μαύρα θειούχα, οθεν καί λέγονται Κινναβαοις , *«· μέταλλα,
κα: Αίθίωψ. Τρία μέρη κινναβαρεως μέ δυο μ έ 
ρη τρίμματος χάλυβας ηνωμένα, καί διαςαλαγμένα , κάμνουν καθαρωτατον Τ*δράργυρον, οςτις
ονομάζεται τ'δράογυοος αναγεννηθείς έκτης κινναβάρεως. To GcTov δυνατωτερα προσκολλάται εις
τ ην κιννάβαριν, παρά εις τον Αιθίοπα, Ε'νουται
~

2^4

Ιχ

ο T δράγυρος με όλα σχεδόν τ ά μέταλλα, χα:
τούτου γίνεται μ άλ α γμ α χρήσιμον διά τούς καθρεπτας , και αλλα πο^λα.
c τον
^6ι« θ ' Τ'δράργυοος είναι χρήσιμος διά τα
Vf0v.
βαρόμετρα , και θερμόμετρά. Ε'νούμενος με παχ ε α , άττοτελεΓ άλοιφάς διά τά αφροδισιακά πάϋη. Το ύδραργυρικόν ύδωρ τό μεταχειρίζονται οί
χειρουργοί ως καυςικόν. θ ' άλικος γλυκύς Τ δράργύρος είναι καθαρτικός , και διαλύει τούς χυμούς
τού δέρματος.
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Π ε ρ ί των Πνευμάτων, η αέρων (g as) εν γενει,
είτα περί
των συςατικών
του ' ατμοσφαι
ρικού acpac, ηγουν περί του οξυγονικου πνεύμα
τος, καί του σηπτικού, η παυσιζωου.
362. Ο τα ν τό θερμαντικόν ε’μβη μεταξύ των Α ?ΧΤ<T:j)7
Πν «υμ.ατ^υ,
μορίων τίνος σώ ματος, τά χωρίζει* καί ούτως
ενουμενον με πολλά μόοια μεμακρυσμένα απ’ άλληλων , αποτελεί μίαν μόνην ουσίαν. Το όηθέν
λοιπόν σώμα διελύθη εν τώ θερμαντικό», καί διά
την τοιαύτην διάλυσιν, εγεινεν αφανές. Καί αύτη
είναι η αρχή των Πνευμάτων. Α λλ’ εάν η συγγέ
νεια του θερμαντικού προς την τυχούσαν ουσίαν
είναι «μεγάλη, αδύνατον· νά πυκνωθη τό Πνεύμα
ε’κεινο, είτε διά της ψυχρότητος, είτε διά της α
τμοσφαιρικής θλίψεως, καί επομένως νά γένη όρα_
τον. Α’λλ' όταν η συγγένεια ηναι μ ε τ ρ ία , ό τυ
χών βαθμός της θλίψεως , η τού ψτυχους τό πυκνο’νει, καίτόεκτελει ορατόν ύγρο'ν, η «ςερεο’ν. Δ ιά
τούτο τ’ αεοοειδη ελαςικά ρευςά, άλλα είναι διαμένοντα, άλλα μη διαμένοντα. Ο' ατμοσφαιρι
κός άηρ, καί τά Πνεύματα (g a s ) eivat διαμένοντα , οί δε ατμοί είναι μη διαμενοντες. Κ ατά τού-

q4 6

το λοιπόν διαφέρουν 0; ατμό: από τούς αέρας ,
η Πνεύματα, οτι οί πρώτοι, αν χάσουν τό πολύ
θερμαντικόν, μεταβάλλονται πάλιν εις την προτεραν των ύγραν φύσιν * οι' δε αέρες μενουν τοιούτοι, όπως καί αν μεταβληΟη η άτμοσφαΓρα.
Γναι•μ.α ι
^63. Τ α πνεύματα πάντα εχουσι ·τό είδος
των τιαλα:Ιυ'/ 7: -?>ι Των του ατμοσφαιρικού άέρος. Είναι δέ καί διαφανή,
Πνβυ μ. ά Τ ω ν . ■» /
/. \
\ . f· \
·«
Α
αόρατα, ί'λιπτα,
εΛαςικα Λια τούτο ο Α λ ε ς ,
Βουλος, Ποιετλείος, καί άλλοι φυσικοί τά ώνόμασαν Α έρας. Ε πειδ'ό όμως πολύ διαφέραυσι του
ατμοσφαιρικού αερος. καί ούτε διατηρούσιν όλα
την ζωήν των ζωων, καί την καυσιν των σωμάτ
των* τά ωνομασαν εβραιςί Γ ας, τό όποΓον ση
μαίνει την εκ των σωμάτων εκβάλλομε νην ακα·>
Οαρσίαν, οντες είς γνώμην, ότι τά εκ των σωμάτων έόερχομενα ελαςικά ρευςά , είναι ρυπαρα,
ως μεμιγμενα με άλλοτρίας τινάς υλας. Οι π α 
λαιοί ένόμιζον , ότι ό άηρ είναι κρυμμένος εις
τά σώ ματα * καί ό Α λες εδίδαάε τον τρόπον νά
τόν εκβάλλωσι, καί τον ωνόμασεν εμμονον. θ '
Πριεςλεί'ος ύτερεβο είς ταύτην την ύτηΟεσιν
πά ντα ; τούς προ αυτού, καί ε-κτοτε μ εγάλ α θαύ
μ α τ α εγεινα* είς την χημείαν. Α’ λ λ’ έτελειοποιηί)η η περί των βλάχικων ρευςων θεωρία με την
αναγεννησιν της χημείας, τεθεμελιωμένης επάνω
" ·\

c

εις τά πειράματα τού Λαυοϊσιηρου, Βερθολλετου, Φουρκοοίου κτ. Δ ί αυτής εγνωρίσθησαν τά
συςατικά ςοιχ&Γα των αέρων, ό τρόπος της συν·
δε'σεως, αί είδικαί ιδιότητες, τό βάρος , καί η
επιρροή τών επάνω είς τά ΐ υ τ ά , καί είς τα
ζωα,
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364· Πάντα τά «εροδίδη είναι σύνθετα από
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Μβσβγδνικα, &ι α ν ά μ . ΐ ,

τινα , και απο το θερμαντικόν* r βασις χα^λτήουν
είναι η απλή, τι καί αυτή σύνθετος, π. χ, η βά- τά σώματα
σις τού όξυγονικού άέρϋς είναι το όξυγόνον συν, ε’ςπν3υμα'
θετόν μέ το Θερμαντικόν * τού ανθρακικού οξέος
■πνεύματος είναι το όξυγόνον , τό όποιον ττεριε/χει ανθρακα διαλελυμενον κτ. αλλ όχι ολαι αί
ουσιαι απαιτουσι την αυτήν του θερμαντικού ποσόχητα, διά νά μεταβληθωσιν εις πνεύμα. Κατά
δυο τρόπους ημπορεΓ νά γένη η τυχούσα ουσία
Πνεύμα* Ο πρώτος είναι τεθεμελιωμ&νος επάνω
εις την απλήν συγγένειαν, δ η λαδή όταν την βάλωμεν πλησίον θερμότερου τίνος σώματος* τότε
το θερμαντικόν όλιγοςεύει την συγγένειαν της
έπισ'υναγωγης, η της συνθέσεως, άττοχωρίζον απ’
αλληλων τά μόρια, καί εν. τ αυτω ενούται με τά
συς-ατικά μέρη, με όσα δηλαδη εχει περισσοτε'/
» ' *
,
ί-· » "
ραν συγγένειαν, και τα αποτελεί αεοοειόη. Αυτή
είναι ά πλτ
συγγένεια.
θ' δεύτερος τρόπος
είναι τεθεμελιωμενος εις τάς διπλας συγγένειας*
καί τούτο συμβαίνει, όταν ένώσωμεν δύο σωμ.ατα, καί εκ τούτων προκύπτη εν άεροειδές σώ
μα. Ε α’> παο* χα. χύσωμεν θειικόν οξύ επά
νω εις οξε ίδιον μαγγανησίου* τό οξύ ε’νούται με
τό μεταλλον, τό δέ θερμαντικόν του ένουται με
τό όξυγόνον, καί τό μεταβάλλει εις Πνεύμα *
τούτο συμβαίνει πάντοτε, όταν γίνωνται α τ μ ο ί,
καί πνεύματα.
3 6 ;. Π άντα τά ςερεά σώματα μεταβάλλον- Πάντα τά

Λ'

ταΐ εις Π νεύμ
ατα, όιοτι εις ολα εμβαινεί
το θεο,
'
1
k

τα&αλλονταδ

μαντικόν * χρειάζεται όμως προσδιωρισμε'νη θ.ερ% εις Πνίνμ<*μαντικού ποσότης* ό δέ προσδιορισμός οότοςπροέρ- τ<*’

26S
χ ετα ι I. από την συγγένειαν τής έπισυναγωγης ,
ήτις ευονει όαου τά συςατικά. με or,, τα διατη
ρεί*, κα: ανθίςαται εις άλλην νεαν τινά συνθεσιν
τούτων. 2. από τό βάρος των συςατικών με
ρών, τό όποΓον προξενεί* πολύ , η ολίγον τό αι
θέριου αυτών* 3· από την σχέσιν, η εφέλκυσιν την
μεταξύ τού θερμαντικού, κα: τού ςερεού σώματος.
π·.,;_
366. Τ α αεοοειδή ρευςά είναι η ά π λ ά , η
μ α τ κ Λ'Γνα:,
σύνθετα. Τ α πρώτα περιέχουν θερμαντικόν, καί
ή άττλά, η
frJvO=Ta.
άλλην τινά ουσίαν, ή πς είναι ή βασις του πνεύ
ματος; * καθώς τό νιτρογονικόν πνεύμα είναι σύν
θετον από θερμαντικόν, κα: από νίτρον. Τ α δεύ
τερα έχουν την βάσιν σύνθετον από δύο, η τρία
απλά σώματα* τοιαύτα $ίναι τά οξέα, κάί κα·
λικά Πνεύματα, των οποίων ή βασις περιέχει όξυγονον, κα: άλλην τινα ουσίαν, κα: Ολα αυτα εί,
ναι ηνωμένα με τό Οεου.αντικόν.

τ<ι

A'.'x'j'jtx

των t v i j /xv.-

TWV.

367· Πάντα τά Πνεύματα είναι θλιπτά, δια
φανή, κα: αόρατα, πλήν τού
οξυγονω
μένου οξέος, τό όποΓον είναι κιτρινοπράσινου.
Μερικά εύρίσκονται τοιαυτα έκ φύσεως, κατα
σκευάζονται δε κα: διά τής τέχνης * καθώς είν#ι
τό οξυγόνου πνεύμα, τό υδρογόνου , τό νιτρικόν,
κα: τό ανθρακικόν οξύ. Α λλα κατασκευάζονται

άλι/.ου

μόνον υπό τής τέχνης» Α λ λ α Π νεύμ ατα ροφώνται υπό του υδατος, κα: αλλα δεν οοφώνται.
Λιά νά έκβαλωυ.εν
λοιπόν από τά σώυ.ατα
τά
\
ι
δύο ταυτα διάφορα Π νεύματα, πρέπει νά μετάχειρισθώμεν. κα: δύο διαφόρους τρ όπους, καθώς
θέλομεν είπεΓ κατωτέρω. Π ς πρός την τούτων
ιδιότητα., αλλα λέγονται Πνέυμ’ατα ο ξέα , αλλα
καλικά, καί άλλα ύδρογονικά.

Τ ά πρώτα

είναι,
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ro ανΟραχιχον οξυ, το αλιχον, το '.πτρω δες, Get G1
δες, καί τό ρευςικόν. Ε ν μόνον, είναι το καλιχόν,
η γουν τδ άμμωνιακόν πνεύμα. *Γ αλλα είναι τδ
ύδρογονικόν καθαρόν πνεύμα, τό ύδρογονοΟειϊκόν,
τδ φωσφορούχον (fosfate), άνθρακούχον , νίτρογονουχον. Τέλος, ευρ/σκονται καί άλλα Πνεύμα
τ α , τα οποία δεν είναι ούτε ύδρογο’να, ούτε οξέαΛ
ούτε καλικά * ταύ~α είναι τό νιτρογονιχδν πνεύ
μ α , τό ό^υγονικον
καί τό νιτρωδες όζείδιον
πνεύμα. Π άντα τα ε λαςικά διαμενοντα ρευςα
διαιρούνται κυρίως είς δύο* ηγουν είς ζείδωρα,
καί είς παυσίζωα. Τ α π ρ ω τ α είναι, τά αναγκαία δια
την ζωήν των ζωοιν, καί διά την xaootv Των σωμά
των * τ α λ λ α δεν χρησιμεύουν τελείως, ούτε διά
Την αναπνοήν, ούτε διά την καύσιν.

Ε’p y a e m ia · (j ur την καταοκευιιν τον
Γίνευμάτον.
568· Οπεριύοητος Πριεςλευος εφ'ευρηκε μεριχα εύκολα εργαςηοια,
όια να εκ&αλλωυ.εν,
να
Γ
11
k
*
7
y '
·
\
/
·
ρ·
μαζευωμεν, και να μεταφερωμεν αεροειόη σώματα. Τ α εργαςηοια ταύτα λέγονται ΙΙνευματοχημικά * δί οσα Πνεύματα δεν διαλύονται υπό τού
υδατος, μεταχειριζδμβθα τό έργαςηριον μέυδω ρ,
λεγόμενόν ύδροπνευματικδν * δί οσα όμως δια
λύονται, έχομεν εργαςηριον με υδράργυρον.
369* Η περιγραφη τού ύδροπνευματικού βργαςηρίου είναι
έξης* λα£ε βαρέλλιον, η χιβ’ωτ ιο ν , κατά τδ πλάτος, καί μήκος, καί βάθος,
οσον θέλεις * πλην ας ηναι δυνατά άσφαλτωμίνον. Κάτω από τό χεΓλος έως μ ία ν, η ημίσειαν
σπιθαμήν κάρφωσε δυνατά μίαν σανίδα ο'ριζον-

τ

λ’ρχο
- .
ντυ.ικων π 3
Λ '
*
γ*<τηρΰον'

Περιγραφή
Ι^υματ'-κον
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τικως, καί εις αυτήν κάμε οσα τρυπαλίδια ςρογύλα Οέλης, μακράν τό εν άπό τό ά λ λ ο , καί
το υποκάτω μέρος των ας ήναι πλ ατύ ίίς σχή
μα χωνιού, (μάλιςα κάρφωσε άπό εν χωνίον, του
όποιου το ςόμιον νά εμ£αίνη είς τό τρυπαλίδιον).
Κάμε προσέτι και άλλα τρυπαλίδια μακρουλά.
Ησανίς καλόν είναι νά έχη τό ημισυ πλάτος του
βαρελλίου, διά νά ήναι τόπος αρκετός νά ςάκωνται τά· άγγεΓα ’ και τό έπίλοιπον μέρος του β α 
ρελλίου νά ήναι καί αυτό αρκετόν, διά ν.ά κινώ{Λεν, ως Οέλομεν, τ άλλα αγγεΓα τά γεμ α τ α από
Πνεύματα* τούτο είναι τό έργαςήριον.
^ λ'οή σ ίΐς
37°- Ε « ν Οέλης νά έκ£αλης άέοα, παρ. χ ά .
τοΟ έργαςΌ
τον έ^ερχόμενον υπό τής άναζέσεως των τρίμμαf ;ου.
των του σιδηοου διά του αοαιωμενου υπό του
υδατος βαί’κου οξέος, γέμισε από ύδωρ οίνηρόν
αγγειον (μποτίλλιαν), η υέλινον κωδωνα, καί βά
λε το με τό ς ό μ ο φ ιάτω, επάνω είς εν τρυπαλίδιον '-ής σανιδος, ητις είναι καρφωμένη είς το
βαρέλλι, καί γέμισε το νερον εως νά σκεπάση τά
χείλη του οίνηρου. Με'σα είς άλλο τοιουτον αγγεΓον εχον μακράν λαιμόν, βάλε τρίμματα σί
δηρου, είτα χύσε τό θειί’κόν οξυ, καί αρησε νά
έ ξ έλΟουν μερικά: πομφόλυγες, αίτινες άλλο δεν
είναι, ίίμη άήρ. Είτα ευΟυς' c-χων τό «ςόμιον κλεισμένον μέ τον δάκτυλον, βάλε τούτο τό ,άγγεΓον μέσα είς τό υδωο του βαρελλίου , ωςε το
ςΌμιόντου ι*α εμ£η είς τό χωνίον , καί εκεΓΟεν
είς τό τρυπαλίδιον. Το πνεύμα είσερχόμενον είς
τό οίνηρόν άγγεΓον, διώκει εξω τό ύδωρ, καί ουτω τό ο’ινηρόν γεμίζεται από πνεύμα. Ογ ευκολώτερος τρόπος είναι νά- έχης υελινον , η μεταλ-

*ιη\

hxb'j καμπύλον

σωλήνα εν εί'δει του Τ ςοιχείου *
καί βάλε το εν ακρον εις το άγγεΓον, ο7:ου είναι
τά τρίμματα του σίδηρου, τό δε άλλο υποκάτω
του οίνηρού αγγείου του περιέχοντας τό ύδωρ.
37
Τό οξυγόνου Πνεύμα, το' ύδρογόνον, τό π.Γαΐΐν-:·;.
ανθρακικόν οξύ, και τό νιτρώδες, εκβάλλονται
8χ
διά του ρη,θέντος έργας-ηρίου, διότι δεν ροφώνται τοΰτο τ»
υπό τού ύδατος. Τό δε άλικον οξύ πνεύμα, τό *ργ«ςη?ΐ'/^
λ ·*'ϊ»
\
' '
\
κα'·
/*·£
ΙΙειωόες οςυ πνεύμα, το ρευςτκον οξυ πνεύμα χρει.·_
άζονται έργαςηριον μέ υδράργυρον , τό όποΓον ε>
ναι ως καί τό ρηθέν * πρέπει ομώς τό κιβώτιον
νά ήναι μιχρότερον, διά τό βάρος ιού μετάλλου
και διά τά έξο δ α , και από ξύλον πυκνότατου,
η ύελισμένον πηλινον άγγεΓον. Οι χημικοί,, διά
νά _ηξεύρουν τό μέγεθος τού Πνεύματος, έχουν
επίτηδες έργαλδΐ'ον ονομαζόμενου γαζόμετρον, η
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x>r
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·*

κωδωνας σημειωμένους με βαθμούς.

Περί του ά?υγονικου Πνεύματος.
372. Το ο’ξυγονικόν πνεύμα είναι σώμα ρευ- Τί «ο?.ι το
c - ογον ιχ
'*
\
*,
ν
^
/
λ,
\
*
C'jYov’
.xsv
τον, ελαςικον, οιαμενον, Ολιπτον , εχον βάρος,
Ilvawu.*.
διαφανές, αφανές, ο>ς καί ό ατμοσφαιρικός αηρ*
αλλ’ είναι έπιτηδειότερον είς τό νά διατηρη την
φλόγα, καί την αναπνοήν των ζώων. Ε υρίσκεται
πάντοτε ηνωμένου μέ τό θερμαντικόν, φωτιςικόν,
καί μέ τό οξυγόνου, τό όποΓον είναι η βάσις τού
του τού άέρος. Τούτον τον αέρα πρώτος εύρηκεν ό Πριεςλέύος είς τούς 1774 Α'υγούςου ι*
373· ΤρεΓς τρόπους ηξδύρομεν , διά νά εκβάλ- Ποίεν exλωυ.εν τούτον τον άερα, ί . διά τού πυρός, 2. διά f «λλετα(·
ξ
,
,
ν .
ν ατ^
.
τού φωτός. 3 * ^ ια χών οξέων. Τον οξυγονικόν
#ερα ημπορούμεν νά τον εκβάλλωμδν άπ’ όλα

η'

27α

τα σώματα , οσα περιέχουν ' όξυγόνον , μάλιά
άπό τά μεταλλικά οξείδια. Τ αύτα, όταν οπωσούν ζεςαθωσιν, ωςε η συγγένεια του φωτός, καί
του θερμαντικού με το οξυγόνον νά r.vajp μεγαλειοτερα, παρά την συγγένειαν του οξυγόνου μέ ·
τό μέταλλον τότε τό οξυγονον βνούται με τό
φως, καί μέ τό θερμαντικόν,, καί εξατμίζεται έν
ε !'δει άέρος, καί τό οξείδιον γίνεται παλιν μέταλ
λον. Η* μίλτος (m inium ), ητις "είναι οξείδιον κόκκινον του %
υ.ολυβδου · καί τό κόκκινον κατακάθισμα (precipiracum rossuraj, ο,που είναι οξείδιον
Υδραργύρου διά του νιτρικού όξε'ος, εάν βαλθούν
εις πτλινον αγγεΓον ε’πάνω μέτριου ττυρός, έκπέμπουσιν όξυγονικόν αέρα* Μία ουγκιά νιτρικής πο.
τάσσΛ>, έάν βαλθη εις σφοδρότατον πυρ μέσα εις
ςενόν αγγεΓον, εις διάςημα ολίγων ωρων εκπέμ
πει περίπου 7 ^ ° κυβικούς δακτύλους τούτου τού
άερος. Το αίτιον είναι φανερόν, Τό νιτρικόν είναι
σύνθετον από νιτρικόν οξύ, καί όλίγην πάτασσαν.
Το νιτρικόν οξύ είναι σύνθετον από είκοσι μέρη
νιτρογονου, καί όγδοηκοντα οξυγόνου * διά τούτο
όταν βαλθη
τό πυρ* υπερισχύει η μ έ ' τ ό θερ
μαντικόν, καί φωτιςικόν συγγένεια του οξυγόνου,
καί εξατμίζεται έν εΓδει άέρος, εις δε τό άγγεΓον
μένει η πάτασσα ηνωμένη μέ το νιτρογόνον. '
4 7 4 · To όξείδιον , ό,που εκβάλλει περισσο-

εις
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0*Τ0ς τερον οξυγονον, είναι ο αφ εαυτου κατακαθι/
,^ /
>Λ
< ·/
,
KrjD ocr. ο σμενος υοραργυρος, ηγουν ο κόκκινος.· Βάλε εις
είδια. πηλινον αγγεΓον, η χέρας, έν των οξειδίων, τού
των * καί εις τον λαιμόν τού αγγείου βάλε καμπύλον σίφωνα ^ καί θέσε το ε’πάνφ είς τό πυρ.
\ V ού_ εξελθη ο ατμοσφαιρικός άηρ, χώσε τον
J U

'

-7.3
σίφωνα του f ρηΟεν τος αγγείου εις τον κώδωνα
τον εν τω εργαςηρίω, καώεκεΓ μέσα ευ.βαίνει ο
όξυγονικο'ς άηρ * ο εύκολώτερος τρόπος νά εκβαλωμβν τον άε'ρα τούτον" είναι, νά βάλωμεν είς
ύέλινον άγγεΓον μίαν, η δύο ουγκιάς μαύρου οξει
δίου τού μαγγανησίου * καί νά χύσωμεν επανω
τού θειίκόν οξύ τόσον,
νά γένη ζύμη * νά
κλείσωμεν έπειτα το ςόμιον τού αγγείου με φελ
λόν * τό δε άγγεΓον άς εχη μέρος, όπου νά βαλΟη καμπύλος σίφων, καί νά τον περάσωμεν είς
τον ρηθεντα κώδωνα, επειτα νά φερωμεν πλη- *
σίον τού αγγείου άναυφένον άνθρακα, καί θέλει
έξέλΟει πολύς οξυγονικος άηρ. θ 'τ ι καί τά φυτά
εκπέμπουν ο’ξυγονικόν πνεύμα, τό είπαμεν, κα:

ωςε

Οελοαεν το είπεΓ καί άλλανού.

γιάζει 7 ^ 0 κόκκους ό δέ πούς τού οξυγονικοΰ ζυγιαζει 7 ^ 5* Κατά τάς παρατηρήσεις τού Κιρουανου η αναλογία είναι, ως ; 1C3 προς ιοοθ.
3 7 0 , Ο ουσιωοεςατος χαρακτηργτου αερος του- ^
, γ>
f/ ι
/
ο. \
\
, * a -C? _>*
του, οτι είναι αναγκαιότατος όια τα ςωα , και* _ηνν ,;να_
γωρίς αυτόν δεν ζώσιν ούτε μίαν ςιγμην. Βάλε ^νοτ,ν,
δύο πτηνά είς δύο άγγεΓα κλεισμένα, το εν περιεχον ατμοσφαιρικόν αέρα, καί τό άλλο όξυγονικόν * εάν τό πράίτον ζήση μ,ίαν ώραν, τό άλλο
Θέλει ζησει τουλάχιςον τεσσ^ρας.
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Περί της Α νατίνοης
Γνΐ·ιίΑΛ'
τ»> v τ:χ λ χ '-

cov

'*».·> '

~τ-

A v j i ' / ο η ;.

; ί ” 7· ^ τΰν γνωφόν προ πολλού, οτι τα ζώα
πάντα έχουν-χρείαν από τον αέρα, δια να ζησουν
τά φαινόμενα όμως τής, Α ναπνοής δεν εξηγούντο
χαλά. Δ ιά νά είπώμεν την αλήθειαν , Οι παλαιοί
είχόν άκριβεςέραν τούτου ιδέαν,-παρά οι π α τ έ 
ρες ημών , διότι εκείνοι εδεχοντο coi/εϊΌντι θρε
πτικόν, ευρισκόμενον εις τον αέρα. Ταύτην την
γνώμην έσπουδασαν νά την αναιρέσουν πολλοί
με συ ςή μα τα χωρίς θεμέλιον * ποτέ εςοχάζοντο
τον άέοα ως ερεΟΐ'ςικόν των πνευμόνων, διότι
ερεθίζων αυτούς άδιαλεί#τως, ως ελεγον, διετήρ'ει τήν κυκλοφορίαν τού αίματος * άλλοτε εςΌχαζο ντο , τον πνεύμονα ως ριπίδιον διωρισμένον
νά δροσίζη τό σώμα, καιόμενον απο πολλάς αί
τιας, τάς οποίας αυτοί επενόησαν. Α λλά μελετωντες ουτοι καθ εκαςη,ν, είδον, ότι τό μέγεθος
τού εισπνεομενόυ αερος ώλιγοςευεν είς τούς πνεύ
μονας * καί διά νά εξηγήσουν τούτο τό φαινόμε
νο ν, ελεγον, οτι ό αήρ έχανε τήν έλαςικοτητάτου. Ο ΣΟάαλος διά νά εξηγήση τούτο τό φαινομενον, επενόησε τό φλογιςόν, άγουν ςοιχεΓοντι,
επιτήδειον νά μεταβάλλεται είς π α ν τ ο ύ χοο^ματ α , καί σχήματα. τ'πεΟ ετεν, ότι μέ τήν εκπνοήν εξατμίζεται τό φλογιςόν από τούς πνεύμονας
των ζώων * καί οτι είς τήν εκπνοήν είναι φλογι
σμένος αήρ, καί είς τήν καύσιν των σωμάτων,
κα: είς τή,ν τιτανωσιν τών μετάλλων. Ε νί λόγω
ευρισκεται φλογισμένος αήρ, όπου βλέπομεν τον
αέρα ανεπιτηόειον διά τήν αναπνοήν, καί καυσιν*
τέλος πάντων ελεγεν, οτι ό ατμοσφαιρικός αηρ
χάνει τας καλάς του ιδιότητας, όταν πέριέχη φλο-

γιτόν * την σήμερον όμως τό φλογιςον απεδείχθη
ανύπαρκτον.^
3 7 ^· Η νεωτέρα χ η μ ε ία , καί τά πειραματα
Λαυοι’σιηρου, καί Χεγυίνου, αάς έδίδαξαν
ν ^ Α- .
~ ,
ύ
,
τα. αληυη αίτια των εν τη αναπνοή φαινομένων*
Δ ια νά τά καταλάβωμεν ομω9 καλά, πρέπει να
/
ν
ηξευρωμεν, ι. οτι αναγκα:ως χρειάζεται το θερμ.αντικδν, διά νά μεταβληθη το ς-εραδν σώμα εις
αεροειδες. 1 . οτι ό ατμοσφαιρικός άηρ είναι σύν

του

r/ ,

,

θετος από 73 μ^ρη νιτοογονικου άέρος, καί άπο
27 όξυγονικού. 3 * οτι το' οξυγόνον , τό οποΓον
είναι η βάσις του θζυγονικού άέρος, γεννά πάντα
τά οξέα 4. o n τό ανθρακικόν οξύ είναι σύνθετον
από 72 μεοη οξυγόνου, καί 28 ανθρακος, ηνω
μένα μέ τό θερμαντικόν * καί
οτι τό ύδωρ
είναι σύνθετον άπο 8 $ μέρη οξυγόνου, καί 35
υδρογόνου.
3 7 9 ' Εις την Α’ναπνοην ό αηρ εισέρχεται εις
\

/

s

/.
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χ
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Π*-:'*
/*;:ΐνατΚ'7?^·*ν *?sτί?ον ?
να καταΧα6’ωμ.ίν το
>
νοης.

Τί · εΓνα·. ,-ί

r~ Α να π νοή,

τους πνεύμονας,
και παλιν
εξερχεται
* και του- χα·. μ.« *·.
,
ν
i /το είναι η Α ναπνοη, ηγουν η εισπνοή, καί έκ<- όργανα έκπνοη. Ο λα τά ζωα χρείαν εχουσιν άπο αέρα διά TiA£lT;t-·
νά άναπνέωσιν * άλλ όχι ο λα χρειάζονται επίσης
καθαρόν αέρα. Τ ά π τ η ν ά , ο άνθρωπος, καί τά
πλειότερα τετράποδα χρειάζονται άερα καθαρωτατον · όσα όμως ζούν υπό γ ην, εύχαριςούνται
καί με ολιγώτερον καθαρόν αέ’ρα. Ο μοίως πάν
τα τά ζωα έχουν όργανον, τό οποΓον διαςελλόμενον, καί συςελλόμενον άκουσίως, δέχεται, .καί
εκπέμπει τον αέρα' άλλ’ αυτό είναι κατά τό μάλ
λον καί ηττον τέλειον, καί σκεπασμένον άπό
χιτώνας προς διαρύλαξιν. Εις τον άνθρωπον, εις
•τά τετράποδα, εις τά πτηνά , καί εις τά ααφι.

S 2

X

ιναι
πν^υμων.
£ια., το όβγαναν τούτο
Κατ’ .άλλον δε τρόπον άναπνεουσι τά όψαοια».
Α’ναβαίνουν ενίοτε εις την επιφάνειαν του ύπατος,
καί άν-απνεουσι τον άέρά * ^γεμίζουν (λίαν κύςην
από αέρα, και την χωνεύουν, ως θέλουν: Παρε'
< , .
«
· ’ '
c >
«-*
'
τηοησεν ο Φουρκροιος , ο τι ο αηρ ο εν τη κυςη τού κυπρίνου ( σαζανιού) ήτον νιτρογονικος.
θ'σ ά έντομα έχουν τραχείας, τό οργανον της
αναπνοή των είναι ελικες τινες η τρυπαι, καί
δί αυ'ων έμβαίνει ό άηρ ε;ς μερικά; μ.ικράς τρα
χείας, αί όποΓαι εκτείνουν τούς κλάδους των εις
ολους τους μύας, καί είς ολ$ τά σπλάγχνα, καί
φαίνεται, ότι συνοδεύουν τά άγγεΓα του αίματος
είς ολον τό σώμα' διά τούτο είς κα-θεμίαν ει
σπνοήν φουσκόνεται ολον τό σώμα τού ζωυφίου,
καί είς Την εκπνοην συςελλεται. Το μ,όνον ζώον,
ό,που δεν αναπνέει, είναι τό εμ£ουον* αλλά τού"
Τ'
,
το όταν ηναι κλεισμ-ενον εις την μήτραν , (cat’
^εται, ότι ζη ζωήν ολίγον τελειοτέρ#ν παρά την
φυτικόν, καί ημπορούμ.εν νά τό θεωόησωμ.εν ο>ς
ένα κλαδον της μη,τρός. Λυο τινα θεωρούνται είς
την Α' ναπνοην ’ τό εν είναι μηχανικόν, καί τό άλ
λο χημικόν, Μηχανικόν φαίνο μεν ον είναι η δια<6 λη, καί συςολη του θωρακ-ος, είς τον όποίΌν
οί πνεύμ.ονες πεοιέχονται. Ο ταν διαςέλλεται, εμ.
βα ινει ο αηρ είς τόύς πνεύμονας, καί γεμ.ίζεί την
κενήν κοιλότητα. Οταν συςελλεται, η κο.ιλότης
σμικρυνεται, καί διώκεται έξω ό άηα. Οί πνεύμ-Ο’νες, η καρδία, καί τά χονδρά ςελέχη των τού
αίματος αγγείων, πεοιέχονται είς τον θώρακα,
μεταξύ των πλευρών. Μία. διφΟερα λεγομενη
Διάφραγμα, χωρίζει τον θώρακα από την κάτω
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κοιλίαν. Οί πνεύμονες είναι δύο, ο είς είς τά
δεξιά, καί 6 άλλος είς τά αριςερά. Α π ό το'ν
λαουγγα καταβαίνει η τραχεϊ'α αρτηρία * μοιρά
ζεται έπειτα είς δύο χονδρούς κλάδους, οί'τινες
λέγονται βρογχοι * ούτοι διαιρούνται. είς πολλούς
μικρούς κλάδους, οί' τινες μοιράζονται είς τούς
πνεύμονας. Οί μύες λοιπόν, οί μεταξύ των πλευ
ρών, ύψώνουσι ταύτας* το δέ διάφραγμα καταβαίνει, καί ουτω πλατύνεται ο θώραξ, κα: εισέρ
χεται ό άηρ. Α ς έλΟωμεν τώρα είς το χημικόν
φαινόμενο*/ της Α’ναπνοης. Α’λλά πρέπει πρέτε
πεοί
της κυκλοφοοίας
τού «ΓIρον νά είπωυ.εν
%
ι
* ν
ιιατος.
380. Κυκλοφορία τού αίματος λ έγετα ι, όταν Π?(;1 τΓζ
Κυκλοφορία;
τό αίμα έξέλΟη από την χαρδίαν , κα: διά των του « ψ , α τ ο ς .
αρτηριών σκορπίζεται είς ολον τό σώμα. Τ ά άκρα
των αρτηριών άπαντώσι τά άκρα τά>ν φλεβών. Τό
αίμα λοιπόν άπό τάς αρτηρίας μεταβαίνει είς τάς
Φλέβας, καί αΰται τό φέρουσι πάλιν είς την καοδίαν. Είς την κοιλότητα του θωρακος κεϊται η
κ α ρ δ ία ’ τό σχήμα της είναι κολοβός κώνος, τού
οποίου η κοουτη κλίνει ολίγον ποός τ’ άοισεοά,
η δε βασις πρός τά δεξιά' είναι διηρημένη είς
τέσσαρας κοιλότητας, αί δυο λέγονται ώτα , καί,
«ί δύο γαςάρες, αί τινες είναι μεγαλειότεραι των
ωτων. Τ ά ώτα είναι κολλημένα με τάς γαςέρας.
Είναι δε αί γασέρες η μία έμπροσθεν, κα: η άλ
λη όπισθεν ·* η η μία δεξιά , καί η άλλη αρισερα. Το διαχωρίζον τάς γαςέρας είναι τό μεσόφραγμα. ΚεΓται δε η καρδία μέσα είς σάκκον
όνομαζόμενον περικάρδιο*/. Η' κατασκευή αυτής
είναι μυώδης, Τ ά της έμποοσΟίου κοιλότητας ώ»

2/8
τα εχουσι κοινών.αν, το εν με την των πνευμό
νων αρτηρίαν, καί τό άλλο με την κοίλην φλε'βα.
Τ.α οε της οπισθίου έχουν κοινωνίαν, τό εν με
την αορτήν αρτηρίαν, καί τό άλλο με την πνευ.
μονικην φλέβα. ΙΙρεπει δε να ηξευρωμεν, ότι ο:
μύες συντίθενται από Γνας, αί'τινες ερεθίζονται
πα ρά πολύ, όταν τι σώμα τάς εγγίση, καί διά
τον ερεθισμόν συςέλλονται , ως άπέδειξεν 6 Α λλερος. Λ π ολον λοιπόν τό σώμα έρχεται τό α ί
μα διά της κοίλης φλεβός είς τό δεξιόν ούς. Τού
το συςελλο'μενον, ωθεί- τό αίμα εις την δεξιάν
γαςερα, καί εξ αυτής διά της πνευμονίκης α ρτη
ρίας το α ίμ α μεταβαίνει είς τούς πνεύμονας,
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οπού τα ακρα της αρτηρίας ενουμενα με τα ακρα
των κλάδων της πνευμονικης φλεβός, χυνουσι τό
αίμα είς αυτά, τα υ τα δε είς τό άριςερόν ούς,
καί εκ τουτου ρεει τό αίμα είς την άριςεράν γαςέρα, καί εκ ταύτης είς την αορτήν, ητις διαμοι
ραζόμενη είς απείρους κλάδους, χύνει* τό αίμα
είς ολον τό σώμα. Με τά άκρα δε τούτων των
άρτηριωδων κλάδων ενουμενα τά ακρα Των φλε
βών, δέχονται παο εκείνων τ ό .α ίμ α , καί τό χύνουσιν είς τό δεξιόν ους διά τΓς κοίλης φλεβός,
ητις είναι ό κορμός τη7ν απείρων φλεβιδίων. Τοιαύτη λοιπόν είναι η τού αίματος κυκλοφορία. Ε κ
της κοίλης φλεβός εις τό δεξιόν* εκ τούτου είς
την δεξιάν γα ςερα * εκ ταύτης διά της τενευμονικ/ς αρτηρίας είς τούς πνεύμονας * . έπειτα είς
τάν πνευμονικην φλέβα * είτα εις τό άριςερόν ούς*
καί εκ τούτου είς την άριςεράν γαςερα ’ τέλος
πάντων διά της αορτής είς τό σώμα, θ ' /Vf**
βεύος ελαβε την δόξαν ως έφευρετης πρώτος τΓς

'*Τ)
τού αίματος κυκλοφορίας, μ ολον οτι ο μεγας
Γποκράτης και άλλοι
τούς παλαιούς την
έγνωρισαν * ως άπεδει£εν ό πολυμαθής Δυτενσιος ( ΐ ) .
μ 8 ΐ· ίΓ Α ναπνοη των ζωων σκοπόν εχειΓ να ? ΓΓ0’·>0'
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σύναψη το α ίμ α με τον αέρα. Ο πνευμων εκ- ^ τγ:ς Α·
τεινόμενος, δέχεται αίμα από τα αίματο.φόρα va-rvor.c.
α γγεία , καί άφ’ ού συναφΟη με τό ό'όυγόνον τού
ατμοσφαιρικού αερος, τό ωθεί' πάλιν διά Της συ.
ςΌλης εις τά αυτά αγγεία. Ο σάκις τό αίμά συναφΟί με τον ατμοσφαιρικόν ά έοα, γυμνού τ'at
απο τα ςΌΐχείατου, ηγουν από τον ανΟρακα, καί
ύδρογόνον * οΟεν ό ανθρα/f, ενωθείς με τό όξυγρνον, αποτελεί το ανθρακικόν οόύ* τό δε ύδρογόνον, ενωβεν με τό οξυγόνον , αποτελεί τό ύδωρ*
Η' Α ναπνοή λοιπον είναι βοαδεία καυσΊς Των δυο
τούτων καυσίμων σωμάτων ,
του ανΟρακος

άπο
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δ/, λα δη καί τού υδρογόνου , ητις
εκτελείτ α ι είς^ τούς πνεύμονας διά τού όζυγονι.
κού άεοος * καθώς γίνεται καί εις τ η ν 1 θρυαλλίδα
του λύχνου, της οποίας η καύσιμος υλη είναι ανΟραζ, καί ύδρογόνον. Τ α σώματα λοιπόν των
άναπνεοντων ζωων είναι κ α ύ σ ιμ α , καίονται καί
δαπανώνται. Καί καθώς σέυννεται ό λύχνος, όταν
λείψη τό ελαιον, ούτως απο θνήσκει τό ζωον, όταν
δια της τροφής δεν άναπληροί εκείνο, ο,που χ ά 
νει διά της Λ’ναπνοτς. Η Α’ναπνοη εχει προσέτι
σκοπόν, λεγει οΧαπτάλιος., νά διατηρη τό εμφυτον θερμόν εις το (,ωον. Κίνα* απορία 5 οτι το

( ι) Duteiis originc lies decouvertes attributes
aux moderne?,
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αίμα, όταν φθαση εις τούς πνεύμονας, ευρίσκε.
ται κλεισμενον εις την αρτηρίαν, καί ο αηρ ομοίως
sis την τραχείαν* τα δυο ταύτα αγγεία δεν έχουν
>
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καμμιαν κοινωνίαν αναμ εταξυτω ν, ως·ε να πέρα
ο αηρ εις τδ αίμα. Πως λοιπδν γίνεται η χημικη
αύτη σύνθεσις; Κατά τας γενομένας παρατηρή
σεις, τδ δξυγονον εμφαίνει είς τδ α ίμ α δια των
πλευρών των ρηΟέντων αγγείων. Η' πείρα είναι
τοιαύτη. Εβαλαν είς μίαν κυςιν αίμα φλεβώδες,
καί είς άλλην δξυγόνον, και εφεραν τας κύς-εις
πλησίον αλλήλων, καί το α ίμ α μετεβληθη είς

·

αρτηριωδες.
3 $·2. Ε αν θελης νά βεβαιωθης, OTt η Α’νατνβη βίναι
πνδη είναι βραδεία καύσις, βάλε είς αγγείον γεμ αp ζα ύ ί
XXvC'.C
τον ατμοσφαιρικόν aip x , άναμμενην λαμπάδα,
καί ζωον είς άλλο τοιούτον αγγείον. Καθ’ όσον
δαπανάται ο οξυγονικδς'άηρ, είς τδ εν αγγείον
δ*,α της καύσεως, καί είς τδ άλλο διά της Α ναπνοης, σβύννεται η λ α μ π ά ς, καί αποθνήσκει τδ
ζωον. Ε’ξετασε τδν καταλειφθεντα αέρα, δς τις
είναι νιτοογονικδς, καί θελεις ίδεί , δτι κάμμίαν
αλλοίωσιν δεν επαθε* διότι αύτδς δεν χρησιμεύει
ούτε διά την καυσιν, ούτε διά την Α’ναπνοην. Or
•όξυγονίκός όμως αηρ ηλαττώθη σχεδόν τδ ημισυ,
καί άντ αυτού θελεις ευρει ανθρακικόν οξύ, καί
ύδωρ. Είς τδ πρώτον αγγείόν εγινε τδ ανθρακι
κόν οξύ άπδ τδ δξυγόνον του ατμοσφαιρικού
άεοος, ηνωμέναν με τον ανθρακα τού λύχνου* είς
τό άλλο εγινεν άπδ τδ αυτδ όξυγονον, καί άπδ
τον ανθρακα τού αίματος τού ζώου* καί είς τά
δύο εγινε τδ ανθρακικόν οξύ εξαίτίας τού θερ
μαντικού * τδ δε καταλειφθεν μέρος τού δξυ γδ.
Η' A ’ ya_
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νου ηνώθη μέ τό ύδρογόνον του λύχνου, και του
αίματος, καί άπετέλεσε το ύδωρ * εάν ένωθη το
βάρος της καυθείσης λαμπάδας, μέ το τού δαπανηθέντος όξυγονικού άέρος, θέλει είσθαι ακρι
βώς ίσον μέ τό βάρος του εκτελεσθεντός ανθρα
κικού οξέος, και ύδατος·
Η.' τροφή δίδει είς τό α ίμ α υδρογόνου , καί
άνθρακα, είς άναπλ/ρωσιν των δαπανηθεύτων. 1
38.3» Οί χημικοί μετά πολλχς ’ επιπόνους πεί
ρας, έβεβαιωθησα'ν, I. δτι ό νηςικός άνθρωπος, Ο
ταν ηναι είς άνάπαυσιν, ευρισκόμενος εις κράσιν
26. βαθμών τού θερμομέτρου τού Ρδωμύρου,
δαπανά εκάςην ώραν Ι 2 ΐ 0 κυβικούς δακτύλους
όξυγονικού άέρος' α. οτι περισσότερον δαπανά ό
αυτός άνθρωπος, όταν ηναι ψ ύχος- διότι.είς κρασιν 12 βαθμών, δαπανά 134-4· δακτύλους, μ.
οτι καθ’ r,v ώραν γίνεται η χωνευσις, δαπανά
σχεδόν ι8 ο ο καί περισσοτέρους δακτύλους. H f
κίνησις, καί η σωματική άσκησις παρά πολύ αυ
ξάνουν ταύτην την αναλογίαν. Ε κ τούτων συνάγομεν, ότι η δαπανωμένη ποσότης του όξυγονι.
κού άέρος υπό διάφορων άνθρωπων, δεν είναι
πάντοτε η αύτη. Α’πεδείχθη προσέτι, ( ότι 6 άν
θρωπος εις τό διάςημα των
ώρων, δίδει εις
την άτμοσφαΓραν περίπου 3 λίτρας, καί 9 ούγκίας
ανθρακικού οξέος, καί περίπου ι λίτραν, καί I
ούγκίαν ύδατος. Ε πειδή λοιπόν τό ανθρακικόν οξύ
sivat σύνθετον άπό 7 2 μέρη οξυγόνου, καί 28
ανθράκος, τό δέ ύδωρ είναι σύνθετον από 85
μέρη οξυγόνου, καί 15 υδρογόνου* επεται , οτς
η Α’ναπνοη άφαιρεΓ άπο τό αίμα είς διάςημα 24
ωρων μίαν ούγκίαν, καί τρία τεταρτημόρια ύδρο-
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γόνου, καί μίαν λίτραν άνθρακας. Εις πάσαν με·,
σαίαν Αναπνοήν, κατά τους λογαοιασιχούς του
Ιουρίνου , 6 άνθρωπος αναπνέει 4 ° κυβικούς δακτύλους άέρος * είς δε την μεγίςην, ΐ20. από τον
άναπ ,εόμενον ομςος αέρα, καταπίνει μέρος, το
όποΓον
Α λες ελογαρίασε, κα: τό ευρηκ-εν
του όλου. Δ ι ά .τ ο νιτρογόνον, τό οποΓον συνο
δεύει τό όςυγόνον
τούς πνεύμονας, ήτον κοινό
γνώμη, ότι έςερχεταί ολον διά της εκπνοης, αλλ’
ό Δαύυος τώρα νεωςί άπέδειόε, καί διά πειρα
μάτων τό εβεβαίωσεν ό ΙΙφάφφος, οτι ολίγη πονιτρογόνου χάνεται είς την Α’ναπνοην, καί
f
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ενουται μ« το σώμα* με ποΓον τροπον όμως ακό
μη δεν ηξεύρομεν.
Η' Πίψ-.ς
384· Η' χωνευσις δίδει είς τό αίμα δια των
«να
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άπίλε-.- «Υγειών οπού χωρίζουν τα υγρά, το υύρογονον,
κν του αν- καί τον ανΟρακα , τά όποΓα εδαπανηΟησαν είς
*.',1 '
τους πνεύμονας οια της αναπνοής, h ν οσω οιαTCV <Α?ογο,,
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τηρεΓται ‘αυτή η ισορροπία της υαπανης, κα: της
VCU.
άναπληρώσεως, δεν. άλλοιούται των ζωων η οικο
νομία* άλλ εάν η απώλεια των δυω συ<ςατικω.ν
τού αίματος ςοιχείων ύπερβαίνη την άναπληοωσιν, τό αίμα κατ ολίγον γυμνούται από τά ςοιχεΓα του , καί. τό ζώον κινδυνεύει από φλογιςικάς ασθένειας*. Καί τώ* όντι βλεπομεν, οτι τοιαυται άσΟενειαι ως επί τό πλεΐςον κυριεύουν τούς
γεωργούς, τεχνίτας, καί πάντα άνθρωπον, δς τις
έν ίδρώτι τού προσώπου. Καθ’ έκάςην οί τοιούτοι χάνουν διά της αναπνοής, καί η τροφή των
είναι ολίγη, καί διά τούτο δεν άναπληρούνται
τά άπολεσΟεντα. Το οξι^όνον τότε εύρίσκεται
πολύ είς τό α ίμ α , ώς προς τά λοιπά
χεΓα * καί
επειδή
δεν ευρίσκει
ίκανην
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ύλην ανθρακος, και υδρογόνου, διά ν άποτελέση το ανθρακικόν οξύ και τό ύδωρ , ένεογεΓ
βιαιότεοον εις τό αίμα * τό μεταβάλλει, τό θερ
μαίνει, τό φλογίζει, καί διά τούτο γίνεται πλέον
Tc xoxxtχόκκινον.
νον χ ρ ^ μ .α
^8.5»
οτι τούτο είναι αληθές, άποδει- tc C αίματας
χνύεταί με τό έξης πείραμα. Βάλε αίμ.α «ίς την 'κροϊρχ'ζχι
ατζο το ό ' υ - πνευματικήν αντλίαν, η εις τόπον, όπου δεν εί γονβν.
ναι όξυγόνον, χαί θέλεις ίδεΓ, οτι αποκτά μαυρον χρώμα. Ε’άν δέ τό βάλης εις ανοικτόν αέρα,
η μάλλον εις τό όξυγόνον, λαμβάνει χρώμα 'ερυ
θρόν. Κατά τάς παρατηρήσεις του Κίγνου (Cigna),
τό αίμα, ό,που επιστρέφει από τους πνεύμονας
εις ολον τό σώμα, είναι κόκκινον * διότι ήγγισε
το οξυγόνον. Ε’ξ’ εναντίας, τό φερόμενον εις τους
πνεύμονας άπό τό σώμα, είναι όλιγωτερον κόκκινον. θ' ΓΕριεςλέυος εβαλεν αίμα κριού εις ο’ξυγόνον, εις ατμοσφαιρικόν άερα , καί εις άλλους
αέρας, καί είδεν , ότι τά πλέον μαύρα μέρη
ε,κοκχίνιζον εις τον ατμοσφαιρικόν αέρα, καί τό
χρώμα, τό κοκκινον ήτον άνάλογον μέ την ποσό
τητα του οξυγόνου, Ο αυτός εβαλεν αίμα εις
κύςιν, καί την άφησεν εις ανοικτόν αέρα * τό
μέρος έκεΓνο, ό,που άγγιζε τάς πλευράς τής κυ<τεως εκοκκίνισε, τό δε λοιπόν έμεινε μαύρον. Ο*
αήρ, ό,που μείνη πολύν καιρόν επάνω του αίμα
τος, χάνει την καθαρότητα, σβύννει τον λύχνον,
καί κατακαθίζει τό ασβες'όνερον. Το αίμα λοι
πόν ροφα πολύ οξυγόνον, καί κοκκινίζει άναλόγως μέ ττ?ν ποσότητα αυτού. Τό αίτιον τής τού
αίματος έρυθρότητος, λέγει ό Χαπτάλιος, είναι
η αποβολή τού ανθρακος, καί τού υδρογόνου * καί
τούτο θεμελιούται είς τάς πείρας τού Α'μιλτωνος,
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δεν κινούνται, η δεν κοπάζουν,
χα| τρώγουν πολ ύ, λαμβάνουν εις τό αίματων
χ
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Προγονού,
διά της χωνευσεως, περισσότερον ύλην, παρ
χαί ανβραχος όσην ηάπορουν νά δαπανήσουν διά της αναπνοής,
είς το
καί διαπνοής * ο6εν περισσεύει τδ υδρογονον, καί
P'1·
ό άνθραξ. Η' φύσις λοιπόν πρέπει νά παλευση
εναντίον της των χυμών άλλοιωσεως * διά τούτο
πολλάχις βιάζει την κυκλοφορίαν μέ τον πυρετόν,
καί σπουδάζει νά διόρθωση την αταξίαν μέ την
ταχεΓαν αναπνοήν. Πολλάκις τδ κατορθόνει χωρίς
καμμίαν εξωτερικήν βοήθειαν, καί τότε ο άνθρω
πος αναλαμβάνει την υγείαν. Α λ λ’ όταν τούτο
δεν ηναι δυνατόν, τότε 6 θάνατος είναι άφευκτος,
καθώς ακολουθεί είς τούς σηπτικούς, καί εις τους
κακοήθεις πυρετούς,
Ποθεν
3 87· θ ' Α'λες, κα: ό Βοεραάυι'ος παρετηρη.
n
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σαν, οτι το αίμα αποκτα θερμότητα, όταν πέ
ρα διά των πνευμόνων. Οί νεώτεροι φυσιολόγοι
εύρηκαν την ποσότητα ταύτην της θερμότητος ως
TV7. Ο Κραυφόρτιος εύρηκεν, ort τό των αρτη
ριών αίμα τού σκύλου προς τό των φλέγων, είναι
ως 111 προς ιοο. τού δέ προβάτου ως 123 προς
ΐοο. θ' Βυφων καί ό Βοουσοννετιος λέγουν, δτι
η θερμότης είναι ανάλογος μέ τό μέγεθος τών
πνευμόνων. Αλλά πρώτος ό Ααυοίσιπρος είπεν,'
ότι η θερμότης προέρχεται άπο τον όξυγονικόν
αέρα. Είναι αναμφίβολον, ότι ό όξυγονικός άηρ,
όταν θέλη νά ένωθη μέ τον άνθρακα, καί με τό
υδρογονον τού αίματος, διά νά άποτελέση τό
ανθρακικόν οξύ καί τό ύδωρ, πρέπει ν’ αφηση «Γς
τούς πνεύμονας, μέσα εις τούς οποίους γίνεται
ft ρηθείσα σύνθεσις, ποσότητα τινά θερμαντικού,

το οποίον διαχυνόμενον αδιαλείπτως έ:> το αίμα,
διατηρεί το έμφυτον θερμόν * καί οσ·ί*> μεγαλειοτερα είναι
αναλυσις του οζυγονι^ού αέοος* πε
ρισσότερόν Οελει είσθαι το θερμαντικόν, καί επο
μένως περισσότερα θέλει είσθαι η έμφυτος θερμότης. Ε άν πολλην ώραν άναπνεύσωμεν όξυγονικόν
αέρα , θέλομεν βλσφΟη εις την υγείαν * διότι η
πολλή ποσότης του θερμαντικού θέλει αραιώσει
παρά πολύ τό αίμα, καί θέλει ταχύνει τ£ν τού
του κυκλοφορίαν, τό -οποί')ον ημπορεΓ νά προζενηση τον φλογιςικόν πυρετόν, καί τών πνευμόνων
την' φλόγωσιν* Διά τούτο οίκονόμ.ησεν τ- θεία
πρόνοια ν αναπνέη τό ζώον, όχι μόνον όζυγονικον
αέρα, άλλα καί νιτρογάνον. Ε κ των είρημένων
συνάγομεν ι. ότι τό θερμαντικόν είναι τόσω πε
ρισσότερόν, οσω καθαρωτερος είναι ό άηο. 2. ότι
όσα ζωα έχουν μεγαλειότερον πνεύμονα, είναι
καί θερμότερα.
.388. Είπαμεν καί αλλαχού, ότι ό άδολος
διαπνοή εκβάλλει μέρος θερμαντικού. Εις την με
γάλων περίοδον του πυρετού, οί >πόροι είναι συ.
νεςαλμένοι, καί διά τούτο δεν ένεργεΓ ό άδηλος
διαπνοή * οΟεν συναθροίζεται εις τό αίμα πολύ
θερμαντικόν* Ο ταν αρχίση η άδηλος διαπνοή ,
ε’λευθερούται .από την θερμότητα ό ασθενής.
3 8 9 · Δ εν είναι δυνατόν, λέγει ό Βρυνιατέλλης, έναντιούμενος εις την θεωρίαν τού Λαυοί'σιηρου, η τού ζώου αναπνοή νά προέρχεται, από
μόνον τό όξυγόνον της ατμόσφαιρας * καί τό οξυγόνον νά ένούται αμέσως μέ τον έν τώ αίματι
άνθρακα, καί ύδρογόνον, καί αί συνδέσεις αύται
νά_ έκτελούνται είς μόνους τούς πνεύμονας*. καί

τ.
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το έκ των συνθέσεων προκύπτον, νά ήναι ανθρα
κικόν οξύ, και ύδωρ * καί ολη η βάσις τού κα
θαρού άερος νά εξέρχεται διά της έκπνοης, εν είδει ανθρακικού οξέος πνεύματος, καί ατμού. Δ ιό
τι εάν το όξυγόνον μόνον, λέγει ό αυτός, είν
εκείνο, τό οποίον ένε.νγεί εις την αναπνοήν τών
ζωων, πρέπει η βάσις τού καθαρού αέρος (τάν
όποΓαν αυτός ονομάζει θερμοξυγονον, ηγουν όξυ
γόνον χημικώς συντεθειμένον μέ τό θερμαντικόν)
νά άναλυθη, και επομένως πρέπει νά μείνη ελεύ
θερον, όχι μόνον τό θερμαντικόν εκείνο, ό,που
διετάοει το' οξυγονον εν εΓδει αέοος* αλλά και τό
χημικώς συντεθειμένον, άγουν τό αποτελούν τό
θερμοξυγονον επειδή τό εν τ ύ Οερμοξυγόνω θερ
μαντικόν γίνεται ελεύθερον , όταν τό χημικώς
μετ’ αυτού συντεθειμενον όξυγόνον συντεθά μέ άλ
λα σώματα ε’ς αιτίας των συγγενειών. Ε’αν λοι
πόν λογαριάσωμεν, πόσον καθαρόν αέρα δαπανώσι τά ζώα διά της αναπνοής, μάλιςα εις μερικάς περιςάσεις, ως είς την κίνησιν , σωμασκίαν,
ζες/ιν, κτ. και ςοχασθώμεν, πόσο.νθερμαντιχόν
πρέπει νά μείνη ελεύθερον, όταν μόνον τό όξυ
γόνον συντίθεται είς τούς πνεύμονας * η χαυσις
των εν τω πνευμόνι ςτοιχείων δεν πρέπει νά γέ
νη άόγως, αλλά ταχύτα τα , καί μέ σφοδρότητα*
καί επομένως γτό αίμα, καί οί πνεύμονες πρέπει
νά θερμανθούν περισσότερον πατά τά λοιπά μέ
ρη, τό οποίον τούτο δεν ακολουθεί είς τάν ανα
πνοήν»
£θθ. Ο" άνθραξ, κςά τό ύδρογόνον, ώς λέγει
ο ΑαυοΥσιτρος, είναι αί βάσεις αί όξυγονούμεναι,
αί οποίαι είς την. Α ναπνοην ενούνται άδιαλειπτως
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as τό όξυγόνον. Είς τα ζωα όμως , τα έχοντα
θερμόν αίμα, πρεπει ,νά Οεωρησωμεν άλλας όξυγονουμένας βασε»ς, πλην των είρημένιυν (όπλα,
δη του ανΟρακος, κα: του υδρογόνου), ηγουν του
λιθικού όξεος, του βορωσσίκού, καί μάλιςα του
φοχχφοοι^ου οξέος* διότι εις πολλά μέρη του
ζώου γίνεται φωσφορικόν οξύ, ως βλεπομεν εις
τον χυμόν της διαπνοής, εις τά ούρα κτ. λοιπόν
ο /ι μόνον
ανΟραξ, αλλά και πασα όξυγονουμένη βάσις του ζοόντος·ζώου όξυγονούται μέσα
εις αυτό, καί ούτως αποτελούνται τά διάφορα
οξέα. Καί επειδή αι βάσεις είναι σκορπισμεναι
είς ολον τό σώμα, η όξυγόνωσις δεν γίνεται μό
νον εις τούς πνεύμονας.

ό

39 ϊ· Κατά την γνοιμην τού αυτού Βρυνιατέλ.- Α ν Τ ',> α ΐ!ς
λου, τό σύςημα τού Λουοισιηρου είναι επισφαλές ΐς την Tvj
α ττ οο ςς χκαν
.»·
<>
\ « λ.
/
\ »
t « . ,
ο οδ α
α·
κατα τούτο," οτι το υοοονονον,
το οπαίον ο Γρηϋεις τασκευην,τηΤ,ν
ι *
ι
Βρυνιατελλης ονομάζει φλογογόνον, εξέρχεται απο
τό αίμ.α, ένωΟεν αέ τό όξυνονον, έν είδει ύδα- "ν ανα'
^ λ
- ά
,'
«
ν «ν
y
*ν0Τ<·
-ος. Ο Λαυοισιηρος λεγει , οτι το υόωρ είναι
όξείδιον υδρογόνου. Α λλ’ εάν έξετάσωμεν, λεγει
ό Βρυνιατελλης, ό,τι συμβαίνει είς' την ένωσιν
του ύδρογονικού αέρος, όταν άποτελη τό ύδωρ,
καί τάς ιδιότητας του ύδατος αυτού' καταλαμβανομεν, οτι τό ύδρογόνον άποτελεΓ τό ύδωρ,
ό'ταν ένουται χημικώς μέ τό Οερμοξυγόνον, καί
όχι μέ τό οξυγόνου ' καί οτι τό ύδωρ είναι Οερμοξείδιον τού υδρογόνου, καί όχι όξείδιον. O pr.·
Οείς φυσικός αφ’ ού έφερε πολλάς αποδείξεις είς
τό σύγγραμμάτου, λεγει ούτως. Ε’άν ύπο6εσω.
μεν, κατά τον Λαυοισιτρον, οτι τό ύδωρ είς την'
αναπνοήν των ζώων άποτελ&Γται από τό έν τω
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αίματι ύδρογόναν* πρέπει νά ύποθεσωμεν με αντόν, οπ τό ύδρογόνον είναι, ελεύθερον, καί τγλύβι
εν τώ 'αΓ ματι. Ε ά ν τούτο ήτον αληθές, το αίμα
των φλεβών,· θερμανθέν εις επιτήδεια α γγεία ,
>επρεπε νά εχβάλλη ύδραγονικόν .αέρα , καί τοιούτον αέρα νά εχβάλλη καί διά Trig αναπνοής * το
οποίον είναι εναντίον τ?ς πείρας. Το ύδρογόνον
' |ν τώ &Γματι £ί^αι^ ηνωμέναν με αλλας ζωικάς
βά ζεις, από τάς οποίας δεν είναι δυνατόν νά
εξέλθη ούτε μέ Την -βοήθειαν τού θερμαντικού,
V
'
,
'
f/
Ν ,
εξω αν ηναι τοσον ισχυρόν, ωςε να αποχωριση
τά σϋςατικά του μέρη · καί αν γίνεται ό χωρι
σμός οΰτος μέσα εις τό ζώον, δεν ηξεύρομεν αχό
μη με ποιον τροπον γίνεται. Ιο οε υβωρ, ο,που
εξέρχεται είς την εκπνοην, ημπορεΓ νά προέρχε
ται καί από τό έξης αΓτιον. Ηξευαομεν , λέγει
ό οηθείς φυσικός, ότι εις δλην την επιφάνειαν
του ζώου, καί μέσα εις άλας του τ ά ς . κοιλότη.
τας , γίνεται διαπνοή των χυμών , ητις ώς επί
τό πλείςον συνίςαται α π ό . υδατώδη χυμόν, ο
όποΓος ητον ποότερον κατεσκευασμενος, καί χ ω 
ρισμένος από τά άκρα των αγγείων. Ε’άν όμως
θελησωμ,εν να βεβαιωσωμεν τό του Ααυοίσιηρου περί της αναπνοής σύςημα, π ’ρέπει νά κάμιομεν περί ταύτης πολλά πειράματα, καί οχι ' νά
ύ^οθετωμεν, καθώς έκάμναμεν εως· τώρα.
ΓΓοφατηρη39 <2· Καί η θεωρία τού Λαυοϊσιηρου περί του
βϊΐς -τ:Sfji
του e/χφΰ- εμφύτου θερμού, φαίνεται παράδοξος είς τόν ρη.
τβυ δβρ/ν.ς'-'» θέντα Βρυνιατέλλτν *’ διότι λέγει, πώς 'είναι δυ
νατόν, αόνον τό θερμαντικόν, δ,που μένει έλεύ* θέρον από τό όξυγόνον, έν ταυτω νά ένόνεται
μ« τόν άνθρακα, >ά έξατμίζη τό ύδωρ, καί νά
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επειτα τόσον , ωςε να ζεςαίνη ολον τό σώ
μα. Or Α'σσενφράτσιος, καί Λαγράγγιος , βλέποντες την ατοπίαν ταύτην, είπαν, οτι τό οξυγόνον διαλύεται, καί μεταφέρεται εις τό α ίμ α ,
καί κατ ολίγον αναλύεται , καί ενούται μέ τόν
ανθρακα, καί υ'δρογόνον* οθεν αντί να τελεσθτ
η χημιχη σύνΟεσις εις τούς πνεύμονας, κατά την
προτέραν θεωρίαν , αρχίζει άπ’ ε’κεΓ, καί τελειο^
νει μέσα είς τό αίμα * λοιπόν καί η έμφυτος θερμότης αρχίζει από τούς πνεύμονας, καί χύνεται
επίσης είς ολον τό σώμα. Κατά ττν πριότην όμως
θεωρίαν, επρεπε νά'τναι όλιγωτερα είς τ’ άλλα
μέρη , καί πολλή είς τούς πνεύμονας* τό οποίον
δέν αληθεύει.

μένη

ile ^ i Της Κ αύάεος.
393· ^ περισσότεροι άνθρωποι 'νοούν μέ την π-:?ί·τός
λέςίν Καύσιν εκείνο , ο,που βλέπουν είς τόν φούρ- Καυ58ως· 1
ν
, ,
,
,
~
f
Ρ
τον φλ·
νον, ηγουν φλόγα, θερμότητα, και φως* οι χη- γιςβ1χ
μικοί Ομως ονομάζουν Καύσιν, crav τό οξυγόνο**
κολληθη , καί ένωθη μέ τό τυχόν σώμα. Το' θε
μελιώδες της Καύσεως ςΌΐχεΓον, πριν φανη η Νέα
Χημεία, ητον τό φλογιςόν, η φλογιςικόν. θ ' Βεκκεοος είπεν , οτι τό φλογιςόν είναι μία· γη έμπρησιμος. θ ' Μακούερος ώνο'μαζεν ουσίαν τινά προσκολλημενην. είς τό φώς. θ ' Βεργμανν,ος τό έθεώρει κατά δύο τρόπους, εμμονον είς τά σώματα,
καί πτητικόν, η αίθέριον. θ ' Χάγηι ενόμίζεν, δτι
είναι φωσφορικής φύσεως, ευρισκόμενον είς τά μέ
ταλλα. θ ' Κιρουανός έλεγεν, οτι εύρίσχετάι. είς
τόν εμπρ/σιμον αέρα, θ ' Χθααλος , οτι είναι τό
καθαρόν πύο , η τού πυοός η ύλη , εύρισκΟνέντ
Τ ·

2 $ > 0

είς τά εμπρησιμα σώματα, τό όποιον, όταν καώ
ωνται* εξέρχεται εν εί'δει φλογός, και θερμότα
τος * όθεν κατά την γνώμην αυτου, πάν εμπρησιμ.ον σώμα είναι σύνθετον * καί πρώτον συςατικόν
του μέρος είναι τό φλογιςόν, τό οποίον εξέρχεται
διά της Καύσεως. Καί η διάφορά προσέτι του
σ χήμ α τος, πυκνότατος, χρώματος χυμου των
σωμάτων, προηρχετο από τάς διαφόρους υλας*
μέ τάς όποιας είναι ηνωμένον τό φλογιςόν ' ύπε*
θετεν αυτός, οτι το θειον παρ* χαρ. γίνεται από
τό φλογιςόν, καί από τό θειί'κόν οξυ , όμου ηνω*
μένα * κα: ότι τά μέταλλα είναι σύνθετα από
ιδιαιτέρας γαίας, καί άπό το φλογιςόν. Ε νόμιζεν
ο τ ι, όταν χαιωνται το ΟεΓον και τα μέταλλα, ε
ξέρχεται τό φλογιςόν ’ καί οτι επιςρέφει εις ο*
σα σώματα το έχασαν, αν τα ραλωμεν επάνω εις
τό πυρ, πλησίον τών άνθρακων, ελαίων, καί άλλων
f οιουτων , τα οποία γεμάτα όντα από φλογιςόν*
μεταδίδουν μέρος καί εις εκείνα.
Π»ς έ^γε·:.
3^ 4· Δ ιά της Κεωτέρας Χημείας άποδείχνευε.
έζα·>σις T at> °τι τό φλ<?/ιςόν δεν υπάρχει. Ειπαμεν άλ
υ π ο Των ν£ ω .
.
w
Λ ν
>
/
f>
ν
γ^
λαχού , τι είναι εμπρτσψ.ον σώ μα, οτι είναι όηλαδη εκείνο, ο,που μέ όλίγην θερμότητα γίνεται
επιτήδειον να' ένωθη μέ τό όξυγόνον του άέοος,
έχΛεμπον φώς, καί θερμαντικόν, εν ω καίεται ,
ηγουν έ}$πέμπον εκείνο τό σύνθετον , το λεγόμε
νον Πυρ. Το' θερμαντικόν, καί τό φως, άποδεικνύουν > ότι τό πρότερον διαλελυα.ένον αεροειδές
οξυγονον, ηνώθη μέ αυτάς, καί έγινε ςερεόν. Πάν
τοτε είς_ τάν Καυσιν πρέπει νά προέλθη θερμαν
θήκαν , καί φώς * αλλά τότε μόνον γίνεται εις η
μάς αισθητόν , όταν ηναι δαψιλές, καί η Καυσις
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ταχεΓα* δέν γίνεται λοιπόν Καύσις, οπού δεν
είναι όξυγονικός αηρ. Εις την πνευματικόν αντλί
αν σβυννεται καί το λαμπας, καί οί αναμμενοι αν-·
Θράκες * το αυτό συμβαίνει, καί όπου ’ δεν εισέρ
χεται άηρ , η δεν άνανεούται. R' πείρα δεικνύει ,
ότι η πυρκαΓά παύει, όταν ό τόπος εκείνος ήναΐ
πανταχόθ3ν κλεισμένος* φθάνει μόνον νά αντέχουν
ο: τοίχοι εις τους ατμούς Των καιομενων σωμά
των.
39^· θ'* αηρ είς Την Καύσιν όλιγοςέυει * καί
αν βάλης αναμμένην λαμπαδα εις τό υόωο. χολ; ‘
,
,
,
'
,
‘ ' «,
λημενην «ίς σανιόας , καί τον σκεπασης με υελινον κώδωνα , τό φως καώ ολίγον ελαττούται, καί
τό ύδωρ αρχίζει νά έμβαίνη εις τον κώδωνα. Α φ
ού δε σβυσθη λαμπάς , αν έμβάσης*άλλην λαρ*ί
παδα αναμμένων , σβύννεται καί αύτη * διότι ό
καταλειφΘείς αηρ δεν είναι προς χαυσιν επιτήδειος,
επειδή δεν εμεινεν οξυγόνον.
39^· Ο καταλειφΘείς αηρ εις τό αγγεΓον, άφ’
r /ο Λ- .· n
¥
/
/
ου σβυσθη η λαμπας, σεν είναι μονον νιτοογονον,
ηγουν τό άλλο συςατικόν ςοιχεΓον τού άτμοσφαιρικού άέρος , άλλ’ είναι καί ανθρακικός οξύς άηρ.
Σβύσε λαμπάδα εις σίφωνα καλα κλεισμένον ,
καί χύσε άσβεςόνεοον , καί θέλει γένη γαλακτώ
δες. Ηξεύρομεν, οτι τό νιτρογόνον δεν ένόνεται
τελείως με τό άσβεσόνερον. Είναι λοιπόν
αν
θρακικός οξύς ά/ρ , ός τις εγεινε δια της ένώσεως
του οξυγόνου με τον άνθρακα της λαμπάδος.
3 9 7 * Πολλαί πεΓραι μάς βεβαιόνουν , ort μόνον τό οξυγόνον είν’ επιτήδειον προς καύσιν. Βά. >
/
.
/ f.
,
As αναμμενην
λααπαόα
εις αγγειον
γεματον
οέ-υI I
t
* *
* '
·
γονον , και άλλην εις αγγειον εχον ατμοσφαιρικόν
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αέρα. Είς το πρώτον άγγεϊεν
φλοξ ευϋυς γίνεr a t μεγαλειοτέοα , λαμπρότερα , χαυ^ικωτέρα ,
καί τ; χαυσις ταχύτερα * το αύτό συμβαίνει χαί
εις 5ύο αναμμένους άνθρακας. Ε άν βυθίσης εις
τό οξυγόνου, δαυλόν ολίγον άναμμένον , ευθύ? άνάπτεται ολον. Ε ’άν γένωσιν αί πεΓραι αύται εις
διαφόρους αέρας, θέλεις ίδεΓ, οτι μόνον ό όξυγονιχός είναι προς χαυσιν Επιτήδειος Το οξυγονον λοιπόν είς ταύτας τάς πείρας ένούται με τό
σώμα, χαί αφίνει ελεύθερον το θερμαντικόν χαι το
φως ^ καί ούτω φαίνεται τό πυρ.
3^>* Ο 'Γαν τό σώμα καίεται, άλλοτε εξα
Τ' ε·.νwc·. η
τμίζεται ως καπνός μόνον, άλλοτε δε φαίνεται
Φλόξ. Tc αίτιον είναι τούτο. Ο*ταν τό χαιόμενον
<Ρωυ.α δεν προφθάση νά εξατμισθη, καί νά γένη
αίθέριον , καπνίζει* αλλ’ όταν αύξηΟη τό π υ ρ ,
καί τό σώμα μεταβληθη ε ’ς πτητικά μόρια, τό
τε άνάπτεται η Φλόξ * της λσμπάυΟς λοιπόν η
Φλοξ διατηρείται από την εξατμισιν τού κηρίου *
κα: η Φλοξ άλλο δεν είναι ,
μη θερμαντικόν
καί φως, εξελΟοντα από τον όξυγονικόν άέοα, καί
συναφθεντα με το καιόμενον σώμα, τό όποΓον ε
ξατμίζεται.
Tl stvcu =
399- Ρ' κ απνός είναι κράμα άπό ύδωρ, ελαιΚαπνός χαϊ ' ον , πτητικά ά λ α τα , χαι άλλα τινά άεροειδη, τά
Καττνία.
όποΓα προέρχονται άπό την καύσιν τού όξυγονικού άερος με τά διάφορα μόρια των φυτών. Η
Καπνία προέρχεται άπό τά μη καλώς καυφέντα
σώματα . μαλιςα όταν τό σώμα δεν εχη πολλην
κοινωνίαν με τον ατμοσφαιρικόν άε'ρα. Ε’άν η
καύσις ηναι ΤαχεΓα, δεν φαίνεται ό Καπνός, διό
τι καίονται. ευθύς τά καύσιμα μόριά του. Α’λλ’
«άν η καύσις ηναι βααδεΓα, τότε είναι και Καπνός,

ει
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καί η παλαιά Καπνία ημπορεί ν’ άναφθη πάλιν.
Η ςαχτη περιέχει τά έμμονα μόρια , τά συςατιχά των φυτών , καί των ζώων.
φοο. Δεν είν ευκολον νά δωσωμεν λόγον διά rj'i0 "v τ*
τα χρώματα t o φλογος. Πολλά κώματα εχουσι λ *c
φλόγα διάφορον. Η ξευρομεν, δτι εις τό φως εύρίσκρνται τά επτά χρώματα, τά οποία διαφόρως
χρωματίζουν τά σώ ματα, κατα τάς διαφόρους
άντανακλασεις, Ε’νδεχόμενον λοιπόν eivat,' εις την
καυσιν τών σωμάτων , η άκτίς αυτή, καί όχι άλ
λη , διά τινας π ερ νά σ εις, να άντανακλασΟη, και
νά προζενηση τούτο τό χρώμα. Π ς επί τό πλε;ςον βλέπομεν εις την αυτήν φλόγα διάφορα χοωά
ματα. 1 δε τό φώς του λυχνου , ότι η κορυφή εί
ναι κιτρινωπή, η κοκκινωπό, η βάσις όλη γαλά
ζιος , και πέοιξ εις το 'οΧο'Γ σώμα της φλογος λε
πτόν χρώμα ίοειδές. "ίσως τά διάφορά πτητικά
μόρια του φλογιζομενου σώματος άντανακλώσι τάς
διαφόρους του φωτός ακτίνας.
40 ϊ. Κατά τάς γενομένας είς τον αυτόν σχε- Τά φυτά ί>.τ
δον καιρόν παρατηρήσεις υπό του Πριεςλεύου, *“ζλ6υν#*ε»
,.
‘
,
>
ν
1 Ν ,
,
λυ οξυγοον.
I γγεγχοουζου , και Σενεβιηρου , τα φυτά εκβάλ
λουν πολυν οζυγονικόν άέοα, αναλόγως με την ακμη,ν του φυτου , και με την δύναμ.ιν του φω
τός ’ φθάνει νά προσβαλλη ό ήλιος εις τό φυτόν,
εΐτε εμμέσως , είτε καί αμέσως. Διά νά εκβάλης
οξυγονικόν αέρα από τά φ υτά, βάλε τα είς κώ
δωνα γεμάτον από ύδωρ, τον όποΓον βάλε τον άνωκάτω είς κιβωτιον γεμάτον καί αυτό άπό ύδωρ’
εύΟυς άφ’ ού προσβάλωσιν αί ακτίνες του ηλίου,
αρχίζουν επάνω είς τα φύλλα του φυτου μικρά:
πομφόλυγες άερος, αί όποΓαι τρέχουν προς 'τα
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άνω 5 και εκβάλλουν εκεΓθεν τον άερα. Αυτή η
δρόσος η εκ του ζωτικού άέοος , λέγει ο Χαπτάλιος, είναι της φυσεως ευεργεσία, ητις μέ τούτο
• το μέσον άναπληροΓ την συνεχή απώλειαν τού
προς αναπνοήν επιτήδειου άέρος. Το φυτόν ροφά
το ανθρακικήν οξύ της ατμόσφαιρας, και εκπνέει
. καθαρόν αέρα. (V άνθρωπος εξ εναντίας τρέφεται'
από καθαοόν αέοα, καί εκβάλλει πολύ άνθοακικον οξύ. Φαίνεται λοιπόν, ότι το' φυτόν, καί τό
ζωον, αγωνίζονται τό εν διά τό άλλο, καί ού
τως από τά δύο μέρη αναπληρούται τό έλλεΓπον.

^02.

ί>

ΤΤ· ς τννΤ ά φυτά παύτα δεν εκβάλλουν με την
T?'Xr· Τ° - 1 \
'
' V
' »'
/ ,· ,
\
o.csi? την e. αυτήν ταχύτητα τον οξυγονικον αέρα. Α λλα τον
αγωγόν του εκβάλλουν ευθύς άφ’ ού προσβάλη ό ήλιος, άλλα
βρα όυτεοον ‘ κανέν όμως δεν άργοπορεΓ περισσότεφυτ*'.
ρον από επτά, η όκτω λεπτά, εάν τό φως.τού ήλιου
ή ναι σφοδρόν. Τα νέα φύλλα δίδουν ολίγον όξυγονικόν αέρα/ οσα δεν είναι τεθραμμένα , καί πλέ
ον πράσινα , δίδουν περισσότερον. Ε πάνω εις τά
φυτά ό η^ιος ένεργεΓ, όχι με τό θερμαντικού του,
άλλα με τό (ρω;. Φαίνεται, ότι τό φως βοηΟεΓτην
χωνευσιν των φυτών, καί ότι τό όξυγανον, τό
όποΓον είναι εν από τα συςατικά τού υδατος,
σκορπίζεται , όταν δεν εύρη τρόπον νά ένωθμ με
τό φυτόν. Καί εκ τούτου συνάγεται, ότι τά* ακ
μαιότερα φυτά δίδουν περισσότερον οξυγονικον
’/
αέρα.
,

K'J

Τα φ·-τα εκ£

καλούν

την

4^,3* Α’πο τά$ νεωτάτας πείρας τού Α'σσεν,

/

·/

\

'

\

\

>

c

νΰκταάνθοα- 9Ρ*τσ:ου συνάγεται, οτι τα φυτά την νύκτα οοxcxov όζΰ.
φουν τον οξυγονικον αέρα, με τον οποιβν ένου*
ται ολίγος άνΟραξ, κα: εκβάλλουν ανθρακικόν ο-
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ξύ, ,Ευκολον εΓναι νά βββαιωΟώμεν περί ταύτης
της πειοας, αν βάλω μεν υποκάτω του αγγείου,
ε>ς το οποΓον είναι τό φυτόν, ά'λλο άγγεΓον με
άσδεςόνερον * η ανθρακική τίτανος , άτις κατακά
θεται τήν νύκτα', αποδεικνυει την γένεσιν του ανθρα
κ ι κ ο ύ οξέος* Ο ,τ ι χαΐ αν ηναι ο αηρ ούτος, ο έξερχόμενος την ,νύκτα από τά φυτά, είναι βέβαιον, ο τι
οπού είναι λίμναι, καί τόποι αγεώργητοι, καί ςερημέ<νοι από φυτά, είναι νοσώδεις, καί άλλο μέσον δεν
είναι διά νά γένουν υγιεινοί , εί μδ νά γεωργηΟούν. Η' πενιάς, εις την οποίαν εύρίσκεται η Ρ'ω
μή , είναι νοσώδης, λεγει ό Τγγεγχόουζος, ώς ά,
καλλιεργητές * έξ εναντίας, τά περισσότερα μέ
ρη της Τοσκανας είναι υγιεινά, καί κατοικημένα,
διότι είναι καί γεωογημέντ; καί τόσον' υγιεινά εί
ναι , ωσε /μπορεί νά κοιμηθη τις την νύχτα εις α
νοιχτόν άέοα χωρίς καμμίαν υποψίαν , ως εάν έκοιμάτο ρ.έσα εις τάν την οίκίαν του*
40 μ Ο'σον ωφέλιμος είναι διά τά ζωα ό ο’ξυ- ο οξυγ®ν·.*
γονικός άηο , τόσον βλαβερός διά τά φυτά. Α’πο
\
/
<·'
>
^ / a
*>
£ 7: t λ a η ς
τα πειοαματα των φυσικών απεόειχυη, οτι αν
τα ©υτα.
βάλωμεν φυτόν εις ατμοσφαιρικόν α έ ρ α , καί ά λ.
λο εις νιτρογονικόν, καί άλλο εις όξυγονικόν * τά
δύο πρώτα βλαςάνουν κάλλιςα, τό δε τρίτον φαί
νεται μαραμμένον. Το αΓτιον είναι, διο'τι τό φυ
τόν σύγκειται από άνθρακα , ύδρογο'νον , όξυγόνον, εις τά όποια πο^ς^εται εις μερικά φυτά κα}
νιτοογόνον. Το φυτόν έκ 'τούτων των τεσσάρων
αυξάνει. Το ύδωρ διαλυόμενον δίδει ύδρογόνον,
καί περισσότερον όξυγόνον, παρ’ όσον χρειάζεται
εις το φυτόν · ό'Οεν μέρος αυτού εξατμίζεται δια
των φύλλων, όταν είναι εί> φώς. Τον άνθρακα, καί

νιτρογόνον, ίσως τραβιζει το φυτόν άπό την γην,
η από τον αέρα' όταν λοιπόν βαλθη τό φυτόν εις
τον όξυγονιχόν αέρα** επειδή ουτος δεν ημπορει
να τό θρέψη κατ ουδενα τροπον, δεν ✓ είναι, π α 
ράδοξον , εαν μαραίνεται , ίσως καί άποθνησκη *
εξ εναντίας, εάν βαλθη, εις τόν νιτρογονικόν
άερα , ευρίσκει όμοειδη ουσίαν, και τροφήν. Είναι
t/
'
V V
V
/
όμως παρατηρημενον, οτι με τον καιρόν πασχουν
ολα τα φ υ τ ά , όταν ηναι κλεισμένα εις τον τυ
χόντα αέρα.
4 0 5 . Α’πό παρατηρήσεις πολλών φυσικών φαί

νεται , ότι είναι ωφέλιμον νά είσαγάγωμεν εις
. ,
του$ πνεύμονας Οςυγονικον α έρ α , όταν τις πασχη
δύσπνοιαν , η αλλα πάθη του ςηθους. Of Φοντάνας συμβουλεύει ενα τροπον ευκολωτατον διά ν α,·
~
ν
__ ,
ν ν 0 /
ναπνευσωμεν τούτον τον αέρα. ΙΙρεπει να τον ραλωμεν εις υελινον κιόδ6)να, πλέοντα με τό ςόμα
κάτω, έπανω εις ασβεςόνερον, και εχοντα εις τ
ανω μέρος λαιμόν , r σίφωνα, από τον οποΓον να
ροφα ό ασθενής τόν αέρα. Το ανθρακικόν οξύ, τό
όποιον έκτελεΓται , όταν τό οξυγόνον ένούται μέ
τόν ανθρακα τού αίματος, ροφαται από τό ασβεςάνερον, διά την συγγένειαν, o',που εχει με τον
άσβεςην, και ουτω τό εν τί*> κοίδωνι οξυγόνον
διαττρεΓται καθαρόν , και αμιγές. Λέγουν μερι
κό:, ότι ό άηρ ούτος ιατρεύει τούς βλαφθεντας
από πνίγωδτ αέρα* καί οτι^θεραπεύει, οσα βρέ
φη έγεννηθησαν αδύνατα. Πολλοί ιατροί μετεχειρίσθτσαν με οφελος τόν αέρα τούτον εις την φθίβ ιν. Ο' Χαπτάλιος , μ’ όλον ότι είδε θαυμαςον
αποτέλεσμα τού άέρος τούτου εις παρο'μοιον πά-

ο^·

Χίηβίΐς ί*.
T.iixai *cij c.
ίνγονιχβυ άέ?ις> καίμε
τ:βΓον Tporsv
ν“
τ -ν ό ν α ζ ν ί ωμ<δν
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0ος, δεν πιςεύει όμως, δ η είναι είδικη ιατρεία
ταύτης τύς ασθένειας. Οταν άναπνέωμεν μόνον
τον όξυγονικόν α έρα , ενδεχόμενον νά βλαφθωμ ε ν * διότι τό πολύ θερμαντικόν, τό όποιον εκ
τούτου' εξέρχεται, ημπορεί ν’ άραίωση παρά πο
λύ τό" αίμα , καί νά ταχύνη τούτου την κυκλοφο
ρίαν , καί εκ τούτου νά προέλθη φλογώδης πυρε
τ ό ς, καί των πνευμόνων φλόγωσις.
406. Με τον όξυγονικόν αέρα ημπορούμεν* νά Μ;
TfCTTOVi'cop*
διορΟώσωμεν τού δωματίου τον αέρα. Μερικοί Οουτα'. ό κα
συνεθίζουν ν’ ανάπτουν πυρ, καί νά θυμιάζουν. κός ά.ηρ $ιά
Η χρ*Λίτις τού πυρός προξενεί ροήν άερος, καί του όξυγον*.κου.
καίει τά μιασματα * αλλά με. τούτον τον τρόπον
δαπανάται καί ό όξυγονικος αηρ. Το θυμίαμα δεν
κάμνει άλλο, εί μη σκεταζη μόνον την δυσωδίαν.
Κατά τάς παρατηρήσεις του Α χάρδου , τό μόνον
μέσον είναι νά καίωμεν νίτρον, διότι εκ τούτου
εξερχεται ό όξυγονικος άηρ.

ταΐ'ο'ΐ

Ν Π ρ ο γ ο ν ικ ό ς αόρ.
4°7· Το άλλο άεροειδές ρευςόν συ^ατικόν τού
ατμοσφαιρικού άερος , είναι ό νιτρογονικός άηο ,
*/
/
> ν,
I
λ
/
'·
ος τις συγκεπται απο νιτρογονον συνθεμενον με
θερμαντικόν. Ο ταν τά ζωα-, καί η καύσις τών σω
μάτων ροφησουν από την άτμοσφαΓραν το όξυγόνον , μένει είς αυτήν ό νιτρογονικός άηρ, ο οποίος
πνίγει τά ζώα , καί σέυννει τάναμμένα σώματα,
θ ' άηρ ούτος δεν εύρίσκεταί ποτέ καθαρός , αλλά
μέ αυτόν είναι ηνωμένος καί ό ανθρακικός οξύς
άηρ * διά νά' καθαρισθη, πρέπει νά τόν ταραξω-

Τι ?Γνα’ ό
ατ;ς.
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ξωμεν δυνατά είς τό ύδωρ, από τό ο'ποΓον ροωά.
ται ο ρηθείς άλλος arp.
Tjc'itetiie
4° 8. Είναι διάφοροι οί τρόποι, διά ν’ αποκτηVa ϊχβαλα»\
' ’'
, < ν»
fv
, σωμεν τον νιτρογονικον αέρα. Εις είναι και ο όια
του πνευματοχημικού έογα/ττρίου,
την άνάλυΤί*TSV
σιν του άμμωυιου διά των μεταλλικών οξειδίων.
Το εν τω αμμωνίω ύδρογονον ενουται με τό όξυ,
γόνον του οξειδίου , και γίνεται ύδωρ * εις τον
αυτόν καιρόν τό νιτρογόνον ελευδερωδεν , εξέρχε
ται εν εΓδει άέρος. Ο' Φουρκροι'ος εύρηκεν, ότι
at κύφεις των οψαρίων είν&ι γεμαΥαι από τον αέ
ρα τούτον, οθεν φθάνει νά τάς διαορηξωμεν μέ„
σα εις
γεμάτα νεοόν.

γ
με

μ

αγγεία

^09· Απεδειξεν η πεΓρα , ότι ό νιτρογονικός
ατρ είναι ολίγον τι ελαφρότερος παρά τον ατμόvat
βοό Tss^vp.e- σφαιρικόν, ως 985 πρός ΐο ο ο , και διά-τούτο ευ,
ρος της ατ- ρί^κεται είς τό ύψηλότερον της ατμόσφαιρας μεμοσϊ,α-.ρκς.
,
\ «. , /
ν
ρος ’ κα: ο ζωσυρος εις Τα υψηλότερα ορη ευρηκε
τον αέρα πάντη ςερημένον από όξυγονικόν αέρα ,
ως πρό τάλλα της ατμόσφαιρας μέρη* τό αυτό
παρετηρησε και ό Βόλτας, θ ' κυβικός δάκτυλος
έχει βάρος ημίσους κόκκου* c' δέ κυβικός πούς
μιας ουγκιάς , δύ.ο δραχμών, και 48 κόκκων, όταν
η ναι μεσαία η κράσις , και βλιψες της ατμοσφαί
ρας. ’ΐδού εύκολον πείρα μ α, διά νά καταλάβης
την έλαφροτησα τού' άέρος τούτου. Βάλε δύο άναμμενας λαμπάδας άνίσους είς τό μέγεθος , υ
ποκάτω είς δύο κωδωνας έχοντας ατμοσφαιρικόν
άερα, και βάλε τούς κωδωνας επάνω είς τό ύδωρ,
διά νά μην εμβη άηρ. Α’φ’ ού καη ό οξυγονικός
άηρ, θέλουν σβυσθη α: λαμπάδες, προτερον όμω;
θ' ν ι τ ί ογ ον'.κος άηρ εί

ν
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ή υψηλότερα.

O' νιτρογονικός λοιπόν άηρ ςέκεται
υψηλά * είναι λοιπόν ελαφρότερος.
410. Ο αηρ ουτος καθαρός ων, είναι αχη- Χαραχτημος, και άοσμος* ούτε εχει σημεΓον όξυνσεως, ρίς το- Λέρας
τ»ντου#
ούτε διαλύεται είς τό ύδωρ, η πολλά ολίγον. Εί
ναι δε καϊ ανεπιτήδειος προς αναπνοήν , και
καυσιν.
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Π^ρί του άν^ρακι&νυ οξέος α-έρος.

τ$ς

«η?·

ο

_41Ιο
ανθρακικό; οξύς αηρ περιε'χει περίπου 7° ^ ς μέρη οξυγόνου ,-και 28 ανθρακος. Καύσε άνΟρακας εις άγγεΓον γεμάτον οξυγόνου* ο,τι μέίνη, εΓναι ανθρακικός οξύς άηρ ( ΐ ) , Ευρισκεται ουτος
πανταχού, μάλιςα υπό γην, πλησίον πυριπνοων
τόπων, εις τά πνευματώδη ζυμωμένα υγρά, ως,
. εις τον οίνον , ζύθον κ. τ., και ςεκεται επάνωθεν
της επιφάνειας τού υγρού 9> ά 12 δακτύλους. Ε ί
ναι ανεπιτήδειος είς την αναπνοήν των ζωων, και
καύσιν των σωμάτων * εύρίσκεται εις πολλά ξινά
μεταλλεία, θ ' γύψος, τό μάρμαρον, αι ασβ’εςωδεις γαϊαι, τά όςρακόδερμα, και όσα ζυμόνονται
με τά έ ξ ε α , περιέχουν τούτον τον άερα , ός τις
εύκολα εξατμίζεται από τά ρηΟέντα διά τού τυ-

(j)

Ο' άηρ ουτος έλέγετο ίτ.ο τους -παλαιούς spiritllS
Sylvester', gas sj'lvester, acidum aereuin ,
fixmu, acidum mefuicum.

3° ι

ζ

χόντος οξέος , κα: ολλάκις διά μόνης Της θερ
μότητας.
415. Δια νά διάλυσης το ανθρακικόν οξύ, βά
λε τεταρτκμόοιον φωσφόρου, καί τρία τεταρτη
μόρια ανθρακικής σόδας εις σίφωνα, καί ζέςανέ
τα τόσον, ωςε νά τακη ό φώσφορος * καί θέλει
γένει φωσφορική σόδα, καί ό άνθραξ θέλει μείνη
ελεύθερος * έκ τούτου λοιπόν βεβαιούμεθα, ότι τό
ανθρακικόν οξύ είναι σύνθετον από όξυγόνον,Ι καί
από ανθοακα.
413* Διά νά έκβάλης τον ανθρακικόν όξύν αέ
ρα, βάλε είς ύέλινον αγγείον κιμωλίαν, η γύψον,
η μάρμαρον τριμμένον * καί βρέξετο ολίγον , ’έ πει
τα χύσ’ επάνω ολίγον ΟειΥκόν οξύ, καί διά του
πνευματοχτμικού έργαςηρίου θέλεις έχει τον ρηθέντα.
414· Ο* ανθρακικός οξύς άηρ είναι ολίγον όξι
νος * μεταβάλλει βίς κόκκινον τό γαλάζιον χρώμα
τού χυμού τού ηλιοτροπίου μόνου * έχει πολλην
συγγένειαν με τό ύδωρ, καί ενουται μέ αυτό,
καί τό αποτελεί* όξινο’ν * έέθεν τά μετριως ξινά
καί πνευματώδη νερά περιέχουν τούτον τον άερα.
Καθώς εύκολα ένόνεται με τό ύδωρ, ούτως εύκο
λα καί χωρίζεται , άν αφησης τό άγγεΓον είς α
νοικτόν αέρα, η βράσης τό ύδωρ, η παγώση.
Είναι επιβλαβής είς την αναπνοήν, καί θανατηφό
ρος. θ ' Βεργμαννός λέγει, ότι ό άηρ ούτος πνί
γει τά ζώα , διότι παύει την έρεθιςικύ-ν αυτών δύ·
ναμιν * διά τούτο όσα ζώα πνίγονται άπ* αυτόν
τον ά έρ α , έχουν την καρδίαν πριν κρυώση, χ ω 
ρίς έρεθιςικτν δύναμιν. Or Λανδριανός ακόμη πε
ρισσότερον έδιίσχυρίζετο περί τούτου * διότι ελε-

Διαλυαίς
αν9ραΧ'.χβυ
»y^feC
' C.
O

Πως

Xezat ό ά/ Θρακιχος ό.

ζυς «ηο.

Χαρακτήρες
του ανθρακι
κού όζίος άερος.
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γεν , ότι φθάνει να βάλωμεν τούτον τον αέρα έ·.
πάνω του δέρματος του ζώου, καί ευθύς χάνεται
τό έρεθιςτκόν. Ο" Φοντάνας έκαμε πολλόκις Χ
το
πείραμα τούτο, όμ.ως εδειξεν, ότι δεν αληθεύει.
θ”λοι οι νεώτεροι λέγουν , δτι αποθνήσκει το ζώ*
ον έξ αίτιας τούτου τού άέρος, διότι αυξάνει
τον έαεθισμ.ον. των πνευμόνων. Α’ποθνησκουν τά
ζώα, τών όποιων ή καρδία εχε ι δυο κοιλότητας'
τά δε άλλα, μετά πολλπν ώραν άφ’ ού αποΟανουν , αν τά βάλη? είς ανοικτόν αέρα, αναλαμ£άνουσι Try ζωήν. ΤΙαοά πολύ ώχελεΓ δ« όσους
νομίζονται αποθαμένοι άπό τον ανθρακικόν οξύν
αέρα, το άμμώνιον, η πτητικόν ρευςόν κάλιον ,
βαλλομενον εις τούς ρώθωνας* διότι εμφαίνει εις
τούς πνεύμονας, και καταπαύει την δύναμιν του άέρος τούτου. Το πείραμα έγινεν 'είς τούς Παρισσίους παρόντος τού Αυτοκράτορος ’ίωσηφ τού δευ
τέρου, υπό τού ΛαυΟισίηρου, και Σάγου. Ε
λον ούτοι εις τον ανθρακικόν όξύνάέρα εν πτη.νόν,
τό όποΓον άφ’ ού απέθανε , κατά τό φαινόμενον,
«βαλον εις την μύτην του ολίγον άμμώνιον τό πτηνον
εδειξε σημεία ζωνίς * τού έδοσαν πάλιν άμμώνιον,
καί τότε ηνοιξε τούς οφθαλμούς, έπεριπάτησεν,
έκτύπησε τάς πτέρυγας, καί έπετασεν έξω άπό
τά παράθυρα* Πολλοί μεταχειρίζονται τό αμμωνιον είς την ληθαργίαν , αποπληξίαν , καί είς ο.
σους πνίγονται,
θ'άη? eJ-

Ο χ ι μονον τά ζώα, αλλά καί τά φυτά

τος βλάπτει βχάπτει
Κ«ΐ ΤΧ Cj TX.
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εις αυτόν, ευθυς αποθνήσκουν. Ο Πριεσλευος ε£αλε μερικών φυτών οίζας είς υ^ωρ έχον άνθοακικόν οξύν άερα, καί όλα άπέθαναν * κα: αν κάμ~
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μίαν φοράν δεν αποθνήσκουν τά φυτά εις τοιούτον
ύδωρ, τούτο δηλοί, οτι ο εν τω υδατι ανθρακι*
κος οξύς είναι ολίγος 4 εαν όμως ημπορεσουν να
αντέχουν τα φυτά είς την πρωτην προσβολήν του
άέοος, δεν αποθνήσκουν είς τό έξης* διότι οίκειοποιούνται τον άνθρακα, ός τις είν’ αναγκαίος δί
αυτά, καί αποβάλλουν τό όξυγόναν * και ουτο>
γίνεται δ του οξέος τούτου άνάλυσις. Οθεν επαρατηρησεν ό Σενε£ιηρος, οτι τά εν τω αέρι τούτω
βλαςησαντα φυτά , εξέπεμπον πολύν όξυγονικόν
αέρα' τό αυτό παρετηρησαν καί άλλοι νεώτεοοι
φυσικοί, καί εί^ον , οτι τά φυτά ησαν ακμαιότε
ρα, τά φύλλα πλέον πράσινα , of σπόροι πολλοί,
καί ταχύτερα η βλαςησις.
4 'Ι.£. Α’φ’ ού ό ϊϊριεςλ,,έύος έκατάλα£εν, ότι
T'j rrsaiTiva
καθαρίζεται ό αηο διά των Φυτών, έκαμε καί αύ- ,J'?V Ttov
ν Γ ,
‘
.
‘ χ , ' /
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<Ρυτ“·' χ*™*
τος, και άλλοι φυσικοί, πολλας εφευρεθείς. Πρω- σκονάζου*
τρς εκατάλαβ'εν , ότι τα «ν τω υδατι βλαςάνον- τον ό^γν,ι.
\ » f
/*
Λ -» »,
κονάί 5α,
τα φυτά εκπεμπουσι πομφόλυγας καθαρού αερος.
Μετά τούτον ο ’ΐγγεγχόουζος απέδειξε διά πολ
λών πειραμάτων, ότι μόνα τά φύλλα, καί τά
πράσινα των φυτών μεοη , έχουν τούτο τό ιδίω
μ α , διά ττς βοήθειας όμως του ηλιακού φωτός.
4 ?7 * Ο^λα τά αναμμένα, καί καιόμενα σω- O’ «.vOjaxt,
μ α τα, εάν βαλθωσιν είς τον αέρα τούτον, ευθύς.
αη,?
σβυννονται, ώς εαν εσβύννοντο μέ το ύδωρ, μό- 0ς ίίς ττί»
νον ότι δεν κάμνουν· ήχον σέυννόμενα, Η’μπορούμεν όμως, αφ ού βάλωμεν τό άναμμένουν
σώμα .είς τον αέρα τούτον , καί σβυσθη ,
να τό άνάψωμεν έκδευτέρου , καί άφ’ ου τό( σβύσωμεν πολλάκις, νά τό άνάψωμεν πάλιν* κάθε
φοράν όμως πρέπει νά βυθίζωμεν χαμηλότερα τό
ν
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σώμα είς το αγγείον το περιεχον τον αέρα τού
τον * διότι έμβαίνει κατ’ ολίγον είς αυτό ό ατμο
σφαιρικός αηρ. Ε’^ν πολλακις κάμης τό πείραμα
τούτο, καί η 0ρυαλλις ηναι μακρά, καί άπηνθρακωμένη * ευθύς άφ’~ ού φθάση τό κηρίον εις την
επιφάνειαν του ανθρακικού οξέος άεοος , η φλόξ
χωρίζεται άπό. την θρυαλλίδα* καί επειδή ευθύς
δεν σ£υννεται, διότι ηνωθη ό ατμοσφαιρικός αηρ*
μενει η φλόξ κόκκινη,- καί καπνίζουσα * καί ό
καπνός της άνάπτεται, οπού εγγίζει τον αέρα ‘
καί αν βυθίσης κατωτέρω τό κηρίων, η φλόξ μέ
νει μακράν από αυτό. Ε’άν δε άναβιέασης τό κηρίον ποός τό μέρος, οπού η φλόξ* άφ* ού φθα'ση εις την επιφάνειαν , λαμβάνει πάλιν την φλο
γάτου , και εξ&κολουθεΓ νά καίη εις τον κοινόν
αεοα.
*
θ' άνθραχu
χος ο£υς άτ;ρ

«Γνat βαρύ*■

τίρος

του

«τμο^φαιρί».
X C»ν ·
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ΐ 8· Ο αηρ ούτος είναι πολύ βαρύτερος του
ατμοσφαιρικού, ως [51 πρός ιο ο , ηγουν τριτη
μόριον σχεδόν περισσότερον από τον άτμοσφαιρικόν * διά τούτο εις όποιον τόπον εκτειλίσσεται ου*
τος ό άηρ , γεμίζεται εύκολα ό τόπος εκείνος άπο
αυτόν, καί αν πνέη ατμοσφαιρικός. Εις εν σπηλαιον πλησίον της Νεαπόλεως ό άηρ ούτος είναι
πρόσγειος * όθεν ό άνθρωπος ίςάμενος ορθιος, δεν
βλάπτεται, τα ζωα όμως βλάπτονται, όσα είναι
χαμηλότερα.
419
ανθρακικός οξύς άηρ ενούται
τά
χάλια , καί τά κρυςαλλάνει. Εις άγγείον γεμάτον
από τούτον τον άέρα βάλε ολίγην πάτασσαν κα*
θαράν καί καυςικην ύγράν * κλείσε ,παρευθύς τό
ςόμιον μέ κύςιν βρεγμένην · καί περιςρεφων τό
άγγείον, κάμε νά περα’ση η πάτασσα εις τάς πλευ*

^

με

3°5
ράς * η κύ<ςις θέλει χαμηλώσει, τό οποίον σημαί
νει, ότι ωλιγοςευσεν η ποσο'της του άέρος* θέλ$ι φανερωθη Οερμότης ε.ίς καιρόν της ένωσεως^καί
μετ’ ολίγον θέλουν φανη εις τάς πλευράς τόύ α γ 
γείου κρύςαλλσι, οί οποίοι γίνονται χονδρότεροι
κατ’ ολίγον. Το κενόν το γινόμενόν εις τούτο τό
πείραμα, προέρχεται από τό χαλιον , τό όπσΓον
ροφα ανθρακικόν όξύν αέρα * ιί δ*ε θερμότης προ
έρχεται άπό τό θερμαντικόν ? ο',που εις τοιαύτην
ενωσίν γίνεται ελεύθερον.
t
420. Α’π όσους αέρας ίφθείρουσι την ατμόσφαι Ο αηρ οντος
φθείρει την
ραν , ό ανθρακικός οξύς , επειδή είναι βαρύτερος;, ατμόσφαι
δεν ύψούται, αλλά μένει εις αύτη$ καί την φθεί. ραν;
ρει χειρότερα. Ο ταν τό ζωόν άναπνεύση αυτόν
τον αέρα, οί πνεύμονες συςέλλονται, καί έκ τού
του πρσξενούνται βραδείς εμφράξεις ’ χατ ολίγον
συγχίζεται r δΐαπνοη-5 καί. αρχίζουν^ οί ρευματι
σμοί, καί αί άταξίαι της κυκλοφορίας , αί όποΓάι γίνονται αί'τια θανατηφόρων ασθενειών. Ταύτα τά κακά προέρχονται εις τον καύσωνα τού θέ
ρους , καί μάλιξα εις βαλτώδείς τόπους, και Ο 
ίτου γίνεται σηψις ζωων καί φυτών. Ε πάνω εις
τόν θάλασσαν όμως ό άηρ ούτος ενούται με την
τίτανον, την δίαλελυμένην είς τό ύδωρ τούτος
καί προξενεΓ Των όςρακοδέρμων τά καλύμματα ·
δθεν ό θαλάσσιος άηρ δεν είναι μαλασμένος άπό
ανθρακικόν οξύ.
4 2 ΐ . Είναι γνώμϊΐ των νεω τερών, ότι άπό τόν Ο'άνθραχιαηρ
άνθρακικόν όξύν αέρα προέρχονται, of συνεχώς κος
φαίνεται, c re
συμβαίνοντες πυρετοί , μάλκςα of τριταΓοι , εις «Γνα; αίτια
τούς οποίους ύπόκεινται of άνθρωποι τό θέρος, καί τ«ν τριτχττό φθινόπωρον, όσοι κατοικούν, γ) διαβαίνουν άπό u>ν ττνρε 7·ι>ν.
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τόπους, οπού τα νερά λιμνάζουσΓ διότι είς του;
τοιούτους ανθρώπους ακολουθούν εμφράξεις εις τάν
κάτω κοιλίαν, είς τον σπλήνα, και εις τό ήπαρ,
καί τούτο είναι σημείον , ότι προέρχεται απο
τήν τεταραγμένην αναπνοήν.
<ί>6 c ; a
4 - 2 . θ ' αήρ πάντοτε φθείρεται διά τής αναάτ'οο; s* ς τα
πνοής και καύσεως* διότι ολιγόςεύει τό όξυγόνον,
T. CU
& i V a - τό όποΓον εις τούς πνεύμονας ενούται με τόν
άν
yiX*tv iw6 rat
θρακα, και αποτελεί* Το ανθρακικόν οξύ* πράσθες
ό ατ, f.
καί τό νιτρογόνον , ο,που μένει ελεύθερον μετά
Την έχπνοήν. Ο'ποΐος λοιπόν πρέπει νά ήναι c
αήρ του δω ματίου, Οταν δεν άέριζεται; ούτε £
αρρ'ωςος ·πρέπει νά ήναι είς μικρόν όίκίσκον μή
άεριζόμενον συνεχώς , καί φωτιζόμενον * διότι ό
άτ:ρ , καί τό φ ω ς είναι δυο υγιεινότατα βάλσαμα.
Κ ατά τάς παρατηρήσεις τάς γενΟμένας πολλάκις,
ς ασθενής εκπνέει τήν ημέραν τουλάχιστον είκοσι
χιλιάδας κυβικούς δακτύλους ανθρακικού οξέος
πνεύματος, ο'ταν λοιπόν ό αήρ τθύ δωματίου δει
ανακαινίζεται, πρέπει νά ήναι. θανατηφόρος. Τό
αυτό συμβαίνει εις τά νοσοκομεία, καί είς τάς φύ
λακας, καί όπου κατοικούν άνθρωποι πολλοί όμού.
Καί τ αλόγα ζώα πρός τούτόΐς άρρως-ούν, ΟΤαν
ήναι κλεισμένα ό’λα είς τόν αύτόν τόπον , καί ά^
ναγκάζωνται νά αναπνέουν τόν θανατηφόρον τού
τον αέρα4 μάλιςτα αί έπιδημίαι, αΓτινός έρημόνουν τούς αγρούς, προέρχονται έκ τούτου. Χει
ρότερον δμως ακολουθεί είς τά θέατρα, διότι ό.
χι μόνον εκεί είναι πλήθος ανθρώπων, αλλά καί
πολλά κηρία *άνάπτονται * οθεν επομένως είναι
**1 περισσότερος ανθρακικές οξύς άήρ.
C a) 11.0·
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καί άλλοτε, ότι διά νά καθαρισθη ό άάρ του δωματίου, το πυρ , ο,που μερικοί
συνετίζουν, βλάπτει μάλιςα τόν α έ ρ α , διότι δα
πανά το όξυγόνον * διά τούτο Των πόλεων ό άόρ
είναι μάλλον διεφθαρμένος , επειδή προς τοις άλλοις δαπαναται από τό πολύ πυ ρ , δ,που
αύτάς οι κάτοικοι καίουν. Το πύρ τό άναπτόμενον
€ΐ’ς τά δωμάτια μέσα εις έ<ςίαν τόν χειμώνα διά
νά ζεςαθωμεν, φθείρει οπωσούν τόν αέρα * δεν
τόν κάμνει όμως πάντη ανεπιτήδειο ν προς άνα*
πνοήν ·· διότι διά της καπνοδόχης κΟινωνει oc εν
τός μέ τόν έκτος αέρα * χαί επειδή ό εντός άηρ
διά τού θερμαντικού άραιούται , καί γίνεται είδικως ελαφρότερος* ό εκτός διά τό βάρος του τρέ
χει μέσα διά της καπνοδόχης* καί με την θλί*
ψιν του εκβάλλει τόν άραιωθέντα* Αί πυραι όμως*
αι άναπτόμεναι είς Τούς κάμπους, δ&πανωσι καί
τό όζυγόνον , προξενούσι xajl ανθρακικόν οξύ.424. Πολλαι θεραπεία* εύρε'θνίσαν με τόν άέ*
ρα τούτον , και διά τούτο τον συνηρίθμησαν
\
\
ν
,.
\ , t/
* /λ
* /
με τας αλλας ιατρικας υλας* Ευρεθη ωφελιμωτατος διά τό σκόρβουτον* και ό Κόοκ ώρολόγησεν , ότι η υγεία των συνοδοιπόρων του ητον* έξ
αιτίας των φαγητών , ό,που ετρωγον , τά όποΓα
είχον τούτον τόν άε'ρα. Τ α νερά,· και οσα πε
ριέχουν ανθρακικόν όξύ πνεύμα , είναι αντισηπτι
κά, διά ΐούτο ωφελούσιν «ίς τάς πληγάς Των πνευ
μόνων, είς την κακοηθη φλυκταίνουσαν λοιμικήν,
ηγουν είς τάς λεγομένας ευλογίας* εις τόν καρ
κίνον, εις τούς σηπτικούς πυρετούς* και «ν γένει
εις πάσαν σηπτικήν ασθένειαν, «άν 'ΐά'μβταχειρισθωμεν και διά κλυςηρίων, μην υποπτευόμενοι
U a

To Tt’v j αν
τί νά χα,βκρί.
ζη τον «i?y,
τον φΟ =ί : ί ’-,

εις

χρ ίεις τον
«vepaxixou
όζεος οείος β{?
Ίατμχην:
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Τελείως , οτι Θέλόυσιν έξάπλωθη είς. τά έντερα·
■ διότι 6 d r 6 ο ύ τ ο ζ , ο χ ι μόνον ε χ ε ι συγγένειαν μι
τά υγρά, αλλά πολύ περισσότερον καί με τά κα
λ ιά , τά οποΓα ένδεχε?αι νά εύρεθόύν είς τά εν.
τέρα» Πολλάς θεραπείας βλέπομεν έκ του άέρό;
τΟυτου είς τά συγγράμματα του Πριεςλεύου ,
ΐνίακβρίδΟυ , ΓΙερχί^άλου , καί πολλών άλλων;
Ούτο^ ό τελευταΓο*· φυσικός εις περίσσοτέρας από
τριάντα περνάσεις-εδοχίμ.άσε τον ανθρακικόν όξύν
άέοα είς τάν των πνευαόνων φθίσιν , καί εις ολας
επέτυ/εν. Hf χρησις του αέρος τούτου
εί'τε ε^
σαχθέντος είς τον ςο'μάχον με τό ύδωρ, είτε διά
κλυςηρίων, είτε βαλθέντος έξω θεν, πολύ ωφελεί
«ίς τάς γαγγραίνας * ένί λόγω ω φελεί, όταν οί
χυμοί μεταδαλλωνται ^ δ ίό ΐι ενούμενος μ ε τά
κ ά λ ία , τά όποια- ενδέχεται νά γεννηθώσιν εκ της
«νώσεως του νιτρΟγόνου κάί υδρογόνου , 'τ ά κάμ νιι ουδέτερα;/ Τον μετεχειρίσθτ ό Ούλμ,ος μά
πολύ όφελος, διά νά διάλυση-,την πέτραν είς την
κύςιν τού ούρου * καί έ^εβαιώθΆ επειτα^η χρησις
της θεραπείας ταύτης μέ τάς πείρας τού Φαλκονέτου. θ ' φυσικός ούτός έβάλδ τοίαύτην πέτραν,
ίχουσαν βάρος εξ κόκκων, «ίς ανθρακικόν όξύν α
έρα , τον όποΓον ενίοτε ’άνεκαίνιζε, καί «ζέςαινε
θερμότητα ?σην της τού ανθρωπίνου σώματος,
Είς εννέα ημ.ίρας οχι μόνον την *εύρηκεν ολίγο,
«ςευμένην τρεΓς κόκκους καί ημίσυν, άλλα ψηλάφησας ολίγον μέ τάν χ εϊρ α , την έκαμε λδπτοτάτην xoViv, Οί νε'οι χημ,ικοί μάς -άπέδειξαν, ότι
η πέτρα είναι ά λα ς, έχον βάσιν γηίνην άμμωνιακην κ. τ* .κάί ότΙ γίνεται άλας διά τού λιθικού
*)ξέθς * οθεν καί η ’ΐατριΛη εύρηκε τό μέσον νά

με
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διάλυση τό άλας τούτο μέσα «ίς την χύςιν. Δ έρε τόν Ασθενή νά πύγ ύδωρ περιέχον ανθρακικήν
/
/
V
' . ν
ποτασσαν χορτασμενην , ηγουν καλιον- έμμονον
ταοτάρου (alcali fijuim tartari). Ο ταν το ύδωρ
τούτο φθάση με τό ούρον. είς την κύςτ/, διαλύε
ται η πέτρα* διότι η πάτασσα κατ’ ολίγον ενούται μέ τό λιΟικόν, η ούρικόν οξύ ' τό δε ανθρα
κικόν οξύ ενεργεί' επάνω εις τό άμμωνιον* καί ου*
τω γίνονται δύο α λα τα , τά οποία ευκόλως δια
λύονται* η γη δε εξέρχεται διά της ουρήθρας με
τά ούρα, Διάβασε τά συγγράμματα τού Πριεστλευου, και ΙΊερχιβάλου, καί άλλων νεωτέρων φυ
σικοχημικών, καί θέλεις ίδεΓ πολλας θεραπείας γε*
νουένας διά τού ανθρακικού οξέος πνεύματος.
4 2 >. ΙΙολλαί παρατηρήσεις α π έδειξα ν,. ότι ο' 0 “ύ? c
’Ν ’
*·
\
/
*
_ .. ,
ατρ ουτος οιατηρες τα σώματα ασηπτα. Ζωικά;
σ
τινες υ λα ι, έν ω άρχιζαν νά σηπωνται , εβάλθη- ψιν.
σαν είς τον ανθρακικόν οξύν- α έρ α , και λέγουν',
ότι οχι μόνον δεν εσάπησαν περισσότερον, αλλά
καί εγειναν νωπαί , ως η σαν προ τερον. Φαίνεται,
οτι είναι υπερβολή εις ταύτην την διηγησινΛ Είναι
όμως βέβαιον., ότι ό άόρ ούτος διατηρεί άσηπτα
τά σώματα. Το κρέας είναι σύνθετον από ανθρα*
κα , ύ δρογονον, νιτραγάναν , καί οξυγόνου, κα
τά τιν.ας αναλογίας, θ ' 'πρώτος βαθμός της σή
ψεως προξενεΓ καλικηυ ζύμωσιν επάνω της επιφά
νειας τού κρέατος, όθεν λαμβάνει κυανουν χρώ 
μα * σ-ημεί'ον, ότι μέρος τού νιτρογονου ηνώθη
με τό ύδρογονον, καί ούτως εγεινε τό άμμωνιον*
χρειάζεται λοιπόν ό ανθρακικός οξύς αηρ νά ένωθη μέ to κάλιον , καί νά σηκωση την κακήν εκεί
νης οσμη'ν * καί όταν εύρίσκεται επάνω είς την
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Επιφάνειαν τού κρέατος, δεν θέλει γ έ ν ε ι'τό άμ.
μ,ωνιον. Αλλ’ εάν μείνη ούτω πολύν καιρόν, ένούται κατά συνέχειαν μ« το άμμωνιον, καί άλλοιούται η ίσορροπία των συςατικων μορίων του
κρέατος, καί διά τούτο χάνει την φυσικήν του
ποιότητα.

Π ερί τ ο υ νιτρώ ^ο υ ς

Πνεύματος>, κ α ί

νιτρώ-

dous 6 ^ 0 9 Π νεύματος.
fcupsdi':itj
ν'.τρω&ους « -

42 d, Of νιτρώ^ης άηρ είναι πολλά αναγκαΓος*
ρ

« ,.

. , \

^ „

,

-,.

>

»/

*

*pee, καί.«w. ουτος ευρεθη υπο του Πριεςλευου , μ ολον οτι ο
«τατικα «ύ- Α λες τον επρόβλεψε, /\εν εύρίσκεται ποτέ έν τή
φύσει 9 αλλα οια της τέχνης κατασκευάζεται, Er~
vat έλαςικόν δίαμένον ρευςΌν, διαφανές, αχρωμ ά τιςο ν , αόρατον, χαί χατά πάντα όμοιον μέ
τον κοινόν αέρα, ίλ’νομάσθη νιτρωδες, διότι κα
τασκευάζεται διά του νιτρικού οξέος. ΙΙερΙ τού
του έλεγον οί π α λα ιο ί, οτι είναι τό νιτρικόν όξυ
χορτασμένρν άπό φλογι<όν * άπό τάς πείρας ό
μως των φυσικών άπεδείχθη , ότι τό νιτρικόν οξυ
είναι σύνθετον άπό επτά μέρη οξυγόνου , και τρία
νιτρογόνου. Ε’άν έκ τούτου αφαίρεσης μέρος οξυ
γόνου , εγεινε τό νιτρωδες πνεύμα. Η' βάσις λοι
πόν τού πνεύματος τούτου είναι τό νιτρογόνον.
^ π ζ6; ν,
Ε’άν χύσης επάνω είς τρίμματα σίδηρου
-πνδόμα Τ·ί- νιτρικόν οξύ, θέλει γένει έκζεσις * και διά της ύδροτο.
πνευματικής μηχανης Οε'λεις μαζεύσει τούς άτμ.ούς,
οΓτινες είναι,νιτρωδες πνεύμα. Ε’κβαλλεται
αηρ
©ύτος καί διά τού άλκοολ, αίθερων, ελαίων, ρη
τινών, σαχχάρου *, τ.

f\

427*

ό

428* Διαιρούν οί νεωτεροι το νιτρωδες πνεύμα 61***?·
βίς δύο βί'δη, ηγουν εις νιτρωδες ο’ξείδιον πνεύμα,
χαί εις νιτρωδες οξύ πνεύμα, To νιτρογόχ}ν, καύ- μα.
σιμόν καί άπλούν ον , ημ,πβρεΓ νά δεχθδ πάντας νιτ^ίβ*
τους βαθμούς της οςυγονωσεως, Ο πρώτος είναι ,
όταν ενωθη με το οξυγόνον , καί γένη όξείδιον *
το όποιον μη δυνάμενον εκ (ρύσεως νά μείνη, «ίς
repeav, η ύγράν φύσιν, είς την xpaatv , και Ολίψιν, είς την οποίαν ζώμεν * μεταβάλλεται] εις αβ*
ροειδές, διά τ/ν πολλην του συγγένειαν με το θερμαντικόν, Hf δεύτερα οξυγόνωσις άποτελεΓ τό
νιτρωδες οξύ πνεύμα, Ε ά ν προςεθη οξυγόνου, γ ί
νεται το νιτρωδες οξύ, είτα τό νιτρικόν ο ξ ύ , καί
τελευται'ον τό νιτρικόν οξυγονωμένοι οξύ.
«μνρ. θ ' κυβικός δάκτυλος τού νιτρώ.δους ο ' Ιίιότη
τ ο ν Vt TS u
ξέος πνεύματος έχει βάρος ημίσους κοάκου εις την
ct·
μεσαιαν κράσιν, καί θλίψιν της ατμόσφαιρας * καί π»«·-ματο
η ειδική αυτού Βαρύτης προς Την τού κοινού άέρος είναι ως I f 7 προς 153* είναι θανατηφόρου
βίς τά ζώα , όχι όμως με την αύτην τα χύτητα βί$
όλα 4 διότι τό πτηνόν αποθνήσκει πάραυτα * ό
δέ (Βάτραχος μετά τινα λβπτά4 καί αν τον βάλης
βίς ανοικτόν, ά ερ α , ένίοτβ άναζωούται. Είναι ε
ναντίον είς την καύσιν των σωμάτων, καί έχει
συγγένειαν με τό ύδωρ.,
430· Το. νιτρωδες όξείδιον πνεύμα εξάγεται
π,ν. <
καί άπό άλλα σώ μ α τα , μάλιςα από τό νιτρικόν ν.τ^βυς
άμμώνιον, εάν βαλθη είς χέρας ηνωμένον μέ τρία
μέρη άμμου. Το βάρος αυτού, είναι σχεδόν ίσον *
με το του νιτρώδους οξέος πνεύματος. Το πυρ
ανάπτεται βίς τούτον του αέρα, καθώς καί είς τον
βξυγονικόν. Ε ά ν σμίξης τό όξείδενον τούτο μέ

i-;
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ύδρογονικόν Λέρα, άνάπτεται, καί γίνεται ύδωρ.
E’rs tδη εχει πολλην συγγένειαν μέ το όξυγόνον ,
τό ροφα από την άτμοσφαΓραν, καί μεταβάλλεται
εις νιτρωδες οξύ πνεύμα, τό όποΓον διατηρεί" τάς
ζωϊκάς υλας άπό την σηψιν.
Α'λι&όν όξυ Λνευμα.
TTifi του
A / yr

cς
τ ος .

\’

I

£ί -

τ.νίίμ.α.-

4 3 τ- Το Α'λικόν οξύ πνεύμα άπό τούς παλαι
ούς ελέγετο arp οξύς θαλάσσιος. Είναι άγνωςος
αχόμη η τούτου βασις , διότι είναι TCfrov δυνατά
ηνωμενον τό όξυγόνον με αυτήν , ωςε δύσχολον
είναι νά χωρισβη άπ αυτού. ΙΙολλην συγγένειαν
ε /ε ι με τό ύδω ρ, διά τούτο είς τά πειράματα
πρέπει νά μεταχειρισθωμεν τό μέ υδράργυρέ έργα<ςηριον. Διαλύει τον π ά γον, διά την. με τό ό
ξυγόνον συγγένειαν του. Ε”χει προσε'τι συγγένει
αν καί με τό άλκοολ , θειϊκόν αιθέρα, καί με
τά έλαια* Διαλύει πολλά μέταλλα. Είναι εναντί
ον είς την αναπνοήν , καί καύσιν. θ ' Μορβω έδίδαξεν ένα κάλλιςον τρόπον, νά καθαρίζωμεν μβ
τό πνεύμα τούτο τόν αέρα των νοσκομείων , δε
σμωτηρίων κ τ. Ο τρόπος είναι ουτος* Βάλε ε
πάνω είς τό πύρ σιδηρούν τηγανον, η χύτραν
μέ ςάκτην , καί επάνω είς την] <ςακτήν βάλε ύέλινον άγγεΓον έχον σχήμα κώδωνος* καί μέσα βά
λε π έντε, η έξ λίτρας άλικης σόδας, ηχούν ά λα 
τος κοινού ολίγον υγρού, καί. επάνω χύσε έως
δύο λίτρας θεΰ’κού οξέος, καί πάραυτα θέλει έξέλθει τό άλικόν οξύ πνεύμα, -καί διαλυθεΓ είς τό
δωμάτιον, καί ένούμενον μέ τά μιάσματα, θέ
λει τά κάμέί ουδέτερα * άφ' ού όμως χύσης τό

.ν

:ϊ

θειϊχόν ο ξύ , πρέπει ευθύς νά φυγής μακράν, διά
να μάν άναπνεύσης εκείνον τον άε'ρα * καί να ετο δωμάτιον χλεισμένον μερικάς ώρας* E ^ c i r
τα ν άνοιξης καί θύρας , καί παράθυρα,

χτ,ς

\

Α'λι&σν οξυγονομένον οξύ

ίΐγρ ϋμ α .

4 .^ ΤοΑ'λικόν οξυγονομένον οξύ πνεύμα εί- Γι είναι rb
αλικον
o^u ν η το άλικόν ο ξ ύ , εις το ’όποιον προσετέθη πο- γονωμεν ον
σότης πολλη οξυγόνου ηνωμένου,μέ το Οερμαντι- οξυ πνεύμα.
κ^ν. Α’πέδειξβν η πείρα , οτι πολλά μεταλλικά
οξείδια δίδουν μέρος τού οξυγόνου των #ις τό άλιχόν οξύ, όταν έχουν τινά θερμο'τητα* άλλα το
όίμίδιον τού μαγγαν.ησίου είναι άρμοδιώτερον προς
τούτο, καί εκ τούτου ε ξ ά γ ε τ ε τό ειρημένον πνεύ
μα. Βάλε ει’ς έξαρτιςικόν άγγεΓον (m atras) μιαν
ούγκίαν οξειδίου τού μαγγανησίου.* τετριμμένου ,
καί χύσ επάνω του δύο ουγκιάς άλικου οξέος *
κλείσε καλά τό ςόμιον μέ φελλόν , δίς τό μέσον
τού όποιου βάλε καμπύλον σ ίφ ω ν α ,κ α ί τό άκρον αυτού χώσε το είς τό έξ υδραργύρου έργαςόριον , ύ εξ ύ δα το ς1 ζέσανε μετρίως τό έξαρης-ικόν αγγεΓον , καί θέλει ακολουθήσει εκζεσις ισχύ-·
ρά * καί αφ* ού άφησης να εξέλθουν τά πρώτα μέ
ρη τού άέρος, θέλει φανη τό Α'λικόν οξυγονωμένον οξύ πνεύμα , τό όποΓον φανερόνεται από τό
χρώμα του τό κιτρινωπόν, από την οσμήν την
άνοδον, δυνατήν, καί δριμεΓαν.

)

43.3· Τό πνεύμα τούτο εξαλείφει τά χρώμα- Τ ο π ν ε ί μ «
τα των υφασμάτων, και λεύκαινε? ολα τα άνθη * tc -Jto λευ
καίνει τα μ ε ι
προσέτι λευκαίνει τά π α νία , τό κίτρινον κηρίον , τ α ^ ω τ ά C ^ a .
σ μ α τα .

3Η
τα μέταξα κ. τ„ διά τούτα ο? χημικοί τό παραγγελούν 5ιά πλέον ολιγοέξοδου εις ταύτην την
χρήσιν. Λάβε πήλινου άγγεΓον γανωμβνον , η ύέλινόν , καί μέσα εις αυτό βάλε τό εξής μίγμα.
Μίαν ούγκίαν μαύρου οξειδίου μαγγανησίου * εξ
ούγκίας άλικής σόδας ξηρότατης, καί ίκανως τε.
τριμμένες. Επάνω είς τούτο το μίγμα χύσε τρεις
ουγκιάς Οειίκου οξέος, κ$ιί βάλε το άγγεΓον είς
μετριον πυρ * είς την αρχήν θελει έξέλθει πολύς
α τμ ό ς,
τις είναι άλικον οξυγονωμένου οξύ
πνεύμα. Μ άζευσε το εις ύδωρ, καί άφ’ ού το υδωρ*χθρτάση απ αυτό τρ πνεύμ α, γίνεται το ά*
λικόν οξυγονωμένου οξύ. Δ ιά νά λευκάνης πανία ,
η βαμ βάκια, βάλετα πρώτον εις «ςακτόνερου έχον μετριον κάλιον * επειτα σφύγξε καί ςφάγγισε το πανίον, καί ρίψε το εις το άλικον οξυγο
νωμένου οξύ , καί τάραξε το , καί «ςίψετο. Ε ίτα
πλύνε το μέ πολύ ύδωρ , διά νά λείψη η οσμή του.
Ο Χαπτάλιος μετεχειρίσ&η το οξύ το ύ το , καί
ελεύκανε τον χ ά ρ τη ν , καί άλλα τ ιν ά , τά οποΓα
εγειναν λευκότερα , παρ’ οσον ήααν προτερον. Τ'ά
γράμματα , τά γεγραμμενα με τό σύνηθες με*
λα ν, εξαλείφονται-με τελειότητα* αλλά τό μελαν των τυπογράφων, καί τό τής Κ ίν α ς,, αδύ
νατον νά έξαλειφθη. Καί μ ε.τον ατμόν μόνον
του οξέος ήμπορεΓ νά λευκανΟή τό βαμβακιού, τό
πανίον, καί τό χαρτίον.

ος

434* Το Α'λικόν οξυγονωμένου οξύ πνεύμα
’Ιδιότητες
πηγνύ$ι τά έλαια, καί τό λίπος των ζωων, καί
«ΰτοϋ*
τά κάμνει ώς κηρία. Τό λευκόν όξείδιον τού μό
λυβδου, ήγουν τό ψιμμύθιον (p e ru m ) μεταβάλ-
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ε·ς

λεται
μιλτον (m inium ', ίγουν βίς όξειδιον κοκ*
χινον. Μ ε το ρηθέν πνεύμα γίνεται συμπαθητικόν
μέλαν. Γράψε εις χαρτίον με το ρηθέν ψιμμύΟιον
διαλελυμένον είς το ύδωρ * και άφ* ου ξηρανθω»
σιν οι χαρακτήρες , δεν φαίνονται πλέον. Βυθμχς
έπειτα το χαρτίον είς άγγεΐον γεμάτον άπό το
ρ'Λ.Οεν πνεύμα, καί θέλουν φανη τά γράμματα κοΧτ
κινα. Ε’άν βαλγ,ς άναμμένην λαμπάδα είς τέντο
το πνεύμα, όλιγοςεύει της φλογός το μέγεθος, καί
κλίνει προς το κοκκινον. Τ α ζωα πάραυτα απο.
Θνήσκουν όταν άναπνεύσουν το πνεύμα τούτο., Ε \
άνόσφρανθη τις, η τό καταπιη, αι Γνες συςελλονται. Ε άν ακόλουθη νά το οσφραίνεται, προξενεΓ*
ται πνιγμός , ξηρός β η ξ , είτα και υγρός. Α*πέ*
δει’ξεν ό Φουρκρόΐ'ος, ότι τά αποτελέσματα, όσα
βλεπομεν εις τ’ άλογα ζωα εξ αίτιας του πνεύμα
τος τούτου , είναι ανάλογα μέ τά εκ των ρευμ#*
τισμοίν προερχόμενα * μάλιςβι λ έγει, ότι οί ρε.υ*
ματισμο: προέρχονται έκ της αυτής αίτιας, άγουν
«4^τθυ οξυγόνου πολύ πεπυκνωμένου και ξινοί).
\|. u Α λικον οξυγονωμενον
υγρόν ο ν, όιαλοει
τον χρυσόν , κα; τόν λευκόχρυσον.
4 3 5 ’ Το πνεύμα τούτο διαλύει τό αμμωνίαν, Β'νιργβι*
και επομένως τούτο τό χάλιον ήμπορεΓ νά.θερα* τοι< *υ8ζμ“'
,
ν ,
_ f Λ,
r
V »
τος τούτον
πευση τα εκ του ρ^θενχος πνεύματος χακα απο- >πα'νω 8;ς TC;
τελέσματα. Το περιττόν όξυγόνον ένούται μέ το χάλ;«.
τού άμμ,ωνίου ύδρογόνον, και άποτελεΓ τό ύδωρ,
τό δ« νιτρογόνον μενει ελεύθερον.

©£!«(?«§ όξυ Λνεϋμοτ,
n ^ l T6W
4 ^ 6 . Το' πνεύμα τούτα είναι τεχνητήν , καί
©ιι«£·^ς e$1ν βύρίσκβται φυσικόν. Δ ιά νά κατασκευαστή ,
ξιος j»υμ«.
πρεπεί νά ένωσές τό θεϊκόν οξύ με π α χ ε α , καί
τος.
ελαιώδη σ ώ μ α τα , καί νά το ζε<ςάνης ολίγον. Εί
ναι το πνεύμα τούτο Οειίκόν οξύ , χωρίς ύδωρ ν
ηνωμίνον με το θερμαντικόν.

■K
'

Ρ'βι/ςικόν οξύ Λνεύμα»

*'

Flepl TiD
457· Τ °
ευςΊκόν οξύ πνεύμα εξε’ρχεται από
^βυςικου ό- μίαν πέτρ α ν, την οποίαν οί νεώτεροι ονομάζουν
£εος ^νίνμ,α.
ρευςτκην τίτανον (ψευδή σμ άραγδον), Π ιάτου
τος.
θεΓίκού οξέος, και μβτρίας θερμο'τητος, Αυτή ιί
πέτρα «Γναι σύνθετος από τίτα ν ο ν, καί ιδιαίτε
ρόν τι οξύ λεγόμενον ρευ«ηκον (fluoricum) , τού
οποίου ακόμη την φύσιν δόν ηξευρομεν. θ ' P faζουμύσκης ς-οχάζεται, οτι τό οξύ τούτο ήτον μί
αν φοράν πολύ, και £τι εξ αυτού εγειναν αί σκλη
ρότατα* κοκκώδεις πετραι (graniths), τάς OTcakt;
of όρυκτολόγοι νομίζουν παλαιοτάτας.
άηρ™υτος δεν διατηρεΓ την αναπνοήν τών, ζώ ω ν, ούτε
την καύσιν τών σωμάτων. Πολλοί χημικοί εσύγχισαν τό ρευςικόν οξύ με τό άλικόν, Τούτο τό
πνεύμα 'κατατρώγει την ύελον * διά τούτο ό Κλαπρόθιος με τούτο εχάραττε τάς ύελους, καθώς
χαράττουν τον χαλκόν με τό δυνατόν ύδωρ , η
νιτρύόν οξύ.

Α'μμωνιακόν Jtvo/μα.
ΠορΙ του
Α’ρ-Ρ-ωνιβκοΐ

τ.ν5ΰμ,αχηςί

438. Τό Α μμώ νιον, ηγουν τό αίθεριον άλκαλι ευκόλως μεταβάλλεται εις πνεύμα , μάλιςα εκ

φύσεως είναι άερόειδες , καί διά την μ ετ« του ύδατος συγγένειαν του γίνεται υγρόν. Eivat σύν
θετον από εν μέρος υδρογόνου> καί εξ νιτρΟγό*
νου. Κυβικός δάκτυλος αυτού εχει βάρος όλίγω
περισσότερον παρά τέταρτη μόριο ν κο'κχου. Η* ο’σμη του είναι διαπεραςικη., καί ό χυμός δριμύς, καί
καυςικός- ΙΙνίγει τά ζ ω α , καί σβύννει τό φως.
Ε πειδή όμως περιε'χει ύδρογόνον, διά τούτο πρίν
σβύση τό φως * προξενεί" μεγάλην φλόγα.
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ΧΙερι Τον υ<νρογονικ6ν Λν^ιίμότον.

'Ο

^ „
ν / 39· H * βάσις τουΤ*δρογονικου πνεύματος είναι τ
^ εΐν»1 ΓΟ <
,
Nr
t
/
·>',
τ'^'ρογονιν.ον υύρογονον,το οποίον ο Βρυνιατελλης ωνομασε φλογο-χν5νμ.α.
γόνον · διότι εις την συνθεσίν του μέ τό όξυγόνον προς
κατασκευήν του ύδατος, δ ποσότης του είναι όλιγωτέοα παρά την του οξυγόνου. ΟΟ εν, λέγει ο
ρηθείς φυσικός, δεν επρεπε να όνομασθη ύδρογό
νον * αλλά φλογογόνον, επειδή εύκολα άνάπτεται,
καί προξενεί' φλόγα. Ε νουται διά του πυρός , καί
του φ ω τός, με to θεΓον, φώσφορον, άνθρακα,
αρσενικόν, με τά έλα ια , και με άλλα σώμαιία *
και επειδή εχει πολλήν συγγένειαν μέ to θερμαν
τικόν, ένΟυμενον μέ τά ρηθέντα, άτϊοτελεΓ διά·*
φορά πνεύματα , ηγόυν τό ύδρογόνόν θειου/ον
(su lfu re), φωσφορούχον, άνθρακουχον , άρσενικουχόν, ελαιώδες κ. τ* Ευρισκεται τό πνεύμα τού
το ε{ς τά λιμνάζοντα υ δα ία , είς τά μεταλλεία,
εις τά σπλάγχνα των ζώων, και έν: λόγβ> , όπου
είναι σεστπότα μέρη φυτών , η ζώων · κβά ποτέ
δεν ευρισκεται καθαρό ν*

C C

Τ'Προγονικόν καθαρόν τζνεϋμά*
θ ' συνηθεσερος τροπος δ ιά ν α εχωμεν κβίθά* Π·?1 τ·
ρόν τό πνεύμα το ύ το , είναι ο έξης. Εις ύέΧινύν '*/£ροΥ0νιχβ*
1
,
χαλαρού

w

,

,

,

αΥγεΓον εχον χαμπυλον σιφωνα, βαλδ ολίγα τρίμ- πνβυ'μβτβς,
ματα σίδηρου, και επάνω χύσε θειϊκον όξό ηνωμενον με πολύ ύδωρ * θέλει γίνει εκζεσις με θερ
μότητα * άφησε νά έξέλθουν ot πρώτοι ατμοί, οι
οποίοι είναι ατμοσφαιρικός ά^ρ ^ έπειτα βάλε τον
σίφωνα υποκάτω τού κώδωνος τόύ ύδρόπνευμαπκού έργάς-ηρίου* 6 έξερχόμενάς ατμός είναι Ί^δρόγονικόν πνεύμα· Σημείωσε, oft τό πνεύμα τούτο
βξερχεται από την διάλυσίν τόύ ύδατος * διότι άν
τό θεακόν όξύ ηναί πυκνόν^ δεν εξέρχεται τούτο
τό πνεύμα, θ' σίδηρος λόιπόν' ροφα τό ο’ξυγόνον
ΤούύδαΤος, και γίνεται όξεί.διον * με'νει ελεύθε
ρον τό ύδρΟγόνον, to όποΓον «νούμβνον με τό θερ
μαντικόν, γίνεται άεροειδές. Το θεΓικόν οξύ ενω*
θέν μέ τό όξείδίόν, άπΟτελεΓ Τον θειικόν σίδηρον.
Το Τδρογονικόν πνεύμα πάντοτε εξέρχεται από
την διάλυσίν του ύδατος. Ε’ξέρχεται από τά μέ
ρη των ζώων* και των φυτών, άλλα τό ύδωρ αυ
τών δίδει τό περισσότερον πνεύμα. Είναι πολύ «λαφρο'τερον τού ατμοσφαιρικού άε'ρος, διά τούτο
πάντοτε κατέχει τον ύψηλότερον τόπον. Η’μ^Ρ*
ρεΓτό ζώον νά άναπνεύση τό πνεύμα τούτα, όταν
όμως είναι ούτε οξύ* ούτε καλικόν δεν είν επιτήδειον
διά την καυσιν Των σωμάτων. Ο ταν ήναι πλησι.»
ον τού ατμοσφαιρικού άε’ρος, καιεται αργώς , καί
χωρίς κρότον. Α’νάπτεταί προς τούτοις καί με τόν
ηλεκτρικόν σπινθήρα* οθεν χαί όΒόλτας κατ«σκεύ
ασε την ηλεκτρικόν του πιλάλαν, ίτις είναι τοι-
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&ύτή.-Σώμα ω ειδές, η κυλινδρικόν, άπό ύελόν ,
η πάφιλαν διά νά μη συντριφθη , εχει είς το εν
μέρος τ6υ ςόμιον , βκ του οποίου γεμίζεται το
ολον σώμα άπό καθαρόν Τ'δρογ'δνικόν πνεύμα* εί
πα κλείεται με φελλρν, ΐδ ' άλλο του μέρος έχει
λα£ην ξυλίνην^ και δι αυτός πέρα νήμα σι δείρουν,
εως.,μ^σα εις το ώοειδες σώμα. Είς τό εξω άκαον
του ν /μ ά τos μεταδίδομεν την ηλεκτρικόν ύλην δια
της μηχανάς * αυτή είσελθούσα, άνάπτει τό πνεύ

μα ^ τό όποίΟν'απωθε.Γ μ.έ βίαν τον φελλόν* Διά
τούτδ πρέπει νά προσέχωμεν* διότι ό Βόλτας μεταχειοισθεί* αντί φελλού μόλυβδων σφαιρίδιον ,
έτρύπησε σανίδά δρύινων, εχΟυσαν πάχος δακτύ
λου, είς διαςημα είκοσι πέντε ποδών* Ε’πειδη ευ
κόλως άνάπτεται Τούτο to πνεύμα καί με τον
τλεκτρικόμ-σπινθηρα* συμπεραίνϋμεν, ότι είς τάς
θύελλας, εν ω ανάπτεται, καί καίεται η βάσις
του, ηγουν τό τ'δρογόνον, ένούται με τό όξυγάV.ov της ατμόσφαιρας * καί αποτελεί" τό ύδωρ, ο->
θεν η βροχό;

Περί τών Α’εροότατικών Μηχανών*
' α βρςςατ?44c*i'Ή* θεωρία Των Ακροβατικών μηχανών
**ίμηχ«ν«·- iji>ai, οτι παν σώμα, του όποιου τό μέγεθος είναι
«λαφρότερον παρά τον ίσομεγέθη όγκον τού άέρος,
ύψ.ουται:είς την άτμοσφάΓραν. Πρώτοι όί Μοντγοολφιέροι επενοτ.σαν νά υψώσουν (Πίν* α. σχ. ι.) είς
τον άε£α σάκκον :απά. μεταξωτόν λεπτόν ύφασμα,
βαλόντες πλησίον τόύ ςομίόΟ πύρ, μέ~τό οποίον
άραιώθη ό εν Τω σάκκω άάρ, ός τις δία τούτο γενό*
μένος ελαφρο'τερος ύψωσε τον σάκκον. Μετεχεί-

Ql

ρ'σΟησαν
αυτοί καί σακκον'ώειδη , εχοντα διά*
μβτοον 48 ποδων , καί ύψος περίπου 74»
τον
όποΓον άεροδρόμησαν ό Π άλατρος, καί ο Α'ρλαν*δος, είς τούς 1788* Νοεμβρίου 2 ΐ , καί επερασαν
επάνω απ’ δλην την πόλιν
Παρισίων.
Την
μηχανήν, την όποιαν συνεθίζουν νά μεταχειρίζωνταί με αραιωμ.ένον αέρα , την κατασκευάζουν
από πανίον αλειμμένον με θειίκην άργιλον , ή
άλικόν άμμωνιον, διά νά μη καη υπό του πυρός*
εις τό κάτω μέρος εχει αρκετόν <ςόμιον, καί εκε£*
βάλλουν την έςία ν , όπου χαίουν καύσιμα σώματα , τά όποΓα εμβαίνουν δια χινων θυρίδων επί
τηδες κατεσκευασμενων. Την έκτος επιφάνειαν
την σκεπάζουν με δικτι/ίοτόν κάλυμμα Β , από
τους κοωσσούς τού οποίου κοεμαται τό πλοιάοιον,
όπου κάθηνταί καί of άεροναύτάι
τά εφόδιά
, των, καί με την καύσιμον υλ'η,ν, ητις πρέπει νά ηvat
η βάμ βαξ,.η μαλλίον βρεγμε'νον μέ αλκοόλ, με
χός, r άλλο 1ί ευκόλως αναπτόμενον. Ο ταν ύψωθη
6 αεροναύτης διά την είδικην βαρύτητα, ημπορεΓ
ν αναβη περισσότερον, ρίψας τό έρμα (την σαβουραν), η αύξησάς την δύναμιν τού πυρός, διά
ν’ άραιωθη επί πλέον 6 άηρ. θ"ταν θέληση νά χατα β η , πρέπει νά όλιγοςεύη τό πυρ κατ’ ολίγον $
διά ν’ άρχηση νά πυκνόνεται ό άηρ, καί νά περισσεύη η βαρύτης του<

με

τΛ·

4 4 !· Έ ά ν θελης. νά μεταχείρισής την μ ηχα  A’ esoqafι
νήν με ύδρογόνον, Πίν, α. 2 χ , 2. 3·, πρέπει νά την μ η χ α ν η
ογον»ν
χατασκευάσης μβ λεπτόν μεταξωτόν ύφασμα, μβ

? 2

βερονίχην από ελαςικδν χόμ,μι, η άλλο τόιούτο,
'δ ιά νά μην έξέρχεται τδ πνεύμα διά των άραιωμάτων* καί νά τδ σκέπασες με δυνατόν δίκτυον
Β. απο του οποίου τα ακρα νά κρεμαται τδ πλοίων,
xcxi μέσα εις αύτονά^ναΐ οί άεροναύται με τάάναγχαΓα των. Είς την κορυφήν της μηχανής' νά ηναι
μικρά τρύπα Γ , καί είς αυτήν δικλίς Ούρα (βάλβουλα), καί νά κρεμαται απ’ αυτήν σχοινί ον Δ ,
τδ δποΓον διερχομενον διά τού κέντρου τντς μη
χα νή ς, νά φθάνη εως τδ πλοΓον · διά τού σχοι
νιού ανοίγεται η δικλίς Ούρα, όταν ηναι ανάγκη
νά εκβάλωμεν μέρος τού ύδρογόνου. Χυνεθίζουν
νά έχουν μέσα είς την μηχανήν πρδς τας πλευ
ράς ενα , η δύο σίφωνας λυγιςούς άπδ τδ αύτδ
ύφασμα , διά νά εκβάλωσι δί αυτών ποσότητα
υδρογόνου , αν ηναι χρεία. a V ού ούτως ετοιμασθη ή μηχανή , ρίψε μέρος τού έρμα τος, καί ευ
θύς ύψόνεται διά την ελαφρότητα τού υδρογόνου#
Ο ταν θέλης νά καταβης , άνοιξε την δικλίδα Ου
ράν , καί ευθύς εξέρχεται μέρος τού υδρογόνου,
καί εμφαίνει ατμοσφαιρικός άηρ, καί γενομενη
βαρύτερα η μηχανή, ετοιμάζεται νά καταβη. Διά
νά κάτασκευάσης όμως καλά την μηχανήν, πρέ
πει νά ένθυμησαι, οτι ό κυβικός τών Παρισίων
πούς τού ατμοσφαιρικού αε'ρος, εχει βάρος ούγκίας
μιας καί τεταρτημόριου περίπου * τδ δε βάρος τού
ύδρογονικού πνεύματος προς τδ τού ατμοσφαιρι
κού, είναι ως έν προς δέκα περίπου, θ ' τετρα
γωνικός πού? τού μεταξωτού υφάσματος εχει β ά 
ρος περίπου τριών τεταρτημόριων της ούγκίας. Πρέ
πει προσέτι νά ηξεύρωμεν διά προσεγγίσεων την
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3«ΐφ«νβι/*ν , καί τό ξερεόν του β ή μ α τ ο ς της μη
χανής.
442. Το σφαιρικόν σχ£μα δεν είναι τόσον ά- Α· κβίΛ
ναγκαΓον. "ίσως καλλιώτερον είναι τό σφαιροειδές* τ.ροβοχ-r, βΐς
τό όπόΓον με τό βάρος τόυ πλοίου, καί των άε- την **Τ*^ λ^
^
χ */.
e*Suyjy τ u>y
ροναυτων tJeAet Aabet σχ^μοί απιόιου , xac ούτως T0CC,j.^;
όλιγωτέρΛν άντύςασιν Θελει- δοκιμάσει εκ μέρους μηχανήν,
του άέρος της ατμόσφαιρας.; Τό δίκτυον είνώί
πάντοτε άναγκαΓόν * και η μηχανη δεν πρέπει να
ηναι διόλου γεμάτη από ύδρογονικόν πνευμ.α* διό
τι είναι κίνδυνος νά διαοραγη * ώς έπαΘεν ό πρωά
τος ’Ιταλός αεροναύτης. Πρέπει προσε'τι καί η α
λοιφή νά ηναι διαρκής * διότι η πεφα μέχρι της
σήμερον άπέδειξεν, ότι κάνεις αεροναύτης δεν ημπόρεσε νά μείνη πολύν καιρόν «ίς τον άέρα. Ο
Β λάγχαρδος, καί Ιεφρίεσος ηΘέλησαν νά περά
σουν με την άεροςατικην μηχανην από Δούυρε είς
τό Καλαις * και επειδή άλειψαν την μηχανην με
κακήν αλοιφήν, τό πνεύμα έξάρχετο από τά άραιώματά του υφάσματος, καί η μηχανη ητο>
εις κίνδυνον νά πέση εις την θάλασσαν. νΕρριψαν
όσα είχον εις τό πλοΓον, άλλ’ όμως καθείς άπ αυ
τούς ητοιμάζετο νά πέση πρωΤος εις την Θάλασ
σαν. Ετριψαν τέλος πάντων καί τα' φορεματάτων,
καί αι'σιός άνεμος έρριψε την μηχανην εις την γην,
όχι μακράν τού Καλαις * την άλλην’ ημέραν εωρτασαν οί κάτοικοι την λύτρωσιν των δύο τούτων
κινδυνευσάντων. Ε*ςησαν ζάλην δίς τον τό π ο ν,
όπου έπεσαν * καί την μηχανην την αφιέρωσαν «ίς
την εκκλησίαν, της Μη τροπόλε ως.
X 2
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Vr.s.

4 4 3 · Πολλοί λέγουν 5 ότι αχοτςος είναι- η μη
χανη αύτη* διότι δεν εύρεθη τρόπος νά διευθύνε
ται Οπως θελη 'ό άεροδρόμος, καθώς ό ναύτης
διευθύνει τό πλοίου. Είναι βέβαια μεγάλη διαφο
ρά μεταξύ τού πλοίου, και της άεροςατικης μη
χανής* διότι τό εν πλεει sv ταυτω καί εις πυκνόν
υγρόν*, και *ίς έλαφρόν ρευςον * τό δέ άλλο είς
μόνον τό ελαφρόν ρευφόν * όθεν τό πρώτον βοηθεΓται από δύο διάφορα ρευς-ά, η δέ μηχανη άπό
εν μο'νον. Δ εν πρέπει όμως ν’ άπελπισθωσιν οί φι
λόσοφοι * μάλι<?α-αφ’ ού οι αύτάδελφοι Ρ'οβέοτοι
κατόρθωσαν ν ά : διευθύνουν" την μηχανήν μέ γω 
νίαν 2 2 μοιρών της διευθυνσεως Τού άνεμου, μεταχειρισθέντες δύο κωπίά από λεπτόν μεταξωτόν
ύφασμα*, εχοντα είς τό κέντρον μίαν ράβδον, μέ
την όποιαν κίνούντες τά δύο υφάσματα , έκτυπων
τον ά ε ρ « 5 μ’ όλΟν ότι πτον σφοδρός, και ούτως
η μηχανη διετρεχεν 24 μίλια την ώραν. 0 ? έκ
Μεδίολάνων αύτάδελφΟι Ι*έρλη συμβουλεύουν νά
βάλλεται η ρηθεΓσα ράβδος μέ τά δύο έκ διαμέ
τρου αντικείμενα υ φ ά σ μ α τα , όχι εις τό πλοΓον,
άλλ’ είς τον μέγιςΟν της μηχανής κύκλον όριζοντικως. Ο μοίως νά μεταχειριστούν καί πηδάλιον*
καί μέ TOtouTQV Τρόπον θέλουν κινήσει οί άεροναύται την μηχανήν πρός πάσαν διεύθυνσιν.

, -Ils^i row ud^oyovtKOv θειούχου τίνεύ-

'χ
Τί sf/cu Τ S'.iCYayix

6“'.Ovy; ν
ίΤνβ’ν,ΆΚ.

· ■

ματος.

444· Το ύδρσγονικόν πνεύμα ένωθέν μ ε τό Οείον,
αποτελεί τό Τ'δρογονικον θιιούχον πνεύμα, τό c-

3*5
τ:οΓον of παλαιό: ωνόμαζον τ,πατικόν πνεύμα , ή
δ υ σ ώ δ ε ς πνεύμα τ ο υ θ ε ί ο υ . Ευρίσκ«τ/κι ε ις πολ*
λα μεταλλικά υδατα λεγάμενα Ι^πατικά. Η* δ υ ·
σ ω δ ί α τής κόπρου των ζωων προέρχεται από: του*
το . τό πνεύμα*
t

Π*ρί

τ ο υ ύ δ ρ ο γ ο ν ικ ο ΰ φ ω α φ ο ρ ο ύ χ ο ν
μ α το ς .

rtvau.

44$'· Ο μ ο ί ω ς τό ύήρογονικόν πνεύμα ένωθεν Τ ίρίγ'.νΐ^.'οσφ'.μήτον φώσφορον, αποτελεί τό Τ Προγονικόν φωσχορουχον -·,·
ρουχον πνεύμα. Είναι καί τούτο δ υ σ ώ δ ε ς , καί ε- μα·
χει οσμήν σεσηπότος όψαρίου. Φονεύει τά ανα,
πνευσαντα ζω α , καί είναι άνεπιττ,ήειον δ ι α τκν
καύσιν. Α νάπτεται μέ μόννιν τόν συναφην του
ατμοσφαιρικού άερος, καί προξενεί εκπυρσοκροττ,σιν. Πολλακις λοιπόν άφ έαυτου άναπτόμενον,
μας παρρ/,σιαζεται ως πυρ επάνω εις τα κοιμητή
ρια , καί όπου ευοίσ.κονται σεσηπότα πτώ ματα.
ν -

Περί του ιι^ρογονϊχοϋ ά \ ' $ ρ α κ ούχου Λνεύτ
ματος.
44-6. Τό πνεύμα τούτο είναι είδιχώς βαρύτε- Tisivv..,
ρον του καθαρού ύδρογονικου άερος. Η' φλόξ αυ κον
κόΰχεν r,v?v.
τού είναι γαλάζιος, καί όταν καίεται , εκπεμπει μ*,
λεύκάς, η εουθράς ακτίνας. Ε άν ενωθη τό ύΠρο
γονικόν πνεύμα με ανθρακικόν οξύ πνεύμα , γίνε
ται τό λεγόμενον ύδρογονικόν ανθρακικόν πνεύμα.

ο.·/νκ,α-

Περί του υ^ρογονιχοΰ νιτρογονούχου πνεύ
ματος.
447· Τό πνεύμα τούτο ελεγβτο από τούς παλαιούς
φλογιςόν πνεύμα των λιμνών. Τό ύδρογονικόν πνεύ-

ν.τρογουονχον -τ.ν ίν .α*.

3*6
I jwc, καί to νιτρογονικόν άποτελουσι to ρ'ηΟεν,
μιγνυμενα όμ ο υ , όχι συντιθέμενα’ διότι τότε γί
ν ε τ α ι τό άμμωνιακόν πνεύμ α ’ γίνεται δε
ά.
πό τ^ν σηψιν των ζωΓκων, καί των φυτικών με
ρών. Eis μερικά υδατα όταν πλησιάσωμεν τλ,ν
λ α μ π ά δ α , άνά πτονται, καί τοΰτο προέρχεται
από τό ρηθέν πνεύμα.
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Περί Των ^ιοργανιΰμένον δωμάτων,
4 4 8 ··^ Ιεχο ι του νυν ωμιλησαμεν περί μερική ΤΓβ?1 τωνΔι
τίνος συνθέσεως των σωμάτων, ως είναι ή των όξεί- ωργανιβμ*ιν V
Λ
,
/
^ωυ σώμαοίων , οξέων, συνθέτων αλατων, πνευμάτων, κ. τ. „ων
Καιρός είναι λοιπόν νά όμιλησωμεν και περί των
μάλλον συνθέτων, όποΓα είναι τα Διωργανισμένα
σώματα, ηγουν τα φυτά, και τά ζωα. Διωργανισμένα σώματα είναι, όσα έχουν μέρη επίτηδες
κατεσκευασμένα προς έκπλήρωσιν ενεργειών τινων,
συνδεδεμενο>ν με την ζωήν. Τα σύνθετα ορυκτά
βγειναν από μόνην απλήν χημικήν εφελζιν, ή μη·»
χανικην δυναμιν, και τυχηράν , διά νά είπω ου·*
τω, Τά Διωργανισμένα όμως σώματα φέρουν εν
τυπωμένα ·ίς τον. εαυτόν του? μερικά σημεΓα,τά
όποΓα φανερόνουν , ότι εγειναν διά τι τέλος * και
διαφέρουν, άπό τά ορυκτά, διά μίαν αγνωςον αρ
χήν, ητις λέγεται ζωή, από τήν οποίαν τα διά
φορα όργανα λαμβάνουν δυναμιν νά ενεργωσι,
καθ’ άς έδιορίσΟησαν χρείας.. Αλλά με ποΓο'/ τρό
πον η ζωή αυτή δίδει την δυναμιν, καί οποία εί
ναι, τούτο παντελώς άγνοουμεν · καί ούτε Οέλο*
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μεν ομίλησες, πλήν περί τών αποτελεσμάτων
αυτής.
Α ναλυβι ς
4 ^ 9 > Είς δύο τινά αναλύονται τά φυτά* εις αμε.
Των φυτών
* σους ύλας , οποία είναι ή ρητίνη κ. τ., καί προχαταρχτιχάς, η γουν εις άνθρακα, ύδρογονον, καί
οξυγόνον , έκ των όποιαν συντίθενται καί αί είρη.
μέναι υ λ α ι, εν οσω διαρκεΓ των φυτών η ζωή.
A? προκαταρκτικά: ύλαι είναι μέ τόσην ισορροπί
αν ήνωμεναι διά τής έφέλξεως, ωςε αδύνατον νά
ενωθωσι κατ’ άλλον τρόπον. Α’λλ’
αν έλθη ό λε
γόμενος θάνατρς, ή ισορροπία ταράττεται , χαί
τότε αυταί χατ άλλον τρόπον συντίθενται.
45°* Ο χυλός είναι ή πρώτη άμεσος ύλη, η τις
■ Χυ λός.
περιεχει τά θρεπτικά τού φυτού* ταυτήν ροφα
από τήν γην το φυτόν διά των ριζών. Η' βάσις
του είναι το ύδώρ. Τ ά θρεπτικά μόρια διαλελυμενα είς τό ύδωρ, χωρίζονται κατ’ ολίγον άπό
τον χυλόν , δια των διωρισμένων επί τουτω οργά
νων* τό δε ύδωρ κυκλοφορε? διά των μερών τού
φυτού*1ζωίβς, η
4 5 1 * Τό ’ΐξ ω δες τού χυλού μέρος, όταν είναι
f-λεννα.
πολύ , εξέρχεται ως ίδρώς άπό το φυτόν έν εί'δει
κόμμιος.
4 3 2« ITaVra σχεδόν τά καρποφόρα δένδρα έ
χουν Κομμι. Εις τήν Α’ραβίαν όμως εξάγεται από έν
είδος ακακίας (φυτόύ), τό όποΓον τρώγουν οί κά
τοικοι, κ«ί εκβάλλουν πολύ, χαράσσοντες τό δένδρον. Το Κόμμι τούτο λέγεται Α’ραβικόν. Το με
ταχειρίζονται ως θρεπτικόν ο ί ’Ιατροί. Ε’κ τούτου
.εξάγονται πολλά φυτικά όξέα^ άπό τά ο'ποΓα τό
πρώτον λέγεται ’ιξώδες Ο ξύ. -
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45.3· ^ ό 2άκχαρον εις τά φυτά βύρίσκεται Χακχαρον.
πάντοτβ μεμιγμένον με τδ κόμ μ ι, χυ λ ό ν, καί
άλλα τινά. Ευρίσκβται είς δλα τά φυτά * πε
ρισσότερον όμως εις τάς ρίζας, όπωρικά, καί
μάλιςα δίς τδ ζαχαροκάλαμον, τδ οποΓον τδ θλί.
£ουν μεταξύ' δύο σιδήρων κυλίνδρων , καί έξέρχε.,
τάι ο ζωμό; * τον βράζουν με ύδωρ τιτάνου (άσ£εςόνερον), καί ούτως άναβαίνει πολύς άφρο'ς δίς
rrv επιφάνειαν , τόν οποΓον μαζεύουν με την τρυπητην* ο υ τ ω χαΟαρκτΟεις δ ζω μός, άφίνεται νά
έξατμισθη, καί νά σμικρυνθη η ποσότης. Είς τδ
αύτδ άγγεϊον άφίνεται νά κρυ^αλλωθη· του αγγείου
6 πυθμην έχει. πολλάς τρύπας, καί άπδ αύτάς χ ύ 
νεται ό οπός (τδ σιρόπι). Τδ εκ ταύτης της κα
τασκευής Σάκχαρον είναι κονις χονδρά φαιά, τδν
οποίαν διαλύουν έπ ειτα , καί την καθαρίζουν μέ
τό λέύκωμα , άγουν μέ τδ λευκόν του αυγού, η
με τδ αίμα τού βοός. Τ δ λευκδν τού αυγού ένόνεται μέ δλας τάς ςτερεάς ακαθαρσίας τού οπού,
καί ύψδνεται είς την επιφάνειαν , όπου γίνεται ωςπάχος. Καθαρισθέν τδ υγρόν, εξατμίζεται πά>
λιν, καί πηγνύμενον κρυςναλλουταί, Δ ιά νά λεύ
καν θά , γυρίζουν .τό περιεχον-άγγεΓον άνω κάτω*
καί ούσα η βάσις προς τά ανω, σκεπάζεται μέ άρ
γιλον, καί επάνω αύττς χύνουν ύδωρ, τό οποΓον
καταςαλάσσει κατ δλίγον εις τό Σάκχαρον, καί
ενίοτε σκεπάζεται μέ χρωματιςικπν ύλην * καί ούτω καθαρίζεται τδ Χάκχαρον. Φαίνεται όμως, δτι
ιού καλάμου τόΣάκχαρον περιέχει δύο εί'δη σακχ ά ρ ο υ , τδ έν κρυςαλλούται, καί τδ άλλο όχι.
Τούτο τδ τελευταΓον πάντοτε χρωματίζεται, καί
άποτελεΓ το μόνον ακάθαρτον Σάκχαρον · τό άκαθαρι<τον Σάκχαρον περιέχει κα: κρυςαλλουμενον, .·

33°
καί άκρυςόιλλωτον μέρος, καί τούτο το τδλβυταΓ*
ον κάμνει κόκκινον τοΣάκχαρον* άτ:ό τό όποΙΟν
είναι γεμάτον το έκ της ς-αφυλτς Σάκχαρον , καί
Six τούτο δεν λευκαίνεται * διότι το χυνόμενο;
εις το Χάκχαρον ύδωρ» εκβάλλειτον μη κρυςαλλούμινον μέρος.
Καν$ΐ·ν.
454* Το ύ* καθαρώτατον Σάκχαρον, τό κοι
νώς λεγόμενον Κάνδιον, είναι διάλυσή του σακχάρου , ητις εξατμιζόμενη, μεταβάλλεται είς κα
νονικούς κρυςαλλους.
V ναλυσις
45.5* Το σάκχαρον αναλύεται διά σφοδρότατης
τ«υ ααχ^α.
θερμότατος, 4ς και αί άλλαι των φυτών ούσίαι,
fCJ.
είς ανθρακικόν ο ξ ύ , -καί ύδρογόνον *θελομεν ο μιλησ^ι αλλαχού περί τούτου*
Μίλι.
4.5 6. Το μέλι είναι μίγμα εκ σακχάρου, και
κόμμιος, τά όποΓα τά λαμβάνει η μέλισσα από
τά φυτά.
Μαννα.
45 7 · Το Μάννα είναι σύνθετον εκ κτακχάρου ,
κόμμιος, καί τίνος άλλης ύλης αηδούς, καί εκ
ταύτης έχει ε’κείνην την άνοδον οσμήν. Ε’ξέρχεται ώς ίδρώς άπο διάφορα δένδρα τών θερμών
κλιμάτων, ώς καί τό κόμμι* μερικά τούτων τών
δένδρων έχουν τά φύλλα σκεπασμένα με αλοιφήν.
Τ ά πεπόνια όταν ωριμάσουν αρκετά , 4 περιέχουν
σακχαράτην ύλην καί καθάρσιον, ητις εχει πολ*
λην αναλογίαν
τό μ.άννα*
45 8 · Α*μυλον (νισε^ες) λέγεται τό άλευρον,
Λ ju.^Xey,
τό περιεχόμενον είς όλους τούς σπόρους , καί είς
τινας ρίζας. Τούτο .έδιωρίσθη παρά της φύσεως
νάηναι » πρώτη τροφή έκ τών φυτών. Α’λλ’ έκ τίνος
σπόρου ιδιαιτέρου προέρχεται άλευρον, τό όποΓον
είναι η συνηθε<ςερα τροφή πολλών ανθρώπων ♦ τού
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το είναι του σίτου το άλευρον, το όποΓον περιέ
χει τι ιδιαίτερον, και είναι κολλά βλάχικη, καί
κλώθεται ώς τό σχοινίον. Νομίζουσι τινές, ότι
έξ αίτιας τούτου του γλοιώδους γίνεται η καλλιωτέρα ζύμη' παρομοιάζει αυτή η κολλά μέ ΤΟ
κομμι είς τό γλοιώδες.
4 5 9 * Τα εν τοΓς φυτοΓς Ε*λαια συντίθενται α Ε^αι*.
πό ύδρογόνον , και άνθρακα, κατά διαφόρους α
ναλογίας. Είναι Ενλαια έμμονα , και αιθέρια. Τά
έμμονα διαλύονται διά τούπυρός* τά δε -αίθέρι*
μόνον εξατμίζονται· τά έμμονα περιέχονται *{ς
τούς σπόρους τού Φυτού, πλάν του της ελαίας, τό
όποΓον περιέχεται είς τον καρπόν, θ ' σπόρος περιέχει
και τό άμυλο*/* ταύτα τά δύο ηνωμένα'με ολίγον
ιξώδες, κάμνουν εκείνο το λευκόν τό περιεχόμενον
εις τούς σπόρους, η είς τον πυρήνα τού φυτού, τό
διωοισμένον διά τροφήν τού νέου φυτού, τό όποΓον
γεννά ό σπόρος. Το γάλα τών αμυγδαλών είναι
σύνθετον έκ τούτων τών τριαύν. Το Ε^λαιον τού
λίνου είναι εμμονον, κα: εκβάλλεται από τον σπό
ρον αυτού * τό έλαιόλαδον είναι χρησιμώτερον δια
τό μαγειρεΓον. Γίνονται Ε*λαΐα έκ τών ζώων, όμως
είναι δυσώδη. Τ ά φυτικά είναι εύθηνότερα, καί
ο’λιγώτερον δυσώδη. Μ εταχειριζόμεθα θρυαλλίδα
από βαμβάκιον, διότι χωρίς τούτου τό Ε*λαιον δεν
ά νά π τετα ι, εί μη όταν ηνοα είς κράσιν 4°©* τού
Φράγχ. η 164° τού Ρ'εωμύρου * και την θρυαλλί
δα διά τούτο τό τέλος την. μεταχειριζόμεθα. Το
Ενλαιον ύψόνεται μεταξύ τών ίνών τού βαμβακιού,
διά την έφελξιν'τών τριχοειδών σωληνο^ν, καί η θερμοτης της καιομένης θρυαλλίδας τό διαλύει είς ατμούς,

καί κατ* ολίγον το φέρει βίς την κράσιν, είς τ£ν
βποίΛν γίνεται -Xχαυ^ο'ν.
Α’λλ’ όταν το Ε^λαιον, *μά■
λιςα των ζωω>, ττβριεχν) μόρια χονδρά, η θερμότης δεν ημπορεΓ νά το διάλυση $ίς ατμούς, δθεν
το Ενλαιον άποθέτει συνεχώς ακαθαρσίαν* διά του,
το πρέπει νά κόπτωμεν τό άκρον της θρυαλλίδος, ητις σκοτίζει τό φως, καί βραδύνει την καύσιν. Ofκηρός είναι μάλλον καύσιμος, παρά τα ςέαρ'
Περιέχει όμως καί ολίγα μόρια άκαυτα* άλλ’
όταν φθάσουν «ις την θρυαλλίδα του κηρού, ητις
•Ιναι μικρά κατά σύγκρισιν, την καμνουν -νά κλίτ
vtj προς βν μέρος , και πίπτουν με το καυμένον
μέρος της θρυαλλίδας. Α*ν και τά έμμονα Ενλαια
χρειάζωνται τόσην θερμότητα διά νά καυθωσιν ,
όμως ροφούν άργως τόξυγόνον είς την συνηθη
κράσιν της ατμόσφαιρας * διά τούτο μεταβάλ
λονται τά Ενλαια, και αλλάσσονται ad ιδιότητες
Των, καί αί «ις τάς τεχνας χρήσεις των. Ε άν τό
Ε λαιον δεν κάμνη άλλο, εί μη νά ροφα τοξυγόνον, πρέπει νά πηξη τέλος πάντων, καί νά μεταβλτθη εις κηρόν, Βλέπομεν, ότι τούτο άκολουθεΓ
είς τά εξωτερικά μέρη των φυτών, καί έν οσω
ζωσι. ΙΙολλάκις όμως συμβαίνει, τοΕνλαιον νά
μη κράτη είς τον έαυτόντου οσον όξυγόνον ροφά,
άλλ’ άφίνει μέρος* ενούμενον δε τούτο μέ τό ύδρο-.
γόνον τού Ε’λαίου, αποτελεί ύδίωρ* τό ο'ποΓον εξα
τμίζεται. όθεν όλιγοςεύε* τό υδρογόνο ν. Τοιουτον
έλαιον είναι τό τού λινού, των καρύων κτ. Η’ τάγ· *
γη τού ελαίου προέρχεται άπό την όξυγόνωσιν,
.οθεν τό «ςεατικόν οξύ.

46ο. Τ α Πτητικά έλαια eivat η βάσις πάσης ΕΓλαιαπτηφυτικής ευωδίας, καί προέρχονται - κατά τό μαλ- τιΧα η Kl9a*
λ ον καί ηττον από ολα ΐ ά μέρη του φυτού, ?
πλην του σπόρΟυ* διότι δεν εύρίσκόνται εις τό
μέρος εκείνο του Απόρου , δπόυ είναι κλειόμενο*
τό έμβρυον του φυτού» Η.' ευωδία λοιπόν των άνθέων προέρχεται από τα Πτητικά έλαια, τά όποΓα
ενίοτε είναι δαψιλή είς τον φλοιόν του όπωρικού,
ως είς τον των πορτογαλλίων, λδιμόνείων κτ. και
ενάγονται μέ όλίγηυ Ολίψιν* Ε'υρίσκονται καί είς φύλ->
λα των φυτών, και είς αυτά τά ξύλα, ως είς τον
ηδύοσμον, καί είς πάντα τά ευώδη χόρτα, καί είς
τόν κανε'λλαν κτ. Γίνονται Αίθέρια έλαια καί
άπό τούς σπόρους, ώς τό του γλυκάνισου, του ■
μ.αλάθρου κτ. εν γενει αί εύωδίαι πάσαι τών φυ*
τών προέρχονται άπό την βξάτμισιν τών Π τητι
κών ε’λαίων. Μερικά έκ τούτων είναι πα χέα , ώς
6 Βούτυρος^ καί μερικά ρευ<ςά, ώς τό ύδω ρ.'Δ ιά
νά κατασκευάσωμεν τα ευώδη έλαια, πρέπει νά
τά καΟαρίσωμιν, καί νά τά άποςαλάξωμεν (λαμ·*
πικαρίσωμεν) η με τό πνεύμα τού
, ώς γίνεται τό λεγόμενον ύ'δωρ της λαβανδας, η ενόνοντές τα με πόλύ ύδωρ. Πολλάκις κατασκευάζον
ται τά ευώδη υγρά, άν βάλωμεν τό φυτόν* είς
τό ύδωρ, καί τό άποςάξωμεν * τό ύδωρ γεμίζει
άπό Πτητικόν έλαίον. Τά βύωδη νερά χρησιμεύουν
διά νά σηκώσουν άπό τό φόρεμα Την, κηλίδα,
εάν αυτή’ προέρχεται άπό κηρόν, ς-έαρ, ρητίνην
κτ. διότι gvovovrat μέ αύτα.
461. Η' Κάμφορα' έχει πολλην αναλογίαν με Καμφορβ,
τά πτητικά έλαια. Το δένδρον ταύτης είναι βίδος
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Ρ'ητίνη.

δάφνη?, καί εύρίσκεται είς την Κίναν, καί sίς τά ;
νήσους των Ινδιών. Ε μβάλλεται από τό ς-ελεΧ°5> καί ρίζαν του δένδρου. Δ ιά της άποςάξεως
τόύ ύύμου, ελελισφάκου, καί- άλλων τοιούτων Φ υ 
τών, εξεβαλον μερικοί Κάμφοραν. Η'υλη αύτη
6?ναι πολλά πτητιχη καί εμπρησιμος · δεν δια
λύεται εις τό ύδωρ ^ αλλ’ εις τά έλαια , καί εις
τό πνεύμα του οίνου. Είναι χρήσιμος είς την
’Ιατρικήν. Ε’άν βάλης κομμάτων Καμφοράς επά 
νω εις την επιφάνειαν καθαρού ύδατος, δάλεις τό
ίδεΓ να περιτρεφεται με πολλην τα χύτη τα . Ε ά ν
χύσης ο'μως είς τό άγνειΌν ευ’ωδες ύδωρ, η περις-ροφη τη; Καμφοράς Οελει 7ίαύσει.
46Λ. Α ίΡ'ητίναι elvat ελαιον, τό οποΓον άπερ·*
ρόφησεν όξυγόνον, και εκάη< μέρος τού ύδρογό·*
νουτου, και ολιγώτατόν μέρος τού άνθραχος·. Η'πίσ-»
σα, η ρητίνη, (τό χατράνι) , καί η τερεβυν&ίνη
gtvae κοιναί ρητίναΡ τό κοπάλ (κομμι ευώδες της
Α’μερικής), λ μαςίχη, τό λιβανωτόν, είναι- τοΐαύ->
τα φυτικά. Ε’άν διαλυθωσιν α ίΡ η τίνα ι εις ελαιον^
η πνεύμα οίνου, 'γίνεται βερνίκη. Είς αύτάς τ ά ;
διαλύσεις, εάν χυσγ,ς ύδωρ, αί Ρ η τίνα ι κατακα©ίζόνταί,- διότι δεν διαλύονται είς τό ύδωρ* μάλιςα εάν χύσης ύδωρ είς μαςίχης διάλυσίν, τό
ύδωρ ενονεται με τό τού οίνου π νεύ μ α , yf δε
μ α ςίχη πίπτει ώς νέφος λουκόν. (Τταν όμως βά λ
λουν βερνίκην είς τάς εικόνας, τάς άφίνουν νά
ξηραν&ωσι * καί τό πνεύμα του οίνου εξατμίζε
ται * οθεν δεν είναι κίνδυνος, εάν τάς πλύνωμεν
μέ ύδωρ. Είναι x*‘ άλλαΐ Ρ'ητίναι σύνθετοι από
ρητίνην, καί άπό κομμι * τοιαυται είναι η σμύρνα,
καί τό σκοοοδολάσαρον (η άσσαφάιτις, σει’ταν
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μπόκού). Η* δυσωδία της άσσαφαίτιδος προέρχε
ται από την όλίγην ποσότητα του θείου, οντος
av αύτη διαλελυμένου δί ελαίου τίνος, χατά παν-*
τα όμοιου τψ της ελαίας. Τα πτητικά έλαια έχουν
καί άλλο σ χ ή μ α , διά τό οποΓον λέγονται βάλσαμα * ύφίςανται δέ ταυτα εις ρητινώδη χυμόν,
σύνθετον άπό βεζοίκόν οξύ * φαίνεται, ott το
βάλσαμόν είναι πτητικόν ελατόν, τό όποΓον διά
τού οξυγόνου μετεβληδη μέρος εις ρητίνην, καί
μέρος είς όξυ.
4^ 3 · Είς τάς άνατολικάς ’Ινδίας, καί είς τά ς ι χ ο ν .
μεσημβρινά μέρη της Α’μερικής εύρίσκονται δυο,
η τριών ειδών δένδρα, τών όποιων χάράσσοντες
τό ςελεχος , εκβάλλουσι τον χ υ μ ό ν , καί· τούτο
είναι τό Ε’λαςτκόν Κόμμυ
464. Τα φυτά εκβάλλουν πολλάς Ουσίας επι Χ ρ ω μ α τ ι ς ι κ α ί ούσ'.αί.·
τήδειας διά την ζωγραφικήν, ^καί την βαπτικην.
Τ α εκ τών φυτών όμως χρώματα όλιγώτερον
διαρκούσι παρά τά εκ τών μετάλλων, καί αφανί
ζονται υπό Της προσβολής τού της ατμόσφαιρας
άερος* διότι τό εν αύτ<5> όξυγόνόν κοτ ολίγον καίει
τό ύδρογόνον τών χρωμάτων, καί άφίνει την με
λανιάν τού άνθρακος. Τ ά φυτικά χρώματα έχουν
περισσοτεραν συγγένειαν με τά έκ τών ζώων
προϊόντα, παρά με τά εκ τών φυτών * διά τούτο
καλλιώτερον βάπτονται μέ αυτά η μετάξη, καί
τό μαλλιον, παρά τό λινόν, καί τό βάμβάκιον.
Η' βαφη τών τοιουτων εΓναι καί αυτή χημικη
εργασία* διότι διά νά βαφη κάλά εκε-Γνο όπου
θέλομεν νά βάψωμεν, πρέπει νά κατακαθόση η
χρωματιςικη ουσία «πάνω είς αυτό, καί νά προ
σκόλληση τόσον, ωςΈ νά μη διαλύεται υπό τών

υγρών * παρ. χ ά . τά π α ν ια , r βαμβάκια πρέπει
νά αντέχουν, όταν πλύνωνται με σαπώνιον καί
υδωο * καί ,τά μάλλινα υφάσματα πρέπει νά αν
τέχουν εις τά έλαια, και οξέα , ' τά οποία Οβελόν
πέσει επάνωτων, Ο ταν η χρωματιςηκη ουσία δεν
εχη πολλή·/ συγγένειαν με το βαπτάμενον* μ ετα
χειρίζονται τρίτον μέσον, καθώς την ςύψιν, η την
κόνιν ίου βελανιδιού (Tannin)*
467. Τ ά σκληρότερα μέρτι του φυτού είναι
α ί'ΐν ε ς του ξύλου, Αυται είναι σύνθέτόι μάλι<7*
άπο ανθρακα ηνωμένον με ολίγα άλατα, καζ άλ
λα ΐινά συςατικά των φυτών μέρη * εκ τούτων
γίνονται οί άνθρακες, ως είπαμεν αλλαχού.
466. Πολλαί περιςάσεις ενίοτε προλαμβάνουν
Την τελευτ'άίαν διάλυσιν των φυτών* ως παρ. χά.
Οταν χωθούν εις Την γην* η βυθισθούν εις την θά
λασσαν τόσον, ως·ε διά την τού άερΟς ελλειψιν
δεν ημπορούν νά δοκιμάσουν γην σηπτικήν ζύμωσιν. Τότε ύπόκεινται «ές ιδιαιτέραν αλλοίώσιν,
διά της Οποίας μεταβάλλονται εις άλλην σύνθε<?ιν
λεγομέν/ν Ασφαλτον. Η* Ασφαλτος λοιπόν είναι
φυτόν άναλυθέν τόσον, ώ<ςε δεν' ψυλάττει κάνέν
σημεΓον διοργανώσεως. Είναι έκ φύσεως ελαιώδης*
καύσιμος, Ε’νίοτε είναι όγρά καί ελαιώδης, η
όποια λέγεται Ναφθα * ητις είναι άχρωμάτιςΌς,
διαφανής, τρέχει άπό τάς αργιλώδης πέτρας εις
tiva^ τόπους Της Περσίας * ώς επί τό πλεϊςον
ομωί είναι ςερεά * όποια η κυρίως Α*σφαλτος ,
ητις είναι. γλυκεία, εύθραυξός, καί ευκόλως τήκε
ται* χάΐ όταν γένη υγρά, αποτελεί ελαιον επιτή
δειον διά την ζωγραφιάν.
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θ ' λιθάνθραξ, 7] τό καρτούν ον της γης καί
Ορυκτόν, είναι κα: αυτό άσφαλτωδες, δια την
σύνθεσιν του οποίου συντρέχουν at ζωικά:, κα:
φυτικά: ουσ:αι φαίνεται, οτι είναι κυρίως φυτικό
ουσία, ηνωμ.ένη μέ λείψανα θαλασσίων ζώων , κα:
θαλασσίου άλατος, περιέχουσα κατά τύχην και
πυρΓτιν.
Το ηλεκτρον είναι κα: αυτό άσφαλτώδες; Ευρίσκεται εις τα σπλάγχνα της γης , η εις την
επιφάνειαν της θαλασσής. Κομίζεται ρητινώδες
σώμα περιεχον οξύ τι, διότι η άνάλυσις δεικνύει,
ότΓείναι σύνθετον άπό ελαιον, κα: οξυ. Το ελαιον
λέγεται ελαιον ήλεκτρου* κα: Ι ο οξύ, Η’λεκτρικόν.
Λί τελευταΓαι φυτικά: Ουσίαι είναι τά ορυ
κτά ξύλα, κα: η καύσιμος γη* ταύτα ύφίφανταε
εις ξύλον, κα: εις ρίζας, κΛ: φυλάττουν ακόμη
τό παλαιόν σχήμα;
iciTo^tct τ ο ν

φ υτώ ν.

4
Η’μπορούμεν νά Θβωρήσωμεν τά φυτά Η' των φυως κρίκον, ος τις συνόεει τα ορυκτά με τα ζωα,
s *
εις την κοινήν των όντων άλυσιν * διότι τά ορυκτά
διά των φυτών εμφαίνουν είς τα ζώα, επειδή έν
yevet η τροφή αυτών είναι τά φυτά. Το κρέας,
δ,που-τρώγομεν, προέρχεται άπό τά φυτά; Ο σ α
- τράγο μ.εν λοιπόν είναι φυτικά, εΓτε αμέσως, ε:'τε
εμμέσω ς, μ,εταβαλόντα τό σχήμα , τό χρώμα
κτ. κα: διά των φυτών εισέρχονται εις των ζώων
τό σώμ,α τά απλά κα: ςοιχειώδη μόρια. Η’ τόν

άδύν&τον νά τρ$φώμ.εθα με άνθρακα, ύδρογόνον,
κίχΐ όξυγο'νον, είτε μόνα, ε:'τε καί ηνωμένα με
Τα ορυκτά * διότι δεν είναι επιτήδεια νά μάς θρέ
ψουν, είμη όταν λάχουν φυτικήν σύνθεσιν.
Τροφή Των
4^8. Τ ά φυτά δεν ηξεύρομεν ποθεν τρέφον
τας,. Είναι έιζωμένα εις την γην, αλλά τρέφονται
καί εις τό ύδωρ, ως ο υάκινθος, καί τά τοιαυτα
κρόμμυα, Τό ύδωρ είναι η πρώτΤ, τροφή των φυ;
Των. Ε ’άν ηγη ήναι αμμώδης, δεν περιέχει τδ’>
άναγκαίαν τού.ύδατος ποσότητα* αν η να ι'π α ρ ά
πολύ αργιλώ δης, περιέχει ύδωρ π ο λ ύ , καί αί
ρίζαι διαλύονται. Η έπιτηδειοτερα γη είναι η τιΤανωδτς, διότι περιέχει ανθρακικόν οξύ, την άναγ.
χαιοτέραν τοοφην των φυτών. Διορθόνεται λοι
πόν η γη μέ την κιμωλίαν γην (C rai, τεμπεσηρ:),
η οποία είναι ανθρακική τίτανος ^ ως είπαμε v
αλλαχού. Ο χ ι όμως πάντα τά φυτά απαιτούσι
Την αυτήν γην. Το ρύζι χρειάζεται ύγράν γύν*
άλλα δε αμμώδη.
I Γ^ργifcri.
4^9* Ξυνεθίζουν οί γεωργοί νά κοπρίζουν την
γην* 'δίοτι ή κόπρος siyat ύλη, ητις ύπέ<ςη την
σηπτικήν ζύμωσιν, καί φυτών, καί ζώων-' καί
διά τούτο είναι, άναλελυμένη εις τά «ςοιχείατης,
% είναι εν Τω αναλυεσθαι. Δ ίδει λοιπον η κοπρος
βίς την γην άνθρακα, .ύδρογόνον, καί όξυγόνον *
διά τούτο καρποφορωτερα γη eivat, όπ^υ ητον
ποότερον άλσος, διότι περιέχει κόπρον πατημέντν, καί ηνωμένην μέ χώ μα * διά τούτο πλου
σιοπάροχα είναι τά προϊόντα της Α’μερικης, οπού
η γη προ ολίγου ητον σκεπασμένη από δένδρα.
Α’πέδειξεν η-πείρα, ότι τά μέρη τών ζώων σα-
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π εν τα, κάμνουν καλλίωτέραν κόπρόν* δίοπ π ε 
ριέχουν καί νιτρογόνον, το οποίον προςεθέν είς
τά φυτικά ςοιχεία, τά καμνουν συνθέτώτερα, κα!
επομένως ευκολωτερα εις το νά αναλυθούν, η νά
ζυμωθούν. Η* έκ της ζυμωσεως προερχόμενη θερμότ ης βοηθεί την βλάςν,σιν.
λόγοΓ, η χημική
εργασία της τροφής είναι νά δωση είς τά φυτά
τά αναγκαία ποος τροφήν ςοιχεΓα μέ τον άπλούς-ερον τρόπον, όποΓος είναι ότης ζυμωσεως * διότ^
έκ ταύτης έλευθερούται ανθρακικόν οξύ, καί υδρογόνον. Η 'τίτανος, και γύψος, καί τάλλα μεταλ
λικά, ένεργουσι και αυτά χημικως * διότι άλλα
απορροφούν τό άνθραχιχόν οξύ από την άτμοσφαΓραν, χάί όλα έχουν συγγένειαν με τό ύδωρ. 1
γεωργική λοιπόν τέχνη υφίςαται είς τό νά εύρη
ό γεωργός καλλιωτεοαν μέθοδον, εις άπόκτησιν
των άναγχοίίων είς τροφήν των. φυτεΐν, ξΐτε άπό
τάς μεγάλας τούτων πηγάς3 ηγουν άπό τον αέ
ρα, χαί τό ύδωρ, είτε άπό την άνάλυσιν των διωργανισμένων σωμάτων * χαί νά τάς εφαραόση με
τον καλλιωτερον τρόπον είς χρησιν των φυτών.
4 7 ^» Α’φ* ού ητοιμάσαμεν την γη ν, πρέπει rr=pl i -ης
τωοα νά σπβίρωμ,εν. Νά πρσσέχωμ,εν ο^ιως νά
<T'7 t'5J
1
*
* 1 ,
1
^
εις την γr,ν
μη ρίπτωμεν τον σποράν είς τό βάθος της γης* κ*τ*ό'&λΓ,ς>.
διότι ό άηρ εί νκι, απλώς αναγκαίος διά την βλάς-ησιν. Πρέπει λοιπόν ολίγη γη νά σκεπάζη ν τον
σπόρον, διά νά έχη κοινωνίαν με τον αέρα*
Δ ιά τοιούτον σκοπόν έπενοηθη
τό άροτρον, τό σκαλιςηριον κτ. Ολίγη θερμαστής, κα:
υγρασία είναι αναγκαία, καθώς την άνοιξιν συμ
βαίνει* διότι ταυτα τά δύο προξενούν την ζύ
μωσή.
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4 7 ϊ · Τ ο εξω κάλυμμα του σπόρου περ,άχίΐ,
Πίρ’.γία^η
Της -ου στο- c /t μόνον τον βλαςόν του με'λλοντος φυτ$ύ, αλ
f ϊ υ ε·ς γ η ν
χ^τα^ςλης. λά καί την τροφήν αυτού, ηΤις ονομάζεται Παρεγνυμα. Τούτο συνίςαται είς τό αμυλον (fe rtile ),
ε-ς τό ιξώδες (m ucilage), καί είς ελαιον. Ο'σπόρο<τ εν γενει ιίνχι χωρισμ.ένος είς δυο λοξούς.
Ε'άν εκ£άλης άττό την γην κύαμον προ ημέρων
σπαοθεντα* θελεις ίδεΓ του; δύο λοξούς χωρισμέ
νου; * καί μεταξύ αυτών σώμα τι μακρόν μαυοωπόν, τούτο είναι η άρχη τό; ρίζης, η η ρίζα
τού φυτού · τό δδ λοιπόν είναι ςελεχος., Μερι
κοί σπόροι έχουν ενα μόνον λο£όν, άλλοι τρεΓς,
χαί άλλοι εξ. On:αν ό σπόρος οιρΟρο είς την γην,
πίνει ύδωρ, χαί ο? λοβοί απαλυνόμενοι όγχούνται.
Τότε ό σπόρος απορροφά οξυγόνον, τό όποιαν ενόυμενον με τον εν τω σπόριο άνθρακα, εξατμίζεται
sv εί'δει ανθρακικού οξέος. Α φ’ ού εξατμισΟη μέ
ρος τού άνθρακας από τον σπόρον*, αυξάνεται 'η
αναλογία τού ύδρογονου, καί τού οξυγόνου, καί
διεγείρει την σακχαρικην ζύμωσιν, διά της οποίας
η ύλη του παρεγχύματος μεταβάλλεται εις γλυ*
κυτι υγρόν, το' όποιον μεταφερεται είς' την ρηθεΓσαν ρίζαν του φυτού όια ίδιαιΤερων αγγείων.
Α φ' ού η ζύμωσις διάρρηξη τον σπόρον ,
κατασχίζει καί τους λοξούς* καί η ρίζα τότε
χώνεται είς την γην * τό δε ζυμωθεν υγρόν με
ταβαίνει είς τό ςελεχος, τού οποίου τά αγγεία
επλατύνθησαν πρότερον υπό της εκ της ζυμώσεως
θερμότητας. Ο’γκούται λοιπόν τό ςελεχος ,· καί
έξερχεται από την γην, φερον όμού καί τούς λο
ξούς,
όποί'οι ευθύς *φτ , #υ ε’γγίσωσι τον άέοβ*,
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έκτυλίσσονται, καί μεταβάλλονται εις φύλλα. Α φ
ου περισσότερον η ρίζα ογκωΟη, ττεμπει καί *λλα νάματα, ν.γουν ρίζας, εκάςην εχουσαν σόμιον, με το όποιαν τρέφονται εκ της γης · ν.α:
«πειδη τά πρώτα φύλλα δεν χρησιμεύουν εις το
«Fie, διότι μέχρι τίνος περι»Γχον το κατάλοιπον
τταρέγχυμα διά τροφήν τού φυτού * μαραίνονται
κατ'ολίγον, καί τό ςελεχος αρχίζει νά εκβάλλη
Ελατούς, καί νά εκτυλίσσω τά φύλλατου.
4 7 - · A V ού αρχίιτγ. το νεον φυτόν .νά τραβί- ΐ} ζ· ί
\
/
, ν \
ν
;
, ν (ρνλλω
φη την τροφηντου απο την γην, εχει χρειών απυ
φύλλα* επειδή ταυτα είναι τά όργανα, διά των
οποίων ελευΟερουται από το περιττεύον υγρόν,
i i εκκρισις είναι περισσότερα εις τα φυτά, παρα
sis τά ζωα * η πολλή ιπιφάνεια τού φυλλου εί
ναι Τ(ο ον τι επιτήδεια νά εκβάλη όλον τό περιτ
τόν υγρόν, τό όποΓον είναι ύδωρ. Ο‘χυλός λοιπόν,
με τούτον τον τρόπον μεταβάλλεται sic πυκνότερον υγρόν, επιτήδειον νά ομοιωΦη με τά διάφο
ρα μέρη τού φυτού. Η ^ερηοτς λοιπόν τ<Γ>ν ςρύλτ
λων βλάπτει την βλάςησιν * διότι ολιγοςε,υει η
διαπνοή, καί η διά των ριζών τροφή' επειδή τό,
σον άπορροφα από την γην -ο φυτον, όσον εξα-·
τμίζεται από τά φύλλα. Α ναγκαία λοιπόν είναι
τά φύλλα, ευθύς άφ’ ου άοχίση τό φυτόν νά τρέ
φεται από την γην. Σημείωσε, ότι η άνω του
φύλλου επιφάνεια εξατμίζει τό υγρόν, ηδε κάτω
απορροφά τινα πραγματα ωφέλιμα απδ τον αε<»
ρα. Α’φ’ ού τό νεον φυτόν. εξελθη από την γην,,
ο άηο, καί τό φως είναι άναγκαΓα * διότι τό μεν
φως είναι άναγκαΓον *διά τά χρώ ματα, καί την
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άκμτν τΰυ φυτού* όδέ άηρ δίδει είς το φυτόν
εκείνο ο,που θελομεν είπεΓ κατωτέρω. Το ύδωρ
είναι η πρώτη τροφή του. φυτού, καί η βάσ/ς
Οχι μονον του χυλού, άλλα καί πάντων τών χυ
μών του φυτού. Διά του υδατος εισέρχονται τα
αλατα, καί αλλα τινά αναγκαία. Πολύ ύδωο αναλύεται διά τών οργάνων του φυτού* το υδρογόνον γίνεται μέρος συφατικόν τού ελαίου, της χρωματιςικης ύλης, κτ. Μέρρς δε τού ^οξυγόνου εμ
φαίνει εις την’κατασκευήν τού ιξώδους, τού άμυ
λου, τού σακχάρου, καί τών φυτικών οξέων* αλ
λά το περισσότερον οξυγόνον, ό,που προέρχεται
από την διάλυσιν του υδατος, μεταβάλλεται εις
πνεύμα διά τού θερμαντικού, τό οποΓον εξέρχε
ται oltco τό υδρογόνου, εν ω τούτο πυκνούται,
ενουμενον καί αποτελούν την ύλην τού φυτού. Το
οξυγόνον λοιπόν γινόμενον πνεύμα, εξέρχεται
διά της διαπνοής τών φύλλων, δταν ηναι εκτεθει
μένα εις τάς ακτίνας τού άλίου. Τά φυτά λοιπόν
δίδουν εις την ατμόσφαιραν οξυγόνον, το όποΐ'ον
ημείς δαπανώμεν. Δεν φθάνει τούτο, άλλ επει
δή η ατμόσφαιρα γεμίζεται ά.πό ανθρακικόν οξύ,
τά φύλλα τών φυτών τό αναλύουν, καί άπορροφώντες τον ανΟρακα , αφίνουν δί ημάς τό
οξυγόνον. Α’λλά τούτο γίνεται την ημέραν,
τό εναντίον δ« την νύκτα
ηγουν τα φυτά
απορροφούν τό οξυγόνον, καί μάς δίδουν ανθρα
κικόν οξύ.
473* Ο φλοιός συντίθεται από την επι
δερμίδα , παρέγχυμα , κα: από φρώματα
φλοιώδη*

343

Η' έπιδβρμίς είναι το εξωτερικόν σκέπασμα
του φυτού * είναι λεπτό; ύμην, διαφανής, κατΓ
σκευασμένο; άπο πολλάς συμπεπλεγμένας Γνας*
Οταν ήναι λευκή κομ λαμπρά, είναι κατεσκευασμένη από λεπτήν· πυρΓτιν γην, ως παρετηρησεν ό Λαυίος. Των πρασίνων φυτών η
έπιδερμίς είναι ρητινώδης, δθεν καί φυλάττβι το
φυ.τόν από τάς σφοδράς βροχάς.
Το παρέγχυμα είναι ευθύς μετά την επιδερ·.
μίδα. Είναι εκείνος ό πράσινος κύκλος, τόν όποΓον
βλεπομεν, ευθύς άψ ού έκ£αλωμεν την επιδερ*
μίδα *-εκτείνεται «ίς πάντα τά μέρη τού φυτού,
καί προξενεί τό πράσινον χρώμα. Είναι δβ
σύνθετον άπο αγγεία γεμάτα από ιδιαίτερον
νυαόν.
ι
Τά φλοιώδη αρώματα $ivat πλησίον τού ξύλ ου. Είναι γεμάτα από κηκιδικόν οξύ, καί συν.
θετά άπό πολλά αγγεία, διά των οποίων τρέ
χει ό χυλός, άφ’ ού κατασκευαστή τοιούτος,
εις τά φύλλα * κατ έτος ανακαινίζονται τα
σρώματα, άφ ομ ό παλαιός φλοιός μετα^ληθη είς
ξυλον.
474. Τό ξύλον tfvat σύνθετον άπό ινα ς, ' Π·?^ τ
ξνλςν*
ιξώδες, και ρητίνην. At ίύες είναι τεθειμέναι
;<α: κατά μήκος, καί πλάτος. Αί κατά πλάτος
είναι τόσα ςοώματα, εκ των οποίων ημπορϋυμεν
νά γνωρίσωμεν την ηλικίαν, τού δένδρου* διότι
κατ’ έτος ο φλοιός μεταβάλλεται εις ξύλον, καί
γεννάται νεον ,ςρώμα* Το παλαιοτερον είναι η καρδία , η οποία φαίνεται αποθαμένη, διότι δεν
βλεπομεν εις αυτήν. καμμίαν ζωτικήν ενέργειαν*
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Ο χυμός ανΛ^αιυει διά τών αγγείων τών
ζωντανών ςρωμάτων. Εκτείνονται λοιπόν εως
α
τά φύλλα,
και εκεΓ , ενουυται με
φλοιώδη ςφώματα, καί χύνουν είς αυτά τον
χυλόν.
ΓΤ5Ρ1 Των
475» Τά τελευταΓα όργανα τών φυτών είναι
a ν Οε ω ν.
τά άνθη, εκ τών οποίων προκύπτουσιν αί όπώραι,
καί ο σπόρος, τα όποια είναι η τροφή των ζωων,
και η δ'.ατηρησις τού εί'δους.
Το εμς,υ47 6· Οχυλός άναβαίνεΐ, ώς είπαμεν , άπό
τον Cspy.sv
Των φυτώ ν.
τάς ρίζας διά τών μακρών αγγείων είς τό <ςελε~
χος, και εκείθεν εκτείνεται εως εις τά ακρα του
φυτου* ολίγον ανθρακικόν όζύ κυκλοφορεί” με
τ^ν χυλόν, άπό τό όποίΌν ελευΟερούται χατ ολί
γον διά του εμφύτου θερμού τού φυτού. Περί
ταύτης - της θερμότητας άμφίβαλλον οί φυσικοί
πρότεοον. Α’λλ’ αί τών νεωτερων παρατηρήσεις
απέδειξαν, ότι τό ξύλον τού δένδρου είναι πε
ρίπου Ι2ψ βαθμών τού Ρ'εωμύρου, όταν τό
Θεομόμετρον ηναι εις τον αέρα 1 7 % η 2 1°* καί
® φλοιός σπανίως είναι τον χειμώνα υποκάτω
τού 4? ·
C>ταν η ώρα του έτους άοχίση να θερμαίνεται,
η Οερμότης πλατύνει τά άγγεΓα τού φυτού, καί
ό χυμός, ός τις ητον τον χειμώνα αργός εις τό
ςάλεχος, ύψούται, καί αναβαίνει κατόπιντου ό
εις τάς ρίζας περιεχόμενος * μένει λοιπόν ό τό
πος κ&νός, και ευθύς εμφαίνει είς τάς ρίζας άλλος
χυμός άπό την γόον * ούτω λοιπόν κυκλοφορεί”,
εως νά προκύψη ό καρπός* Ο'ταν ελθη τό ψύχος,
αί ί'νες , καί τά άγγεΓα συςέλλονται* τά φύλλα
μαραίνονται, καί δεν ημπορούν ε’ς τό έξης νά
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παύουν και. αι οιί,αι απο το να απορροφούν απο
Trv γην τον χυλό». Εάν τό φυτόν ηναι ετήσιον,
πάυαι τότε άζωστου. Εάν ήναι πολυχρόνιον^ μενει τον χειμώνα ημιθανές, r τούλάχιςον ολίγο;
ρητινώδης χυμός, άργως ύψούμενος από τό «^λό
χος εις τους κλάδους, όιατηρεΓ την ζωηντου * τα
όε αειΟκλλη φυτά βλαςτάνοον και τον χειμώνα,
όμως ατελως.
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Περί τών ζώον.
Xuv^Tctts τών μ££ων του ζαόοΐΛ
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477* ■*“'φθάσαμεν 6t? τον έσχατον βαθμόν
τ7ς χημείας, ος τις περιλαμβάνει τά μάλλον πο
λυσύνθετα οντα, ίγουν τά ζώα, των όποιων ά
ίτορία είναι περιεργοτέρα έν ταύτώ καί αναγκαία
οτέρα, Είπαμεν, οτι τα ζώα τρέφονται από τά
φυτά'. Α ’λλ’ α? φυτικαί υλαι μεταβάλλονται εις
ζω ικά ς, καί r, μετα'βασις αυτή άπό φυτικών εις
ζωί’κάς λέγεται άποζώωσις (anim alisation) , και
«κτελεΓται δί οργάνων ιδιαιτέρων, Η διαφορά
Των ζώων, και τών φυτο7ν δεν ύφίςαται μόνον
εις τά,ν σύνθεσιν τών οργάνων, αλλά καί εις τάν
τών ςοιχείων. Εις τα ζώα βλεπομεν εν ςοιχεΓον,
τό όποΓον σπανίως, η πολλά ολίγον εύρίσκεται
εις μερικά φυτά. Τούτο είναι τό νιτρογόνον, Ευ
ρίσκετε εις τά ζώα περισσότερον φωσφορικόν
οξύ, και άλλαι άλατικαι υλαι* δεν είναι όμως
κυρίως συτατικαί του ζώου. Τα κυρίως λοιπόν
ςοιχεΓα τών ζώων είναι, τό όζυγόνον, ύδρογόνον,
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ο άνθοαξ, καί το νιτρογόνον , καί ταύτα αποτε
λούν τάς άμεσους υλας, ηγουν την κολλάν (ge
latin ^ το λεύκωμα (albumen), και τό ινώδες με,
ρος (la iibrine)* εκ τούτων γίνονται πάντα τ’ αλλα μ ίor; τού ζώου , τά «ςερεά ^ και τά υγρά.
4 7 S» Η' κόλλα είναι */, βάσις του δέρματος, κα: ir^si τ
πάντων ίων εξ υμένων μεοων* είναι οιατανης. α.
*
* Λ/ * < V - » *■
, λευκώματος,
χυμός , άοσμος * όιαλυεται υπο των οξέων, xy. κα'ι ινώδους
των αλκαλίων. Τό λεύκωμα εύρίσχεται και μόνον * ^*Ρ®νς,
τό ασπρον τού αυγού είναι σχεδόν λεύκωμα, συ«ςατικόν των νεύρων, του ορρού, τού γάλακτος *
είναι σχεδόν λεύκωμα διαφόρως συντεθειμένου,
μαίνεται εν εΓδει υγρού τίνος διαφανούς και μυξώ
δους, χωρίς χυμόν και οσμήν * πήγνυται βίς κρασιν ν°* τού Ρεωμύρου, και άφ ου πήξη, δεν.
μεταβάλλεται πλέον είς ύγοόν. Το ινώδες μερο?
είναι καί αυτό άοσμου, καί αχυμον, καr δεικνύει,
οτι περιέχει λευκά καί λεπτά νάματα κολλημένα
όμού ‘ τούτο αποτελεί τούς μύας , η τό κρέας, εις
τό οποίον ένούται με την κόλλαν» Δεν διαλύεται
υπό τού ύδατος, ούτε υπό τού πνεύματος τού
οίνου* τό θειίκόν όμως οξύ το μεταβάλλει εις μί
αν ύλην άναλογ-ωτάτην με την κόλλαν.
Καί άλλα τινά είναι συματικά μέρη τού ζώου
άν όχι ουσιώδη , όποΓα είναι τά έλαια, τά όξεα,
τά άλατα κ. τ.
4 7 J X Τ ο ζωικόν έλαιον είναι τό πρώτον συ.
Εβλ * « ,
ςατικόν τού λίπους (πάχους-). Πολύ έκ τούτου
πεοιέ-χεται εις την κορυφήν τού γάλακτος (καϊμά
κι, ανθόγαλα), καί έκ τούτου είναι τό βούτυρο*/
περιέχει νιτρογόνον, sis διαφοράν των φυτικών,
ελαίων.
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4 8 °* Τ ά οξέα Των ζώων είναι ολίγα, καί συν.
θετά- a ro υδρογόνον, ανθρακα καί νιτρόγονον *
ταυτα δε είναι το μεταξοσκωλικόν κ. τ. τά οποί
εΓπαμεν αλλαχού.

&

Ε τ ρ ί Τον ό ρ γ α ν ο ν τ ο υ ζώου.

Κίΐχχαλ*.

4-8). Πριν διδάξωμεν περί της τών ζώων οι
κονομίας, αναγκαΓον είναι νά είπώμεν περί τών
κυριωτέρων οργαώων , διά των οποίων έκτελεί'ται
η οίκονομία. Τ αυτα δε είναι, τά χόκκαλα, cf
χ ο νδ ρ ο ί,'ο ι μύες, τά αίματοφόρα, καί ύδατοφο’ρα α γ γ εία , οι αδένες, καί τά νεύρα.
482. Τα κοκκαλα είναι τά «ςερεώτερα μέρη,
του ζώου. Είς την πρώτην περίοδον της ζωής του
είναι σχεδόν ώς ΰμην συνιςάμενος από κόλλαν,
της οποίας οί θάλαμοι, δ κελλία, είναι γεμάτα
φωσφορικήν τίτανον* καί τούτο τό άλας προ·
ξενεΓ την σκληρότητα καί ςτρρότητά των *
βρεφη λαμβάνουν τό άλας τούτο από τό γάλα της
μητρός, είτα από την τροφήν, μάλιςα από την
άλ ευρώ δη. Α φ ’ ου τό βρέφος αύξηθη, τό αλας
άποτίθετχι είς τούς όδόντας, οΓτινες κατ αρχάς
είναι ύμην από κόλλαν μέσα είς κυψέλην επιτηδεί
ων νά δεχθη τό άλας , καί άφ? ού σκλήρυνσή μέ
σα είς τό ούλον, εξέρχεται κατ’ ολίγον. Είς τά
τετράποδα τό άλας τούτο αποτίνεται είς τά κέ
ρατα , καί εις τό μαλλίον. Είς δε τά πτηνά ά.
ποτίθεται είς τό ράμφος, καί είς τον σίφωνα τών *
πτερών. Τ ά χόκκαλα συνέχονται αναμεταξύ των
τινων συνδέσμων, οί όποΓοι είναι ύλη λευκά,
δυνατή, εύκαμπτος. Τ ά άρθρα είναι προς τούτοις
σκεπασμένα άπό ύλην ςερεάν , ομαλήν, έλαςικάν,

άτό'
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λευκήν, ητις λέγεται χόνδρος. Η* χρησις αυτής
είναι , νά ,κάμη τά κόκκαλα νά κινωνται ευκό
λως*
48,3· Επάνω είς-τά κόκκαλα κεΓνται οί μύές, Μυβς.
και είνβα δεμάτια άτό Γνας, αί όποΓαΙ τελειόνουν
είς σύνδεσμον λεγόμενον Τένοντα, διά του οποί
ου είναι κολλημένος μυς είς τά κόκκαλα. Οί μυ**
ες χρησιμεύουν δια την κίνησιν των μελών * διότι
Γτυσελλόμενοι καί διας-ελλόμενοι, κινούσι τά κόκκ α λα , τά οποΤα ως ό μοχλός κίνουσι πάντα τά
μέλη.
484· Hf χρησις των αγγείων είναι νά μετά- Λ’γγβίβ.
φερωσι διάφορα υγρά είς όλον τό σώμα* Τ α άξιολογωτερα είναι τά αίματοφόοα, άγουν αί αρτη ρ ία ι, καί αί φλέβες* Αί ποωται μεταφέρουν τό
αίμα από την καρδίαν είς άπαν τό σώμα , αί δέ
δεύτεραι απ’ ολον τό σώμα παλιν είς τάν καρδίαν.
Είναι άλλα αγγεία διαφανή, τά όπυ'.'α περιέχουν
υγρόν τι* τούτο μεταφέρεται είς τό αίμα των φλε
βών. Α*λλα αγγεΓα απορροφούν τον χυλόν από τον
ςό μ α χο ν, καί άπό τά εντερα, καί τον μεταφέ
ρουν είς την μεγάλην φλέβα πλησίον της καρδίας.
Ο χυλός είναι η ύλη, είς την οποίαν μετεβλη6ησαν τά βρώματα "είς τόν ςομαχον* Είς άλλα α γ
γεία κατασκευάζεται τό γάλα διά την τροφήν των
νηπίων. '
-— \
485· Είς πολλά μίρη τού χώματος δύρίσκον- A’fcey*;.
ταί τινα μερικά άγγεΓα όμού ηνωμένα, ώς αγαθίδες (κουβάρια), καί λέγονται Α’δένές· Αυται χω
ρίζουν άπό τό αίμα την χολήν, τά δάκρυα, τον
σίελον , τό λεύκωμα
τ.

ό

χ.
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486. Τ α νεύρα είναι τά όργανα τών αίσθη'σεων , διότι πάντα τ’ αλλα μέλη είναι αφ* εαυτών
αναίσθητα. Δ ια ' τούτο είναι πανταχου διεσπααμένα « πλην είς τού? όνυχας , καί εις τάς τρίχας °
η ρίζα Των νεύρων είναι ο εγκέφαλος. Ε κειΌεν κα
ταβαίνουν , και σκορπίζονται είς δλον το σώμαΙΤιθανον είναι, δτι δί αυτών εχει κοινωνίαν η ψυχή
με τό σώμα. Α λλ’ ο τρόπος είναι πάντη αγνωςος κα:
άκαταληπτος. Ε’πειδη από πέντε μέρη εμφαίνουν είς
την ψυχήν τά αισθήματα, δια' τούτο λέγονται καί
πέντε αισθήσεις, ηγουν δρασις, ακοή, οσφοησις,
γευσις, και άφη * δεν είναι λοιπόν αίσθημα, εάν
δεν έγγιχθρ τό νεύρόν τού αισθητηρίου * π. χά. τά
ευώδη μόρια ψαυουν τά νεύρα της ρινός , κα: ούtio διεγείρεται είς την ψυχήν τό αίσθημα της ευ
ωδίας. «
■ 487* Το Δέρμα* ώς καί ό φλοιός τών δένδρων*
σύγκειται από τρία τινά * τό έκτος κάλυμμα λέ
γεται έπιδερμίς* τό δεύτερον είναι ύμην μυξώδες
καί κελλώδης, καί είς τούς Αιθίοπας μαύρος 'λέ
γεται καί δίκτυον τού μαλπιχίου), Είς τούτο εκ
τείνονται τά άκρα τών νεύρων , οθεν η αίσθησις
τύς άφης. Το τρίτον κάλυμμα τών μυών, ό,πΟυ
λέγεται κυρίως δέρμα, είναι πυκνότερον, κα; σκλητών άλλων δύο. At κοιλότητες αί *ι/.εταiοότεοον
\
ξύ τών μυών καί τού δέρματος, είναι ώς επί τό
. πλεΓςον γεμάται άπό π ά χο ς, τό όποΐΌν εύρίσκε7αι είς τά κελλία τού ρηθενίος ύμεύος, καί προ
ξενεί, μάλιςα είς τον άνθρωπον, την ςοογγυλότητα* και εύμορφίαν.

ITf^i Trig Των ξω ον ο ικ ο ν ο μ ία ς.
*
*/
488· Ε ’μάθαμεν εως τώρα τά; σμςατικάς ύλας Ή
του σώματος των ζώων, καί προσέτι καί τάτούτων
*
. καιρός
' 7 είναι να\ ειόωμεν
,ξ. ~ ' , με\ ποιον τρό
/
όργανα
πον τρέφονται, xat διατηρούνται. Τα φ υ τά , ώς
εί'δαμεν , τρέφονται μέ ύλας άπλάς , η όπωσούν
συνθέτους* Τά ζωα ες εναντίας τρέφονται με μάλ
λον συνβετα βρώματα , αλλα τρέφονται μέ φυτά,
α/.λα με ζω α , xat άλλα με τά δύο εί'δη.
Το χυριώτερον δργανον διά τού όποιου τρέ
φονται τά ζ ώ α , eivat ό ςό μ α χα ς, οργανον της
πεψεως, η της χο/νεύσεως, xat ο' κυβερνήτης της
μηχανής των ζώων.
Η' χώνευσις είναι το πρώτον βήμα πρός την
τροφήν * διά ταύτης τά βρώματα μεταβάλλονται
εις όμοειδη τινα όγκον* ΕκτελεΓται έν πρώτοις
διά τού μασσηματος, καί της ενώσεως των <τερεών
βοο^μ.ατων με τον σίελον, τά όποΓα μεταβάλλονται
είς απαλήν ζύμήν, και ούτω καταβαίνουν εις τον
ςομαχον , δπου τελείως διαλύονται διά τού γαςρικού χυμ ού, ος τις έ^ερχόμενος είς τον ςόμαχον από τούς διωρισμένόυς αδένας * είναι διαλυ-ι
τιχώτατος, ωςε όλιγώτατα πράγματα δεν διαλύ
ονται ύπ αυτού * Of γαςριχός ούτος χυμ ό ς, όταν
δεν εύρη τίποτε νά διάλυση,ερεθίζει τούςομάχου
τον υμένα, και ούτως αίσθανόμεΟα πεΓναν. ΒοηΟούμείος υπό της Ο ερμο^τος, καί της ένεργείας
τών μυών τού ^ομάχου, ητις λέγεται συςολη, καί
διαςολη , διαλύει· τά βρώματα είς ύλην τινά όμοειδη καί άπαλωτάτην, λεγομένην χυμόν, ος τις
μεταβαίνει είς τά έντερα, καί εκεί ένουμενος μέ
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καί άλλα υγρά, μεταβάλλεται εις χ υ 
λόν ομοιον με τό γάλα* επειτα απορόοφάται
από πολλά αγγεία διεσκορησμενα εις την εντός
επιφάνεαν Των έντερων* Τ αύτα μετά πολλάς κυ
κλοφορίας 'φέρουν τον χυλόν είς ιδιαίτερον αγγείον, τό οποΓον χύνει τό ύγοόν τοΰ~ο είς τον
μεγάλην φλέβα πλησίον της καρό ας. Ου:ω λοιπόν
τά βρώμαΤα προδτοιμασθέντα, εμβαίνουν είς τό
αίμα, και άπό την καρδίαν μεταφέρονται εις τους
πνεύμονας, οπού διά 'της αναπνοής μεταβάλλον
ται είς αίμα, ως εΓδαμεν είς τό περί αναπνοής*
Τό αίμα λοιμόν κυκλοφορούν, τρέφει καί διατηρεΓ τό ζωον.

Συνέχεια fav ου^ιΤατικων του ζάου μέραν.

Τ «λ*.

489· Χΐ'μίλησα μεν περί των απλών συςατικο>ν μερών τού ζωου. Καιρός είναι νά είπωμεν
και πεο: των έκ τού ζώου προϊόντων.
Πρώτον προΓον είναι τό Γ α λα , τού οποίου τά
συςατικά μόρια είναι τό όξυγόνον, ύδρογόνον,
ανΟρας, καί νιτρογόνον* ταύτα συντεθειμένα,
αποτελούν είς Το γάλα λεύκωμα* κόλλαν, έλαίον
καί ύδωρ. Περιέχει προς τούτοις τό γά λα καί
πόλην φωσφορικήν τιτανον. "Διαιρείται δε είς κο'υφάν γάλακτος (τουρκιςί καϊμάκι), είς οξύγαλα,
η μέλχην (γιγουρτί), καί είς ορρόν. Τ α τρία ταυ*
τα έχουν αναμεταξυτων όλιγωτάτην συγγένειαν,
ωςε ή κορυφή του γάλακτος με μόνην την η ρ ε 
μίαν αποχωρίζεται * διο'τι ύφίςαται εις ελαιον,
τό όποίΌν έλαΦρόν ό ν , άναβαίνει κατ ολίγον είς
την επιφάνειαν. Εκ ταύτης τής τού γάλα κι ο.
κορυφής εξέρχεται τό βούτυρον, τό όποΓον είναι
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κό.ρυ'ρτ: ό'ξυγονωθεϊσα* Ευθύς άφ ου μείνη το γάλα ησυχον, ροφα τό όξυγόνον από τον αέρα*
Το κτυπωμεν δέ αρκετά, διά νά βαλθούν τά μό*
ριάτου εις συναφην του άέρος, και ούτω νά ροφάσουν ολα οξυγόνον. Καθ' όσον Τα μέρια του
ελαίου της κορυφής οξυγονούνταί, χωρίζονται ε'ν
«Γδει βουτυοου. Το βουτυρον λοιπόν είναι όξυγονωμένον ελαιον. To δέ καταλειφθέν λέγεται γά
λα του βουτύρου, η κορυφή χωρίς ελαιον, τό
οποίΌν περιεχει το οξύγαλα, καί τόν όόρόν. Δια
νά μη χάνεται καιρός, έως νά όξυγονωθη από
την ατμόσφαιραν, συνετίζουν νά χτυπούν to γά
λα, βάλλοντες καί όλίγην ξυνην κορυφήν , δια νά
γένη το βουτυρον, καί οχι νά τ ά φίνου ν εις τόν
αέρα, διότι ημπορεΓ νά όξυνθη τό γάλα. Το βούτυρον Ομως δεν όξύνεται * διότι τό τόύ ζώου
ελαιον όξύνεται από μόνην υπερβολήν οξυγόνου,
και τότε λέγεται ταγγόν , καί εκ τούτου προκύ
πτει τό ςεατικόν οξύ. θ' Δαύύος συμβουλεύει,
διά νά διοοθωθη η τάγγη, νά πλυθύ τό βούτυρον
εις αλκαλικήν διαλυσιν, καί ούτω χωρίζεται Τού βου
τύρου τό οξύ. Ε’άν είς τό λεγόμενον γάλα τού βουτύ
ρου ρίψης όλίγας ρανίδας λειμωνίου, χωρίζεται ό όρ*
ρός * όςις είναι θρεπτικώτατος, ευπεπτος, καί αν
τόν λάβης ζεςόν καΟημενος είς την «ςρωμνην, αυ
ξάνει Την άδηλον διαπνοήν, Το' θρεπτικόν του μέ
ρος είναι τό σάκχαρον τού γάλακτος, θ' ορρός
οξυγονωθείς εις τόν αέρα, παράγει τό γαλακτι
κόν οξυ.
49<>· Το σπέρμα τού κήτους είναι ελαιώδης
ουσία, καί εξάγεται από την κεφαλτν της φαλαίνης. Το κίτρινου ηλεκτρον εξάγεται καί αύτό
Ζ
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από μεριχάς φαλα'νας * ως επί τό πλεΓ^ον όμως
έυρίσκεται εις την επιφάνειαν της θαλάσσης. Ο* χή
ρος είναι πηχτόν ελαίαν, εξαγόμενον έκ των με
λισσών. Η”βερονίχη των φύλλων ομοιάζει με τόν
κηρόν , ως παρετηρησεν ό Τίγγρυος. Α’λλ ό
Ύ' έερ ος έθρεψε τάς μέλισσας του μ.ε μόνον σάχχαρον,' χαι έκαμαν κηρίον* Είναι δε τούτο εχ
φόσεως κίτρινον, και λευκαίνεται εις τόν ανοιχ
τόν αέρα. Λευκαίνεται όμως εις μίαν ςιγμην μέ
to όξυαλικόν όξύι θ' μοσχος και τό κα^όρχιον
είναι προιοντα των τετραπόδων. Η" μετάξη είναι
ιδιαιτέρα εκκρισις του σκωληχος, με την οποίαν
κατασκευάζει την ©ωλεάντου. θ' σκώληξ ούτος
«φέρθη τό προΤτον εις την Ευρώπην από την Κί
ναν. Ημετάξη χημικώς θ ε ω ρ ο ύ μ ε ν α , δεν διαφέ
ρει τελείως άπο τον μαλλίον των ζώων, θ ' σκώ
ληξ εκβάλλει από τό ςόματου ύγρόντι, Τα όποΓον
φαίνεται c t i περιέχει ίδιαίτερόντι οξύ, λεγόμενο·/
Μέταξοσχωληκίκόν*
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49 τ. O ' Α ηρ εΓναι σώμα ρευςΌν,ελα^ικόν,μόνιμόν,
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περικυκλουν την σφαίραν ημών, αόρατόν,βαρύ, αοσ- χβ{νβ; ΑJ.
μον,πυκνούμ&νον υπό του ψύχους, αραζούμενονύπα ?®*.
τού καυσωνος,άναγκαΓον δια την αναπνοήν των ζώων,
καί δια την καύσιν των σωμάτων · δεν μεταβάλλεται
εις υγρόν άπό κάμμίαν θλίψιν, η βαθμόν θβρμότητος.
Είναι τό χατοικητήριον όλων τών ατμών , καί
αναρίθμητων σωμάτων ετεροειδών, άπό. τά οποία
άλλα μέ.ν μεταφέρει με την μηχανικήντου κίνησιν άλλα δε διά της πρός αυτά συγγένειας του
διαλύει* εικολύνει 8 καί πολλάς συνθέσεις, κα:
διαλύσεις τών σωμάτων. 0 \ άηρ δεν είναι πλέον
εις .τούς καθ’ ημάς χρόνους , ώς ενομιζον οί πα
λαιοί, ςοιχεΓον άπλούν καί αδιαίρετον * δεν αμφιβάλλομεν πλέον, οτι αυτός σύγκειται άπό πε
ρίπου 7 2 μίρη παυσιζώου, καί 2 8 μέρη οξυγό
νου περίπου. Καί επειδή τά μοιχεία ταύτα δεν
είναι δυνατόν νά ε’κτελέσωσι τον ατμοσφαιρικόν
αέρα, άν δεν μεταβληθωσιν είς πνεύματα,· η α έ
ρας * καί ούτε ημπορουν νά μεταβαλθωσι,kχωρίς
Ζ 2»
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νά ενωθούν με ?ό θερμαντικόν, τό Οποίον είς ολας
του πας
πάντοτε είναι ηνωμενον με χώς*
δια τούτο ο αναπνεομενος Α η ρ , είναι σύνθετος
*κ των ε’ρημενων τεσσάρων ςοιχείων, και είς τά
όποια αναλύεται μέσα είς το άπιραν'ον της α 
τμόσφαιρας έογάςηριόν, και διά πολλών
χύσεως πράξεων, και της τέχνης, μάλιςα δε δ ια
της αναπνοής καί της καύσεως*

εργασίας

της

PVuarcrn·' του Α’έρος.
* W trK
• ^ aspc^.

49^· Η πρώτη του άέρος ίδιότης είναι η Ρευτοτης, καί διά τούτην την ιδιότητα παραχωρεί
εις τά κινούμενα σώματα. Ε πρεπε τψ δντι να
έχη ο' αηρ τοιαύτην ιδιότητά * διότι εις αυτόν
εκτυλίσσονται καί αυξάνονται τά φυτά , καί τά
ζώα. H r Ρ' ευςότης αυτή είναι όλως ένδομυχουσα
εις τον άεοα, διά την προς τό θερμαντικο'ν του
νιτρογόνου καί τού οξυγόνου (εξ ών σύγκειται ό
αηρ) ίσχυροτάτην συγγένειαν, η οποία εις κάθε
παραμικαάν κράσ.ιν καί θλίψιν ισ χύ ει, όταν
ρηθεΓσαι ούσίαι εύρίσκωνται μεμονωμέναι. . Δ ια
νά μείνωσιν είς κατάς-ασιν σερεάν at ςερεαί βάσεις τού άναπνεομε'νου άερος, δηλαδη τό οξυγόνον καί τό νιτρογόνον, πρέπει νά έχωσί πλησίον
αυτών σ ώ μ α , τό όποΓον έχει περισσοτεραν συγ
γένειαν με τό θερμαντικόν, παρ’ όσην εχουσίν αύται * ηχλλ* έως την σήμερον δεν εύρέθη τοιόύτον
σ ώ μ α , ούτε θλίψις , ούτε κράσις, δυνάμεναι νά
άφαιρέσωσιν από τόν άερα ολον τό θερμαντικόν,
μέ τό όποΓον έξ αρχής συνετεθη. Είναι άληθε'ς,
δτι ό αηρ πότε είναι θερμός, καί πότε ψυχρός,
κατά τό μάλλον καί
τον * άλλα πρέπει νά ηξςύ-
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ρωμεν, οτι ε?ς try κράσιν, είτε βαθμόν της θερ
μότητας, καί είς την Ολίψιν, εις τάς αποιας ζώμεν, rav αεροειδες ρευςον περιέχει δύο ποσότη
τας θερμαντικού * μίαν ουσιώδη καί .ενδομύχου,
σαν, χωρίς την οποίαν δεν ημπορεΓ τό ρευςόν νά
ηναι αεροειδες * αλλά πάραυτα πρέπει νά γένη
ς-ερεόν, αν λβίψη τό θερμαντικόν. Η' άλλη ποσό,
της είναι περιττή ώς πρές την ρευςτνΥου φύσιν,
καί αναλογως μ« την κράσιν, και θλίψιν, είς την
οποίαν τό ρευςάν εύρίσκεται * η πρώτη λοιπόν
ποσοτης επειδή είναι αμετάβλητος, είναι μάταιον
νά μεταχειρισθωμεν τρόπον διά να τάν μετα^αλωμεν. Είναι ομοίως αληθές, οτι η δεύτερα ποσότης, ως προσδιωρισμένη υπό τινων περις'άσεων,
ημπορεΓ νά έλαττωθη μέχρι τίνος, καί ν αύξηθη
επ άπειρον, Οσάκις λοιπόν όπωσουν μεταβληθη
η χοάσις του άέρος, αυξάνεται, η ελαττουται τό
εν αυτω ουσιώδες θερμαντικόν η Ρ'ευςότης όμως
αυτού μένει αμετάβλητος.
493· Ο* άηρ, αν καί ηναι ρευςός καί αορα- Q ar-? ^*ν
^\
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ν δ·:χπ*?α ολχ
τος, δεν όιαπερα όμως ολα τα σώματα, ως το ^ ν ϊΤ?ι
θερμαντικόν, τό φώς, τό ηλεκτρικόν μη πεπυκνωμενον ρευςόν, τα όποΓα τρέχουσι μέ πολλην τα
χύτητα από ενα TQftov είς άλλον, και διαπερώσι την ύελον , τα μέταλλα, τό ύδωρ, καί άλλα
πολλά σώματα. Αλλ ό άηρ έμβαίνει μόνον εις
δσας κοιλότητας εύρη ανοικτάς, η διά συγγε'νειαν,
η ώς επί τό πλεΓςτον διάτό βάρος του. Ε’κ ταύτης
της ίδιότητος , ότι δε! διαπερα τά σώματα, καί
μάλιςα τά ρευς-ά, προέρχονται ολα τά φαινόμε
να της αυτού θλίψεως , καί ώφέλούμεθα εκ της
κατασκευής των αντλιών* βαρομέτρων, χαί-ίλλων
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παρομοίων οργάνων. Ε?αν ό άήρ είχε τοιαύτην
φύσιν, ωςε νά διαπερα τά σώματα, χαθωΙ καί
το θερμαντικόν, φθάσας εις του ύδατος την επι
φάνειαν, ήθελε βυθισθη εις αυτό , και δια περά
σει. Φαίνεται δε, ο τι η τοιαύτη ίδιο της προέρ
χεται από την ^ελλειψιν της συγγένειας μέ τά τοιαυτα σώματα. Ο θεν επάνω είς αυτά ένεργεΓ μέ
μόνον τό βάρος του, με την ύποχωρηαίντου, καί
Ο με τό διαιρετόντου ' καί επομένως δεν κάμνει άλ
λο, εί μη νά γεμίζη τούς πόρους εκείνου του σώ
ματος, είς όσον ημπορεΓ νά εισχώρηση ’ διά τού
το μενει εν ισορροπία με τον έκτος αέρα. Διά
νά ημπορέση ό άηρ νά εμβη δραςικως είς τό σώ
μα, πρεπει νά τό κατασχίση μέ την μηχανικήν
του δύναμιν, η νά ένωθη εν δυνάμει της συγγέ
νειας. Αλλ’ ή πε?£α άποδεικνύει, ότι δεν αναλύε
ται, είσερχόμενον είς τά εξ ών σύγκειται ςοιχεΓα.
άλλο δεν κάμνει λοιπόν, εί μη νά πυκνώνεται
μέσα είς τό σώμα έκεΓνο, χωρίς όμως νά δοκιμα.
ση κάμμίαν άλλοιωσιν. θ',τι λέγομεν ενταύθα
περί.του άέρος, τό βλέπομεν πάντοτε είς.τόυδωο,
είς τό ελαιον, καί είς άλλα σώματα, μεταξύ των
όποιων δεν βλέπομεν αληθινήν, καί αναμφίβο
λον συγγένειαν* Ο' υδράργυρος π. χά. είναι σώ
μα υγρόν, όμως δεν βρέχει ούτε τον χάρτην, ού
τε τά υφάσματα, ούτε τάς χειρας, ουτ ..άλλα σώ
ματα είς αυτόν εμβαπτόμενα * άλλα βρέχει
έκεΓνα τά σώματα, μέ τά όποΓα εχει συγγένειαν*
καί όχι μόνον τά διαπερα, άλλα καί τά διαλύει,·
καθώς τό ύδωρ διαλύει τό άλας, καί τό σακχά
ρον * βλέπομεν οτι διαλύει τον σίδηρον, τό μάρμαρον, τον χάρτην κτ.
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ΠβΟβ*
49*1. F/άν Οίλης νά μάθης το αί'τιον, διά το
* . ' "
., ν ,
, Λ,
,
ν , *?ο«?χ»·αι
οποίον ο αηρ ττολλα ολιγαν ανθις-αται εις τα εμ- ^.το- ^ ?5
θαπτόμενα εις αυτόν σώματα* πρεπει να ςοχασθης, οτι η έμφυτος ύποχώρησις έκάςου ρευςού
είναι ανάλογος μέ την ποσότητα της ύλης, την
οποίαν περιέχει υποκάτω ενός τίνος μεγέθους .
Τούτου δοθεντος, είναι άποδεδειγμένον υπό της
πείρας, ότι εις μετρίαν κρασιν καί Ολίψιν, ό άηρ
πρέπει νά ηναι 8 1 1 κις πλέον υποχωρητικός πα.
ρά το ύδω^, και Ι ΐ ο ο ο ο κις σχεδόν παρά τον
υδράργυρον* διότι εις Γσα μεγέθη, καί εις με.
σην κρασιν καί θλίψιν, αυϊη είναι η αναλογία των
διάφορων πυκνοτήτων των τριών τούτων ρευςών.
Α λ λ’ έπειδό είς οποίαν πύκνωσιν καταντηση ο
άηρ, διά την του θερμαντικού έξ αιτίας τού ψυ.
χου.ς, η της τυχούσης θλίψεως ύφαίρεσιν , δεν
φθάνει ποτέ νά γίνη ςερεά ουσία* διά τούτο δεν
είναι δυνατόν νά καταντηση ποτέ
κατάςασιν,
ώςε νά χάση την ύποχώρησίντου.
4 95* Α’ν,αγκαΓον ητον , εκείνο τό σώ αα, το ° Τ!ηΡ:
<
^
/
*\ ~
«τοτης τβ·»
οποΓον άδιαλείπτως μας περικυκλώνει, να ηναι φ-'?ος 9rV5C,
τόσον πολύ ρευςδν καί υποχωρητικόν * διότι εκ αναγκαί*.
πολλών παρατηρήσεων μ,ανθάνομεν, πόσα, κακά
προξενούν τα ι απ’ όσα εμποδίζουσι τό έκτύλιγμα
των ζωικων ίνων. Π. χ . εκτός τού σφοδρού πό
νου, τόν όποιον τά βρέφη δοκιμάζουν, όταν πο
λύ ςενά τά σπαργανόνωμεν, οί διωρισμένοι. διά
την τροφήν καί αύςησιν αυτών χ υ μ ο ί, τρέπονται
είς άλλην οδόν, και τά μέρη με βίαν καί ανωμα
λίαν εκτυλίσσονται* διότι ανωμάλως είναι σφιγ
μένα, καί διά τούτο η αύξησές των πάσχει πολ.
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άνωμ«λί«ν, τ»ν όπβίβιν δεν είναι εργονμου
νά τ*ν περιγράφω*

Βαρύττις του άέρος.
Ε α ? · . 'τ η ς

tcJ
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49^· θ'
<> .καθώς · και τ άλλα σώματα,
ίχει Βαρύτατα και Βάρος. Πολλά πειράματα
μάς το άποδεικνύουσι, καί μάλιςα η* πνεύματά
κη μηχανη. Ο* ΓαλιλαΓος πρώτος απέδειξε του
άέρος την Βαρύτατα, την οποίαν ηρνούντο σχεδόν '
πάντες οί προ αυτού φιλόσοφοι, Κβαλεν αέρα
είς ύελινον άγγεΓον ε?ς τρόπον, ώςε έμεινε
τεθλιμμένος · καί είόεν, ότι το' άγγεΓον ητον βα
ρύτερος παρ’ όταν ο' άηρ ήτον εις την φυσικήν·
του χατάςασιν. Η’θελπσε ■νά εύρη, πό&ον είναι
τό ύδωρ βαρύτερον του άέρος, και εϋρηκεν, όμως
όχι τόσον ακριβώς, οτι η αναλογία η τον ώς ι
προς 400»

Πνευματική Μηχανη.
ilSil της
τ ν ιγ μ .α τιχη ς

ρηχανης.

4 (y7 * Πρόΐτος έφευρετης ταυτπς της μηχανης
έχρημάτισεν ό Οθων ουεριχος εκ Μαγδεβούργου,
χα: άρχισε νά την χοινολογη είς την Ρ'ατισβώ νας
κατά τό έτος 1654· Μ ετ’ ολίγους χρονους ετελειοποιηθη υπό του Βούλου Α γγλ ου , καί διά τού
το ώνομα'σθη Βούλου μηχανη , καί έλησμονηΟη
τ όνομα του πρώτου εφευρετού Α’λαμαννου * λέ
γετα ι καί ΒούλαΓον κενόν, κα ί’Αντλία Πνευματι
κή. Είς τούς καθ’ ημάς χρόνους τόσον έτελειοποιη6η υπό του Ναίρου καί άλλων, ώςε δεν 'χριιά·
^ ετα ι πλέον άλλην τελειοποίησην. o’Voi έχουν
ταύτ«ν την μ η χα νη ς θέλουν βάλει εις πράξιν τά
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έξης πειράματα, διά νά βεβαιωθούν π*ρ$ της του
άέρος βαούτητος.
4 98» Βάλε τον ύελινον κώδωνα επάνω του
Γ.,
~
- .
.
/.
\ it
της τοΰ ά 8,
δίσκου της μηχανης* και πρ:ν εκβαλης τον αέρα, ρος9λ^ εως,
ο κώδων δεν είνόα τελείως προσκολλημενος εις
τον δίσκον, και ημπορείς ευκόλως νά τον σηκόσης: Λ φ ού όμως έκβάλης τον αέρα, προσκολλάται τόσον εις τον δίσκον, ώ<ς6 δε'υ· ημπορεΓς
πλέον νά τον σηκώσης ' δ ^ τ ι ό έκτος άηρ είναι
βαρύτερος, οθεν δεν ημπορεΓς νά σηκώσης τον κωδιονα p i ολον τό βάρος της ατμόσφαιρας. Η' δε
άντύςασις αυτή είναι πολλή, η ολίγη, καθ’ όσον
«κβάλλης πολύν, η ολίγον αέρα. Ε’άν .έμβαλης
πάλιν τον αέρα εις τό δοχεΓον, παύει ευθύς ηπροτερα άντίςασις, και ημπορεΓς πάλιν εύκόλως
νά σηκώσης τον κώδωνα. θέταν γείνη κενός ό εν
τώ δοχείω τόπος, ό ατμοσφαιρικός άηρ, ό όποϊΌδ
β ρ ίζ ε τ α ι επάνω εις τον κώδωνα, δεν ισορροπεί
πλέον μέ τον εντός αέρα · και διά τούτο τον
θλίβει προς τά κάτω, με δύναμιν ίσην μέ τό βά.
ρος του* και ούτε ημπορούμεν ν’ άποσπάσωμεν τον
κώδωνα από την μηχανην, χωρίς νά νικιβσωμεν
την δύναμιν ταυτην, η ο'ποία δεν είναι ευκατα
φρόνητος, ώς θέλω δείξει μετ’ ολίγον. Φαίνεται,
ότι η ισχυρά θλίψις τού εκτός άέρος, ητις προέρ
χετα ι άπό τό βάρος του, πρέπει νά συντρίψη τον
ύελινον κώδωνα, με τον όποΓον .σκεπάζεται ό δί
σκος της πνευματικής μηχανης , διά να γένη τό
κενόν. Α*λλ’ εάν προσέξης ολίγον είς τοιουτον
^αινόμενον, θέλεις καταλάβει, ότι τά τοιαύτα αγ
γεία είναι επιτήδεια εις τό νά βαςάσωσι θλίψιν,
εξ αιτίας τού καμαρωτού των ςρογγύλου σχήμα>
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το?. Τ ά {χνω αυτού μέρη ημπορούν νά θεωρηθώσιν ως πολλοί κώνοι, r πυραμίδες καλοβαί, αί
όποίαι αμοιβαιως ςηρίζουσιν αλληλας, καθ’ οσον
πιέζονται υπό του άέρος, προς εν κοινόν κεντρον.
Ε αν όμως αλλάζης τό σχήμα του αγγείου, τότε
συντρίβεται αναμφίβολος.
499* Βάλε επάνω εις την μηχανην επίπεδον
άγγέΤον, και άφ ου ίκβάλης τον αέρα, θελει συν*»
τριφθη ’ διότι τό σχήμα του δεν είν επιτήδειον ε*ς'
τό νά βαςάση του άέρος τό βάρος. Ε’άν βάλης
κώδωνα κυλινδρικόν, η κωνικόν, και δέσης μίαν
κύςιν, καί τόν θέσης επάνω εις την μηχανην, ίάφ*
ου κάμης τό κενόν, του εκτός άέρος τό βάρος
κοιλόνει την κυςιν, κ’ επειτα την διαρρηγνύει με
πολλύν κοότον * καί τούτο ,άποδεικνύει, μέ πόσηνταχύτητα ο εκτός άηρ κρημνίζεται είς τό διάς-/ ,
μα τό κενόν, η τού οποίου ό άηρ ολίγον άνθ:<ςαται διά την άραιότητάταυ. Δ ιά νά επιτυχής καλ^.
λιώτερον εις τούτο τό πείραμα, άναγκαΓον είναι
νά έκδυσης την κύςτν από μερ.ικατης δέρρεις (μ εμ βράνας) ' τούτο δε γίνεται ευκόλως, αν την άφησης όλίγάς ςιγμάς είς τό ύδωρ διά νά ύγρανθη
(νά μουσκεύσηά * διότι δεν. πρέπει ν άγνοη ό φυ
σικός, όάι των. ζώων α ? Γνες μεγαλωτάτην αντί,
ςασιν προβάλλουσιν είς την διάρρηςίντων. Α’ντί
της κύςεως ημπσρεΓς νά προσαρμώσης είς τόν κύ
λινδρον ύελίνην πλάκα* εί δέ προσαρμώσης την
παλάμην σου είς τόν κύλινδρον, θέλεις αίσθανθη
τό υπερβολικόν βάρος της επικείμενης τού άέρος
«τάλης, καί θέλεις ίδεΓ , ότι η παλάμη αναγκάζε
ται νά καταβη προς τό εντός χωρίον του κυλίν
δρου, Τ ά υέλινα α γγεία ' τά πλακωτά .πολλάκις

συντρίβονται, όταν, τα βάλητις είς τό ςοματου
γεμάτα κατά το ημισυ απυ υγρόν, διά να πίη *
διότι τό ρόφημα άραίονει τον εντός άέρα, καί τό
βάρος της ατμόσφαιρας θλίβον τάς επίπεδους πλευ
ράς, ωθεί* την μίαν πρός τ ά ν άλλην.
..
500. Το βαρόμετρου ομοίως δεικνύει την βα Αν>.λα π ε ι
ράματα τ. «ρύτητα τού αερος. Περί της κατασκευής αυτού ρίτης του
θέλομεν ομιλήσει αλλαχού. Ε άν τό βάλης είς τό αερος 6λίψεως.
δοχεΓον της πνευματικής μηχανης, και έκβάλης^
τόν άερα* 6 έν αύτω ύδραργυρος αρχίζει νά καταβα.'νη, καθ’ όσον πλατύνεται ό άηο. Ε’άν βά
λης πάλιν τόν αέρα είς την μηχανήν, ό ύδράρ.γύρος αρχίζει πάλιν να άναβαίνη εις τόν ποωτον
του τόπον. Η' ύψωσίς του λοιπόν προέρχεται από
αερος, της όποιας ·βάσις
τό βάρος μιας
είναι ή διάμετρος τού ύελίνου σίφωνος , ύψος δε
τό της ατμόσφαιρας. Ε κ τούτων των πειραμά
των δεν μένει καμμία αμφιβολία περί τού βάρους
καί της θλίψεως τού αερος.
5Όΐ* Α^ποδεικνύουσιν οί ύδροςατικοί, οτι τα Η' θλίψις
το άιρος
ρευςά θλίβουσι κατά πάσαν διεύΟυνσιν. Καί ό γίνεται παναηρ λοιπόν ρευςός ων, ομοίως θλίβει' η θλίψις του ταχόΟδν.
δη λαδή δεν είναι περιωρισμένη, ως:ε νά θλίβη μό
νον από τά άνω επί τά κάτω, -Λάβε σίφωνα ύέλινον 30 δακτύλων σχεδόν τό μήκος, ανοικτόν είς
τό εν άκρον, τό δε άλλο σκεπα<*μενον μέ διφθεραν * καί γέμισε τον υδράργυρον, ό οποΓος θέλει ςαθη έν ισορροπία είς ύψος 28 δακτύλων,
καθώς καί είς τό βαρόμετρον* τρύπησε την κύςιν
μέ βελόνην , καί τότε εμβαίνει ό άηρ είς τόν σί
φωνα, καί ευθύς ό υδράργυρος καταβαίνει. Ο*
άηο λοιπόν θλίβει από τά άνω επί τά κάτω. Δ ια
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ν’ αποδείξωμβν, ότι θλίβει καί άπό -τα κάτω επί
τά άνω * γέμισε από ύδωρ κωνικόν άγγείον όλίγω ςενόν, και σκέπασέτο με κομμάτιον χάρτου,
το οποίον πρέπει νά έγγίζη χαλά τό χείλος του
αγγείου * γυ’ρισβ «νω κάτω ταχέως τό άγγείον,
καί τό ύδωρ θέλει μείνει κρεμάμενον, χαί ό χάρ
τας προσκολλημενος. Το ύδωρ δεν ημπορεί νά
εξέλθη, είμη άφ’ ου άπωση ενα ςύλον άερος ςηριγμένον είς την γην. θρύλος λοιπόν έςηοιζεν,
ηγουν εθλιβε τό ύδωρ από τά κάτω προς τά άνω.
Βάλε βίς επίπεδον άγγείον (λεκάνιον, πιάττον)
ολίγον ύδωρ, καί είς την μέσην κόλλησε κηρίον
άναμμένον, καί σκε'πασετο με ποτηριον (κούπαν).
0 εντός τού ποτηρίον άηρ θερμαινόμενος άοαιόνεται, καί χάνει την ισορροπίαν. θ ' εκτός λοιπόν
άηρ θλίβων τό ύδωρ, τό έμβάζει είς το ποτηριον,
καί τό ύψο'νει. Το θλίβει λοιπόν από τά κάτω
βπί τά άνω. Δ ιά νά άποδειχθη, οτι καί πλαγίως
θλίβει/ό άηρ, λάβε σίφωνα
δακτύλων τον μη»
κος, κλεισμενον ·είς τό εν άκρον* γέμισέτον υδράρ
γυρον, καθώς κατασκευάζουσι τά βαρόμετρα* είς
εν πλευρόν ας ηναι τρύπα σκεπασμένη μέ χύςιν*
ό υδράργυρος αρχίζει νά άναβαίνη * άφ’ ού πάύση
ό κυματισμός του, τρύπησε την κύςιν, καί ό άηρ
•μβάς, θέλει διαιρέσει τον ς-ύλον τού ύδραργύρου
*ίς'δνο μέρη, τό οποίον άποδεικνύει την εκ πλα
γίου θλίψιν \ καί τό μεν εν μέρος j θέλει καταβη
διά Την άπό τά άνω ιπ ι τά κάτω τού άερος θλί
ψιν* τό δέ άλλο Θε'λει ύψωθη περισσότερον , διά
την, άπό τά κάτωΊ επί τά άνω. —
Τούτο
τό τελευ,
ταίον εξηγεί εν αποτέλεσμα , τό οποίον έφάνη
παράδοξον είς τούς φυσικούς * διότι τό ύδωρ

ΰψο>θ?ι ύπεράνω των
ποδων είς τό ικντλημα,
ό,που έκατασκεύασαν είς- την Σιβιλίαν*
ϊυ μ Λ ίεσ ις τ ο υ

αέρος.

S o ? , Η'πυκνότης του άεοος,

εκ της οποίας ^.νμ,,Τ,βι<
^
^
τβυ K t j e ^
προέρχεται η ειδική αυτού βαρύτης, συνεχώς αλλοιούτάι , οχι μόνον ε £ αιτίας του ψύχους, καί
της Οερμότητος* άλλα καί της κατά τό μάλλον
καί ηττον καταθλίψεως. θ ' αηρ είναι «ναμφιβολως συμπιες-όν ρευςόν, ηγουν συσφίγγεται καί
συςέλλεται, καί έλαττούται ό όγκος αύτού’ καί
«ίναι βέβαιον', ότι συμπιέζεται διά τόν εαυτού
όγκον, καί διά τούτο εις τούς χαμηλούς τόπους
«ίναι πυκνότερος, παρά εις-τούς υψηλούς.
· „ ,,
TeU “5Ρ·ς
5°,3* Α'πεδειξεν ηπεφα , οτι συμπιεζομενος ίυμχ(εσις
ό err,ρ, τόσον ελαττουται, ίκτω μεγαλειότερον εί- e<v«i προσ*
ναι τό συμπιέζον βάρος. Of Βούλος λέγει , ο’τι
διά της συμπιεσεως έφερε ιόν άεοα εις to δεκατον
τρίτον μέρος τού προτέρου μεγέθους του. θ ' Α'λες
συμπιέσας αυτόν μέ δύναμιν, ίσην μέ το κις
τό βάρος της άτμοσφαίρας, λέγει, ότι τον εφερεν
είς τό τριακοςιιμόριον τόύ ^ γ έ θ ο υ ς του * όθεν
μ ε τοιαύτην συμπίεσιν , έπρεπε νά γένη ό άηρ
δίς πυκνότερος τού ύδατος, τό όποΓον είναι άπί«ςευτον. θ ' Α’λμόντονσΟς έςοχάςθη , ότι ημπορεΓ
καί περισσότερον νά συμπιεσΟη ό αηρ, παρ’ όσον
δεν έπίςευεν ό Α λες. Ο ποία καί άν ηναι ηγνω*
μη α ύτη , μη πιςεύσης, ότι ό άηο συμπιέζεται
επ’ άπειρον’ διότι η πεΓρα άποδεικνύει, οτι άφ
ού πυκνωΟη τετράκις, η πεντάκις ο’λιγωτερον , παρ
οσον είναι τό μέγεΟόςτου, αρχίζει ν άνθίςαται.
είς την συμπιεζουσαν δύναμιν * διότι χάνιν τα
r
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περιττόν θερμαντικόν, άλλ’ Οχι ποτέ και τό έμ
φυτον, και άναγκαΓον' εις τό νά ηναι άεροειδές
ρευςόν * δια τούτο άνθί<ςαται, διά νά μη χαλάση ούτε μέρος του διά^την συγγένειαν συντεθέντος θερμαντικούς το δποΓον άν γένη , πρέπει νά
μ.εταβληθη εις σώμα υ'γρον, η καί ς-ερεον. Α λ 
λά δεν εχομεν μέσα δια νά τον άναγκάσωμεν
νά γένη Τοιούτος.

Πλατυόμός ΐο ΰ αέρος.
Α

Τ.;Λί

$Ρ4* (ίσον είναι δίωοισμένα τά δρια της συμ*~
7’·κ— πιέσεως του αέρος, τόσον είύάι ασύμμετρα τά
SiTat ό άηρ.
όρια τον Πλατυσμουτου* Ε’πειδά δεν ύποπίπτεϊ
είς λογαριασμόν η δύναμις της συγγένειας του
θερμαντικού με τά ς'το ύ ά έρ ο ς βάσεις* α? βά
σεις του 'άερός, /ίγουν τό όξυγόνον, και τό νιτρογόνον, ημπορουν νά συντεθωόην άττροσδιορίς-ως με
τό περιττόν θερμαντικόν* και επομένως ν αύξη
ση τό μέγεθος των άπροσδιορίςωτ. Δ /ά νά βε
βαιω θώ ,' οτι τό θερμαντικόν αυξάνει τό μέγεθος
τού άερος, μέ τον όποιον ένόνεται * λάβε ύέλινον
σίφωνα 15 δακτι^ρν τό μήκος, κλεισμένον από
ΤΟ εν μέρος, καί εμβασέτον εις βραςόν ύδωρ^
κρατών υψηλά τό ανοικτόν μέρος, διά νά μην έμ£η μέσα κάμμία υγρασία. Α’φ’ ου ζε<ςαΟη , έμβασε Το ανοικτόν μέρος του σίφωνος ολίγον όριζοντικως, άγουν κεκλιμένου, είς μετρίως ξεςόν
υδράργυρον, διά νά μη συντριφθη άπό τό κρύος.
Ο*σον ψυχραίνεται ο σίφων, ο υδράργυρος ανα
σαίνει μέσα εις τον σίφωνα. Αν Οελης νά ψυχρανθη περισσότερόν, τύλιξε μέ παγετόν τό μέρος
έκεΓνο τού σίφωνος, τό όποΓον περιέχ.ει μονοί-Λ

r .X α

αέρα * και άφ» ου ψυχρανθη είς τον βαθμόν του
παγετού, εν τριτημόριον τού μήκους τού σίφωνος,
θέλει είσθαι γεμάτόν από υδράργυρον , τά δ’ αλ*
λ α ' δύο τριτ-ημόρια από αέρα. ζέσανε πάλιν τον
σίφωνα με το βρ'αςόν ύδωρ, καί ό άηρ , ος τις
κατεΓχε μόνα τά δύο τριτημορια, θέλει γεμίσει
δλον τό εντός τού σιφωνοζ. Το θερμαντικόν λοι
πόν αυξάνει τό μέγεθος Ιου άέρος * έκ ταύτης
της πείρας συμπεραίνομεν, οτι μέρος άέρος συμπιεζόμενον υπό τού βάρους της ατμόσφαιρας, καί
πυκνούμενόν υπό του ψύχους τού παγετού, είναι
προς αυτό τούτο τό μέρος άραιωθεν υπό της θερ
μότατος τού βραςού ύδατος , ώς τό 2 προς τό
3. Ε’άν
θερμο’της ητον διπλή της .του βραςού
ύδατος, τότε τό μέρος τού άέρος τό πυκνωθεν
υπό τού παγετού, ηθελεν είσθαι προς τό αυτό
μέρος τού άέρος άόαιωθέν υπό ταύτης της θερ
μότητας, ως ι προς /}. At τοιαύται όμως πεΓραί
ύπόκεινται εις πολλάς άλλοίωσεις , εξ αιτίας της
κράσεως της ατμόσφαιρας, και της υγρασίας της.
505. "ΐδού και η έξηγησις των εν τω ανωτέ
ρω πειράματι αποτελεσμάτων. Of ύέλινος σίφων τ« ν είρημεπριν ζεςαθη, περιείχε ςύλΟν άέρος όμοιον μέ τον νων -rcipou
ματ«νΦ
της ατμόσφαιρας. Μέρος τού θερμαντικού, από
τό όποιον ητον περιττως έπιφορτισμένον τό βραςό ν ' ύδωρ, έμβτκεν εις τον σίφωνα διά των πότ
ρων, και ηυξησε τό περιττόν τού άέρος Οιρμαντι*
κόν. At* βάσεις α υτού, ηγουν τό όξυγόνον καί
νιτρογόνον άπεμακρύνθησαν, καί επομένως ηυξηθη
παρά πολύ τό μέγεθος του. Α’λλ’ επειδή τού
φωνος τό εμβαδόν δεν ηύξηθη άναλόγως* πολύ μέ
ρος τού άε’ρος έξηλθε, καί ό σίφων εμβινβ μο'ν«ν
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γεμάτος άπό άοαιώθεντΛ αέρα, ηνουν άπό άίρα
πολύ πλατυνθεντα υπό του προςεθέντος θερμαν
τικού. Α’φ’ ού ο σιφων ψυχρανθη, αναχωρεί τά
περιττόν θερμαντικόν, και ό άηρ αναλαμβάνει την
πρ οτέραν του πυκνότητα, και ο υδράργυρος άναβαίνει, διά την θλίψιν της ατμόσφαιρας. Η ’ξευρομεν, ΟΤΙ τά ψυχρά σώματα άφαιρούσιν άπο
τ αλλα μέρος του περιττού θερμαντικού, οθεν του
άερος αί βάσεις πλησιάζουσιν αλληλαις, και διά
τούτο ημπορεΓ ό σίφων νά ηναι γεμάτοι άπδ αέρα*
ως και τό. πρότερον.
{
■ 5°6, Α π ό το πείραμα τούτο μανθάνομεν τον
β*κτεΰτ6υ Τρόπον, νά έμβάλλωμεν τό τυχόν υγρόν είς άγνά -μέ’άλ Τειον ^εν0λαιμόν, et> το οποίον οεν τμπορουμεν
λω,αίν
νά μεταχειρισθωμενΤηνχώνην. Ζε^ανε Το άγγεΐΟν,
«ις ςενολϊΐ- Χ’ εττειτα βάλε τον λαιμόν εις τό υγρόν, και εκεΓμον άγγϊΓον.
* Ρ ,
y ‘
~
< »
»
νο εμβαινει. Ο ταν ζεςαθη το αγγειον , ο εν αυτάί άηρ άραιόνεται, καί έξερχεται μέρος αυΤου*
*Αφ ού εμβάψης τον λαιμόν εις τό υγρόν , καθ’
όσον ό καταλειφθείς εντός άηρ πυκνόνεται * καί
σ υςίλλετα ι, διότι χάνει τό θερμαντικόν, ό,που
άπέκτησεν όταν εζεςάθη* η θλίψής τού εκτός αε~
ρος αναγκάζει τα υγρόν νά εμβη.
άΓ
5°7· ^ πλατυσμός του .άερος προερχόμενο;
"ρδς γ|μ-κο- άπό τό Oapuavnxov, τόσον μεγάλος είναι ενίοτε,
pet vavtxr,. ά ςε διαρρηγνυσιν όσα εμποδίζουσι τον πλατυσ*Γη
ίντιςασιν. μόντου * ρίψε επάνω τού πυρός μίαν σχεδόν εύ
καιρον κύςιν, και θέλει πλατυνθη παρά πολύ* ρίψε
άλλην γεμάτην άπό αέρα, και θέλει διαρραγη με
πολύν κρότον# Εις την πρώτήν, ό εν αύησ ολίγος
άηρ, ηνωθη με τ ό . θερμαντικόν * οθεν ηυξηθτ τά
μέγεθός-του, και διά τούτο θλίβει δυνατά «π όλα
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τά μέρη ίην κυςιν, ώς »άν ητον γεμάτη από πυκ
νότατοι Λέρα. Η! δεύτερα ρηγνυται, διότι ο έν
Λυτή άηρ ηνώθη 'όμοίως με άλλην θερμαντικού
ποσ ότητα, καί ηύζηθη τόσον τό μέγεθο'ς του ,
δεν ημπορεί πλέον να κοατηΟη εις κενότατα
όρια. Είναι κοινόν παντός αγγείου νά ύπΟχωρτ
και νά συντρίβεται , όταν μέ βίαν αναγκάζεται
νά περιεχη ποσόττία ύλης μεγαλειοτέραν, άπ
όσην ημπορεΓ νά περιεχη * μέ τούτον τον τρόπον
εξηγείται ό κρο'τος των καςάνων, και άλλων , όσα
βάλλονται επάνω τού πυρός.
Ε ’πάνω εις την ιδιότητα τού νά αυξάνεται
τό μέγεθος τού άέρος διά της τού θερμαντικού
ένεργείας, ύψώθη τό πρώτον η άερος’αΐικη μηχα*
νη (machine aerostatique) παρά τού Μοντγολφιερου, ώς είπαμεν καί αλλαχού*
5 θ 8· Ε κ της άραιώσεως ~τού άέρος, καί τού ΐΤοίεν
πολλού πλατυσμού , ταράτετται η ισορροπία μέ χβοεοχεται
tov πλησίον αέρα, κα: γεννάται έκ τούτου άνε ό ανεμ,ος
βϊς το δ ω 
μος. Βλέπομεν, ότι, όταν είς δωμάτιον «χον μ άτω ν, c,
θυραν, η παράθυρον ημικλεισμενον, είναι πυρ, tzo\j άναχτε..
τα ι οτν/ρ.
τρέχει με ορμήν έκ*Γ μέσα ό άνεμΟς. Το αύτό
συμβαίνει καί είς την κάπνην (όζάκι).
509. Ο ταν τό σώμα θερμαίνεται, ε’ζέρχεται Ο χλατυάηρ από αύτό. Καθ’ ημέραν τό βλέπομεν είς τα σμος του
α έρος μ α ;
φαγητά^ είς τά όπωρικά, τά όποια εψηνομεν, είς χρησιμεύει
τό χλωρόν ζύλον, καί αλλα τοιαύτα σώματα, εις το να τον
όταν τά βάλωμδν είς τό πύρ. Ο'έν αύτοΓς άηρ έχό’άλω Μ.έν
otτς· τα σώ
θερμαινο'μενος , καί πλατυνόμενος , πλατύνει τά μ α τ α .
σώματα * αύξανονται τά μεγέθη * στήνονται
υΓψηλά, οσα έμποδίζουσι )τόν πλατυσμον αυτών,
καί τέλος διαρρηγνυται» καί εξέρχεται ό άηρ
A «

άςε

εν εί'δει πομφολύγων. Α’λλά καί 0τάν παρά πο·
λύ ψυχρανθη τό σώμα, εξέρχεται πολύς άηρ, ό
όποΓος εύρίσκετο εις τούς πόρους του. Ο ταν το
σώμα ψυχρανθη , πυκνούται * και τα μέρήτου
πλησίάζουσιν άλληλοις. Α’λλά τούτο δεν ημπορει
νά γένη, εάν δεν σμικρυνθωσι τά μεταξύ των με
ρών διαςημαΤα, ηγουν , εάν δεν ςενωθωσιν οί
πόροι. Ο ταν λοιπόν σμικρυνθωσι, πρέπει νά εξέλΟη μέρος τού εν τοΓς ει’ρημίνοις διαςύμασιν άέρος,
καθώς με την συμπίεσιν εξέρχεται τό ύδωρ από
τον βρεγμένον σπόγγον, διότι τά μέρη-του πλησιάζουσιν άλληλοις. Η ξευρον οι* παλαιοί, ότι μέ
Την άπόςαξιν πολύς άάρ έξηοχετο άπο τά σώ
ματα, του όποιου τό μέγεθος λ τον πολύ μεγαλλειότεοον, παρά τό ' ιδιρν σώμα* ένόμιζον λοι
π ό ν , ότι ττον αηρ ατμοσφαιρικός, κείμενος εις
τούς πόρους τού σώματός * δεν sivat όμ.ως πάν
τοτε αηρ ατμοσφαιρικός,' άλλα και έλασικον τι
έμμονον ρευςόν. Α’λλ’ ούτε πρέπει νά πιςεύσωμεν, ότι τά τοιαύτα έλαςικά ρευςά περιέχονται
εις τά σώματα* άλλ’ αί βάσεις αυτών, αί όποΓαι ενούμεναι με το θερμαντικόν , μεταβάλλονται,
εις πνεύματα*
Ε ’λαόΠ Κ Ο Της to u Α ’ ερος.
Αττό^ίιξις,
5 ’°» Or&ov κα: αν θλιφθη ό ατρ, η πλατυνV 0 ?ηρ θύ «ξω από τό φυσικόντου , σπουδάζει παντοίω
ίι^αι ελαςι- ' ,
,
/
*οδ|
τρόπω ν αναλάβη την προτεραντου' κατάςασιν *
η δύναμις αυτή ονομάζεται Ε’λαςτκότης. Βάλε
τό δοχεΓον της πνευματικής μηχανής μίαν φύσκην
καλά κλεισμένην, περιέχουσαν ολίγον αέρα* και
θες επανωτής βάρός* κενωσε την αντλίαν, και η
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φυοτχν*. θελει ογκωθη με τόσην δυνώμιν, ωςε θέλει
σηκώσει ^ό βάρος* εν όσω η φυσκη ητον υποκεί
μενη είς την της ατμόσφαιρας θλίψιν , βμεινεν είς
την φυσικήν της χατάςασιν * διότι ό έν.αύτη άηρ
είχε την αϋτην πυκνότητα του περιέχοντας άέρος.
Λ’λλ’ άφ 6ύ βαλθη είς την μήχανην , καθ’ όσον
ελαττουται η του εκτός αερος π υ κ ^ ό τη ςτό σ ο ν
εκτείνεται ό αυτός. Βάλε είς τλ» αυτήν μ,ηχαντν
μικρόν καί λεπτόν ύελινον αγγείων ςυππωμένον
δυνατά. Α’φ* ου κένωσης τον αέρα , θελει συντριφθη* επειδή δεν ισορροπεί ό εκτός άηρ μέ την
έλας-ικότ'ητα του εντός, ο",που σπουδάζει άδιαλείπτως νά πλατυνθη.
5 Π. Τρύπησε ολίγον εν αυγόν„, καί βάλετο Λνλλ«α
είς την μηχανην άφ ού ό περί αυτήν άηρ άρακο- ραι.
6η ? αρχίζει νά εζε^ρχεται από την τρύπαν η ύλη
του αύγου* xar αν βάλης μέσα πάλιν τον αέρα,
η υλη εμφαίνει πάλίν εις τό αυγόν * τό αύγόν *
μάλιςα παλαιόν, περιέχει α έρ α , ό οποίος κολυμβά είς τόν υψνλότερόν τόπον του Χεπίσματό ς, ή όςράκου. θ ' αηρ ουτος απωθεί εξω την ύ
λην του ωου , όταν άραιωθη ό εν τω δοχείω άηρ,
μέ τον οποίον ητοΐν εν ίσορροπί^ * όταν βαλθπ
μέσα πάλιν 6 αηρ, η θλίψις του αναγκάζει την
«ξακολουθουσαν ύλην ^ νά εμβη είς τό αυγον, καί
περικλείει τόν εντός αέρα είς τά Οριά του. Τ ά μ α ραμμένα όπωρικά εις τό κενόν της μηχανής λαμβανουσιν ομαλήν επιφάνειαν* διότι ό υποκάτω
Της έπιδερμίδος άηρ, μη ίσορροπων μέ τόν εν τω
^οχε ίιο άοαιωθεντα , εκτείνετε* διά την ελαςικην
του δύναμιν , καί υψόνεται*
A a
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ο' άηο έν-

5 * 2’ Ε * τούτου τού πλατυσμού προέρχετα*
ί α/,λε.α. εκ τ £ | ν τη -τνευματικη άντλύα κενόν. Ο ταν βαλ6η
5ια την έλα. ό κωδων επάνω του δίσκου, χαΐ καταβιβασωμεν
ς’.χοτητά
τό εμβολον εως τον πυθμένα της αντλίας, τό
διάσημα εκείνο με;νει χωρίς α έ ρ α ’ ο εν τω κ.ώδωνι ευθύς καταβαίνει εις την αντλίαν, εξ αιτίας
της ελαςικόττ.τος του, κα: εν μέρος κατέχει τό
κενόν διάςημα , και επομένως μένει ό λοιπός άηο
,
/
\
> ♦/
Τ'
/
.
ολιγωτερον πυκνός, παρ οσον ητον προτερον. Η
βλίψις λοιπόν τού εκτός άε'ρος προσκολλα τον κώ
δωνα εις τον δίσκον τόσο» δυνατώτέρα , όσω π ε 
ρισσότερον έλαττούταί τού εντός άερος η πυκνό'της* αν ό αηρ δεν εΓχε βαρύτητα, καί ε’λαςικότη τα , δεν ή τον δυνατόν νά τον εκβαλωμεν από
τον κώδωνα. Ο πλατυσμός είς πασαν κ α τά β α 
σήν τού εμβόλου ακολουθεί' τον λόγον της χωρη
τικότητας τού κώδωνος , και της αντλίας * δηλα
δή αν η χωοητικότης τού κώδωνος είναι διπλάσιά
της χωρητικότητας της αντλίας * είς την πρώτην
κατάβασιν τού εμβόλου θέλει έμβη είς τον σιφωνα έν τριτημόριον τού εν τό> κώδωνι άερος, καί ε
πομένως'θέλει λείψει τό έν τριτημόριον της πυκνό
τητάς του * είς την δευτέραν κατάβασιν’ τού έμβο'λου , Θέλει έμβη είς τον σίφωνα το άλλο τριτη
μόριον τού άερος, από τά δ ύ ο , ο,που έμ εινα ν
είς τον'κώδωνα. Ε’ς την τρίτον, Τ ετάρτην, έκατος-ην κατάβασιν τού έμβολου, δεν έμβαίνει είς
την αντλίαν, είμη τό έν τριτημόριον τού έν τό»
κώδωνι άερος * διότι τού άέρος τούτου η πυκνότης
έλαττούται κατά γεωμετρικήν αναλογίαν , καί Ο
χι κατ’ αριθμητικήν* θέλουσι μένει λοιπόν είς τον
κώδωνα τά δύο τριτημόρια , καί η αναλογία θέ.
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λει σχηματίσει σειράν προχωρούσαν εττ άπειρον ,
καί όχι ποτέ εις το μ,ηδενικόν ' διά τούτο δεν εί
ναι δυνατόν νά γίνη το εντελώς κενόν εις την μη
χανήν ταυτην , με όσην ακρίβειαν κατασκευασΟη.
Βάλε βαρόμετρον είς τον της μηχανης κώδω
ν α , και ας ύποθέσωμ.εν , ότι ό εν αυτω υδράργυ
ρος είναι είς ΰψυς 27 δακτύλων και ο γραμμών
και οτι η χωρητικοτης του κωδωνος είναι διπλά
σιά Της χωρηκότητος της αντλίας, Εις την πρώτην κατάβασιν του εμβόλου, θέλει καταβη ό υ
δράργυρος εις ύψος ι£ δακτύλων και 6 γραμμών,
ηγουν είς τά δύο τριτημόρια τού ύψους του * εις
την δευτεραν κατάβασιν, θέλει καταβη εις το ύ
ψος 12 δακτύλων, καί 2 γραμμών, καί ούτως
εφεξής* η " πυκνότης λοιπόν τού άέρος θέλει ε
λάττωση κατά την αυτήν αναλογίαν · διότι τό
ύψος τού ςύλου τού υδραργύρου είναι άναλογον
με την τού άέρος πυκνότητα, η οποία τον ςηρίκαί επομένως άναλογον μέ
έλατηριόν του *
διότι τό έλατηριον αυξάνει, καί όλιγοςεύει την
πυκνότητά του. Me τούτο τό πείραμα ημπορουμεν νά εύρωμεν παρευ6υς την αναλογίαν της χω
ρητικό τητος τού κώδωνος, καί της αντλίας * όταν
ηξεύρωμεν τό μέγεθος της μιας, διά συγκρίσεως
εύρίσκομεν καί τό της άλλης * διότι αν ό υδράρ
γυρος εις την πρώτην κατάβασιν τού εμβόλου κα
τα β η , παρ. χαρ. τό εν τεταρ,τημόριον τού ύψους
του, ημπορούμεν νά συμπεράνωμεν βεβαίως, ότι
η χωρητικοτης τού δοχείου , προς την της αντλί
α ς, λόγον έ χ ε ι, ον 3
ι.

το
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Λιά νάκαταλάβωσι την αραιότητα του άέρος,
την γινομενην εις
μηχανήν, of φυσικοί προ
πολλου άρχισαν νά μεταχειρίζωνταώ επίτηδες τό
βαρόμετρον * α λ λ ' επειδή δεν είναι χρεία νά γνω
ρίσω μεν ακριβώς την καταςασιν τού'αερος, ει μλ
δταν
πάζη εις τούς τελευταίους βαθμούς της
αραιότατος * δια τούτο αντί νά μεταχειρισθώμεν
ολόκληρον βαρόμετρον, αρκεί είς μικρός σίφων 7
6
θεωρείται ως κολοβόν βαρόμετρον. Τον
γεμίζομεν από υδράργυρον, καί- τον βάλλομεν
εις μικρόν αγγείον οίνηρόν, περιέχον και αυτό
ολίγον υδράργυρον · κολλώμεν μακρόν ζύλον, η
χάρτην χονδρόν διηρημενον είς δακτύλους καΐγραμμας * καί ούτω βάλλομεν ταυτα πάντα εις την
μηχανην. Οσον εντελής και αν ηναι η μηχανη,
δεν βελομεν ίδεί ποτέ νά καταβη διόλου ο υδράγυρος * διότι δε'ν είναι δυνατόν νά εκβάλωμεν α
πό τον κώδωνα τό τελευταίον κατάλοιπον του αερος * καί -τό κατάλοιπον τούτο , άν καί καθ’ υπερ
βολήν άραιωβη, εχει όμως αρκετήν ελα^ικότητα
νά βαςάση μίαν τούλάχιςον γραμμήν υδραργύρου.
513* Α’γνοούσιν of φυσικοί, ώς πόσον ημπΟΠ β « ν ?:X«t
Tvystat o ά. ρεΓ νά πλατυνθη ό αηρ διά την ελαςικότητά του.
' O
<\ta' τη?
\
ε λ α ς ’. κοτη, Κ ατά Την γνώμην τού Μοσχεμβροεκίου, καί Μα~u του.
ριώτου, ό πλησίον της επιφανε/ας της γης αηρ,
καί υποκείμενος εις ττν θλίψιν όλης της ατμοσφαί
ρα ς , ημπορεί νά πλατυνθη, αφ’ ου παύση η 6λί4ί 5 , εως είς διάβημα 4^θυκις μεγαλειότερον ,
παρ όσον κατείχε πρότ-ερον. Ο βόϋλος υςερον
άπό πολλά κατά συνεχείαν πειραματα, λεγ-ει,
ότι επλάτυνε τον άερα τό πρώτον τόσον,
νά
κατοχή διάςημα
μεγαλειότερον παρά τό πρώ-

το

T:\r.i

όποιος

rp

<?·χις

ωςε

3/5

roy * έπειτα 3 1χις μεγαλβιότερον, 6οκ ι;, ΐ 5οκις,'
8θθκις, καί τελευταΐΌν
βδβαΐω’- αι, ότι έρθασε νά τον κάμη νά κατέχη διάσημα J 3679κι$ μεγαλειότερον, ωςε το μέγεθος όγκου φυσικοί* αέρθ5, πρός τό μέγεθος του αυτού, πλατυνθένΤος
την ελαςικότητά του εν τω κενά>, είναι, ως ι*
13679· ΙΙερι της ακρίβειας όμως του πρά γ#_
ματος τούτου πολλοί φυσικοί άμφιβάλλουσι.
514- Πριν προχωρησωμεν είς την περί της τού
^*ςικι\
άέρος έλαςικο'τητος διδασκαλίαν, πρέπει νά πα
c\
ρατηρησωμεν αναγκαία τινα. ι. οτι ο αηρ είνμι ναι τελεία,
ελαςικωτατον σώ μα, ηγουν αν θλι^θη υπό τίνος *“ι *Χαλ5Υ·ς
*
,
ν
//
/
·
«'
W
,/
μ 8 τγ-/ '
6λα
ουναμεως, επειτα μύτη πα ύση , ο του αερος g»0V(TCW £·;_
όγκος άποκαθίςαται μέ την αυτήν τα χ ύ τη τ α , με ναμιν.
την. οποίαν έθλίφθη , καί επομένως αποκαΟίςαται
άναλαμβάνων ακριβώς τό αυτό μεγεθος, όπερ εί
χε προ της θλίψεως. 2. Η* τού αέρος ελαςικότη.ς
είναι αμετάβλητος, δηλαίό δεν άλλοιούτμι, ούτε
άπό την διάρκειαν, ούτ’ από την δύναμιν της 6λίψ?6>ς, απ’ όσην και άν θλίφθη, καί εις όσον και
ρόν διαρκέσει η θλίψι-ς* όταν πάυση νά ενεργή η
θλίβουσα δύναμις, άποκαθίςαταί π ά ντο τε, κα
θώς ήθελε γεν?) ·> αν επαυεν ολίγον , ευθύς μετά
την Ολίψιν. θ" Ρ’οβελβάλος. έκράτησεν εις διάςημα I ς χρόνων τόν άερα τεθλιμμένου εις άερότονον (ανεμοτούφεκον), καί εύρεθη έχων την αυτήν
της έλαςικότητος δύναμιν, καθώς την είχεν , άν
ήθελε γεμισθ,η τό άερο'τονο.ν εγκαίρως * διότι ώθησε
την βολίδμ τόσον μακράν, καθώς ήθελε την ωθήσει
την πρώτην ημέραν της θλίψεως. 3 · H? του «ερ0? ελαςικοτης είναι τόσον δραςικη, όσω πλέον πυκνός
είνμι ό αύρ ‘ ωςε τού άέρος τό ελατή ρι ον είναι;
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πάντοτε ίσον , καί ισορροπεί μ* τον 6λί£ουσαν
δύναμιν * καί διά την εαυτού άντίδρασιν ημπο.
ρεΓ ν’ άποτελεση το αύτό αποτέλεσμα, ο,που
αποτελεί η δύναμις. ϊΓχομεν άπόδειξιν τούτου το
άεοότονον ο καί άνεμο£ολον, το οποίον εις όλους
είναι γνωςόν την σήμερον. Τόση είναι η δύναμις
τού εν αύτω πυκνωθεντός άέρος, ωμε η μολυ£δίνη σφαίρα φθάνει εις διάςημα
βημάτων , καί
άκοόη περισσότερόν, και ημπορεί νά τρυπτσρ
παχείαν σανίδα ' δωδεκάκις, και περισσότερον ημπορείς νά τό μεταχειρισθης , χωρίς να χρειασΟης
νά τό γέμισης · πρέπει δέ νά σημείωσης , ότι τά
τελευταία ριψίματα είναι αδύνατή τέρα παρά τά
πρώτα* ώς επί τό πλείςον όμο>ς είναι παρατηρημένον, ότι εις τό όγδοον ρίψιμον η σφαίρα ημπο
ρεί νά τρυπηση δρύινην πα /εία ν σανίδα ε’ς διά
ςημα 2ο η 25 βημάτων. Ο' άηρ, καί η σφαίρα
έςερχόμενοι, ολίγον κρότον άποτελούσι, μάλιςα
εις πλατυν καί ανοικτόν τόπον * ό ψόφος δεν είναι
μεγαλειότερος παρ’ εν σφοδρόν φύσημα , ο,που
μόλις ακούεται εις διάςημα
i 4° βημάτων.
ΜηχαναΙ
515· Μεταχειοιζόμενοι οί φυσικοί την ελοιμι
,£ια της tso
κήν δύναμιν τού άέρος, κατασκευάζο^σι πολλάς
άϊ^ος έ λ α ςικαί παντοίας μ ηχανά ς, με τάς οποίας κάμνουσι
χ ο τη τ ο ς,
ν’ αναπηδά τό ύδωρ, ως από πηγης (σεντριβανι)*
καί άλλας δε μηχανάς κατο^σκευάζουσι ^ διά νά
μη' διακόπτεται τού ύδατος η βολή , ojav σβυν.
νωμεν τάς πυρκαιάς * διότι ηξεύρομενι, ότι τό πύο
σβυννεται με την άδια'κοπον συνεχείαν τού ύδατος.
Διά νά «χ$ ΐ 6. Δ ιά το ύ πλατυσμού τού άερος, όςτις προC c t i w e v τον ξ ενεΓται από την ελαςικοτητά τ ο υ , ημπορούμεν
oeca iro τ*
νά έκβαλωμεν από τά σώματμ τον αέρα. Εις υεci'i-Lf. το .
λινον άγγείον γεμάτον από καθαρόν ύδωο, βάλε
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διάφορα σώματα , ο-ον κομμάτιον ξύλου , απα
λήν πέτραν, αύγόν, η καί άλλο σώμα πολύ πο
ρώδες, μέ τρόπον, ώζε νά η’ναι ολον βυθισμένοι
τό ύδωρ’ βάλε το σγ,γει'ον «πάνω του δίσκου
της πνευματικές αντλίας, χαι σκέπασέτο μέ τον
κώδωνα* καθ’ δσον κινείς τό εμβολον διά νά έκ£άλης τον αέρα, θέλεις ίδεΓ νά έζέρχωνται άπό τά
βυθισμένα σώματα πολλαί πομφόλυγες , αί όποΓαι περώσαι τό ύδωρ, διαρράγνυνται είς την επι
φάνειαν αυτού, καί ένουνται μέ τον έν τώ κώδωνι καταλειφθέντα αέρα. Ο' εν τοΓς πόροις τών
σωμάτων άηρ εχει την αυτήν
τητα τού
ατμοσφαιρικού, διότι βαςάζει την θλίψιν του»
ευθύς άφ’ ού ελευθερωθώ κατά μέρος απ’ αυτό,#
την θλίψιν, πλατύνεται έν δυνάμει της «λα ϊκότη 
τάς τ ο υ , καί έξεοχεται άπό τά σώματα τόσα*
περισσότερον, όσω μάλλον πάυει τού έκτος αερος η θλίψις* ό'θεν αναγκάζεται νά πέραση τό
ύδωρ , διά νά ελευθερωθώ, θ ' τοιούτος άηρ λαμ
βάνει σχήμα σφαιρικόν-* δ ιό τι, ώς εδειζεν η πεΓρα , τοιούτον σχήμα είναι προσφυές εις
τά
ρευςά , όταν επίσης πανταχόθεν θλί£ωνται υπ άλ
λου ρευςού. Α'ν έμβάσης εκ δευτέρου τον αέρα
υποκάτω τού κώδωνος* αρχίζει πάλιν νά ενεργή
της ατμόσφαιρας η θλίψις, καί αύτη πάλιν πυκνόνει τον πλατυνθέντα πρότερον αέρα καί π 6λλάκις αναγκάζει νά έμβη «ίς τούς πόρους τών σω
μάτων τό ύδωρ, αντί τού έξελθόντος άέρος* οθεν
τό σώμα βρέχεται πολλάκις έως τό κέντρον του.
5 Ι 7 · Τ αύτά αποτελέσματα βλέπομεν καί εις Τα αυτά
τά υγρά σώματα. Βάλε διάφορά υγρά εις την βλεπομιν
κ μ ι είς τα
πνευματικών αντλίαν , καί θελας ίδεΓ, ότι καθ’ νγ^ά.

Β·ς

πυκνό

όλα
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όσον εκβάλλεται ο άηρ από τον κώδωνα · ό έν
τοΓς του υγρού πόρους ενόνεται βίς πομφόλυ
γας, at orofat αυξάνονται, και κατά τον αριθμόν,
και κατά ιό μεγεθρς * διαπερώσι τό ύδωρ με τό
σην τα χ ύ τ α τ α , και υψόνουσι μέρος α υτού, ω<?ε
φαίνεται μία έκζεσις όμοία με την διά του πυ
ρές.· Τούτο συμβαίνει, όταν τό υγρόν ευκόλως
διαιρηται, καθώς τό τβύ οίνου πνεύμα, και τό
ύδωρ. Α λλ όταν ηναι ίξώδες* καθώς τό γαλα, a?
πομφόλυγες του άέρας, επειδή δεν «μπορούν νά
διαρρηξωσι την εμπλοκήν , ύψουμεναι σηκόνουν όμου καί τό υγρόν εν εΓδει άφρού. Το αίτιον είναι*
ότι επειδή ελαττούται διά της πνευματικής αν
τλίας της ατμόσφαιρας η θλίψις , ό εν τοΓς πόροις
των υγρών αηρ μεταχειρίζεται όλην της έλαςικότητος την δύναμιν* όθεν πλατυνόμενος, σπουδά
ζει νά ελευθερωθη από την φρλακην, είς την ο
ποίαν ευρίσκβται*
Ο’
5 *8* Ο' Πλατυσμός του άερος όλιγοςεύει τρό
«επον τινά. μερικών σωμάτων την ειδικήν βαρύτητα,
ps<; σμικρΰμάλιςα όταν ηναι άναπτυξεως δεκτικά, καί ό εν
vst δίς το
φαινομίνον αΰτοΓς αηρ πλατυνόμενος, ' ημπορη ν’ άπομακρυνη
τη ν «ί£ικην
ακόμη τά ςοιχεΓα τών σωμάτων εκείνων. Με ο
^αοΰτητα
λίγον μόλυβδον κάμε κομμάτιον φελλού είδικώς
τών
βαρύτερον του υδατος, διά νά βυθισθη είς τον
πυθμένα του αγγείου * βάλετο είς την πνευματικήν
αντλίαν, και κένωσε τον αέρα * ό άηρ θέλει αναπτυχθη από τον φελλόν, καί θέλει διαπερά^ει εν μέρει τό ύδωρ * ό δ’ έν αύτώ κοταλειφθεΐς , πλατύvet τόσον τόν φελλόν , ώςε τον ύψόνει καί τον
βιάζη νά κολύμβηση είς την επιφάνειαν * βάλε

τΐατυν.
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πάλιν τον αέρα είς ιόν χω ^ονα, καί ό φελλό;
βυθίζεται εις τον πυθμένα*
,5 T9. *Το πείραμα τούτο μάς εξηγεί" εν ^ π Λ- Κ’ζηγηιτις
XCτελ εσ μ α , το όποΓον βλεπομεν καθ' ημέραν, θ '- ~'λλά>ν
/
.
ντ,αίων
-roV
ταν άνθρωπος, η άλλο ζώον πεση εις το ύδω~ , τ:νιγμ,ίν·ν
καί άποθάνη, βυθίζεται βες τον πυθμένα, κά ννΟρωπβυ.
με τ' ολίγα· τμ$ρα? φαίνεται νηχόμενος είς την ε
πιφάνειαν του ύπατος * πάλιν χανεται κα: βυ
θίζεται εις τον πυθμένα* και πάλιν άναβαίνει a ;
τον επιφάνειαν, και ουτω πολλάκις συμβαίνει.
Κίνα», ευ/.ολον νά εξηγησωμεν τούτου την αιτίαν.
Α’φ ού 'έκλειψη το ζη ν, άφ’ ού εμποδιστή των
υγρών η κυκλοφορία εις το σώμα των ζώων* αρ
χίζει η σηπτικά ζύμωσις, η οποία αποβλέπει εις
την διαφθοράν καί διάλυσιν τών σωμάτων* Ιίέ
ζύμωσις αύτη έλευΟεοόνει πολύν αέρα ένσπαομίνον μεταξύ τών υγρών, και~διακεχυμενον εις το
κελλώδες ύφασμα του ζώου * ο άηρ ούτος παρά
πολύ πλατυνθιίς, εκτείνει τά περιεχόμενα μέρη*
τό σώμα όγκουται «, και γίνεται διά τούτο εκΊχώς έλαφροτερον τού ύδατος , όθεν άναβαίνει εις
την επιφάνειαν. Ο^ταν τό πτώμα χολυμβά, μέ
ρος αυτού έγγίζει τον ατμοσφαιρικόν αέρα , εξ
αιτίας τού οποίου προχωρεί" επί πλέον η σηψις.
Ο' εντός άόρ ρηγνύει πολλά μέρη , από τά όποια
κατείχετο* επιπεδούνται όσα μέρη είχον ογκωθώ
τό μέγεθος (ίμιχρύνεται , καί πάλιν τό σώμα καταβαίνει εις τον πυθμένα, οπού μ ένει, εως ου
η σηψις όγκώση άλλο μέρος, καί ό άηρ πλατυνθείς αύξηση τό μέγεθος.
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Η' sXarocoτη ς τ ίυ άτρβς καί η

5-0. Α φ ου έυ,αθαμεν τάς πρωτίςας φυσι

κά* ιδιότητας το ύ “ έρος, καί τ αποτελέσ μα τα,
της
πρέπει νά έρευνησωμεν καί την αιτίαν αυτών. Κ’κ
9 το 6ερ» της χημείας μανθάνομεν, ότι η ρευς-ότης, η ύ,
ποχωρησις , καί η ελας-ικόττς του άέρος , προέρ
fJL*VT{XcV.
χονται άναμφιβολως έκ της αυτής αίτιας* διότι
δηλαδη at ςερεαί βάσεις αυτό6 είναι#τυντε6ειμέ«
να ι, η διόλου διαλελυμεναι είς το θερμαντικόν
διά την προς αυτό συγγένειαν, του οποίου η ε
νέργεια τόσω πλέον γίνεται δραςηριος, οσω πε
ρισσότερον έλαττουται η Ολίψις4 διότι είναι όμολογουμενον, ότι όταν διά του σίφωνος της μη
χανής άρχίζη νά ολιγθς*εύη εις τον κωδωνα η 6λίψις του αέρος, γίνεται ψύχος αισθητόν* βάλε
κρεμαςόν θερμόμετρον είς την πνευματικήν αντλί
αν * καί αφ’ ού κένωσης τον αέρα, θέλεις ίδεΓτον
υδράργυροί νά καταβαίνη. Καθείς ηξεύρει, οτι
τό μέγεθος των σωμάτων αυξάνει, όταν έμ£η
βίς αυτά τό θερμαντικόν * καί όταν έξ εναντίας
ίξέλ θ η , σμικρύνεται τό μέγεθος των. Είς τό α
νωτέρω λοιπόν πείρα μ α , επειδή κ<*τέ£η ό έν τω
θερμομετρώ υδράργυρος, πρεπει νά ε’ιπωμεν,
ίχασε ποσότητα τινά θερμαντικού. Γίνεται λοι
πόν ψύχος, όταν όλιγοςεύη τού αέρος η θλίψις είς
τον κωδωνα* επειδή μεγάλη είναι η προς τάς βά
σεις τού κοινού αέρος , άγουν η πρός τό όξυγόνον καί σηπτικόν συγγένεια τού θερμαντικού.
0*τανη μηχανη κενωθη, όλα τά σώματα βιάζονται
νά παραχωρησωσι μέρος τού θερμαντικού των είς
τον αέρα τον έν τη κύ^ει κλεισμένου, έν τψ οίνηρού άγγείω , εν τω μηλω κ. τ. τά όποΓα είναι είς
τον κωδωνα της μηχανής. Η' ποσότης αυτή τού

ρει/ςο
προέρχονται
.τ.ο

οτι

sii
θερμαντικού διαπερωσα τάς πλευράς των είοημένων σωμάτων , συντίθεται με τόν* κλβισμένον αέ
ρα , καί του αυξάνει τό μέγεθος * ω<ςε μη δυνάμενον πλέον νά περισφαλίζεται είς τά πρώτα ό
ρια, τά οποΓα εγειναν πολύ ςενά , σπουδάζει να
έξέλθη, βιάζον και αυτάς τάς πλευράς' όθεν Οαυμαςόν δεν είναι, αν συντρίβεται τό λεπτόν οίνηρόν άγγεΓον, άν η κύςις όγκούται , ως εάν είχεν
ε’μ£άση τις εις αυτήν άεοα*

Χρτίΰίΐς

τ ο ν άέρος.

5 2 1# Η' αναγκαιότερα χρί?σις τού άέρος εί Δια τΐ « τ ο .
ναι διά την αναπνοήν * όταν λειψή τό ρευςόν τού ©VY1ffXOl>V,τ*
ζωα ίίς το
το , άφευκτως επεται ό θάνατος. Βάλε «ςρουθίον, xtvov.
η άλλο ζωον είς την πνευματικήν μηχάνην ‘ καί
θέλεκ ίδεί, Οτι άφ ου έκβάλης τον αέρα, πίπτει
είς σπασμούς, καί μετ ολίγον αποθνήσκει. Δεν
δίίσχυρίζομ.αι νά έξηγησω τον θάνατόν του διά
μόνην την ελλειψιν της τού άέρος θλίψεως. Δεν
αρνουμαι, ότι είς τοιούτον- θάνατον δεν εχει μ έ
ρος η όλιγόςευσις της θλίψεως της ατμοσφαίρας*
λέγω όμως, ότι η προκαταρκτική αίτια τού θα
νάτου είς τό κενόν, είναι η ελλειψις τού όξυγονικου. πνεύματος, τό οποίον, καθώς τό απέδειξα,
είναι τό μ,όνον της αναπνοής αίτιον. Ε δειξα, ότι
ό σκοπός της αναπνοής είναι νά κάμη τό αίμα νμ
έγγίση τόν αέρα, τό όποΓον γίνεται
τό μέσον της
διαςολης, καί συς-ολης των πνευμόνων * τό όξυγόνον έχει πολλην συγγένειαν με τόν άνθρακα,,
καί μέ τό ύδρογόνον, τά οποία εύρίσκοντα* 6
τό αίμα. Ε'νονεται λοιπόν ευκόλως με τά δνς

με

ΐς

αυτα ςΟιχεΓα, χαί ούτως αφίνει μέρος από τα
πολύ θερμαντικόν, με το όποιον ητον ηνωμένου*
τούτο δέ τό θερμαντικόν μενει διά νά δίαττοη
την ζωήν , *αί ονομάζεται έμφυτον θερμόν. () ταν
λοιπόν λείπη ό άηρ , δεν ημπορεΓ ό πνευμων νά
έλευθερωθη άπο τά δυο είρημένα ςοιχεία · και
διά τούτο παύει τελείως η Ουσιώδης ενέργεια της
αναπνοής.
■ν> . *
/
?/
“ >;
^
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55 2. Είπα ανωτέρω, οτι η ελλειψις της του
ά,;? »·ν
5λίί rj ΤCVcV. άεοος θλίψεως εν it ροπήν τινα είς τον θάνατον
τ:αw
’ a: η ~ού εν τω κενω ζώου. Είναι βέβαιον, OTt είς τοι~
αυτήν πβρίσασιν ό άηρ, ο’ είς τά> διαφόρους κοι
λότητας του εν τω κενοί άγγελό) σώματος ευρισκό
μενος, καθώς καί ό είς τούς πόρους των ύγρων ,
μη υποκείμενος τού λοιπού είς της ατμόσφαιρας
την θλίψιν , δίαςέλλεται, καί εκτείνει τά περιέχοντα μέρη, εαν δεν εύρη διόδο-ν νά πέραση,καί
πολλάκις τά καμνει νά διαροαγωσιν. Α’κολουθεΓ
προς τούτοις πολλάκις , τά κλειόμενα ζώα είς τό
κενόν, νά πάσχωσι ναυτίας, καί νά 'κεν&νωσι και
άνωθεν καί κάτωθεν* διότι ό άηρ τού ςομάχου
καί των έντερων εκτεινόμενος, άπώθβι αχώνευτα
τά φ αγη τά , καί τά περιττώ ματα, τά οποία τού
κλείουσι τον δρόμον. Μ ία εύκολος πείρα θέλειδείξει, πόσον διαςελλεται ό εντός τών υγρών άηρ,·
όταν παύση τού-εκτός'άερος η θλίψις. Βάλε υπο
κάτω τού κώδωνος σίφωνα έχοντα πολλάς καμ
πυλότητας, άλλα γεμάτον από ύδωρ με τρόπον,ώςε νά ηναι μέσα εδώ κ εκεί* σποφμεναι όλίγαι
πομφόλυγες άερος. Α φ ού εκβάλης τόν αέρα α 
πό τον κώδωνα, θέλεις τόν ίδ«Γ πλατυνόμενον,
καί άπώθοντα τό ύδωρ.
ί

3»3
ΟΓχι ολα τα ζώα άποθνησκουν με την ζΤτι -τταντ*
τά ζωα S'iv
άύτην ταχύτητα εις το κενόν. Τα όψάρια παρ. άττοΟντίτκουν
χάρ. δεν αποθνήσκουν , εί μη μετά ώρας τινάς * κ α τ α τον αυ
χρονον
και οτανηναι υποκάτω τού κενού δοχείου, παραςη- τόν
* Ν
S
εις το κενόν
νουσι τινά φαινόμενα, τά όποϊα είναι άξια παρατη- της πνευμα 
ρησεως; Ε’ξέρχονται υποκάτω Των φολίδων (λε- τικής άντλίος.
πίων) μερικαί πομφόλυγες άερος διά τών πτερυ
γίων , και του ςόματος * ςεκονται ιπάνω είς την
επιφάνειαν του ύδατος , χωρίς νά ημπορούν “να
καταβωσιν εις τό βάθος* ταράττονταί , άλλα δεν
αποθνήσκουν πάραυΤα; Τά έντομα, καί όσα ζωσΐν είς ανοικτόν άερα ^ αί ψύχαι, af μυαι, κ» τ.
υποφέροι^σι καί χωρίς νά άποθάνουν την <ςερτσιν
τού άερος ενίοτε διά πολλάς ημέρας. Αίπερί τουτόυ παρατηρήσεις απέδειξαν , ότι όσων ζώων η
καρδία εχει δυο γαςρίδια καθώς είναι τών αν
θρώπων, τών πτηνών, καί τών τετραπόδων, ά |
ποθνηάκουν είς τό κενόν μ,ετ ολίγα λεπτά. Κλείε
ται η μεταξύ τών δύο γαςφιδίων κοινωνία, καί το
αίμα δεν ημπορεΓ νά περάση από τό βν εις, τό
άλλο χωρίς την αναπνοήν. Τ’άλλα, δηλαδη όσα
έχουν εν μόνον γαςρίδιον, καθώς τά ερπετά, τα
όψάρια κ, τ. ύποφερουσι πολλάς ώρας χωρίς ν’ ά
ποθάνουν. Α’ναμφιβόλως τά πρώτα ζώα έχουν
χρείαν πλειοτέρας ποσότητος θερμαντικού , παρά
τά δεύτερα. Η' άνω είρημενη πείρα μάς διδάσκει,
OTt αρκετή ποσότης άερος εύρίσκεται καί μέσα είς
τά σώματα Των ζώων , όσα η φύσις εδιώρισί νά
ζώσιν είς τό ύδωρ * διότι βλέπομεν, οτι «ξερ^εταε
αηρ από τό οψάριον, καθ’ όσον κενουται η αντλία.
Η' διπλή εκείνη κύςις, την οποίαν εχουσι τά πε
ρισσότερα όψάρια , αφ ού σηκωθη της άτμοσφαί-

r θλίψις, εκτείνεται, και κάμνει να όγχωΟη
το σώμα του ζώου * οθεν αναγκαζεται να ξέκεταδ
επάνω εις την επιφάνειαν του ύπατος, εν οτο» διαρκεΓ το κενόν* διότι τότε είναι βίδικως έλαφοότε(τον πάρα τον ισομεγέθη όγκον του υδατος* άλλ’
εαν εμ£αλης τταλιν τον αέρα εις τό δοχεΓον, τ όφάριον κρημνίζεται άκουσίως είς τό βάθος * διό
τι τα πλατυνθεντα αγνεία αποκαΟίςανται ώς ττρότερον.

5^4· O' arp, ός τις ε’χρτσίμευσβ πόλΰν και
ρόν εις την αναπνοήν, δεν είναι είς τό έξης επι
τήδειος νά δεατηρηση την ζωήν* διότι αφ' ου τό
ζι.;θν αποΟάνηι είς δοχείον γεμάτον άτμοσταιρι»
χόν αέρα, είς εκείνο το δοχεΓον εύρίσκεται ι. νιτρογονικόν πνεύμα , τό οποίον περιείχετο είς τον
άναπνευσθέντα ατμοσφαιρικόν αέρα. ’ 2 . ανθρακι
κόν οξύ πνεύμα, τό όποί'ον εγεινε δ ια ττ ς σ υ'/.
6ετέως του της άτμ.οσφαίρας όξυγονικού πνεύμα
τος, με τον εν τ«Γ> αίματι του ζώου ανθρακα. τ.
ολίγο'/ ύδωρ , τό οποΓον έγεινεν από τό ύδρογόνον του αΓματος, συνθεμενον με τ οξυγόνον του
άέρος. Αν θελης την δοκιμήν, βάλε παρ. χάρ.,
«τρουθίον είς αέρα, τον όποΓον άνεπνευσεν άλλο
Φτηνόν, και τέλος άπεθανεν είς αυτόν* και θέ
λεις ίδεΓ, ότι μ.ετ’ ολίγον αποθνήσκει καί αυτό.
Ε’κ των είρημένων μανθάνόμεν , ότι, όταν πολλοί
άνθρωποι εύοίσκωνται είς <ςενόν , καί πανταχόθεν
κλεttfuivov δωμ.άτιον, φθείρεται πολύ ό αόο, καί
μετ’ ολίγον αρχίζουν ν άναπνέωσι μέ δυσκολίαν,
καί διά τούτο αναγκάζονται ν’ ανοίξουν την θύραν,
διά ν άνακαινισθη ό άηρ * διότι είς έκεΓνο τό περιέχον , άφ’ ου ανέπνευσαν πολλάκις τον αυτόν
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άε'ρα, μενουσι μόνα εκεΓνα, τ asp οειδί} ρευςά,
τα οποία δεν είν’ επιτήδεια'προς αναπνοήν* δοχιμαζομεν τοιαύτ'ον την αναπνοή δυσκολίαν, όταν
τεσσαρες , π πλειοτεροι ανυρωποι ηναι κλεισμένοι
εις τό δωματιον, η τό χειρότερον, εις μίαν ά
μαξαν * οθεν είναι αναγκαίου ν άνοίγωμεν ενίοτε
τα παράθυρα, η τάς Ουράς τού δωματίου , η της
άμάξης, διά ν ανακαινίζεται ό πολλάκις άναπνευσθεις άηρ. Πρόσδεσε, καί ,δτι ό αηρ πολύν
καιρόν άναπνεόμενος, σμικρυνεται κατά τό μέγε
θος, διότι χάνε; .τό όξυγονον του.
vj&t χίν
5^5* Μάς διδάσκει η φρόνησις, νά μην εμβαί- E
νο>μεν εις αέρα
διειρθαρμένον*
καθώς είς τους κο- 6αtv jiu rj ,μ
,k
* k‘
ποώνας , τάφους προ πολλού Ασφαλισμένους, καί Ο'ποκ «Γναι
οπού ήσαν αναμμένα κάρβουνα , καί είς τά υπό- γ510*70? α
γεια προς τούτες, όπου ζυμ,όυουσι τον οίνον. Ο*- η*’
λο/ ουτοι οί τόποι είναι πολύ επικίνδυνοι* διότι,
περιέχουσι πνευρ-ατώδϋς ούσίοίς ανεπιτήδειους προς
αναπνοήν, καί έίς αυτάς τό αίμα δεν ημπορεΓ νά
γυμνωθη άπό τον περιττόν άνθρακα, καί ύδρογόνον. Ο τι τοιουτος άηρ δεν είναι εις το έξης ε
πιτήδειος προς αναπνοήν , καί έπομε'νως προς τό
ζην, καί eivat η αρχική αίτία πολλών ασθενειών,'
ευκολον άποδείκνυται με την πεΓραν. Βάλε πτη
νού είς δοχεΓον περιέχο'ν ατμοσφαιρικόν αέρα, καί
βις άλλο ίσομέγδθες, εχον φανόν με μεγαλην θρυ
αλλίδα μ* ελαιόλαδον. Μεταξύ ~ών δύο δοχείων
κάμε κοινωνίαν, δί ενός καμπύλου σίφωνος, x
εμπόδισε την κοινωνίαν τού έκτος άεοος, διά νά
μην ανακαινίζεται ό εντός * ό καπνός θέλει περά
σει άπό τό εν εις τ άλλο δοχβΓον. Το «ςρουθίον
αρχίζει νά πάσχη, ώςε αν δεν τό ελβυΦερώσης'
Β b
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φυλακήν , άποόνησχε». Είναι r o ;
λύς καιρός, άφ’ ου εγνωρίσθησαν of κίνδυνοι του
άναπνευσθέντος αερος, καθώς είναι ο των νοσοκομέιω ν, ειρκτών, πλοίων, και άλλων τόπων, σποι>
είναι ζυμωμέναι ούσίαΐ; Και δια τούτο οι φυσι
κοί επεμελήθησαν να ευοωσι τρόπον , διά ν' ανα
καινίζεται 6 τοιού'σς αήρ. Ευρεθη λοιπο'ν ή μη
χα νή , η Ονομαζόμενη οιπίζουσα,· η ανεμίζουσα^
5 - 6. Ε αν τα ζωα χάνουν την αναπνοήν καί
£1*ς Tq *ev0v , η fits αέρα παοά πολύ αραιω-

τ.επ-j,
rip er-*
a: 3·ς ,υ^νον
,
xvw usvc; a -
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ομοίως συσκολευεται η αναπνοή,, και
τη» ζοίη» s. όταν ο άτρ ήναι πεπυκνωμενος πέρα του δέοντος,
πιίλκίης. q * ^έρχμος , και ο Μουσχεμβροεκιος , έβαλαν
π τη ν ά , καί όψάρια, εις αέρα πεπυκνωμενον δίς,
καί τρις περισσότερόν, παρ’ όσον πρέπει νά η να»
πυκνός, διά τδ βάρος της ατμόσφαιρας’ καί τά
περισσότερα ζωα απέθανον ει’ς πέντε, η εζ ώρας.
Α’λλ’ η τριπλή πυκνοτης τού άέρος τούτου δεν
πρέπει νά θεωρηθή ως αρχικά αιτία τού θανά
του των * διότι ηζευρομεν έκ της πείρας, OTt καί
όταν δεν ήναι τόσον πυκνός άήρ , αποθνήσκουν ό
μοίως τά ζω α , εάν συνεχώς δεν’ ανακαινίζεται*
Βλέπομεν προσέτι, ότι ό'σοι καταβαίνουσιν εις τό
βάΘος τής θαλάσσης , διά νά μαζευσουν μαργα
ριτών κόγχους, η άλλα τινάπολύτιμα γεννήματα τής
Θαλασσής φυσικά, είτε καί πεσοντα διά ναυαγίου *
ζωσιν εις αέρα πολύ πεπυκνωμενον υπό τον κώ
δωνά τ«ν , μέσα βίς τον όποΓον καταβαίνουσιν
*49 βάθος, εως 3° ° κα>[ περισσοτέρων ποδών. Πρέ
πει ό'μως νά παρατήρησής, OTt, έν ω μία αισθη
τή έλάττωσις τής βαρύτητας τού άέρος επάνω εις
τόν κκνΘρωπον, κάμνει νά περιέχεται εις τό δο-
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b&v μέγεθος του άέρος όλιγώτερον οξυγόνον πα
ρά to αναγκαΓον, διά την φυσικήν καί αναπαυτι
κήν αναπνοήν* Ο’ πυκνός άηρ έξ έναντίας, ο πίριεχων κάτ αναλογίαν της πυκνότητός του πλεΐότερον οξυγόνον, άπό τό δοθέν μέγεθος, σμικρύ
νει εις τον άνθρωπον την ανάγκην της συνεχούς
αναπνοής, καί διά τούτο πολύ μικρότεροι ε^ναι οι
σφυγμοί εκείνων των ανθρώπων, οΓτινες δόκιμάζουσι βαρύτητα μόνον $ο βαθμών τού υδραργύ
ρου. Α ν δεν ανεκάινίζετο ο άηρ εις τό άγγείον των
κολυμβητών, ηθελον άποθάνει είς ολίγον καιρόν,
διά την μεταβολήν τού ό^υγονικου πνεύματος εις
ανθρακικόν οξύ πνεύμα, τό όποΓον γίνεται διά
της αναπνοής. Καλά λέγουσιν οί φυσικοί , ότι ό
άνθρωπος δεν ημπορεΓ νά ζηση είς αέρα $χις
^υκνότερον από τον όποΓον πνέομεν.
5 *2 7 · Α^λλη τού Ατμοσφαιρικού άερος ίδιόττς ^ ω?ΐς asοχ
είναι, ότι χωρίς αυτόν δεν ημπορούν νά καωσι Χα^ ις,
' '
/
· « ν
V ί V 3 Τ Κ 5.
τα σώματα* οι άνθρακες, οσον και αν ηναι αναμ
μένοι , όταν βαλθωσιν είς τό κενόν της πνευμα
τικής αντλίας, σβύνονται, καθώς καί πάσα φλόξ#
διότι λείπει τό αναγκαΓον διά την καυσιν όξυγόνον · οθεν πρέπει καί η καύσις νά λειψή. Διά την
αυτήν αίτίαν, εάν συντρίψης τά πυρεΓα efc· τό
κενόν, δεν θέλεις ίδεΓ σπινθήρας τελείως, αλλά
τρίμματα καθαρού σίδηρου, τά οποία είς τον
ατμοσφαιρικόν αέρα ήθελαν γενεΓ οξείδια, άγουν
συνθεμένα μέ τ οξυγόνον. Δεν είναι λοιπόν θαυμαφόν , άν η πυρΓτις κόνις δεν άνάπτεται είς τό'
κενόν,' η άνάπτεται-, άλλ’ εκβάλλει μικροτάτην
φλόγα. Α’πό την διδασκαλίαν της καύσεως μανθάνομεν, ότι, επειδή αί πλειότεραι της χημείας
λ
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εργασίαt έκτελούνταί με την βοήθειαν του πυρός,
διά τοιαύτην χρείαν ζητείται σφοδρά κατά τό.
μάλλον καί ηττον άερος ροη, διά νά προοενηση
τον άναγκαίον βαθμόν της θερμοτητος. Αί ροαί
χου άερος αύταί προξενούνται διά Των φυσων (φυ*
σούνια) * η άν κατασκευάσωσι τάς καμίνους με
ΐτοιουτον Τρόπον , ωςε εις τό «ςενωμα των ανώτε
ρων μερών, νά' γίνεται κενόν διάς-ημα με την
βοήθειαν του θερμαντικού , τό οποίον διάςημα
67 ώ σπουδάζει 6 αά,ρ νά γεμίτη , διαμένει αύ<·
τός οϋτος εις συνεχή κίνησιν, καί αποτελεί τό/
ν < '
r/
/
,
<τα> ΐαχυτεραν Την ροήν, οσψ πλέον συγκρούεται
και θλίβεται, καί όσω μεγαλειοτερον είναι τό κε
νόν ττς καμίνου.
Τ ΐ πρβπίΐ
να ίίπωμ.εν
δια ΤΟνς λυ-

χνευς,τους εν
τ#ίς τάφοις
Ίων π α λ α ι
ό;·/.

Ε ’άν λοιπόν δεν γίνβται κάμμία καύσις^
ούτε φλόξ διατηρείται, χωρίς την συνδρομήν τού
ελευθέρου άερος, τι πρέπει άραγε νά είπωμεν
εκείνας τάς λαμπάδας τάς έν τοΓς τάφοις των π α 
λαιών, αί οποίας αν δωσωμεν πίςιν είς μερικούς συγ
γραφείς , ησαν άναμμέναι πολλούς αίωνας χωρίς
τελείως νά σβυσθώσιν; ίδού πως πρέπει ν άποκοιθωμέν είς τοιαύτην έρωτησιν. Το πυρ , όταν
ο άηρ δεν ανακαινίζεται, καί ε'πόμένως, οπού
^tv υπάρχει όξυγόνον, αδύνατον είναι νά διατη
ρείται * πρεΛει λοιπόν νά εξετάσωμεν πρώτον, αν
υπάρχη αληθώς τό τοιουτον , έπειτα νά λάβωμεν
τον κόπον νά τό εξηγησωμεν.

Si

Α '^ο τελ έσ μ ο ττα τ ο υ Α’έρος ε Λ ά ν ο εΰ τ ά
ζα α .
-

\

Ρ 9 · Πριν τελειώσω τό κεφάλαιον τούτο, ά- Α*π®τιλ«!ναγκαϊΟν sivat νά ειπω εν συντομω μερικάηνα <piar“ T=ua, ^ ,
,
κ ,
»Γ ^
eravc·)
περί των αποτελεσμάτων , τα οποΓα ενεργούσιν ε.;ς -« ζ^α.
επάνω εις το ημετερον σώμα αί φυσικαί - της α
τμόσφαιρας ιδιότητες. Επειδή επλα'σθη ό άνθρω
πος διά να ζη εις τον αεοα, καθώς καί πάμπολλα
ετεροειδή ζώα, ,μβ τάν αναπνοήν διαλύει αδιαλείπτως
μέρος εκείνου του ρευςού καί ετεροειδούς όγκου, από
τον όποιον είναι περί κυκλωμένος. Κ ατά τό πα 
ρόν καθείς ηξεύρει, ότι η διάλυσις αυτή είναι α
πλώς αναγκαία ποός διατηρησιν της ζωάς τών ζώ
ων. Είναι αληθές, ο τι ολίγον καιρόν ημπορεΓ αυ
τή νά βμποδισθγ, άλλ εάν εμποδισθη επί πολύ,
φε-ρει άφεύκτως τον θάνατον. Βλεπομεν. εμπράτχως , οτι ε’άν βαλθη ζώον ε.ίς τό κενόν δοχεΓον
της πνευματικής μηχανής, αποθνήσκει * ωσαύτως
εάν βαλθη «ίς πνεύμα , τό όποΓον δεν εχει όξυγόνον , η ε χ ε ι:πολλά ολίγον, καθώς είναι το νιτ.ρογονικόν* καί εις τούτο, επειδή λείπει ή αναγ
καία εργασία της αναπνοής, ακολουθεί άφεύκτως
ό θάνατος.
Διά νά καταλάβωμεν όμως εύκολώτερον, ‘ £ν*?γβια
c
*
/.
,
λ ^
ν
γ
/
» «ν τ · υ ά« 39C έοποιον αποτέλεσμα ημπορει να προςενηση ο αηρ
επάνω είς ημάς7 πρ.επει νά παρατηρησωμεν, ότι τό τους χ-.αοΰς
ημετερον σώμα είναι ύφασμα φερεων, τα οποία συ- ν ;
Γ
» , ;
Ν
, Γ
> V
, A vou (Πυμ*νιςανται ως επι το πλειςον απο σωλήνας γεμα- το;<
τους υγρά, τά όποια σχεδόν, όλα εχουσι διά βάσιν τό ύδωρ' τούτο περιεχει έν εαυτό), μερικάς
ουσίας διαλελυμενας, πυκνάς κατά τό μάλλον καί

^

ίττο ν , επιτήδειας νά προξδνη?Όυν ςερεότητα,.^αί
πολύ , η ολίγον δ^δεμένας ομοΓ διά την ενωσιν
της βάσεως άεροειδούς τινός ρευ«ςού, επιτηδείου
εις τδ νά επανακάμψη εις την προτέραντου αερώ
δη καταςασιν, οσον ολίγον καί αν μετα£ληθωσιν
« ί περιςασεις. Καί τα όμετερα προσέτι ύγρα πε
ριέχουν είς μίαν απλήν διαλυσιν πολλά άεοοειδη
ρε νςά, βιασμένα νά εύρίσχωνται εις ταύτην τόν χατά<ςασιν , από μόνην την Ολίψιν της ατμοσφαίρας,
χαί από την αντύςασιν των · σωλήνων · πρόσθες
χαί οτι το ημέτερον σώμα περιέχει μεγάλας τινάς
κοιλότητας , πολλαί άπδ τάς οποίας περιέχουσιν
άεροειδη ρευσα, καθώς αί των έντερων κοιλότη
τες. Είναι λοιπόν φανερόν , ότι αδύνατον νά γένη
άμάς μεγάλον αποτέλεσμα με πολλό,ν ταχύ
τα τα, όταν αλληλοδιαδο'χωζ καί αργως μεταέαλλεται τού περιέχοντας άερος η πυκνάτης, εν ω
διατηρείται πάντοτε ισορροπία μεταξύ τον εκτός
άερος, καί των εντός αεροειδων ρευςων, η οποία
είναι αρκετή νά έμποδίση την κακόν διοργάνωσιν ,
εις την τού ζώου οικονομίαν. Α λλ* εάν αίφνηδίως
γένη μεταβολή τις είς την άτμοσφαΓρκν, Ja v
ο άνθρωπος μ§ πολλόν τα χύτητα άναβη είς πολύ
ύψος, καθώς γίνεται με την άεροςαχικόν * τότε
πρεπει ν’ ακολουθήσουν μ,εγάλαι μ,εταβολαί είς την
οίκονομίαν τού ανθρωπίνου κώματος, διά την αίΦνηδιον έκτασιν των άεροειδων ρευςων.
Α'^«τέλ£σμ«
i 3 r « Ε*κτο$ των αλλοιώσεων, αίτινες συμβαί.
του
νουσιν ει»5 χό άνθρωπινον σώμα διά την Ολιγοψυ

ίΐς

τ.

ΐτ.ά·/ω

* ρ·ζ
σιν το5 θλίβοντος βάρους της. ατμόσφαιρας * α’λβ1ςτην οι*°" λοιούται παρά πολύ η των ζωων οικονομία κατά
νομ.ίαν

ίάι*ν.

τ« ν
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70ν *αιρον* αν ηναι δηλαόη ψυχρός, ευόιος,
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βροχερός, η ζεςός. Βλέπομεν διά της πόίρας, οτι
πάσα μεταβολή άερος προξενεί άλλοίωσιν τινά
είς τούς έχοντας αδύνατον κρασί ν, π χαχεκτικούς,
καί
α εις τούς πάσχοντας ρήγματα, ή πλα
ν ά ς, τών οποίων τά σώματα είς διάφορους τρό
πους παραςτ,νουσι πάσαν μεταβολήν καιρού. Totαύτα φαινόμενα δεν ημποοούν να εξηγηΟώσι, κα
θώς έκαμαν μερικοί φυσικοί, με τά,ν /ιύξημενην,
η δλαττωμεντ,ν Ολίψιν τού άέρος * αλλά πρέπει νά
αποδώσω μεν τον λόγον εις την εκ ξηρού'είς υγρό*
μεταβολήν τής ατμοσφαίρας, και πολλω πλέον,
διότι ενίοτε βλέπομεν, ότι ό άηρ είναι ξηρός, καί
οτι τό βαρομετρον είναι χαμηλότερον , παρ’ όσου
όταν όναι υγρός. Διά νά καταλ.άβης καλώς τό α 
ποτέλεσμα του υγρου, π ξηρού άερος επάνω εις.
το ανθρώπινον σώμα, πρέπει νά η,σαι βέβαιος,
on. ό αναπνοή είναι μία από τάς αναγκαιότερα;
ενεργείας της ζωπς, π οποία τόσω καλλιώτερον.
εκτελεΓται, όσω ξηρότερος είναι ό αήρ * διότι
τότε περισσοτέραν συγγένειαν με τό διαπνεόμεν ον ύδωρ. θ ’χ ι μόνον αί Γνεδ, αλλα καί ολη του
ανθρωπίνου σώματος η επιφάνεια, έκτεΟειμενα εις
την υγρασίαν, εκνευρίζονται , καί χαυνού'ίται ,
καί χάνουν πολύ μέρος της έλαςικότητός Των,
καθώς συμβαίνει sic τά ύγρου.ετρικά σώματα, εκ
τεθειμένα εις περιέχον υγρόν · επειδή όλιγοςεύει
άπό τό εν μέρος, καί από τό άλλο η συγγένεια
τάς επιφάνειας του σώματος μ& τον διαπνέοντα
χυμόν , άκολουθεΓ νά όλιγοςευη άναλόγως καί η
άδηλος διαπνοή. Ο'ταν λοιπόν αυξάνη τού αερο$
ή υγρασία, αναγκαίως εμποδίζεται η ενέργεια των
άναδοτικών πόρων, καί αυξάνει η τών ροφητικών,
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κα! ουτω διπλήν άλλοίώσιν λαμβάνει της άδηλου
διαπνοής η ισορροπία. Ε’κ τούτου συμβαίνει, τονχειμώνα 6 υγρός άηρ νά μας φαίνεται ψυχοότερος,
παρ ο.τι είναι Τω οντι * διότι οί ροφτ.τικοί ποροι,
επειδή δεν ημπορουν ^ά ροφησωσιν ολην την υγρα
σίαν , την άποτιθεμενην ε’πάνω εις τό σώμα, βιά
ζεται νά μείνη η υγρασία επάνω του, η νά έξατμισθη πάλιν διά του. εν τώ ζώω θερμαντικού,
τό οποΓον πολύ βλάπτει τον άνθρωπον. Και επει
δή ο υγρός' άηρ είναι ισχυρόν μέσον νά εύκολύνη
την σηψιν, καί μάλιςα των τού ζώου χυμών *.διά
τούτο ,ό υγρός καιρός προξενεΓ πολλάς άσθενείας *
καί αν παρατηρησωμεν , βλεπομεν, οτι π«ρισσάτεροι'άποθνησκουσιν εις χειμούνα υγρόν, παρά εις
ξηρόν * καί σχεδόν τό διπλάσιαν αποθνήσκουν τον
χειμώνα , παρά τό θέρος.
Η* ίλλιιψις
53-· Πρόσθες εις τά είρημενα, καί ότι είς τον

rMy-c?y ύγρόν

• tcu
xcC β£υς·ν
είς τ^ν -'γρςν
όερα t-Wt
«<τθ6νε·.ων
κιτιον.

καιρόν η ατμόσφαιρα είναι σχεδόν παν τη
· ν ».
\ < \
\ <
a r0 ηλεκτρικόν ρευςΌν , το οποίον εχει

t
^ερημενπ

y

τόσην ίσχύν επάνω εις την έρεθιςικότητα τών όργάνων τών ζώων, καί είναι καί τούτο άλλο τι αί
τιον , διά τό οποΓον τότε μάλιςα οί νοσηροί καί
καχεκτικοί αισθάνονται τόσον δυνατά καί ενοχλη
τικά, πάσαν μεταβολήν γινομενην είς τον αέρα.
ΤελευταΓον άπε'δειξεν η πεΓρα, οτι ό ξηρός άηρ
είναι δί όλους υγιεινός , εκτός μερικών κακώς δια
τεθειμένων , η·δΐωργανισμένω\ώ (ίσα λοιπόν απο
τελέσματα δοκιμάζει τών ζώων η οικονομία, δεν
πρέπει ν’ άποδίδωνται είς μόνην τού άέρος την θλίψιν * άλλα πρέπει νά θεωρώνται ώς αρχικά τού
των ai'Tta η ξηρότης, καί η ύγρότης.

£ 31· Or αήρ έχει ακόμη πολλών ίσχύν έπά- Α'^βτβλισμ*
νώ εις τας αισθήσεις, μαλιςα εις την οσφρησιν , , ρ. »
^
c
ν
ΓΓ \
^ανω εις τβ
καί γ ε ύ σ ιν καί τούτο οί φυσικοί άλλοτε το ά - όργανον τ η ς
πέδοσαν ει’ς την πολλήν, η όλίγην θλιψιν της οβφρήβεω^
,
rs \ « » \
ν
κα*· τ η ς YSVΕν■ λεγον , Of/T t , επειδή
ο αηρ είναι σ £ ω ς _
βαρύτερος καί πυκνότερος, τά ευώδη μόρια τών
σωμάτων μέ περισσότε’οαν δύναμιν εφαρμόζονται
εις τά αισθητήρια,-καί διά τούτο ισχυρότερα γί
νονται τά αισθήματα * καί
εναντίας, όταν
ά.ναι αραιός κ’ ελαφρός ό αήρ), όχι μόνον δεν
εφαρμόζονται τά μόρια ταύτα δίς τά ρηθέντα όρ
γανα μέ την αυτήν άπαιτουμένήν δραςηριότητα *
αλλ’ άοαιουνται , η σκορπίζονται από- την φυσικήν
θερμότητα των μερών τού σώματος, επάνω των
οποίων ένερ^ούσι. Περί τούτου άνάγνωσε τήν φυ
σικήν ’Ιωσήφ Πόλου , ός τις διά νά βεβαιώση τό
τοιούτο, φέρει πείρας εις μαρτυρίαν, καί λέγει,
οτι εις τήν κορυφήν των υψηλότερων ορών , οπού
είναι αραιός αήρ, αί πνευματο^δεςεφαι καί ευωδέςτεραι ουσίαι γίνονται σ χ ε δ ό ν άοσμοι.
5 3 4 · 0 ? νεώτεροι φυσικοί έζηγούσι τά φαινό- Κ*ωτ*'?ων
μένα πολύ διαΦορώτερον, άκολουθούντες τούς κα- Υν*μΛ: ~ι{1
νόνας τών νεωτέρων εφευρέσεων. Α’πεδε^χθτι ότι , όττοθισβω?.
εάν αφαιρεθη ή θλίψις ή θλίβουσα τον αέρα, καί
παν άλλο άεροειδές. ρευφόν, αί βάσεις αυτών θέ
λουν εύρεΟή εις κατάςασιν, ώςε νά άποκτήσυύν
μεγαλειοτέραν συγγένειαν μέ τό θερμαντικόν * καί
τά υγρά δε είναι υποκείμενα εις τούτον το'ν νό
μον*, καί τόσω καλλιώτερον διαλύονται μέ τήν δύναμιν της συγγένειας είς τό θερμαντικόν, όσω μάλλον
ολιγοστεύει η ενεργούσα επάνω της ατμόσφαιρας
θλίψις. Τούτου δοθέντος, ίδού τά αίτια, τά οποία

S94
συνιισφέρουσιν είς το νά fvatt ολίγον αισθητά, εις
τα υψηλά μέρη η οσμή καί η γεύσής των σω
μάτων. θ ' άάρ , ο όποΓος πβρικυκλο'νεί τον άν
θρωπον , είναι πάντοτε είς καταςασιν να πλατύνεται καί νά ύψουται * επειδή πάντοτε λαμ£ανει
από τον άνθρωπον διά της συγγενείας μέρος του.
θερμαντικού το υ , διά νά εκτείνεται, καθ οπον
όλιγοςεύει η θλίψις , εις την οποίαν ύποάειται. II
άποχώρησις του αέρος αυτή από τον άνθρωπον ,
άπομακρύνει καί τά εύώδη καί ευχυμα μόρια,
τά όποΓα επρεπε νά πλη^ωοτ τά αισθητήριά του *.
καί η διηνεκάς ύπό του άέρος αφαίρεσις του θερ
μαντικού από τον άνθρωπον* είναι και η α ιτία ,
διά την οποίαν εις τό ύψος της ατμοσφαίρας η
κρασις πάντοτε φαίνεται ψυχρά. Δεύτερον, επει
δή τα' ρευςά του ζώ ου, επάνω των οποίων ωλιγοςευθη η θλίψις, εξατμίζονται παρά πολύ, δη*
λαδά , επειδή 6 άνθρωπος περισσότερόν διαπνε’βι*
η διαπνοή άπομακρύνει από τ ά αί^δητηρια τά εΰω δη καί ευ/ρημα μόρια , χαί έκ του ακολούθου
όλιγώτερον τά αισθάνεται. Τέλος* εάν τά ειοημένα μόρια ή ναι ύγρά , πτηνά, η άεροειδη, πλατύνονται καί αυτά , καί υποχωρούν άκο'μη περισ
σότερον είς την συγγένειαν του θερμαντικού * ως·*
εις το αυτό μέγεθος άναμφιβολως όλιγωτέοα πο.
σοτης Των βάσεων των. προσβάλλει εις την οσφρησ ιν, καί είς την γεύσιν* οΟεν. καί όλιγώτερον τά
οα’σθανόμεθα.
λ’-^οτίλεσμ*
5 3 5 · Ο* ατμοσφαιρικός άηρ ισχύει καί επάνω
τον ά·ψος έ«ίς τα' φυτά. Ε ’πειδη βλέπομεν., ό’τι εάν βαλ7τκνω £Ϊς τ«
θ,ώσι τά δένδρα είς τό κενόν., παύει η φυτικά, των
1VT*.
δύναμις, χαί άποθνησκουσι. Περί πλέον ά πέδ^-
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ξεν 75 πείρα, οτι ο σπόρος τού τυχόντος δένδρου,
κλεισμένος εις τόπου χωρίς αέρα, δεν εχει δύν«μιν να βλαςήση. Α’ναγινωσκομεν εις τά πρακτικά
τ ή ς έν Λ'γγλία Α’καδημίας, οτι δ Ρ'αΓος εβαλβν
υπό γην μερικούς σπόρους Ορίδαχος εις άγγεΓ·>
κενόν άέρος * καί είδεν, οτι είς διάβημα οκτώ η
μερών δεν έβλάςησαν υλοτελως , εν ω ο? άλλοι Ο
μοιοι σπόροι είς τον ανοικτόν αέρα, όχι μόνον»
άπελεπίσθτσαν * αλλά καί' τά δενδρίδια υψώθησαν εις ύψος δακτύλου καί ήμίσεος, εις το αυτό
διάς-τημα Των r,μερών * ευθύς αφ’ ου εβάλθη Ο
άήο εις τό ρηθεν κενόν δοχεΓον, 6ι> σπόροι έ£λά·
ςησαν, καί τά δένδρα ύψωθησαν περίπου τρεΓς
δακτύλους εις μίαν εβδομάδα. Οποίον καί αν ηναι τό αίτιον, δεν πρέπει νά βεβαίωσωμεν, οτι
η μόνη αίτια τού τοιουτου φαινομένου είναι ή QXrψις, καί όχι άλλη * διότι μας άποδεικνύουσιν α£
παρατηρήσεις πολλών φυσικών, ότι τά φυτά είς
διάφορα ύψη άντάχουσι* καί άν εις ύψη μεγαλειοτερα έμ.ποδίζεται η εξέλιξές Των, καί φαίνονται
*
'
*
,.
» ΛI
> > »?
ως πασχοντα εμφραξιν και φσισιν, αντ: ν αποδωσωσι Την άμεσον αίτίαν είς την έλλειψιν τής
ατμοσφαιρικής θλίψεως, οί νεώτεροι φιλόσοφοι πε
ρισσότερόν δοξάζουσιν, ότι τούτο προέρχεται α
πό την ιδιαιτέραν φυσικήν των φυτών κατασκευ·
ήν , άπό τό ύφασμά των, τό οποίον όλιγωτερον
ύποχωρεΓ, άπό την εύκολωτέραν των ψύξιν, και
απ’ αλλας παρόμοιας αίτιας. Είναι βέβαιον, ό τι,
επειδή τό φυτόν δεν έχει τόσον δρασήρια όργανα,
παγόνονται είς τό ψύχος τά εσωτερικά του υγρά^
τά όποια έλκόμενα ύπ άλλήλων , άφίνουσι ξηρά
τά μέρη του , καί κατασχίζονται σχεδόν πκντα-
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χόθβν. Of δί κλεισμένος αηρ εις τά ρηθέντα υγρά
w? πεπυχνωμενος , ελευθερωθείς, αναλαμβάνει τα
πρώτον του μέγεθος, και αποτελεί" ψόφον, όταν
ΤΟ φυτόν διαρρηγνυται. Ε άν ό άνθρωπος άναβύ
εις ύψος μ ε γ α , «ίς τό όποΓον καταντα νά η ναι
τό βάρος του άέρος σχεδόν δυο πεμπτημόρια *
_μόλις δοκιμάζει τό κακόν, τό ε’κ της εκτάσεως
του εντός ολίγου άέρος προερχόμενον, έξ αιτίας
της υπερβολικής ύποχωρησεως των αγγείων του.
Α λλά το φυτόν εξ εναντίας περιεχον διεσπαομε-,
νην είς έχαβαν μικρόν άγγεΓον ποσότητα τινά άε'.ρος, καί έχον ύφασμα πολύ όλίγωτερον υποχω
ρητικόν παρά τό τού ανθρώπου , πάσχει έκ τού.
του μεγαλωτάτην μεταβολήν, ο'θεν άτακτουσιν
ενεργείαί του, καί αυτό αποθνήσκει
ό'λας τας
προφυλάξεις και προνοαας. ’ΐδού τό αίτιον, διά το1
όποΓον εις τά υψηλότατα όρη δεν «ύρίσκονται πο
τέ κανενός είδους δε'νδρα χονδρά, άλλα μόνον μ ι
κρά φυτά , ιδιαίτερα καί άτομΐκα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
9> *+ τ ψ * + + φ
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Περί rov Αέρος ως γτμνης ατμόσφαιρας θεω
ρούμενου ^ και τίερι τών αναγκαίων οργά
νων dia τάν καταμέτρησιν ττίς αύτου
*)λίψ εος.

y

33^. Ο ^ λ ο ς του άέρος of όγκος όσος πέριχυκλό- Τ* είναι ή
νει πανταχόθεν την σφαίραν ημώ ν, ονομάζεται * ^ 0»¥“ΐΑ’τμοσφαίρα^ η οποία βαρύνει προς τό κέντρον της γης ^ και επάνω της επιφάνειας αυτής *
κινείται με αύτην, διότι μετέχει της ημερουσίου,
και χρονικής χινησεώς της. Η ' Α’τμοσφαίραημπορεί νά θεωρηθη ως κοινόν δό^είον πασών Των ανα
θυμιάσεων, των εζα τμ ιζόμ ενΐ^ από τάγηίνα
ύψόνονται άδέαλείπτως άτμΛΐ άπό την έ*
πιφάνειαν- των ρευςων* άναπηδώσι καθ’ ημέρΛν
αναθυμιάσεις άπό παντός εί&ύς φυτά* ύψόνονται
λοιμώδη μ ιά σ μ α τ^ ;ά π ό /τά? ζωίκάς ουσίας, τάς
σηπομενας επάνω εί^^την γην* και η άδηλος αύ«
τη διαπνοή, καί η αναπνοή δίδουν είς- την Α τμοσφαΓραν πλήθος ετεροειδών ουσιών. Ε,’κ τού
του προέρχονται αί συνεχείς Ικείναι μεταβολαί,
τάς οποίας βλέπομεν εις την Α’τμοσφαίραν, Ε’χ
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τουτου η διάφορά της πυκνότήτος , χα: της έλαςικοτητος της * η ξηρασία , η υγρασία , at orroloct
συμβαίνουσιν εκβΓ αμοιβαίως , a νί λόγω απο τάς
ξένας ουσίας , μεμιγμενας μέ τον ατμοσφαιρικόν
«έρβ, γεννώνται όσα φαινόμενα συχνάκις είς αυτήν
βλεπομεν,
ρα^^α*βχΓ
537* Ε*αν καί δεν εχομεν τόσον πλίθος βε;
$ον> τ:αντ·τ* βαίων αποδείξεων ικανών νά μας πείσωσιν , ότι
γεμάτη uxe. η Α’τμοσφαΓοα είναι ρευφόν τι μεμιγμένον με πολ*
λας ξένας ουσίας , ό λόγος μονος ητον αρκετός
νά μάς πείση πεο: τουτου. Ε ίναι’ κοινή γνώμη ,
ότι χανεν δημιουργηΟέν πράγμα δεν καταντά είς
το μη ον* χα: βλεπομεν όμως καθ ημέραν, ότι
σκορπίζεται , χα: χάνεται από τους οφθαλμούς
ημών πλήθος άπειρον ουσιών. Τ: γίνονται αίραγε,
• αν δεν μεταβαινωσιν είς τον ατμοσφαιρικόν αέρα;
Τ α υγρά, τά όποια εξατμίζονται τόσον, ωςε καί
ξηραίνονται* όσα μόρια συνεχώς πληττουσι την
οσφοησιν, όταν αναχωρησωσιν από τας ουσίας,
δθεν πηγάζουσιν. Ο λα, οσα εξατμιζόμενα μετα
βάλλονται είς καπνόν, η φλόγα, από τ άναμμέ„
να σώματα * εν: λόγω , ολα, όσα εξατμίζονται'
άπό την γην, από τά υδατα* από τά ζώ α , καΕ
άπό τά φυτά, εμβαίνουσί^ είς την Α’τμοσφαΓοαν,
καί άποτβλούσι ρευςό.ν τι γεμάτου α7οό ατμούς ,
καί αναθυμιάσεις.
Ε’πειδύ όμως εν παντ: xau
ρψ , και i όπω δεν ευρίσκονται πάντοτε αί αύταί
ούσίαι, διά τούτο της Ατμοσφαίρας η κατάςασις,
πρεπει νά μεταβάλλεται κατα τούς καιρούς χα: τούς
τόπους» Ε’πειδά λοιπόν η ατμόσφαιρα παραπί^ει δοχε'Γον τι άπεραντον, τό όποίΌν ευκόλως δέχεται όλα
τάποοϊόντά το$ν επιγείων σωμάτων, λεπτυνθεντα ,·

» ' \ ταρατχα! γδνομενα πτητικά, και μέσα βις άυτο
το ντα ι, μιγνύονται, συνθεττονται, καί χωρίζον
ται. Η’μπορούμεν νά την θεωρ^σωμ.εν ώς χ ά ο ς,
ώ> άπροσδιόριςον μίγμα εξ ατμώ ν, αναθυμιά
σεων , μ,οριών φυτικών, ζωικών, και ορυκτών >
σπορών, αυγών X. τ. τά όποΓα τρέχουσι, καί συ
νεχώς περωσι διά του φωτός, του θερμαντικού
καί του ηλεκτρικού ρευςου.
Πολλή -7Τ3λ
f,38. Διά νά λάβωμεν ορθήν ιδέαν της ποσό σότης Cfruτητας τών υδατωδών ατμών , τών νηχομένων είς τος eupt<yx«τόν άερα, φθάνει νά ςονασθώμεν, οτι άδιαλεί- ™ι *’ς TT‘
*
<. /
« Λ>
\
. I
^ .μ.οσ^*’.πτως υψονονται ατμοί απο το υόωρ, το καλυπτον ?αν>
την επιφάνειαν της σφαίρας ημών. Ο’τι ολα τά
-φυτά έκχέουσι περί εαυτά υδατώδη τίνά δρόσον,
υψουμενην ε?ς τον αέρα* όσα ξύλα εκτεθειμένα
εις τον αέρα εξογκσύνταί ^ όσα δέρματα χαλαρά
γίνονται, άποδεικνύουσι φανερά, ότι έμβηκεν «ίς
αυτά η του άέρος υγρασία. Τέλος πάντων χαί διά
της αναπνοής μαζεύεται εις την Α’τμοσφαΓραν με
γάλη ποσό της υδατος, εν εί'δει ατμών. Α’πό μεριχάς ακριβείς πείρας επίτηδες γενομένας,· μανθά·*
νβμεν , ότι ό άνθρωπος δίδιι είς την Α’τμοσφαΓ
ραν είς διάςημ.α είκοσι τεσσάρων ωρών σχεδόν
τε'σσαρας λίτρας καί ημίσειαν υδατος έξατμισθέντος^ από τάς οποίας τά δύο τριτημόρι* είναι έκ
της διαπνοής, καί ‘εν τριτημόριον περίπου εκ της
αναπνοής. Οί μόνοι κάτοικοι της Β ε ν ε τ ία ς κ α τ ά
τον λόγαριάσμον Βικεντίου Δανδόλου, ε’κπνέουσι
καθ’ εκάςην καί διαπνεουσι όοο,οοο λίτρας ύδατος , από τάς οποίας διακόσιαι χιβάδες είναι εκ
της αναπνοής. Α’λλ’ ε’πειδη ό κόπος του πνεύμα
τος καί του σώματος αυξάνει είς τον άνθρωπον
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τούτην' την αποβολήν, διά τούτο άναγκαίως'πρέ
πει] νά την άναπληρώνώμεν πάντοτε.
C? ΰίατω539· C σαι ούσίαι ευρίσκονται εσπαρμέναι εις
ίης ατμός'
τόν Α’τμοσφαΓραν, ηρ.πορουν ν’ αναχθωσιν εις δυο
μενβι είς την
ατμόσφαιραν τάξεις * δηλαδη εις άεροειδη' ρευςά διαμένοντα,
ως άδρβεί&ε'ς
και μηί Τ α πρώτα είναι τά συςατικά μέρη της
ρδυςον ^
ημετέρας διαμενούσης Α τμοσφαίρας, και είναι το'
S'ts^.ivcvJ
νιτρογονικον π νεύ μ α , και τδ όξυγονικδν , άπδ τα
όποια η Α’ταοσφαϊρα περιέχει περίπου η 2 έκατοςημόρια νιτρογονικου , καί ά γ σχεδόν όξυγονικου * τδ δε δξυ ανθρακικόν πνεύμα, καί νό ύδρογονικόν άποτελουσιν εν έκατοςημόριον. χ ά δέ
μη ρευςά, τά δποΓα φαίνεται ότι έπρεπε νά ηναι
πολλά, ημπορουν χωρίς σφάλμα σχεδόν ν άναχΟωσιν ολα εις τούς υδατώδεις ατμούς. Δ ιά νά
διατηρωνται όίλ’ αυτά είς αερο^δη κατάςασιν, έ
πρεπε νά έχωσι πάντοτε τό κρυπτόν θερμαντικόν.
Α λλ’ η φύσις αύτων είναι -τοιαύτη ,
υψούμενα είς την Α’τμοσφαίραν , τδ χάνουσι γληγορα.
και αί βάσεις αυτών πίπτουσιν εις την γην διαλυθει'6άί τδσον, ω ς ε γίνονται αόρατοι. Μόνος ό υδα-'
“τώδης ατμός μένει άκαταπαύςως ηνωμένος με τον
ατμοσφαιρικόν αέρα f σπανίως όμως έχει τδ έκαΤΰςημόριον τουβάρους του άέρος.Τά μέρή τωνςερε£ν σωμάτων, οσα διά την λεπτδτητβίτων., η διά την
μηχανικήν ωθησιν, του τάραττομένου άέρος, η δι
άλλας ιδιαιτέρας αιτίας υψόνονται είς την Α’τμασιεαΐραν , πίπτουσιν αμέσω ς, άκολουθούντα τους
όρους της καθόλου βαρύτητος;
j^O; ΤρεΓς άναγκαιοτάτας ερωτήσεις έχομεν
Πώς «’ναι
κατασκευα νά κάμωμιν περί της Α’τμοσφαίρας * ι. πως είναι
σμένη ηΛ’ τ jxoeaatfoi. κατέσκευασμενη * 2. πως διάτηρεΓΐαι, και 3·
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ενεργεί επάνω είς τά σώ ματα, καί μάλιςα είς τα
μορφωθέντα, η διωργανισθέντα. ίΐ'ς προς την
πρώτην ερώτησιν πρέπει νά παρατηρήσω μεν, ότι
μεταξύ των πολλών απλών ουσιών, τάς οποίας
έσ^μείωσαν οΓ φυσικοί , είναι μερικαί τοιαύτης
φύσεως, ωςε διαλυθεΓσαι από παντός σώματος*
£έν ημπορουν ποτέ νά ύπάρχωσιν , είμη ήνωμέναι με τό θερμαντικόν * δηλαδη δεν ημπορουν
ποτέ νά υπάρχουν, πλην είς κατάςασιν άεροειδους
διαμενοντος ρευςού. Τοιούτον είναι τ'οξυγόνον*
τό υδρογόνο, τό νιτρογόνον, τό ανθρακικόν οξύ,
μόλον ότι τό τελευταΓον ,τούτο είναι σύνθετον
άπ όξυγόνον καί άνθρακα. Τούτο είναι τόσον
αληθές, ώςε ε’άν ευθύς έπλάττετο η σφαΓρα ημών
μέ όσας άπλάς ουσίας γνωρίζομε';, καθώς έττλασΟη μίαν φοράν πρό τοσουτων αίωνων * ηθελομεν
ιδεΓ είς μίαν ςιγμην, ότι μεταξύ των διαφόρων
συγγενειών, τάς οποίας άμοι€αίως ένεργούσι προς
άλληλας αί ρηθεΓσαι ου σ ία ς «υ συγγενειαι τού
οξυγόνου * τού νιτρογόνου , τού υδρογόνου , καί
τού ανθρακικού οξέος με' τό θερμαντικόν, ηθελον
ενεργήσει φανερά, καί από την τούτων ενωσιν
ευθύς ηθελομεν έχει τόσα άεροείδη δίαμένοντά.
ρ ευςά , έκ τών οποίων ήθελε κατα6 κευασθ;η μία
διαρκής Α’τμοσφαΓρα, ώς- είναι η ημετέρα.
5 4 1* Διά νά εξηγηέτωμεν, πώς διατηοεΓτοά η
Α’τμοσφαΓρα, άλλο δεν είναι άναγκαίον, εί μη
νά έξετάσωμεν, πώς διατηρούνται διαρκή τά συνθέτοντα αυτήν άεροειδη ρβυςά. Της Α’τμοσφαίρας η δίατόρησις, καί επομένως ιών συ<ςατιχών
αυτής άερσειδών ρευφων, είναι θεμελιωμένη είς
«ύ:άς τάς της φύσεως εργασίας, Ε ’πειδη αί φυσι-
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σικαί ούσίαι είναι εις παντοίεινην κίνησιν, δεν είν
αμφιβολία, ότι διηνεκως μεταβάλλεται, καθώς
συμβαίνει χα: εις τα αεροείδη ρευςά , τά συνθε»
τοντα την ΑτμοσφαΓραν * ότι η-αναπνοή καί τ\
χαυσις διαλύουσι τό οέ;υγονιχόν πνεύμα, τό εξαδεύουσ^ χαί ςερουσι την Α’τμοσφαΓραν
Λ
Το, χαί οτι η τοιαύτη ς·ερησις άναπληρούται από
τα φυτά διά της βλαςησεως , ητις διαλύουσα τό
ύδωρ εις τά ς-οιχεΓα του ,· ηγουν εις τό υδρογό
νο'/ χαί όςυγόνον, φυλαχτεί τό πρώτον, καί δί
δει ολον σχεδόν τό δεύτερον εις την Ατμόσφαι
ραν, τό όποΓον ευθύς γίνεται αεροειδές,. ενούμενον με τό θερμαντικόν, καί άναπληοοί τ όξυγόνον , τό όποΓον έδαπανηθη εις την αναπνοήν
καί καυσιν των σωμ,άτων , καί είς άλλος πολλας
εργασίας, είς τάς οποίας δαπανάται τό όζυγόν'ον. Τό δε νιτρογόνον , αποδεικνυει η πεΓρα, ότι
η φύσις όλιγώτατον τό μεταχειρίζεται εις τάς ερ
γασίας της ,~ οθέν ολίγον άφαιρεΓ από την Α’τμοσφαίραν, μ ολον οτι τούτο είναι το περισσότερόν
αυτής μέρος * καί ολίγον επομένως αποδίδει είς
οσα σώματα τό ε^ερηθησαν. Τό υδρογονικόν πνεύ
μα, τό ε?ς την ατμόσφαιραν ευρισκόμενον, δαπανάται από τάς αίφνηδίους καύσεις, τάς προερχομένας από τά βόρεια σέλα, καί από πολλας άλλας περιςάσεις. Α λλ’ όμως άναπληρούται παρα
λολύ άπό τά σηπόμενα σώματα , από τάς δια
λύσεις των ύδάτων, τάς γινομενας εις τά σπλάγ
χνα τίίς γης, » διά μέσου των φλογυς-ων σωμ.άτων , η κατ άλλον τρόπον. Παρατήρησε όλην την
φύσιν, καί θέλεις ίδ«Γ, οτι τό παν είναι ούτω
συντεθειμένον, ωςε καί εις τό παραμικρότερον

πράγμα φυλάττεται όρος αναλογίάς, και κλίσις
προς ισορροπίαν * καί έκ τούτου ευκόλως θέλεις
καταλάβει, οτι καί εις ταύτην την περίπτωσή, αν
η Α’τμοσφαΐρα χανη τι, ευθύς άναπληρούταί. Καί
το ανθρακικόν οξύ προσέτι διατηρείται εις τηύ
Α’τμοσφαΓραν. Είναι βέβαιον, οτι τούτο τό οξύ έ
χει μεγαλώτάτην συγγένειαν με τάς τιτανώσεις
όύσίας, τάς εσπαρμένας επάνω εις την γη ν, καί

εις την θάλασσαν, άπό τάς οποίας ροφάται, καί
lx τούτου αποτελούνται τά μάρμαρα, αί κογχύ^λ«ι
καί ολα τά όςρακοδερμα. Ίίοιαύτη ό
μως ςέρησις άναπληρούταί πάντοτε άπό την πόΧ^*
λην ποσότητα τούτου τού οξέος, τού καταπίνομενου άπό τ^ν άχατάπαυς-ον άναπνοην των ζώων,
άπό τάς πνευματώδεις καί σηπτικάς ζυμώσεις^
καί απ’ όλας σχεδόν τάς καύσεις. Τέλος, εάν ενίο
τε μεταβολή κράσεωίς πυκνόνη τούς εν τη Α’τμοσφαίρά υδατώδεις ατμούς, καί τούς άναγχαξει νά
χωρισθ·ώσΓν άπ^υτην, καί νά πεσωσιν ως βροχή,
$ χιών, η δρόσος, η άλλοτι υδατώδες μετέωρον*
είναι βέβαιον όμως, οτι έν ώ εις ενα τόπον άκολςυθε,Γ τοιούτος χαμός, είς άλλον 6 άτμοσφαι*
ρικός άηρ έξακολουθεΓ νά δέχεται ατμούς’ καί η
Α’τμοσφαΓρα καταςαθεΓσα είς την προτέραντης κατάσασιν, ένεργεΓ ομοίως επάνω εις τον ατμόν,
καί πάλιν δέχεται άλλον, ώς προτερον. Ιδού λοι
πόν μέ ποΓον άπλούν τρόπον δίδει η Α’τμοσφαΓρα
τά ςΌιχεΓα της εις τά σώματα , καί εκ τούτων
τά λαμβάνει πάλιν, διά νά διατηρηται πάντοτε
σύνθετος επίσης καί εις την ποιότητα, καί εις την
ποσότητα,' καθώς εις την προτέραν της κ#τάςασιν".
C ς 5
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O'-ofav U
Msvel νά ίδω μ εν Τώρα, οποίαν ίσχύν
οχΟν δχει η |-yr2t η Α’τμοσφαΓρα επάνω εις τά σ ώ μ α τα , μάΑ’ τ μ ο σ ϊ α ι ρ α
\ <s
ι
,/
’
>
, , εις
. τα> λιςα τα όιωργανισμενα.
b v π ρ*ώ το ι;,' ^εκ ταυτης
επάνω
*1 { 1
ίιω^γανισ». λαμβανόυσι τά ρηθέντα σώμαΤα το οζυγονικόν
ρ.ενα ffujy.a, πν 5£μα ? %4*f*$--erc n h rtT ftt 5 \) ήθελε λείψει τών ζω"a,
uv η αναπνοή, και επομένως η ζωη αύτη. Δ εύ
τερον , απ’ αυτήν εχομεν το ύδωρ διά την φυσί-ι
κην , καί πΟλλην συγγένειαν της με τούς υδατώ
δ ες—άτμούς-γ—^ωρίΓ^τοΓ όποΓον αποθνήσκουν καί
τά φ υτά , καί τά ζώα. Η' Α’τμ.οσφαΓοα προσέτι
σώζει την ζωήν όλων τών φυτών , ' λαμβανουσα
τό πεαττόν
οόυγόνον,
το οποΓον εκείνα έκβαλ>
^ *
λουσιν , όταν μάλιςα φωΤίζωνται υπό του η λίου *
καί χωρίς ταύτην την εκβολήν αποθνησκΟυσιν εντός
ολίγου. Κατά τον αύτόν τρόπον η Α’τμοσφαΓρα δια
τηρεί" την ζωήν τών ζώων * διότι αν δεν εφύλατ.
Τε τό έκ τών φυτών εκέαλλόμενον περιττόν ό£υγο'νον, ηθελον είσθαι ςερημένα τα ζώα από τό
άναγκαΓον, καί ουσιώδες είς την αναπνοήν ςοιχεΓον. Πλην τουτου δέχεται η Α’τμοσ’φαΓρα τό αν
θρακικόν οξύ πνεύμα, τό όποϊΟν αδιαλείπτως κα·ι
τασκευάζεται διά Της αναπνοής τών ζώων είς. τάς
καύσεις, καί εις τάς ζυμώσεις* καί τό μεταδί
δει επειτα είς τά ύδατα της θαλάσσης, καί είς
τάς Τιτανώδείς πέτρας. Με τούτο τό μέσον όχι
μόνον ελευθερόνεται από τό περιττόν καί θανατη*
«όρον τούτδ ςοιχεΓον , καί όλεθοιώτατον' είς την
αναπνοήν, κα: ζωην^ αλλά καί βοηθεΓ τάς χρεί
ας τών όςρακοδέρμων. ΤελευταΓον μέ τό βάρος
Της επάνω εις ολα τα σημεία των σωμάτων ^
οσα εύρίσκονται είς την αυτήν επιφάνειαν με
Try θάλασσαν, τά ζ ώ α , καί τά φυτά έχουσιν

4<>5

τονωμένα έν εαυτο'ίς, τά εξ ών συντίθενται ςοιχ ε ια , καί ημπορούν νά μεταχειρισθώσι τάς ενβρΓ
γειας, τας εις την ουσίαν των ανηκουσκς. Ε αν
παρά πολύ έλαττωθη της Λ τ μ ο?/φνζίρa%r rr Ο'λί ψτς , τα διωργανισμένα οντα πάσχουσιν, όσεις αταξίας
δοκιμάζουν' τά ζώα ησφαλισμένα είς την πνευμα
τικήν μηχανήν.
5 4 3 · Μ ο λ ον ότι πολλοί" ενόμΓζον', οτι η“~ Η Ατ;
Α τμοσφαιοα εις ολην της την εκτασιν , και ύψος σ^ν9ί^βς
είναι ομοειδης* δμως πιθανόν είναι',- δτι τά δΐα-'^ο λ-.ας
φορά ς·ρο>ματα , η εόαφη του Ατμοσφαιρικού α- · ^
ερος, πλην της διαφοράς της πυκνότητός των,
δεν είναι ακριβώς όμοειδνί * διότι εκ τού αριθμού
τών εγνωσμένων ρευςων ηξευρομεν, ότι μερικά
είναι επιτήδεια νά μιχθώσιν άλληλοις κατά πά
σαν αναλογίαν, καθώς παραδ&ίγαατος χάριν τδ
ύδωρ, και
πνεύμα τού οίνου ’ αλλα εξ έ'ναν*ίας, καθώς 6 υδράργυρος, το ύδωρ, και το ελαι.
ον, δεν έχουσι προς άλληλα, εί μη ακαριαίας τινάς προσκολλήσεις* καί αφ* ου μιχθώσι, χωρίζον
ται απ’ άλληλων. ’ίσορροπούσι δε- ταύτα εν λόγω
άντισρόφω τών ειδικών βαρυτήτων, κατά τούς
όρους της ύδροςατικης. Τό αυτό, ώ$ λεγει ό Ααυ-.
οίσιηρος, πρέπει νά άκολουθηση καί είς την Α%
τμοσφαΓραν. Είναι δυνατόν, μάλιςα πιθανόν,
ότι εγειναν απ’, α ρ χή ς, καί'γίνονται, καθ’ ημέραν
πνεύματα δυσκόλως μιγνύμενα
τον άτμοσφαι*
ρικόν αέρα, καί χωρίζονται πάλιν απ’ αλληλων.
Α ν ηναι ελαφρότερα, πρέπει νά μαζεύωνται είς
τούς υψηλότερους τόπους, καί νά έκτελωσι φρώμ.ατα, νηχόμενα επάνω τού Α’τμοσφαφικού άερος.
Ο σα φαινόμενα βλέπομεν είς τά πυρώδη μετεω-
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ρα, μάς πείθρυσιν, ότι τ0> ον τι υπάρχει 'είς,.χό
ύψηλότερον της Α’τμ,οσφαίρας μέρος ς-ρώμα εκ
Aatartf^ u ρευς-ού, καί ότι πλησίον του σημείου
της συναφής των δύο τούτων τού άέρος ςρωι£ατων , αποτελούνται τα φαινόμενα τού βορείου σέλα ο ς, καί των άλλων πυρωδών μετέωρων. Δεν
είναι πολύς καιρός, άφ’ ού ό περικλεής Κίρβανος
«δημοσίευσε την περί ταυ της της ύποΟέσεως γνω-» β
μηντουράνάλογον με τη\Γ του Λαυοίσιηροϋ , δη
λα δή , ότι υπάρχει
τούς υψηλούς της Α τ μ ό 
σφαιρας το'πους, πολλή ποσότη,ς ύδοογονικαυ πνεύ
ματος , τό όποΓον άναπτόμενον από τό οξυγόνου
δία τού ηλεκτρικού σπινθηρος, όταν αποτελούνται
τά βόρεια σ έλα , a t βρονταί κ .τ . προξενεΓ, πλην
των είρημένων μετεώρων, καί μεγάλας μεταβολάς, τάς οποίας παρατηρούμεν εις τό βαρόμετρο/:

εις

T e r :» ',

ί·ς

rro-ς •ηοί ςυς
μ .ί τα ίβ λλε -

ρικόν αέρα συνεχεΓς μεταβολάς, καί διά τάς είι
τκ'- τής Α’- αυτήν γινομενας συνεχεΓς διαλύσεις, φανερόν γίνε
τμοσφαί^ας τα ι, ότι η κράσις της δεν πρέπει νά ηναι πάντο
ή χρα<κς.
τε η αύτη · αλλά ποτέ μεν θερμότερα, ποτέ δέ
ψυχρότερα, Πριν εύρεθη τό θερμόμετρου, διέκρινον οί άνθρωποι τον πολύυ καύσωνα , καί τό
πολύ ψύχος από τά αισθήματα, καί αποτελέσμα
τα , όσα εις -τάτ σώματα ό άηρ προξενεΓ. Τοιάίύτη όμως με'θοδος, καθώς πάς τις τό βλέπει, είναι
πολύ επισφαλής · καί ούτε ήτον ποτέ δυνατόν νά
βχωμεν ακριβή ιδ ία ν , καί αναλογίαν ορθήν της
θερμότητος, καί της ψυχρότητας, εις τάς οποίας «·
η Α’τμοσφαΓρα ύποκειται. Κατά τό παρόν εχομεν θερμόμετρα προς τούτο τό τέλος διωρισμέν α , καί ή χρήσις τούτων των οργάνων είναι καί

διά την βλάςησιν, καί διά τάς χημικάς πράξεις,
καί διά νά κυβερνηται των ανθρώπων η υγεία.
Πριν δ μ ως προχωρησωμεν περαιτέρω, ζητβΐτ*; a
ανάγκη είναι νά ηξεύρωμεν, ότι πολλοί φυσικοί το «ημ.ε-cy
^
*/
< Γ.
/
»/
,- ν ζ
*' τ η ς 1 χ ζ ? σ «
φρονουσιν, οτι ο όιωρισμενος ορος του ζέοντος υ- ω<. το- -§.Κ
δα τος, καί της πήξεως προσέτι, δεν είναι παν- τος s?W:
τότε ο αυτός* οιοτι ηςευαομεν, οτι οχι Ολα τα , ,
avtc.
ύδατα βράζουν μέ τον αύτόν βαθμόν της θερμά*
τητος ’ μάλιςα τδ αυτό ύδωρ .δεν βράζει μέ τον
αυτόν- βαθμόν της θερμότητο.ς είς διαφόρους τό
π ο υ ς, καί καιρούς* όσω πλέον ·τό ύδωρ είναι φορτωμ,ένον από ετεροειδείς ουσίας 5 τόσω δυσκολώτερον βράζει* βάλε επάνω εις τό. πυρ ύδωρ κα
θαρόν, καί ύδωρ αλμυρόν, κονίαν, ςά κτη ν, καί
αλλα υδατώδη υγρά, καί θέλεις ίδ«Γ, ptt δεν
βράζουν ολα είς τον αυτόν καιρόν, εάν. καί έχωσι
τόν αυτόν βαθμόν της θ§ρμότητος» Ούτε τό αυτό ύ
δωρ βράζει, ως είπα, μέ την αυτήν κράσιν είς δια
φόρους, καιρούς καί τόπους , επειδή διά νά βράσωσι τά ύγρά^ πρέπει νά τά διαπεράση τό θερ
μαντικόν ’ διότι μεταδίδει είς. αυτά δύναμιν του,
εκτείνεσθα^ ικανήν νά ν.ικηση, όχι μόνον τόν ίδι
ον όγκον , άλλα καί τον βάρος της του άέ'ρρς <ςηλης,, ητις ςηρίζεται επάνω είς Την επιφάνειαν
των. Κατά την μεγαλειοτέραν λοιπόν, η μικροτέραν τού άέοος θλίψιν , δυσκολωτερα, η ευκο
λότερα θε'λει είσθαι τού ύδατος η έκζεσις* Η' δια
φορά αυτή, της θλίψεως της Α’τμοσφαίρμς παρατηρείται, όχι μόνον είς τόπους έχοντας διάφορα
ύψη , καθώς είς την επιφάνειαν της θαλάσσης, καί
είς τάς κορυφά.ς των υψηλότατων όρεων* αλλά
καί είς αύτάς τάς κατοικία? ημώ*\ Το ύδ»ο λοι*
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πόν θέλει φθάσει είς τον όρον της έκζέσβως είς τον
δε Γνα καιρόν και τόπον ταχύτ.ερον, παρά εις
άλλον. Δ ιά νά αποδειχθη έμπράκτα>ς η αλήθεια
αύτη, βάλε ζεςόν ύδωρ , όχι όμως εις τον βαθτ
μόν της εκζέσεως , «ίς τ^ν πνευματικήν αντλίαν *
καί θέλεις ιδεΓ, ότι ευθύς άφ’ ου αραιωθη ο εν τω
δοχ είω άηρ, θέλει βράσει τό ύδωρ. Κ’άν λοιπόν
του υδατος η εκζεσις απαιτη διαφόρους του θερ
μαντικού βαθμούς, φαίνεται, οτι είναι εσφαλμέ
νος, καί απατός , ό βίς καί μόνος εκείνος όρος
τδς τού θερμομέτρου κλίμακος.
ΤΤ{>03ΰχη
S'ttc να

οΐ

ι/*Ο

5 4 ^· Α’ποδείχνουσιν όμως
φυσικοί, οτι τό
μ ε ν τβν ώρι. άποςαγμενον ύδωρ βράζει πάντοτε είς τον αυτόν
ο μ ε ν « ν ορον της θερμότατος βα θμ όν, όταν της ατμόσφαιρας
«κζίως
η θλίψις επάνω της επιφάνειας το υ , ηναι η αυτό.
υ$α~ος.
Α ν εχωμεν λοιπον προσοχήν να μη σημειωσωμεν
τό σημεΓον τούτο της κλίμακος τού θερμομέτρου,
εί μη εις καιρόν , καί τόπον, όπου η ςηλη τού εν.
Τω βαρομετρω υδράργυρου είναι εις ύψος ωρισμενον ’ θέλει εύρεθη πάντοτε ό αυτός βαθμός της
θερμότητος, όταν τό αποςαγμένον ύδωρ αρχίση
νά βράζη* Τοιαύτην προσοχήν εχοντες , ημπορούμεν .νά θεωρησωμεν τον όρον τού έκζεοντος ύδάτος ως μόνιμον καί αμετάβλητον, διά νά προσδίωρίσωμεν εν εκ των δύο άκρων της ειρημένης κλίμακος.
Ο' Α'λέύος, ό-Μουσχεμβροέκιος, ό ΚυριΧλος,
καί άλλοι δοξάζουσιν, οτι ό όρος της του ύδαΓ
τος πήξεως, η της τού παγετού διαλυσεο^ς είναι
μεταβλητός. Κατά τάς εις Νεάπολιν γενομένας
πείρας υπό Κυρίλλου, φαίνεται, οτι τό ύδωρ εκ«Γ

^ηγνυται είς βαθμο'ν ψύχους- κατώτερον, άπ ο,τι
είναι άναγκαίον είς την ίγγιλτερραν.
όμως
νά ηξεύρωμεν , ότι τάς παρατηρήσεις του δεν τάς
αποδέχονται οί φυσικοί ώς άκριβεςηίτ^ς. ’ΐδε πε
ρί τούτου τό σύγγραμμα του Μαρτίνου (osservarioni sopra i termometri'), παρατηρήσεις περί
του θερμόμετρου * καί την διαθριβην τού Μαιράνου (sur la glace), περί τού ' παγετού* Είναι
πολλαί περνάσεις, αί οποΓαι κάμνουν επισφαλεΓς
τάς περί τού παγετού παρατηρήσεις, μάλιςα ό
ταν δεν βάλωμεν προσοχήν είς τον τοπον , προς
ποΓον δηλαδη άνεμον aivat τετραμμένον τό θεομόμετρον * εις τούς τοίχους, είς την γην , πλησί
ον των οποίων βάλλεται τό θερμόμετρον * άλλ
όταν βάλφμεν προσοχήν εις ολα ταυτα τά περιςατικά, καί ολα ηναι τά αυτά 4 πάντοτε παρατηρεΐται, δτι τό σημεΓον τού. παγετού εις την Νεάπολιν είναι τό αυτό επ ακριβές, καθώς καί &ίς τούς
ΙΓαρίσίους, ?ιαί εις άλλου,ς τόπους. Καί e ορβς λοι
πόν τού παγετού, ό όποΓος διορίζει τό άλλο άκρον
της κλίμακος τού θερμομέτρου, ημπορεΓ νά θεωρη-,
θ;ο ως αμετάβλητος καί μ,όνιμος.
5 4 7 . Ε πειδή της Α’τμοσφαίρας η βαρύτης^ Η* Α’ τμ.·.
(τφϊΓρα 5sv
είναι βαρύτης σώματος ρευς-ού, πρεπει v αυ£άν$efrai πανταΤαι, καί νά όλιγοςευη κατά τό κατά κάθετον, ύψος χου επίσης
τών .^ηλών, καί κατά τό πλάτος των βάσεων των. X'JXVTJ.
ΙΤρός τού.τοις επειδή η Α’τμοσφαΓοα είναι θλιπτόν
ρευςόν, ώς θλιβόμενον υπό τού ιδίου βάρους * εί
ναι φανερόν, ότι είς δλην της την εκτασιν δεν εχει την αυτήν, πυκνότητα* καί ότι τά ανώτερα
ςρώ μα τα, επειδή βαρύ.νουσιν. επάνω τών κατωτέ-,
ρων * πρεπει' άναγκαίως νά πυκνόνωνται τά κάτω-

Τ\$ίτζίΐ
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τέρα. Ε’κ τούτου συμβαίνει, Οτι α? τού άερος
λαι, αί όποΓαι αρμόζονται (ανταποκρίνονται) εις
πάσαν γραμμήν της καταβάσεως τού υδραργύρου,
πρέπει νά ί?ναι τόσον μακρα! , όσον υψηλόν είναι
τό διάτημ* από την της γης επιφάνειαν. Πρέπει
όμως νά παρατάρησωμεν , ότι εως εις ύψος χιλίων , η καί χιλίων διακοσίων εξαπόδων (toises)
«πάνωθεν της επιφάνειας της θαλάσσης , αι διά
φορά! είναι μικρόταται * διότι η μεγα'λη ποσότης
των ετεροειδών σωμάτων, από τά όποΓα είναι γε
μάτος ό χαμηλότερος της Α'τμοσφαίρας τό π ο ς,
κα! τό πολύ {Βάρος, τό καταθλίβον αυτήν., *αθι<?ώσι σχεδόν όμοίαν πανταχού την πυκνότητάτης. Δ ιά
νά μετρησωμβν της Α’τμοσφαίρας τό βάρος, έχομεν'όργανον, βαρο’μετρον όνομ,αζόμενον , η χρησΐζ τού οποίου είναι αναγκαιότατη, όχι μόνον
εις την φυσικήν , αλλά και εις όλας σχεδόν τάς
πείρας της χημείας* διά να ηξεύρωμ,εν εις οποίαν
θλίψιν εΓναι υποκείμενα, *όσα σώματα, μέλλομεν
νά δοκφ-άσωμεν · διότι μερ/κά σώματα μικράν.
ένεργειαν έκφύσεως εχ ο ν τα , όταν ηναι ύποκείμε.
να εις θλίψιν είκοσι δακτύλων τού υδραργύρου,
ενεργουσι πρισσότερον από τό φυσικόν , ως εάν
ησαν είς θλίψιν είκβσιοκτω, η τριάντα δακτύλων *
και τό εναντίον άκολουθεΓ εις άλλα σώ ματα φύσεως ιδιαιτέρας.
•Τ'

Βαρόμετρον

, κ α ί χ ρ τ ^ ις

αυτόν#

548. Με μεγάλην εκπληξιν είδον είς την αρ
χήν ο? άνθρωποι, ότι τό ύδωρ άνέβαινεν άπό την
επιφάνειαν του εις τό κυλινδρικόν άντλημα (του-

4't
λούμπα) των πηγαδίων. Ε’πειδη όμως ηζεύρομεν,
οτι ο άτρ είναι σώμα βαοΰ, καταλαμβάνομεν εύ
κολα το αί'τιον του φαινομένου. οΓταχ τραβίσωμεν προς τά άνω τό εμβολον τής σύριγγος, ο τό
πος μένει κενός. Η \ βαρύτης λοιπόν του έ ξ ω ά ε ρος απωθεί τό uifep , καί τό αναγκάζει να «μ£η
εις την σύριγγα.^^παρατήρησαν προσέτι of π α 
λαιοί , οτι δεν ημπορούσαν να τρα£ίσουν τό εμ6ολον της σύριγγος, &1 μη με δύναμιν πολλην,
όταν ητον φραγμένη άπό τό εν μέρος * με θάμ
νος. εβλεπον, ότι μια φύσα (φυοΌυνι) δεν ένηργει,
«ι’μη όταν ητον η σύριγξ ανοικτή. Περί τούτου ώ»
μ.ιληιταμεν και αλλαχού.
5 4 9 * Ο* Τορρικελλιος λοιπόν κατεσκεύασε σι* του T s j p t ,
φωνα περιεχοντα υδράργυρον,και διά της άνα£άσεως κελλικου δ α .
και κατα£άσεως αυτού έμετρει τού άέρος την Ολιψιν, f ομβτρον.
και επομένως τάς ανωμαλίας αυτού. Τούτο είναι τοΝ
άπλού^βρον άπ όσα Βαρόμετρα κατεσκευάσθησαν*
Συνίς-αΤαι δε άπό ένα σίφωνα ισιον, μακρόν τρεις
πό.δας, καί δ ύ ο , η τρεΓς γραμμάς ενχοντα διάμε
τρον, χρισμένον εις τό επάνω ® φ ον του. Γεμί
ζεται άπό καθαρώτατον υδράργυρον, και ούτω γεμ.άτον κρατούντες κλεισμένον με το'ν δάκτυλον τνάλλο άκρο,ν, τον άναποδογυρίζομεν , και τον /ω ^
νομεν μέσα εις μικρόν δοχεΓον, δεξαμενήν λεγο.
μένην, γεμάτην και αυτόν άπό υδράργυρον, καί
«κτεθ^μένην ε’ς τον άέρα, ειτα τραβϊζομεν τόν
δάκτυλον, θ ' εν τω σίφωνι υδράργυρος πρέπει νά
βράση, η τούλάχι«ςον νά ζεςαθη πρότερον, διά να
μη μείνη μέσα είς αυτόν άηρ. Η' εντός' τού σ ί'
φωνος ςάιλη τού υδραργύρου α ρ χ ί ζ ε ι νά καταβαίνη,
*ωςνά<ςαΟη εις ύψος 27? π 2 8 δακτύλων περίπου*
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καί καθ’ όσον τό βάρος της ατμόσφαιρας αυξάνε
τα ι, η όλιγος-δύει, Θέλει αύξηθη,η όλιγοςβύσει η
θλίψις επάνω Toy εν τη δεξαμενή υδράργυρου, και
επομένως θέλβι άναγκασθίί ν’ άναβη ύψτλότβρον ^
η νά καταβη ό βν τω σίφωνί υδράργυρος. Δ ιά
νά φαίνωνται καλλίωτερον atf « ρ ι^ ο λ α ι Tvk ρηθεί«■ης^ηλης, ο' σίφων είναι κολλ^Βίνος εις σανίδα,
η καλλίωτερον είς πεταλλον μετάλλινον, διηρημένον ακριβώς άπό την επιφάνειαν του υδραργύρου,
^ως εις ύψος 3 ° δακτύλων περίπου. Ε’πειδη όμως
είςτά ημέτερα κλίματα ο υδράργυρος εις καιρόν της
μεγάςης θλίψεως του άέρος , δεν, υπερβαίνει πο~»
το υ'ψος των 29 δακτύλων, ούτε ποτέ χαμηλόνεται υποκάτω των 2 6, εις καιρόν τίίς μεγί^ης ελα
φρότατος τού άέρος * διά τούτο, τό μόνον ,διάςημα τό μεταξύ των 26 δακτύλων και των 29 εί
ναι διηρημένον ετι είς γραμμάς , αί οποΓαι εις τά
έντελες-ερα και άκριβεςερα βαρόμετρα, είναι
σημειωμέναι άπό τό εν με'ρος μέ μετρ ον Γαλλι
κ ό ν , και άπό τό^.άλλο Α γγλ ικ ό ν, και ημπορούν
' νά ύποδιαιρεθωσβτεραιτέρω είς δεκαδικά μέρη.

Σ-νγκ-ίΐσ-.ς
^5°· Η*
_,,ν7:ί;ζΤ0' ρει απο την
ο«;μβμε- μόμετρον οί
TfCV·
της πήξεως,

κλίμαξ τού Βαρομέτρου πολύ διαφετου Θερμομέτρου* οιοτι εις το θερβαθμοί μετρούνται άπό τό σημεΓον.
έως τό οημβΓον της έκζέσεως τού ύδα-.

τος * και τά δύο ταύτα σημεΓα διαφέρουν εις κάθε
Θερμόμετρον * άλλ’ εις τό Βαρόμετρον. η καταμέ
τρησή αρχίζει ευθύς άπό την επιφάνειαν του, εν τη
δεξαμενή υδραργύρου * οθεν ημπορούμεν νά είπωμεν, οτι τό μέτρον τούτο είναι απόλυτον.

4*3
5 5 *· Ε ·5 ολα τα Βαρόμετρά 'ε*ναι μερικά 2 χ·«ς τ·ΰ
~
^
I .
■
y. \
' ~
>·
<
€ χρ ομ.ίΖ 3*υ
σημεία μετεωρολογίας, μεταξύ , των 2 0 και 2p *ρ$? *£νχβ
δακτύλων * δη λα δη είναι σημείωμενον * καιρός λον η καχ«»
καλός, καιρός άκαΐάςατος, βροχής άνεμός, κ. τ; Koueoy·
Πολλοί φυσικοί είναι είς γνώμήν, οτι πρέπει νά
λείψωσι τοιάυτα σήμεΓα από τά Βαρόμετρα * διό
τι τά θεωρουσιν ως επισφαλή , θεμελειούμενόι βίς
τουτο^ οτι τό Βαρόμετρον δεν έχει άμεσον συναφην με Τα νέφη , με Την βροχήν , καί μ’ άλλα
μετέωρά. Οι νεώτεροι όμως αποδείχνουν με την
πεΓραν , ότι τό Βαρόμετρον όταν η,ναι έντελες, η
πρόγνωσίς του δεν είναι έπισφαλη'ς. Ο" Μιδλετών εγραφε προς τον ΦραγκλΓνον, ότι εις τάς
δύοτου οδοιπορίας είς χουδσόν, έ£ε£αιώθη με
άκοιβεΓς παρατηρήσεις, ότι τό κατεσκευασθεν υ
πό Πατρ/χου Βαρόμετρον εσημειόνεν άκο.'βως τούς
κα/.ούς καιρούς, τάς μεταβολάς των άνεμων,*
την εγγύς πηξιν του υδατος, καί ότι αί βαραμε-"
τρικαί προγνώσεις είναι άναμφιβολως όρ-θαι *
ε’πάνω είς την ξηράν σπανίως άπατώσιν, όταν μελλωσι νά ακολουθήσουν φαινόμενα παράπολύ αισθη
τά , αν καί επάνω είς την ξηράν εύρίσκωνται πε
ρισσότερα κατά συμβεβηκο'ς αίτια, τά ο'ποΓα πρε«?ει νά λογαριάζωμεν. Βλέπε συνεχώς τό ,βαρόμετρόνσου, καί θέλεις ίδεΓ, οτι ό υδράργυρος χαμηλόνεται, όταν ό καιρός γαληνός ω ν, καί ήσυ
χος,' ετοιμάζεται διά βροχήν. Ο'ταν πνεωσι σφοδοώτατοι καί αίφνάδιοι άνεμοι, άν,καί όχι με βρο
χ ή ν , χαμηλόνεται ακόμη περισσότερον, καί ου·
τω χαμηλά μένει, έν όσω διαρκούσιν οί άνεμοι*
Είς ςαθερόν καιρόν, καί εύδιον,
επί τό πλεΓςον
ό υδράργυρος φέκεται υψηλά * ομοίως καί είς τόν
ψυχρόν καί ησυχον καιρόν, Α’ναβα.άει δε πολύ υψηλά

καί

ως

όταν πνεη ο Καιχίας (ΓραΓχός) χαΐ ό Ασάλιωτης
(λεβάντε}, καί ώς επί το πλεϊςον χαμπλόνεται,
όταν πνέη ό Μ εσημβρινοί Είμεθα σχεδόν βέβαι
οι δια
κακόν καιρόν , ότα)> βλέπωμεν νά καταβαίνη πολύ j6 υδράργυρος ^ ηγουν 4 ά f γραμμάς εις όλιγας ώρας * καί είμέθα σχεδόν βέβαιοι
διά τον καλόν καιρόν, όταν είς όλιγας ώρας τον
βλέπωμεν νά "ανάβαίνη άλλό τόσον. Δ ιά δε της
προγνωσεως την ασφάλειαν είναι τό α υ τό , αν ό
υδράργυρος άοχίζη νά καταβαίνη άπό τους 28
δακτύλους , η άπό τούς 27? καί αρχίζει νά αναβαίνη άπό τούς 2γ·> ά 27 X3t': ϊμισυν * διότι η τ α 
χύ τα τη κατάβασις, καί άνάβασις αρκετού δια' βήματος είναι αξία παοατηρησεως.
Π»ςτ?έττδΐ
5 5 2· Ακολουθεί όμως ενίοτε ά άναβαίνη οΓ
να εξηγηθώ- υδράργυρος εις τό βαρόμετοόν , εν ω βρέχει, η
eJe*c"e, «£*όΙ πλησιάζει νά βρέξη* και έξ εναντίας χαμηλόνε>κδια-. ενίοτε ται εις τον καλόν, καιρόν. ’ιδού όποΓα ημπορουν
«νρκτχβνται ν·^ ^ναι Χά κυριωτερα αί'τια τούτων των δοκοόν^α?ομ.ετ?ου, Των αντιφάσεων. Ε α ν , εν οσ« βρεχει εις ενα τοχαΐ του χα- π ον, άκολουθη ·έξ ενάντιας βιαία έξάτμ.ισις, καί
, ·~
- η συνόρομη των εκ πλευράς ρέΟυσων του αεοος
ioux«:?ov.
„ V
,
.ν
«Γ.
. ,
V r
ςτ.λων υπερνικηση την του υΟατος ίτοσοτητα, ο
£ν τω βαρόμετρα» υδράργυρος ημπόρεΓνά άναβαί
ν η , εα»ς νά ίσόρρπησωσι προς άλληλας τού άέρος
αί ςηλαι. Ε’άν δόθείσατις ποσότης τού ύ'δατος
τούτου, μενη διαλελυμένη είς τον χαμηλότερον της
άτφοσφαίρας τόπον* ό υδράργυρος τού βαρομέ
τρου ημπορεΓ ν’ άναβαίνη διά την έλάςΊχότητα των
αρωμάτων τού ανώτερου άέρος, και διά νέας χ ύ 
σεις άερος ομοίως υψηλότερου, αν και η χαμηλά
άτμοσφαίρα εξακολουθώ ν άποβάλλη τό ύδωρ της.

Ή λος, εάν τΐροζενήθη μεγάλη χυ'σις άερσειδων
ρευςων , καί μεγάλη έξάτμισις, ώςε νά προξενηθη έκ τούτων ύψωσις του υδραργύρου, καί φθάfrrj εν τοσούτω μία ψυχρά της κράσεως μεταβο.
λη, η oroia θέλει πυκνώσέι πολλούς ατμούς *
η αν
χατά τύχην ή εξαψις ύδρογονικού
καί όξυγονικού πνεύματος, γενομέν'η δια
τού ηλεκτρικού σπινθηρος, αποτελούσα την βρο
χήν, φθείρη άέρος τινά ποσότητα, η δι^μενόν
τίον άεροειδων ρευςων * τότε τού βαρομέτρου ο
■υδράργυρος μέχρι τίνος θέλει χαμηλωθη, καθ' Ο
σον ελαφρύνεται η άτμοσφαΓρα * χαι θέλει γενει
καλός καιρός, πριν ίσορροπήσωσιν o^at της ατμό
σφαιρας «ί ςηλαι, καί βιάσωσί τό\* υδράργυρον
V άναβη είς τό βαράμετρον.
553» Ζητούσιν οί φυσικό: πρώτον, διά ποίάν ΔιάτΙ ας
βαρομστριαιτίαν μεγαλειότεραί τού βαρομέτρου μεταβολαί και μ -τ α^ β
συμβαίνουσι πάντοτε τον Φεβρουάριον, καί τον λαΐ «κολον
Μάρτιον ; Δεύτερον διά Τι τό μεσαΓόν της ατμο Θουσι τον
χεψ.ων α.
σφαίρας βάρος είναι τον χειμώνα μεγαλειότερον ,
παρά τό εάο^ καί to φθινόπωρον; Τε'λος πάντων,
διά τί τό αυτό κατ ενιαυτόν γινόμενον μεσαϊΟν
βάρος της άτμοσφαίρας, πολλάκις φανερά μεΤα..
βάλλεται άπό ενα χρόνον είς άλλον; Ν ομίζω , ό
τι συμφωνως έξηγούν άπαντες' οί' φυσικοί τό
φαινόμενού τούτο με τάς μετάβολάς της
κράσεως των άνεμων, τάς οποίας αίσΟανρ.Λ
μέθα είς την ημετεραν’ χαμηλόν άτμοσφαΓραν.
Δεν είναι όμως ίκανά τά τοιαύτα νά εζηγήσωσι
φαινόμενα τΟσαύτης σκεψεως άζια , αλλά πρεπε*
νά προςφέζωμεν είς άλλας αιτίάς* -τρέμει όμως
πρότερον νά είπωμεν περί τινιον πραγμάτων, τά

όποΓΑ ^αφηνίζουσι την τ όσον, σχοΤεινην ταύτην
ύπόθεσιν. Είναι βε£αιότατον , ότι η ατμόσφαιρα
βαρύνει επίσης παντού είςο'λην τη'νίδικην μας σφαί
ραν ίσαμε την επιφάνειαν Της Θαλάσσης, καί το
βάρος Της είναι ?σοδύν#μον μέ 28 περίπου δακτύ
λους υδράργυρου* καί οπού του αέρος-η πυκνότης
είναι μεγαλειοτέρα, η ^άλη αύτου πρέπει νά. .ήναι καί βαρύτερα καί βραχύτερα * καί εκ του έναν*
τίου μαχροτέρα καί ελαφρότερα ^ δπου of άηρ εί
ναι δλιγωτερον πυκνός ‘ καί επομένως του άερος
η <ςηλη πρέπει νά ηναι πυκνότερα, καί βραχυτέρα υπό τους πόλους * μακροτέρα δε καί ηττον
πυκνή υπό τον ισημερινόν. Η* άτμοσφαΓρα λοι
πόν, η συνις-ωσα μακρότέραν τού ισημερινού την
ςτλην, εως ενα της ύψος, πρέπει νά ηναΓπυκνοτέρα, παρ’ όσόύ είναι τό άνάλογον (άνταποκρινόμενον) τμήμα της πολικής ατμόσφαιρας * τό αυ
τό πρέπει νά δίπωμεν καί περί των έκτος των τρο
πικών <^ηλων, δπου αί διαφοραί της-χράσεως εί
ναι ομοίως μ.βγαλωταται \ δθεν ϊίς.τούς υψηλού;
της ατμόσφαιρας τόκους τό περιττευον της {σημε
ρινής ςτ,λης, της πυκνοτέρας παρά την πολικήν, μη
ςΤριζόμε/ον υπό των κατά π λευρανήλιο* των εκ-,
τός των τροπικών, πρέπει νά διαχυΘη είς τά πλά*
για προς τούς δύο πόλους. Καί επειδή η ανώτε
ρα αυτή παλίρροια περιέχει πολλην· ποσότητα ύδρογονικου πνεύματος, τό έποίβν εύρίσκεται άφΦόνως μεταξύ των τροπικών ’ τό μεταφέρει εις τούς
πόλους, x έχει τούτο γίνεται &η τώ.βορείων
σελάων. Α*φ* ού δε καη εξ αίτιας τού ηλεκτρι
κού ρευςού τό ύδρογονικόν πνεύμα, εν ω συνιςα
Τά είρημένα σέλαα* άποτελεΓ ύδωρ πολύ· τό ό-

ποίον εκεί εύθίς παγο'νει,' κάί μεταβάλλεται είς
χιόνα καί παγετόν.
Ε α ν όμως η είς τόν ισημερινόν από του βορέώς , η της μεσημβρίας φερομένη τόιυ άέρος ποσότης, ητον ίση μέ την δίαχεομενήν από το'ν ιση
μερινόν προς τούς δοο πόλους , πανταχου επρεπε
νά ηναι ισορροπία. Α ’λλά τρύτο δεν ακολουθεί*
διότι από τό εν μέρος υπάγει ό άηρ μέ τούς κα
νονικούς ανέμους είς τον ίσημερινόν^ καί με κίνησιν όλίγων μίλίων] την ώραν * από δε τ άλλο,
τό άνώτερον μερός της ατμόσφαιρας τρέχει πρός
τούς πόλους με πόλλην ταχύτητάς καί πολλότατα διαλείμματά. Α ’κολόύθεΓ εκ τούτου , οτί ό
'“ τίςΛόν'ισημερινόν ερχομός του άέρος, επειδή δεν
είναι κανονικός, το' βαρόμετρού μεταξύ των.τρο
πικών μόλις εχεί διαφοράν μιας γραμμής μ* όλους
τούς-σφοδρότατους άνεμους* τούς έκεΓ διεγειρομενους* καί έξ εναντίας , επειδή προσκρούει μέρος
τού ανώτερου άέρος αμοιβαίας «ίς τά ορη τά σκεπα
σμένα άπο χιόνα καί παγετόν* πρέπει πότε με ν να εμ
ποδίζεται, καί νά συναθροίζεται διά να ίσορρΓοπη.θη *
ποτέ δε ίσόρροπησαν κεά πυκνωθεν, ν άπωθηται εις τό
έμπροσθεν πρός τούς πόλους* καί νά προσδιορίζω
και είς εκείνους τούς τόπους τάδ μεγάλειοτέρας
βαρομετρόιάς μεταβολάς,άί όποΓαι τω όντι συμβαίνΟυσΐ,’ καθί οσον μακρυνόμεθα άπό τον ισημερι
νόν. Αυτή λοιπόν της άνωτέρας ατμόσφαιρας r παλίρ·
pota, επειδή πρέπει νά διαχέεται τόσ«ρ δαψιλέτερον,'
όσω μικροτεραν ευρίσκει άντίςασιν * ό μεγι^ος
βαθμός τούδων των ποσοτήτων πρέπει νά μεταβάλλεται, κάτά τούς διαφόρους καιρούς κάί τό
πους. Ο*W επειδή επικρατεί τό θέρος είς τό ίδι.

*όν μας βόρειον ημισφαίριών, καί ιόν χειμώνα είς
τό μεσημβρινόν, χαi ε^δίδη τότε η ςηλη του η»
μετέρΟυ ημισφαιρίου αρ'/ώθεισα ΰττο το~υ ηλίου ,
χα,ί διά τούτο γενομένη μακροχέρα παρά την τ&υ
μεσημβρινού ημισφαιρίου * η πυκνότερα της fcrμερινης Σφαίρα? <τόλη υπάγει, καί σκορπίζεται δα·'
ψιλεςέρως είς τό μεσημβρινόν ν|μΐσφαίριον, παρά
τό αρκτικόν * καί διά τουτό είς μέσον και με*
tptov βαθμόν ευρίσχονται τό θέρος αί βαρομετρι
κά! θλίψει; , καί πσλυ όλιγωτερον συνεχή τά βό*
ρεια σέλα. Ε’ξ εναντία; τον χειμώνα η εις τον
άνώτερον της ατμόσφαιρας τόπον του άέρος po£
και χύσις, δαψιλέ<ςερον διευθυνομενη από τον ιση
μερινόν , ποό; τό ημέτερον αρκτικόν ημισφαίριο'/·
καί επειδή πρέπει νά ?vat επομένως καί μβγαλειοτερα η-συνάθροισις του ανώτερου άέρος* επάνω
·?ς τάς βραχείας και ψυχρότατα; της ατμόσφαι
ρας ςηλας , τάς οποίας ευρίσκει είς όλα τά ψυ*
χρότατα καί υψηλά μέρη του ημετε'ρδυ ημισφαιρίου,
πρεπει νάγίνωνται, καθώς καί τώ ovrt συμβαίνουσι,
τον χειμώνα, α ί μεγαλειο'τεραι βαρομετρικά! υψώ
σεις. Εις την βόρειον Α*μ*ρο^νβρίσκονται μεγάλα
καί ψυχρότατα όρη, τά όπΟΓα πρε'πίΐ νά προξενώσι
μ ετά κατάτών τού άερος παλιρροίων εμπόδια, με*
γαλειοτέρας συναθροίσεις'·'** &x#!Vfv> όντι συμβαίνουσιν αί μεγαλειότεραι βαρομετρικά! μεταβολαί,
αι όποΓαι όταν φανώσιν είς τάν Ευρώπην , άρχίζουσι νά φανερόνωνται άπό τά μέρη της δύσεως, ώς
«λησιέςερα*είς την Α’μερικην, καί προχωρουσι βαθ
μηδόν πρός άνατολάς, καθώς παρετ/ιρησεν ό Πλα
νερός, συγκρίνας τάς της Λονδρας με τάς της Βιέν
νης. Α’ναγκαΓον είναι νά παρατηρησωμεν, οτι διά

την τα χ ύ τη τ α , με την όπόίαν_αι* βαρομετρικά*
μεταβολαί δίατρεχουσι τά π λ,άτη ως προς τά μηχη , άχολουθεΓ, οτι η ανώτερα .συνάθροισίς επάνω
είς τους αίγίαλούς της Ευρώπης , αν και ημπορη
νά εχταθη π ερ ισ σ ό τερ ο ν . προχωρεΓ όμως προς
άνατολας. Ιίρείτει προς το^τβίς νά παρατηρησωμβν , οτί την ανοιζιν , ο^-αψ άρχίση· του ανώτεροι)
άερος η ροη, νά διαχεεταί. προς μεσημβρίαν, καί
να επάναχαμπτη το' φθινό.πωρον * πρέπει νά προ£ενη συνεχε$ χα* ρ ίβ γά λ ά ς^τα ^ολά ς είς τό βα
ρόμετρου, α? όπαΓαί πράγματικως βλεπομεν οτί
αληθεύουν* Τ έλος, επειδή* δεν ημπόρεΓ νά ηναΐ
ακριβώς ίση Του ισημερινού άερος η ποσότης, η
οποία χατ ετθς δΐ&χέεται -ε(ς τ β"·ήμότ«ρόΐΓ η μ ι 
σφαίριου * ούτε ημπορεί* καθ’^εκα^όν έτος νά ηναι
η αύτη εκείνη πόσοτης, -^-Όπόίά δαπανάται ύπο
τούς πόλους *ίς το^ βόρεια σέλαα* επόμενον εί
ναι συνεχώς νά μετα£ά£λη τό κατ’ έτος τού
βαρομέτρου μέσόν ύψος* ^
554 * Τό Βαρομετρόν ηθβ**ν - είσθαι εξαίρετοι - Μ ^ ,^ ς
όργανόν i πρός Ματαμέτρησιν τού ύψους της Α τ · νά μβτρώμβν
μοσιραιρας- εαν ο αηρ .είχ^ν εις ολην του την εκ- . , ^ Χ
Τασίν την αυτήν Συχνότητά. Α’λλ εΓδομεν άνω- £ψος
Τ;
τερω , ότι δεν είναΙ η αύτη, επειδή φυσικά συμ- B iffortgw
πιέζεται , Χάΐ είς αύτην περιεχονται διάφορα
πνεύμάτα4 Τόύτό ηθ’ελί^ είσθαι ακόμη όλιγώτερον
δύσκολον, άν ηξεύραμεν κατά ποίάν αναλογίαν
πλάτύνεταί ό άη(ί, όσον μακρύνεται άπό την επι
φάνειαν τ5ς γης · ά λ λ , είναι βέβαιον, οτι Τοιαύτας γνώσεις δεν εχομεν. Τούτο μόνόν ηξεύρομεν,
ότι εις πάσαν ημίσειαν* λεύγην επάνω άπό την ε
πιφάνειαν της θαλάσσης, η διαφορά είναι μιας

-
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γραμμής - τά υψη λόιπόν του εν Τω βαρομετρω
υδραργύρου παρατηρηθέντα είς τούς προποδας,
καί είς τάς χορυφάς των όρεων^ δεν μας παραςτ,νουσι τ?ς ατμόσφαιρας το ύψος* διότι orf πα 
ρατηρηθεί ς αύται γίνονται εις τό χαμηλότερον μ έ
ρος, καί δεν ηζεύρομεν οποία είναι η πυχνότης
του ανώτερου μέρους, Α ν θελωμεν, . νά μεταχειρίσθωμεν ταύτην την άτελη μέθοδον, διάνα ευρωμ§ν το ύψος της Α'τμοσφαίράς * >άλλο δεν πρέπει
νά κάμωμεν , εί μη νά ευοωμεν τον αριθμόν των
γραμμώ ν, των περιεχομένων εις
δακτύλους
χλι δύο γραμμάς , τό οποίον είναι τό μέσον μέΐρον της τού υδραργύρου ςηλης , με την ο'πόίαν
ίσοορόπεΓ δλη της Α’τμοσφαίοας η «ςηλη'καί επει.»
τα νά' πολλαπλασίάσωμβν τον αριθμόν τούτον,
μ£ τόν αριθμόν των εζαπόδων (to is e s j, των ανα
λογών (άνταποχρινομένων) είς καθεκάςτιν τού υ
δραργύρου γραμμήν ♦ διότι τό γινόμενον έκ τούτου
τού πολλαπλασιασμού, θέλει μάς δώσει τό ύψος
της Α τμόσφαιρας εις ε'ξάπαδα των Παρισίων *
Ζςβ χατά τούς λογαριασμούς τού Κασσίνόυ, πρέ
πει νά *ivat 12796 έξά π ο δα , ηγουν περίπου 6
λευγών. Α’ν θέλης ν άχολουθησης τάς παρατηρή
σεις τού Λούχ^ χαί τού Σχούχ£ούργου, από τούς
οποίους 6 πρωΐσς διορίζει ί β έξάποδα , είς έχά«ςΤν τού υδραργύρου γραμμήν 9 και ό άλλος 15
τό ύψος της Α τμ όσ φ α ιρα ς, προκύπτει όλίγω μβγαλιιόίιρόν τό ύψος*
Ms9o£»$to£
55^· Ε πειδή είναι άβέβαιόν της ατμόσφαιρας
να μ β τρ ώ μ εν
τ ό ύ ψ ο ς , μετρούμενόν με τον είρημένον τρόπον*
τη ς « τ /* ς «τφβίρας ta πολλοί φυσικοί χατεφυγον είς των αγρονόμων την
*.
\ >
*ψ«> μ» α«
μεθόδον, οί ρποΓοι μεταχειρίζονται τό λυκαυγές ,
λυκονγβς
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μετρουντες τό ύψος του διά της διαρκείαςτβυ.
Ο νομάζεται λυκαυγές το φως τό υπό του Η*λ ίου
διαχεόμενον είς την ατμόσφαιραν, ολίγον καιρόν
7τρο της ανατολής του, καί μετά την δ ύ σ ιν Χυμ.
φωνούσιν oXot of αγρονόμοι , ότι το λυκαυγές
αρχίζει τό πρω ί, όταν του Η'λίου τό κέντρον βύρίσχεται 18 μοίρας υπό τον ορίζοντα* και .τό
εσπέρας -παύει, όταν τό κέντρον χαμηλωθη ύπο
τάς ι8 μοίρας. Είς τοιαύτην περίπτωσιν , η άκτίς τού Η'λίου έχουσα την διεύθυνσιν της από τά
κάτω προς τά ά νω , εγγίζβι την επιφάνειαν της
ατμόσφαιρας πλαγίως , καί διαθλωμένη φθάνει έ
ως την γην. Αν η άτμ,οσφαΐρα ητον όλιγωτερον
υψηλό παρ οσον είνα ι, έπρεπε νά καταέη ό ΐ ί λ ι ος ο’λιγωτερον παρά 1 8 μοίρας υπό τον ο'ρίζοντα,
διά ν' άρχίση,τό λυκαυγές. Ε’ξ εναντίας, άν ητον.
υψηλότερα, έπρεπε νά άρχίσνττό λυκαυγές, όταν,
τό κέντρον τού Η'λίου ηναι υποκάτω τών
μοι,
ρων. Ε*χει,λοιπόν σχέσιν η τού λυκαυγούς διαμο
νή , μέτης ατμόσφαιρας τό ύψος. Με ταύτην την
μέθοδον., έσυμπέρανβν ό Δελάϊρος, ότι είναι ύψτ^-'
λ η η ατμόσφαιρα Τ 5 ί 46 λεύγας περίπου εις τό
μετριόντης ύψος, τό ο'ποΓον άναλογεΓ μέ σχεδόν.
50 ’Ιταλικά μίλια. Τούτο όμως είναι τού αερος
τό πυκν.ότερον μ έρος, τό επιτήδειον είς τό να
©λα τό φω;.- Τ ’άλλο μέρος τό α’ραιο'τερον δεν ©λα
τελείω ς,
όιά τούτο δεν υποπίπτει εις λογά-,
ριασμόν , άν δεν φθάση η ανθρώπινη αγχίνοια να
auprj μίαν μέθοδον , διά νά γνωρίση τό μέτροντης κατά πρόοδον, αραιότητας, της οποίας επιδε
κτικός είναι ό ατμοσφαιρικός άηρ#

4*

Μ?ίρϊβςνα

*

5 5 ^ ’ Α?ναγχαΓον είναι νά ηξεύρωμβν τό βάρος

τί βάρΓς^ς
ατμόσφαιρας , δηλαδή τδν όσην θλΓψεν m p r
Ατμοσφοί. γεΓ επάνω είς την επιφάνειαν της σφαίρα? ημών*
ρας.
Είναι βέβαιον, οτι τό βάρος μιας ςηλης σερος,
εκτεινόμενης από την επιφάνειαν της θαλασσής, δη
λαδή άπδ φό χαμηλότερον μέρος της επιφάνειας
της γης, εως εις τό ύψηλότερον πέρας της ατμό
σφαιρας , Οταν rjvat είς την μεσαιτάτην της πυ
κνότητα* είναι ί'ση μέ*τό βάρος μιάς ςηλης υδατο ς, η οποία εχουσα την άυτην βά $ $ ^ εχει ύ
ψος 32 ποδών των ΙΙαρισίων, καθώ ς^ποδείχνει
Των ύδάτων η άνάβασις εις τούς σίφωνας * η ίση
μέ μιαν <ςηλην υδραργύρου, εχουσαν ύψος 2 ^ δακ
τύλω ν, και 2 σχεδόν γραμμώ ν, καθώς τό δοκι
μάζουν όι φυσικοί καθ’ ημέραν με το βαρόμετοον.
θ 'σ α λοιπόν σώματα ευρίσκονται επάνω εις την
σφαΓραν, διηνεκώς θλίβονται υπό της περιεχούσης
ατμόσφαιρας , - με όσην δύναμιν ήθελε τά θλίβει
μία <ςηλη ύδατος ύψηλη 3* ποδων των Παρισίω ν , η μία ςηλη υδραργύρου ύψηλη 28 δακτύλων,
και δύο γραμμών. Α πό τάυτην την παραβολήν
ρτυνάγομεν ως εγγιςα τό ολικόν βάρος όλης της
ατμοσφαίρας, η οποία περιχυκλονει ό'λην ττν γην.
δίοτι αν μία ςτιλη ύδατος, εχουσα βάσιν ένα ποf a τετραγωνικόν, καί' ύψος 3 ? πόδας, εχη βάρος,
καθώς εμπράκτως -τό ηξεύρομεν, 2 2 4 ° λιτρών*
ηξεύρθμεν δέ , οτι η ολη της υδρογείου σφαίρας
επιφάνεια είναι 4 , 8 3 8 , 3 8 7 , 4 2 ΐ , 1 4 6 , 6 $ U
ποδων τε^αγωνικών. Ε’άν λοιπόν ποΑλαπλασιάσωμεν τούτον τον αριθμόν με 2 * 4 °> βόλομεν εχει τό
ρλικόν βάρος της ατμόσφαιρας. Ο.ύτος όμως ό λο
γαριασμός είναι μόνον ώς έγγιςα τού αληθούς* δι-
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βτι υπβθέτομεν, οτι π&σχι τη? ατμόσφαιρας α,Ι
ςϊίλαι είναι επίσης υψηλά: καί βαρβΓαι, τό όποΓ.ον δεν αληθεύει , καθώς απέδειξα είς παλλούί
το'πους.
53^ Α’ναγκαιάτερον δί ημάς είναι νά ηξεύρω·
μεν, οποία sivat Της ατμόσφαιρας η,θλίψις έπά*
νω είς την επιφάνειαν του ημετερου σώματος. Με*
γάλη ε&αι α υ τη ? **ί όμως τελείως δεν την αί„
σθανόμεθα, ί τούλάχιςον πολλά ολίγον. Το υπό
τού άνΟρίΐβ^ου σώματος βαςαζόμενον βάρος, ε£*
ναι, ίσον μό τό βάρος <?ύλης αερος,ητις εχει β ά σ ιν,
r/;y επιφάνειαν τού ανθρωπίνου., σώματος* ύψος
5ε το της άτμοσφαίρας. Α’λλά τό βάρος ταύτ-ης
της τού άερος ςώλης είναι ίσον με τό βάρος μιας
«ρίλης υδραργύρου , η όποια βάσιν μεν εχει τηντού· ανθρωπίνου σώματος επιφάνειαν , ύψος δ»
28 δακτύλων.
ύποθέσωμεν λοιπόν, οτι το υ
σώματος η επιφάνεια 4νος ανθρώπου είναι δέκα*
πέντε τετραγωνικών ποδώ ν, τό. οποίον δεν, είναι
πολλά μακράν της αλήθειας. Εις κυβικός υδραρ
γύρου πούς , ώς άπέδειξεν ό Βρισ.σών., εχει β ά 
ρος 949 λιτρών , 12 ουγκιών ,
δραχμών, κβά
13 κόκκων. Μ ία λοιπόν υδραργύρου ςηλη, εχου*
<τα βάσιν ενός τετραγωνικού ποδός, καί ύψος 2.S
δακτύλων, εχει βάρος 2216 λιτρών, I ούγκίας*
7 δραχμώ ν, καί 54 κα^ *νός τρίτημορίου κόκκων*
τό οποίον. βάρος πολλαπλασ,ιασΟεν. με 15 aptO*
μόν των. τετραγωνικών, ποδών , όπου ύπεθεσαμεν,
οτι περιεχει τού ανθρωπίνου δώματος η έπιφβώ
ν εια , δίδει προκύπτον 33241 λίτρα ς, 13 ουγ
κιάς, 14 δρ α χμ ά ς, και 23 χόκκο.ύς * κμί αυτή
livat η μεσαία θλίψις , την οποίαν δοκιμάζομεν,
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«κ μέρους τής «τμβ(Τφ«ίρ*ς. Α’λλά πως «ιναι δυ
νατόν, οχ ι μόνρν ο άνθρωπο? νά μη συντρίβεται
υποκάτω εις τόσον πολύ ζάρρς, άλλα μάλιςα να
κινητά* εύκολώτατα και όχι μόνον ό άνθρωπος,
άλλα χαί τά πλέον; τρυφερά και απαλά δενδρίδια, άντέχορν; ήποκάτω είς τόσον δυνατήν Θλίψιν;
απορία ^μτ^ιΰΟ.υ^Λν6^ 1» «ψ ου ςοχασθώμ*ν,
οτι τού ά ^ ο ς,^ θ λ ίψ ις .βν$ργε? επίσης καθ' ολας
τά.ς πλΐνρά$> και οτ; είς, τςκ σώμα,τώ,ν επί γης ,
Ιν ,μ&οω .της„ χού. ,άέρος Θλίφξως , άκρλόυθ£ί το
αυτό, .καθώς<καί.είς τά όψάρια έν μεαΐ}» Tri? θλίψεως τού.υδατος , την, όποιαν,$εν τάν αίσθ φύον
ται τελείως Τουτρ
άτ^ο ίν. γνφςρν
θεώρημα, καί, άποδεδειγμένον με πολλάς πείρας,
ϋγο.υν, οτι αί ίσοι .κα4—αντικείμεναt δυνάμεις,
άμριβαίως ύ π { ^λληλων αναιρούνται, 3Sk τούτο
συντρέχει καίη,δύναμις η.ίσο^οπούσρι με τον έκ
τος άε'ρα, προερχομίντ άπό την έλα^ικότητα εκεί
νων .των πομφολύγων τού άερος,. αί όποΓαι ςεκονΤαι κρυμμενναι είς,τά ημέτερα ρευ^ά, «k το κελλώδες ύφασμα, είς το δέρμα, καί ε(ς άλλα εν
τός μέρη Τού σώματος · $ιότι αποδείχνει η πεΓρα,
οτι μικρός άερρς όγκος διά^Την έλα^ι^ο'τητά του
ημπρρ*? νά. ίσορροπηση με μεγάλην θλίψιν... προξι>θυμένην άπό μίαν, η πολλάς άτμ οσφαιρικά ς
^ηλας, Είναι ωφελψ,ρν αναμφίβολες. #k ημάς, τό
νά^δοκιμάζωμεν έκ μέρους, της Α’τμορφαίρας την
μεγάλην ταύτην >,θλίψιν · διότι ηξεύρομεν έκ της
πείρας,, oxt. οταν^άναβαίνωμεν είς τά υψηλότατα
ορη , οπ^υ η θ^ίψΐ.5 αυτή είναι πο^ύ όλιγωτέρα,
βλαπτομεθα ,$fc. την υγείαν πολλάκις.

5 5 $· Δ ια. του βαρομέτρου όχι μόνον μετρουνα μ«μεν της Α’τμοσφαφας την δλίψιν , άλλ ακόμη τρώμβν *ο
καί τό ύψος των τόπω ν, ή το υπό την θάλασσαν £ψβς των e.
ρεών με f t
αυτών βάθος^ Η \ μέθοδος είναι νά λά£ωμβν δύο ί*αρομβ'τ?βν·
βαρόμετρα εντελή , καί ν’ άφησωμεν τό εν κάτω
«ις τούς πρέποδας, κρατούμενον από άνθρωπον»πρθτ
σεκτικόν 'καί ταλλο νά τό μβταφέρωμεν, ί εις τό βά6ος, είςτό ύψος, το όποΤον Οελομβν νά μέτρησωμβν.
Α ? θύ*αρμοσ6ωσι καί τά δύο ούτως, ως-s τού
νδραργύρόύ*^ επιφάνεια περιεχόμενά εις την δε
ξαμενήν, νά ΙλΟη ί'σα με την γραμμήν της επι
φάνειας της θαλάσσης * επειδή τού άέρος η £λιψις μεγαλειρτέρα είναι επάνω ε{ς τό βαρόμετρον,
τό εν τη επιφάνεια της θαλάσσης, παρά επάνω
τού είς την κορυφήν τού ορούς * η ςηλη τού υ
δραργύρου πρέπει νά ηναι υψηλότερα εις έκεΓνο,
παρ’ δίς τούτο» Α’φ* ου παρατάλωμ*ν τά δύο διά
φορα υψη, και παρατηρησωμεν την διαφοράν αύ.
Των, λογαριάζοντες δ£ εκάςην γραμμήν τοιαύτης
διαφοράς
έ ξ ά π ο δ ά , ηγουν 7 * πόδας των Παρισιων, θέλομβν β χ« διά τού αθροίσματος των
διάφορων τον· άριθμόν των ποδων, των παρϋςωντων τό ζητούμενον ύψος. Of νεώτεροι ό'μως φυ
σικοί δέν δέχονται την τοιαύτην μέθοδον, λέγον^
τες," o n τού άέρος η πυκνότης ίσα μέ την επιφά
νειαν της θαλάσσης, καί είς την κορυφήν του ό
ρους, δεν' ημπορεΓ νά ύποτεθη £σον, τον όποΓον
άπαιτεΓται είς. την ρηθεΓσαν μέθοδον* περί πλέον
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επρεπε νά ύποθέσωμεν , on είναι προσέτι ίση
καί η κράσις τού άέρος κάτω, κ’ ε#αυω είς τό Ο
ρος. Α’λλά τοιαύτη ύπόθδσις δέκτη δεν είναι* δι
ότι δέν ηξευρομεν λεπτομερώς, όπρΓρς όρος πα*
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ρατηρ&£ται εις 7τόΰ ώε'ρσς την πυκνότητα ,'τ ά δ |
θθρμαντικόν apaiovet του βαρομέτρου τον υδράρ
γυρον ,. χαί · τό ψύχος' τον πυκνόνει, καί ax τού»
του .σνμβαίνουσι μ·τα£ολαί *ίς τάς ςάλας α^του,
αι\ όποΓαι-τελ&'ωί-δέν προέρχονται άπό ττς Α^τμο.
σφαίρας -τη' ,β άριυ;—Χ&λο< -πάντεβν-ά OflyftOW -χ α ^ -

ν ψυχρότης ικτβίνουσι καί.πυκνόνουσιν 4μοι£αίως
την αύττ^νΛ’τμοσφαΤραν ^ χαί διά τούτο $sv εί
ναι τοβάρΟςτης πάντοτβ το αυτό εις τ£ αυτά ύψη.

&ά

Ε ’πβιδη
της θλίψβως του άερος ύψόνεται
το ύδωρ, έπενοόθτσαν πβλλαί μηχαναί περί τού»
τ ο υ , καθώς είναι ο Σίφων, η σύρ/γξ, τό ύδροβόλον χ. τ. τά όποΓα livat περιττόν νά περιγράφω*
μεν * διότι ούτε τον τρόπον εχομεν νά τά κ»τα*
σκευάσωμεν 1 ομοίως εφευρεθήκαν -όργανα, ·ί καί
ά τελ ^ , με τά όποΓα μβτρουσι τού αβρός την υ
γρασίαν:, χαί την ξηρασίαν, χαί ονομάζονται υ
γρόμετρα.

Περί rm Α’τμοάφαίρας εν κιντ>$*ι * τ'γονν
Λερί τ ο ν Α’νέμρν.
rispi της

559 * θ ' Ατμοσφαιρικό; άηρ, τον οποΓον έως

ρας ϊ y Χ1ντί τ ωΡα . παντη ησυχαν εΘεωρησαμβν, εις πολλά;
«β·..
τ?αρατηρησιως αξίας κινήσεις ύπόκειται. A? κινή
σεις αύται είς δύο κυρίως ανάγονται. H r πρώτη
είναι διαδοχική από τόπου βίς' τόπον* μβτάβασις
μεγάλου τίνος μεγέθους άερος, με τα χύ τη τα , καί
προσδιωρισμενην διεύθυνσιν * καί η κίνησιί αυτή
ονομάζεται Α^νεμος. Η' άλλη είναι τρόμος, η παλ
μός , ος τις ταράττει τά μέρη τού άέρος προς ο»
λίγον ν .χωρίς νά τά μεταφέρη άπό τόπου εις τό-
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πον. E x τούτου προέρχεται ο' ή χ ο ς, περί του
οποίου θέλομεν ομιλήσει είς τ £ 'Λ
έξης κεφάλαιον.
.560, Ο Α νεμος· είναι τεταραγμίνος άηρ, τίγουν Τι ίςινΑ"της ατμόσφαιρας κινούμενο? ώς ρο« με τ α  vsjf ·ς.
χύτητα Τινά, καί προσδιωρίσμε'νην διεύθυνσιν. Of
παλαιοί εύχά ρt «ςούwτσ'
:αλύν καιρόν' νά γνωρίζωσι μο'νσν τέσσαρας διαφόρους Α*νεμβυς, τούς ό
ποιους- ω νόμ α ζονα ρχικούςπροσ πορισ μ ένους ;α>
π ο τά τεσσαρ* αρχικά σημεΓ#' -της 'σφαίρας, ηγσυν
άπό την ά ρ κ ίο ν ά π ό ·:<τάν μεσημΙ pfav , από την
ανατολήν , ' "κόίί από την ;δύσί?-.·’ Ef πει τα μερικοί έδιαίρεσαν την' σφαΤραν εις δξ ; μέρη , και επομέ
νως :'^ιε'Χρινα^νεξ διαφόρους ανέμους* μετά ταοτ*
υποδιαίρεσαν, καί ούτως έγειναν of Α^νεμοι εω5
Τρία’/ τα δύο.-Είναι αληθές, Οτι όλων τούτων των
Α νέμων διαίρεσις μεγάλως ωφελεΓ, μάλι^α την
ναυτική?.* E&att όμως περιττόν» νά όμιλησωμεν εν
μέρει περί πάντων.
^
56 τ. Δ ιά νά καταλά^ης εύκολως τΛν δια.·- Accupeijt?
XXOl4_«i'iftClXVr _
ρεσιν πάνφων των άνεμω ν, εννόησε κύκλον *δΓηρν%
μένον είς τεσσαρα ?σα μέρη, μέ δύο του διαμέ
τρους κατά κάθετον άλλτλαις. M s ταύτην. την.
διαίρεσιν θέλεις Ιχβι τάν θβσιν των Τεσσάρων αρ
χικών άνεμων*· -of δε άλλοι , διά νά όμιλησωμεν
άκρι£ω$, είναι άνεμοι δεύτεροι, θ ' άνεμος ό «νέτ
0>ν άπό 'τό. μέρος της ανατολής, Ονομάζεται Εύρος
(λε£άντβ άπό τούς' ’Ιταλούς , καί έ<ς άπό τούς
Γαλλάτας)*- ό δυτικός λέγεται Ζέφυρος (πονβντε
άπό 'το ύ ς'Ιτα λ ο ύ ς καί όβες άπα τούς Ρριλλάτας)*
ό άπό την μεσημβρίαν, Νότος (Μεζογγιόρνο, καί
2 ούδ.) *· τελευταΓον \ ό άπό την άρκτον, Βορέ ας
(τραμ οντάνα, Νόρδ)#·: Α% δν/ιρέ^ης έκατον του
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κύκλον τεταρτημόριον. efs δύο ϊρα μ έρ η , Gέλβις
βχβι, άλλους τβσσαρας ανέμους. G* μεταξύ του
Ζέφυρου, καί τρυ Βορεου, ο’νρμάζεται Λιβυκός
(Μ αε^ρο, Νόρδ όβ$ς)· ό μεταξύ.toy Βορίου καί του
Ε ^ ρ ο υ ,Κ α ικ ία ^ ίΓ ρ α Γ κ ρ ς^ ίϊρ ρ ί;^ * ό μεταξύ του
Νότου ?ιαί Εύρου* Εύρόνοτος (Ξιρόκο^σούδ ες)' τέ
λος πάντων, ό μ ετα ξύ του Νότου καί τού Ζέφυρου,
“Ν δτολ^μκος (Γαρμπής* σούδ ο€ες). Λ ν μ*τά. τάς
- ox*<* διαιρέσεις εξακολούθησές νά διαιρης τον κυ.
θέλεις ίχει. καί ,ριλλους άνεμους, of οποϊοι
ονομάζονται, τέταρτα^ των άνεμων. Τον . κύκλον
τούτον ούτω διηρημενον , . of. να.ύται τον β άλλου σιν
υποκάτω,.τύς μαγνητικης,βελρνης, διά νά τον έ
χουν. προς χρΐίσιν των, . .., .
Τ ?ι·* «Γίη ; f ύ ?. Τρία εί'δη άνεμων κυρίως ημπορούμεν
έ?χιχων βνε: νά διακμινωμεν. Ιίρωτοι ε/γαι οι Γενικοί > καί <ςα~
Ot$ot T; οί 'ρποιοι πάντοτε ττγρρυσιγ ^πρ.εν. μέρος
της' άτμρσφαίρμς, καί ,έχουν την αυτήν πάντοτε
διεύθυνσιν · καθώς όσοι έπικρατούσι κατά συνέ
χειαν. μεταξύ των δυο τροπικών, £>ί δεύτεροι ο·.
νρμάζον,ταΐ. Τριαδικό;, ρΓτινες διαρκούν μερικούς
* 'μ^νάς^ καδως ρσδι ονομάζονται ώι£ο τούς παλαι-'
ο^ς j^’Tyjffiai % ω$ ο^πνεογτ^ άπο,τήγ ,Εύρόνοτον,
διαρκούσι γ άπρ τά$; άρ^^τού,όκτωβρίομ εως τον
Μάνον^.-.,Οί.; δε ctτ τ ^ τ - Τ © λ τϋ& Μάίον,
€^s rTpy (ϊκτωβ’ριρν t Γ μ#τ$|-υ<:ηφων «{γιαλών τού
Ζρ^χουεβαρ>ν καί ;της νησρυ. Μαδαγασκάρ. Ε ις
TOipTJ^i ·4νάγοντ^ι
Χ&ν -o f . λεγόμενοι της
% ? ^ ϊβ τ ΐ4 , χαι Trs ^rS j^lco τού$ oitotous οΕ πρωκαί οι\άλλοι το εσπέρας.
Τ ο.τρίτον είδος περιέχει Τούς ανωμάλους καί με
ταβαλλόμενους άνεμους , ώς προς την διεύθυνσιν,
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καί τ ίν ταχύτητά Των, Λ
κάί διάρκεια^/' 0 ? άνε-ϊ
pot ούτοι πνέουσι μ ά λ ιςα β?ς~^Τας ‘Εύχράτόπς' 2Γωνας. Πολλά&£::π$έόυ σιV r si» Ταδτω δυο 4 -η:τρεΓς
άνεμοι , ο' έΐς επάνω Του άλλου' χατά διάφοροί
διεύθυνσή ένίοτε είς^τι^ΧΟρύφην τοί/άρους πνε*·
si άλλος άνεμος, 'κ ά ί άλλος εναντίός πVest ϋίς
τούς πρόποδάς.
' *'* '■'■*' ;; ·"·■'' ’ " ' '
"'*
563. Των άνεμων
t^bj^iev 6αυμάσ&ςίπβ*
ρίγραψάν μερικοί φυσητοί, χ ά ί μάλίξά tT'MotJ.
σχεμ^ροδχιο^, ο όποΓος είς μιαν tot/ διατριβήν
κάτεγραψεν όχι μόνον τάς εαυΤου παρατηρήσεις ,
άλλ’ όσα ημπόρεσε νά συμμάζώξή προς τούτοις
χαΐ από τά συγγράμματα των' άλλων, ηγουν τΟυ
A fλείου, καί του Δεχεράμόι). Ε 5νταυ 0* πρέπει
νά Παρατήρησης μόνον,|δτι ολον οί «Γρήμενόι άνε
μοι δίάφόρως μεταβάλλονται κατά τούς δίαφο^ους
Τόπους, είς τούς οποίους πνεθυΟι>* οί άνεμοι της
Δύσεως παρ. χ ά . όντες είς την Ο'λλάδαν βροχε
ροί , εί/άΐ ξηροί καί έύδιοι οσόν πληιίιάζόυσιν είς
το Καναδά. Ο* «ύρόνοτος είναι φ την υγείαν ε
πιβλαβής «, χαί καίει σχεδόν ολα τά- όπωρίχα είς
ΑΓξ είς Την Πραβάνζαν, χατά την μαρτυρίανπολλων παρατηρητών. Είνάτ οριως ύ γιεςά τό ς' β& τύ
ΚαπΟ ρούξ της «ύτης επαρχίας , καί συνεργεί ro λύ είς τ^ν χαρΗοφορ'ίαν 'της γης. θ ' Βορέας s lf
επιβλαβέςατός , καί ψυχρότατος *ίς την Πολλώ
νίαν, "είναι ψυχρύς χαί είς την Ι τ α λ ία ν , όμως
υγιεινότατος * ό Βορειοανατολικός, τον οποίΟν <οχάζονταί ώς επί πό πλβΓςον είς μερικούς τόΠόυς
πρόδρομον της βροχής, της. χιονός, καί άλλων
όμοίων μετεώρων, πνέει ενίοτε είς Την Ε'λλαδα,

Α ιτοτιλββ μ β τ α tiy » w
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καί πρόξενε? β η χ α , πονόλαιμον, ηόνόν του ςηθους χ. τ.
Λ ·
Αίτιον των ;
4. Πολύν-καιρόν ενήσχόληθησαν πάντοτε οι
γίνικων,
**1 ότυσικόί νά ειίρωσΐ την αιτίαν των άνεμων. Οι νε*spte £ty.
έτεροι όμως φαίνεται o n επετυ^ον του σκοπού*
άνϊ/Χα».·
Δ ιά νά καταλάέ’ωμεν πως γίνεται-, ο άνεμος, είVai άναγκα?ον νά θεωρη£ωμ$ν τον αέρα τον περίκυκλούντά την. σφαίραν , διηρημένόν είς πολλάς
ςηλαδ πρΟσκολλημένας άλληλαις , καθώς νοουμεν
, ίι^ η μ έ ν ο ν είς πολλά? ξηλμς της θαλάσσες, των
λιμνών , τών- πόίάμών το ύδωρ* Α ί του άέρος
£ηλαι 5»ν ε^ονσιν όλαι το αύτό ύψος* αλλά μακρότεραι. είναι αί υπό τον, ισημερινόν, ώς πλέον
άραιούμεναί υπό του θερμαντικού * αί δε υπό τούς

£6

τροπικούς, χα! πΟλλω πλε'ον $ί υπό τούς πόλους
είναι βραχύτεραι, διά την ex τού Η'λ ίου εις εκβΓVa τά μέρη έκχερμένίιν ^ γ ^ ΐβ ρ α ν τού θερμαν
τικού ποσότητα,, Ε’πειδίό λοιπόν ό άηρ είναι σώ
μα ρευςόν , τό οπφίΟν κλίνει πάντΟτε προς την
Ισορροπίαν, άί τού ίσ$μβρ*ν$μ (£ηλαι * ύψηλότε^
ραι ούσαι, χύνΟυν άνωθεν :4ίρα Ιπ^νω βίς. τάς
βντεύθεν των τροπικών $ηλά$·; κ& ^υται άμοι£αίως κάμνΟυν τό «ντο είς ΛΡ& υπό τούς πόλους^
Α’λλ* επειδή καί αί μ$κρότ$ραι f .καί άί βρΑχύτε·
ραι ςίλα ι .π ερ ιέχο υν fel> αβρός ποιότητα,
καί η διαφορά δδ*; συνύςατάι
άλλό, δίμη είς
Την περίίσότεραν., η ολίγωτέραν αραίό^ητά * διά
την είρημόνην λοιπόν χυσώ χάνεΐαΐ η ίσόρρόπία,
διά τούτο αί υπό τούς πολόύς ^ λ α ί πυχνότεραι
άύσαί , πρέπει νά χυθώσι διά την άνωθεν θλίψιν,
άπό τά κάτω μέρη είς τα ευτεύθεν των τροπικών,
,τάς ηττον πβπυκνωμενας · και αυται ομοίως 9 ε|ς

τα ς rri ηττόν πυχνάς ύπό τόν ίσΑμερινόν φ ίλ α ς4
ιδού λοιπόν δύο άέρος ροοι) , μία είς τό υψηλόν
με'ρος της ατμόσφαιρας' από τόν'ίσημερινόν είς
τούς πόλους, και άλλη είς τό χαμηλόν της αύτης*
διευΟυνομβνη από τους πόλους προς *τόν "ίσημβρι*
νόν. Αυτή είναι η άρχ-η των γενικών, και περίο
ικ ω ν άνεμων* Ε’πειδη όμως υποκάτω των''αυτών'
παραλλήλων διάφορος είναι η κράσις ,
πρέπει νά -?vat και τού άερος αί πυκνότητες^· 5ιά
τούτο άί αύταί ροαι είναι-κατείς to υψηλόν·*'
είς τό χαμηλόν μέρος · έκ' τούτου . Λπ.ροέρχονται
oic άνεμOt, οί όπΟΓοι κανονικως s’πίκρα τούσιν είς
μ.·ρικθύς τοποϋς από Ανατολών είς Δυσμάς* και
από Δυσμων είς Α’νατόλάς.
Δ ιά νά «ξηγησωμεν την άρχην των όχ της θα
λάσσης , καί γης ανέμων , πρέπει νά προςρεξωμεν είς trjv αυΤην αίΐίαν των Γενικών, Η* θερμό*
της τού Η'λ ίου , και επομένως η άραίοτης τού ά*.
'ρος άρ^εΓ νά πρΟξενηττη τοιούτοΟς ά ν ε μ ο ί * όταν
ο ήλιος ύψωθη μεταξύ ?των τροπικών προς τάς
ίξ ώρας προ τού μεσημίριου, είς τούς τόπους, δ*;
•του πνέουσι τ&όύτοι άνεμοί', ό άηρψ^χσί η γη
τ ολύ θερμαίνονται δ υ ο , η τρεις ώρας μετά την
ύψ ω σι/τού Η'λίου. (Λ εν το&* άέρος of όγκος αραιού-"
Tat περισ σότερό,
όσον Μις την επιφάνειαν
της 6αλάσσηςν ώ?8 ^ θερμανθείς άηρ ύψούμένος
ύπεράνω των ορίων της'άτμοσφαίρας, πρέπει νά
πέση βκ πλαγίου, χοά V* αύξηση to ύψος, xfett τό
βάρος των είς την έπ*φάνε*αν Της θαλάσσης ςην
λων. Τ ό χαμηλότερον λοιπόν τούτων μέρος φέρίr a t είς την γην προς τό- άραιότερον, καί προξβνετ
θαλάσσιον άνεμον, ·ν όσω ό ίκ ΐ της έπιφ*νεία$
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της γης ά κρ, είναι αραιότερος τού επί της θαλάσ
σης* Α’λλ’ ο επ: της γης άηρ είναι θερμότερος,
λαί ε'πομενως αραιότερος μετά το μεσημέριον β «ς
τρεΓς <3ρας* τότε ύψόνονται πολλοί ατμοί από την
θάλασσαν * σθεν 6 θαλάσσιας άνεμος είναι σφοδρό
τερος μετά το μεσημέριον εως τρεΓς ώρας, παρά
βίςάλλας ώρας της ημέρας. Η' θερμότης του επί
Της. Y tt iifW όλιγος-ούεΐ περί δύσμάς Η'λίου *
ίό τ ε ityc/vovfltl όλιγώτέροι της θαλάσσης ά χ μ ο ί,
καί 0? άνεμοι πνέουσι με όλιγωτέράν ,σφοδρότητά
προς την γην. Μ«τά την δύσιν τού Η'λ ίου αρχί
ζει νά ίσορροπη τό θερμαντικόν είς τό μέρος της
ατμόσφαιρας, το καλύπτον την γην καί την θά
λασσαν , και παύει ό ανεμβς, Ε’πειδη όμως διαρκέ? ακόμη τό θερμαντικόν είς την γην και είς τά
υδα τα της θαλάσσης, άλλ’ εξατμίζονται απ’ αυ^ην πλειότβραι θερμαί άτμίδες, παρά άπό τόν γην$
καί εκ τούτων των άτμίδων αρά^νεται ο άηρ περισ
σότερον j παρά άπό τάς εκ της γης ά τμ ίδ α ς, α£
όποΓαι τελείως, η πολλά άλίγΟν άραιόνουσι τόν
άέρα* διά τούτο της γης ό άηρ Tpe^it προς τάς
ιπ ί της θαλάσσης ςηλάς, χάί πρόξ$νεΓ άνεμον εκ
της γης* Προς τσύτοις , επειδή τού της θαλάσσης
άέρός ό ογκός άρβαόνεται παρά πόλύ; ύψόνεται
ύπερον» των ορίων Της άτμοσφαίρας, καί χυνόμενος βίς τάς ςάλάς , τάς επί της επιφάνειας
Της γης, αυξάνει τό βάρος καί την' πυκνότητά των,
καί αναγκάζει τό χαμηλότερον μέρος τωίν νά εξαπλωθη μ άλιςα προς την θάλασσαν, ΪΙαύει ό
άνεμος της γης τό πρωί· Stort αρχίζει η ίσορροΛία τού θερμαντικού, τού μ ετα ξύ τού άερος, της γης,
**: της θαλάσσης, καί των άνεμωντων ύψουμενων
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«πο τα δυο μέρη. Ο*ταν όμως ο’ καιρός ηναι υγρός, και,
ό ουρανός από νέφη σκεπασμένος, η γη και η θάλασ-κ
σα, όμούμε τον αέρα τον επί της επιφάνειας των,
επειδή δεν είναι ανισος η θερμότης των, ^δέν προξενουσιν άνεμους γης καί. , θαλάσσης, καί τούτο
συμφωνεί* κατά πάντα,·με τάς παρατηρησέις. .0;
άνεμοι της γης, οί όποΓοι επικρατουσιν είς,-τονς
κόλπους της θαλασσής, 8ίνας·σφοδρότεροι--άπ\--όσου^ πνεουσιν ,από τά ακρωτήρια ’ .καί είναι ifaρατηρημένον, οτι της-θαλάσσης ο( άνεμοι καί της
γίίς είναι όλιγωΤερον. σφοδροί ©βατούς, τόπους, $σοι είναι πλέον εκτεθειμένοι -,εί$ Τ^γενικόν^άέρΛ»
Μένει νά ειδωμεν, οποίον είναι τ©^ a&upy πάν
των των μεταβλητών ανεμών, οΓ τινες επικρατου-'
σιν είς τους ίδικούς μας τ ό π ο υ ς ,*αί·; αρχίζουσι,
τελειόνουσι, καί; διαδέχονταιά$λληλους ανωμάλως*
καί ποθεν προέρχονται τόσα, φαινόμεναεύδίας,'
βροχής , καύσωνος , καί ψύχους, τά όποΓα βλεπομεν αίφνηδίως. Εις την. σφαίραν, ημών βλέπομεν, ότι φθείρονται'■συνεχώς πολλά μη διαμε'νοντα άεροειδη
άάί; μεταβάλλονται είς ύδατ
Τωδη μετέωρον ό'τάγ* ύψωθη το ύδωρ,.μεταβλη.
6εν είς ατμούς διά τού -θερμαντικού;,; ένόνεται μβ;
τον ά'έρα^· καί γίνεται ο'μοίώς^ρατόνΟτςιν ομι
λήσω -περί των υδατωδών μετεώρων > θελε^ ,,ιδεΓ,'
οτι επειδή άναχωρβΓ βαθμηδόν ά«0 τον ατμόν
τούτον μία τις πΟσότης θερμαντικού, μεταβάλλε
ται είς πομφόλυγας, και άποτελεΓ τά^νέφη* και
άφ' ού αναχώρηση καί άλλο θερμαντικόν, μετά-'
βάλλεται είς δρόσον, η ο μ ίχλη ν^ βροχήν, ή χιόνα, η χάλαζαν. (ίταν εκ τούτων τι συμβη, εί
ναι φανερόν, ότι μεγαλωτατόν τι μιγεθώς μη
Ε e
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«Μάρκου* άεροειδούς ρευςού μεταβάλλεται εις μι*
χρότάτον μέγεθος* διότι &ά νά γένη μία ςαλαγ*
μαΤία ύδ&τος , χ ρειάζεται · ποσότης τις
αοράτων ατμών.
Ε πειδη λοιπόν γίνεται tou
αύτη μεταβολή , α: τον άερος ςηλαι, κα£
* ί πλησίον , καί α:' μακράν, δηλαδη α: βαράτε1-'
ραι, πρέπει νά υπάγωσιν άλληλοδιαδόχως, κα:
να ισοροοπήσωσί μ εχείνας-, εις τας οποίας εγειvs τό τοιουτο φαίνόμενον, κα: άπόκτησαν βάρος
όλιγώτερον. Αυτή η ορμή των του άερος ςηλων,
ίίς τό νά ^σσορροπήσωσι, καθ αυτό άλλο δεν εϊνα», εί μη άνεμος* Κα: επειδή των μη διαρκών
άεαοειδων ρευςων η εις ξτρεόν* η υγρόν σώμα με
ταβολή , δόν εχεί. διωρ ισμενον καιρόν i, άλλα προ
έρχεται από μεταβλητά συμβεβηκόΐα * ούτώ με
ταβλητοί 5 κα: ά ΰ ίΐΐρ ο ά ο '. πρέπει νά ηναι καί ο: εκ
τούτων προερχόμενη άνεμοι. Καί άλλα: πολλά:
αίτίαι ημπορουν νά συντρεξωσιν ε(ς την γένεσιν
'"των μεταβλητών άνεμων. Μία απ αύτάς ημπορεΐνά ηναι καί ηκαυσις, η έν μεσωτης ατμόσφαι
ρας ενίοτε γινόμενη, του ύδρογονικου πνεύματος*
καί τού οξυγονικου* :τά ΟποΓα εις αυτήν ευοίσκον-ι
Tat. Ε’χ ταυ της της ρ ύ σ εω ς γεννάται τό ύδωρ, καί
«πεμένως* άν,η ποσότης των δύο πνευμάτων ηναι
πολύ μεγάλη , γεννάται ραγδαία καί βίαιος βρο
χ ή , Ε’κ ταύτης της καύσεως γεννάται προς τού^
τοις πολύ κενόν διάβημα εις τον αέρα* καί ε’πειδή caI ςηλαι αυτού δεν είναι πλέον εις ισορροπίαν,
σηκόνεται άνεμος σφοδρός. Κα: προς τούτοίς η
αίφνηδιος ψυχρό%.& τίνος Ιπιφανείας, προερχόμενη
από την πτωσιν τ?ς χιόνος, η χαλάζης, ημπορεί
νά γένη αιτέα της άπαιτουμένης των ςτ,λων του
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άε'ρός [ανισορροπίας, χ εκ τούτοι να προζενηθη
άνεμος. Τέλος πάντων, διά νά παρατρεξωμεν πθλάς άλλας αιτίας των άτακτων τούτων του άέρος
κινήσεων, λέγω, OTt είς την γένβσιν αυτών ημπαρούν νά συντρέξωσι τα περί ημάς διάφορ’ αντι
κείμενα. παραδ; χά. e tr. ενα τόπον όπου ανθηρά
είναι η βλάςησις καί ζωηρά, ε’κεΓ έζειλίσσεται πο
λύ όξυγονικόν πνεύμα. Ε’άν πλησίον αύτβυ εύρίσκεται άλλος τόπος , όπου η φύσις δεν παράςηνει , εί μη έρημόν φοβέραν * είναι φανερόν ^ ό'τι
μεταξύ τούτων των δυο τόπων είναι αδύνατον να
<αθη άερ6ς ίσορροπία. 0*0 εν αί του ενός ςηλαί
πίπτουσίν επάνω εις τάς του άλλου, κάί διά τού
το εκεί γεννάτ&ι Ανεμος*
Δ ιά νά εξηγησώμεν όσα φαινόμενα προξενούσιν οί μεταβλητοί άνδμόι, καθώς είναι τά της
βροχής, εύδίας, καύσώνος ^ ψύχους κ. τ; τά οΓ:
ποια συμβαίνουσιν αίφνηδίως * δεν είναι ανάγκη
νά ύποθέσωμεν, ως έκαμαν τινες φυσικοί , ότι οί
τοιόύτοι άνεμοι έρχονται από μακουνούς τόπους.
Α’πό τάς ανωτέρω Θεωρίας καταλαμβάνόμεν,
Οτι όταν μία τις αιτία εις τόν τυχόν' τα της ατμό
σφαιρας τόπον, καί είς αυτόν τόν πλησίον ημών,
προξενηση ισορροπίας ταραχήν είς τάς του άέρος
ςη'λας, σπουδάζουσάι αύται νά επαναλάβωσι την
ισορροπίαν, προξενούσι μίαν ροήν προς ημάς* τού
του δοΘέντος, άν η ροη αύτη τρέχει ^επάνω Των
ύδάτων, καθώς οί άνεμοι της μεσημβρίας, κα:
δύσε ως , ευκόλως ένόνεται με τούς ατμούς, τού?
οποίους καθ’ οδόν άπαντά. Τ ότε, είτε ΐροη απαν
τήσει μίαν κράσιν ψυχροτέραν παρά την ίδιαν 6 Ϊ τ έ
όλιγοςεύσει η ταχύτατη της κίνησις, είς τβ όπο?E e j
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ον πολλά a tτι* ημπορούν νά την καθυποβάλωσι^
Οΐλει βιασθη ν άφηση ποσότητα τινά μεγαλειοτε.
ραν, η μικρό τέραν ατμών. Η' ποσότης των άτμω>
αυτή ούτως άφειμενη , πυκνόνεται εις νέφη , καί
προξενεΓ βροχήν , η ομιχλών, κατά λόγον του
διαλυόμενου θερμαντικού. πρόσθες, οτι, άφ’ ούμεταβαλθωσιν
ατμοί εις ύδωρ, μενει ελεύθερα πολ
λά θερμαντικού ποσότης , καί τούτο προξενεί" υ
γρασίαν εις τάν άτμοσφαΓραν, καί* θερμότητα, καί
Ινόχλησιν εις την αναπνοήν^ καθώς τω οντι δοκιμάζομεν , όταν πνέωσιν οί λεγόμενοι. Ευρόνοτοε
άνεμοι· Ο’τάν
μερικαί τού άερος ροαί, κα
θώς αί των βορείων άνεμων,* ερχωνται είς ημάς
ού περάσωσι πλησίον, η μακράν από ψυχρά*
ν
'
ν ,
,
- \ »
και παγωμένα ορη * προσχρουουσαι εις α υ τα , αφίνουσιν εκεί" έξ ά^άγχτ.ς πολλούς ατμούς, ούτοε
δε μείαβάλλονται εις ύδωρ * καί επειδή απαντωμ ι χαμηλωτεραν^κράσιν , χάνου σι πολύ θερμαντι
κόν , και μεταβάλλονται είς χιο'να. Ε ’ξακολουθούσιν όμως την πορείαν των αί ροαί αύται, καί
φθάνουσιν εις ημάς ούτια ψυχραί* καί ξηραί* καί
^ μεν ψυχοότης των προέρχεται άπό Την ςάρησιν
της θερμότητος 1 η δέ ξηρότης , διότι εγυμνωθησαν από τούς ατμούς * βλεπομεν λοιπόν εις την
ατμόσφαιραν φαινόμενα πάντη εναντία εις τά εκ
τού εύρονότου* δηλαδη «χομεν καιρόν ψυχρόν,
καί δύδιον*
Μ&νει νά έξήγησωμεν την εναλλάξ τού
xatpou, καλού, καί κακού μεταβολήν, διά την
όποιαν συνεχώς βλεπομεν β ρ ο χ ή ν ,-ε ίτα δύδίαν ,
καί πάλιν βροχήν» Τούτο συμβαίνει, όταν άπο*
εναντία σημεία πνέωσιν οί άνεμοι, /γουν όταν

οί

οftως

αψ

Π·βο ‘Tfo«^χϊΤία η β-

ναλλαξ "Το£
xatf eV μ ίτα.
^ολη, χαλοί,
κ*\

κ«χ*ϊ.
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*πο αντικείμενα μέρη ερχω.νταί εις ημάς αντικείμεναι ροαί ♦ καθώς ra p . χά, άπό βορέαν, καί νό
τον. Εις τό διάςημα εκείνο , εις τό όποΓον ό εΤς
άνεμος διαδέχεται τον άλ^ον, επικρατούσε τα
ι'δια έκάς·ω Αποτελέσματα* καί όταν είς έπιμόν,ως
επικρατή, επιμο'νως δίαρκεΓ καί ό κακός, η καλός
καιρός, (λταν πνέη άνεμος πάντη γυμνός από
ατμούς, εχομεν καλόν καιρόν, καί ξηρόν. Ο^ταν
όμως ηναι' γεμάτος από ατμούς, τον εχομεν υ
γρόν, καί κακόν. Με τάς είρημένας θεωρίας δεν
*ίναι δύσκολον νά δωσωμεν λόγον περί των εξ ά
νεμων φαινομένων.
$ 6 6 . Διά την

ατμόσφαιρα? ίσχύν έπα'νιώ χ τ «τϊΧ*.
είς τά ημ,ετ.ερα. σώματα, κατά διαφόρους τρόπους σμ.ατα Τ*·,
άνεμων
αίσθανόμεθα τών άνεμων την μεταβολήν* Καί το
,
r
*,
,
,
Vu* βί« ~’άν
αξιον παρατηρησ^ως είναι, Οτι εις κρασιν παντη
β4;
ομοίαν , αίσθανόμεθα (η τό νομίζομεν) θλίψιν , ρ·αΤ*·
πότε- ζε<ςην, πότε xpuspav. 0"ταν μάς εγγίζη ό
ίηρ , ό όποιος πολύ φορτισμένος ων άπό ατμούς,
γίνεται ανεπιτήδειος είς μ ο νά ενωθώ μέ τον χ υ .
μ,όν της άδηλου, και της πνευμον/κης διαπνοής,
αίσθανόμεθα καύσωνα. Ε’ξ εναντίας αίσθανόμεθα
ψ ύ χο ς, όταν μας έγγιζη άηρ πάντη γυμνός άπο
ά τμ ούς, καί επομένως επιτήδειος νά ένωθρ πάλιν
με αυτούς^'καί μ* τον χυ μ ό ν , τον διαπνέοντ*
•κ τού ημετέρου σώματος. Ε’νίοτε είναι τόσον μ ε
γάλη η συγγένεια τού άέρος pJ τον διαπνεόμενον υδατώδη χ υ μ ό ν , ώς'ε ξηραίνει καί σχίζει τά
χείλη. Και αυτή είναι η περίπτωσής, είς την ο
ποίαν ταχύνεται η' τού ζώου διαπνοή, καί εκέ αι
νεί άπό τό σώμα τό θερμαντικόν · διότι η υγρά
καί θέρμη κατάς·*σις της ατμόσφαιρας είναι η π ι-
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ρίπτωσις εκείνη, «ίς την οποίαν εν μέρος του εν
τώ ζωω, θερμαντικού, διωρισμένον νά έκτελη την
άδηλον διαπνοήν, δ^ν χρησιμεύει πλέον είς ταύτην την αναγκαίαν εργασίαν. Ο ταν δ άόρ εχη πολλην συγγένειαν με τούς ατμούς , βλέπαμεν άλλο
φαινόμενου παρατηρησεως άξιον * ηγουν κάμνει
πολλακις νά χαΟώσι κατ’ ολίγον μερικά νέφη, ευ
ρισκόμενα είς την άτμοσφαΓραν ακίνητα, καί να
μεταβάλλουν
τόν| υδατώδη κα: φυσώδη είς
αόρατόν ατμόν.
Ταχυτης
f6 7 . Πολλοί φυσικοί ένησχοληθησαν είς το νά
*■vi άνεμου.
μετρησωσι την τα χύτητα τών άνεμων, κάμνοντές
τους νά μεταφέρωσι μικρά πτερά, καί άλλα ελα
φρά σ ώ μ α τα , καί έξετάζοντες πόσην οδον διηνυσαν τά σώματα ταύτα, είς διωρισμένον καιρόν
υπό τού άνεμου άπωθούμενα. Α’λλ’ από ταυ την
την πεΓραν , εί καί. άπλουςάτην, καί εύκολωτάτην,
τίποτε δεν ημπορούμεν νά συνάξωμεν * διότι όσοι
έκαμαν πεΓρας, δεν συμφωνούσιν αναμεταξύ των.
θ ' Μαοιόττος εξέτασε την ταχύτητα τού σφο
δρότερου άνεμου , καί λ έγει, ότι 3 2 ^όδας τρέ
χει είς έ'καςον λεπτόν δεύτερον*, ό Δέρχαμος ευρηκεν 66 αγγλικούς πόδας είς έκαφον δεύτερον ,
δηλαδη σχεδόν τό δνπλάσιον.1 Οί δύμ ούτοι φυ
σικοί, ώς παρατη,ρεΓ συνετώς ό Νόλλετος, δεν είχον ορθόν κανόνα διά νά κρίνωσιν ακριβώς καί
λεπτομερώς, ποιος είναι ο' σφοδρο'τερος άνεμος,
ΙΙολλοί δοξάζουσιν, ότι η μέση τα χύίη ς τών ά
νεμον είναι ^τοιαύτη ,
6 νά ημπορη νά διανύση 12 μιλιά την ώραν.
5 $ 8· At περί τών άνεμων παρατηρήσεις ποτέ
Λ*ν»μοσχο.
9UK.
δέ^ ημεληΟησαν, ούτ απ’ αυτούς τούς άμαΟεΓς

^9
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κατοίκους των αγρών· Συνηθςία είναι, νά ύψωνωνωσι σημεία (Μ παντιέοας) $ίς τάς κορπφάς των
«χροπολεων, τών πύργων , των κωδωνος·ασιων ,
καί άλλων υψηλών τόπων. Ανδρόνικός τις ωκοδόμησεν βίς τα? Αθήνας πύργον οκτάγωνον,, τού
οποίου τά όκτω πρόσωπα ήσαν τ$τραμμένα είς
τά οκτώ τού ορίζοντος σημεία, cOev πνέουσιν of
οκτώ είρημένοι άνεμοι ’ και εβαλεν έπαν<^ ενα ο*
ρειχαλκινον τρίτωνα, κινητόν περί τον ςρόφιγγα.
.0 * τρίτων περιςρεφόμένος υπό των ανέμων, εδειχνε 'την πνον,ν. αυτών με μίαν ράβδον, την οποί,
αν έκράτει «ίς τάς χδίρας. Τοιούτον.. opytxvov, κα
θώς $ίναι τ’ ανεμοσκόπια, δείχνει άληθ^να την δι·
εύθυνσιν τού άνεμου * άλλ’ είς μόνους εκείνου?,
των οποίων φθάνει η ορασις είς τό άκοότατςν Ttf5
οικοδομής, οπού είναι τεθειμένον.
,569. Η* δύνα μις τού άνεμου, ω ς καί των άλ ΙΤοββν π?·5«ψχ!Τ*ς q
λων σωμάτων., προέρχεται^ από την ταχύτητα , δνναμΛς τ ο ί
και από τον όγκον του., άγουν άπό την ποσότη άνίρ.ου, καί
τα τού κινούμενου άέρος.- Ο^εν. ό αυτός [άνεμος -πως
να τ τ ν μ.6*
τόσο» περισσοτέρων βίαν μεταχειρίζεται, όσω με- τ^ωμίν,
γαλειοτέραν επιφάνειαν του σώματος άπαν,τηση.
£ ιά ταύτπν την αιτίαν άνοίγομεν πολύ , η ολίγον
Τα πανία τού πλοίου , καί πλατύνομεν ωσαύτως
τάς πτέρυγας τού ανεμομύλου. Τ α δένδρα είναι
όλιγωτερον υποκείμενα τον χειμώνα νά συντριφθωΤ
σιν άπό την σφοδρό τη τα των άνεμων * παρά το
θέρος* διότι τον χειμώνα γυμνά όντα άπό φύλλα,
έχουν μικροτεραν επιφάνειαν. Παλλάς μηχα.νάς επενόρσαν οί φυσικοί, όνομαζομένας άνεμοσ^όπια*
διά νά γνωρίζωοΊ Των ανέμων την σχετικήν δόνα-
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λ0*.

μίν* Η' πλέον άγχινουςερα είναι του Ονς — εν—
Βραύου, της οποίας την περιγραφήν θελεις εύρεΐ
εις τά πρακτικά της ακαδημίας των επιςημων τω
€tsi 17 3 r*
Των
57°® λ 'ν οι άνεμοι ενίοτε προζενονσι βλάβας
πολλούς τοπους της επιφάνειας της
γη ς, μάς ανταμείβουν όμως παρά πολύ αντί τού
των μ ε ωφελείας μεγάλας» Μεταφερουοτ τά νέφη,
διά νά αρ^εύσωσι, και καρποφο'ρα να εκτελέσωσι
τά διάφορα μέρη της γης. Τ α διασκοοπίζουσι προς
τούτοις, 5ta νά διαδεχθη η γαληνη την τρικυμί
αν. Διά? τοιούτων κινήσεων καί ταραχών , ανα
καινίζεται 6 άηρ, και καθαρίζεται. Μερικοί τοποι ηθελον είσθαι ακατοίκητοι, χ<ορις των άνε
μων την βοήθειαν * και τάί οντι κανείς δεν αγνοεΓ,
οτι ο πολύς καύσων εχει χρείαν νά συγκερασθη
από ψυχρόν άε’ρα * καί .οτι άλλο δυσκολωτερον
πράγμα δεν εΓναι, παρά το νά ύπόφερώμεν τον
υπερβολικόν καύσωνα. Ταράττουσιν οί άνεμοι,
καί κινούσι τά ύδατα, καί ούτως εμποδίζουσι την
σηψιν τω ν, διά νά μην άναδίδωσι λοιμώδη απο
φοράν «ίς τύν επιφάνειαν της σφαίρας ημών* Είναι
αληθές , ότι άνεμος πνεων άπό τόπον δυσώδη, φέ^ ίΐ κακάς αναθυμιάσεις, καί γίνεται όχημα τού
λοιμού. Α’λλά τά συμβεβηκότα ταύτα είναι μερι
κά καί σπάνια, καί ό αριθμός αύτων είναι μικρός,
παραβαλλόμενος με τάς έκ των άνεμων άπειρους
ωφελείας. Δ εν πρέπει νά Θαυμάζωμεν, βλέποντες
νά γεννωνται φυτά επάνω είς τά άκρα των πύργων,
κωδωνοςασίων, καί άλλων οικοδομών, όπου δίν
s&at δυνατόν νά πι^εύσωμεν, ότι άνθρωπος ελα-

μεγάλης εις
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€* τον κόπον νά τα

σπείρη. Τούτο είναι των άνε
μων εργον, οΓ τινες ση.κόνουσι τον κονιόρτόν,
καί επομένως τον εν αύτώ τεΟαμμενον σπόρον *
καί του ουρανού τό ύδωρ επειτα το έκαμε νά
βλαςηση.
5 7 *· Μιμούμενη την φύσιν η τέ χ ν η , εύρηκβ Μηχ*ν*1
μηχανάς , αί όποΓαι ρ.άς προξενούν πολλάς ώφετα>ν ay5**
λεία ς, και αυξανουσι Τα συναλλάγματα. Δεν et- -eyel
ναι δύσκολον νά καταλάβωμεν , πόσον ηθελεν e?·
σθαι περιωρισμένος ό πλους, εάν τά πλοΓα έπλεον μόνον με κωπία. Τ α μακρυνά ταξείδια ηθβλον έίσθαι ενοχλητικά, καί διά την αργοπορίαν
καί διά τά έξοδα των εφοδίων Με την Βοήθειαν
όμως των άνεμων , καί των ωθούμενων ύπ* αυτών
πα νιώ ν, μικρός αριθμός ναυτών γυμνασμένων είς
την ναυτικήν , όδηγουσι μ όλην την προσοχήν
καί ασφάλειαν μικρόν πολεμικών «ςράτευμα, καί
μεγαλωτάτην άποθηκην πραγματειών από ένα αίγιαλλόν του ίλ κεανου είς τον άλλον. Δ ιά του
άνεμου κινούμενοι μερικοί μύλωνες, άληθουσι τον
σΓτον, καί έκβαλλουσι τό ελαιον άπό τούς σπό
ρους * άλλαι μηχαναί χρησιμεύουν κινούμεναι ύπον τού άνε'μου, νά κοπανίσωσι τά μ,άλλινα υ
φ ά σ μ α τα , νά κόψωσι τά ξύλα , ν’ άναλύσωσι τά
χρώ ματα κ. τ. ολαι αύται αί έργασίαζ'εκτελούνται
όλιγώτατα έξοδα* διότι δεν χρειάζονται,
βί μη τεσσαρες πτέρυγες αντί μ.οχλού, αί ο'ποϊαι
έχουν τό έπίπεδόντων πλαγίως προς την διεύθυνctv τού ανέμου * ούτος ’ δε συνεχώς ενεργών εις
ταύτα τά τέσσαρα κεκλισμε’να επίπεδα, τ α
ναγκάζει νά «ςραφώσιν. όπίσω , τό οποΓον νά κά-
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£±%
μωσι δεν ήμποοούν, ειμη πβριςρίφόμενα , καί ςρε*
φ^οντα τον άξωνα, ά τον κορμόν ,
τον όποΓον
«(vat Τεμενά. Η* βοήθεια του άνεμου είναι τόσον
αναγκαία * χαΓτό εκ τούτων όφελος τόσον γνωςόν
εις καθένα, ως-s όταν δεν πνβη, ή όταν δεν ήμπορούμεν νά τον μεταχειρισθωμεν, κάμνομεν παντοΓον τρόπον νά τον άποκτήσωμεν με την τέχνην,
θ ' σιδηρουργός μεταχειρίζεται την φυσάν (φυσουvt) διά νά διεγείρη τό πυρ * ό σΓτος καθαρίζεται
ε?ς μερικούς τόπους, όταν περάση ε*μπροσθεν έ*νός «Γδους τροχού, με τε'σσαρας πτέρυγας,
όποΓαι περιστρέφονται διά νά χινησωσι τον άε'ρα.,
και αυτός μέ τούτον τον τρόπον νά σηκωση τό^
κονιορτόν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
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Η’ χ ο υ . ν
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σηχωθά άνεμος, πρέπει νά ταρα- ΤΙ
χθη ο άηρ * καί £ιά να γένη Η χ ο ς , χρειάζεται ^ χβς’
ανεπαίσθητος, καί παλμωδτς χίνησις του άέρος.
Κατά τρείς τρόπους θεωρείται ό Η χος* t. είς τδ
ψοφητικόν σώ μα, άγουν τό προξενουν τον Η’χον,
2. είς το μέσον, διά του οποίου 'ο Η’χος δια
βαίνει * καί 3«
τό όργανον τό δεχόμενον τον
Η^χον.

£k

Π ερί το υ ίΓ χ ο υ θ εω ρ ο ύ μ ε ν ο υ εις τ ό νεοφυ
τ ικ ό ν Χώμα:.
5 7 3 * 0?σων Χωμάτων τα μέρη δέχονται παλ- ΤΙ «ίναν ό
μωδη χίνησιν., λέγονται ψοφητιχά * διότι είς τά ** τ<ί\ ηχητ'*
*
,
\
ν. /
„
r
r
ν Χ<Ρ σ ω μ α π
τοιαυτα σώματα άλλο τι δεν είναι ο Η’χος, πλην ΗΤχ<?ς,
παλμωδης χίνησις των μερών αυτώ ν, την οποίαν
προξενεί η πρόσκρουσις ετέρου σώματος, Εαν.
αρούσωμεν χορδήν μουσικού τίνος οργάνου, τά
μόριά της εύθύς θέλουν μετακινηβη κατά τό μάλ
λον καί ηττον άπό την προτε'ραν των θέσιν, κα$
βυτως η χορδή υ π ά γει, καί έρχεται εναλλάξ με
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παλμωδη χίνησιν. Ο πλησίον άηρ πληττάμενος
υπό της χορδής, δεχβται την αυτήν κίνησιν των
μορίων τη?, ο'θεν καί τούτου τά μόρια υπάγουν*
καί έρχονται διαδοχικώς. Παν μόριον τού άέρος με*
ταδίδβι την κίνησιν του εις
πλησιέτβρΟν, καί εκείνο
»?5 άλλο, καί ούτως βφέξης, εως τό μόριον, τό όποΓον.
εγγίζει το' -τύμπανου του αύτίου, Τό μόριον τού
το βνεργεΓ επάνω είς τό ρηθέν τύμπανου, καί με
ταδίδει εις αυτό τούς παλμούς του* τούτο τον
μεταδίδει εις τό άκουςίκόν νεύρον, καί εκ τούτου
προέρχεται,η αί'σθησις τού Ηνχου.
574·
ειδών παλμούς ημπορούμεν νά θβωρησωμεν εις τά ψοφητικά σώματα. Α^λλοι είνα1
ολικοί, οι* όποΓοι άλλοιουσιν αίσθητώς· τό σχήμα
τού σώματος κατά τό μάλλον καί ηττον * καί άλ*
λοι μερικοί, οΓτινες είναι ανεπαίσθητοι παντελώς.
Ε ’άν έγγίσης χορδήν οργάνου τίνος, θέλεις ίδεΓ,
οτι εν δσω ηχεΓ, λαμβάνει σχήμα εκτεταμένου
παραλληλογράμμου * καί τότε Θέλει παυσει τό
σχήμα της, όταν παύση καί oe Η χ ο ς , τό όποιον γίνε
ται, εάν την ε’γγίσης με τον δάκτυλον, η άλλο σώμα.
Τούτο αποδεικνυει τ.ό πρώτον είδος του παλμού*
Ε’άν πλήξής ύέλινον ποτηριον, η κώδωνα, βίτα τό πιάσης με την χεΓρα, 6 ΗΓχος Θέλει παύσει, καί Θέλεις
αισθανθη τόν τρόμον τού παλλομένου σώματος. Ο ?αν λοιπόν πλήξής παρ* χά. τό ποτηριον * ..τό
χείλος τ ο υ , τό όποΓον ημπορεΓ νά θεωρηθη. ώς
ζώνη καί επομένως ολαι α ί ^άτω ζώναι κινούν
ται προ'ς τό κέντρον. οθεν μετα£άλλουσι. σχήμα,
καί αντί κυκλικών γίνονται ώοειδεΓς. Είναι λοιπόν
*υτη κίνησις ο'λικη τού ψοφητικού σώματος.

το
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5 7 ?· £ ’νόμισαν τινες, o n διά »ά 5uyspSi ιί
»
v
y
«
f.
\
**>
/
,
Η χος, αρκετός eivat ο ολικος του σώματος παλ/
; * ,
„
μος. αλλ απεδ^ίχθη, οτι μάλιςα είναι άναγκάΓotoi- μερικοί παλμοί. Ε’άν η χορδή δεν ηναι άρκετα εντεταμενη, osv ηχε: ύιοτε η πληγη dev μεταδίδεται είς τά μικρότατα της μόρια. Ε αν πε
ριφερής τον δάκτυλόν σουβρεγμένον με ύδωρ είς
τά χείλη του ύελίνου ποτηριού, θέλεις ακούσε*
ήχον, και αν ηναι ύδωρ εις τό ποτηριον, θέλεις το
ίδεΓ νά τρέμη, καί νά πάλλετάι;
57 6 Ε * τών είρημενων μανθάνομεν, οτι εάν
τα σώματα οεν ηναι τοσον ελαςικα , η η ναι
βρεγμένα , γίνονται ολίγον ψοφητικά ♦» διότι
τά με ρητών δεν είναι δεκτικά παλμού καί
τρόμου. Το αυτό συμβαίνει καί εις τά τύμπα
να, σκεπασμένα όντα με πανία * καί είς τούς κώ.
δωνας σκεπασμένους μέ χιόνάς κ. τΓ Οί διαρραγέντες κώδωνες κακώς ηχούσι, διότι τά διερρωγότα
χείλη συγκρούουσιν άμθι£αίως άλληλα, καί δεν
άφίνουν νά μεταδοΟη ό παλμός είς τά μόρια τού
σώματος. Είναι παρατηρημενον , ότι τά παλαιά
μουσικά όργανα, ώς επί τό πλεΓ^ον ηχδύσι καλλιώτερόν* διότι η υγρασ ία , ητις ητον είς τάς
βας , με την πολυκαιρίαν εξα τμ ίζετα ι, όθεν καί
εύκολώτερον μεταδίδεται ό παλμός είς τά μέρη τών
χορδών.
'
t

+t

y
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5 77 · Ε’πεώη ό ήχος είναι σειρά παλμών, διά
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τούτο δεν ημπορούμεν νά είπώμεν, Οτι είναι άπο'- ^^ ηνας 5y«
λύτως συνεχής. Μάς φαίνεται όμως τοιούτος, διό’ Χα1
τι η παύσις μεταξύ ενός παλμού, καί τού'άλλου, tat toiqC.
ε’ναι τόσον σύντομος, «ςε δεν ημπορούμεν νά τ®5,
την διακρίνωμεν.
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Ο αηρ ε ί vtu όχημα

7oJ Η*χβν

Περί του μέόου dice του ότίοίου προχωρεί
6 Η χος*
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Ο εν τω
άερβι ΐΤχος
£φίςαται
την ταλμωίη χίνηβιν
των μορίων
τον άβρςς.

^

57ο* **αν ίΑε5'ον οεκτικον των αυτών παλμών
του ψοφητικού σώματος, είναι επιτήδειον να
ταφερη τον ήχον. θ ' αήρ όμως κατ’ εξοχών εχεί
τον'το το προτέρημα , καί η πείρα απεδειξεν, ό
τι άφαιρεθεντος του άερος * ο ήχος πα’υεί; θ '
Ζωνάττης μετά πολλά πειράματα συμπεραίνει, ό
τι η δύναμις του ήχου είναι, ώς τό γινόμενον
της του άερος ελα<ςικότ·ητος , και της τούτου
πυκνότατος ·
εάν η έλαςκκότης ηναι ίση 6 , κα«
7 πυκνο'της 5 ,ό δύναμίς τού ήχου είναι ώς
α*
πε'δείξε προσέτι ή πείρα , ότι ό ήχος μακρότερον
μεταφέρεται υπό πεπυκνωμενου αερος, παρά υπό
αραιωμένου*

ωςε

$ο'

579* Π®σά κίν'ησις τού άερος δεν προξενεί" ή
χον * δίοτί όταν μεγάλη ποσο'της άε’ρος κινηθη,
προξενεΓται άνεμος, θ ' ήχος ύφίςαται εις μόνην
την παλμώδη κίνησιν των μορίων τού άερος. Πρέπει νά Οεωρώμεν τό ψοφητικόν σώμα, ώς βαλμε'νον εις τό κεντρον τής τυχούσης τού άερος ποσό
τητας εν σχήματι σφαίρας. Τ α έλα<ςικά τού άε
ρος μόρια τρέμουν άκαταπαύςως , καθώς τρέ
μουν τά -μόρια τού ψοφητικού σώματος. Το κύ
μ α τού αερος τό περί τον ψοφητικόν σώ μα, κινεί*
τον πέριξ α έρ α , καί προξενεί άλλο κύ μ α , τό οποΓον αντενεργεί* άμοιβαίως ^ ς τό πρώτον * καί
ουταίδιαδοχικώς κινούμενα, καί πληττόμενα ύπ’
άλλήλων τά κύμα τα, προξενούν τόν τρόμον καί

44?

παλμόν του άέρος**
επειδή η κίνησις αυτή
μεταδίδεται είς πολύ διάβημα* πρέπει νά άδυ*.
νατηση , και τέλος πάντων νά παύση. ΗΓ Γέω- '
μέτρια άποδειχνυει, ότι αί σφαΓραι βίναι προς
άλλόλας , ώς τά τετράγώνα των ίδιων ημιδιαμε^
τρων. Η'δύναμις λοιπόν τόύ ήχου πρέπει νά ηναι
«ν αντιγράφω λόγω των τετράγωνων των διαβημά
των * ηγουν ο η χ ο ς πρεπεΐνά 6λιγό<τβύση τετρά
κις είς διάςημα δύο πόδων, και εννεάκις είς διάςημα
τριών κ. τ. Παρετηρηθη, οτι τά ατομα της κόνεως
της πλεούσης εις τον άερα, τά οποΓα είσηχθησαν
δίς σκοτεινόν δωμάτιον , διά της τού Η'λιου άκτίνος, εταράττοντο', καί εκινούντο, όταν επλ'ότ*
τετΟ μία χορδή ιού βιολιού.
58ο* Οταν τό «κ σχοινιού φραγγελιον, η ρά- Ίδι*ίτ·?»
αίνο
μ ίνα
να
·
λ '
r
/
. /ν
\
>/
φαι
νομι
£όος απαλή ταχέως κινούμενη , πλ/ξη τον αέρα , ;ν«ν Η*χω\

I

γίνεται ήχος* ος·ις προέρχεται απΟ τον τρομον
των μερών τού άε'ρος. θ' ήχος τού αυλού προέρ
χεται από άέρος ποσο'τήτα, εξερχομάνου από
τό σώμα τού ηχούντος* και πληττοντος άλλον όγ.
κον άέρος , περιεχομένου εις τον αυλόν» Οί παλμ.οι τού ξύλου δεν έχουν χωράν βδω* καί εάν
πάλλωνται τά μόριάτου , οί παλμοί ίσως χρησι^ ;
μεύουν εις τό νά μεταφέρουν μο'νον τον άποτελίίσΟέντα ήχον, με περισσοτέραν καθαρότητα» Κά\
βίναι φανερόν, οτί οί παλμοί δεν συντρέχουν είς
τό νά έκτελεσωσι τον ήχον* επειδή, τό ξύλον
κρατείται εις τάς χεΓρας , εν ω φυσωμεν 9 o'O^y
πάυουν μάλυςα οί παλμοί του» Μερικοί συντρΰ
βουν ύέλινον ποτηριον μβ την φωνηντων * καί τό
αίτιον είναι, διότι αυξάνονται οί άλικοι παλμοί

4^8
τη? ύέλου, χάβω? ρήγνυται η χορδή, οτάν τρίβωμεν δυνατά το τόζον, επάνω είς την τελευτάιαν,
καί όξυτάτην χορδήν, λεγομένην Νήτην*
0 Η*,ς

5 8 1* Φ χ ι μόνον ο αήρ , αλλά καί τά ξύλα
μετα ^ ^ ουσι τδν ήχον. Βάλε ώρολόγιον έγκο'λπισ»,α«τ»ν.
ον .fit? τό άκρόν μιας δόκού, Χαί είς τό άλλο βάλδ τό άύτίον σ ου , καί Θέλει? ακούσει καί τα
χτυπήματα εν τα υ τω , καί τάς ανωμαλία? του
ωρολογίου. Τουτό προέρχεται από την ελαςικοτητα των κατά μήκος ίνών τόύ ξύλου. Α’πεδείχΟη διά τη? πείρα?, ότι Νκαί τό ύδωρ μεταφέρει
τον ήχον είς ντόν αέρα, και ό αήρ εί? τό ύδωρ*
Νόλλετος έμβήκεν εί? τό ύδωρ, ποτέ εί? βα
θ ύ , καί άλλοτε εί? ρηχόν , χαί ηχούσε δίακεχριμένω? τού? διαφόρου? ήχου? , καί σχεδόν καί τή?
ανθρώπινη? Φωνής τά? «διαρθρώσεις * ήσαν όμως α
δύνατοι οί ή χ ο ι, διότι τά μέρη τού ύδατο? όν
τα ©λιγώτερον εύκαμ πτα, δεν ήμπορούν νά λά
χουν εύρυχωροτέρους παλμούς, ούτε διαρκεςέρους*
ΣημειοΓ προσέτι ο αυτός, οτι αδυνατεί ή φωνή' ,
όταν από τον άερα εαβαίνη εί? to ύδωρ. Εί? την
Α γγλία ν ό Α’ρδερών εβαλετρεΓς ανθρώπου? είς τό,
δδωρ είς δύο ποδών βά θος, καί αυτός
εί?
to χείλος , καί ώμίλησε δυνατά, οί δε άνθρωποι
έπανέλαβον τούς λόγουςταυ , καί τον εβεβαίωσαν
ου εξήλθον, οτι ή φωνήτου δεν ήκούσθπ δυνατ ή , άλλα χαμηλή. Νέος τις εφώναξε μεγαλοφώ-’
νω? ύποκάτωθεν τού ί^δατος * ηφωνήτου ήκούσθτ^ '
ν όμως ήτον άχαρις. Of ρηθείς Α^γγλος έπρο'ςαξε
νά πλήξουν ενα κώδωνα υποκάτω τού ύδατος * ο'
ήχος ήκούετο, εί? ο,τι βάθος εκρούετο of κώδωνή
Δ ιά νά μή νομίση κανείς, οτι ό ήχο? μεταφερε-
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ται υπό του υδατός, εξ ‘αιτίας του εν αυτά» άερος. οι φυσικοί έβαλαν βξυπνήτηριον είς ύδωρ καθαρισμένον άπο τον άερα, καί ο Ιϊχ ο ς μ’ ολον
τούτο ηκουετο. A? τοιαύται παρατά ρήσεις άποδεικνύουσιν, οτι το ύδωρ εΓναι έλα^ικόν, μ’ ολον
ότι τα μόριά του δέχονται μικρότατους παλμούς.
Πολλά προσέτι υγρά έχουν την ιδιότητα ταύτην
νά μεταφέρώσι τούς Η'χους.
582. Α’π ο,τι μέσον μβταφερεται ό ΗΤχος·,
ITpSfl^OJ Γ
πρέπει νά πέρασή καιρός έως ν άκουσθή*-όσον κα1 ταΧ:^>
μικρόν *αι αν ηναι το οιας-ημα* ούτε προχωρεί
πάντοτε μέ την αυτάν ταχύτητα, εί'τε εις τον
αυτόν, εί'τε είς διαφόρους τόπους της γης. Το αί
τιον, διά τό οποίον ο ΐΓχος δεν διατρέχει πάν
τοτε τό αύτό διάβημα εις ίσους χρόνους, φαίνεται
νά προέρχεται έκ τόάτού, ότι εις τον αέρα"η ε’λαςιχη δύναμις μεταβάλλεται εξ αίτιας τού θερμαν
τικού τού , rife καθαρότητός του, της έλαςικότη- '
τος, καί τού άνεμου. Ο*ταν μεταβάλλεται η έλας-ικότης αυτή, Φαίνεται, οτι πρέπει νά μετάβαλ6η ακόμη καί τού Η*χόυ η ταχύτης. Είναι όμως
μερικοί περίφημοι φυσικοί* 6t οποίοι διίσχυριζον.
τα ι, οτι εκτός των άνεμων, οποίοι κάί αν ηναι of
παλμοί* τού Ηνχόυ η ταχύτής μένει πάντοτε η
αυτή , καί νύκτα κάί ημέράν , καί εις 6ίδιον* καί
et$ βροχερόν καιρόν. Μεταξύ τούτων καί κατ’ ε’ξοχην είναι ό Δεχέραμος* καί ό Κασσίνης* ο
Βιαγκώνης όμως βεβαιο'νδι, ότι τόύ Η*χου η τα
χύτης είναι μικροτέρα τον χειμώνα, παρά τά θέ
ρος , καί ότι διά νά - διατρέξη ΐβ ’Ιταλικά μιλλ ία , χρειάζονται τέσσαρα λεπτά δεύτερα περισσόν
τέρα τον χειμώνα, παρά τό θέρος. Ιδέ περί τον-
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του τον δεύτερδν τόμον των άπομημόνευμάτων
τής εν Βονωνία Α’καζημίας. Ο* Γασσένδη? πρώ
τος ε’προσδιώρισε τό υπό του ήχου διανυόμενον
διάςημα. Δοξάζει αυτός, ότι διανύει ό ηχος 147
πόδας είς κα&έκας-ον δεύτερον λεπγόν. 0 ? Α κ α 
δημαϊκοί τ^ς Φλωρεντίας κατέβαζαν ταύτην την
ταχύτητα έως 1185" “κοδας. Η' Α’καδημία των
«ν Παρισίοις έπιςημών διορίζει ι 172 είς καΟέκα·<ςον δεύτερον λεπτόν, θ'Κασετίνας ιο 4 ', ό Φλαμςεδιος, και ό Α’χέυιος 1070, και ό Δελαχονδα.
μΓνος 1098* ΙΙασαι αί διάφορά: αυται :, μάς κάμνουσι νά πιςεύσώμ^ν, ότι έ ήχος δεν προχωρεΓ
νά κρατήσωμεν ένα μέσον λογαριασμόν, ημποοούμεν νά ςοχασΟώμεν ώς βέβαιον, δτι ό ήχος δια
τρέχει ι ι GO πόδας είς διάβημα ενός δευτέρου
λεπτού. Α*πό τάς γενομ.ένας παρατηρήσεις υπό
πολλών φυσικών μαν&άνομ.εν, δτι ό ήχος είτε δυ
νατός είναι, είτε αδύνατος, διατρέχει διαςήματα
ίσα εις ίσους χρόνους. Α'λλ* είναι ομοίως βέβαι
ο ν , οτι ό ισχυρότερος ήχος προχωρεί είς μεγαλειότερον διάφημα. -Ο* κρότος του πυροβόλου δ.

Ο /«

•πλου (του κανονιού^ η^οόσθη ε^ς διάςημα ^ ο καί
άλλοτε 9 ° καί joo καί περισσότερων μιλιών.
5 83- Η' γνώσις τής του ήχου ταχύτητας /,μ
Πολύ μας
ώ φίλίΓ
νά
πορεί παρά πολύ νά ώφελήση τον πολιορκούντα
£υρωμ,εν
πόλιν τινά · διότι εάν αυτός σημειόνη την ςτγμην,
Ζ τ,χςυ τήν
.τκ^τητα. είς την όποιαν βλέπει τό έκ του πυροβόλου των
« χΟρών φως , καί τήν «ςιγμήν , είς την οποίαν α
κούει τόν ήχον, ματρήσας ακριβώς τό μεταξύ τού
το διάςημα, ημπορεΓ νά προσδιορίση την από
τ#ν τειχών άληΦη άπόςασιν. Α ς ύποΟέσ,ωμεν*

ότι το διάςημα τούτο sivdtt δέκα Μυτερών* ημπορούμεν νά εΓμεθα β ί α ι ο ι , ότι τό διάςημα από
του τείχους, εως όπου εύρίσκεται ό παρατηρη
τές, είναι σχεδόν δεκάκις 173 Περτικαι, ηγουν
1730 Περτικαι ( ι ) . Τό Γδιον έμπορου μεν νά χάμωμβν είς την θάλασσαν , σημειόνοντες την <ςιγμ ή ν , καθ ην φαίνεται του πυροβόλου τό φως *
διότι μετρωντες ακριβώς τον καιρόν, ό, που χωρί
ζει τέν ςιγμήν ταύτην απ’ εκείνην, είς την οποί
αν ό ήχος ακούεται, έμπορούμεν νά προσδιορίσω μεν όρθως τό μεταξύ των δύο πλοίων διάςημα*
ωφέλιμος είναι τοιαύτη γνωσις είς τούς γεωγρά
φους, διά νάσημειόνωσιν επάνω Των γεωγραφικών
πινάκων τά δΐαφήματα των διαφόρων τόπων, απ’
άλλέλων κεχωρισμένων ύπό απροσίτων όρεων, τά
όποΓα ε’μποδίζουσΐ την ακριβή καταμετρησιν. Ταυτην την γνωσιν ήμπορουμεν νά μεταχειρίσΟώμεν ,
διά νά μετρησωμεν λεπτομερώς το ύψος ενός θυ
ελλώδους νέφους, μετρούντες άχριβως το μετα
ξύ της ^ιγμης ε’κείνης είς την οποίαν βλέπΟμεν
την άςραπ^ν, χ’ εκείνης ς είς την Οποίαν ό ήχος
ακούεται. Χημείωσαι όμω ς, ότι ..αρμόδιος ανε*
μος εις την τού ήχου διεύθυνσιν αυξάνει
τα)μ^-~
τητά του, καί ό ενάντιος την όλι^οφεύει. ΠροχωρεΓα
κόμη ό ήχος πολύ μακρότερον, εάν ο άνεμός ήναι
αρμόδιός· διότι μάς διδάσκει ή πεΓρα, 0τι ό ήχος
μερικών κωδωνων πολλά μακράν όντων ακούεται*
όταν φυσά άνεμος άπ’ έκείνο τό μέρος, καί τε
λείως’ δεν ακούεται,- όταν ήναι εναντίΟς.
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584· Η ’μπΟρεί* ν’ αύξηθη του ηχόυ η Sovaju*
μ§ διάφορα μ έσ α , χωρίς νά μ,εταβαλθη του άέττ,ν σφοδροτητα καί δ υ . •ρος η κατάπασις, 'διά μέσου του οποίου ο ήχος
νααιν του ά
πρΟ^χωρ,εΓ. Δ ια νά γενή τούτο , φθάνει νά κάμωνεμου. Σάλ~'*Υγ2ς -πχου- μεν τρο'πον, ω<ς3 ό r-χος νά μην έξαπλονεται κυ,σαι.
κλοειδως, άλλα νά ένουνταε* όμου α ίη χού σ α ι α
κτίνας, η κ ύ μ α τα , καί ν αντανακλώνται διαφό*
ρως. Καθείς ηξεύρει τό αποτέλεσμα-τόίν ηχουσων
σαλπίγγων, των οποίων. η χσησις είναι τόσον κοι
νό, μάλιζα είς την θάλασσαν^ καί μ αυτάς ημπορούμεν V 'άκουσΟώμεν δίακεκρφ.ένως εις μεγαλώτατα διαβήματα, Είναι άδηλονr ποΓος εφεύρηκε πρώτος ταυτη.ν την σάλπιγγα. Η’τον γνως-η
κάί είς τούς πλέον αρχαίους χρόνους, θ ' Κίρχερος μας έπερίγραψεν . εκείνην , την οποίαν μετε. χειρίζετδ ό Μεγας- Α’λέξανδρος^ οταν^διδε ·τάς
πρυς-αγάς ε ίς 'τ ό < ρά τευμ α, σκορπισμένον ένθεν
κακείθεν, άν
ρία άύτη δέν ηναι αμφίβολος.
Α’ληθές όμως πάντοτε είναι, ότι τό οργανον τού
το ητον προ πολλού εγνωσμένον* ό Μορλάνόος*
καί άλλοι έσπόύδασαν είς τό νά τό τελειοποιησωσι * καί είχΟν πάντοτε προ όφθαλμων την διεύ
θυνση» των ηχητικών αχτίνων. Η' σάλπιχξ πρέ
πει νά δι$υ$υν.εται πρός τον άνθρωπον, μέ τον ό
ποιον θέλομεν νά όμίλησωμε*, καί νά προφερωμεν χωρίς [Βίαν τάς συλλαβάς, καί νά μη φωνά*
ζωμεν π ο λ ύ, διά νά διακρίνωντα* αί συλλαβαί,
κ&ί λέξεις,
Διά αΰ·
585· Δεν είναι δυσχολον νά καταλάβαμε ν.,
■^«νίτ<ί;*ό··ην
Χ<ο «is τας 3 ιατί; αυξάνεται ό ηχός διά της σάλπιγγος. cTφωνουσας
ταν ομιλωμεν εξω απ’ αυτήν είναι φανερόν , ότι
σάλπιγγάς.
η ,δύναμις της φωνής μεταδίδεται όλη είς τόνπ:-αΰζτ,5ω^ν· *

£ !ζο
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ρι^υχλούντα αέρ^τός άπό κέντρου εις την περιφέ
ρειαν. Α’λλ ει? τήν-σάλπιγγ -ένεργsf -prootyr- mV
τον περιεχομένων έν αυτή του άέρος-ςήλων. Ο'Ο^ν
-ο ίδία ςήλη λαμβάνει μεγ»λ*νοτώΜΗ»~*ίντσ*ν·^*«*κλονεΓται με ισχυρό τέρας άντανακλα'σεις, π παλ
μούς , καί συνεχεςέρας παρ' όσας ήθελε κάμει,
αν είχε μεγαλειότερον όγκον, καί επομε'νως ή φω
νή πρέπει ν άκουσθη πλέον μακράν. ΒοηΟίΓ όμως
καί του μετάλλου ο έλαςικότης * διότι όταν αυ
τό πληγή υπό του -ηχητικού κύματος, δέχεται
είδος τι κλόνου, ό όποΓος εξακολουθεί* μέχρι τί
νος, έπειτα βιάζει τα του άέρος μόρια τά τό μέταλλον πλήσσοντα, νά κλ^νώνται εξ ίσου. Οί τοιουτοι κλόνοι επαναλαμβανόμενοι διά την του με
τάλλου ελαςικότητα, προξενούσι φυσικά του αυ
τού ήχου την έπανάλωψιφ καί έπομε^ως αυξά^
νεται ή τούτου έντασις, καί ακούεται πλέον μα.
κράν,-ΠρόσΘες καί Τνύτο* OTt πλήν της ψοφητικης ακτίνας, τ-n? εν τώ αξωνι της σάλπιγγας, πάσαι αί λοιπαί αντανακλώνται υπό των πλευρών,
εως ού τέλος πάντων εξέλΟωσι με παράλληλον
διεύβυνσιν -πάσαι λοιπόν a ? αντανακλάσεις αύται
άναγκαίως Ιπαναλαμβάνουσι τον ή χον, καί ε'πομενως αύξ^ναίισι τήν δύναμίντου. Ο ποιος όμιλεΓ
διά σάλπιγγος τεσσάρων ποδών τό μήκος, ακού
εται εις διά«ςημ*~^©ο Γεωμετρικών {$ημά:ων/το~
δε Γεωμετρικόν βήμα ισοδυναμεΓ μέ πόδας πεντε. Α ν ή σάλπιγξ nvat
ποδών, καί 8 δακτύ
λων τό μήκος, ακούεται είς διάςτμα j^ d o Γεωμετρικών ποδών * καί εις ?<οθ, εάν τό μήκος αυ
τής ήναι 2 ποδών.
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Φ«ινομιν«

/■g i. Ο' ίχ ο ς «υξάν«τ«ι,

caaxtf το ψβφητι»

τ:;ίε?χοντας *όν σώμα μεταδίδει Την κίνησίν τού είς ερειδομε*·
«-ο τον ε. νον , καί όχι ελεύθερον αέρα. Ο* ήχος ακούεται
ρε ·ί ομ,ενο ν
«
% ^^ \
^
\
«
- ;α
καλλιωτερα its τας οδούς ττ,ς πολβως, π αρα εις.
"ανοιχτήν εξοχήν · άκόμη χαλλιωτερα είς κλεισμενον χοιτώνα, παρά «ίς τας οδούς * Stoxt όσα τού
άέρος μόρια είναι πλέον ςενοχωρημένα, δέχονται
δυνατωτερους παλμούς*
αύξησιν ταύτην του
ήχου ημπορούμεν ακόμη περισσότερον νά την αισβανθώμεν, όταν ηναι τό σώμα σχληρόν· διότι
βαςάζει τού επιτεθειμένου άερος τά κλονούμενα
μέρη. Δ ια τουΤζ η., πλέον, αδύνατος-•φων^-άχού*·ται καθαρά είς τούς υδραγωγούς άπό τό εν αχρον
εως τό άλλο. Α*νθρωπος κλεισμένος εις τό ύδωρ
υπό τον κώδωνα των κολυμβητών, όπου ό αηρ
ητον πολύ θλιμμένος , χαί ερειδόμενος εις άν&ιςάμενον σώ μα, έχινδύνευσεν είς θα'νατον ά π ό 4 τόν
υπερβολικόν ήχον ενός μικρού κέρατος, είς'τό όποΓον ηθέλησε νά ωυσηση f είναι
χαΤοιχοδομαΓ, σπου η λεπτότατη φωνή ακούεται
άπό την μίαν γωνίαν εως ττν άλλην, χωρίς ν άκούσωσιν ουτ ενα λόγον , όσοι εκ«Γ εις άλλο με*
ρος εύρίσχονται. θ ' λόγος τού-.<μαινομε-νου··τ ούτου^
πρεπει ν~άποδοθη εις τό σχήμα -τών γωνιών , αί
όποΓαι ώς επί τό πλειξον εκτείνονται είς τόν ί'διον'θόλον; καί κ'ρατούσι χλεισμένον αέρα τοιούτον,
οςτις μη κινούμενος 'άπό τον τόπον τ ο υ , διατηρεΓ, χαί μεταφέρει εύχόλως τόν ήχον. Προς τούτοις τό σχήμα τού βόλου πρόξενε? αντανακλάσεις,
διά τάς οποίας ένόνονται at ηχητικά: αχτίνες εις
μονήν εκείνην την γωνίαν, όπου Γςαται ό ακροατής* είς
τόν Α”γι&ν Παύλον της Λονδρας εύρίσχεται χυ-
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κλοειδτ'ς τις τόπος-, περικυκλων βλον τό εντός μέ
ρος του θόλου της εκ κ λ η σ ία Είάν βάλης τό αύ
τίον εις τον τοΓχον του θολού,, καί μακράν αυ
το ύ
πμδας..ύ ^ λ ω <« .μ -ερι,κ^ άνθρωπον ·π ολύ.·χατ-.
μη.λά , ακούεις με την αυτήν διάχρισίν καί καθα
ρότητα , ως εάν ωμίλειτις αμέσως με καθαράν
φωνήν μέσα είς τό αύτίον* -παρόμοιον φαινόμενου
εύρίσκεται προσέτι καί εις την Ρώμην, εις τό άκρου. τού χορού της εκκλησίας, της επ’ όνόματιτων
αγίων Κοσμά καί Λαμ.ιανού. Ε ’άν βαλθωσι δύο
άνθρωποι μέ την ράχην γυρισμένοι ό εις προς τό*
~αλλο*3 όταν *ό--είς~όμΓλτΓχαμηλά'πρότ*τότ^σΐ^ον7~'
ακούει πολλά καλά ό άλλος. Κατασκευάζονται
σάλπιγγες διά νά άκούωσιν ο£ κωφοί, χωρίς να
ΰψωνη την φωνήν ό λάλων. Αυτή είναι ελλειψοει
δές-κεράτιον , του οποίου τό άνεμοφόρον (portevent) βάλλεται μέσα εις τό αύτίον τού ακροα
τ ο ύ , καί τό μεγαλείο τερον άνοιγμα δέχεται την
ς 8 7 · Αυξάνεται ό ήχος, όταν ό τούτον δβχόβΧαςιχο.
μένος του αερος ογχο* περιεχεται υπο πλευρών, μο^τωνα,^άβα\ όποίαι ούσαι σκληρά^ είναι Προσέτι καί ελαςι· νίΐτουηχουκαί
* <w%£V9-4yi-μόνον αΰξάν·^»-1^ -$^ ^ ται έσωθεν, επειδή ο εντός άηρ έρείδεται δυνα
τά * άλλ* αυτός ουτος_ ό ήχος αυξηθείς, μεταφέ*
ρεται καί είς·-τον- έξης αερ·& * διότι πλήττει-ελαςτκόν σώμα , καί τό κινεΓ. Αιά νά τό δοκιμάσης,
κόψε, η απόλυσε έν άπό τά δερμάτια το ύ τυ μ π ά ,
νου. εάν κρούσης τό χαταλειφθεν., δεν θέλει γέV5i τόσος ήχος. Το αίτιον είναι, διότι ο περιεχομενος είς τού τυμπάνου τήν κοιλότητα αηρ,
δεν έχει πλέον ύποκάτωτου έρεισμα,
ω όταν

h

4 5*>

έρείδεται «πάνω -its δέρμα χαλώ? ίντεταμενον ,
λαμβάνει περισσό τέραν κίνησιν, κα: την μεταδίδει
είς τον έχτός'άέρα* διότι έρείδεται επάνω εις
ελαςικόν σώμα* Ε ’κ τούτου βλέπορ,εν φανερά,
διά ποιαν α ιτία ν' αυξάνεται 6 ή χ ο ς, ©χι μόνον
εις την διεύβυνσιν της φωνοφόρου σάλπιγγος, άλ
λα χ’ είς- ολα τά πέριξ. Δ ιότι το' όργανον τούτο
είναι κατεσκευασμένον από λεπτά μεταλλικά
έλαςιχά φ ύλλα , και επομένως είναι επιτηδειότα*
τα είς-τό νά μεταφερωσι προς τά εξω τον ήχον,
ό ο'ποΓος ηύξηθ» πρότερον παρά πολύ έσωθεν. Η
τού ήχου α ύξησις, την όποιαν προξενούν αί πολεμικαί σα'λπιγγες-, καί τά τοιαύτα όργανα, εί
ναι αποτέλεσμα των αυτών ρηθεύσων αίτιων. Τό
Γδιον πρέπει νά νοησωμεν και διά τά |κ χορδω’/
μουσικά όργανα * τό κύμ£αλον, η λύρα, τό τε
τράχορδον χ. τ. είναι κατεσκευασμένα άπό λε
πτόν κα: έλα<:ιχόν ξύλινον κι^ώτιον. Ε ’άν δ^ν ήτον
τοιούτον, ό ήχος των χορδών μετεδίδετο εις αέ
ρα χωρίς έρεισμα, καί ήθελε φεύγει, διά- νά εί
πω ούτως, είς έκαςοΑ κρούσμα · εν ω εξ εναντίας
αύται κρου'ουσιν' άερος όγκον, ο^ις eivat ώς βε
βιασμένος νά λά£η μεγαλειοτέραν κίνησιν, και να
τόν μεταδώση είς τά ε*ξω διά Την -τού άέρος άντίδρ α σ ιν
5 8 Πάν μ^ ελαςικόν σώ μα, πρός τό όποΓ·*« IV® α^ . ον ό ηχος-φέρεται, σέύνει τούς ψοφητικούς παλζηΟτ) ο ηχο^.
όλιγοιτεύει τού·ά^ ου·την~τ$τ5ναμιν7"1ϊαΓτον^

καί

ν’μπ^ια

$·

εμποδίζει νά εκτείνεται τόσω μακράν, όσον ημπορουσε ν« προχωρηση, άν δεν ητον τό έμπόδιον
τούτο. Βλέπομεν διά της πείρας, οτι όποιος δη
μηγορεί είς εύρύχωρον θάλαμον, ακούεται είς όλην
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αυτού τάν έκτασή * όταν ©ί άχροαταί ηναι όλί*Γ
γοι , καί σκορπισμένοι δδώ κ’ sx$t5 καί ό τόπ ο?,
οπού όμιλεί", δεν rjyat σκεπασμένες με έπιπλα*
άλλ’ εάν πληθυνΟη των ακροατών ό αριθμδς, δεν
ακούεται πλέον sis τόσω μεγάλον διάβημα με,τ/ν
θύτην καθαρο'τητά* καί πολλω πλέον, άν οίτοΓχοι ηναι με έπιπλα βολισμένοι, Είς την. πρώτην
περίπτωσιν δ ήχος αυξάνεται, προσβάλλει είς
τάς πλευράς, καί β*’ς τδ έδαφος, οΟεν φέρεται
άπδ την μίαν πλευράν
τήν άλλη^* κατά την
διευθυνσιν οπού λαμβάνει, Είς
δευτέραν , δ
*χο5 αδννατεΓ , προσβάλλων εις απαλά σώματα,
καί μη άντιδρώντα, Τούτο αίσβανο'μεβα ίΐς'εύρύ,
χώρον εκκλησίαν, οπού διδάσκει ό 'ΐεροκήρυξ,
η ψάλλουσιν $ η κρούουσιν όργανον μουσικόν,

εις

την.'

Περί Ηχους,
3 8 9 * Ονταν ό ήχος άπαντα ε’μπόδια, άλλάσσει Τ ί etvet ri
την δι,εύθυνσιντου , καί αντανακλάται είς τρόπον, ■ήχ<η^χα1^7(οως·ε η γωνία της άντανακλάσεως είναι πάντη Γση ται.
με τήν γωνίαν της έπιπτωσεως * διότι τδ όχημα
τούτου, ηγουν. δ αήρ είναι εντελώς έλας-ικδς, θ '
αντανακλώμενος ήχος ονομάζεται Η χ ώ . Δεν δια*
κρίνεται άπδ τδν κατ ευθείαν ήχον, δηλαδή άπδ
τον ερχόμενον αμέσως παρά τού ψοφητικού σώμα
τος , όταν η άντανάκλασις “γίνεται πολλά πλησίον,
ο(Γεν συγχεονται κ α ίο ί δύο ήχοι. ~Α~λΧ*~~οταν ήvat τδ διάβημα ίκανόν, επειδή δ διά της άντανα»
κλάσεως ήχος διανύει μεγαλειοτίραν δ δον παράτον κατ’ εύθε.Γαν ερχόμενον * φθάνει άργοτερον είς
τδ «ύτίον , κ’εκεΤ επαναλαμβάνει την πρώτην έν*

4.5s

S’ χν-ς βί'£η

frieicpcja.

τύπωσήν. Α*ς ύποθεσωμεν , π α ρ α σ ίγμ α το ς χά*
ριν, oit άνθρωπός τις όμιλεΓ μεγαλοφώνως προς
όρος μακράν 173 πέρτικας. Εις ταύτην την υπό·?
©εσιν, ό χατ ευθείαν ήχος π ρέπει νά δ ια ν ύ σ ^ υ ^ ..
πέρτικας, διάΓ~να^φ$αση είς τό ορος * καί σ χ ε
δόν πρέπει νά διατρέξη την αυτήν οδόν, δ ιά ν α
επιγραφή είς τό αύτίον του παρατηρούν τος, Ε 
πειδή λοιπόν„ο ήχος αναλίσκει δεύτερον λεπτόν,
έως νά διανύση τό διάςημα τούτο * ό ήχος δεν
ακούεται, βίμή μετά δεύτερον λεπτόν, καί ό
παρατηρων ήμπορεΓ νά διακρίνη εύχόλως τούς ή
χους του ηχητικού σώματος, ^ ιά νάκούση ό λά
λων την η χώ , πρέπει νά ήναι.τό εμπόδιον κατά
κα'θετον εις τής φωνής τήν διεύθυνση* * διότι ή φω
νή τότε έπιςρέφει προς τον φωνήσαντα * καί αν
τό σώμα εκείνο ήναι διατεθειμένον' εις το/ούτον
τρόπον, ως-ε πολλάτου μέρη μαχράν άλλήλ6>ν
οντα, ν’ άντανακλώσι τήν αυτήν φωνήν προς τον
φωνήσαντα· ή φωνή, άφ* ού προς πάντα τά ε
κείνου μέρη προσβάλη , έπιςραφείσα .ακούεται
πολλάχις. Α ν όμως πάντα τά μέρη ταύτα άνταναχλώσι τον ήχον αλλαχού, δεν ακούει τήν. φω
νήν ό φωνήσας , άλλα τήν ακούει, όποιος ς-έκεται
είς τό άλλο εκείνο μέρος , προς τό οποίον αντα
νακλάται ή φα^νή,
5 9 °· Η 'ήχώ πολλάχις προφέρει μίαν μόνην
σνλλαβήν,,.ό'θεν ονομάζεται μονοσύλλαβος· όταν
πραφέρη πολλάς, λέγεται πολυσύλλαβος. Αίτιον
είναι χό^έμπόδιον, τό οποίον αντανακλά τον ήχον
ώς προς τό ψοφητικόν σώμα, καί τον παρατηρούντα. Ο; μουσικοί εις τά τα χ ύ τα τα των κρούσματα
ώς επί, το πλειςον χρ.ούουσιν εννεάκις, ή δ«χάχι5
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•ίς έκας-ον- δεύτερον λεπτόν. Δεν ητον δυνατόν να
διακριθώσιν ot ή χοι, εάν εκρουον ταχύτερον *
θεν μόνον τό αύτίον το συνειθισμένον νάκου^
- ·ΐδν -μοικηκrfr,—ημπορεΓ νά διακρίνη την ηχώ άπό τον κατ’ εύθείαν ήχον, όταν ό αντανακλώμε
νος ήχος δεν διαδέχεται αμέσως τον κατ’ εύθεΓαν,
πριν φθάσωσιν οί ήχοι, θ ' Μερσέννιος προσδιορί
ζει ώς άναγκαΓον τό διάςΎ,μα 69 ποδών μεταξύ
του ψοφητικού σώματος , και κωλύματος, διά ν
άκουσθί μία μονοσύλλαβος ηχώ. θ ' Μορτών θέ
λει 9° αγγλικούς πόδας από τό ψοφητικόν σώμα
εως τό ε’μποδ,ιον , 105 διά μίαν δισύλλαβον η
χ ώ , J 6ο διά μίαν τρισύλλαβον, ι 82 διά μίαν
τετρασύλλαβον, 204 διά πεντασύλλαβον, κ. τ.
5 9 1· Ε ’άν εις διάφορα διαςημάτα από τού π«λλα*)(*.
λαλουντος ηναι διατεθειμένα πολλά εμπόδια είς ««ζ«μ·ν«
/
«/
\
/ ^
ν τ<, . /
όχοΓ. xal
τροπον , ωςε τα μακροτερα να ηναι υψηλότερα ^ οία ^ fw
βαθμηδόν παρά τά πλησιέςερα, και πάντα ταυ- ωτβρα.
τα νά ηναι επιτήδεια είς τό ν .άντανακλώσι τον
ήχον προς τόν αυτόν τόπον * τότε' θέλουσιν άκουσθη άλληλοδιαδόχως διάφοροι της ήχους αντανα
κλάσεις. Και επειδή ακούεται ώς επί τό πλεΓςον
η φωνή αδύνατος, και όλιγώτερον καθαρα', όταν
βρχεται μακρόθεν* η έκ τού πλησιεςέρου ήχου
έπανάληψις θέλει είσθαι καθαρά, και αί έξης πάν
τοτε πλέον αδύνατοι. Α’λλ’ εάν. τό κώλυμα- εχη
κοϊλον σχήμα, επιτήδειον είς τό ν’άντανακλάση πολλά
•ίερώδπ μόρια πρός τον αυτόν τόπον* η ε’κ του*
του ηχώ ημπορεΓ νά ηναι δυνατωτέρα, παρα
την προερχομένην από κώλυμα όλιγώτερον μακράν,
και από άλλο σχήμα. Είς πολλούς τόπους εύρίσκεται ηχώ πολλάκις επαναλαμβανόμενη. Ανα*

ο->

46ο
f έρει ό Π λούταρχος ο τι είς τάς ΙΙυραμίδας της
Αίγυπτου η φωνή πεντάκις,. η εξάκις έπανελαμβάνετο. θ ' Πλίνιος λ έ γ ε ι, ότι πλησίον μιας Πύ
λης της Κυζίκου ησαν επτά .πύργοι., ,οί οποίοι
άπανελάμβανον πολλάκις την φωνήν. Ε ξω της Ρ*ω
μής εις τού. Μετέλλου τον τάφον , είς τον και
ρόν τού 3 οεσσάρδου, ως αυτός ούτος αναφέρει
βις την ρωμα'ικηντου τοπογραφίαν, ητον μία ηχώ,
η όποια επανελάμβανε διακεκριμένως επτάκις την
φωνήν, καί πολλάκις συγχεχυμένως|· η ηχώ ό
μως αυτή δεν ητον πλέον- ούτε είς , τον καιρόν. ’
τού Κιρχέρου, Eivat περίφημο? και η ηχώ είς
το χωρίον’ΐονζάγα , την σήμερον Ζιμονύτταν, είς
τάν επικράτειαν των. ,Μεδίολάνων * καθώς και η
εν ΠαυΓα , την όποιαν περιγράφει ό Καρδάνος ,
και ό Κίρκερρς μ ετ’ εκείνον. Είς Βοςο'ν ευρίσκεται ηχώ, έπαναλαμβάνουσα διακεκριμένος δεκα
επτά συλλαβάς την ημέραν, καί είκοσι την νύκ
τα . Τρείς λεύγας μακράν τού Βερδούν, ευρίσκον
ται δύο εύμ,εγε'θεις πύργοι μακράν άλλάλων τριανταέξ πέρτικας * οτόςν όμιλητις ολίγον μεγάλο*
φώνως ε£ς την γρ α μ μ ή ν, ητις ένόνει τάς δύο ταύτας οίκοδομάς, η φωνή επαναλαμβάνεται δωδεκακις, καί τρισκαιδβκάκις ,
κατά συνέχειαν ό
μως αδυνατούσα. ΟΓ δύο πύργοι άντανακλώσιν
άμοιβαίως τον ήχον , ως τά δύο κάτοπτρα πολλαπλασιάζουσι τάν ε^κονρι τού μεταξύ αυτών
-άναμ-μινου λύχνου. Ε{ς την έν φερραρία μεγάλην
βκκλησίαν ευθύς μετά την είσοδον διά της πύλης
τού ναού, εύφίσκεται θαυμαςηί ηχώ παρομοία μ$
τά ς ρηθείσας. Ε*άν κτυπησης τον πόδα εις την
γην , η τον πίλον με την χεΓρα,
όποιον άλλον

τ

κηοτον κάμης , ακούεται επαναλαμβανόμενος,
πότε δέκάπεντάκις , πότε εξκαιδεκάκις, δίακεκρι*
μένος * καί πολλάκις έξης αδύνατος, έως νά παύ
ση τελείως* Ε’πείδη όμως τού ήχου τούτου αί
Επαναλήψεις είναι συνεχέςα τα ι, και μο'λις ημπο*
ρούν νά μετρηθώσι, πρέπει νά μβταχειρισθης λέ
ξεις μονοσυλλάβους, διά νά ημπορης νά τάς διακείνης.
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592. Τά τ ε ίχ η , ©ί παλαιοί της πόλεως πςρί- Α*λλα 9
βολοι, αί ακρότομοι, τά όρη, τά σπήλαια, οί ματαπρβ**άπέναντι τού ποταμού υψηλοί τό π ο ι, αί σκεπά- ν,01Μ
ί*α την
σμέναι πεδιάδες με υψηλά καί κατάπυκνα δέν
δρα , τά νέφη αυτά , ημπορούν ν αντανακλάσω.'
σι τόν £χον , και νά προξενησωσι ηχώ. Ε κ τού
του προέρχονται τού κεραυνού αί φοβέρα! έκεί^αι
poOvta!, τόύ οποίου ο ψόφος άντηχεΓ μέ μεγαλώτατον δούπόν. 0 *ταν εξέρχεται άπό τό κανο
νιάν η £ολίς , άν ηνάΐ γαληνη , ακούεται ώ> επ^
τό πλεΓςον εις ηχθς· άλλ’ ρταν ό ουρανός ηναΐ
συννεφώδης, ακούεται πολλάκις επαναλαμβανό
μενος ό αυτός ήχος. Μάς δείχνουσιν αί παρατη
ρήσει^ , Οτι καί είς την θάλασσαν, ώς καί είς
την ξηράν ακούεται ηχώ. Τών κανονιών οί ψό
φοι αντανακλώνται υπό τών Εναντίων- τού πλοίου
κυμάτων. Δ ιά νά άκΟυσΟη ηχώ είς τό πεγαλος,
χρειάζεται άνεμος * διότι χωρίς τούτου η θάλασ
σα είναι ήσυχος , ολίγον ταράττεται , καί τα
'πανία τού πλοίου μη όντα ώγκώμένα, δεν άντανακλώσι τόν ηχΟν , καί εκ τού ακολούθου outs,
προξενούσι θαλασσίαν_ηχώ.
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Γίερί Τόνων καί Μουσικών οργάνων.
u.cv593· 0 / ^cdccpopot βαθμοί του ήχου, προερχοχαΐ μενού από ΐην περισσοτέραν , η όλι^ωτέραν συΉC61V 7:?0“ νέχειαν των παλμών τού ψοφητιχού σώματος, όνοί?χβντ
μ.άζεται Τόνος* καί η αρμονική συμφωνία των
τόνων sivat της Μουσικής τό υποκείμενόν* Οίτόvot διαιρούνται βίς βαρύν, * καί όξύν. Οί βαρείς
έρχονται από του? μακρότέοους παλμούς, οf
δε οξείς από τους βραχύτερους. Τρία είναι τά
πρωτινά αί'τια, τά όποΓα κάμνόυν | την χορδήν
νά εχη δίαφόρως δίαρκούντας παλμούς , ηγουν
νά ήναι διάφορος αριθμός παλμών εις τόν δοθέν*
*τα χρο'νον. Είναι δε ΐαυτα , τό πάχος της χορ
δής αυτής , τό μηκοςτης , και ό βαθμός της τά
σεως. Ε’άν αί χορδαί κατα πάντα όμοιαι ούσαι,
μόνον κατά τό πάχος διαφέρωσιν, ο? εξ αυτόΐν
tovOi θελόυν είσθαι.εν όρθώ λόγω των διαμέτρων*
ώξε η «χσυσα διπλάσιάν την διάμετρον, θέλει
προξενήσει δίς βαρύτερον , η χαμηλότερόν ήχον*
Λύο ίσοπαχεΓς, καί επίσης τεταμέναι, άλλ* αVtaoi κατά τό μήκος , προξενούσιν ήχους εν ανΤΙξφόφω λόγω των μηκών* όθεν η εχουσα τό ημισυ μήκος χορδή, ηχεΓ διπλασίως όξύτερον παρά
•γην άλλην, itOTl απΟτελει* διπλάσιους παλμούς
κατά τον αύτόν χρόνον. ΤελευταΓον, δύο χορδαί
κατά πάντα όμοιαι ^ ανομοίωςδε τεταμε'ναι, προ·
ξενούσιν ήχους, οί οποΓοι eivat όξύτεροι καταν
λόγον των τετραγωνικών ριζών, των τεινουσών
δυνάμεων, η βαρυτήτων* Οθεν διά νά προξενη. ση η χΟρδη .τετράκις όξύτερον ήχον , παρά μίαν
άλλην Ιχουσαν την αύτην διάμετρον, - καί ταΤόνβ
eixoit

χ ύ τ η ΐά , πρεπει το ελκον βάρος νά rv αι έζκαΐδεκάκις (ηγουν τετράγωνον του τέσσαρα) βαρύτερον,
παρά τό ελχον την άλλην χορδήν.
594· 0 *ταν κρούωμεν δυο ψοφητικά σώματα
παρ. χ ά . δύο της λύρας χορδάς , 6? παλμοί, η
< > .
/
>, ~ >
\. *.
a t αναλικνησεις αυτών αναγχαιως εχουσι προς αλ
λόλας τοιαύτην άοιθμων
'ΤΤ'*
περίοδον , αί δύο χορδαί άρχίζουσι πάλιν είς τον
αυτόν καιρόν. Αυτή η περιοδική ένωσίς ονομάζε
τ α ι Συμφωνία. Αί συμφωνίαι είναι τόσον Ιντελές:εραι, όσω συχνότερον ένσνονται, η , όσον όλιγωτερον
άριθμοίτων είς εκαςον χρόνον διαφερουσιν άλληλων. Η'συμφωνία δυο χορδώ ν, αί
όποΓαι κατά τον αυτόν χρόνον πάσχουσί δονημα*
τα ίσ α , ονομάζεται όμοτονία * όταν η μία δονηται δ!ς κατά τον αύτο'ν χρόνον, η δε άλλη
π α ξ , η πρώτη άποτελεΓ την όγδόην, η διά πα 
σών. Ο τα ν δονηται τρις, η δε άλλη δ ίς, η
πρώτη αποτελεί την πέμπτων, η διά πέντε. Ε’άν τετράκις,· η~δέ· άλλη 'τρις , την Τετάρτην, η
διά τεσσάρων. Ε*άν πεντάκις^ η' δ’ άλλη τετράχις
την τρίτην μείζονα, η διά τριών. Ε’άν ε'ξάκις *
η δ* άλλη πεντάκις , την τρίτην ελασσόνα.
5 9 5 * Πολλοί φυσικοί διά της πείρας άπέδείζ α ν , ότι εάν μία χορδή διαιρεθώ π. χ. εις ιοο
μ έρ η , θέλομεν εχει πάντας τούς τόνους τούς
/
»
\· j
.
t
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περιεχομενους εις την ογδοην, καμνοντες τα μη-
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Τίτοόμ.9τον!)ν*και^“
σνμφωνι*;

οί

αΓ

Δ ,
μηΧη χορ_
S'ών Sia τβ^ς
ί'ΐβφβρους

^ ου<Τ.ΧΟ,;ς

χη ώς 5 Ρ» S5? 6ο? 60 ·&> 75 ι So Ί8^ , ιοο* ώ- toW ,
ς·ε εάν τό μήκος το ίσον με Ιο ο μέρη παραςην^
τον βαρύτερον τόνον , βάλλοντες τό μαγάδιρν ε(δ
την διαίρεσιν
, εχομεν την όγδόην. διότι μ»
αυτόν τον τρόπον η χορδή χαταντοί νά
τά

βθ

4«4
ίίμισυ του μήκους τη ? ,
επομένως ‘πρέπει νά
Χαμη διπλάσιαν αριθμόν Πονημάτων. Ε άν βαλωμεν επειτα τό μαγάδιον είς την διαιρείιν 5 3 ^ ^
χ ο ^ η θέλει ηχησει τ ίν έ£δόμην μείζόνα' εις την
6 ο, την εκτην μείζονα * είς την 6ο ·/&* τηνπε'μπτην μείζονα, χαΐ ούτως εφεξής. Ε κ τούτου
λα£ον άρχην ^ 'κ υ μ β α λ ο ν ,
άρπη , καί άλλα
δμοια, όργανα, t a 6'ποΐα εχοντα 'διαφο'ρους χορδάς άναλργους μέ τά είο η μένα μηκη, εχουιπ
τούς διαφόρους τόνους μέ μιαν μονήν χορδήν * ό
ταν συντέμνωμεν, η αύξάνωμεν με τό μαγάδιον,
η μ'άλλον τρόπον, τό μηκΟςτης χατά τάς είρημε*νας διαιρέσεις* Εις την λύ(*αν , χέλιίν, η έξάχορ.
δ ο ν , κιθάραν* καί εις αλλα όμοια όργανα, άνΐ ί νά πολλαπλασιάζωμεν τάς χορ'δάς , πρε'πει να
$τροσαρμόζωμεν τους δακτύλους
τό μήκος τού
ζυγού , η πηχεος εις τόπον τού μαγαδίου, διά
νά γένη μ ε τούτον f ον' τροπόν τό μήκος διάφορον,
- καί των ηχών η π'οιότης. Εις τα υ τά τά όργανα
•ftpos τδύΐοις μεταχειρίζονται καί άλλου είδους
χορδάς * διότι άπέδειξεν η πείρα, ότι χορδή άfto' εντ’ερον 'ίσ η . κα τά τό μήκος καί διάμετρον
μέ μίαν άλλην ορειχάλκινον εξίσου τετάμένην, προ
ξενεί τόνον , ό όποΓος είναι ό ενδέκατος δξυς,
Trap εκείνον, οπού προέρχεται απο την ορειχαλ.5ανθν έπίσης παχεΓαν, διά νά κάμη/ηχον ΟμότοVov μ’ εκείνην , και έτ* όξότερον
HV«v*i*n
Δεν είναι δύίχολον να χατ^λάίω μεν, οςδρείται εν*
δλαι αύτάι αί άίμφωνίαι μιας χορδής με την
τονβν.
άλλην, δεν είναι σ χετικ α ί; ό ίχ σ ς π . χ . ό ονο
μαζόμενος όγδοη, π έμ π τη , τρίτη κ. τ. γίνεται
««υθύς ίν άλλοτι« ίν μετβιέαλθη β τόνος της άλ-
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λης χορδής , με την οποίαν η πρώτη παραβάλλεTat. Το αυτό συμβαίνει καί εις τον βαρύν τόνον
καί είς τον όξύν * .μεταβάλλεται το ονομάτου*
χωρίς νά μεταβαλθη α υτός, φθάνει μόνον νά μεταβαλθη ό τόνος , με τόν οποίαν παραβάλλεται;
^ΐ'μουσίκη λοιπόν δεν εχεί 8*Va ϊμμονον τόνον*
καί αμετάβλητον , ωζ$ πάντοτε νά έύρίσκεται
6 αυτός , καί είς Λυτόν ν* αναφερίεντάι όλοι of άλ
λοι* όσα όργανα κοινώς μεταχέιριζόμεΟά διά νά
προσδιορίσωμεν τόν τόνον της φωνής * δεν είναι
άσφαλη μέσα προς άποφύγην πάσης μεταβολής,
υποκείμενα όντα είς μεταβόλάς, o W είναι δύσκολον ν άνιχνεύίτωμεν τόν άληθη αύτων τόνον.
ί97·
Σί«>βώρος? δία νά πρόσδίόρίση ένα ΠιΓραι χ ο ό ς
•4
τόνον * ωςδ υποκάτω Λυτού' νά λαβ,βάνωνταί αί SLpaatv
μόνον ,καί ά σειραί των βαρέων τόνων, καί επάνω cd σειρα'ι μ ε τ « βλητ<1»
ίω ν όξεων5 πάρδτηρησεν οτι όταν -δύό σύριγγες τββον;
του πνευματικού όργάνου άρμοζωνται πρός συμ
φωνίαν, η ενωσις τών δόν^μάτων ακούεται δί ε
νός δυνατότερου ήχου* καί ό μεταξύ των ενωσεών χρόνος ήναί τόσον αίσΟττός * ω<ςε -άμπορβΓ
καί νά μδτρηθπ. Α’πό την φύσιν των 'ό^οφωνιων
μάνθάνόμεν * πόσα" δονηματα πρεπβι νά *άμη η
μ ία σύριγξ είς τόν αυτόν χρόνον * ε’ν ω η άλλη
κάμνει αριθμόν τινα δονημάτων; θ"τι δηλάδη ά*
πό τάς δυο σύριγγας τάς άρμοζομένάς.προς τόν.
όγδοην , η μία κάμνει δύο δοντμάτα^ εν ω η άλ
λη μίαν μόν^ν. Ε*άν λοιπήν, τό. δίάςτόμΛ το με
ταξύ των δύο ένωσβων είναι πολλά αισ&ητόν, ημπορσύμεν νά καταλάβωμεν πόσον καιρόν δονούνται αύται δ ιά να κάμίοσιν εν δονήμα, Α’φ ου επροσδιόρισε με την πιΓραν τόν χρόνον* εις τόν
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όποΓβν γίνονται τά δόνίιμάτα ενός τόνου, .καί εί
δε τόν αριθμόν τών Πονημάτων, τά όποΓα έκτελουσιν of άλλοι Τσνοι εις τον αυτόν χρόνον, βκλε"
ξ$ν ώς εμμονον Τόνον. $κεΓνθν , ό όποΓος κάμνεί
Ιο ο δονύματα είς δεύτερον λεπτόν , και ώνόμάσβν εμμονον όξεΓαν Ογδ,οην την - επάνω τών ι ο ο ,
ηγΟυν τόν Τονόν, δ?· τι& πάμνει ί*οο δονήματα
εις τό δεύτερον λ ε π τ ό ν καί -βμμονον'βφρεΓ&ν όγScην τόν υποκάτω, ίγουν την έχτβλουσαν 5<> δα”
ντματα ils τό δεύτερον λεπτόν.
Al TOw Άνίν

/u.ατ ι χ οG cf „
γανοκ σιίριγ-

θ' Λυτός Χω£ώρος ευρών διά της πβίρας,
νoft 598.
μια σύριγξ του πνευματικού οργάνου, σχεδόν

πέντε ποδών^ ανοικτή, εκπέμπει εμμοινοντι/ά
fouyva-Kpc £χον , παρέβαλε t0 μπκος ταύτης , με τό μ%xof
c&icpiaw fft
*, /
'y. τ
« ,
ν
\
„
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τούτον τον αλλων <>νο5 6ξ ών *ίμια *χβι to* βαρυτερον Τ|εμρ,βνο* "τ« Γ*χον, καί η άλλη τον όξύτερον*. τόν όποιον έδύVCV.
νατο ·νά · διακρίνη τό αυτίον * και αψ ού έξέτα•σε συγκρίνας τάς διαμετρησεις αυτών , πόσα δσ>ημαΤα ^μπορεΓ καθεν νά κάμη eh δεύτερον λε
πτόν, έυρηχεν , ότι ό βαρύτερος ήχος, τόν <>
πΟΓον άμπορούμεν νά 'διακρίνωμεν , προέρχεται
από ψοφητικόν- ^ώμα^-άποτελοον T2. J δοντμα*
ta efe- τά δεύτερον, καί ότι ό όξύτερο* κάμν«
<ίς Γσον χρόνον 6400, σθεν ΐι i προς 6400 ώς
, εγγι£α^ «ίς ι'πρός $Μ* ημπορούμεν λοιπόν να
συνάξωμεν εχ τούτου, crrt τό* αύτιον ημπορει
νά λά^τ 5*2 αισθήματα. Λ’φ’ ού άπαξ προ*
σδιορισθη δία της ooptyyos τόύ πνευματικού όργάνον^ό έμμονος ?χος, τμπορούμεν νά τόν εχομεν-διά παν ε£δοτς οργάνων * δϊότι άμπορεΓ νά
προσαρμοσβίί είς όμστονίαν διά της σύριγγας, π ο
ποία f-* °r
χόυ εμμονον τόνον.
γε<;
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5’99· At' ρηθεΓσαι θεωρίΜ διά τα εκ χορίω ν Ε'^α^μβγκ*.
όργανα, εφαρμόζονται επίιτης καί είς τά πνευ- βϊ> τά -πνίυματικά, Η' του αβρός <ςηλη π. χ , η κίκλεισμένη
ets τον αυλόν, δονβΓτάί διά του φΐίάημάτος, τό
όποΓον τείνει ε?ς τδ νά την πυκνωση· καί αυτάί
είναι συχνότεραι, καθ’ όσο ν^όλιγ οδεύει το' μηκοό
της τοιαύτης <ςηλη$. Α’λλά τδ μήκος προσδιορίζε
ται από τό μεταξύ τού ^όμάτος' +ού αυλού δια':
ςημα καί μιας άνοικτης τρύπας* (Λ εν επειδή
βραχύτερα καί πυκνότερα ςηλά δέχεται συχνοί
τέρα δονημάτά ; καθώς καί η βραχεί* χορδή. διά
τούτο ευκολίας καταλαμβανόμενη διά ποίον λόγον
ϋ αυλός , π άλλο τοιούτο μουσικόν οργανον, προ·
ξβνεΓ ήχον όξύτερον, οσω πλησιέςεράί είς τό ςόμα είναι α ΐ όνο'ΐκταί τρύπάί.

°e'

6οο. Είς τον αριθμόν των μουγκών οργάνων ον?γανό»
ημπορόύμεν νά σύγκάτάλεξώμεν καί τδ όργάνον jni
της ανθρώπινης φώνη$, το όποΓον, κατά τάς πά· 7ανη* <ρ'“νΥ^ς
ρατηρησεις τού Φβρρείνόύ, φαίνεται’, ότι ημπορεΓ
νά συγκριΟη μέ ορ'γάνον έκ χόρδών · διότι δ ρη-'
θείς -φυσικός μάς έκάμ4 νά πάρατη^ησωμεν, δτί
τά δύο χείλη της γλώττιδος, ότις είναι ωοει
δές χάραγμα , * καί δί αυτού εμφαίνει^:άη^
εις την τραχ-εΓαν , κ έκείθε ν εί$ τούς Πνεύμο
νας ^ δεν κτυπούντάι1 ανανά μ ε'τάξύτ ων , αλλ^
εκαςον τριβάμενον υπό τού' έκ τδν πνευμόνων
άέρος ηχεί", ως μία χορδή , επάνω', της ο
ποίας πέρα τό τόξον (η πληκτρον) · έυρηκέν ο'
αυτός, δτι τά άκρα των δύο τούτων χειλέων
είναι κατεσκευασαένα άπό τένόντας, τά όποΓα
ημπορούν νά όνομασΘωσι χορδαί" φωνηβφται, κολ
λημένα άπό τό εν μέρος, καί άπό τό εν μέρος',
G g a
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Χαί άπο ΤΟ άλλο με χόνδρου? ttv«s , οΓτινες ε »
Ήινοντες τα νήματα μέ περισσοτέραν , η όλιγωτεραν δύναμιν, τα καταςήνουσιν επιτήδεια είς το
να προξενήσωσι πότε /πολύν ,. πότε όλιγωτερον ο
ξύ ν ήχον. Προσάρμοσε προσέτι ό αυτός μίαν μικράν
φυσάν (φυσούνι) είς μερικάς τραχ&ίας ετι νωπάς,
καί ό διαβαινων διά τής γλωττίδος άrip επροξένησεν
ήχους* Ον, τι εί'παμβν έως τώρα περί τής άνθρωπΰ
νης-'-φωνής, δεν συμφωνεΓ με την γνώμην του Δ οδάρτου, δς τις ^«ςοχαζεΤο, οτι τά χείλη τής γλωτ«
τίδος δοκιμάζουν τρόμον τινά* άλλ’ ό τρόμος ου* τος δεν συνεισφέρει τίποτδ eig- την ποικιλίαν των
τόνων, βί μή κατά δεύτερον -λόγον ,; καί ό'λη
φωνής ή μελωδία προέρχεται μόνον από τό διάφο
ρον της γλωττίδος άνοιγμά. Α λ λ ’ ό ΦερρεΓνος έ*
παρατηρησεν, Οτι otav συ^έλλεται Τ0 χάραγμα
τούτο , άν δεν μέταβαλθή των ίνων ή τά σ ις, ό
τόνος διαμένει πάντοτε ό αυτός, καί τότε μόνον
μ εταβάλλεται, Οταν των ίνων η τάσις ηναι διά
φορος. Η* φωνή έπειτα γίνεται' έναρθρος διά τής
κίνήσεως τού ςό μ α το ς, των όδόντων, τής γλωσσης, Των χειλεων ,- · καί τού ουρανίσκου. Η' pcs
χρησφ,εύει κάί αυτή εις την ω ραιότητα, καί εις
τ?ής φωνής καθαρότητα, καί αποδείχνει ή
πείρα 5 πό&ον* δυσάρεζΌν efvat ν άκούωμεν άν
θρωπον όμιλονντα με φραγμένους ρωβωνας.
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Περί του Η*χου Μορουμένσυ εις τό άκουdtiKov οργανον*
• Ιΐιριγ?β®ή
6 ο ι . ^ ό εξωτερικόν μέρος τού άκου<ςικού όρ'te·; «ύτίβν,, γάνου έχει σχήμα χω νιού, κατεσκευασμένον από

έλα^καν χόνδρον, και τελειόνει βίς την κόγχην,
ητις είναι η άρχη του άκουςικού πόρου , εσωθβν
'του όποιου είναι ό ύμην τού τυμπάνου, σύνθβτβς
από πολλάς λεπίδας, καί είς αυτόν μέχρι' της
«•ήμερον κάμμία τρύπα · δεν ευρέθη^; όπισθεν του
ύμενος είναι μια κοιλότης, είς την οποίαν τελεί*
©νει σωλην τ ις , ονομαζόμενος ΕύςαΘίου σάλπιγξ,
καί περατούται είς ωώδες άνοιγμα όπισθεν των
μυκτηρων είς τον ουρανίσκον, και δί αυτού τό
τύμπανον έχει κοινωνίαν με tou εν τώ ςόματι
αέρα. Είς ταύτηντην κοιλότητα εύρισκονται τέσσα*.
ρα μικρά χοκκαλα, η σφύρα, ό άναβολβύς, και
τό περιφερές όςουν.
σφύρα είναι κολλημένη με
την λαβήν, είς τον υμένα του τυμ πά νου, και η
κεφαλή της «ςηρίζεται επάν.ω τού άκμονος, τού ό
ποιου ό μάκρος κλάδος δένεται τό τέταρτον ©«ς-ούν
τεθειμένον έπάν,ω τού άναβολέως καί βίς αυτόν
μεταδίδει όσα κρούματα δέχεται. Η' βάσις τού
άναβολέως εφαρμόζεται Ακριβώς επάνω -βίς μίαν
τρύπαν , ητις διά τό σχημά της ώνομάσθη ωωδης
θύρα* και μετ αύτην εύρίσκβται μί’ άλλη κοιλότης όνομαζομενη..λαβύρινθος η. εσωτερικόν του
αύτου μέρος. Εις ταύτην την κοιλότητα άνηκει η
ρηθεΓσα ωωδης θύρα, καθώς και η ςρογγύλη, η ο
ποία είναι κλεισμένη μ’ ενα λεπτόν υμένα, και δεν
άφίνει νά πέραση ό άηρ από την κοιλότητα του
τυμπάνου είς τόν λαβύρινθον. Τό ημισυ της τε
λευταία? ταύτης κοιλο'τητος σκαμμένης βίς σκλη
ρόν οςΌυν, ονομαζόμενο ν υπό τών άνατόμων π ε 
τρώδες όςούν, λέγεται προπύλαιον. Είς ταύ.την
την κοιλότητα εύρίσκονται ημικυκλοειδεΓς σωλήνες,
βί οποΓοι ένόνονται ?ίς τό προπύλαιον διά μέσου
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πέντε *ομάτων> μ εν*./κοχλίαν , orris αποτελεί
δύο σπείρας x^cl ημέσειαν , κ$ά προχ·ωρεΓ σμικρυνόμενος. Α’λλ’ ρ φρλην. αυτού διαιρείται εις δύο
©ικίσχους υπό ενός παραπετάσματος ομοίως σπειpoetSovs, τό όπο?ον· εκτείνεται εως μέσα εις την
κοιλότητα τού σωληνος. Το απαλόν μέρος ίου
άκουςικού νεύρου εμφαίνει είς τό πετρώδες ©ςούν,
καί μειράζεται μέρος *?ς τό προπύλαιον, καί εις
Τους ημικυκλο§ιδεΓς σωλήνας, κα^ μέρος εις Toy
κοχλίαν ,. από -τα ,^όματα τού όποιου τό εν ανοί
γεται είς τρ πρρπύΧαιρν, καί τ άλλο "εις Try
^ρογγύλην θυρίδα* Τα σκληρότερα μέρη τού άκου*
^ιχού νβύρρυ φέρονται δια Των νδιαφόρων κλάδων
. *ίς τον ύμ$να του τυμπάνου, εις τό εξωτερικόν
αύτίον, χαΐ εις τα πλησίον μέρη,
Τίως πρ©χ«tfoa. Ο'ταν γένη ε&ς τ©ν αέρα ήχος, προσ£άλf*r ό η’χος >ει πρώτον tfc ΤΟ εξωτερικόν αύτίρν^ καί εις την
I W \ ^ Τ . κόγχην, £ π ε ιτ α μεταβαίνει«ίς .τον άχουςικόν πό5<οτλ.
ρον, καί σείει τόν· υμένα του τυμπάνου* 0 Γ ύμην
κινεΓ τρν έν τη κριλότητι τού τυμπάνου α έρ α ,
τού όπρίου ό π ρ ίμ ο ς μεταδίδεται διά της;* ςρογ.γύλης βυρίδοςνκαί της:ώοειδούς~εΓς·τον αέρα τά>.
περιεχόμενά,.εί$ τό - εξωτερικό* τού αυτίου. μέρος.'.
Ουτος χινεΓ^τό^- νευρώδεις,’cty&s *>- *£.·. όποϊαι.σκε
πάζουν. τηνάσωτερ^ην,^π^φά.^ιαν. τού προπύλαιά
ο υ , των τριών ημιχυ^λρει^ν σωλήνων, της κοι

λότητας. τρύ χ ο χ λ ι ο ύ , τ η ς ση&ροειδούς λεπίδος. Ε’χβΛεν η κίνησή; μ^αφ έ ρ^αμάμά τού ά.
κουμκάν νεύρου, «ως τό ^^νρ ν va M ^ p to v * καί
ηψμχη αντιλαμβάνεται τ$μ ίχομ*. ξαίνεται r ότι
αί νευρωλεις fv|£t
^χ^,μζουσοα τρύκοχλίου τάς
σπειροιιδδΓς^ λεπίδας^ τ<ύν όπρμ*νΛτό μηχος, όσον
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^©χωρδΐ* διαιρεVrm είς )«λάδους ίως το άκρον %
,βίναι ως> p.txp<3cl χορδαΐ,^των όπο(ων. τβ μήκος ο.
Xiyo^etiBt, από την jSwv προχωρούν εως το άκρον. '■Αί μακρότεραι τρβμουαιν, οτα* άκονωμεν
£αρον..ηχον r «? δε βραχύτεραι, όταν © ήχος δναι
οξύς,■..Ε ίναι-πιθανoy, ort .χό -κυρίωτερον-μερος του άκουςιχού .οργάνου .είναι τού χοχλιού η σπειροει*..
δης λ*7τΙς. Συμβαίνει όνίοτβ , · τά βίς τον έκτος
αέρα διβγειρομενα δονηματα νά βμ£αίνω<τι κμτ
εύ&είαν: εις το τύμπανον διά της του Εό^αΟίου
αάλπιγγος, μά δυνάμενα νά τ:·ράαω<η διά του>
άκουςικού πόρου. ΟΟεν. διδάσκει τούς κωφούς η
φύσις νά έ,χωσιν ανοιχτόν τό.ςόμα* διά νά &χ6ύΊ·
wet καλλιωτερα τον" ήχον. Α ν και ηνμι διπλούς
της άκαης το οργανον^ επόμενον δεν t?vat ν’ άκουωμεν και τον ήχον διπλούν, αλλ’ άπλούν* διότι
τας ex τού ήχου. εντυπώσεις είς τά δύο αυτία, τάς
δέχονται άμοιβοααΐ και ομοιαι των, δύο άκουςι*
κων νεύρων, ίνε,ς, και τάς μεταφερουσι xoj τάς δύο
ιν ταυτοί είς την χαθ έδραν τ γς ψυχής* d^Oev at
δύο αμται εντυπωθείς πρέπει νά θεωρούνται ως
μία μόνη. Και τ<$.-ον;τι δεν πρίόξενούσιν, «ί μη
ίν ‘μόνον άί'σβημα ,* ά τα " τό ά άύτον τρόπον,. κα.
$ως εν άπλούν καί μόνον υποκείμενον δεν. μάς φαί*,
νεται,διπλούν, αν και η ςίκων, αυτού ζωγραφίζεται
εν τ αύτάί καί- είς τά δύφ όμμάτια.
603. H? κωφ ότης κυρίως προέρχεται εκ δύο ΙΤ^θίν·κρ·»
αίτιων, ι. ημπορβΓ νά προέλθ.η από τον υμένα τού δρχ°τοα -η
κοχλίου, όταν, ysvjn, ςερεός* καί δεν- ημπορη νά κιοτής.
σεισθ? εις τό έξης, η, ότΛ*ν κοκΧαλωΟη, i f κωφότ
της αυτή είναι ανίατος. Β*άν προέρχεται απο' «μ·
φραξιν τού εξωτερικού σωληνος, τότε είναι δυνα-
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τον -με την σύριγγα, $ «λ Xfr'όργανβν νά έκφράξωfxey τον Σωλήνα, καί νά θεραπεύσωμβν το πάθος
έν μέρει τούλάχιςΌν * Λμπβρο^μβν νά γνωρισωμεν,
άν προέρχεται ή κωφόΐης από την τελεύταγαν ταυ.?
την α ίτία ν, βάλλοντες, ψ,οφ-ητιχον σώμα είς·τό
γόμα 3 καί χάμνοντές το νά ^χη σ η ’ διότι θέλει
άκουσθί} ό ήχο?, έάν ο’Χωλήν δεν η ναι φραγμέ
νος * εί δε είναι ςβρεός 6 ύμην , δεν ακούεται.
Κ ο π ιά ζε^το αύτίον , άχούη μεγάλον κρότον, καί
κωφεύονται ot* άνθρωποι μέχρι τίνος, « καί δια
βίου. Ειδΰμεν πολλούς ανθρώπους νά κωφε,υθωσι
τελείως* διότι ηχούσαν- πολύν καιρόν τον κρότον
των πυροβόλων οπλών. Π ρόέρχίται τό φαινόμε
ν ο τούτο ^ διότι μια σφοδρά ε’ντυ'πωιπς εκπλήτ
τ ε ι , καθώς και etV τά άλλα αίσθητηρια , τά ά6ρά και μαλακά μέρη, και ταράττει της οικονομίας
τήν συμφωνίαν * μ^ τά μεγάλον κρότον of δυνατοί
ήχοι είναι εις την άκοτν, όποΓα elvat νείς τ ά 'ό μ μ άτια τά μικρά φώτα μ ετά μίφ> μεγάλην φωτο
χυσίαν.
Δ'Η'<τχυ{>ίζον ται τινες,
• τι η μουσιχή "χ«ι ί<?χνν
t r:xy.w ίίς τα
χαΐ εις
το δ α γ χ α μ α
.τή ς Τ βραντ·λ η ς.

604. Φαίνεται, ότι δεν πρέπει ν άμφι£αλλωμεν περί των θαυμασίων αποτελεσμάτων της παλαιάς "μουσικής * διότι ολα τά πα'θη καταπαύονται ,· -η-ερεθίζονται μ ε διαφάρουςμουσικάς· συμ
φωνίας* καί η πεΓρα α π ο δ είχνει, ^ότι η λύπη 3 ί
χ α ρ ά 3 ί ό ρ γ η , η μ α ν ία , ύποχωρούσι πολλάκις
είς την δύναμιν της μουσικής. Μερικοί έδυ ισχύ ρί
γ η σ α ν , ότι τό αποτέλεσμά τής ενεργε? καί έπα'νο είς μερικάς άσθενείας, χαί μ ά λ ^ α έκρίθη ώς
άρίςη είδικη θεραπεία τού δήγματος της Ταραντόλης , διηλάδη μιας ιδιαιτέρας Σαύρα? μέ χρώμα
λευκόφαιον, με δέρμα σκληρόν, καί με σώμα
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^ρογγυλότερον , παρά τά*. άλλ^ς κ©ινάς Χαύρας,
i n s κατ εξοχήν εύρίσκεται εις τ^ν Πούλλιαν, θ '
Λουτένσιος, επειδή έπεχειρίσθη υά ύψωση τούς
παλαιούς ύπεράνω των νεωτέρων, δοξάζει, οτι εις
τον μύθον της Εύοιδίκης άνακληθεισης ύπο τού
Ο’ρφεως με τδν λύραν ρίπο το ν α δ η ν , άλΧηγορεΐ* /
τα ι το δάγκαμα της Ταραντόλης θεραπευθεν
με την μουσικήν. Το της 'Ταραντόλης δμως δάγκα
μα Οεραπευόμενον διά της μουσικής ψευδες άπε^

δείχθη τι?ν σήμερον.
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ΚΕ ΦΑΑΑΙ ΟΝ I T

Π?ρί rotf l^datos.
^ Π ερί

του

-

T

ο ύδωρ #(ν.α*χσώμα «χρω μάτω ν ,^δΐά-

φανες, άραιούμενον υπό. του ττυρός, άοσμον, α-χυμόν, ώς επί το πλεΓ^ον. ρευ^ον , καί βρεχον τά
σώματα. Οι παλαιοί το ένόμιζον ^οιχειον. θ'
Θαλής εδόξαζεν,.. ότι το ύδωρ βύρίσκβται πανταχου, ;καί εζς τάς συνθέσεις,- καί ete τάς δια
λύσεις των σωμάτων,.. Α*λλοι έλεγον, οτι δεν εχει
χώραν ε?ς την συνδβσιν τών. σωμάτων, άλλα μό
νον εύρίσκεται. μεταξύ τών μoptav. Α ’λλοι βλεποντες, οτι εις τας άπο^άζβις εύρισκον γην, «νό
μισαν , ,οτι τό ύδωρ ε?ναι ρευςτι γη. Α λλ* 6 Λ α υ . οισιηρος άπέδεΓξεν, ,οτι η ρηδεΓσα γη εΓναι από
τά άγγεΓα, είς τά όποΓα γίνεται η άκόςαζις /
*αι οτϊ το ύδωρ είναι σύνθετον άπό όξυγόνον, και
από ύδρογόνον. Το ύδωρ εύρίσκεται εις τά σώ
ματα, η ηνωμένον, η συνθβμένον. 0"ταν ηναι
.,μο'νον ηνωμένον, τό αΓσδανόμεδα* διότι τό σώ
μα εκείνο τό βλεπομβν βρβγμενον. Το συνδεμενον όμως δεν τό αίσβανομεδα, ώς ευ'ρίσκβται εις
τον κρύςαλλον , είς τά άλατα, είς τά φυτά, εις
τα ζώα κ. τ, Είς τρεΓς καταςάσεις εύρίσκεται τό
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ύ δω ρ , κατά τάν'διάφορον Ινωσίντου μέ τό θερ
μαντικόν. Ο^ταν λάβη πολύ θερμαντικόν, καί έκ^
ζέση, μεταβάλλεται 6?? ατμόν, Ο τα ν περιεχη τό
σον. Θερμαντικόν , οσον δεν ημπορεΓ νά προξενή
σει την εκζεσιν, τό ύδωρ τότε eivat υγρόν. Ο^ταν
ς-ερηθη τό κρυπτόν 'θερμαντικόν , τό αίτων τη?
υγρότητός τ ο υ , μεταβάλλεται είς <?ερεόν. Επει*
δη δέ ε'κάςου σώματος φυσική κατά<ςασις. είναι
νά μη χρειάζεται άλλο σώμα προς ύπαρξιν, διά
τούτο φαίνεται, οτι τό ςερεόν ύδωρ είναι είς την
φυσικήν του χατάςασιν, ζΓθεν εκ τούτου

Bklt*

α ρ χίσ ει.- "
Iie ^ i τ ο υ π ρ η γ μ έ ν ο υ Λ α τ ο ς .

(:Οβ* Ο" πάγος

είναι χρυφαλλωμε^ον ύδωρ διά Πηζις τοΐ
την απουσίαν τού κρυπτόν Ρβρμαντικού, τό ό- υ^ατο?·
ποΓον τό διατηρεί εν υγρά καταςάσει, Ο ταν ηναι
^υπερβολικόν ψάχος, κ^ί-άρχίση νά παγο7η άργως τό ύδωρ , βλέπομεν επάνω της επιφάνειας
λεπτήν παγετού επιδερμίδα ύψουμενην , καί εγγίζουσαν τον άέρ*. Είτα μερικά νήμ ατα , η βελό
να1 * άρχίζον από τάς πλευράς του αγγείου, καί
εκτείνονται προς πάσαν διεύθυσιν* καί κατόπιν
έρχονται.άλλα ,ΤΟ.ιαύτα,.τάμν.Οντα τα ^ρωτα κα
τά διαφόρους γωνίας. Αυξάνονται τβλευταΓον τα
νή μ α τα , καί ενούμενα άπθΤ*λούσι π έ τα λ λ α , τα
όποια καί αυτά αύξηθεντα κατά μήκος καί π ά 
χος, γίνονται συνεχές τι σώμα. Ο* πάγος ούτω
κατασκευασθείς, είναι διαφανής από της επιφά
νειας μέχρι τινός * είς τον άξώνα όμως , καί είς
τά πέριξ, διακόπτεται από πόλλάς άερος πομφό
λυγας· καί η ε’πιφ ά νεια ,' ομαλή ούσα πρότερον ,
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καί επίπεδος r γίνεται ολίγον κυρτή, ανώμαλος,
καί τραχεΓα. Εάν δε το ψύχος ηναι σφοδρό τατον,
δεν εχομεν καιρόν νά παρατηρησωμεν τά ρηθεντα.
Το ύδωρ παγόνει άτάκτως, καί αι πομφόλυγες άδιαφόρως διατέμνουσαι τό δλον σώμρι, άποτελούσι
τον πάγον σκιερόν. Ε’άν βάλης τό άγγεΓον επάνω
ffe τό πυρ , εκκολλάται 6 πάγος, τον όποιον αν
τον ρίψης «ίς τό ύδωρ, κολυμβα.
Ανξΐον' παρατηρησεως ε^αι, o n τά νήματα
τέμνονται εις γωνίαν 1 2 0 μοιρών. Τούτο φάνε»;
ρά τό βλεπομεν βις τ·4ν χιόνα, ητις πίπτει πολ*
λάκις έν σχηματι μικρών άςερων έχόντων ακτίνας
εξ, άκρι?ως ούτως, ως είναι τά κανονικά εξά->
γωνα.
- ,
θ' Καρτεσιος, · διά νά έξηγηση τό φαινόμενον τούτο , ύπέΟετεν, o n τά μόρια τού υδατος
επειδό είναι σφαιρικά, εξ σφαιρίδια τούτου άραδιάζονται είς την· άρχάν περί εν έβδομον, καί γί
νονται οδηγοί’ των άλλων λοιπών σφαιριδίων , τα
ο'ποϊα τρέχουν κατά την διεύ$υνσιν την διά τού.
κέντρου έκάςου των ρηΟεντων σφαιριδίών, καί τού
μ·εσοϊΐτάτου.
··
ν-ί" Ο' Μαίρανος 'ύβτοΟ^τει, o n &1 γωνίαι είναι
αποτέλεσμα ροπίδ τίνος προερχόμενης εκ τού των.
μορίων σχήματος '; τά όποια λέγει, οτι είναι μι< I.
s ^ * ^ >>;Γ ’ " νά- ^U' ι ί^'
κραι βελοναι.
Δικαιότερον (^λομεν ύπόθέσει , οτι τά μόρια
τού πάγου ' είναι τετράεδρα άποτελούντα οκτάε
δρα, ως βλεπομεν είς.μερικά εΓδη κρυς-άλλου *μάλιςα ηξευρομεν , οτι άν κόψωμεν κανονικόν οκτά
εδρον παραλληλως εις δυο αντικείμενα,. της έπι-
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φανείάς , γίνεται κανονικόν* άλλα πάντα τά' itρημένα είναι ύποθέσεις. ·
.
607. Or Μουσχεμβροέκιος καί ό Δδλάίρος έδυ*- ΐ*νωμαιτων
ΐσχυρίζοντό , ότι διά νά παγωστϊ’τό ύδωρ, χρβιάγονται σωμάτια τινά ψυχραντικά, άλατώδη',
καί νιτρώδη, έίς τον αέρα διεσπαρμένα, τά ο
ποία είς τούς πόρους τού ρευςού είσελθόντα , «μ*
ποδίζόυσι την κίνησιν των μερωντου * τό ένονουν
εις εν σώμα σκληρόν, καί αέριόν, καί διά τη$
εισόδου τό άραιούσι, και ούτως αύξάνουσι τό
με'γεθόςτου, καί προξενούν ττίν εξάτμισή. Αλλ*
είναι αναπόδεικτος τί των- ^$βντ«ω^ -σωμ<χτίων ύ*παρξις* Ιϊρός τούτοις ηξβύρΟμεν , ότι .τά ά λ α τα ,
εξ ών τά περισσότερα ψυχραίνουν τό ύδωρ, έχουν
και τούτο Το' ίδίωμα νά εμποδίζουν την πηξιν ,
ως θέλω Το αποδείξει κατωτέρω. Τ α είρημένα
λοιπόν ψυχραντικά άλατα είναι άλλης φύσεως
παρά τά εγνωσμένα. " Δεύτερον, κατασκευάζω·
ται πάγος τό θέρος όμοιος κατά πάντα με τον
έν χειμωνι γινόμενον. Ευρίσκονται λοιμόν και τό 
τε εις τον άερα ψυχραντικά άλατα,* Α λλ’ βύρίσκονΤαι τά χα είς 1ό μ ίγ μ α , διά τόύ οποίου παγόνει τό ύδωρ; ό χ ι, διότι άπρεπε τό μίγμα αυ
τό νά παγόνη, και όχι νά διαλύεται. A&V ύπαρχουσι λοιπόν τά ψυχραντικά ταύτα άλατα,
ρξτίγησκ}:
6 ο 8. Δ ιά να εξηγηθούν τά εν τόί παγ#τά» φαι- τω**^τ<ΰ
νόμενα, πρεπει να ενθυμουμεθα, I οτι το «ιτι- yeM<e'Vwv
ον της ύγρότητος 1ων σωμάτων, είναι τό θερμόν,
τικόν , καί έπομενως τό ύδωρ υγρόν ό ν, περιέχει
θερμαντικόν, τό όπο&ν έξε'ρχβται, όταν παγω .
ση τό ύδωρ,* 2 Οτι τό ύδωρ περιέχει εν εαυτω
πηκτόν αέρα , διά την π-ολλην τού υδατος συγγέ.
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Veiav μέ τό όξυγονικόν πνεύμα. Ο^ταν λοιπόν πα~
γωση τέ ύ'δωρ, πρέπει νά έξόλθη ί άηρ από τούς
πόρουςτου * χαί διά νά γένη πνεύμα., χρειάζεται
θερμαντικόν* γενομενον δε πνεύμα 4 κατέχει πε
ρισσότερον διάςριμα, παρά τό πρότερον.

Ο"τ«ν-παγο-

^°9· Παράδοξον φάίνϊται·, οτί τό ύδωρ δεν
νη το υίω ρ
είναι τόσον ψυχρόν όταν πάγο'νη * κάι πολλάβις τ,<ηχ,ον χιξ τταρετηρηθη * οτι εν ω ί κράσις της άτμο
γοςβύίΐηΦϋ- σφαίρα?, είναι .jjffftxfllfct.-Ι&υ,.μηδεκικου-^κρίκους·ς·■
χ?·της.
βαθμούς, τό ύδωρ μενει ακόμη υγρόν. Τούτο
συμβαίνει, όταν και τό ύδωρ, και ό άηρ εύρί.
σκωντάι είς ησυχίαν. Εάναίφνηδίως ταραχθη κα:
όπωσ.ούν .ολίγον υπό του άέρος, - η -άλλου σώμα
τ ο ς, εόθύς παγόνει, και κάμνει τον) υδράργυρον
νά άναβη είς τό μηδενιχο'ν* λοιπόν όλιγοςεύει ηψυχοότηςτου * ’ΐδού η έξηγησις. Το υδωο περιέ
χει δυο είδων θερμαντικόν, ηγουν τό συνθεμε/νον , κα| το κρυπτόν. θ"ταν; λοιπόν to ύδωρ
παγόνη , τό κρυπτόν γίνεται -ελεύθερον , καί διά
τούτο αισθητόν εις τό θερμομετρον „ εν οσω μέ
νει τό θερμαντικόν τούτος μέσα είς τό ύδωρ , δ&ν
παγόνει. Η’ξεύρομεν, οτι γί ταραχή βύκόλύνει την
ενωσιν δύο σωμάτων εχοντό* συγγένειαν 4 καέ
την έΐξαγώγ^ν άλλης τινός τρίτες μη πολύ συγγε
νούς ούσης. ΗτΛραχη λοιπόν .>χςν#Γ τού ύδατος
τά μόρια, κ$ά τά φερει -ετι μάλλον πλησίον άλληλόις, ω«ςε νά προσψαύ^νταί αι ουγγενεςεραι· ,
καί όμαλώτεραι έπιφάγ#α* 4 καί ούτω νά προσκολλωνται. Ε’κ ταύτης δε τη* μετακινησεως των
μορίων, μεταβάλλεται τρύ σώματος η χωρητικβτης 4 καί δκπήδά τό θερμαντικόν.

6 ιο . Α*λλο φαινομενον άχολουθεΓ είς την τού T o C
υδατος πτ,ξιν, ηγουν οτι αυξάνει το μεγεθόςτου. J^M-sveu υ*
«/*
, »
χ
/
t χ ίατδςτομίΕαν εχης υόωρ εις αγγειον, χαί παγωση, εις την γ8θος
άρχτν ανασαίνει, επειτα εύ&υς χαταβαινει, k&\ ν«τ*ϋ
ησυχάζει ολίγον’ μετά ταύτα υψόνεται περισσό
τερον παρά πρότερσν, χαί οσω παγόνβι, φαίνε
ται θολόν <ος νέφος. Α*φ’ ού λοιπόν το ύδωρ π α 
γωση , άποχτα μεγειλιιδτερόν μέγε&ος* χαί μι-χροτέραν τπδίχην βαρυτητα'ττ^ το ύ 'υ δ ά το ςν διό-'
τι κολυμβα επάνω είς αυτό * ό ΓαλλιλαίΟς εσφαλ
μένων ώνόμασε τόν πάγον άραιωμένον ύδωρ, εν
ω βξ εναντίαν δ?ναΐ μάλιςα πεπυχνωμενον. θ"ταν
τό ύδωρ παγωση, βξερχεταί από τους πόρουςτουό άηρ , ως «Γπαμεν, εν σχηματι πομφολύγων, α ί
όποΓαι επειδή δεν δύνανται νά εξέλΟωσιδιάτην πη~
ξιν της επιφάνειας * διαχέβται με'σα^ καί χατέ^
χει περισσότερον τόπον. Καί τούτο γίνεται φα·
νερόν * δκίτί εάν τό ύδωρ κενωθη από τόν αέρα#
χαί πα γόσ η , δεν αυξάνεται τό ,μέγεθόςτουτ
6 ΐ ϊ . Η'αύξησις τού μεγέθους τού παγωθέντος fvκττετασίς
ύδατος. προξβνεί’^ μβγαλβιοτέραν βλα<ςίχότητος δύ- Τβ''παΥ8’0><
ναμιν. (Λεν παράδοξον δέν είν«ι ^- β-άν σΰντρ '.€$
τά περιέχοντα άγγεΓαν ^ά. δένδρα χλ τ . ό Ύ'γ&~
νιος έγέμισεν από υδωρ^,εν τουφικιον, και έσφρά.
γισε τό ^όμιον jm j μόλυβδον. Α’φ' ο.ύ; :τό. ύδωρ . ε,
πάγωσεν* MtXasUo&j} τόσον >· ω^ε έσυνΤριψ* τό
τουφέκιον." Ι£ατά τόν*^<θγ«φ&ι£μ0ν των Α καδη
μαϊκών τού ά&Φλωρ«ντ>α Κτμβντου* Λ βΧπέτασις
τού ύδατος τού ,.πίμφομε'νού'' tfs σφαΓραν Αχού
σαν δακτύλου διάμ#?ρθν^ nfov Γση. μβ 27720
λίτρας. θ ' Βοϋλός εχαμβ νά -παγώση τό ύδωρ είς
χυλινδριχόν χαλχούν άγγεΓον εχον διάμετρον τριών

δακτύλων 4 καί τόσην δύναμιν άπόκΤησεν, ώςε
εσηχωσε βάρος 7 4 λίτρων.
Σ^γχρωις
6 ι2 , Α’πό ΐά ς πείρας τουΒλάκκου τάς γενοτης πηζβως ' νΛ$ τ ^ν χ8ΐμ<£ν* ι γ γ $ ^ μανθάνομεν, ότι τό
τος νί“ατος# κοινόν και μη εκζεσαν υόωρ , εκτεθειμενον βίς
xai μη έχζ·- χρασιν υποκάτω του μηδενικοί), ημπΟρεΓ νά. μη
παγώση 4 άλλα τούτο είναι αδύνατον είς τσ εκζεσαν ύδωρ* Το αίτιον , νομίζω, βίνοα τοιοΰτον *
τό εκζεσαν ύδωρ εχασεν ό’λον τον περίεχόμενον
“άέμα*·*—πάί-^πομάνω ς- -τά-'-μορίάΤό**- προσψάυοον·

άλληλα πβρισσοτερον * εξ εναντίας βίς to μη έκζέσαν ό άηρ εμποδίζει την συναφην των μερών ,
καί προξενεί προσέτι αργοπορίαν της πήξεως, εως να έξελθη.
6 1 3 - ο'ταν ό ψυχρός άηρ άνεργη επάνω e?c
Συγκρισις
τον πάγον ησυχον ύδωρ ,-παγόνει.. πρώτον η επίτάνεια, και
T(t»V λ ’. μ .ν * κατ’ ολίγον παγόνει καί το εντός μέχρι τίνος * ό
ζό ντ»ν, καί
τωνκινονμ.β- έν αύτω άηρ,’ μη'δυνάμενοςνά εξελθη, διαχέετα*
vc*y ύπατων. -είς τό εντός, καζ διακόπτει την συνέχειαν τού
πάγου * άλλ* ό ούτω κατασκευασθείς πάγος είναι
ώς επί τό πλεΓς-ον σκληρότατος, όμαλώτατός, καί
διαφανεςατος 4 ό- τών κινούμενων όμως ύδάτων
πάγος είναι ευθραυςος , χαί σπογγώδης * η επι©άνειάτων ανώμαλος, και τραχεία. Είναι σκιε
ρός καί τά άκρατου γεμάτα ακαθαρσίας, ηγουν
χό ρ τα , άμμον, γην, καί άλλα τοιαύτα. Το
αΓτιον τού φαινόμννου ε?ναι τούτο * ρταν ηναι
μεγα τό ψύχος, παγόνει τό ύδωρ, όχι μόνον
είς την όχθην τθύ ποταμού, καί «ίς τό μέσον,
όταν δεν ταραττεται άπό ρεύμα, αλλά καί οπον
τά μέρητου κινούνται όλα όμού, καί η κίνησές
δεν ταράττει* ούτε τά άπβμακρυ'νει «π άλληλων*
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καί TOtouTOt τόποι είναι είς τούς ποταμούς , όπου
τό ύδωρ φαίνεται ακίνητον. Ε ’κ τοιούτων λοιπόν
ύδατων γίνονται παγωμένα ίπ ε τα λ α , τα όποΓα
μεταφερΟεντα υπό τού ρεύματος , παραχωρούσα
είς ά λ λ α , καί ούτως εφεξής. Τα περισσότερα
το ύ τω ν , επειδή είναι λ επ τό τα τα , Οράύονται ευ
κόλως^ και ούτω σκεπάζουν πάσαν την επιφάνει
αν τού ποταμού * · τά μεγαλειότερα κατά τον όγ
κον άπαντωσι τά ^μικρό’τερα, τά εμποδίζουν από
_ τόν. δρομθΗχων_ν .χαί
μικρότ ερα. -προσχολ-^ - ·
λωνται είς *τά μεγάλα, καί Αποτελούν ενα μόνον
άνωμαλόν όγκον , άτελως συντεθειμένον από πολ
λά μικρά πέτα λα $
διά τούτο είναι ανώμα
λος , -καί βύθραυ<ςος. -Τα δέ -πρόσκόλλη^ντ#· μι-κρά κινούμενα σύρουσι μεθ’ εαυτών άμμον , χόρΤα κ. τ.
6 *4· Α’^οδείκνύεί η πεΓρα, οτι^Οταν πηγνυ- Σκληρ.'της
τα ι ησύχ^ς τό ύδωρ , με σφοδρότατον ψ ύ χο ς, T0U *αγδυ*
γίνεται τόσον σκληρόν., ως·* υπερβαίνει καί το
μάρμαρΟν. Είς, τό 2ζπίτζ£βργ, καί βίς τάς άρκΤωας Οαλάσσας^ τόσον σκληρός είναι ό πάγος* ω<ςε δεν κόπτεται ούτε μ.ε τό σκεπάρνον. Εις τούς
*74° κατεσκευάσθη εν ΙΙετρόυπόλει με' ολους
τούς κανόνας Της αρχιτεκτονικής πάλάτιόν, 5^ ^ο
δών καί ημίσεος τό μήκος, I 6 καί ημισεος τό
ί τ λ ά τ ο κ α ί 2ο τό ύψός * έ£άλ&ησαν εμπρόσθέντου 6 τόπια από πάγον. Η'£ολίς Λυτών είς διά
βημα 6ο βημάτων ε τ ρ ^ ρ £ χσανίδα εχουσαν δακ- τύλου πάχος* τό πείραμα «γεινε Λαρόύσης της

saijuLjA..

βασιλικής αύλ&*.
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ο' βαβμςς.
6 ΐ 5 < Ηξεύρομεν ότι το ζέον ώ ω ρ^ άφ’ ου
β7^ νν,χ5“’ς φθάση εις 8ο βαθμούς, δεν θερμαίνεται · εις τό
ίιόπρος.
έξης* τού ψύχους όμως ο βαθμός είναι άπρασδιόριςος , διότι άφ’ ού παγώ ση, εάν έκτεθη εις
ψυχροτεραν κρασιν παγόνει περισσότερον. Καί τό
αίτιον είνρα σαφές * όσω περισσότερον θερμαντι
κόν χάνει τό σ ώ μ α , τόσω τα μόριάτου πλησιάζουσιν άλληλοις * επειδή όμως κάνεν σώμα δεν
μένει Ιΐάντη ςερημένδν θερμαντικού, διά τούτο
όσω «χει Θερμαντικόν, είναι υποκείμενον να
‘ ■χάνΐΐ^ρος'-αύτσυ ^-κατ νά--ψύχεT ar περισσ-ότερο»»"
Γίνονται καί έκ τέχνης κάλλις-αι πήξεις διά
των αλάτων · τό επιτηδειότερον αλας είναι· το
κοινόν της τραπεζης , ίι >ί άλικη σόδα * η δέ a
ναλογία.είνάι οκτώ μέρη'πάγου, καί τριά'αλαίος *
Βάλε τό θερμόμετρον εις τον π ά γ ο ν , καί πρόσμενε , έως νά καταβη ό υδράργυρος εις τό μηδενι*
κόν * χύσε, τότε επάνω εις τον πάγον μ ία ν , η
δύο ούγκίας άβατος* ό πυθμην τού αγγείου θέλει
γεμισθη από άλατισμένον ύδωρ , και ό υδράργυ
ρος θελει κατα£η υποκάτω τού μηδενικού, Είς
τούτΟ τό άγγεΓον βάλε άλλό άγγεΓον μέ ύδωρ,
•καί θελει παγώσει. Το αίτιον είναι , οτι, επει- ..
δη τό μίγμα είναι ψυχρότερον , τό εν τω άγγείω
ύδωρ μεταδίδει είς αυτό μέρος τι τού θερμαντι
κού του , καί ούτω πηγνυΤαι * τό δε μίγμα εξ
εναντίας τήκεται.
ΐΧηζις ita
616, Α ναγινωσκομεν εις τον Λογιον Ε*ρμί>
τδς
( ΐ ) οτι ό περίφημος Α γγλος Λεσλιος εκαμε νά
ν'
παγωση τό ύδω ρ, ελαττώσας τάν επί τού υδα-

( l) igl I · Ίονλιου I.
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tbs θλίψιν ίου αε’ρός, κάι αύξησάς την άπορρόφησιν Τη; εχ της έξατμίσεως επ^ινομενης ν ο
τίδος, η ύπατος. Με ποΓα μ σα όμως επροξενησε την άϊτορρόφήσιν, δεν ηθελησε νά φανέρωση,
ζητών αμοιβήν από την Βρεττανικην μεγάλο δο>ρον
διοίχησιν τρέΓς χιλιάδας γι/νε'αδ, διά* νά κάμή
ωφέλιμον Την ανακάλυψιντΟυ καί εις τάς τεχνας
μετεπειτα. Α’λλ ό εν Παυία περικλεής Βόλτας
τούτο μαθων , ηθελησε νά τό αναχαλύψη αυτός·
Περί τά μέσα λοιπόν τοχΓ Α’πριλίου του i g i i
®τόυς εκαμε Το έξης πείραμα * έτύλιξε με βρεγ
μ ένο σπόγγον τό σφαιρίδιον . Τού ' θερμομέτρου,
το' όποΓον εδε/χνυεν εις την κλίμακα του Ρ'εωμύρου 14 βαθμούς και το εβαλεν είς την πνευματι
κήν αντλίαν * ύποχαΤω τού θερμόμεΤρόυ εβαλεν
άγγεΓον περιεχον θεΐωδες οξύ ( j ) εξεβαλε τόν
άερα · και όταν ό βαρομετρικός γνωμων άνεβη έ
ως τρεΓς γ^άμμάς, τό θερμάμεΤρον κατοβη εί5
τό μηδενικόν ' σημεΓον, ότι τό εν σπογγω ύδωρ
άρχισε νά παγόνη. Δεύτερον -ίτείραμα ύπό τού
αυτού φυσικού γενόμβνον , είναι τό έξης* εβαλεν
είς την πνευματικήν μηχανην μικρόν άγγεΓον πε*
ριέχΟν ύδωρ, καί υποκάτω.αυτού άλλο άγγεΓον
μέ τό ρηθεν οξύ. Α’<ρ ου εκενωθη 6 κωδων$ xat
ό γνωμων άνεβη είς τρεΓς γραμμάς , τόυδωρ έπάγωσεν* Η’ξεύρομεν, ότι οt αν άφαιρεθη της ατ
μόσφαιρας ηθλίψις, τό ύδώρ βράζει * εξατμίζεται
λοιπόν τό ύδωρ * αί δε άτμίδες είναι θερμαντικόν
με μόρια ύδατος, τάς οποίας "απορροφά τό ρη«
θεν οξύ, και ούτω κατ’ ολίγον εξερχεται τό κρυπ«
(ι) acide mlfureux.
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τον θερμαντικόν * ό εν τώ ύδατι άωρ εξέρχεται
από τούς πόρους* τα μόρια πλωσιάζουσιν άλλωλοις, καί ιδού ω πωξις.
Συμ^ηξις
6 47* Χυμπωγνυται προς τούτοις τό ύδωρ με
δια της τα μιαν παραμικράν του άέρος ταραχήν. Βύθισε μι
ραχ-r;ς του α_
αν ύε λινών σφαίραν , κατεσκευασμένων ως Θερμοί
«?ος.
μετρον, γεμάτων από ύδωρ, καί τυλιγμένων μέ
ύφασματιον (παννάχι) εις το του οίνου πνεύμα ,

ί άκόμω καλλιωτερα εις τον Θειίκόν αιθέρα * έπει.
τα τάραξέτων γρωγορα εις τόν αε'ρα , ανακαινί- ^ σ τ 'π ϋ λ ’λάχϊΤ 'τχύτ^ν "των ‘ "^ύθισίν , χάΓ με ' των
ταραχών Θέλεις εύοεΓ εντός ολίγου τό ύδωρ παγωμενον * 'εις ταύτων τω,ν πείραν, ως ώμιλωσαμεν
περί τού ψύχους, γίνεται ταχεία έςάτμισις τού
πνεύματος 'τού οί'νσυ, ω τού αίθίρος , με των
δαπάνην τού θερμαντικού τού εν τώ ύδατι, τω πε
ριεχόμενα* εν τη ύελίνη σφαίρα. Εκ’ τούτου συ
νάγεται , δτι ό άνεμος ωμπορεΓ νά προξ^νωσω at*
φνωδιον παγετόν^ όταν τό ταραττόμενον μέρος
τού άέρος εχω πολλών συγγένειαν με τό ύδωρ ,
, χωρίς νά προςρεξωμεν εις τά ψυχραντικά σωμά
τια. ο'ταν έχω χώραν ω ρωθείσα συγγένεια , γίνε
ται μεγάλω τού υδατος έξάτμισις, καί έκ τού
του ακολουθεί* μεγαλώτατος ψύχους βαθμός, δι
ότι αναγκάζεται νά χάσω θερμαντικόν. Τί θαυμαςον λοιπόν, αν παγώςτω τό ύδωρ,
ifξβκολου6ι8. Αποδείχνει ω πεΓρα, οτι τα σωμεία τως
6&νσ« τάση- συμπωξεως έξακολουθούσι, καί άφ’ ού βαλθω ο
μ*Γα τ η ς
*
Ν
Ν
^
,
t
/
1
/
συ,ν.ττηζίω ς , παγετός «ίς το πυρ. Βάλε επάνω ε?ς σφοδροτακα·
°* τον πύο άγγειον ολίγον πλατύ , γεμάτον ·άπό παβαλΟη τ ο ί \
λ
,
> \ Λ /.
>
ό<»· ι'ς το Τ8Τον Χδα αλας , και εις αυτό βάλε άλλο αγγειττο'ρ,
ον ύδατος * ό παγετός διαλυόμενος υπό τού πυ-
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ρός ? θελβι παγώσει το ύδωρ το περιεχο’μενον εις
το εσωτερικόν άγγεΓον* καί τοιαύτη σύμπηξις θέ„
λει γένη τα χύ τερ α , και φανερότερα, όσω τ α 
χύτερου διαλύεται τό κράμα, και επομένως ό
σω δραςικώτερον, και ένεογητικώτερον είναι τό
πυρ. Δ ιά ν αποδωσωμεν λόγον τού iSiaifspou τού
του φαινομένου, πρέπει νά σημειώσωμεν, OTt
αν βαλθη εις τό πυρ άγγεΓον περίέχον μόνον πα
γετόν , η κράσις τού ύδατος τού εκ του πάγου
^ιατορεΓται πάντοτε _ε.ί.ς..-τ.ό...μηδ&νιχόνΎ ~έως·~νά
διαλυΟη τού παγετού tq .τελευταίον άτομον * δι.
ότι ολον τό έμβά'/ θερμαντικόν μεταβάλλει τού
παγετόν, εις υγρόν,. Ο , τι άγγεΓον λοιμόν βυΟισΟη
*ίς τον παγετόν τούτον, δοκιμάζει μόνον μιαν
χοάσιν τού μηδενικού, έως της τελείας τού πα^
γετού διαλυσεως ’ διότι έως τότε άναγκάζεταΐ
νά χάνη θερμαντικόν, Αλλ* επειδή άπεδείχθη δι,
ά της πείρας, ότι τό έκ παγετού -και άλατος
κράμα αποτελεί κράσιν 8 καί πλδίοτέρων βαθμών
υποκάτω τού μηδενικού., τό κράμα τούτο Οελετραβίσει με' περισσοτέραν. δύναμιν άπ όλα τά μέ
ρη τό περιέχον βερμαντικόν* καί εν ο> μέρος τραβίζεται άπό τό υποκάτω&εν τού αγγείου πυρ, άλ
λο μέρος τραβίζδται άπό τό ύδωρ τό περιεχόμβ,
νον εις τό εσωτερικόν άγγβΓον, όθεν παγόνει το
\
ύδωρ , αν και το.πυρ. ύρα^ικωτερον. ενεργή.
6 ι 9 · Ο* Χώσυρος, καί άλλοι φυσικοί έβεβαι- Ε ξατμισι
ν πάγον.
ωΟησαν, ότι ό πάγος παρά πολύ εξατμίζεται * το
ο ρηΟεις φυσικός έβαλε κομμάτιον πάγου εις ύελινον άγγεΓον γεμάτον ά ερα , τού οποίου η κράσις
ήτον υποκάτω του μηδενικού, όμως ξερότατη*
καί ούτως είδε δία τού υγρομέτρου, καί τού
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μανομέτρου, οτι © πάγος εξατμίζεται. Ο* ξηρός
arp , οςτις S i ά την συγγένειάντου με το ύδωρ άφαιρει άπό τά άλατα τό ύδωρ της κρυςαλλωσεως,
ΙνεργεΓ επάνω εις την επιφάνειαν τού υδατος ,
*α: κατ’ ολίγον τού άφαιρεΓ πολλά μόρια , τά ό
ποια ενούμενα με τον αέρα, μεταβάλλονται' είς
άεροειδη. θ"ταν τό ύδωρ παγόνη, Εξατμίζεται
περισσότερον, διότι η τού άέρος συγγένεια με το
ύδωρ (όοηθεΓται υπό τού θερμαντικού του εξερχομένου εκ τον υδατος.
_ . . i i i K - ' . v c - μ ί-ν *
··■ 6 ζ ό . Ευθύς ώς η χ ρ α σ ι ς τού άέρος άναβύ ύ.
τγς
Tr. ζ ε ω ς
παγετού. περάνω τού μηδενικού, ό πάγος βνούται με τό
θερμαντικόν, και τήκεται, και τόσω πλέον, όσω πυκνότερα είναι τά προσψάυοντα σώματα ,
βάν πάντα εχωσι την αυτήν κράσιν. Βάλε πάγον
Επάνω εις μάργαρον, καί άλλον ισομεγέθη επάνω
είς. ξύλον* ό επί του μαρμάρου θελβι τακη τάχύτερον * διότι τό μάρμ,αρον βχβι ομαλήν επιφάνει
αν , καί· ψαύει τον πάγον είς περισσότερα σημεΓ.
* , οOev μεταδίδει είς αυτόν καί περισσότερον
θερμαντικόν. Δ ιά τούτο εύκολωτερον τήκεται μά
σα είς τό ύδωρ, παρά βίς τόν α έ ρ α ’ τό παρά
δοξον είναι, ότι τά διαφόρως χρωματισμένα σώ
ματα , εί καί ομοια κατά πάντα , διαφόρως ό.
μως τηκουσι τόν πάγον.
Ε’ νεργβια
6 2 1 . 0*ταν «ομίλησα περί τού α'λικού οξέος
μ.βρ cxtuv
τ:ν6υρ.ατων πνεύματος', καί τού άμμωνίου οξέος, ει'δομεν,
«-πάνω *ίς πόσον ταχέω ς τήκεται ό π α γ ε τό ς, όταν βαλθη
tc>zayov. είς άγγεΓον γεμ,άτον άπό τά είοημένα άεροειδη
ρευστά. Α*ξιον όμως παρατηοησεως είναι, ότι
τό ανθρακικόν οξύ δεν τό ροφα ό πάγος, μολον
ότι τό ύδωρ δεν χορταίνει από τό νά ροφα τούτο

ταύ
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τό όϊτ’ύ. Η' StaXuffi? τοΰ παγετού με τά? είμομβνας ουσίας προέρχεται από την μεγάλην συγγένει
αν την μεταξύ αυτώ ν, καί του ΰδατος, εκ της
ένωσεως των οποίων προκύπτει ιδιαίτερον τι σώ
μα μέ αλλας ίδιότητας * μαλι-ςα διά νά ομιλήσω
καλλίωτερον, τό εκ τούτων ρευ<ςόν βΓδαι τό οξύ
ήνωμένον μέ πολμ ύδωρ*
022. Ο* παγετός πρός τούτοις διαλύεται τα» Ο* - π α γ ί τ ο ς
χύτερον εις τον κενόν, παρά εις τον ανοικτόν αέ τ ή κ ε τ α ι τ α χΰτε j«v εις
ρα * βάλε sk Svo αγγεία ίσα μέρη πα γετού , καί τον κενόν τ .α.
τό έν βάλετο υποκάτω τοΰ πνευματικού δοχείου, ρα *·.ς τον ε
καί θέλει διαλυτή ταχύτερον παρά το άλλο, ’ΐδου λεύθερον άεψ*.
ή αιτία. Α’φ’ ου κενωθη τό αγγεΓον από τον άε<*
ρα , ο" αήρ ό κλεισμένος είς τον παγετόν σπου
δάζει
δλην του τήν δΰναμιν νά εξειλιχθη^ μή
ων εις ισορροπίαν μέ' τον έκτος αέρα. Δ ιά ταυ·*
της τής δυνάμεως σ χ ίζ ε ι, συντρίβει, καί χωρί
ζει απ άλλήλων τά μόρια τοΰ π α γετο ύ , όθεν γί
νεται εόκολία είς τό Θερμαντικόν νά Τον διαχωρί-.
ση, καί νά τον έξατμίσγυ
23. Τέλος πάντων ό Λαυοισιήρος, καί ο CTfSi της
Λαπλάκιος α πέδειξα ν, δ τι ή άναγκάία θερμότης του -παγετόν
τηξ·$«ς.
διά νά τήξη τον παγετόν , είναι ίση με τρία τε.
ταρτα έκείνηδ, ήτις ήμπορεί νά ύψωση τό αύτδ
βάρος τοΰ υδατος από τήν κράσιν τοΰ τηκόμενου
παγετού ,
.τήν τοΰ βράζοντος ύ'δατος * ήγουν
διά νά τήζωμβν λίτραν π α γετο ύ , τοΰ οποίου η
κρασις είναι τό μηδενικόν παρ. χ ά ., καί νά τήν
μεταβάλωμεν είς υγρόν χωρίς καμμίαν διαφοράν
κράσεως μεταξύ του παγετού , καί τοΰ έξ αύτοΰ
νδατος, χρειάζονται 6 βαθμοί κράσεως, οί Ο
ποίοι είναι τω όντι τά ^ ιών 8ο βαθμών του βρά-

μ
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ζοντος ύπατος. Είς αρμόδιον άγγβΓον χύσε επάνω
είς μίαν λίτραν ύπατος θερμού εχοντος θερμότητα
C o βαθμών ύπεράνω του σημείου της πήξεως. Ο'
παγετός διαλύεται, καί τό κράμα με'νει είς την
αύτην κράσιν του μηδενικού. Τύ ύδωρ λοιπόν τό
είς 6ο βαθμούς θερμόν, ηγουν sir «τρία τεταρτη
μόρια των g o , παρεχωρησε τό θερμαντικόν του είς
τον παγετόν , ό οποΓο,ς με ταυττίν τού Θερμαντιτού την< ποσότητα μετείληθη είς υγρόν, όμως
διν μετέβα^ε την κράσιν του. Δεν άκολουθεΓ τού
το , όταν προτού κράματος ό παγετός μετεβληθη
είς υγρόν, κ’ εχη κράσιν ενός, βαθμού ύπερανω
τού μηδενικού, ηγουν ύπεράνω τού σημείου της·
πήξεω ς, η εχη κράσιν 6 βαθμών- υποκάτω της
πήξεως * διότι τότε τό κράμα θέλει εχει κράσιν
Γστν με τό ημισυ τού κεφαλαίου των δύο κρα’σε<ον. Ρϊψ ε μίαν λίτραν υδατος εχοντος 6ο. βαθμούς
θερμού, επάχω είς ύδωρ εχον κράσιν ενός βαθ?
μού ύπεράνω της πήξεως , και θε'λει γένη κράμα,
τού οποίου η κρασις θελει είσθαι 30 βαθμών, και!
ημίσεος, ηγουν τό ημισυ των 6θ σύν ενί. Κάμε
κράμα από π α γετό ν , η ύδωρ είς κράσιν 6 βαθ.
μων υποκάτω της πήξεως * καί θελει εχει τό κρά
μ α 2μ βαθμών κράσιν, ηγουν τό ημισυ των 6ο
πλην 6.
. ’Ιδιότητες
xai

χ ρ η β ε '.ς

Ίου 'καγίτου

624» Of παγ-ετός εχει πολλάς ίδιότητας. Ε ’ντυπόνει είς την γλώσσαν σφοδραν γεύσιν, η οποία
πιθανώς προέρχεται από τό θερμαντικόν, τό όποΓον ελκει από την γλώσσαν διά νά τακίί * εχει
περισσοτέραν έλαςτκότητα της τού υδατος* εχει
μεγάλην συγγένειαν με τόν υδράργυρον * διότι αν
*γγίση τον ύδράργυρον πέταλον παγετού εχον
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διάμετρον δύο δακτύλων καώημίσεος, άπέδειξεν
η πεΓρα, ότ^χρεια ζετα ι μεγάλη δύναμή διά νά
τό έκκολλχση. θ ' καθαρός παγετός ημπορεΓ νά
δώση σημεΐΌν ηλεκτρισμοί) τριβο μένος. θ ' Α*λα ?δος εκαμε την πείραν με παγετόν χωρίς πομφόν
λυγας άέρος, εντελώς διαφανή, κατασκευασθεντα από διαςαλακτόν ύδωρ* Ογ Βόλτας προς τού,
τικς εκαμε πολλάς πείρας «πάνω εις τον ηλεκτρι,
σμόν του παγετού, καί ξυων αυτόν, είδεν ότι
παρέχει ηλεκτρικά σημεία, καθώς καί η τσιοκκο,
λάτα κατά τον αυτόν τρόπον* είδε προσ έτι, δτι
ό ηλεκτρισμός τού παγετού είναι πάντοτε υπαρκτι
κός, ως λέγουν οι οπαδοί τού Φραγκλίνου , ηγουν
ηλεκτρίζεται με ύελώδη ύλην κατά τον Δυφάϋον*
ο παγετός τό θέρος 'διατηρεί" τάς ζωι'κάς ουσίας
από την σηψιν * ψυχραίνει τά ποτά * προςιθέμε,
νος εις τον άφρόν τού γάλακτος ευκολύνει περισ^
σο'τερον τον κατασκευήν τού βουτύρου* ό χημΓ
κός τον μεταχειρίζεται είς πολλάς περιπτώσεις,
καθώς είς την κατασκευήν τών αίθέρων, διά νά
πυκνώση τό οξώδες όξείδιον, τό νιτρικόν ο ξύ ,
και είς την διας’άλλαξιν πολλών άλλων πτητικών
ουσιών * επειδή έχει ταύτην την ιδιότητα νά μη
μεταδίδη τό θερμαντικόν εις κάνεν σώμα , έως νά
καταντηση είς κατάςασιν τήξεως, διά τούτο χρη
σιμεύει είς τούς φυσικούς νά κατασκευάζωσι τό
θερμαντικόμετρον. Τον μετεχειρίσθησαν με όφε
λος είς την {ατρικην, τον δίδουσίν έσωτερικώς δια
τάς αίμορροΓδας, αιμορραγίας, καί είς μερικας
οφθαλμίας, είς τούς νευρικούς πυρετούς, καί είς
άλλας πολλάς άσθενείας. Μ ά λιςα είς μερικά νο.
σοκομεΓα της Τταλίας δεν μεταχειρίζονται άλλο
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Ιατρικόν τό θέρος, βί μη τον πάγον είς την λοι
μικήν νόσον * μερικοί παγόνουν το ύδωρ ηνωμένον
μ ε λειμώνιον, κοινώς λέιμωνάδα, καί την μ ετα 
χειρίζονται ε& την ρηθεΓσαν νόσον.
6^5πολλούς τόπους εύσίσκονται μερικοί
όγκοι μεγαλώτατοι από παγετόν ονομαζόμενοι
Κρυς-αλλοθηκαι * μερικά βουνά εΓναι πάντοτε σκε
πασμένα από παγετόν , καθώς της Ε'λ£ετίας, καί
α ί μεσημβρινά! θάλασσαι eivat πολύ φορτωμεναι
ά π αύΐο'ν· Το πεπηγμένον αλμυρόν ύδωρ διαλυόμενον είναι γλυκύ', καί είς μερικάς επαρχίας της
άρκτου πυκνούμενον τό θαλάσσιον ύδωρ , κατα
καθίζει τό ε’ν αύτω διαλελυμένον άλας; 0 Γ Αορνία$, ύπερον ά πόπολλά ςμετ επιμελείας πείρας, εύρηκεν, οτι τό μόνον μέσον διά νά γλυκανΟη τό
θαλάσσιον ύδωρ είναι νά παγωθη πολλάκ/ς * ό
Χαπτάλιος είδεν, οτι πολλά μεταλλικά άλατα
κατακάθονται, άφ’ ου επροξενησεν είς την διάλυσίντων κράσιν ίκανην νά την πηξη, χωρίς νά μείνη
σημείον τού διαλυθέντος άλατος είς τον εκ της ρηθείσης πήξεως παγετόν. Η' χάλαζα , καί η χιών
«Γναι καί αύταί εί'δη παγετού * αλλά περί τούτων
θέλομεν ομιλήσει αλλαχού.

Τ"$ορ Τ'γρόν.
Τ'γρον Τ

6 ι 6. Ο^ταν ό παγετός ενωθη με πολλην πο

σότητα θερμαντικού, τήκεται,, καί γίνεται υγρόν.
Το ύδω ρ, όταν ηναι υ'γρόν, περιέχει δύο διαφό.
ρους ποσότητας θερμαντικού, μίαν αναγκαίαν είς
την.ύγράν του κατάςασιν 9 εχουσαν κράσιν τού
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μηδενικού σημείου* καί άλλην άνάλογον μέ τους
βαθμούς της θερμότη'τος, την όποιαν rapt^aVit
εις το θβρμόμετρον ύπεράνω της κράσεως του μηδε
νικού. Το ύγοόν ύδωρ σκεπάζει πολλην επιφάνειαν
γης, άποτελεΓ τούς ποταμούς, τάς πηγάς, τάς «ύρυχωροτάτας θαλάσσας, καί τάς λίμνας, οπού χατοικουσιν απειράριθμα ζωα· Η* είδιχη' του βαρύτης
πρός την τού άέρος είς μέσην κράσιν*μεταξύ της
θρρμότητος τού θέρους, καί του ψύχους τού χειμωνος t «ivat ως 85°
I. δηλαδη μέγεθος ύδα τίς-εχει απόλυτον βάρος 850κις μεγάλειότερον,
παρά τον .ισομεγέθη αέρα* Η' βαρύτης του, όταν
ηναι καθαρόν, χρησιμεύει ως δρος παραθέσεων Της
ειδικής βαρύτατος πάντων των άλλων.σωμάτων. Περί
ταύ~ης της ύποθίσεως θέλεις ίδεΓ πλατυτέραν .είς
τό δεύτερον μέρος των ςοιχειωδων τούτων θεωριών
Της νεωτέρας φυσικά.
627. ’Ιδιαίτερα τις τού ύδατος φυσική, ίδιότης είναι, τό νά μη πιέζεται τόσον, ωςε νά τό
αίσθανωμεθα ‘ καθώς απέδειξαν ©ι Α καδημαϊκοί
τού Κιμέντου διά πείρας* ε:ςχ μεταλλικήν σφαί
ραν άπ όλα τά μέρη φραγμίνην εβαλον ύδω ρ,
έπειτα την έθλιψαν με μιγαλω τάτην δύναμιν ■τό
ύδωρ αντί νά θλιφθη ίξηλθεν Ιξω της σφαίρας
διά των πόρων τού μετάλλου. Η’ξβύρομεν, ότι
τό μέγεθος τού σώματος· δεν όλιγοςεύει ποτέ ,
άν δεν έξέλθη άπ’ αυτό μέρος τού θερμαντικού
τού προσκολλημενου είς τά μόριά του , ο χι διό
τι τό θερμαντικόν κατέχει πολύ δια’ς-ημα, άλ
επειδή με την ίδιαιτεραν του δύναμιν την νικώσαν των μερών την επισυναγωγην, κρατεΓ μακράν
άλληλων τά μόρια των σωμάτων, είς τά όποΓα

A

Τ ο υίιορ ίΓ·
ναι δλι-πτον,
χα ΐ ι λ α ς ί τ
χον,'
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είναι προσκολλημένον. Α ν καί ύποΟέσωμβν,. cm
τό ύδωρ θλίβεται, δεν είναι τρόπος νά εκβάλωμεν απ’ αυτό' ούτε μέρος του θερμαντικού. Τό
μέγεθος του λοιπόν μένει τό αυτό * έκτος τούτου
έχομεν π α ρ α δ είγμ α τα , τά όποΓα μάς κάμνουσι
νά μην άμ^ιβάλλωμεν , οτι τό ύδωρ είναι ελαστι
κόν, οθεν πρέπει νά είπώ , οτι είναι και πραγμαΤΊκως Ολιπτόν. Μ ία πείρα του Χενεβιίρου μάς
αποδείχνει ταύτην την ελαςικότητα. Λάβε άγ- .
γείον πολλά πλατύ , ’ βάλετο είς την πνευμα
τικήν αντλίαν, και σκέπασε το με δοχείον, εις
τό οποίον προσάρμοσε κοχλιάριον. περιέχον έλαφρόν βάμμα κινναβάρεως (d e carm in) * άφ’ ου
βκβαλης μέ πάσαν προσοχήν όλον τον α έρ α , ά
φησε νά πέση μία ςτχλαγματία τούτου του χρω
ματισμένου υδατος επάνω είς την επιφάνειαν τού
αγγείου, καί θέλει αναπηδήσει ως λίθος. Α ν λά*
βης προς τούτοις μίαν φύσκην περιεχουσαν ύδωρ,
αφ* ού την άφησης νά πέση είς την γην , θέλεις
ίδεΓ, οτι άναπηδά, ως καί τ’ άλλα έλαςικά σώμα
τα * επειδή αποδείχνουσιν αί πείραι α ύ τ α ι, όίτι
τό ύδωρ είναι έ.λα<?ικόν, αποδείχνεται προσέτι,
o n είναι καί θλιπτόν.
48
6s8> Τ ο ύδωρ είναι έξαίρετον διαλυτικόν παν' Ιίίβττ,ς 'του- τός γένους αλάτων, γαιων, κόμμιος, μετάλλων, καί
νίατος ειr.V
ναι ίσως καί άλλων σωμάτων. Ο.ί παλαιοί φυσικοί διά νά
να δ ι α λ ν η
τα έξηγησωσι τοιαύτην Ιδιότητα έπρόστρεχον ε ις τάν
σώ ματα.
μικρότητα , καί ευκινησίαν των 'μορίων το υ , καί
υπέθετον, οτι εμβαίνουσι μεταξύ τών διαβημά
των τού σώματος , καί χωρίζουσι τά συνθετικά
μέρη, καί μέ τούτον τον τρόπον διαλύουσι τό
σώμα. Ο ι Νεώτεροι δεν έχουσιν ανάγκην νά πριν

ξρέζωσιν ε?ς μέσα τοσον αβέβαια, Θεωρούντες ταυ*
την την διαλυτικην του ύπατος δύναμιν, ως απο
τέλεσμα ισχυράς συγγένειας με τά μόρια των εις
αυτό βαπτομενων σωμάτων* Το Θερμαντικόν εις
τάς διαλύσεις αποχωρίζει τά ολοκληρωτικά μέρη
τού ύδατος διά νά τά βαλη ε?ς την σφαΓοαν της
«νεργείας' καί βλέπομεν, δτι οσω πλέον το ύδωρ
είναι ρευςόν, τόσω μάλλον γίνεται δραςικόν; Α%
έρω τας, διατί τό ύδωρ δεν διαλύει τά έλαια»
καί άλλας παρομοίας Ουσίας,· αποκρίνομαι, οτι με
ταξύ τούτων των σωμάτων λείπουσιν αι άνηκουσαι συγγένειαί, καί διά τούτο χρειάζεται μεσά*
ζον σω μά, διά νά προζενηση είς το ύδωρ, κμί
*ίς τά έλαια Γσην συγγένειαν. Τόιουτον eivat παρ*
χάρ. η λέκιθος, .ηγούν το κίτρινΟν των αύγων.
6^ 9* Ο ταν τό ύδωρ διαλύση οσον μέρος τού
σώματος ημπορέση, λέγεται χορτασμένον * απ’
αυτό δεν διαλύει πλέον άλλο τι, είμη άλλο σώμα
διαφόρου φύσεως. Το φαινόμενον ούτως έξηγεΓται
από τούς Νεωτέρους Φυσικούς. Ο ταν τό διαλυτικόν σώμα ένόνεται με άλλο,
τό διαλύη, αρχίζει
νά πλησιάζη είς την φύσιν εκείνου * καί αν τύχη
τό διαλυθέν νά ηναι ςερεόν , τό δΐΆλύον ρέυςο'ν
ημπορει τέλος πάντων νά γένη ςερεόν ως καί τό
άλλο* χάνει λοιπόν κατ’ ολίγον τό χωρητικόν τού
νά τό περιέχη, καθ’ οσον τό διαλύει, ’ΐδού λοι
πόν διατί τό· ύδωρ άφ’ σύ διάλυσή μίαν τινά πο
σότητα άλατος , δεν διαλύει πλέον * διότι έχασε
τό χωρητικόν τού νά τό περιέχη * άλλ* εάν δεν ήναι ικανόν νά περιέχη πλέον απ’ αυτό τό άλας,
ημπορεΓ νά περιέχη άλλοτι. Ε’πειδη δέ είναι βέ*
βαιον, οτι πάσαι αί διαλύσεις άπαιτούσιν ώς μέ-

χχ'ι
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σον τό θερμαντικόν, ισχυρόν δογανον των eriiyysνειων . διά τούτο όταν «μβη εις εν διαλυτικόν
περισσότερον, η ο’λιγώτερον θερμαντικόν,' η ά
λας, η άλλη υλη , τό ύδωρ ημπορεΓ άναμφιβόλως
νά διάλυσή κατά τούς βαθμούς τού θερμαντικού,
«?9 Τούς Οποίους ηθελεν ύψωΟη η κρασις.
Δυυχολως
£%θ. Είναι δυσκολον να εύρεθη εις την φυσιν
el ju'cxsTac
καθαρόν ύδωρ. Οσον βρέχει την επιφάνειαν της
Χ αβαρον v .
γης, περιέχει διαλελυμενας ούσίας, πνεύματαχ. τ.
£wpf
ούτε ημπόρεί νά θεωρηται ως καθαρόν τό ύδωρ της
βροχής, τό όποΓον κατά τινα τρόπον καθαρίζει
την άτμοσφαΓσαν από πολλάς εις αυτήν περιεχομέ*
νας, καί διαλελυμένας υλας.’ θ' Χαπταλιος έβεβακύθη, οτι το ύδωρ της θυελλώδους βροχής· ητον πλέον διεφθαρμένο* παρά τό της ήσυχου *
και CTt η πρώτη βροχή εΓναι όλιγωτερον καθαρά
παρά την πίπτουσαν μετά τινας ώρας καί τμε'ρας, όταν η βροχή είναι συνεχής* και οτι η βρο
χ ή , η οποία πίπτει, έν ά> πνέει θαλάσσιος άνομος,
$ μεσημβρινός, περιέχει άλιούχον σόδαν * όταν
όμως πνέη βόρειος, δεν περιέχει ούτε ατομον·
τό ύδωρ των ποταμών, καί Των λιμνών περιέχει
πάντοτε ζένας ουσίας* τό Των. πηγών , τό οποί
ον δεν πέρα διά πετρών, η καθαράς ά μ μ ο υ ,
η εις συναφην της ατμόσφαιρας , δεν είναι
πάντοτε αρμόδιον είς πόσιν, και είς οίχιακάς χρή
σεις, Το των φρεάτων εχει πολλάς διαφοράς, τάς
όποιας διακρίνουσιν ευκόλως of ΰδροπόται * αί διά
φορά! προέρχονται άπό την πολλην, η όλίγην ςυφότητα, δροσερότητα, η οτι είναι διαπεραςικόν.
θ ' χημικός πρέπει νά προσδιορίζη τάς μεταβολάί.
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τάς Όποίας αποκτά to γλυχύ ύδωρ εις. τάς τηογάς
του , καί νά εύρίσκη το μέσον να τάς διορθόνη.
6 1 Το γλυχύ ύδωρ, το οποΓον μεταχειριζό- ^ Τ; / αν“ ~
Λ
<,
/
/.
\
ν,
γη βλαμεθα χΟινως «ς ποσιν , μαλιςα to τ«ν όεξαμε^
νών , χαί Των φρεάτων ημπορεί νά π^ριεχη τιτά- τα τι·»ν φ^ια*
νώδη γην* τούτο συμβαίνει, Όταν πέρα, η μενη , τ“ν*
επόώω εις τίτανον, καί διαλύη τινά ποσότητα. .
Η’μπορεΓ να ηναι δροσεοώτατον , καί διαφανές,
εχει όμως γεύσιν δυσάρεςον * δυσκόλως διαλύει
τον σάπωνα * γίνεται γαλακτώδες με τ οξαλικόν
ο ξύ , καί κατακαθίζει όξαλούχον τίτανον , καθώς
ακολουθεΓ κα) είς τό ύδωρ , όταν περιέχη διαλελυμενην θειούχον τίτανον. Εις τούτο όμως efvat
εξιοσημείωτος διαφορά , ότι to ύδωρ εκείνο, από
τό όποΓον εκατακάθισεν η τίτανος με τό οξαλικόν
οξύ, δεν φανερόνει με τό όξείδιον της βαρείας *
ότι εύρίσκεται θειϊκόν ο ξύ , καθώς «κείνο , τό ό
ποΓον περώχει θειούχον τίτανον. Προς τούτοις όσα
ύδατα περιέχουν μόνην τίτανον διαλελυμενην πρα
σινίζουν ολίγον τό καταποτιον (σιρόπι,) τών ίων
(βιόλα). Τ ά ύδατα ταύτά λέγονται ω μ ά , καί εί
ναι βαρέα είς τον «τόμαχον, καί βλαβερά* Καθα
ρίζονται τα ύ τα , άν βάλης ύποςφώμαΤα από ψη
φίδας αντί τού εκ τιτάνου πυθμένας, καί τ άνα*
καινίζης , καί κάμνης νά τά εγγίζη ό ατμοσφαιρι
κός άηρ* Ε’άν δε τό ύδωρ περιέχη τιτανώδη γην,
τότε είναι θολόν * καί καθαρίζεται , άν τ άφησης
ησυχον, η τό άποςαλάξης μέ πορώδεις πέτρας ,
μέ σπόγγους, η με την άμμον.·
632. Το ύδωρ ημπορεΤ προσέτι νά βλαφθη Το'
άπό τά γαιώδη σχεδόν ά χυ μ α άλατα · μετυξύ βλ*Λτ*τ«;
τών οποίων τά πλέον εύκολα εις τό νά φθείρωσι
“πο Τ*

$.
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Το ύδωρ, είναι η θειούχος τίτανος, κοινώς γύψος,
η σεληνΓτις , χαί η άνθρακούχος τίτανος. Τα σώ
ματα ταύτης , όσον καί αν ηναι διαλελυμενα,* άποτελουσι' το ύδωρ δριμύτερον , χαί είδικώς βαρύΤερον ♦ δεν διαλύουσι το σαπώνιον. Είναι άχοίνευ.
Τα, καί β\α£ερά * χαί ο^αν βράζωσι με τα όσπρια,
δεν τ ά.παλυνουσιν , εί μη δυσκολως* φανερόνον,
ται αί ρηθεΓσαι Ουσίαι με' τ οξαλικόν οξύ, καί
|λε το όξείδιον της βαρείας , από τά οποία γίνον
ται αλατα αδιάλυτα, χαί εύΟυς πίπτουσιν εις
Τον πυθμένα *· χωρίζονται τά γαιώδη άλατα τά
διαλελυμενα «ίς τδ ύδωρ, και όταν βράσωμεν τό
ύδωρ τούτο μ’ δλίγην πάτασσαν * είναι δυσκολώτατον όμως νά τά χαθαρίσωμεν είς τον τόπον του,
όπου εξαρχής έύρίσχεται, μάλιςτχ είναι αδύνα
τον · or λόγος είναι περί τού’υδατος των ποταμών*
καί λιμνών.
fto>< φανδρο6 3 3 · E sta te είς Το ύδωρ ευρίσκεται η αλευρόvsT*c r, αλ£υ4 γ α ια , καί ό άργιλλος. Καί η μεν άργιλλος φάνεpcya'.a , xai
η αργ.λλος ρόν^ται ρ.ε το Θεΰχον οξύ * διότι εκ του του άπο-χ
δίς το ύδωρ. τελεΓται κατακάθισμα. Η' δε αλευρόγαία καταχαθίζεται με το πΓαρ ταρτάρου. Α’λλά διά νά
γνωρίσωμεν καλώς τάν ποσότητα τούτων των γαιών , πρεπεί νά μαζώξωρ,εν πολλά άπ αυτά τά
λείψανα, τά όποΓα περιεχουσι τοιαύτας γαίας, διά
νά τά ενώσωμεν srtsiTa μ* τά όξβα, καί από την
ποσότητα των προϊόντων αλάτων εκ της τοίαύτης ενώσεως, νά πρΟσδιορίσωμεν την ποσότητα
των χορταζόντων γαΐων.
634· Πολλάκις τά γλυκά ύδατα των πηγώ ν,
Ε 'ς το ύδωρ
•περίεχονται ποταμών, λιμνών, δεξαμενών, καί των πηγαδίων
μόρια φυτών,
περιεχουσι μόρια φυτώ ν, καί ζώων σεσηπότων ’
χαΐ ζώων.
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^ά όποΓα είναι τούτον διαλελυμενα, ω<ςε δεν γνω
ρίζονται. Ε’άν όμως βάλής τά τοιαύτα ύδατα είς
άγγεΓα, ευκόλως διαφθείρονται, καί γεμίζονται
ται από ττολλά ζωύφια. Εις την επιφάνειαν των
φαίνονται κροσσοί ιξώδεις πράσινοι, και σκοτει
νοί. Είναι πικρά είς την γεύπν * δεν
<ςαλλωδ/ί διαύγειαν* ο'ταν βράζουν, έχουν ώς έπι·*
δερμίδα , γνωρίζονται με το άλικόν ώξυγονωμενον
6ξύ. Τ α τόιαύτα ύδατα
φθοροποιά, μάλι*
διότι εν ταυτω διαλύουν επιβ’λαβ’αβεΓς άερας.
Α’πέδειξεν η πε~ρ£, οτι τά τοιαύτα ύδατα προ
ξενούν δυσεντερίαν , διαλείποντας πυρετούς ,
είς τά θερμά κλίματα λοιμικήν νοσον. Καθαρίζον
ται ταύτα τά ύδα τα , εάν έκβάλης την εν τψ
πυθμένι σηψιν, η τά κάμης ροώδη κ. τ*
6.35» Είναι ομολογούμενον ^ οτι τά λίμνάζον- Α
ε?χομ.*νοι «τα ύδατα περιέχουν α ε ρ α δ ε’πιβλαββΓς*. Ο* χειρό τ.ο την σηψιν
τερος είνα£ ό εκ της σήψεως των ζωικων ουσιών * των ί & ά τ ω ν .
Οθεν το πλέον θανατηφόρον ύδωρ είναι τό περιεχον τοιούτους αέρας, θ ' Πρίεςλεϋος , καί Βρυνατελλης παρετηρησαν, οτι τά τοιαύτα υδατα μο
λύνουν τον άέρ« ^ καί τον αποτελούν ανεπιτηδειον προς αναπνοήν, κ α ι καύσιν. Δυσκολόν πράγμα
είναι νά διορθωθη toioutov ύδωρ είς τάς πηγάς
του * τό εξαντλούμένον όμως ημπορούμεν νά τό
καθαρίσωμεν βράζοντές το^
636. Ιίάν ύδωρ είν επιτήδειον νά περιεχη πο· τό J*o»?
λύν ά ερ α 4 διόΐι άν βάλωμεν ύδωρ είς τό κενόν -nspte'xa,: zoτης πνευματικής αντλίας, βλέπομεν πομφόλυγας ,'
αερος. Παρετηρησαν οι φυσικοί, οτι ο αηρ ο ευ
ρισκόμενος είς ύγι*εινά ύδατα , είναι καθαρωτερος
παρά τον κοινόν άερα. Ε’κ τοιούτου αερος προερχε·
I i
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t a t τό υγιεινόν των ύδάτων * δεν regret όμως νά
πι<χευσωμεν , o n παντα τα υδατα τ ω ν πηγών ,
χαί ποταμών είναι γεμάτα από καθαρόν αέρα,
δίοτι τά τοιαύτα υδατα , επειδή έχουν ιδιότητα
νά διαλυσουν ενίοτε τό ασβε.ςόνερον , άποδεικνύ
ουν φανερά, όγτ^-πε^νάχουα o^epa διάφορον παρά
τόν καθαρόν.
Ε ά ν λοιπόν τά καλά υδατα ν’.ναι ηνωμένα με καΟαρώτατον ατμοσφαιρι
κόν αέρα , πιθανόν , οτ/ όσα υδατα είναι ςερημένα τοιούτ&μ-<άεΒΡΐ7 δεν είναι "ίffierrs υγιεινά.
Εύκολύνεται η ένωσις του αε'ρος με τό ύδωρ , αν
τό ταράξωμεν εις ανοικτόν άερα.

Xs;«k?ηρ*ς
6 3 7 · Μάς άπέδειξεν η πείρα , οτι τό έπιτηχαλ01' δειον εις πόσιν ύδα>ρ εχει τους έξης χαρακτήρας.
-.ία^ος
ι. είναι διαυγβςατον, χωρίς όσμάν καί χυμόν.
2. εάν βαλθη εις αγγεΓον _££Αΐα*.τού πυρός, εκ
βάλλει άέοα προς αναπνοήν καί χαυσιν επιτήδειον,
και ευκόλως βράζει χωρίς νά ΟολωΟη f η νά κατακαΟηση εις τον πυθμένα καμμία υλη · £· ο ατ
μοσφαιρικός άηρ ό καΟαρώτατος ταραττόμινος
πολυν ώραν με TC ύδωρ , δεν μολύνεται. 4*
διάλυσις του flstVxou σιδήρου, «ίς.-**0£ρόν ύδωρ
χατακαΟίζει όξείδιον σίδηρου κίτρινου, ς. διαλύει
χαλά τόσαπώ ’η ον, χαί βράζει τά όσπρια, καί
λευκαίνει εξαίρετα τά πανικό. 6. δε* δολονετ^ι
με τό άσβεςόνερον , η τούλάχι^ον ολίγον* ούτ<ι
με τά χάλια* η. Δεν διαλύει χάνέν μέταλλον 4
•ί μη τό αρσενικόν4 8· διαλύει την ζώσαν τίτανον 4 μ. Ε άν φυλαχθη επιμελώς εις ύβλινα άγγεΓα με πώμα κρυ^άλλινον, μίνιι άδιάφόορον * jo
τελευταΓον , δεν είναι ανοςον εί$ χην ποσιν , ού.
τ· βαρύνει τον ςόμαχον, Είναι διουρητικόν, *α

499

on

«ύκοίλιον. Η'χτ,μικη άπεδειξεν,
τό· καλλιωτεpov ύδωρ είναι τό απες^λαγμένον με τον άμβικα,
διαςαλλακτόν.
638. Είς τούς ορεινούς τόπους , Ο π ^ υ ^ ά ύ* Τ* c^«iv,
οτχτ'Πΰύ π ε ρ ο ^ ΰ ^ ’πολλακις από άιιαώδη w^BTa, ,:va
yov , και κινηθούν συνεχώς εις avotxxov αέρα, aTi *«
ποτελούν ποταμούς, και πηγάς διαυγεςάτας, β- *'ν*·
κιΓ τά ύδατα είναι χαλλιώτερα, Τ ά^. ύ$άτα Των
πηγαδίων περιέχουν ανθρακικόν οξύ, νίτρον, άλιχΐ",ν σόδαν, άλευρόγαιαν , και τίτανον * τά λι·
μνάζοντα περιέχουν φθοροποιούς αέρας,^καΐ ε'τιροειδη μόρια, Δυςυχης λοιπόν ό λαός, ός τι;
κατοικεί πλησίον λάκκων, υγρών τόπων , λιμνών,
κα: όπου γίνεται τό ρύζι.
#
6,39* Τ ° ύ'δωρ άφ’ ης ώρας άρ^Γση νά τηχβ- ·>.■ ρ ^
τ α ι, και νά μ^ν ηναι πλέον ςτρεόν, ifm
μεΓον της βρασβώ: τ ο υ , π ερ ί άπό διάφορους
****“ '
βαθμούς χοάσεως. Ταυτα τά δύο σημεία μ ιτεχεί
ρίσθησαν οι φυσικοί, πρός κατασκευήν Της κλίμα,
χος του θερμομέτρου, καί αυτή η, κράσις δ·ν
σφάλλει ποτέ. Τ'πόκειται όμως ·ίς εξαιρέσεις τού
ύδατος η έκζεσις. A t γινόμεναι πεΓραι π·ρί ?r<
τούτου βράσε ως επάνω εις τά ηψηλ/ιμ_β4^κά* μάσίόειξαν, ότι η χράσις τού βραζοντος ύπατος γί
νεται άναλόγως με τι*ν θλίψιν τού άερος * όθί»
άπιφασίσθη , οτι η κρασί; της βράσεως πρεπει
νά ή να ι, όταν τό βαρόμιτρον δείΜνύη θλίψιν _ΐχς
άτμοσφαίοας υ7* i *8* δακτύλωΟ τού ΰδραργφ
ρου. Λ 'π εδ ιιξ· πρός τούτοις ό Λχαρδος , ότι είς
«Υγεία έκ της αυτής ύλης χατεσκευασμένα, η
κρίσις τού βράζοντος υδατος διαφέρει αναλογώ
μ· τό μέγεθος τού φύματος τού αγγείου και ο*
1 12
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τι ττροέρχβΤΛΐ διαφορά έκ της ύλης, από ττν ο
ποίαν είναι κατεσχ'ευασμένον τό άγγεΓον * η ύβλός,
επειδή. είναι ο^ lγον αγωγός του θερμαντικού, παρασηνει αναλλοίωτοι βαθμόν της βράσεως, εξαιρού
μενης της προερχόμενες διαφοράς εκ του ζΌμιου*
«ξ εναντίας τά μέταλλα προξενούν αλλοιώσεις.
Δ ια νά εχωμεν λοιπόν αναλλοίωτου βαθμόν της
βρασεως, μας συμβουλεύει ό ρηθείς φυσικός να
μεταχειρισθωμεν ύελίνην σφαΓραν μέ μικρότατον
«ςάμιον, η να τό κλείωμεν μέ χωνίον γεμάτου α 
πό ψυχρόν ύδωρ., επάνω εις τό όποΓον, καθ’ ό
σον γίνεται α τ μ ο ί, πυκνουται.
640. Το όδωρ είναι ποτόν φερίστον είς όλα τα
ζωα* κινεΓ τον χωυευσιν * χρησιμενεί είς* την χη.
μείαν , και εις άλλας πολλάς φανεράς χρείας.
'Τ ο « ρ Ε’ξ α η α α ^ έ ν . „

ΙΤ*?1 TitT
641- Περί του εξατμιζόμενου ύδατος ώμιληέ^ατμίζεμ?- σαμεν και είς τό περί του θερμαντικού κεφάλαιον,
y c v '. δ 'β τ β ς .
καί εις τό περί άε'ρος. Ο'ταν τό ύδωρ έκζέσαν *
«θάση είς τό σημεΓον, όπου ό ατμός είναι εί$
τον μέγιςον βαθμόν , επειδή πρώτον τό κατωτε
ρον μέρος ενουται μέ τό θερμαντικόν, εξατμίζε
ται καί πρώτον. Α λλά τό αυτό συμβαίνει καί είς
την πνευματικόν αντλίαν, όταν όλιγοςευσωμεν
της ατμόσφαιρας Την θλίψιν , τότε τό έ* της ά*
ροί'ϋόσεως ψύχος ένεργεΓ είς την επιφάνειαν του υδατος, και βαθμηδόν έπειτα καί είς τό ενδότα
τον* καί τό κατώτερον μέρος, τό -πεοιέχον πε
ρισσότερον θερμαντικόν 7 πρέπει ομοίως1νά έξατ-

μίσθη πρώτον.

,01
642. Ο ταν το εξατμ*σθέν ύδωρ απάντηση Το έζατμι
σώματα e/ο ν τα όλιγωτεοον -θερμαντικόν, παρα- σδδν ^ ω?
„
* V /
^
,
ν μβταίβλλβχωρει βρ αυτα μέρος-του ίδιου θερμαντικού, κα: ταΛ β{^ύγρόν
μεταβάλλονται εις ύγράν φύσιν , προσκολλημενα
εις 17}ν τούτων επιφάνειαν*· και αυτή είναι η υ
γρασία, την οποίαν βλεπομεν επάνω ait τα σώ
ματα.
£43* Τό έξατμισθεν ύδωρ /άοαιουται, κα: Δ-Je «·£ων
πλατύνειαι τό μέγεθόςτου δεκατεσσαρας χιλιάτ “ζζ0'' υ^α'
„
/ ■
> ι>
^^Ο ί»’ ι
δας φοραις περισσότερόν , παρ οσον η τον ευρισκό
μενόν υγρόν. Είς ταύφπν την περίςασιν η ω&ηςικητου δύναμις γίνεται μεγαλειοτέρα , παρά
την της πυρίτιδας κόνεως. θ ' Μουσχεμβροέκιος
μά 13 κόκκους υδατος έξατμισθέντος έκαμε νά
πηδηση εΐζ τον αέρα βάρος ένδεκα φοραΓς μεγα*
λειότερον, παρ οσον επηδπσε μ.ε την αυτήν της
κόνεως ποσότητα. 0 ‘ταν άρχίση το ύδωρ-νά ε
ξατμίζεται , βλεπομεν δύο «ΐδη ατμών * μερικοί
είναι φυσκώδεις, οί όποΓοι ύψούνται ως ορατόν
νέφος, σύνθετον από πολλάς πομφόλυγας γ*μάτας άραίωμενον υγρόν, καί οί τοιούτοι άτμοί'
- προξενούν τά νέφη ate την ατμόσφαιραν * ; αλλΟΦ
είναι άεροδίδεί'ς > οί όποΓοι γίνονται , -όταν φθάση
κράσις τού ύδατας δί$ν8θ~ βαθμούς καί ιίνα'ς
αόρατοι.
\ΐ
· ν
644* Είναι αναμφίβολον j cort τό βάρος της
Το ρ»?*
ατμόσφαιρας έχει πολλην ίσχύν επάνω ate τάν την
βρα'σιν τού ύδατος-: διότι το' ύδω ρ, επειδή ζη- χ«< ίσχΟν
τεΓ νά νικηση '*ϋ·'·βά]ίος .τού. ίπαχειμενοι» άέρος , **ν® ί1ί Trv
’
?" ο ~ V
\
« ■ δ *"·
/
>
*
/
. β 3 XCJ’.V.
«ν «.} βράζει , δια να υφ*&θη τροπον τινα επάνω
της επιφανείαςτου, καί νά ·. έξατμ«τ6η , είνα*
φανερόν , οτι ημπορεΓ · νά το κάμή' ευΛΟλώτερά,
Τ

τ

'

'
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όταν μικρότερα ηναι ■»βλιψίς της επικείμενες ατ
μόσφαιρας. Ο’ θεν το ύδωρ αρχίζει νά βράζη με
όλιγώτερον πυρ εις την κορυφήν υψηλότατου ορούς,
παρά είς την πεδιάδα.
ITcscv εχ-

JW Svi-r'*
6 4 5 .Έ νχ°,αεν- ^°λλάς αποδείξεις, δτι όπλα·
%μαντιχ5ν. τυσμός του έξατμισθέντος υδατος είναι ΐ^ ο ο ο ,
η ιμοοο φοραΓς μεγαλείο τερος , παρ όταν ηναι υ
γρόν * ιδού ευκολον πείραμα του Κολλετου * λά
βε λεπτοτάτην ύελίνην σφαίραν . ως eivat η του
θερμομέτρου , έχουσαν καί σίφωνα * βάλε είς
αυτήν ρανίδα υδατος , εχουσαν αναλογίαν προς
την σφαίραν, ως ι προς 1 4 0 0 0 , Οέρμανε καλά
την σφαΓραν , καί ευθύς βύθισε το ακρον τού σίφωνος δίς ποτηριον γεμάτον ύδωρ, άφ’ ού τό κέ
νωσης από τον αέρα * μετ’ όλίγας ςιγμάς θέλεις
?δει τό ύδωρ ν’ άναβαίνη με βίαν , καί να γεμίζη ολην την σφαΓραν. · Εύκολος είναι η έξηγησις
τού φαινομένου τούτου. Ή ' ρ ανίς τού υδατος,
εκτεινόμενη διά της τού θερμαντικού ενέργειας,
καί μεταβαλλόμενη
ατμόν, άπωθεΓ, καί δι
ώκει εξω τον έν τη σφαίρα αέρα * άλλ όταν κρυώση, καί λάβη τό πρώτον της μ εγεθος, ό τοπος,
τον όποΓον δεν ^α τ4χ*ι πλέον,' γίνεται κενός, όθεν τό βάρος της ατμόσφαιρας θλίβον την επιφά
νειαν τού έν τ<5 ποτηρίω υδατος, αναγκάζει ν’ ανάβη παρευθυς όγκος τις ύδοιτος ίσος μέ tow τού
. «ξελθόντος άέρος. Τ ο μέγεθος λοιπόν τού εισελΟόντος ύδατος παραςτνει το με'γεΑος -του έξελΟόν*
τος άέρος ' όταν μάθωμέν τό μiγεθoς τούτο, ημ*
πορούμεν νά μάθωμεν τό μέγεθος του παραχωρησ^ιντος· ατμού ’ εάν τό είσελΟόν ύδωρ γέμιση tv-

c

εις

τελως την σφαίραν, φανερόν, cm η σφαίρα εν
τελώς έγεμισθη από την είς ατμόν μεταβληΟεΓσαν
ρανίδα του υδατος * όθεν εάν η σφαίρα ττρος την
ρανίδα ητον ως 1 4 0 0 ° προς I. σημεΓον, ότι η ρανίς έπλατύνθη Ι 4 οοοκις.
^ 4 6 . Ο'ταν-δ εκ του υδατος ατμό·?· δεν εχη Δΰναμις τών
τοπον να πλατυνθη, απωθεί με πολλην βίαν παν ,
Χ ,
‘
/
V
/
α.τμων.
το ανθιςάμενον , καί σπουδάζει να νικηση τά μ εγαλειότερα εμπόδια.

Περίφημον είναι το πείραμα

του Ουερκες-ερου. Α ’φ’ ού έγέμισεν άπό ύδωρ τα
τρία τεταρτημόρια τού καννονέου. ,

καί ησφάλισεν

άκριβό>ς τό ςόμιον., καί την φιάλην ,

εβαλεν ορι-

ζοντικως τό καννόνιον,' καί υποκάτω άναψεν ίσ χϋράν πυρκαίαν. A V

ού τό άφηκεν ούτως εις διά

βημα 2 1 ώρων, τό ,υδωρ τό εξατμκτθεν τόσην
δύναμιν ελαβεν , ωςτ εκ της βίας του εσκασε το
χαννονιον με κρότον φοβερωταταν, ώς εάν /λτον
γρανα’τα.
64 7. Β ’άν όμως τά εμπόδια , τά άνθι<τάμενα
ί·,ν*— ♦/ ν
?
'
’ τον ν* u«ta*ις την εκτασιν του υόατος , είναι τοιαυτης φυ*
σεω ς, ως-ε να παραχωρούν , t o ts όεα πρεπει να -ο
φο£ούμεθα τά αποτελέσματα. Βάλε ολίγον ύδωρ σδ'ν υ^ω&·
,
-ν
/
\
\ είς ·π·υ9ο£ο.
•ίς μ.εταλλινον αγγειον εχον φομιον ς-ενον, και λχ όπλα.
κλείσε το καλά με ςτερεόν σ ώ μ α ,

διά νά μη τι.

ναχθη υπό της βίας τού ατμού. · Βάλε τό άγγεΓον επάνω τού πυρός , καί θέλεις ίδεΓ ,
τό σώμα» Ε ’ άν βάλης

ότι πήδα

τό ρηθέν αγγεΓον επάνω

είς μικράν ά μ α ξα ν , ως είναι η των καννονίων, η
'άμαξα θέλει οπισθοδρομήσει*

Τ ό θερμαντικόν ε -

νουμενον με τό ύδωρ τό ε ξ α τ μ ίζ ε ι,
μοΐ πλατύνονταί ,

καί οί ά τ’

και ωθουσι τάς πλευράς τού

αγγείου * όταν η ωθησις

αυτή αύξηση μέχρι TU
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νός, βιάζει το σώμα νά πηδηση* καί συγχρούουσα τον άερα , με περισσότέραν ταχύτητα παρ
όσον
άηρ παραχωρεί, συγκρούει καί τρυ αγγεί
ου τον πυθμένα , os τις πρέπει νά όπισθοδρομη<τη διά τούτην την αίτίαν, ως κάμνουυ και τά
καννόνια. *»Ε’άν ή τον ■τρόπος νά εξατμίζεται τό
ύδωρ τοσον ταχέως , καί ευκόλως, καθώς άνάπτετα ι
πυρΓτις κόνις , δεν είναι α’μφιβ°λία , ότι
τά καννόνια μέ ύδατώδεις ατμούς επρεπε νά προ
ξενήσουν μεγαλείοτερον αποτέλεσμα, διότι κατά
τους λογαριασμούς των φυσικών , καί μαθηματι
κών , η δύναμις τού υδατώδους ατμού τρεΓς κ,οραΓς καί ημίσειαν υ'περβαίνει την της κόνιος*
όποιος εχει τουφέκι, άς κάμη Την δοκιμήν. Α ς
χύση εις τον πυθμένατου μερικας ρανίδας ύδατος,
καί άς έμβάλη μέ βίαν μολύβδινον σφαιρίδιον *
καί άς βάλη τον πυθμένα τού τουφεκιού επάνω
*ίς σφοδρόν πύο , καί όταν άρχίση ό ατμός νά
εξερχεται από την φάλην, άς την κλείση , καί
ας βάλη πάλιν τό τουφέκι επάνω τού πυρός. Μετ
ολίγον ο' υδατώδης ατμός θέλει έκταθη τόσ ον,
ωςε θέλει άπώσει μέ μεγάλην βίαν τό σφαιρίδιον,
καί μέ κρότον μεγαλώτατόν.
Γίιβι'τβρον
648· θ ' συνειθισμενος τρόπος νά δροσίζωνται
^αιν:μ.*νον τά καννόνια, άφ’ ού πολλάκις ριφθώσιν, είναι
•''.V
νά έμβάλλωσι πανίον βρεγμένον, κ»ί δεμένον είς
e'.crty τών
xavycyiwy.
τό άκρον μιας ράβδου, Ε ά ν τύχη τό πα· 'ον νά
κλείση παρά πολύ τό εμβαδόν του καννονίού , ο
ατμός, ό γινόμενος είς το βάθος τού καννονίού, μη
δυνάμενος νά εκταθη , άπωθεΓ με βίαν τό πανί
ον , καί έκ τούτου πολλάκις κόπτει τον βραχίο
να τού καννονίού. Ε*πρεπε νά μεταχειρίζωνται

ο
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αντί τ?ς ράβδου ξύλον τρυπημένον άπό εν άκρον
έως το άλλο, 5tot νβ εξέρχεται εκεΓθεν ό άτμός.
Γ>49» Ο ταν συναφθωσι σώματα π τη τικ ά , και ΤΙβ'υμ^βί.
δεκτικά άναλύσεως, καί δεν yivat άλλη θλίψις, εί- ν£ι ,*** Τη*
,
/
ταχιςην αμη ή της ατμόσφαιρας, ανθιςαμένη είς τον π λα- νάχνσι* τ»ί
τΰσμον αυτών , παραυτα αναλύονται, καί «νουν- .υ^ατ°ί·
ται μέ το Θερμαντικόν, καί λαμβα'νουν μέγιςον
μέγεθος. Τούτο συμβαίνει, οσάκις χύνομεν ύδωρ
επάνω εις βραςόν ελαιον, εις μέταλλον άναλυθέν,
η είς άλλα τοιαύτα - τό ύδωρ, και τό ελαιον α
ναλύονται καί τά δυο · τδ ύδωρ δίδει οξυγόνο*
εις τον άνθρακα του ελαίου, καί εκ τούτων γίνεται
ανθρακικόν ο ξύ , καί μένει προς τούτοις ελεύθε
ρον πολύ ύδρογονικον πνεύμα, έλευθερωθέν από
του υδατος, κ$χί τού ελαίου. Δεν' είναι λοιπόν
παροξενον, εαν ριψτ\ ο μάγειρος οψαριον , η αλ.
λο τι υγρόν σ ώ μ α , είς το λίπος, η ελαιον, δταν
ττγανίζη , μαλιςα. εάν-ηναι πολύ ζεςόν, καί α-·
χούεται βρυγμός ξπό τό τηγανιζόμενον , καί
ενίοτε πήδα είς τό πρόσωπον τού μαγείρου. Ε άν
χύσης ύδωρ επάνω είς πεπυρακτωμένον μέταλλον,
αναλύεται, καί παραχωρεί τό όξυγονοντου είς τό
μέταλλον,, τό δέ υδρογόνον μένει ελεύθερον. Ταύτα πάντα είναι γνωςά είς όσους χύνουν κωδωνας,
καί καννόνια 9 διότι ολίγη υγρασία εάν χυθη επά
νω είς Τηκόμενον μέταλλον, προξενεί μεγάλας
βλάβας, ωςε όχι μόνον, κρημνίζει καί το'ν φούρ
νον , άλλα διαορήγνυσι καί την γην πολλά βαθεως. ο 'σ α ηφαίςια όρη κοινωνούσι μέ τον έκτο?
αέρα, άναγκαίως είναι πλέον φοβερά, όσω πε
ρισσότερον είναι τό ύδ<*ρ, τό οποίον εξα τμ ίζετα ι .

και άναλυόμβνον δίδει περισσότερον όξυγοάον, καί
ύδρο γόνον.
ΜηχαναΙ
' 6 ^0. Μετεχδιρίσθτσαν οί φυσικοί την δύναΜ άτμβΰς*
μιν Των εξ ύπατος ατμών είς τάς άνΟρωπίνας χοεί,
ας. Κατεσκεύασαν μηχανάς , τάς οποίας περι
γράφει ό Βελιδωρ , ο Δβσαγουλιερος ? ,καί xac sτελειοποίησαν ο Ουάτσ.ος, καί Βουλτων. Ο* διά
της μηχανές ταύτης ενεργών άτμός ημπορεΓ να
σπκωση βάρος 43500 λίτρων* ούτος εξατμίζεται
άπό χύτραν γεμάτων ύδααος, βαλμενην επάνω
είς το πυρ.
To ωρ
ό ^ ι.Έ Γ π α μ εν αλλαχού, ο τι τπανίως εύρίσκεχαΟαρίζίΤαί
ται καθαρόν υδ^ρ * οθεν οί χημικό'^, ηξεύροντες,.
μ ε την άτ:ο·
ςα^ν.
οi t το ύδωρ ενούμενον με τό θερμαντικόν μετα
βάλλεται είς ατμούς, καί δτι όταν χάση τό θερ
μαντικόν του , τό οποίον διετηρει εξατμιζόμενον
τό ύδωρ , καί διά ταύτης της έξατμίσεως ελευθερούμενον από πάσπς άλλοτρίας ύλης, έβαλαν,, εις
πράξιν ταυτην τ'ού ύδατος την ιδιότητα. Η* εργα
σία αύτη λέγεται άπόςαξις (λαμπικάρισμα) * 6
σκοπός αυτής είναι νά μ,αταβληθίί τό ύδωρ είς
ατμούς διά.πυράς* άλλα τίποτε δεν έγίνετο, εάν
οί ά~μοί δεν ,μετεβάλλοντο είς υγρόν σώμα. Διά
τούτο επάνω τού λεβττος, είς τό όποΓον άποςάζονται τά υγρ ά , ως και η ράκη, βάλλουν τρυβλί*
ον μέ ύδωρ, καί πάντοτε τό αλλάσσουν, όταν
ζεςαΟτ * διότι είς τούτο το ύδωρ ό εν τω λεβητι
ατμός άποτίθησι .τό θερμαντικόν , καί μεταβάλ
λεται πάλιν είς ύγ.ράν φύσιν, καί τότε διά την
βαρύτητά, του τρέχει προς τά κάτω διά τού σω
λήνας. Το εν τω τρυβλίω ύδωρ πρέπει νά εχη
κ-ράσιν κατωτεραν των &ο βαθμών , εί δε μη, οί
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ev τω λ,έβητι ατμοί φεύγουν όλοι, καί κάμμίαν
ωφέλειαν δεν έχομεν από την απο^ταξιν.

Θσλάόόιον i'dn^.
6^2. Ο·' φυσικοί δεν άμφιβάλλουΛ, cm ό Ω  Μ ίτ-Ί^ολα1.
κεανός έπροξένησε πάσας τάς θαλάσσας, δς τις τ η ς γ η ς - o'.a
των
εξ άμνημονεύτων άφωνων' άφ’ ου εκαμε τον γύρον «ίων υ ί χ όλης της γ η ς, και έσκέπασε τά υψηλότερα βου των.
νά , καί εσχισε τάς ςηλας του Ηρακλέους, επεσεν επάνω εις την Αίγυπτον, Θράκην, Ελλάδα,
έξαπλωθη εις τά παράλια της Γ αλλία ς, ΐ'σπανία ς , και εκαμε τον Αδριατικόν κόλπον, καί την
μεσόγειον θάλασσαν , τον ευξεινον πόντον , καί
άλλας πολλάς τοιαυτας θαλάσσης. Με τοιαυτας
μετ&βαλάς, ως δ ^ ξα !^ ο Βυφφών,καί άλλοι πολ
λοί φυσικοί ,'ετά φ η πολύ μέρος της ξηρας,^τό ό
πεΓον έκ-τείνετο από τάς νήσους Καπό Βερδε εως
την Αμερικήν* καί -κατά την δόξαν αυτών, α?
νήσοι, όσαι πλησιάζουσιν εις ξηραιν ? είναι ερεί
π ια , καί αποσπάσματα εκείνης, τά όποΓα έπροξένησεν η θαλασσα, Ε*χομεν επιχειρήματα σχε
δόν β έβ α ια , έξω από τάς όλίγας ειδήσεις, τάς
οποίας παρ^λάβομεν άπό τους παλαιούς συγγρα-,
φείς, περί των ρηθεισων της θαλάσση^ μεταβολών,
Ευ'ρίσκονταΓγαΓαι όμοιόταται κ&τά πάντα με αλλας , αί croiat .είναι .είς τόπους πολλά μακράν.
Ευρίσκονται θαλάσσια σώματα εις κορυφάς ορ.εων
την σήμερον πολλά μακράν κειμενας απο την θά
λασσαν. Α’λλά τά τοιαυτα είναι της φυσικής ίσοία μ α θ η 'μ α τα , διά τούτο τ’ άφίνω.

Χητηαΐΐς

6$3« Αύο αναγκαιότατοι ζητήσεις γίνονται
χης της 0*„ περί του θαλασσίου ύπατος. Η' πρώτη sivat πόθεν εχει την άρχην του * η δέυτέρα, πόθεν προ.
^ασσης.
έρχεται η άλμη του. Ιϊερι της πρώτης τίποτε δεν
ηξεύρομεν, καί η χημεία μόνη ημπορει νά μας
δωση ολίγον φως. Α ς ύποθεσωμεν ενα αιώνα ,
καθ' ον ητον σκορπισμένον πανταχού πολύ υδρο
γόνου, καί άφ’ ου ηγγισε τό οξυγόνο.», εγινε μεγαλωτάτη καύσις, καί εκ ταύτης εγινε τό ύδωρ,
τό όποΓον ετρεξε καί εσκεπασε τά -χαμηλότερα
μέρη της γης. Α*<ρ °ό> εγινεν ό μεγας ωκεανός, εύρηκεν η φύσις τό ίσχυρωτερον φυσικοχημικόν με·>
σον , διά νά διατηρηση την τάξιν των ον των (α)«
Ε ’κ τούτου εχομεν τούς ατμούς, τά νέφη, τά 6.
ποΓα πυκνούμενα, χύνουν τό ύδωρ εις την γην ,
την βρέχουν, καί την καμνουν καρποφόρον * τούτο
είναι η άρχη των ποταμώ ν, των λιμνών, των
δεξαμενών κ. τ. τούτο είναι τό μόνον καί Γσχυρώτατο'Λ, δ,που τοα£α άπό την ατμοσφαίραν τό
περισσότερον ανθρακικόν οξύ, τό εν εΓδει άερος
εξερχόμ.ενον άπό την εκπνοην των ζ'ωων, άπό την
. καυσιν , καί άπό την σηψιν, καί ήθελε βλάπτει
τον άερα, με'σα *ίς τον όποΓον ζωσι, καί τά φυ
τ ά , εάν η θάλασσα ι*3εν τό ετράβιζέ · μ-εσα εις

**ρί της άρ.

( α ) Ουτω φρονοϋσί τνν«ς, Α’Χλά μ ϊ τον ’ίδιον λόγον ή μ -ν
\ , ' -V
κ
t
T
%
S
ττορουμ.εν να ει.'χουμ,ίν , ort ί ς αρ/ης ητ&ν το vspov,
καί από την καυαιν του ήλιου όξατμί«9η μέρος αΰ.
τ ο υ , καί άνίλΰ$η 8ΐς οξυγονον , καί ύδρογονον , καί
βυτως ιίγινβν η ατμόσφαιρα μας. Καλλίβότεραν όμως
•Γναι, οτι
άρ.χης g^tvav όμου καί το υδα>ρ καί η
«τμοσφκΐρα.

αυτήν ζωσι μυριάριθμα ζω α , και gxs? δύρίσκουν
Την τροφήν των.
6 $4· Η ά λ μ η , χαι η πικρία των θαλασσίων Αίτια Tfς
υπάτων δεν έξηγηθη από τους παλαιούς * όί πε- άλμης της
Ο&λαϊσης.
pt^TcoTgoot ένόμιζαν, ότι προέρχεται άπό ρήτινω»
δεις ύλας, αί οποία: εύρίσκονται είς τά εν τω
πυθμένι της θαλάσσης μεταλλεία. Η' νεωτέρά χ η .
μεια όμως αν «κάλυψε την αλήθειαν. Μ εταξύ Των
α πλώ ν, άλλ άγνως-ων ουσιών, δίναΐ η βάσις ιΌυ
άλικου οξέος, ητις έχει τοιαύτην συγγένειαν με
„ Το όξυγο'νον,
αρχής είναι με αυτό ηνω
μένη , αποτελούσα τό ρηθέν ο ξύ , το όποΓον κα
νείς μέχριτούδε δέν ηδυνηθη νά τό άναλύση. Καί
βπειδη η φύσις εβαλεν εκατόν ον εις τον τόπον του,
τό οξύ τΟυτο ευρίσκ^Ται είς τα ύδατα. Καθώς η
τόιαυτη' βάσις εχει συγγένειαν μέ τό όξυγόνον,
την αυτήν, συγγένειαν εχει χα: τό άλιχόν οξύ με
την σόδαν, ο'θεν ένουται με α υ τό , χα: άποτιλεΓ τό λεγόμενον Κοινόν άλας, και παρά τοΓς χημικοίς άλικην πάτασσαν. Τούτο τό αλας πρόξενε?
της θαλάοσης την άλμην (α).
05;}. Το θαλάσσιόν ύδωρ πάντοτε είναι αλ Μ» ποΓον
μυρόν ,
όλον οτι εκ ταυΤης πολύ άλας έξάγε- τροπον η θά
λασσα 5ια τη.
τ α ι, χαι αναρίθμητα ύδατα ένουνται με αυτήν* ριΓ την αλΤο αί'τιον είναι, ότι, ως ανωτέρω είπα, τού άλι μην.
κου οξέος
βάσις έχει τοιαύτην συγγένειαν με

ωςε an

μ

Ύ]

θαλασσών, έ π ί ί δ η efvai πολλή σο'5ά ,
xai λίμνας
rival τ » λ α ίι* ς ,
5ια τ ο ύ τ ο ς ίς τ ην 6αλάοοαν svcoflev το άλιχον όζυ μ*'
τ ην ο ο 5 α ν . γ ίν β τ α ι « ΐ τ ι ο ν τ η ς ά λ μ η ς * *ί 5« π β τ * -

■( a ) · *Ισα>ς

*ίς 5ε

μοί xai

ε ις

την

τ ους π ο τ α μ ο ύ ς

«ί

λιμ νκ;

μενουν

γ λ υ Χ ϊΓ ς .

τό ο ξ ύ , ώςτ αδύνατον νά χωρισθη απ’ αύτόύ.
Α λλά τά εκ τούτου r/λατα, καί αί λοιπαί συν
θέσεις αναλύονται, οθεν το άλικόν οξύ όμού.
μ s το υ'δωρ πανταχοθεν επιςραφέν είς την θάλασ
σαν , αποτίθησιν βχεΓ τάς βάσεις τάς επιτήδειας
εις το νά γένωσιν α λα τα , καί ενούται με την
σόδαν' δια τούτο πάντοτε εις την θάλασσαν ευ
ρίσκετε 7 άλικη σ όδα , χα: επομένως ή Των ύδατων άλμη. Τούτο λοιτίον τό οξύ κυκλοφορεί *
Οσον είναι, παρ. χα. , εις τό ημέτερον σώμα,
εξέρχεται διά τού ουρου , έκ τούτου υπάγει
την γην, χαί από την γην εις την θαλασσαν,
^56. Δ ιά Της αναλυσεως δάάθομεν , ότι το
των δαλασ- θαλάσσιον ύδωρ, πλην της άλικης σόδας, περιε<ηω·γΔ«των y 5ι καί άλιχην τίτα νον, θειικην σόδαν, άλευιόΤ'.χμΙχζ.
,
<ν
ν
ώ
γα ια ν, χαι τιτανον, οθεν οχι μονον είναι αλ
μυρόν , άλλα καί πικρόν. Η'πιχοια προέρχεται
άπο την θειίκην σόδαν, ητις είναι πικρά , καί
μάλιςα από την άλιχην τίτανον, η τις είναι πικρό
τατη , και πρός τούτοις δριμείά.
_.'
„
657· Το Θαλασσον ύδωρk είναι άλμυοωτερον
Ms ποιον
* v r
-rjc-w εχ είς τούς Θερμούς τοπους, παρά εις τούς ψυχρούς,
ξχλλίτ«ι
τό Θέρος, παρά τον χειμώ να, πρός τον πυθμέκλας ά~ο το
,
·, ‘ ,
\
,
>
*
παρα εις την επιφάνειαν* εν γενει όμως εις εκατόν λίτρας υδατος περιεχονται τεσσκρες
άλατος. Εκβάλλεται τούτο τό άλας, αν χάμωμεν νά είσελΟη είς μερικά δοχεία άλειυ.μεώα με
άργιλλον, και βαλμένα είς τον αίγιαλόν, ώ<ςε
νά γεμισθώσι μ^χρι τινός , καί νά εξατμισθη είς
τον καύσωνα τού θέρους. Είς την Αρρητον, κα
τά τας μαρτυρίας του Ουαλλερίου, προσμένουν
τό μένα ψύχος, δια νκ πυκνώσουν τό θαλασςη-

]

ν*

H)«iei9vC-

ον ύδωρ διά toy πάγου * καί ot γινόμενοι έκεΓ
παγετοί είναι γλυκτύ ύδωρ , διότι τδ αλμυρόν δυσκολως παγόνει. Αφ ού σηκωθούν οί π ά γο ι, ό
σον υδωο μείνη είναι γεμάτόν άλας , και διά νά
τδ εκβάλλουν, εξατμίζουν to ύδωρ με τδ πυρ*
με αυτόν τον τρόπον από εκατόν λίτ§ας υδατος
εκβάλλουν δεκαξέ λίτρας περίπου άλατος.
658. Πάντοτε μετεχειρίσθησαν _οί άνθρωποι Μηχϊνη Ju
παντοίους τρόπους, διά νά γλυκαίνουν της θαλάσ κ ν<* s -αλκ λα-fiijcuv τ»
σης τδ ύδωρ, διά την χρησιν των πλεόντων* αλ Οαλασα’.ον υλά με'χρι της σήμερον δ βεβαιότερος τρόπος εφά*- $ωρ οί ναυt«i.
νη η απός-αξις (λαμπικάοισμα). Μεταξύ των έ*·
φευρεθεισων μηχανών διά την απόςαξιν, άξιολογωτεραι είναι του Ποίσσονιέρου ,κα: τού ίρουιγκου , περί των οποίων καί άλλοι συνέγραψαν.
6^9· Ε ’πειδη, καθώς ανωτέρω είπ α , τδ θα T o OaXado J u ; sTλάσσιον ύδωρ περιέχει πολλάς έτεροειδοΓς ουσίας,
P
διά τούτο είναι καί βαρύτεοον άπδ τδ γλυκύ ’ δι pov
ότι κυβικός πούς θαλασσίου υδατος εύοέθη πάντο γλοχ'ο.
τε περίπου, δύο λίτρας βαρύτερος άπδ τδ ίσομεγεθες γλυκύ ύδο»ρ. Δεν είναι λοιπόν παράξενον,
εάν τά έν τη θαλάσση φορτωμένα πλοΓα, πε
ρισσότερον βυθίζονται εις τον ποταμόν * μάλιςα
τδ πολύ φορτωμενον , είναι κίνδυνος νά βυθισΟη
διόλου, άφ’ ού άπδ.την θαλασσαν έμβη εις ποταμον.
Κινησ»;*
66ο. Η'θάλασσα κίνεΓται διά παντός υπό των
^tCL^rOpO^ TC .
άνεμων. Α’λλά, πλην ταύτης της κινησεως , έχει Οαλ«<;σίου wκαί άλλην κίνησιν , την οποίαν πάντοτε φυλαχτεί δχτος.
από άν,ατολων εις δυσμάς, καί αυτή άναμφιβόλως προέρχεται άπδ την ημερήσιον κίνησιν, η
περιςροφην της γης περί τον ίδιον; άξονα. Ε χ ε ι

jjti
καί άλλην τρίτην κίνησιν, περί τ τ,ς οποίας πολ~
λην διαφωνίαν είχον εις τους παρελθόντος αιώνας
©ί φίλοσοφοι * αυτή είναι η ροη , καί παλιοδοΐα*
ή αι αμπωτιδες. Το ύδωρ της θαλάσσης είς δι<χ.ςτυ.α εξ ωρων την ημέραν προχωρεί προς τον
αίγιαλόν r και ε ις διάσημα ομοίως εξ παλινδρο
μεί" προς την θάλασσαν, θ ' Κεπλερος , καί δ
ίΝεύτων άπε'δβιξαν μαθηματικως, δτι αί άμπώτιδες προέρχονται απδ την εφελκυσιν της σελήνής,
και του Η^λίου, επάνω εις τα υδατα της θαλάσ
σης. Αλ λ ά περί τουτου θελσμεν ομιλήσει, άφ
Ου διδαξωμεν περί της των ουρανίων σωμάτων
χινησεως.
Πως χ κ τ α .

66Χ. Οί παλαιοί εις τάς τρικυμίας εχυνον ελαιον εις Την θάλασσαν , διά νά χαταποαυνουν
τ « χνμ.κτα
τη; δκλ~σ<Γης την ταραχήν αυτών,· ώς &ηγεΓται δ ΙΤλίνιος * οί
μεταγβνεςεροι ύπελαβον μυθώδη την ίςορίαν ταύΤη.ν. Α’λλ’ δ ΦραγκλΓνος , εις την προς ΕροουνρΓγνον επισολήντου, βέβαιοί" τδ ρηθεν , καί πε7rs«Vv6VTai
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ριγραφει οσας πείρας εχαμε περί ταυτης τος υπο.
θεσεως, καί συμπεραίνει τέλος πάντω ν, ότι δια
νά παύση τελείως τών κυμάτων δ βρασμός, χρεία
είναι να ύπάγωμεν εκεΓ, οπού αρχίζει η τρικυ
μία , τδ όποΓον είναι δύσκολον νά γένη εις τον
ωκεανόν. Εις μερικάς Ομως περιςάσεις, καθώς
όταν η νάυς nvat πολίορχημένη πανταχόθεν άπδ
τά κ ύ μ α τ α , ημτΐορούμεν τούλάχιςον εις εν μέ
ρος νά τά καταπραύνωμεν, διά νά προχωρήσωμεν περαιτέρω' ιδού πως ο ΦραγκλΓνος εξηγεί" το
φαινομενον. Είναι βέβαιον , οτι δεν υπάρχει ε·*
φέλκυσις μεταξύ ελαίου, καί ύδατος. όθεν αν
χυθη ελαιον επάνω τού ύδατος, δεν ενούται με

αυτό, άλλ’ ε κ τ ε ίν ε τ α ικ α ι αποτελεί ομαλωτάτην
επιφάνειαν. θ"ταν η θάλασσα είναι σκεπασμένη
με το έλαίον , ό άνεμος δεν την έγγίζει' ταράττεται αληθινά τδ έλαιον, άλλ επειδή είναι γλί*
σχρον, αποφεύγει την πολλην ταραχήν^ και δια
τηρεί εκ Τούτης τα ύϊ^οκάτώ ύδωρ.
'
602 * Τδ θαλάσσιον ύδωρ είναι εύκοίλιον, *αί X

χρησιμεύει ως βλάφρόν καθάρσιον * το λούσιμον 9 /λχττ
ί 'χ τ c τ
εις την θάλασσαν είναι ωφελιμωταταν j καί το δι- rv' να
ώριζον οί παλαιοί ίατρΟί πολλάκίς* ό μεγας Ι π  κ.·ίν:
ποκράτης το εκθειάζει , και τδ διορίζει εις όσους
πάσχουν από δριμεΓς χυμούς, καί άπδ κνησμόν *
είς τάς τίληγάς , καί μάλιςν* τάς ερπούσας. Ο*
ΔιοσκΟρίδης λέγει, δτι είναι επιτήδειον διά τάς
νευρικάς ασθένειας, δι<£ τούς πονόυς της κεφαλής,
καί διά τό πρίσμα των αδένων. Of Γαληνός τδ
διορίζει ·ίς Τάς πληγάς , καί ερυσίπελας. Α’λλ’ ο
Πρόσπερος ΑλπΓνος ε δοκίμασε, καί είδεν , δτί
δεν χρησιμεύει βίς to ερυσίπελας*

T ^ ara ορυκτά, ri μεταλλικά;
66 ,3· Ορυκτά ύδατά λέγονται έκεΓνα, εις f tv

τά όποΓα εύρίσχομεν, δία της χημικης άνάλύσεως, τ* °ρν*
Ι5“λτο
αερώδεις ουσίας, θειώδεις, άλικας, η μεταλλι
κός. καί επειδει πολλά τοιαύτα χρησιμεύουν είς
την ιατρικήν , διά τουτό ωνομασθησαν ιατρικά,
η ιαματικά ύδατα* Οί παλαιοί ν λέγει ο Χαπταλιος, εσπούδαζον με επιμέλειαν νά ευρίσκωσιν
ιαματικά ύδατα * καί όπου τά εύρισχον, εκεί *·
χαμναν τάς κατοικίας των.

Διάφορ*
664. Τ α ύδατα ταυτα γεμίζονται από διαφόιΓ^η ορυ.
ζ
διερχόμενα δί αυτών. Δ ιά νά
γνωχτων υίη,
ν .\ >
>' · . ' \
των
ριζωμεν , πρεπει να τα ονομαζωμεν , η απο την
περιεχομένην ουρίαν, ητις υποπίπτει εις τάς αι
σθήσεις ήμων, η επικρατεί μέσα είς τό ύδωρ. Κα
τά τάς παρατηρήσεις του Βικεντίου Δανθόλου τά
ιατρικά υδατα διαιρούνται είς τά εξής εί'δή * r.
βίς όξινα καί θερμά. 2. είς όξινα κα! κρύα. 3 · βες
εχοντα σίδηρον, και πνεύμ α, ως τό λεγόμενον
τού Ρεκοάρόυ. 4 · 6l?s εχοντα μόνον σίδηρον. 5.
είς εχοντα σίδηρον, και θβΓον. 6 . είς εχοντα αλευρόγαιαν, άργιλλΟν. 7*
εχοντα αλικόν άλας , ως
•to θαλάσσιον, &. εί£ εχοντα ά λα ς, καί θεΓον , ως
«Γναι τά της Βοημίας.
είς εχοντα ΘεΓον, τά όποΓα ελέγΟντο πρότερσν ήπατικα. j o . 4είς εχοντα
θειί'κοαλικήν ΐίτανον ζες-ή,ν. j j . είς εχοντα θειϊκόαλιχήν σόδαν ζεςήν. 12. είς θειωδη κρύα.
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665. Ο' άρμοδίωτερος καιρός διά νά μεινάμβτα- ταχειριζωμεθα προς θεραπείαν τα ορυκτά ύ δ α τα ,
■ y s t c i i a i u .s S a
7
\
■ * #/ y . >' «
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»-»
r
V ,'
χ είναι ·τθ\πρω/, εξ, η επτά ώρας προ του γβυμα.Qt ΟpUX . C<
ν \
\ ^
V
\
/
\ >> /
τ«, ^ τ ο ς , σια να έχουν καιρόν να κάμουν »ην ενέργει
αν των. Συνεθίζουν νά τά πίνουν, ώς επί τό πλεΓ<ςον , τον ’Ιούνιον, ’Ιούλιον* καί Αυγουςον * άλλ'
όταν ήναι κατεπείγουσα χρεία* αρχίζομεν και α
πό τόν ΜαΤον , εως όλον το'ν Σεπτέμβριον * πολλάκις δε τά μεΤαχειριζόμεθα καί τόν χειμώνα.
Πρέπει νά ;τ άρχίζωμεν άπ’ ολίγον, καί ν’ μύξάνωμεν δόσιν. Η βια ία κίνησις τού σώματος εμπο
δίζει , ή μεταβάλλει τ αποτελέσματα τούτων των
ύ'δάτων. Ο θεν αί σωματικαί ασκήσεις πρέπει νά
rival μ έτρια ς

τ.£
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666. Πολλά ορυκτά υδάτα εύρίσκονται είς μεγαλειΟτέραν κράσιν παρά Την της ατμόσφαιρας
κατά διάφορους βαθμούς. Α*λλα διατηρούν πάν
τοτε την άύτην θερμότ,νΐα. Οσα έχουν μετρίαν
κράσιν, φαίνεται, δτι είναι θερμότερα τον χειμώ
να* αλλά είναι πάντοτε θερμο'τερα;
66 χ.

τ''!'*™

Το airtov της θερμότητος τών τοιουτων ΑΙ,ΤΙΪ ^
ύδάτων tivat ι. διότι, εύρίσκονται πλησίον ύπο- ββ?μότητ·ς
νείου πυρός, η ηφαυςίαυ οαοϋς* διάνα θερμάν- των το;ουI .
y
^
θω
σι ταI υοατα*
οεν, sivat
χρείανα ηr -ναι. τον πυρ
αναμμενον* διότι πολλάκις τά ηφαίςιά όρη$ καί
άφ' ού σβυσθούν^ φυλάττουν πολύν καιρόν την
θερμότητα, α. προέρχεται η Οερμότης άπον την
άνάλυσιν των πυρίτιδων πετρών , η των μεταλλι
κών θειούχων. Ε’άν ταύτά ύγρανθωσιν από* το'ν
ατμοσφαιρικόν άέρα^ αναλύεται ο εν τη ατμό
σφαιρα οξυγόνικός άηρ, και οξυγονο? τό θεΓον*
μεταβάλλων αυτό είς τό όεΰκόν οξύ* τδ δε θβρμαντικόν ελεύθερον μεΓναν, γίνεται αίσθητόν* διά
τούτο θερμαίνονται τά περΐξ7σώματα$ και θερμαίνόυσι τό πλησίον ύδωρ. άπό τό θερμαντι
κόν , τό συναθροιζόμβνον, καί φυλάττόμεναν εις
μεγάλους γαιώδεις όγκους * είναι παρατηρημένον ,
οτΙ τού ηλίου at ακτίνες? μάλυςά είς μερικούς τό
πους, χύνουν τόσον θερμαντικόν,· ά'ςε χώννεταί
και μέσα είς τά σπλάγχνα τί?ς γης, καί χρ'ειάζε*
ται πολύς καιρός διά νά «ξάτμίσθη. 4* τελευταΓον άπό την πύκνωσιν των υδατωδών άτμών, οt
όποΓοι έπιςρέφοντες είς την ύγράν των κατάςτασιν,
άφίνουν ελεύθερον τό πλεονάζον θερμαντικόν, τό
όποΓον θερμαίνει τά περίξ σώματα.
μ

ν
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Αν:? των
668. E ti την άνάλυσιν Των θερμών υπάτων
δ3?μων
£ '0 ε’ν γ^ν81 πράγματα βλέπομεν. Μερικά δεν έ
χουν ιδιαιτέραν οσμήν , Χαί φαίνεται, ότι μόνον
εξατμίζουν υγρόν, καί πνιγώδη ατμόν ’ άλλα εκπεμπουσι μακρόθεν δυσώδη όσμ?ιν ώς την εκπεμττομενην υπό το χαλιχόν θιιούχον διαλελυμένον
είς τό ύδωρ, μάλι<ςα όταν χύσωμεν επάνω του τό
ΐυχόν όξύ* Τα πρώτα, κατά τον Βεργμάνον, εχουν την δυναμιν άπότό ανθρακικόν οξύ * τά δεύ
τερα, από τό ύδρογονιχόν θξίωμενον πνεύμα. Καί
τά δύο ταυ τα εί'δη των ύδάτων είναι πτηνά, η
αίθερια * όταν τό ύδωρ γεμισθη άπό πνεύμα, πρέ
πει νά τό ζεςάνωμεν, χατά την κράσιν τού ύδα-,
τος, ό,που θέλομεν νά μιμηθωμεν , χαί νά προσθεσωμεν τάς αναγκαίας ύλαζ χατά τάς προσή
κουσας αναλογίας* διότι όταν ξεραίνεται τό ύδωρ*
ημπορει ευθύς νά διάλυση τάς είρημένας ύλας*
Ιϊρεπει όμως μέ προσοχήν νά ζεςάνωμεν τό ύδωρ,
διά νά μη χασουν τάς ιδιότητάς των τά εν αύτω
πνεύματα. Ο^θεν πρέπει νά τό ζεςάνωμεν είς αγ*
γεΓα ασφαλώς χεχλεισμενα. Me το είρ^μένον ερ*
γαςηριον ημπορούμεν νά γεμίσωμίν είς κο'ρον άπο
ύδρογονιχόν θειωμενον αέρα πολύ θερμόν ύδωρ ,
καί νά εξαχολουθησωμεν την εργασίαν ταύτην, εν
ω ό ασθενής είναι ακόμη εις τό λουτρόν* άλλα
πρέπει νά |λην αναπνέει ταύτα τά πνεύματα.
Λά(τχη βει* '
669. Πολλάκις t a μεταλλικά ύδάτα άφίνουν
ω^ης κ«1
gfe χόν πάτον μεριχάς υλας, αί όποΓαι λέγονται
^η,νίς'
κοινώς λάσπαί, καί είναι ώφελιμώταται είς μερι.
χάς άσθενείας. Οί περισσότεροι φυσικοί λέγουν, ότι
αί λάσπαι αύταί είναι σύνθετοι άπό άλλοτρίας ύλας,
αΓτινες εισέρχονται κατά τύχην είς ταύτα τά ύδα-
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τα , η εύρίσκονται εις τό β ία ιο ς , επάνω είς το
οποΓον τρέχουν τά υδατα, Αι λάσπαι είναι από
6εΓον , η από σιδηρον, Η' συνεχής έξάτμισις γι
νόμενη είς τον ανοικτόν αέρα , πυκνώνει τά ξένα
μόρια * διά τούτο εύρίσκονται περισσότερα βί* Ταδ·
τά υ δ α τα , παρά οσα ifyat εις π η γά ς, ‘σκεπασμε*
να πανταχόθβν. Καί τό φως προσέτι ταχύνει την
σύνβεσιν , καί χατο^κάδισμα της λάσπης. Είναι πα*
ρατηρημένον, e ft Τίδρισσότβραι είναι αί λάσπαι
τό θέρος παρά τον χειμώνα , είς ζβςάς ημέρας ,
καί λαμπρά?, παρά βίς ψυχράς , καί νεφελώδεις,
εις ξηρόν καιρόν, παρά είς υγρόν.
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ττ·ς 670. -*-Wg τά συγγράμματα των παλαιών μονά η
λεκτρικής ύλης αποτελέσματα εύρίσκομεν την ελξιν, καί την ωΟησιν, τάς οποίας ενεργεί' τό ήλεκ
τρου, η ρητίνη, η υελος , καί αλλα τοια υτα , έπα'νω είς τά ελαφρά σώματα. Καί άλλην δε ιδιό
τητα της ύλης ταύτπς εγνώριζον οι πα λα ιοί, ηγουν οτι τριβόμενα τά ρηθεντα σώ μ α τα , εκπεμπουσι φως. Εάν εγνώριζον καί αλλας ιδιότη τα ς,
επειδή εχαΟησαν τά τούτων συγγράμματα είς τον
κατακλυσμόν της κατά καιρούς πολίτικης μ ετα
βολής , ίίς μεγάλην αμφιβολίαν μάς άφηκαν, μ
ολον οτι ό πολυμαθής Λυτενσιος διά πολλών άποδεικνυει, ότι τά περισσότερα της ηλεκτρικής- απο
τελέσματα ησαν γνωςα δίς τους παλαιούς. Ηζτον
λοιπόν άποτεταμιευμελη διά τούς φιλοσόφους τού
ιζ . α ’ωνος η δόξα των περισσότερων ηλεκτρικών
έφβυρεσεων * καί εις τον ιη. αιώνα τόσον ηυξηθησαν είς διάςημα 20 χρόνων,
-ημπορούμεν νά
• ίπωμεν , οτι εφθασε την σήμερον είς τελειότητα.
Μεταξύ των άλλων φιλοσόφων, οΓτινες ησχοληθη-

ωςε

ί ι9
«■αν ε?ς την επι<ςηαην ταύτην , δικαίως πρεπει νά
εχωσι τον πρώτον τοηον ο ΦραγκλΓνος, ό Βεκκαρ/ας, ο Βόλτας. At εφευρέσεις του Δυφαύου, καί
Γρεύου, έκαμαν τοιαύτην εποχην, οποίαν αί επι·
ςημαι πασαι, όταν αρχίζουν νά προβαίνουν εις
τό φως με ταχυτάτην πρόοδον* μέ προσεκτικω/
V
~
)
r, /
‘
τέραν ερευνάν των φαινομένων όιεχριναν οι φυσι*
κοΐ όσα σώματα μεταδίδουν εις αλλα την ηλεκ
τρικήν ύλην, καί όσα δεν την μεταδίδουν* η χα’
τασκευη των μηχανών ξύκόλυνε τον τρόπον του
σπου δάζειν τα φαινόμενα * μία έφευρεσις άπροσδό»
κήτος εκαμε τα έμψυχα σώματα νά αίσθανθώσιν
εκείνην την εσωτερικήν δύναμιν, ητις ενεργεί* ε
πάνω εις αυτά, διά μόνης της ψηλαφησβως των
αγγείων , μέσα εις τά όποια η ύλη αυτή συνα
θροίζεται.- ΤελευταΓόν , ύπώπτευσαν of φυσικοί,
ότι τά φαινόμενα της ηλεκτρικής είναι μιμπσις
Τού κεραυνού* καί διά νά βεβαίωση την αλήθει
αν ταυτην , εύρηκεν ό ΦραγκλΓνος με την δύναμιν των αίχμηεντων σωμάτων τρόπον ν αρπαζη
Τον κεραυνόν αυτόν άπό τους κόλπους των νεφών,
διά νά ειδώσιν of φυσικοί, on εχει τό σχήμα καί
πάντας τους χαρακτήρας του ρευςού, τό όποΓον
διεγείρει η ημετέρα μηχαντ.
6 γΐ· Καθ! εχάςην βλεπ.ομεν της ηλεκτρικής τα θίωρί* της
αποτελέσματα, άλλα τά αί'τια τούτων παντελώς ήλβκτρ'.κης.
άγνοούμεν. Η' θεωρία της ηλεκτρικής είναι δωλου
σκοτεινή , καί των φιλοσόφων of περί ταύτης λόyot είναι υποθέσεις ηδύνουσαι μόνον, τού άναγινώσκοντος την περιέργειαν. Η'μεΓς θε'λομεν έχθίσει ενταύθα τάς κυριωτέρας τούτων θεωρίας, προτιμώντβς την μάλλον εν ύποληψ.ει παρά τοΓς πλείο-

σ ι , καί άφίνοντες «ίς την κρίσιν του μελετώντας
να εκλέξη την πιθανωτεραν.

Trto^fdi? του Νολλέτου.
Ο' Νόλλετος ύπέθετεν , δτι δύο είναι τά ρεύ,
ματα της ηλεκτρικής · τδ εν ωνο'μαζεν εκρέον (effluante), καί τδ άλλο ει’σρεον (affluante)' όταν
η ηλεκτρική υλπ αναπήδα απδ ε.ν σώμα , η από
τδν αέρα εις άλλο σώμα , άλλη ηλεκτρική έρχε
ται απ’ εκείνο τδ άλλο σώμα η άπδ τα περιξ σωματο' εις τούτο , διά νά αναπληρώση την εκρευσασαν * διότι κάνέν σώμα δεν κεναύται πάντη άπδ
την ηλεκτρικήν του ύλην. Ο'ταν τδ σώμα ηλετρίζεται, κα: εύρίσκωνται επάνω του, η πλησίον του.
λεπτά σώματα, άλλα πηδωσι, καί φευγουν, και
αλλα πλησιάζουν εις αυτό. Τούτο άποδεικνύει ,
ότι είναι δύο αντικείμενα ρεύματα της αυτής ύλης,
τά οποία κινούνται εις τον αυτόν καιρόν κατ ε
ναντίαν διευθυνσιν' διότι το' ηλεκτριζόμενον σώμ α , εν ω απωσε: τα σωμάτιά, εν ταυτω ελκει
αλλα, ε ί ; τό αυτό μέρος της επιφάνειας. Α πδ
την θεωρίαν ταύτην εξάγονται αί έξης προτάσεις*
X.) Α*π οσα σώματα αντέχουν εις την τριβήν,
πολλά ολίγα δεν ηλεκτρίζονται διά της τρι
βής.
2.) Τ ά ζώντα σώ ματα, κα: τά μ έτα λ λ α , δεν
ηλεκτρίζονται ποτέ διά της τριβής.
3·)
διά της τριβής ηλεκτρίζονται , δεν
λαμβάνουν ποτέ ολα τον αυτδν βαθμόν τού
ηλεκτρισμού.

4*) Ilpo πάντων ηλεκτρίζονται διά της τριβάς
τά υελω&έντα. Ειτα το θειον, το κόμμι,
μερικαί πίσσαι , αί ρητίναι κ. τ.
5 ·) Τά περισσότερα σώματα λαμβάνουν Ηλε?
κτριχην από των διά τριβής Πλεχτρισθέντων,
ν
\
/
»γουν χατα μετοχήν.
6.) Κίς τινα σώματα μεταδίδεται κατά μετο^
χην η ηλεκτρικό ευ’χολωτερον, και ισχυρώτερον , παρά ·?ς άλλα. Τοιαυτα είναι εν γέτ
ν ει, όσα δεν Ηλεκτρίζονται διά τριβής, η Η
λεκτρίζονται πολλά ολίγον.
7·) Ε ζ εναντίας, όσα ευκόλως διά της τριβής
Ηλεκτρίζονται, δεν Ηλεκτρίζονται κατά με.
μ ετο χή ν, Η πολλά ολίγον.
8 .) Τ α αποτελέσματα είναι τά αυτά εις τά
Ηλεκτρισμένα σώματα , $ίτε δια τριβής, είτε
κατά μετοχήν.
9·) θ ' κατά μετοχήν ηλδκτρισμος είναι δραςν
κώτερος από τον. διά της τριβής, ως προς
τά αποτελέσματα.
ΙΟ.) Το Ηλεκτρισμενον σώμα έλκει, καί απω6εΓ πάσαν ύλην αδιαφόρως,' εάν αυτή δεν.
εμποδίζεται υπό του βάρου,ς, Η άλλης περί,
ςάσεως.
I I . ) Εις μερικά? υλας ε’νεργεΓ περισσότερον η
Ηλεκτρική, παρά εις αλλας,
ι2 . Ο'σω πυκνότερα είναι τά σώ μ ατα, τόσω
περισσότερον ελκονται, καί απωθουνται από
του ηλεκτρισμένου σώματος.
ι$ ·) ΗΓ Ηλεκτρικά υλη αδυνατεί*, καί ολιγοςεύ«t κατά τάς περιςάσεις.
Ι4 ·) Το κατά μετοχήν Ηλεκτρισμενον σωμα>
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όταν τό εγγιση άλλο’μη ηλεχτρισμενον, χά
νει την ηλεκτρικήν*
3 5*) Το ψηλάφησαν σώμα αρπάζει την ύλην
από τό κατά μετοχήν ηλεκτρισμένον , οχι
όμως όλη.ν εν τω α μ α , αλλά κάτ ολίγον,
και μετά παοέλευσιν χρόνου.
1 6.) Πάντα τού ηλεκτρισμού τά φαινόμενα προ»
έρχονται από ύλην τινά λεπτήν , ητις κινεΓ»
ται περί τό ηλεχτρισμενον σ ώ μ α - και η
σφαίρα της εκτείνεται μέχρι τίνος διαςηματος , κατά την δύναμιν οπού ενχει.
J 7 0 T q λεπτόν τούτο ρ^υςόν δεν είναι ό άηρ
της ατμόσφαιρας , ταραττόμβνος υπό τού
ηλεκτρικού σωμ.ατος άλλ* είναι ιδιαιτέρα τις
ύλη , και λεπτότερα τού άερος.
ϊ8 ·) Hf ηλεκτρική ύλη δεν κυκλοφορεί ούτε περιάγεται περ: τό ηλεκτριζόμενον σώμ.α * και
η ατμόσφαιρα της δεν είναι δίνη, διά νά εί»
(f
πω ούτως.
I 9·) Η' ηλεκτρική ηλη πηδά από τό ηλεκτριζο
μενον σ ώ μ α , και διαδοχικώς φέρεται προς
τά πέριξ σώματα , μέχρι τίνος διαβήματος.
2υ.) Ε*ν όσω διαρκεΓ η απόρροια αύτη, άλλη
,
’ > «ω
ν '
>
παρόμοια υλη ερχεται απ Ολα τα μέρη εις
τό ηλεκτριζόμενον σώμα, διά νά αναπληρωση την έκρέουσαν ύλην.
% ι . ) Τά δύο ρεύματα, τά όποΓα κινούνται κατ*
εναντίαν διεύθυνσιν, ένεργούσι κατά τον αν.
τον χρόνον.
22.) Η' είσρέουσα ύλη είς τό ηλεκτρικόν σώμα,
δεν έρχεται άπό μόνον τον πέριξ αέρα , άλ
λα και άπό τά πλησίον σώματα.
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*3*) Περισσότεροι είναι ο: πόροι του ηλεκτρι
ζόμενου σώματος 9
’ εζωθεν δεχόμενοι
ττν ηλεκτρικόν, παρ’ εκείνοι, από τους ο
ποίους εξερχεται.
2 4 0 Η' ηλεκτρικό υλ* εξερχεται από τό σώ
μα εν εί'δει κροσσού, του οποίου
ακτί
νες , οσον προχωρουσι, τόσον χωρίζονται
άπ άλληλων.
5 5 0 H r υλη α υτή , «? και εκτείνεται
γάλα δια ςη μ α τα , καί είναι αόρατος, είναι
όμως αύτη εκείνη η εξερχομενη εν εί'δει φω
τεινού κροσσού.
Η" ηλεκτρικό υλη η αποχωρούσα από
τον κροσσόν, είναι η αυτό φωτεινό υλη , ητις εφαίνετο εις τον κροσσόν. Λεν είναι ό
μως φωτεινό , διότι βχει μικρότερον βαθμόν,
ενεργείας.'
27. ) Η' ηλεκτρικό, καί η ίκοεουσα, καί η
είσρεουσα, είναι λεπτότατη* διά τούτο πέ
ρα από τά σκληρότερα, και πυκνότερα σωματα.
;
28. ) Δεν πέρα όμως με την αυτήν, ευκολίαν
άπ’ όλα τά σώματα,
2 9 0 Τα θειώδη , πα χεα , καί ρητινώδη σώμα
τ α , δεν δέχονται την ηλεκτρικόν, ούτε την
μεταδίδουν, όταν δεν, τριφθουν, η ζεςαθουν.
30.) Εύκολώτερον εμφαίνει ( καί μέ περισσοτεραν ελευθερίαν κινεΓίΛΐ ^ είς τά μ έτα λλα ,
•ίς τά ζώντα , είς τό σχοινιον, εις τό ύδωρ
κ, τ., παρά εις τον ατμοσφαιρικόν άέρα.
^ τ .) Η' ηλεκτρικό υλη είναι πανταχου διακίχυμένη , καί εξω ,< καί μέσα · *ίς τά σώ-

οί

ρλ

εις με-

?{>.)

ματα, καί εις τά ςερεά, καί «ίς τά υγρά
καί εις αυτόν τον ατμοσφαιρικόν άέρα.
3 2 ,) Φαίνεται, OTt αυτή η ύλη είναι η αύτη
του πυρός , καί του φωτός.
£ 3·) Π'-Οανόν είναι, ατι η ηλεκτρική εΓν<*ι η
νωμενη με μέρη τινά του ηλεκτρίζοντας % η
του ηλεκτριζόμενου σώματος, η του μέσου,,
διά του οποίου διέρχεται*
Π άντα τά φαινόμενα του ηλεκτρισμού, Χέγβι
© Βρισσών , εξηγούνται μ ε τούτο τό σύςημα. Ε*
άν τις ερώτηση το' συνηΟες εκείνο, διατί τό ηλε*
κτριζόμενον σ ώ μ α , εί'τε διά τρίτης, είτε κατά
μετοχήν, ελκει, καί απωθεί εν ταύτάί τά ελαφρά
σ ώ μ α τα ; Α’ποκρινόμεθα, ότι τό σώμα τούτο το·
ζεύει πανταχο’θεν λεπτήν ύλην ( ΐ 9 ) ίν βΓδει
κροσσού , του ο'ποίου α? ακτίνες χωρίζονται απ’
άλληλων ( 2 4 ) , καί φέρονται εις τά πέριξ σώματα
0 9 % H‘ υλη αυτή η λεγομενη βκρέουσα, άνα^
πληρουται δί άλλης εκπεμπομένης άπό τά περιξ
σώματα ( 2 0 )), ητις ονομάζεται εισρέσυσα* επειδή
τά δύο ρεύματα εν τάψτώ κινούνται ( 2 ΐ ) , φέρουν
με6’ εαυτών όσα ελαφρά σώματα απαντήσουν *
άλλ* επειδή κινούνται κατ εναντίαν διεύθυνσιν
Ο ι ) , άλλα σώματα φέρονται προς το ηλε#τρισμε%
νον υπό της είσρεούσης, καί διά τούτο μάς φαί
νονται ελκόμενα* άλλα απομακρύνονται υπό τη$
ίκρεούσης, καί φαίνονται άπωθουμενα. Ε ά ν τό
ελαφρόν σώμα είναι μικρότατον , η βχον κοπτερά,
καί όξεα άκρα, ώς τό μεταλλικόν φύλλον , φέρε
ται προς τό ηλεκτρικόν σ ώ μ α , χωρίς νά ημπορε•τη η εκρεουσα ύλη νά τό εμποδίση · διότι α$

ακτίνες χωριζόμβναι (2 3 ), «ν6ίς·ανται πολλά ολί
γον. Α’πόδειξις οτι το σωμάτιο? απαντα πολλά
εμπόδια είναι , ότι σπανίως ερχεται προς τό η
λεκτρικόν σώμα 5? ευθείας οδού, ως επί το πλβΓ*
ςον δε πρέπει νά κάμη πολλούς γύρους, μάλιςα
έάν έχη πλατείαν επιφάνειαν* Ε’άν.ομώς ή έκτα*
σις της επιφάνειας του λναι παρα 'πολύ μεγάλη, ή ·
πρώτη του κίνησις είναι ως επί το πλεκτόν ν άπο.»
μακρυνθη* ή άν άρχισε νά πλησιάζη , δεν ερχε*
Ται εως το ηλεκτρικόν σώμα, άλλ’ ήρεμε?, η ςρ·φεται είς τά όπίυω.

Τ'Λο^εσις του Δυφαυσν.
Ο' Δυφάϋδς έδόξαζεν, οτι !♦ πάντα τά σώ*
μ α τ α , είτε διά της τριβής είτε κατά μετοχήν
ηλεκτριζόμενα, περικυκλούντοα από μίαν δίνην ,
ήτις εκτείνεται μέχρι τίνος διαβήματος* καί διά
ταύτης εξηγούνται, όχι μόνον αί έφελκυσεις, καί
ωθήσεις, άλλα καί πάντα τά φαινόμενα τού ηλεκ
τρισμού* 2. είναι δύω διαφόρων, ειδών ηλεκτρική,
από τάς όποιας ή μία ανήκει εις τήν ύελον, χρύς·αλλον, είς τούς τιμαλφεΓς λίθους κ. τ», καί λέγεται
ύιλώδης ηλεκτρική * ή άλλη^άνήκει είς τό ήλεκτρον*
καί είς τάς ρητίνας, καί λε^γεται ρητινώδης*
θ ' ρηθείς φυσικός έβεβαίωσ* τήν Θεωρίαν ταύτην με τό έξης πείραμα * είδεν , ότι τό μεταλλι
κόν φύλλον, τό όποΓον ώΟε? ό τριφΘείς ύελινός σί«ρων, ελκεται υπό τού ηλεκτρισμένου σφραγιςι·
κού κηρού, καί έν ταύτω ωθείται υπό τού τριφθέντος κρυ«ςαλλίνου σίφωνος. Τό αυτό φύλλον,

αφ ού λα£η ρητινώδη ηλεκτρικήν, ελκεται ύπό
της ύέλου καί ωθείται υπό του σφραγιςιχού κη.
ρού. ’ίδού λοιπόν δυο έναυτίαΐ ηλεκτρικά: uXat,
at όποίαι ώθόύσι τα σώματα τα εχοντα την
αυτόν ύλην* καί ελκσυσιν , όσα έχουν την εναν
τίαν * ιδού καί αί προτάσεις του.
I·) HayTa τά σώματα είναι ηλβκτρικά, πλην
των μετάλλων, καί όσα δεν αντέχουν εις την
τριέ’ην.
2.) Πάντα τά σ ώ μ α τα , καί αυτά τά υγρά η
λεκτρίζονται κατά μέτοχόν * η φλόζ μόνη
δεν ηλεκτρίζεται , και δεν ελκεται ύπο των
ηλεκτρικών σωμάτων.
3 ·) Μόνα τά φύσει ηλεκτρικά σώματα ηλετρί»
ζονταί καί κατά μετοχήν, όταν βαλθώσιν
Ιπάνω εις μη ηλεκτρικά. Εί δε βαλθούν επά
νω είς ηλεκτρικά , τελείως δεν ηλεκτρίζονται,
η πολλά ολίγον;
Τ α φύσει ηλεκτρικά σώματα δεν άφίνουν
νά περάση περαιτέρω η ηλεκτρικά., καί νά
ύίτάγη δίς άλλα σώματά.
£ .) Τα ηλεκτρικά είναι ανεπιτήδεια είς το νά
μεταφέρουν επί πολύ διάςημα την ηλεκτρι-

6 .) θ ’ άνεμος δεν μβταβαλλεϊ την διεύθυνσή
της ηλεκτρικής ροής, ητις προχωρεί περισσό,
τερον από
παδας, διά συνεχούς σώ
ματος.·
7 ·) Τ α τού αυτού εί'δους σώματα δέχονται
την ηλεκτρικήν ύλην άναλόγως μβ το μέγε&0S TtoV.

S if
8 .) Εξέρχονται καυςικο: σπινθήρες από το ζών
κα: ηλεχτριζόμενον σώμα, διά της κοινωνίας
του αγωγού ' ο στηνθ^ρρ όμως δεν προξενιά
καμμίαν αί'σθησιν πόνου , εάν εξέλθη από
άψυχον σώμα,
* 9 ·) Είναι δυο διάφοροι, καί διαχβχριμεναι ηλεχί
τρικαί υλαι, άγουν η υελώδης, χαί η ρητι
νώδης , άπό τάς οποίας η μία έλκει οσα σώ
ματα η άλλη άπωθεΓ.
ίο .) Τ ά ηλεκτρικά σώμαΫα έλκόυσι πάντοτε
τά μη τοιαυτα * χαί άπωθουσιν όσα περιέ
χουν την αυτήν ηλεκτρικήν ύλην.
I I . ) θ ' υγρός άηρ εμποδίζει την ηλεκτρικόνj
καί τ’ άπΟτελέσματατης.
i s . Τά ηλεκτρικά σώματα ένεργόυσι καί εις τό
κενόν. Α’λλ η ηλεκτρική υλη ηναι δραςΊκωτέρα, θ'θεν
κενή άέρος σφαίρα δϊίκνόει
έσωθεν ηλεκτρικήν ύλην.
13.) θ ' εντός του σίφωνος πεπυκνωμενος άησ^
εμποδίζει τά έκτος αποτελέσματα της ηλεκ
τρικής, καθώς χαί 6 αραιωμένος.
Ι4·) 0"σα σώματα έχουν αρκετήν ηλεκτρική*
ύλην, είναι φωτεινά'* τό φως όμως ο'πωσουν
διαφέρει από τό εκ της τριβής πρσερχόμενον.
15.) Η' υλη του τοιούτου φωτός δεν είναι f
*ύτη της ηλεκτρικής,
ι6 .) Τ α ρητινώδη σώματα, εί και σκιερά, άφινουν νά πέραση δί αυτών τό φως, όταν εκ
πέμπουν ηλεκτρικήν ίλην.

i

I

Ε’αν έζη περισσότερον ο Δυφάύος, λεγει ο
Βρισσών , έπρεπε να διόρθωση) πολλας προτάσεις
μάλίς·* την (8)*

ΐ*Λο'3ε<5ΐς Τόϋ ’ίαλΧαύέρτου*
Τ'πάρχει λεπτοτατ©ν ft· ρευςόν , ελαςικώτα.;
τον, δίακβχυμένον εις τό ;πάν, καί ε ις τούς πόρους
καί αυτών των πυκνότατων σωμάτων, τεΓνον προς
£σορ($θπίαΥ, η είς το νά γεμίζή τά κενωθέντα μέ
ρη * η πυκνότης του δεν είναι η αυτή εις ολα τα
σώματα, άλλ’ «ίς μέν τά πυκνά είναι άραιότερον,
* βίς δε τά άραίά πυκνότερον*
θ"ταν λοιπόν τρίψωμεν ύελινον σίφωνα,ησφαΓραν,
.κινούνται όχι μονόν τά μόρια της ηλεκτρικής ύλης
της εν τοΓς -ίτοροις περιεχομένη.ς,* άλλα καί αί της
ύε^λου ίνες λαμβάνουν εξ αιτίας της ηλεκτρικής
παλμώδη κίνησιν, ως άί ί'νες τών χορδών της λύ
ρας, tcav οποίων εκατόν μόριόν εχβι ιδιαιτέραν
κίνησιν 9 καί διαχέει πανταχού τον ήχον*.
οΓταν κινηθώσι της ύελου ά Ι ίνες, εκπηδα η
ηλεκτρική ύλη με όρμην , καί άπωθεΓ καί συςέλλει την εν τη άτμοότφαίρα ηλεκτρικήν * καί επειδή
αύτη άνθ k a r a t όπωσούν εις τό νά πυκνωθη, η
εκπηδησασα ύλη κυματεϊ”, τρεφόμενη προς τό>
σίφωνα, καί διά τούτο πυκνούται, καί γίνεται
ίλαςικωτέρα μέχρι τίνος * καί αποτελεί” τό τριβόμενον σώμα μίαν άτμοσφαΓραν, της οποίας
τά πυκνότερα μέρη είναι είς την περιφέρειαν * καί
όλιγοςεύει η πυκνότης έως τό ηλεκτριζόμενον σώ
μα. Ε’άν εύρεθγ ελαφρόν σώμα μέσα sis τό έλα-
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ς-ικώτερον μ$ρος, απωθεΓται προς τό πλησίον τό
ηττον έλας-ικόν , και ούτως ακολουθεί", εως να
φθάση είς τον σίφωνα.
Α’φ’ θύ σμικρυνθη η δύναμις , με την οποίαν
εξέρχεται η τού τριβομένου σίφωνος ηλεκτρικά ,
υπό της των πέριξ σωμάτων ανΟιςαμένης ηλεκ
τρικής , αν τη πυκνωθεΓσα. πέραν τού δέοντος, διά
να άποκατας·αθη, απωθεί την εκ' τού σίφωνος η
λεκτρικήν, και την βιάζει νά έπιςφαφθη προς τον
σίφωνα * έπιςφαφεΓσα , πυκνούται περισσότερον *
καί ούτως άπωθεΓ τό ελαφρόν σώμα άπο' τό ελα.
ςτκώτερον είς τό άσθενεςερον μέρος. Η' ηλεκτρι
κά λοιπόν ύλη διηνεκως σνςέλλεται, και διαςελ,
λεται περί τό τρι^όμενον σώμα * και έκ τούτου
προε'ρχεται η ελξις , κ<κ: ώΟησις των ελαφρών σω
μάτων.
Hf ηλεκτρικά υλη δεν γίνεται αισθητά, εάν
δεν κινηθη υπό εξωτερικής τίνος αίτιας. ΗΓ 6ερμοτης, κα: η κίνησις την κάμνουν αίσθητην. Α’λλ’
η αιτία αύτη εις ολα τά σώματα δεν προξενεΓ τα
αυτά αποτελέσματα. Η' κατασκευή των σωμάτων^
και η πυκνόττ.ς της εν τοΓς πόροις ηλικτρικης, πρό
ξενε!" ταύτην την διαφοράν. Διά τούτο μερικά
σώματα ολίγον τριβόμενα, και θερμαινόμενα, παοαςηνου-ν ση.μεΓα ηλεκτρικής * άλλα όμως τελείως
δεν ηλεκτρίζονται, η πολλά ολίγον.

rou Φραγκλίνου.
θ ' δε ΦραγκλΓνος υπέθετε δύο ει'δη ηλέκτρι
ση?, η μάλλον μίαν απλήν διττώς λαμβανομενην.
Ο ταν τό σώμα > λέγει αύτός , περιεχη ποσό-
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Τ’/'.τα ηλεκτρικής ύλης ίτερισσοτέραν , πάρ’ όσην η
φύσις το» απαιτεί',τότε λέγβταιηλεκτρισμένον υπαρ
κτικούς. θ”ταν περιεχη όλιγωτέραν, λε'γεται ηλεκρισρ.ένον λειπτικως, Καί άλλως * δταν το σώμα δέχεται έξωθεν ηλεκτρικήν ύλην, ητις προςίβεται είς την
φυσικήν, το υ , λέγεται ηλεκτρική υπαρκτική * όταν
<ς*ερηί)η μέρος της φυσικής του, αυτή είναι λεΐπτικη. Ο'ταν τρίβωμέν ύελον , η άλλο σώμα,, φύ
σει ηλεκτρικόν , η ηλεκτρική ύλη προςίθεται από
τον αέρα εις το σώμα έκεΓνο , καί τότε είναι ύπαρκτικως ηλεκτρισμένον, και μεταδίδει εις τά
μη φύσει ηλεκτρικά από φην πλεονάζουσαν ύλην»*
οταν δε τρίβωμεν σώμα μη φύσει ηλεκτρικόν,
χάνει μέρος της ηλεκτρικής του, και διά τούτο
μένει λειπτικως ηλεκτρισμένον. 0 *ταν δύο σώμαΤα rvaT ηλεκτρισμένα καθ ένα μόνον, των είρημένων τρόπων, τότε άπωθουσιν αλληλα. Ε’άν ό
μως τό εν ηλεκτρισΟη ύπαρκτικώς, και τό άλλο
λειπτικως , ‘ελκουσιν άμο^αίως άλληλα * ωσαύτως
και όταν τό εν ηλβκτρι#βη ύπαρκτικώς, .τό δέ άλ
λο εύρίσκεται εις την φυσικήν του κατάςασιν. Ο
ύξλος ηλεκτρίζει ύπαρκτικώς τά μ.η φύσει ηλεκτρι
κά , ηγουν μεταδίδει εις αύτά ηλεκτρικήν ύλην*
το θειον ομ.ως, τό ηλεκτρον, καί αί ρητίναι ηλεκ
τρίζουν λειπτικως τά ρηΟέντα σώαατα * ηγουν
λαμ&ανουσιν ύλην απ εκείνα. Περί του συςηματος τούτου βέλομβν εύριι ευκαιρίαν νά όμιλησωμεν. j

t. Πί'ρί rrk ^ιάτριβύς, η
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Πριν άρχίσωμεν την άνάπτυξιν της θεω
ρίας , άναγκαΓον είναι νά είπώμεν μερικά τινα, τά
6πσΐα πρέπει. νά ενθυμούμενα πάντοτε * θέλω όμιλήσει βπειτα
περί
διατριβής, η μετο
χής προερχόμενης ηλεκτρικής ύλης’ 2. περί φυσι
κής ηλεκτρικής ’ β· περί τού έχ θερμότητας ηλεκτρι
σμού* καί 4* περί τού Γαλβανικού ηλεκτρισμού.
67.3· Δυο είναι εν γένει τά εί'δη των σωμά
τω ν , ώς προς την μετάδοσιν της ηλεκτρικής ύλης.
Α λλα είνίχι ετερηλεκτρικά, η αγωγά^ οποία τά
μ έτ α λ λ α , καί τά oypa5 πλην τού ελαίου. Ταυτα μεταδίδσυσι, κατά τό μάλλον και ηττον , ευ
κόλως την ηλεκτρικήν είς τά εκ της αυτής φύσε1
ως , άγουν εις τά ετερηλεκτρικά σώματα^ όταν
η ναι έν συναφή. Α*λλα είναι αύτηλεκτρικά , κα:
μη άγωγά, όποΓα η ύελος, τό άλεκτρον, τό θδΓον,
αί ρητίναι, η μετάξη κ. τ. Ταύτα χρατουσι την
ύλην ως έγκεκλεισμένην είς τους .πόρους Των,
δεν την άφίνουν νά σκορπισθη εις τά πέριξ σω*
ματα.
67 4 · ΑεγεταΙ τό σώμα Μονήρες (isole), όταν
βαςάζεται ύπό αύτηλεκτοικού σώματος, η
μαται διά μετάξης.
θε'λωμεν νά ηλεκτρίσωμεν έτερηλεκτρικόν σώμα, τό κάμνομεν μονήρες,
διά νά μη κοινωνη μέ αλλα ετερηλεκτρικά σώμα
τα, τά όποΓα τού άρπάζουσι την ηλεκτρικήν ύλην.
675» ^ ά αύτηλεκτρικά σώ ματα, έχουν προς
τούτοις καί ταυ την την ιδιότητα ’ 'όταν τρίβωνται
τό εν με τό άλλο ? εξέρχεται ηλεκτρικό ύλη είς
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Γενικαί «U
&τ|σ!ΐς.

Της

Διαφορά ^STa^j των
α ν τ η λ =/.τρι
χών σ η μ ά 
των.

χάϊ
rispt

~

0J

χηε- σωμ.ϊτο:.

Οταν

L 12

μ. ονηγούς

Ί ϊ ι ο τ η ς τών

ιώτηλεχτρ ι, χλι s τ«3ηλΗχτ^(»

χών

την Επιφάνειαν των , ήτις γίνεται φανερά διά των
αποτελεσμάτων. Τα δε έτερηλεκτρικά δε έχουν
τοιαύτην ιδιότητα, εί μη κατά μετοχήν.
Πολλάκις τά αυτά σώματα'μ.εταέαλ λ ουσι τήν
ιδίαν κατάςασιν. Κλάδος δένδρου νεωςί χωρισΟέντος, είναι καλός αγωγός' άφ’ ού ξηρανθή διά του
πυρός, γίνεται αύτηλεκτρικός * εάν άπαν&ρακωθή ,
γίνεται πάλιν αγωγός. Εις τέφραν δέ μεταβληΟείς,
πάλιν γίνεται αύτηλεκτρικός. ΙΙολλάκις τά μέταλ
λα αντί αγωγων γίνονται αύτηλεκτρικά. θ ' Ε'ρβερτος- εν τη Γερμανία τρίψας μέ δέμα αίλουρου
όρειχάλκινον κύλινδρον , τον ηλέκτρισε τόσον, ωςε έξήγαγεν άπ’ αυτού σπινθήρα με τον δάκτυ
λον. Το αυτό έκαμε καί ό Βασσαλιος. Ε’κ τούτου
συνάγομεν , οτι η μετ’ αλληλων τριβή δύο αγω
γων σωμάτων , ημπορεΓ νά διεγείρη την ηλεκτρι
κήν. Α’πέδειξε δε καί ό Κύριος Α’λεξανδρος Βόλ
τας , ότι τά μέταλλα είναι διεγερτικά τού ηλεκ
τρισμού, καί ότι ταράττουσιν άφ’ εαυτών την της
ηλεκτρικής ισορροπίαν , άλλοτε μεν ωθούντα ταύτην από ενός σιόματος εις άλλο άτ«λέςερον μ.έ.
ταλλον , άλλοτε δέ κινούντα αυτήν , καί άλλοτε
πεοιςρέφοντα από μετάλλου εις μέταλλον.
Δύσκολον όμως είναι νά προσδιορίσωμεν τα
όρια των δύο τούτων σωμάτων * διότι κανένα σώ
μα δεν είναι [εντελώς άυτηλεκτρικόν, η έτερηλεκτρικόν V ό ξηρός άηρ, π. χ. είναι αύτηλεκτρικός*
αλλ’ όταν τίεριέχη ατμούς, γίνεται ετερηλεκτρικός. Δια τούτο εις τον υγρόν αέρα δεν φαίνονται
τά αποτελέσματα της ηλεκτρικής ύλης * διότι την
αρπάζει ά πΊ τό ηλεκτριζόμενον σώμα.
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676. Ο" ΧυαξβαΓος έπενοησε πρώτος ύελινον
σίφωνα διά τά ηλεκτρικά αποτελέσματα , τα όποΓα τό τε ησαν μόνον ελξεις , καί ωθήσεις ' ό
χρησιμωτερος σίφων είναι τριών ποδων τό μή
κος, και 12*, η ι5 γραμμών την διάμετρον,
μιας δέ γραμμής καί επέκεινα τό πάχος*
Κρατουμεν τον σίφωνα με τήν χεΓρα από το
εν ακρον , και μέ τήν άλλην τον τρίβομεν κα
τά μήκος , μέ χάρτην, η με κηρωμένον ύφα
σ μ α , η δέρμα ζώου κ. τ. Λ'φ’ ου τρτφΟη αρκε
τά , εάν μαλιςα ό αήρ η,ναι ξηρός, τον πλησιάζομεν εις ελαφρά σώματα * και ταυτα τρέ/ουσι
προς τον σίφωνα, καί μετ’ ολίγον ωθούνται ύπ
αυτού. Λ ντί τού υελίνου σίφωνος μεταχειριζόμε6α σφραγιςικόν κηρόν , η 6εΓον * η διαφορά είναι
εις την πολλην , η όλίγην ηλεκτρικήν ύλην.
θ ' ρηθείς φυσικός, επειδή έγνωρισεν, ότι α
δύνατον νότον νά μεταχειρισΟή εις πολλά πειρά
ματα τον ύελινον σίφωνα, ες-οχάσΟη νά κίνηση
μίαν ύελίνην σφαίραν περί τόν ίδιον άξονα, έχων
επάνω αυτής την χεΓρά του άνίκμον , διά νά τρί
βεται η σφαΓρα. Τοιαύτη εφευρεσις έγινεν αιτία
πολλών άλλων ωφελίμων εις την ηλεκτρικήν. Α λλοι μετεχειρίσ6ησαν κύλινδρον αντί σφαίρας * άλλ’
ό κύλινδρος, και η σφαΓρα εΓναι ύποκείμενα εις
τό νά διαοραγωσι.
’ΐγγεγχόουζος, η κατ’ άλλους ό Ρ'αμόδδνος μετεχειρίσθη τόν δίσκον- αντί τού κυλίνδρου,
κα: της σφαίρας * καί ούτος είναι παρά πάσι την
σήμερον εν χρήσει, εί καί άπεδείξεν ή πεΓρα, ότι
ευμεταχειρις-άτερος είναι ό κύλινδρος εις τάς μεγάλας μηχανάς , διότι εύκολωτερον περιςρέφεται.
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θ' υέλινος Αίσχος (ε. ε. ε. ε» IXtv. α. σχ. 40 εχει εις το κεντρον του μίαν ςρογγύλην τρύπαν (κ),
διά της οποίας πέρα ο αξων , ος τις έχει λαβήν
(λ), καί δί αυτής περιςρέφεται 6 δίσκος» Ο' άξων
βαταζεται υπό δύο κάθετων επί του όρίζοντος
ξύλων (ξξ) ‘ καί εις αύτά είναι βαλμένα τέσσαρα
προσκεφάλαια δερμάτινα ( π π ) , γεμάτα τρίχας,
δυο επάνω, καί δυο κάτω , από τό έν, καί από
το άλλο μέρος των επιφανειών τού δίσκου, μέ τά
οποία τρίβεται, καί εκ τάς τριβάς διεγείρεται η
ηλεκτρικά ύλη, καί είναι βαλμένα με τρόπον, ω
ς» νά τα εκβάλλωμεν , όταν θελωμεν , χωρίς νά
διαλύσωμεν την μηχανην. Εχουν τσ.καθέν εν a
«ςρόφιγγα , με τον οποίον ωθούνται προς τον δί,
σκον, διά νά σφιγχθη. Ε μπροσθεν τού δίσκου
κεΓ:αι όρειχάλκινος κύλινδρος ( μ μ ) , λεγόμενος
αγωγός, έμαλωτατος , καί καθαρός, όςτις" τελείόνε» πρός τον δίσκον μέ δύο καμπύλους βραχίονας
(νΕ, των όποιων α: όξείαι άκμαίόλίγω μακράν από
τον δίσκον, καί άρπάζουσι την ηλεκτρικόν ύλην,
καθ οσον διεγείρεται, καί την μεταδίδουν εις τον
αγωγόν. Εις, η καί δύο ενίοτε ύέλινοι «τύλοι ( ς )
βαςαζουσι τον αγωγόν , διά νά ηναι μονηρης, καί
νά μη σκορπίζεται η υλη , όταν αυτός έγγίζη έτερηλεκτρικά σώματα* ιδε τό σχήμα,
Δια νά ηναι τ αποτελέσματα καλλιωτερα,
πρέπει ν άλείφωμεν συνεχώς τά προσκεφάλαια με
μαλαγμα , η αλοιφήν σύνθετον από κασσίτερον ,
καί υδράργυρον (α). Οταν ήναι υγρασία, πάυουν
('-<) Τ η ς αλοιφή? η αναλογία είναι -■ ύορα^γυρου , καί £
κα/τ7ΐτ ί ρου, Καλλιωτερα. ομ.ως είναι η αλοιφή η εξ ι,
JASfcv; ψ;υ£αργΰροο (ζίγκοιΛ, καί
υδράργυρου.
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τά ηλβκτρικά φαινόμβνα · ©Οβν πρέπει νά εχης
πυρ εις /το δωμάτιόν σου» Α ’πεδειζεν η πεΓο* #
οτι το αύτο συμβαίνει, και όταν ηναι πολύς καύ_
σων. Εις τοιαύτην περίς-ασιν ό ΦραγκλΓνος έδεσ
σχοίνίον εις τά προσκεφάλαια , καί το άλλο ά ε
κοον το εβαλεν εις το ύδωρ* διότι τά προσκεφά-1’
λαια τότε αντί αγωγών γίνονται αύτηλεκτρικά.
677·
Ηλεκτρική παράγεται παρά τό ηλε*ν χ> *Γν*’. f
τρον, το όποιον ό Θεόφραςος τριακοσίους χρόνους ά>··κτ?ιχή.
προ της σωτηρίου εποχής έγνώρισεν ότι ελκει τά
ελαφρά σώματα. Την σήμερον όμως εύρέθησαν
καί άλλα σώματα εχοντα την αυτήν ίδιοτη τα ’ καί
ηλεκτρικά λέγονται, όσα τριβόμενα ελκουσιν, η
άπωθουσι τά ελαφρά * «κπέμπουσι σπινθήρας, καί
άνεμον περί αυτά, θ ' Φρίσιος' ενόμιζεν, .ό τι η
ηλεκτρικά ύλη είναι όμοια με τον αιθέρα·* άλλ’ <.
αίθηρ την σήμερον είναι όνομα xayov* ό Πριεςλέύος ύπώπτευσεν, ότι ό ηλεκτρισμός είναι πεφλο*
γισμένον πυρ. Α’λλά καί τό φλογιςόν τούτο -απεδείχθη ανύπαρκτον. Ανλλοι νομίζουν , ότι ε ί ν α ι
άπλούςατον, καί ςΌΐχειώδες * ά λ λ ο ι, ότι είναι
ιδιαίτερον ό£υ. Τέλος , οι* περισσότεροι φυσικοί
συμφωνούσα/, ότι είνάι ιδιαιτέρα τις ουσία, α 
π λ ή , αόρατος, χωρίς αισθητόν βάρος, ηνωμένη
σχεδόν πάντοτε με %® φ ω ς, καί μέ τό-θερμαν;
τικόν. Πάντα τά σώματα περιεχουσι πολλην, η
όλίγη.ν , καί φαίνεται, οτι ηρεμεί μέσα είς αυτα*
εν όσω δεν κινηθη υπό της τριβής, ην άλλης α ί
τιας * κα: τότε παρρησιάζεται ώς πυρ.
6 7 8 · Α’πό τάς είρημένας περί της ηλεκτρικής
ζ
y
- τ.>Χί η>·ιχθεωριας, η επικρατούσα την σήμερον είναι του Τ9.Χ1;ς j>r ;.
Δυφαύου , ττν οποίαν μεταχειρίζεται καί ό πε·
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ριχλεης Α'ύυος προ? άνάπτυξιν- -τών ηλεκτρικών
φαινομένων. Τα ηλεκτρικόν λοιπόν ρευςόν πρεπει
νά το θεωρώμεν σύνθετον, ώς λέγει ο Σύμμερος
f t ’)., -απόδύο διαφέροντα ρευςά, ηγουν από ύε
λωδες, κα: από ρητινώδες* τά οποία απ’ άλληλων αναιρούμενα, μένουν ουδέτερα εν τη φυσική
το ύ σ ώ μ α το ς καταςάσει* και τότε φαίνονται,
ό.ταν τό.σώμα δίδη σημεΓα ηλεκτρισμού. Πρέπει
νά όμολογησωμεν, λέγει ο* Α 'ύυος, ότι δεν έχει
τόσον αποδεκτόν λόγον η ύπόθεσις αύτη , εξηγεί
δμώΓ ακριβώς τά Φαινόμενα.
·.
Ουτω λοιπόν ένεργούσι τά δύο ταύτα ρευςά·
Τ ά μόρια έκάςου ώθούσιν άλλη λ α , και ελκουσ'ι
τά τού ετέρου, ηγουν τό ύελωδες ρευςόν ω θείτο
ύελωδες τού άλλου , καί έλκει τό ρητινώδες, ό μοίως και τό ρητινώδες τού πρώτου σώματος ω
θεί τό ρητινώδες τού δευτέρου καί έλκει τό'ύ ελώδες εκείνου , είς \δύο λοιπόν σώματα έορίσκονται τέσσαρες ένέργειαι, ηγουν δύο ελκύσεις, και
δύο ωθήσεις, καί έκ τούτων προέρχονται τά ηλεκ
τρικά φαινόμενα, όταν τά σώματα ωθούνται, και
ελκωνται, ώς θελωμεν ίδεί κατεττέρω πλατυτέραν·
Το ηλεκτρικόν ρευςόν είναι διακεχυμενον εις
πάντα τά σώματα. Η' γη είναι η τούτου ανε
ξάντλητος π η γη , διά τούτο ονομάζεται Κοινόν
Ταμείον, όταν όμιλώμεν περί της ηλεκτρικής ύλης*
παν σώμα περιεχει ποσότητά τινα τούτου τού
ρευςου, κατά την φυσικήν τόυ χωρητικότητα, ώς

( ι) PhiJosopb. Transact!. Τ. LXT. part,
pag· 34ο·
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ειπομεν καί · αλλαχού, καί διά τούτο Trjv ονομά
ζομε* ποσότητα του φυσικοί; ρευςού εκείνου του
σώματος’- εάν διά τινα περίςασιν διαιρεθη τό ρευςόν είς τά δυο του-συςατικά μ έρη ,' ηγομ^είς τό
ύελώδες,: καί εις τό ρητίνωνες, τό σώμα τότε ευρίσκεται ηλε·κτρισμένσν * διά τούτο δέν ..πρέπει νά
συγχέωμεν τό σώμα “ό έν τη φυσική κατα<ςάσει με τό εχον- την φ;σικην του ποσότητα του
ρευςου. Το σώμα, πρί' διαιρεθη τό εν αύτω ρεύcov ,·" εύσίσκεται είς· τη/ φυσικη'ν του κατά<ςασιν*
αφ’ ού διαιρεθη τό ρείςόν, τό σώμα εύρίσκετάι
ηλε^τρίσμένον , ηγουν όχι εν τη φυσική καταςάσ ε ι, αλλ’ έχον. την φυσικήν του ποσότητα του
ρευςου. Η’μπορεί όμως νά ηλεκτρισθη τό έν αυ’·
τά» ρευς-όν , ηγουν :ατά μ ετοχην,' διά προσθήκης
ρευςου ύελώδους, ι ρητινώδους.
Δ ιά της είρημέ>ης θεωρίας. εξηγούνται καλλις α , όσα φαίνετα ότι χρειάζονται την θεωρίαν
του Φραγκλίνου. ¥ υπαρκτική ηλεκτρική αναλογεί”
με τό εν ρευςόν, γουν μέ τό ύελωδες *αί η λειπτικη μέ τό άλλο, ηγουν' μέ τό ρητινώδες.
Δια$03α
6 7 9 » Δύο αιτηλεκτρικά σώματα τριβόμενα
του £ ια τρι_
ύπ άλληλων, μταβάλλονται είς δύο διαφεοού£ η ς r;ASV-σας ηλεκτρισμού χαταςάσεις. Μερικά: όμως περι- τ ρ ι σ μ ύ ι , Τ ων
ςασεις , κά.μνου\#ιαθέν σά>μα νά'εκλεξη μάλλον
τούτο τό είδος της ηλεκτρικής, παρά τό άλλο.
Τό αίτιον είναι πάντη αγνωςον. Η' υελος , καί
όσα εχουσι φαν.ρά το'ν ύελώδ-Λ χαρακτήρα , ώς
ό κρύς-αλλος της άκροτόμου, κα: οί τιμαλφείς λί
θοι , λαμβάνουν σχεδόν πάντοτε την ύελώδτ η
λεκτρικήν, όποϋν καί αν ηναι Υ0 τοίβον σώμα*
παρετηρηΟη όμως* ότι η υελος τοιβομενη μέ δέρ~

σωμάτων.

μα αίλουρου f λαμβάνει ρητινώδη ηλεχτριχάν* εξ'
εναντίας η ρητίνη, "δ θεΓον, δ σφραγιςιχός κηρός,
τρίζόμενα με τό τυχόν αυτηλεκίφικόν σώ μα,
λαμβά^>υ«ι την ρητν,ώδη. Είναι άξιου στμειώ*
σεως, οτι εν γενβι, όσα σώματα δεν έχουν ομαλήν
την επιφάνειαν ως καί i υελος αΰτη , λαμβάνουν
ρητινώδη ηλεκτρικήν. Ρίνε'αι^Χβιπδν πολλάχις ανω
μαλία του ηλεκτρισμοί των σωμάτων
Η Χβκτριχη
68ο* Λεγετάι Η'λεχτρχη ΐΒΓντασις η ωΟηςικη
ίντΛβις·.
δύύαμις, διά της οποίας ’ά μόρια του υελώδούς,
η ρητινώδους ρ$υφου του δαχεχυμενού επάνω είς
την του σώματος επίφάνςιεν, σπουδάζουν νά μα^
χρυνωνται άπ άλληλων. Κ δύναμις αυτή είναι
ανάλογος με την πυκνότητα τίυ ρευςου, η με τον
αριθμόν των μορίων τών ^εμ χομένων εις το δοθέν διάςημα.
Kecvuiv, τον
6 8 1 . Α ί δυνάμεις τών δυοόευςών^ εξ ών συν>ποιον άκο·
τίθεται η ηλεκτρική υλη , ένεμουσιν εν άντιςρό>oυθουσιν αΐ
ήλβχτρι^αΐ φω λόγ<ρ του τετραγώνου τών $ια<?ηματων. Τουώ
«νϊ'ργιιαι ώς τον τον κανόνα τον εγνώρισαν πολλοί φυσικοί,
■προς to Jtaάλλ* ό Κουλόμβοςτόν. άπβδειξ* xti διά τον ηλεχτρισ,
<τ)μα.
μ ό ν, καί διά τον μαγνητισμόν. Καί είναι φανε
ρά η άιΐόδειξις είς όσους άξεύρυν τον περί της
ελξεως κανόνα του Νεύτωνος.,
Ε’χ. του είρημενου κανόνας’*ουνάγ ετ α ι, ότι ό,
λον το ηλεκτρικόν ρ'ευςόν τό περεχόμενον είς τά ν
άγωγά σώ ματα, όταν ηναι ηλειτρισμενα ^ είναι
διακεχυμενον πεοί την επιφάνειαν του , με'σα δ»
*ίς αυτό δεν μενει ούτε μέρος ηλΐχτριχης.
Α ς όποθεσώμεν σώμά τι σφβιριχόν * είναι δε
φανερόν , ότι -παν άλλο σώμα ημπορεΓ νά 1 θεωρη$yf ώς γεγραμμενον περί την σοαΓραν ’ ςε τα

έξεχοντα μέρη μικρά όντα, είναι δυνατόν νά παραβλεφθωσι. Παν σώμα λοιπόν ήμ-πορεΓ νά θεω-,
ρηθη ως σφαίρα.
θ ' Νεότω.ν άπεδειζεν.,_ ότι εάν παντα τά μό
ρια της σφαίρας ελ^ωσιν έν άντιςρόφω λόγω του.
τετράγωνου του διαβήματος, (τό αυτό πρέπει να'
νοησωμεν και περί. της ώθηςικης δυνάμεως) , τό·
άθροισμα των ενεργειών, τάς οποίας μεταχειρίζον*
ται τά ρηθεντα μόρια επάνω εις μοριόν τι ύλης
κείμενον εζω της σφαίρας, θέλει είσθαι τό αυτό,
ως εάν πάντα τά ένεργουντα μόρια ησαν ηνωμέ
να είς τό κεντρον της αυτής σφαίρας. Μέ τοιουτον τρόπον , εις ταύτην την περίπτωσιν , ένόνονται αί έκ πάντων των σημείων της σφαίρας ενέρ
γεια* εις τό κεντρον, ως είς εν σημεΓον, και ού
τως άναπληρουνται άναμεταζυ'των αί άσθενεςεραι ένέργειαι των άπεχόντων από του κέντρου
μορίων.
Α’πε'δειζεν ό Νεύτων, ότι εάν τό ύπό της σφαί
ρας ,έλκό'μενον , η ωθούμενον . μόριον , δεν είναι
εξω της σφαίρας, αλλά μέσα εις την κοιλότητά
τ ο υ , ομοίως ελκετα ι, η ωθείται πανταχόθεν, ηγουν'μένει ακίνητον, και δεν μεταχειρίζεται κάμμίαν άντίςαςιν.
Α ς ύποθεσωμεν λοιπόν ενα σφαιρικόν αγω
γόν γεμάτον από ηλεκτρικήν ύλην, έλευθεραν ο ·
μως* εν μόριον ταύτης ας ηναι είς τό τυχόν σημεΓον της σφαίρας* Ε’πειδη κατά την πρωτην του
Νευτωνος πρότασιν, παντα τά μόρια της ύλης
ενεργούν επάνω είς τό ρηθέν μόριον, ως εάν ησαν
εν μόνον μόριον κείμενον είς τό κεντρον, τό μό
ριον λοιπόν εκείνο θέλει ωθησθη ύπό των άλλων,

κα: βέλει έξέλΟει από την σφαίραν» Και επειδή
διά την δευτέραν πρότασιν, το μόριον μενet ακί
νητον, καμμίαν αντίςασιν δεν θέλει προτείνει. Το
αυτό νοίΓται και δια τ' αλλα μόρια της ύλης' ολα
λοιπόν θέλουν έξέλΟει από την σφαίραν.
Καθ’ όσον λοιπόν εΐτ έρχεται η ηλεκτρική, μέ
νει τό κέντρον εύκαιρον , και εχον καί αυτό σχή
μα σφαιροειδές.
Ms , ~ c :
68^. Εις -όσα ειπαμεν μέχρι του νυν 9 εΟεωT^C7:6V U91
ράζετα·. ye ρήσαμεν το σώμα (τό οποίον ύποΟεσαμεν είς την
ήλίκτρ./'.ν
αρχήν γεμάτον ηλεκτ^ην ύλην), ως μη μεταρίυςον si:
χειρίνΟμενον καμμιαν ελκτικήν ενεργειαν επάνω
πολλά
a
εις τούτο το ρευςον, είτε υιχ να το εμποοιςη απο
-τα ά λ λ ϊ λ . · >ν
βυνα-TtTs;·»ι - του νά εξεοχεταί, εΤε διά νά ζυγοσαΟμη επειτα
να.
την αντίςασιν , την οποίαν κάμνει ό αηο , διά νά
V
,
* /
\
1~Α>
την σκορπιση «, όταν περικυκλΟνη το σώμα. Ε κ
τουτου συναγομεν συμπερασμ.α άκόλουΟσν με τό
ηγούμενον, Είπομεν , ©η παν σώμα περιέχει πο
σότητά τινα ηλεκτρικού ρευςου συνθέτου ε( υελωοους, κα: ρη.τινωυους ρευςου. Η ποσοτης αυτή
μενει ως ττε^υλαχ'σμεντ; ε:ς τα εντός του σώματος, εν οσω τα δυο ρευςά είναι ουδέτερα, υπ
αλ/.ηλων άναιοουυ.ενα.
Λ Λλ ευϋυς ατ■ ου ελευ1 1
ΟεοωΟουν , πλέον δεν μένουν μέσα είς το σώ μ α ,
αλλ’ υποτάσσονται είς μονήν την αμοιβαίαν αυ
τών ωΟησιν. Ε άν δ ε πάλιν ενωΟώσι , τό εκ τού
των σύνθετον ρευςόν εμφαίνει είς τό σώμα, καί
μένει ως πρότερον. Ωσαύτως, έαν τό σωαα λα
βή εζωθεν υελωδες , η ρητινώδες ρευςον, διαχεΓ-,
’ /
,
\
^ '
1
1
ται επάνω εις την του σώματος επιφάνειαν , κα:
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Ε’τίειδη τό ηλεκτρικόν ρευςόν ελεύθερον ον, δεν
φαίνεται νά εχη καμμίαν συγγένειαν p i τό σώμα είς
τό όποΓον εύρίσκεται, επίσης λοιπόν πρέπει να ηναι
οίδίάφορον και προς τά λοιπά σώματα.* πέρα λοι
πόν από εν σώμα είς άλλο, όταν ηναι άλληλοις
συνημμένα ’ ωςε αν βαλης πλησίον ηλεκτρισμένου
σώματος άλλο μη τοιουτον , η ηλεκτρική η μεταδοθεΓσα είς τό δεύτερον σ ώ μ α , προέρχεται από
μονον τό σχηρ.α? καί όχι άπό την φύσιν τού σώ
ματος. Ε ’αν όμως και δεν βοηθη εις τούτο η τού
σώματος φύσις, βοηθει τουλάχιςον είς τον χρο’νον,
χαθ ον διατίθεται η υλη. Τα μέταλλα, παρ. χ ά .
ταχύτερον την μ ετα δίδουν, π α ρ ά τ α ξυλά* και
χατά τούτο ομοιάζει με τό θερμαντικόν.
Και κατά την γνώμην τού Φραγκλίνου , τό η
λεκτρικόν ρευςόν, ως και τό θερμαντικόν, εχει
κλίσιν ποός ισορροπίαν. Το περίττευαν λοιπόν του
^λεκ^ισμένου σώματος μεταβαίνει είς τό μη ηλεκτρισμενον.
6
8.3- Ο ταν τό φυσικόν ρευςόν των αγωγών Κατ·1 ττοίον
σωμάτων διαιοεθη, τά δύο του όευςά διανέονται °?cv Τα α’ί*
ευθύς είς την επιφάνειαν Ε’ξ εναντίας όμως το CTJ uaTa rj_
των ηλεκττρικών ρευςων, όταν διαιρεθη, μένουν νουν κ»τ όΤα όυο ρευςαμεσα εις το σώμα, και μειραζονται λί^ _ ,,^ 7
κατ εναντίαν κίνησιν είς δύο εναντία μέρη του
σώματος. Αί κινήσειςναύται με δυσκολίαν γίνον
τα ι, διά την αντίςασιν των μορίων τού αύτηλεκτρικου σώματος * ωςε καί άφ’ ού παύση η διαι
ρούσα τό ρευςόν α ιτ ία , (περί της οποίας Οέλομεν
ομιλήσει) ή ενωσις των δύο ρευςων μετά πολλην·
ώραν γίνεται. Η' άντίςασις των μορίων λέγετα4
Κωλύουσα Δύναμις (Force coercitive), Τ α ά π θ '

τελέσματα ταύτης φαίνονται φανερά μαλίςα εις
διά θερμότητος ηλεκτριζόμενα, ως 0ελομεν ομιλήσει
περ: τουτου.

Τα αυττλεκτρικά σώματα δεν είναι διόλου
καθαρά, άλλα περιέχουν καί μόρια ετερηλεκτρικά,
τ: αγωγα. Ο Usv τα αποτελέσματα προέρχονται
εκ δυο αίτιων.
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68φ ΐΤ ελξις, καί ωθησις των σωμάτων πάν
χα: τοτε επροξενησαν φιλονε'κίας μεταξύ των φυσι
κών* όταν δεχθωμεν, οτι το ηλεκτρικόν ρευςόν
σύνκειται από αλλα δυο ρευςα, πάντα τά Φαι
νόμενα ευκόλως εξηγούνται, Α π αρχής οί άνθρω
ποι εως τον καιρόν του Ο Οωνος Γυερίκου , ός τις
άπεΟανεν εις τους ι6$6 δεν εγνωριζον αλλα της
ηλεκτρικής μποτελεσματα, εί μη τας ελξεις , καί
ωθήσεις. Τρίψε υελινον σίφωνα, η κριςαλλινον,
^ως να ηλεκτρισΟη , τό οποίον Οελεις καταλαβει,
αν πλησιάσης τον σίφωνα εις τό πρόσωπονσου * δι
ότι Οελεις αίσθανθη ως εαν σε ηγγιζεν ύφασμα α
ράχνης. Ρ'ίψε επειτα επάνω το υ , κρατών αυτόν
παραλλήλους το> ορ.ζοντι, φύλλα μετα λλικά , η
αλλα ελαφρά σώματα. Εις την αρχήν ό σίφων
τά έλκει, και έπειτα τά απωθεί. Ε ά ν , άφ’ ον
τά άπωση , τρέχης κατόπιντων μέ τον σίφωνα εις
την χείρ α , θέλουν φύγει , εως ν’ άπαντησωσιν
άλλο σώμα μη ηλεκτρισμένου' τότε «τρέφεται προς

V, λ έ κ το ι κ JOV
$ > .& * ■

εντελώς

τόν σίφωνα, καί ,κολλάται εις αυτόν. Τ α αυτά
άποτελέσματα γίνονται , εάν ηλέκτρισης ΦεΓον,
σφραγιςικόν κηρόν κ. τι
Το φαινόμένον τούτο ούτως εξηγείται* ο ίτά
φων είναι ηλεκτρισμένος με ύελώδη ύλην , διαιρεί
λοιπόν την του ελαφρΟυ σώματος ηλεκτρικήν , και
έλκει την ρητινώδη. Α’φ ου τό ε’λαφρόν σώμα λα
βή ποσότητα ΰελώδους ρευςου από τον σίφωνα*
γίνεται ηλεκτρισμένον και αυτό με υβλώδη ρευςον
άπωθείται λοιποί. Α’φ ου απάντηση σώμα εν φυ*
σιχη ο ν Λατα^ασει, Το ελκει , καί μεταδίδει εις
εκείνο την ύλην, όπου ελαβεν από τόν σίφωνα *
μένει λοιπόν με'την φυσικήν του ηλεκτρικήν* καί
τότε η ύελώδης του σίφωνος υλη ενεργεί επάνω εις
την του ελαφρού σώματος ρητινώδη, και τό έλ
κει.
^85> Α ς νπό^σω μεν δυο σώματα ηλεκτρί- ^λμοιβαί*
σμ^να διά της προσθήκης μερΟυς τίνος υελώδους,
η ρητινώδους ηλεκτρικής ύλης Ε’πειδη τά εχοντα χεχτρωμέτην αυτήν ύλην ώθουσίν άλληλα, τά δυο είρημεo^.osiνα σώματα θέλουν άπομακρυνθη ά π άλληλόν. Kpsμασε εις τόν αγωγόν της ηλεκτρικής μηχανης νή
μα εκ λινού, τό εν άκρον από τό εν μέρος του
αγωγού , καί τό άλλο από τό άλλο* δέσε είς τά
δυο άκρα κομμάτια φελλού, η μυελοί κουφοξυ
λιάς * έν ώ ηλεκτρίζεται ό αγω γός, τα δμρ άκρα
μ’ακρύνονται απ’ άλληλων. Ε’άν τις γένη μονήρης,
ηγουν ςαΟη επάνω σχίμποδος βχοντος υελίνους πόδ α ς, καί κράτη
την χείρά τό άκρον μεταλλι
κής ράβδου,
άλυσεως, καί τό άκρον ή ναι βαλμένον επάνω του αγωγού της μηχανής, ηλεκτρί
ζεται eunoV καί ά'ν άλλος μη μονάρης πλη<7ΐάσπ
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την χείρά του εις την κεραλην του πρώτου, αί
τρίχες του θέλουν σηκωθη. Τα δυο κομμάτια τού
οελλού, επειδή ελατόν υελωδη ύλην από την μή
να νην , αί ύλαι αί περικυκλούσαι ταύτα ωθούν
ται ααοιβαίως, οθεν τα σωαάτια κινούνται παός
την εναντίαν διεύθυνσιν, εάν ό περικυκλών αηρ δεν
διατηρη την ύλην περί τό σώμα. θ'ταν τό σώμα
τρεξη προς την εναντίαν διεύθυνσιν , ενεογεί εις
Τον πλησίον αέρα του μέρους εκείνου, προς το
οποίον διευθυνθη * καί επειδή ταράττε'ται η ίσονροπια του αερος , οπού είναι απο το εν μέρος του
σώματος καί από τό άλλο, ο μεταξύ τών δύο
σωμάτων αηρ τά ωθεί προς την εναντίαν διεύθυνσιν. Τυ αυτό συμβαίνει, καί όταν ηλεκτρισθώσι
μ.έ ρητινώδη ηλεκτρικήν.
686. Α ς ύποθέσωμεν τό εν σώμα ηλεκτρισμένον με υελωαη και το άλλο με οητινωυη ύλην,
Τ α ουο σώματα θέλουν ελκυσει αλληλα * καί οΓ
μεταξύ αηρ θελει ωθήσει τον πλησίον , τόν έχεί θεν των δυο σωμάτων, οςτις θελει αντωθησει Τα
δύο σώο.ατα
ποόζ
αλληλα.
I
ι
68?* Α ς ύποθέσωμεν δύο σώματα Λ, Β εις την
Φυσικήν των χαταςασιν. I ο σώμα Α ενεργεί επάνω
εις το Β κατά τεσσαρας τρόπους, ηγουν ή ύελωδης ύ
λη του Α απωθεί την υελωδη τού Β, καί η ρητινώ
δης ρητινώδη * καί πάλιν η υελωδης του Α ελκει
τΆν "ρητινώδη του Β, καί η ρητινώδης την υελωδη.
ο'θεν αί έλκουσαι ενεργειαι καί αί άπωθουσαι εί
ναι ίσαι ° διότι όσον η μία έλκει, η απωθεί την
άλλην, τοσον υπ εκείνης ελκεται, η απωθειται
άλλο;? δεν εποεπε νά τναι ισορροπία , αλλά νά
Γ
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*ίνηται μία τόυλάχιςον τούτων των δύο δυνάμει
&>ν* τό οποίαν είναι εναντίον της ύποθέσεως,.
088. θ"τ«ν το αγωγόν σώμα Α έχον σχήμα Ενέργβι*
σφαιρικόν ^ Ηλεκτρίζεται δία προσθήκης ύελψδους ζ,μ^αυ*^ύλης, πλησίον άλλου σώματος Β καί αύτο υ ό* ματος ϊπάν»
μοίως σφαιρικούς άλλ εν.φυσική κατας-άσεί όν- ®ις ^Α/'° βν
τ ο ς , η - ύελώδής ύλή Η. περικυχλούσα τό Α χαΤβς*ββι;
απωθεί* την εν τω Β φυσικήν ύελώδη ,
καί άίλκει την έν αύτώ ρητινώδη. Η* Ηλεκτρική
λοιπόν ύλη τΟυ Β διαιρείται, και είναι τότε Hi
λεκτρισμενον * καί η μεν ρητινώδης τρέχει πρός
τό μέρος τού Β τό πλησίον τού A, Π δε ύελωδης
πρός τό εναντίον ♦ εξέρχονται δε Χά: αί δύο από
τό Β, καί χύνονται επάνω είς την επιφάνειαν του^
βίς τρόπον ώςε η ρητινώδης σκεπάζει τό πρός τό
Α ημισφαίριον , η δε ύελωδης τό μακράν αύτούά
Διά,τούτο όταν τά δύο άκρα τού νήματος έχον.
τα φελλόν μακρυνθώσιν απ’ άλληλωνς εάν βάλης αγωγόν σώμα καί μ.η ηλεκτρισμένον μ.εταξίΛ
αυτών, πλησιάζουσιν εις αύτο τά δύο άκρα. Η*
δε εν τώ Α φυσική ηλεκτρική, όχι δηλαδη η προςεθειμένή διά του ηλεκτρισμού, ένεργεΓ επάνίο ε?>
την εν τώ Β, εις ίσα διαζώματα., άλλ’ a t ενεργεί·
αι άναιρούνται ύπ’ άλληλων. 0*ταν όμως μεταβλήΟώσι τά διαζώματα, η ρητινώδης ύλη τού Β
πρέπει νά έλκεται περισσότερον , παρά η ύελώδης · ώςε αν τά σώματα ήναι χρεμάμενα ελευθερως, θέλουσι πλησιάσει, καί ψηλαφήσει αλληλα<
Τότε η πρόςεθειμένη ,ποσόίης ύελώδους τού Α , „
βνούτάν μέ την ρητινώδη την επί της έπίφανβίας
τού Β, καί 4κ ταύτης της ένώσεως προκύπτει μία
ποσότης φυσικής ηλεκτρικής, ητις .«μέαί>δΐ βις τό
Μ m
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Β* κα: άπδ ολτ,ν την ύλην, ητίς ευρίσκβται ·λβυθέρα την ώραν της ψηλάφησε ως (κατά συνεχείαν),
μένει μέρος της υελώδοΰς χωρίς νά ένωθη, το όποΓον* μειράζεται είς τά δυο σώματα* ταυτα λοι
πόν ηλεκτρισθέντα δι υελώδους ύλης, άπωθουσιν
άλλη λα, καθώς θέλομεν £δεΓ βις τό διά τών κωδώ
νων πείραμα.
Το αΰτδ συμβαίνει, με αλλας λέξεις, εις το
ηλεκτρισθέν σώμα διά ρητινώδους ύλης.
Φαίνεται λοιπόν, ο τι δεν είναι ακριβής η θε
ωρία τών οπαδών του Φραγκλίνου , οΓτινες δοξάζουσιν , δτι-τό σώμα, όταν ηλεκτρισθη, έλκει τδ
έν τη φυσική καταδώσει ον * εις ταύτηντην έξηγησιν
λείπει το με'σον , διά του οποίου τδ έν ελκει τδ
άλλο * διότι τδ ηλεκτρισθέν σώμα κάμνει πρώτον
τδ άλλο- νά μβταβάλη την φυσικήν του κατάςασιν, καί νά γένη δεκτικόν έλξεω ς, και έπειτα το
ελκει.
£νί·τε η

ωδΙησις S';'/
*χολαυ9εΐ
τήν έλξιν.

689* (α) θ ' ταν τδ σώμα Α ήναι αγωγόν, τδ
δ έ Β , αυτηλεκτρικόν, άφ’ ού ηλεκτιρσθη τδ αγω
γό ν, τ’ αποτελέσματα θε’λουν είσθαι τά α υ τ ά ,
εώς της ψηλαφησεως , με ταύτην την διαροράν, οτι
τά δυο ρευςά του Β θέλουν μείνει μέσα είς τό
σ ώ μ α , τό έν προς τδ μέρος τό πλησίον του Α ,
και τό άλλο προς τδ εναντίον. Μ ετά την ψηλάφησιν , τό προφεθέν ρευςδν εις το* Α , επειδή δεν δύ»

(α ) Η* θεωρία τοC Δυφανου ,· αν καί ήναι πιθανωτί ρ * ,
εΓναι όμως a£ς τιολλά δυσκαταλητιτος , καί δναερμήνευτος, καί ίαως οι μιτα γα νεςβρο ι θέλουν «Γαδαι εΰτυχεΓς , ώ ςε να φΙάπουν ίϊίς α λήθειας, η τοΰλβχις·»
vji -πληοιαουν εις αυτήν.
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ναται νά βίσελθη «ις τό Β, διά νά βνωθη μ§ τό
έν εκείνω ρευςόν , η ελξις θέλει μείνει , καί τά
σώμα τα θέλουν είσθαι προσκολλημένα άλληλοις.
Κρέμασε σφαιρικόν εκ σφραγι<πκού κηρού εις νημα μβτάξης πλησίον του ηλεκτριζόμενου αγωγού
της μηχανής, καί θέλεις ίδεΓ, ότι τό σφαιρικόν
πλησιάζει, καί έγγίζει τον αγωγόν, άλλα δεν τον
άφίνει πλέον.
690* Α*ς ύποθεσωμεν , δτι τα δυο σώματα ( Λ’μ·ι£α·:«
, —
7
>
\
, »■>
\
εν8θγ«ια £υο
Α και Β ,7 ·ίναι αυτηλεκτρικα,
και οτι το φυσι*
7
·
σ ω μ ά τ ω ν , α,
κδν αυτών ρευςόν είναι διηρημένον μέσα εις τά Tto τα άτ:οΓα
σώματα * καί δτι έν σώμα κεΓται εις την σφαΓ- *®0ξν εχει,
,*
,
v
\
t
ου ο του μ .ϊpaV της ενέργειας του άλλου , ω<ςβ το μέρος του ρη β,;ς ^ , α_
Α τό περιέχον την ύελώδη ύλην , αφόρα προς ε- φορους χα,
κείνο το μέρος του Β, το περιεχον την ρητίνωση*
εάν εκατόν των δύο ρευςών τού Α ενεργούσε'/, εις
τό αυτό διάβημα, επάνω είς έν ρευςύΐν του Β ,
ηθελεν είσθαι ισορροπία των ενεργειών. Α’λλ’ επει
δή τό ύελωδες ρευςόν ένεργεΓ πλησιεςδρον , η δύναμίς του υπερνικά, είς τρόπον ώςβ ημπορουμεν
νά θεωρησωμεν τό Α ως σώμα ενεργούν μόνον
μέ την δύναμιν μυάς ποσότητας ονομάζομενης υ
τού υελωδους ρευςού , άναλόγου με την διαφο
ράν των δύο ενεργειών, Ευκολον είναι λοιπόν νά
συνάψωμεν, ότι τό ρητινώδες ρευςόν τού Β , ε
πειδή είναι πλτσιέςερον είς τό σημεΓον, όπου υ
ποθέτομε’/ την ενέργειαν της ποσότητος υ ,· παρά
τό ύλώδες τού αυτού σώματος Β,
ελ^ις την ο'ποίαν μεταχειρίζεται η υ επάνω είς τό ρητινώδες,
είναι ίσχυροτε'ρα, παρά η ωθησίς της επάνω είς
τό ύελωδες, ο'θεν τα δύο σώματα θέλουν πλη
σιάσει. Α ν έξ εναντίας, τά δυο μέρη, τά οποΓα
Μ m2
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άφορωσι προς άλληλα , έχουν του αυτού είδους
ηλεκτρικόν , τά σώματα θέλουν άπομακρυνθη.
6 u At* ηλεκτρικά: ελξεις, καί ωθήσεις φαί
Π β τ ί η 6λ.
ί
καί ωθη. νονται ενίοτε είς την αυτήν ςιγμην, επειδή δύο ε*
σ:ς εν ταύ τα>
ναντίαι αίτίαι ενεργούν ενΤαύτάι * καί το φαινόivisyovv.
μενον τούτο ηπάτησε τούς ύπερασπκίάς της είσρεούέης, καί της εκρεούσης ηλεκτρικής ύλης. Βάλε
δώ ματα ελαφρά , ως μικρά καί λεπτά μεταλλικά
φύλλα επάνω εις αγωγόν , οςτίς ευ πρώτοις ας
Ινα ι εν τη ©υσικη του καταςάσει * βάλε καί ύπσ-

9

καΤωτου άλλα τοιαύτα σώματα , όμως όλίγω μα
κράν. 0 ' ί ά '> άρχίσης νά ηλεκτρίζης τον αγωγόν, τά
επά^ω θέλουν φύγει, τά δε υποκάτω θέλουν πλη
σιάσει εις τόν αγωγόν, ύπερον καί αυτά θέλουν
φύγει. Α’πέδιδον το πρώτον φαινόμενου εις την
βκρέουσαν ηλεκτρικήν, τό δεύτερον δε εις την «ίσρέ
θυσαν * ενίοτε μερικά φύλλα, εν ω ελκονται, οπισθοδρομουσιν ευθύς πριν φθάσουν εις τό σήμεΓον της επαφής , διότι εύρίσκονται εις τό σημεΓον >
όπου τά δυο ρεύματα άπαντωνται. Τό φαινόμενου
όμως εξηγείται κάλλιςα διά της είρημενης θεωρίας.
Τά επάνω σωμάτια ωθούνται’ διότι ελαβον αγω
γόν μέρος της αυτού ηλεκτρικής * τά υποκάτω ελ*
κοντοί, εν άσω δεν έχουν τό αυτό ρευζΌν * άφ*
ού'όμως πλησιάσουν, καί λάχουν μέρος εκείνου,
ωθούνται 8?ς τά όπίσω. Το νά οπισθοδρομούν εν
μέση τη όδω, εκ τούτου προέρχεται, οτι, όταν ηναι
σφοδρά η ηλεκτρική ύλη, φεύγει μέρος αύτης άπό
τόν αγωγόν, καί διαβαίνει διά τού περικυκλούντος άερος είς τό σωματίου, μάλιςα άν αυτό εχη
αιχμήν , ητις ελκει ευκόλως την ηλεκτρικήν ίλην,
ως θελομεν ίδεΓ κατωτέρω.
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6 g2. r f ώθησες των σωμάτων των θεωρούμε- Σκίψις **
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νων ώς λειπτικώς ηλεκτοισαένων, εγεινε πάντοτε
..Tr,V
/
1χ "
,
,
,
Τϊλης ·ηλεκ
σκανδάλου πέτρα είς τας περί τουτου θεωρίας. τ?ιχης ίλης
<Δέν είναι δυνατόν νά καταλά£ωμεν , πω? τά σώ.
μ α τ α , εκαςον τών όποιων εχασε μέρος του ρευ- /
<ςού τ ο υ , απομακρύνονται απ’ άλληλων, έν ω η
προσθήκη μάλιςα του ρευςού ημπορεΓ νά κάμη
εντελεςατα τό αυτό αποτέλεσμα * of περισσότβροι φυσικοί, όσοι ηθέλησαν νά λύσουν τό πρό
βλημα τούτο , κατέφυγον είς τόν περικυκλουντα
αέρα.
Αιά τούτο φαίνεται μάλλον ©ρθη η ύπόθεπις ,
£τι τό ηλεκτρικόν ρευςόν είναι σύνθετον από δύο
διάφοοα ρ'ευςά, θ ' Αίπϊνβς άρχισε τάν θεωρίαν
εκ τούτου ? οτι τά μόρια τού ηλεκτρικού ρευςού
("τό όποΓον είς ταύτην,την θεωρίαν νοεΓτάι ώς άπλουςατ^ν) ωθούνται άμοιβαίως, καί ημπορούν νά
ελκωνται υπό τού τυχόντ·ς σώματος. Α*ς ύποΟδσωμεν δύο σώματατ Α , Β? έν φυσική καταςάσει,
καί επομένως *ν ισορροπία. Η' συ^ατικό ύλη τού
σώματος Α παρ. χ ά ., ελκει τό ηλεκτρικόν ρευςόν τού
Β , τά δε ρ'ευςά, τών δύο σωμάτων «πωθούσιν
άλληλα* και η ελξις eivat ίση τη ωθήσει. Προς τουτοις , τό ηλεκτρικόν ρ'ευςόν του Α ελκει καί αύ·*
τό την ύλην τού Β ’ καί αύτη η τρίτη ενέργεια
είναι ομοίως ίση με καθεμιάν από τάς δύο ει'ρημενας, κατά την γνώμην δηλ. τού Αιπίνου. Ε>
πειδη λοιπόν είναι ισορροπία,. πρέπει νά εύρωμεν
είς κανένα μέρος τετάρτην δύναμιν, η οποία νά
ηναι ώθηςικη, διά νά ίσορροπηση με τό άποτέ*
λεσμα της τρίτης. Ε’πειδη όμως δεν εύρίσκεταί, .
πρέπει νά κ^Ταφύγωμεν είς την αμοι^αίαν ενέρ-

5ρ
γειαν των μορίων των δυο σωμάτων * είς τοιούτον
άτοπον συμπέρασμα κατηντησεν εις την αρχήν ο
ΑίπΓνο;, ηγουν, ότι τά μόρια πάντων ωθούσιν
άλλτλα * και τούτο τον έκαμε νά απόρριψη με
αγανάχτ/ισιν την θεωρίαν ταύτην, είτα νά την
συμβιβαση, ως είπαμεν ανωτέρω.
II ί?' της
693* Το ηλεκτρικόν ρβυςόν προχωρεί όχι άτβχύτητος
του ήλ =κτρι- καριαίως , αλλά κατά διαδοχήν. Ο" Βεκκαρίας μέ
κου £ίυςου. τάς πολλά; του παρατηρήσεις, εμαθβν , ότι διά
να διατρεξη σιδηρούν νήμα
ποδων, χρειάζε
ται ημισυ δευτέρου λεπτού* διά νά διατρεξη ίσόμηκες σχοινιον βκ καννάβεως , χρειάζονται περί
που τέσσαρα δεύτερα λεπτά. Η* διευθυνσις αυ
τού είναι άπροσδιορις-ος * διότι καί πρός τά άνω
Τρεχει , καί προς τά κά τω , κατά την τού αγω
γού διεύθυνσιν * διά τούτο ό κεραυνός αναλύει τό
ξίφος, χωρίς νά εγγίση την θηκην* άλλοτε την
θηκην , χωρίς νά εγγίση τό ξίφος κ. τ.
Πβ?ί της
694» Είπαμεν ανωτέρω , οτι όταν μονήρες
ίννκμ.'ίος σώμα, εν φυσική cv καταςάσΛ, εύρεθη έμπροσθεν
τών «ίχμων.
ηλεκτρισμένου σώματος , ηλεκτρίζεται καί αύτο/ *
καί τό μέρος τό πλησιεςεοον είς τό ηλεκτρισμενον,
ιμψυχούται .από την ηλεκτρικόν την εναντίαν της
τού ηλεκτρισμένου * άγουν αν τό σώμα ηναι ήλεκ.
τρισμε’νον μέ ύελωδη ύλην , αυτή έλκει την ρ'ητινωδη εκείνου, καί άνάπαλςν. Τό αυτό συμβαίνει,
καί είς τούς μη μονήρεις αγωγούς, όταν εύρίσκωνT a t είς την σφαίραν της ένεργείας τού ηλεκτρισ
μένου σώματος. Η* ενέργεια τού ηλεκτρισμένου
είς μεν τό έμπροσθεν μέρος τού μη μονήρους ελκει την εναντίαν ηλεκτρικήν, είς δέ τό όπισθεν
άπωθεΓ την όμοίαν* Α λλά καί τό μονήρες ενεργεί
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y.a\ Αυτό

«πάνω εις τό ηλεκτρισμένον * σπουδάζει
να ελκύση ολην την ηλεκτρικήν εκείνου * και τό
σον δυνατή είναι η ενέργεια
, είς μερικά?
περιζώσεις, ώςε αρπάζει την ηλεκτρικήν από μακρόν διάβημα ' τούτο συμβαίνει, όταν βάλωμεν
έμπροσθεν του αγωγού μίαν αιχμήν.
6 ο ς. Α*ποδεικνύει η πεΓρα, οτι τό σώμα, άν 5 νβ?.Υ“ *
^
,
ν
»/*
Τη* αιχμ.ης
η ν α ι καί ςοογγύλον, εχει δύναμιν νά έλκη τό το νά βλκη
ρευςόν από τον ηλεκτρισμένον αγωγόν * διότι έ- τ® ηλδκτ^ι.
y >
)y.
»
Λ
/
Λ r
X O V p £ ’J < l C V .
ξαγει εξ αυτου σπινθήρας, χαι εις ολίγον όια^ημα Αλλ’ η δύναμις Της αιχμής είναι άσυγκρίτως
μεγαλειοτέρα διά τούτο τό τέλος.
Ε ςω βελόνη εχουσα τό εν ακρον ς’ρεφόμενον
πρός ηλεκτρισμένον τινά αγωγόν με ύελωδη ηλεκ
τρισμόν * καί τούτο τό' ακρον ας τό όνομάσωμεν
/χ* τό δέ άλλο άκρον β εχον κοινωνίαν μ ι t a πέριξ σώματα. Ή* του αγωγού ενέργεια Θέλει έλκύσ"ει ττρός τό οξύ α άκρον τό ο'ητινώδες ρευςόν
ρ, τό όποΓον διηοέθη από τό φυσικόν ρ'ευ^όν, και
Θέλει ωθήσει πρός τό β άκρον τό ύελωδες ρευςόν
υ, Α ς ύποΟέσωμεν καί άλλην βελόνην, όλίγω μα
κράν από την πρώτην , Ιχουσαν τό εν axpoy γ ο
μοίως πρός τον αγωγόν , καί παράλληλον με την
πρωτην, καί ότι α ί δύο βελόναι δεν έχουν κάμμίαν ενέργειαν η μία επάνω εις την άλλην * τό ύε
λωδες ρευςόν υ του αγωγού θέλει έλκύσει τό της
βελο’νης ρ Γσον μέ τό ρ της πρώτης βελόνης* καί
θέλει ωθήσει πρός τό ά'λλο μέρος αυτής ποσότη
τα υ ύελώδους ρευςαύ Γσην μέ την υ της πρώτης.
Η Γ ποσότης λοιπόν ρ της πρώτης, καί η υ της
δευτέρας ελκουσαι άλληλας, θέλουν βιασθη νά
τραβιχθουν καθεμία εις την βάσιν τηςβελο'νης της*

αύτη

το αι)τό συμβαίνει καί εις Try ρ,της δβμτερας,
xoct v της πρώτης. Ταυτα δε τα αποτελέσματα
^
^
X
♦
W */
ζμγοςταθμουσιν οπωσουν τα του αγωγού, οςτις
σπουδάζει να έλκύση προς την κορυφήν της βελό
νης την ετεροειδή ηλεκτρικήν ύλην. Η ενεργειατων
βελονών «Γναι μεγαλειοτέρα , οσω πλησιέςεραι εί
ναι , δια τον κανόνα του εν αντιςροφω λόγω TOU
τετράγωνου Των διαβημάτων.
Α ντϊ δυο βελονών, ας νοησωμεν πολλάς δεδεμένας όμου* θέλουν ενεργήσει ί π αλληλας, διά
ν αφανίσουν την ενέργειαν του αγωγού όπου με
ταχειρίζεται επάνω είς καθεμιάν από αυτας.
ρητινώδης υλη ολιγωτερον πυκνουται προς την κολ
} (I
*
^
\
\
ρυφ/ν, παρ οσθν €7:υχνουτο τ . ρο$ τrv κορυφήν
των δυο βελονών.
Ε καςη βελόνη αντενεργεί'έπανω «ίς τον άγωτ
γό ν , από τον οποίον ελχει την ηλεκτρικήν* διά
νά γίνη τό αποτέλεσμα τούτο, φθάνει νά ταραχΟη
Υ, ίσορρΟπί# ε’ς εν μόνον σκ μ _Γον τό μεταξύ της
f
— **-**’
· >
ν ,
\
/
* \
ροπής οπού έχει η ηλεκτρική εις το να φυγή απο
τον αγωγόν, καί της του αίρος άντις-ασεως. Η'
μντενε'ργεια λοιπόν μιας μόνης βελόνης είναι δρα£ΐκωΤερα, παρά at Των πολλών’ διότι εις την
κορυφήν της μιας είναι μάλλον πεπυκνωμένη η
ρητινώδης υλη, καί η ενέργεια της φέρεται προς
δν μόνον στμεΓον του αγωγού, ο'θεν η μία βελό
νη ελκει την ηλεκτρικήν, καί την μεταδίδει είς
ΤΟ,ν πλησίον αέρα.
Το ςφογγυλον λοιπόν σώμα είναι ως πολλαί βελοναι ομου συνδεδεμεναι, το όποΓον ολίγον ενεργεί
#ίς τό νά γυμνάση τον αγωγόν άπό την ηλεκτρικόν

5f.3
του* εξ Εναντίας το έχον όξεΓαν άκωκην ευκόλως
τον γυμνόνει.

χαΐ

Ε άν βά^ης αιχμήν επάνω του αγω γού,
τον ηλεκτρίσης, η ηλεκτρική υλη τινάσσεται διά
TOS άκωκης της βελόνης.
■Λ
6 6 Δ ια νά έξηγηθη τό φαινόμενον, ας ύποΟέσωμεν πρώτον πολλάς βελόνας επάνω του άγφ- 8{ς το να το»
γού. Η ξεύρομεν δε , ότι
άμοιβαΓαΓ ωθήσεις ζ8’*? το ητου εν Tats βελοναις ρευςου δεν αφιυουν τον a- ?'ey^ y.
γωγόν νά δίωξη τό ρευςόν του προς την κορυφήν
των βελονών. Α ς νοησωμεν είς τό τυχόν μέρος
ςρογγυλου τίνος αγωγού δεμ,άτιον βελονών, a?
οποΓαι ενεργούσα επ’ άλληλας , ως «Γπαμεν α
νωτέρω. Ε ’άν μία βελόνη έξέχ,η από τάς άλλας,
(και τούτο είναι όταν ό αγωγός τελειόνη είς*οξυ),
μένε» ελεύθερα άπ’ όλας τάς ώθη<ςικάς ενεργείας τώ\»
άλλων βελονών, τάς οποίας μεταχειρίζονται, διά
να εμποδίσουν τον αγωγόν «ρο τό νά ρ'ίψη μέ
ρος του ίδίου ρεύσου είς την κορυφήν ταυτης της
βελόνης' και επειδή τούτο τό μέρος του ρευςου,
τό όποιον κατέχει μικροτάτην Επιφάνειαν, σπου
δάζει νά πυκνωθώ παρά π ο λ ύ, διά νά ισορρόπη
ση μέ όλον.τό άλλο ^ευςόν τό διακεχυμένον πετ
ρι τον αγω γόν, η πυκνότης του θέλει γένει. ευ
θύς επιτήδεια νά νικηση την τού άέρος άντίςασιν,
*αι τό
πηδά διά της αιχμής.
697· Καθ’ όποιον τρόπον ηλεκτρισθη τό οξύ Η’χ·χτ^οώς
σώ μα, εις την κορυφήν του φαίνεται την νύκτα λοφοί($*υνφως. Διαφέρει όμως, κατά την φύσιν της ηλεκτρι- ταά»
χης, με την οποίαν ηλεκτρίζεται τό σώμα. Ε’άν
ό αγωγός ηλεκτρισθη με ύελώ^ες ρευ^όν , εις την
κορυφήν τού οξέος σώματος φαίνεται ωραΓος καί

$.
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ρ$υςόν
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λαμπρός λόφος, του οποίου αί ακτίνας προξενουν
δίς τον αέρα παλμώ^η χίνησιν , μβ όλίχον ψόφον.
Ε ’ άν έξ εναντίας ?ναι ηλεκτρισμένος με ρητινώδη,
φαίνεται μόνη μία φωτεινή ^ιγμη είς την κορυφήν
του οξέος σώματος.
Τ ο αυτό συμβαίνει, καί εάν τό οξύ σώμα δεν
ηναι επάνω τού αγωγού, άλλ’ βχη την αιχμήν του
^ρβφομένην πρός αυτόν. Γέμισε την Λουγδουνικην
Αάγηνο\> ^ καί φέρε πλησίον της ράβδου μεταλλι
κόν οξύ σώμα , ειτα καί πλησίον τού έκτος ενδύ
μ ατος, καί θέλεις ιδεΐ καί την φωτεινήν ςτγμην,
καί τον λόφον. Τούτο ημπορούμεν νά μεταχειρισθώμεν , διά νά καταλάβωμεν, αν τό σώμα η
ναι ηλεκτρισμένον με ύελώδη, η ρητινώ δη ύλην.
Μ’ λβΧ?ρΐΧο<;

#«1νβηρ.

698. Ο ταν φέρομεν αγωγόν, καί ςφογγύλον
σώμα πλησίον τού ηλεκτρισμένου αγωγού · η ε
νέργεια αυτού ουσα ολίγον άσθενεςέρα παρά την
της α ιχ μ ή ς , δεν xanvr». ^λλο , εί μη νά έλκύσπ
άπό τό έμπροσθεν μέρος τού ™γο>γού ποσότητα
ρευςού διατηρουμενην ύπό τη< τού άερος άντιςάσεως* η ποσότης αύξεται είς τον αγωγόν, καί
jv ταύτώ τά μέρη τών δύο αγωγών, τά πρός
άλληλα ς-ρεφόμενα, ηλεκτρίζονται κατ

ολίγον,

καθ όσον σμικρύνεται τό μεταξύ διάςημα.

Τε.

λος , η ελκτική, ητις βιάζει τά δύο ρευςά , νίκα
την τού άέρος άντίς-ασιν , καί τά ρευςνά φεύγουν
μέ π άταγον, καί σπινθήρα, και ένόνονται ανα
μεταξύ των» θ' Γυέριχος πρώτος παρετηρησε τον
σπινθήρα * αλλάτά πειράματα τού Χαύξβαίου, καί
Γρεύου ηυξησαν την περί τούτου γνώσιν.
Τ α φαινόμενα του ηλεκτρικού σπινθηρος ούτως
έξηγβΓ ο περικλεής Βεκχαρίας. Ο ί ηλεκτρικοί σπιν-

(

5f f
Orpeg άλλο δέχ είναι, βί μη αυτό τούτο τό ηλεκ
τρικόν ρευςόν , τδ Οποίον εξελθόν εκ του δώμα
τος , εις τδ όποΓον πλεονάζει , διαχεΓται είς τ£
σώμα, οπού ελλείπει * και η ζωηρότης των'σπι£.
Θηρών είναι η ποσότης και δύναμις, με την όποίαν τδ ηλεκτρικόν ρ'ευςόν προχωρεί διάμεσου του
αερος. Την σήμερον όμως εξηγείται ακόμη καθαοώτερα, Είναι φανερόν, ότι τδ ηλεκτρικόν εχ«
πολλην συγγένειαν με τδ θερμαντικόν, και τδ
φ ω ς , καί ίσως δεν είναι μα κράν της άληθΐίας
αν είπώμεν , ότι πάντοτε είναι ηνωμενον με αυ
τά τά δύο. Ο ταν λοιπόν τδ ηλεκτρικόν ρευςτόν
αναγκασθη νά σαςαλθη εις εαυτό, και νά μη κι*
νηται ελευθερως, άφίνει Το φως, καί τδ θερμαν
τικόν , με τά όποι'α ητον ηνωμενον , καί τότε φα-

νερόνονται ταύτα τά δύο εν ε?δει σπινθηρος.
Ε άν ςαθη άνθρωπος μονηρης, ηγουν επάνω
εις σκάμνον εχουσαν ύελίνους πόδας , καί κράτη
ε·ς χεΓρας αγωγόν σώμα κοινωνούντα με τον της
μηχανης αγωγόν , έν ψ ούτος ηλεκτρίζεται, άν
άλλος εγγίση τον μονηρη, ελκει σπινθήρας, Έάν
ό μονηρης βάλη τόν δάκτυλον του είς μετρίω^
θερμόν οίνου πνεύμα, η κρύον αιθέρα, κρατούμε
νον υπό ανθρώπου μη μονήρους, τότε ό σπινθηρ
άναχωρών από τον ' μονηρη , άΙάπτει ευθύς τό υ
γρόν. Εάν δέ ό μονηρης· κράτη τό άγγεΓον, καί
ο μη μονηρης βάλη τον δάκτυλον είς αυτό, άνάπτεται πάλιν τό πνεύμα τού οι'νου, άλλ ό σπιν.
θηρ έξ αυτού εξε^χεται.

699» Εί'δαμεν , ότι ή ηλεκτρικό ελεύθερα ου- Α’πβτιΧε»
σα, δεν εχει κάμμίαν συγγένειαν με τά λοιπά σματα -της
ήΧεκτ^ιχτς
σώματα , καί ότι είς την ε^κράνιιάν των διαιρεί*· tc χ·νβν.
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ηλϊχτρίκης
«τμοσφβίρκς

τβα υπό μονής της του άέρος άντιςάσβως. Ε’άν
λοιπόν σηχώσωμεν τον αέρα τόν περικυκλουντα τό
ηλεκτριζόμενου σώμα , τό ρευςόν θέλει αναγκα#θη υπό της αμοιβαίας ωΟηςικης δυνάμεως των
μορίων του να διαχνθη εις τό περιεχον διας^μα*
καί διά της πείρας {Βλέπομεν , ότι η ^ιά^υσις εί
ναι φωτεινό.
700. βΓταν τό ηλεκτρικόν ρευςών εξέρχεται από
φίνος σώματος, καί διαπερα τόν περιξ άέοα, πολλάκις εκπέμπει οσμήν όμοίαν του σκοροίου, η του
φωσφόρου. Μ άλιςα αίσδανόμεθα ταύτην την οσ,
μην άπό τόν φωτεινόν λόφον , περί του οποίου ωμιλησαμεν.
70 ». Ε άν πλησιασης τόν δάκτυλόν σου είς ηλβκ*
τρισμένον αγωγόν , οχι μόνον Βέλει eξελέει σπινθηρ,
αλλα θελει έξελθει καί μακροΟενπρίν εγγίσης τον α
γωγόν. Τούτο άποδεικνύβι, ότι τό ηλεκτρικόν ρευςον
δεν τρέχει μόνον επάνω της επιφάνειας του άγω γου,
άλλα καί συναθροίζεται περί αυτόν, καί αποτβτ
λδΓ άτμοσφαΓράν τινα. Το διάςημα του άερος του
περικυχλουντος τόν αγωγόν , καί τα ηλεκτρίζομε^
να σώματα, ονομάζεται Η’λεκτρ&κη Ατμόσφαιρα.
Δ ιά νά έκτελεσδη, καί νά όιατηρηται αυτή, συντρεχουσιν όμοΰ δυο έναντίαι δυνάμεις, ηγουν. εκεί·»
νη , διά της όποί%ς διαχεΓται τό ηλεκτρικόν peuς-όν , καί εκείνη , με την οποίαν ό άτρ άνΟίςαται
εις ταύ.την την. διάχυσιν. Το περίττευαν, ρευςόν,
τό όποΓον διά της συνεχούς τριβής αθροίζεται ε
πάνω εις τόν δίσκον της μηχανής, αναγκαζόμε
νο'; νά διαχυδη επίσης εις τόν αγω γόν, ρίπτει
συνεχώς εις την περιφέρειαν του ποσότητά τινα
ηλεκτρικού ρευςου. θ ' αηρ, όςτις έκ φυσεως δεν

δε'χεται εύκόλως την ηλεκτρικήν ύλην, διατηρεί
rrcpi τόν αγωγόν μέρος του ηλεκτρικού ρ'ευξου.
Ε αν βάλγΓς τό όπισθεν της χεφος πλησίον του ά*
γωγου·) θέλεις αΐσθανθη Την ηλεκτρικήν άτμοσφαί·*

Ά
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702. Τό λεγόμενον του Λόυγδοΰνόυ πείραμα
εΤναιτό αναγκαίοτατον απ’ οσα εφευρέθηκαν εις ττν
ηλεκτρικήν* Μερικοί αποδίδουν την ευρεσιν «ίς τόν
Κύναιον, άλλοι εις ιόν Μθυσχεμ£ροέκΐθν, οςτις την
έκοινολόγησεν ευθυς εις τόν Ρ'εώμυρον. Θελησας
ό εφευρέτης νά ηλεκτρίση ύδωρ περίεχόμένον είς
όέλινον άγγειΟν, κα: κρατών τό αγγεΓόν μέ την
μίαν
α υποκάτω , βαλών δε τόν δάκτυλον
της άλλης χειρός είς το' ύδωρ, ησθάνθη μέγαν
Τιναγμόν είς τό σωμάτου * εκΤοτε επενοηθη
η Λουγδουνικη λεγάμενη λάγηνος , ητίς είναι οίνηccv α’γγεΤον ιίέλινόν * η εξω επιφάνεια της είναισκεπασμένη μέ φύλλον από κασσίτερον, οχι ο*
μως
τόν λαιμόν *> ομοίως και η εντός* τό
μιον είναι σκεπασμένου μέ φελλόν ^ διά του όποιου περ* μία ράβδος κοινήν ουσα με το εντο£
μ ετα λλο ν τό έκτος μέρος'Της τελειόνει είς σφαι
ριδίου εκ του αύτόυ μετάλλου. Η* ρηΟεΓσα λάγη.
νος, κα: άλλαι τοιαυται υελον λέγονται Καθωπλισμεναι. Διά νά γέμισης την λάγηνο*, κράτεί
αυτήν ύποχάτωθεν μέ την μίαν χ ε φ α , καί πλη.
σίασε τό σφαΐρίδιόν της είς τόν ηλεκτριζόμενον
αγωγόν της- μηχανης *- μετ’ ολίγον τράβϊξε την
λαγηνον, καί εγγισε με Την άλλην την χεΓρα, η
με αγωγόν σώ μα, τό σφαιρίδιον , η τηυ ράβδον9
^α: θέλεις αίσθανθη τιναγμόν είς Τους βραχίονας*
μάλιςα είς τά άρθρα.

γςΐζ

εως

ςό*

Ε’άν συςτσης χορείαν ανδρωπων πολλών κρα*
τουρτών τάς αλληλων χεΓρας, και 6 πρώτος κρά
τη την λάγηνον γεμάτην , ο 5ε τελευταίος έγγt<r;o
το σφαιρίδιον , ολη η χορεία θελει δοκιμάσει τον
τιναγμόν.
Ε άν 6έλα>μεν νά κενώσωμεν την λαγηνον, χω*
ρίς νά δοκιμ,ασωμεν τιναγμόν , λαμβανομεν τόηον
μετά λ λινόν εχον εις τάς ακρας στα ιοί οια εκ της
αυτής ύλης’ με τό βν εγγίζομ.εν πρώτον την εκ*
τός επιφάνειαν, είτα μέ τό άλλο εγγίζομεν τό
σφαιρίδιον της λαγηνου.
7 3· Ο" ΦραγκλΓνος εξηγων τά φαινόμενα των
Osu>fia του
καθωπλισμένων ύέλων, λέγει πρώτον, οτι η ηλεκ
Φ : αγκλίνον
τ.ict των χα- τρική ύλη δεν διαπερά την υελον. Ε’άν φέρης υέί«τ:λ’.σμ£'/ΐΛν
λινον σέλωνα πλησίον του ηλεκτριζόμενου αγωγού,
b«λM
*ve
κανένα σημεΓον ηλεκτρισμ,ού δεν θέλεις ίδεΓ. Δεν
αυξάνεται λοιπόν η φυσική της ύέλου ηλεκτρική *
άλλ* οσον προσθέτεις, άλλη τόση ποσο'της φυσι
κού ρευςού πρέπει νά αναχώρηση από την υελον.
Α^ς ύποθεσωμεν, δτι η Αουγδουνίκη λαγηνος πε
ριέχω ιοο βαθμών ρευςόν , £0 β:ς την εντός, καί
5ο είς την εκτός επιφάνειαν. ΕΓ ηλεκτρική αυτή
υλη πυκνουτα'. αθροιζόμενη είς τάς επιφάνειας της
ύέλου, Η’λεκτριζομένης της λαγηνου , ας ύποθέσω μεν, ότι προσετέθη εις την εντός επιφάνει
αν μ0 βαθμών ρ'ευς-όν* ανάγκη είναι νά φύγωσιν
από την έκτος επιφάνειαν ν,ο ’ και ιδού η πορτο.
της της όλης ηλεκτρική; είναι ωσαύτως ιο ο βαθ
μών* εάν προςεθώσιν είς την εντός 20 ετι βαθμοί,
θέλουν φύγει άπό την έκτο'ς οί λοιποί 2 0 ’ λοιπόν
οί μέσα γίνονται ιο ο , και εξω δεν με-νει τίποτε*
η, κατά τον αυτόν Φυσικόν, η εντός επιφάνεια εί·

ο

vat ηλεκτρισμένη ύπαρκτιχως, η δε εκτός λειπτικη. O' σκοπός της κενωσεως της λαγηνου είναι διά
ν’ άποκαταςαθύ π ισορροπία τ^ς ύλης * πήδα λοι
πόν διά του τόξου από ττν βντος εις την εκτός
επιφάνειαν.
704. Διά νά χαταλάβωμεν καθαρωίερον Γβνικη ί£»*.
περί τβί
τον τρόπον , μέ τον όποΓον γεμίζεται η λά*
$8V ·ρ^«.
γηνος , ας ενΟυμηΟωμεν πρώτον, πως τό ά- ται «τιναγ.
γωγόν σώμα , εν φυσική καταςασεt ον , καί μ^ μ-ος.
μονήρες , πλησιάζει κατ’ ολίγον εις τον αγω
γόν τη5 μη.χανης, εν ω περιςρε'φεται ο δί
σκος. Το φυσικόν ρ'ευςόν του πρώτου σώμα
τος διαιρείται, και τό προκύπκτον ύελωδες άπω0·Γται βίς τά περιξ σώματα, τό δε ρ'ητινωδβς *ελκεται προς τό άκρον το' προς τον αγωγόν βλεπον.
Η' ποσότης αυξάνει, όσον όλιγοςεύβι τό μ ετα 
ξύ διάβημα * άλλ* η αύξησις γίνετα ι, εως Ου η
αμοιβαία ελξις τούτου τού ρβυςου , καί τού εκ
της μηχανης ύελώδους δυνηδύ νά νικηση την τού
άερος άντίςασιν, καί τότε αναχωρούν τά δύο ρευς ά , καί ένόνονται αναμεταξύ των. Α’ς ύποθέσωμεν εν τοσούτω , ότι μεταξύ των δύο σωμα'των
ίβάλΟη ύέλινον πέταλλον, τό όποΓον ^ερεόν όν εν
ταύτω καί άδιάβατον υπό τού ηλβκτρικού ρευςου, εμποδίζει την ενωσιν τού ύελώδους, καί
δεν άφίνει νά διαπεράσωσι τον άερα ώς προτού»
Α ς φερωμεν πλησιές·ερον άλληλων τον αγωγόν της
μηχανης , καί τον μη μονάρη , όντος μεταξύ κα$
τού ύελίνου πετάλλου. Αυτή η προσέγγισις δέλει
ελευθερώσει πολύ ρευςόν ύελωδβς, καί ρητινώδες,
χωρίς όμως νά ημπορεσουν νά ενωθούν * μόλις*
βάν ύποθεσωμεν καί τάς δύο επιφάνειας τού πε-

τάλλου σχεπασμένας μό ψύλλον μετάλλίνον μέ.
χοι Τίνος, δια νά μην ε-χσυν κοινωνίαν άναμετα.
ξύ των αί ε’πιψάνεΐαι , έκας-ον ρευςόν 6έλει δια.
χυθ£ ε?$ τό ψύλλον το πρός τό μέρος του , και
το αποτέλεσμα τούτο , τού οποίου το αίτιον εΚ
Vat η Των δυο ρευςτων αμοιβαία έλξίς , Οέλδΐ αύ*
ξάνεσ6αι μέχρι τίνος.
Ουτω συμβαίνει, όταν γεμίζεται η λουγδόυνικη λάγηνος * διότι αύτη είναι το μεταξύ πέταλλον των δύο ρ'ευσων, ηγουν τού ύελώδους τού
εκ της μηχανης προερχόμενου , καυτού ρητινώ
δους του εκ των πέριξ σωμάτων , τού -οποίου η
έκτύλιξις περισσότερα ούσα παρά την χωρίς του
μεταξύ πεταλλου , θέλει προξενήσει δυνατωτέρψν
εκπυρσοκρότησα, όταν ένωθωσι τά δύο ρ'ευςά,
καθ’ ην ώραν ευκαιρόνεται η λάγηνος.
Ενς"ω η λάγηνος επάνω της τραπέζης, ηγουν

εν κοινωνία των άλλων σωμάτων. θ"ταν διά Της τρι
βής τού δίσκου διαλυθη ύελώδης ύλη επάνω εις τον
αγωγόν, καί δί αυτού είς την ρ*άβδον, καί εις την
εντός επιφάνειαν της λαγηνου , η ενέργεια τού
ρευ<ςόύ τούτου διαιοεΓ τό φυσικόν ρευςόν της τρα->
πεζής καί των περιξ σωμάτων , εις όσα ημπορεΓ
νά ψθάση ’ τό εκ της διαιρέσεως λοιπόν ποοκύπτον
ύελώδες Της τραπέζης, καί Των άλλων σωμάτων, ά·
πωΟεΓταί μακράν , τό δέ ρ'ητινωδες ελκεται προς
τό μέρος τό ς-ρεφόμενον προς τον αγωγόν, ως ^Γπαμεν είς την ανωτέρω θεωρίαν* πρέπει λόιπόν ν«
γεμισΟη ί εκτός επιφάνεια της λαγηνου. 'ΐδέ τό
σχήμα της λαγηνου με τό τόξσν. Πίν. α. σχ. 4* (<*)♦
(α)
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τ,λζ κ τ ι σ μ έ ν ο ς αγωγός.
ίΑντης , και Β το τ5ζ»ν.
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Ενςω υ μορών τι ύελώδους ύλης της απωθού
με νης έκ της τρα πεζη ς* καί Ρ' 7? ρ'ητινώ δης,ητις
διαχεΓταί είς την έκτος επιφάνειαν«
υ η ύελώδης της εντός επιφάνειας. Τό μόριον υ , εν ω
υπακούει ιις την ωθηςτκην δύναμιν του ρευςού υ ,
κατεχεται υπό τόΟ Ρ * καί έπειδη τό υ υπερισχύ
ει, μάλιζ-α επειδή μακροθεν ενεργεί* επάνω είς την
υ , καί επόμενως όλιγώτερον ελκει τό Ρ , η' ποσότης του ύελώδους ρενςού του περιεχομένου εις τό
Υ είναι περισσότερα, παρά την εν τώ Ρ ποσό
τητα. Καί τούτο, είναι άκριβεςερον, παρά τό έν
τη Θεωρία του Φραγκλίνου, οτι «f δύο Ιπυράννιαι είναι επίσης ηλεκτρισμεναι, η μία ύπαρκτικως*
καί η άλλη λαιΛτικώς.
Προς τούτοις, ΐά μόριά τά συνθέτοντα τό
ρευςόν Ρ* σπουδάζουν νά φύγουν διά την άμοι
ρα ίαν αυτών ωθησιν. Α’λλ η δυναμις'αύτη ζυγό·
ςαΟμεΓται διά της ελζεως των μορίων τού ρευςού
υ , τού οποίου *<κί αυτού τά μόρια σπουδάζουν
ν άπομακρύνωνται απ’ αλλόλων, διά την άμοι»
βαίαν ώθησιν , ητις δεν νικάται πάντη υπό της «λξεως τού Ρ, διό η* τά μόριά του είναι όλιγώτερα,
καί ενεργούν πλέον μακροθεν, πάρά τά μόρια
τού αυτού Τ. Είναι λοιπόν πΟσότης Tts τού Υ πε*
ρισσοτέρα , ητις διατηρώΓταί υπό της τΘύ περριυκλούντος άέρος αντιςτά^εως^
Η?μπορούμεν λοιπον νά £οχασΟώμεν, ότι- η
ποσότης υ περιέχει την y , ητις κρατείται βί$ την
εντός επιφάνειαν διά της ελξεως .τού- Ρ * καί πδ·
ριεχει πην , · της οποίας τά μόρια δεν £χουν
xavav εμπόδιον νά ωθούνται υπ αλληλων ,
μη
Την του άέοος άντίςασιν.
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, Ε’α ν'χα τ£ συνέχειαν ηλί κτρίξωμ ενν·?0ν\άγ<»* ·
γ ό ν ,' η ποσότης του ρευ<ςόυ, η*ις προ^Φεται·
εις την Τ , θέλει διαιρέσει καί.' άλλην ποσότητά
του φυσιχου ρευςου του περιεχομένου ·β£ς τ ά ^ ί - ν
♦ωνουντα μ.έ την έκτος επιφάνειαν σώματα * άλλ’
Ι ν τ α ύ τ ώ , επειδή αυξάνεται το Ρ αυξάνεται
και η ελξις της, καθ’ όσον η νέα '^rbod^yiSv'u- σπο'υ- ;
δάζβι νά φυγή *· οθεν η ποσότης y αυξάνεται--και,
α ύ τη , εως νά ίσοαροπηση μβ την άντι^ασιν του
«ppoc. Μετά* τα υ τα , εάν έξακολου&ης νά ηλέκτρι
σης rov άγ ον, πάντα τά προστιβέμ.βναΐ τθυ ρεύ
σου μόρια ftr-λουν φύγει, διότι,ή υελος εχόρτασε,
δ ι ά ν ά «ίπώ ούτως · επειδή δεν διαιρείται, πλεόν
άλλο ρευςόν τών $ν κοινωνία σωμάτων·** διότι .O'τον η δυναμις του Τ ωθεί εν μορίου ; τ ου εκ της
ίιαφέσεως προ κύπτοντας ύελώδόυς ρευςρυ, τόσον
τ ελξις του Ρ σπουδάζει νά τό ,διατη'ρηση;
Είς τοιαύτην όντων τών ηραγμάτών κατά^α-

^
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π ν , εάν σηκώσης την λάγηνον άπα τη ν τ ρ ά π ε ξ ά ν
ιαί την κράτησης με την χεΓρα ά π ο ' την.εκτόί;iiti
ί.άνειαν, τίποτε διαφορά δεν ^ίν&ι··^διότι *άντΙ
νός άγωγού σώματος έ^άλες^ άλλο·, έ'ν ω σώζβη
‘ώίιΊν ισορροπία τών δυνάμεων, ως·; είπαμεν. Έ ·:αΥ.,
μ ώ ς βάλής την- αύτην χ«Τραπείς την': εντός; efct{"
Μνείαν, η πλεονάζουσοι'/ ποσότης ‘μ , η τις -#roVj
ν ίσορ^οπία με τον περικυκλουντα ' αέρα, .σώμα
ώτιίλβκτρίκόν^κοινωνησασά 'μ ε τάν χβΓρα, χάΐί^την ίσο^οπίαν·, καί έπομε'νωςθελει ενεργήσει
είς τ σ φυσικόν |«υ ςόν.
νά
ρ^διαιρε#»! ^ χ » | 61λ ει;άπώ'σει ,τό ,ύβλώδες ί. πρός
* όπισθεν
ενωΦη ν με το ^ τ ιν ώ δ ε ς > ^
ν*

αναπληρωά^ τδ' έκ των πέριξ άώμάτων άπωλεσΘέν
ρευς-όν.
'
'
:·■■
Το δέ ρευςόν Τ διατηρείται «κόμη sfc την εν
τός επιφάνειαν δια τί?ς ελξεως του P j (διότι η
μόνη ε χ ά θ η ), Χαί Θέλει είσΘαι ισορροπία μετα
ξύ των ηλεκτρικών δυνάμ.6ο>ν εις τά διάφορα ση
μεία της εντός έπιφανείας. Δεν θε'λει είσΘαι όμως
ισορροπία είς την εκτός -επιφάνειαν * διότι το ρη
τινώδες εκείνο μέρος, τό όποΓον διετη'ρεΓτο υπό
της υ , διατηρείται τώρα ύπό μόνον του άέρος.
Ε’άν λοιπόν βάλης την χεΓρα είς την έκτος επι
φάνειαν, θέλει διαιρ&Θη της χειρός τό ρευςόν κατ
εναντίαν διεύΘυνσιν * ηγουν τό ύελώδες θέλει ένωθί μέ το πλεονάζον ύελώδες μέρος του ί \
Ε’άν κατά συνε'χειαν βάλης τάς δύο χείρας
είς τάς δύο έπιφανείας j αί ίσορροπιαι θέλουν χά«
6η, πότε της μ ια ς, καί πότε της άλλης, καί η
λάγηνος Θέλει κενωθη · ό έξερχόμενος κάθε φοράν
μικρός σπινΘηρ , φανερονει* την άποκατάςασιν τίίς
ισορροπίας.
Ε’άν εν ταυτώ βάλϊΐς καί τάς δυο χέ?ρας sfe
τάς δύο έπιφανείας, πάντα τά εφημενα α ποτε
λέσματα Θέλουν συμβη έν ταυτώ * ηγουν αί δύο
έπιφάνειαι. Θέλουν έλκύσει τά έτεροειδίί ρευςά τού
φυσικού ρ'ευςού τών βραχιόνων , διά νά, 'βν.ωΘούν
με την αυτήν τα χύ τη τα τά όμοειδη προς άλληλ ά , καί έκ τίίς τοιαύτης ελξεως, καί ώΘησεως
προέρχεται ο τιναγμός τών βραχιόνων.
Ο’ταν με την χειρα κενόνωμεν έκάςτον επιφά
νειαν ιδιαιτέρως, κάΘε φοράν βέβαια ο’λιγο<?εύει
τό ρευςόν. Η* έλάττωσις άυτη* κατά τούς λόγα-
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μασμούς τβυ Βιοίου, γίνεtat έν γβωμετρικίί προΘ^€λ*θ
£ α ν ί λάγνος είναι μονήρης9
γδμιζεται
ποτέ^ μάλίςα όταν ο ποριεχων &ηρ ηναι ξηρό$·
Η* εντός μόνη επιφάνεια λαμβάνει άπό τον άγω»
γόν ολίγη* ύελώδη 9 της οποίας η ωΘησις κατά
tng ay τη ράβδω ύβλωδους, επδίδη sivat μικροί,
lay ημπορε? ν« κ4μη κάνεν αποτέλεσμα.
0 ?σφ λεπτότερα fiivat η λάγηνος, τόσφ. δυναΤωίερον ηλεκτρίζεται6 διότι η μία επιφάνεια ενερ
γεί ίσχυρο’τβρον κατά τη? άλλης διά το μβταξ
©λίγον διάβημα 9 καί επειδή .to ρητινώδες ρευ^ον
*λεύΘερον ον επάνω είς την άντιχβιμένην Ιπιφάνει*
αν καί δαψιλές, γίνεται επιτήδειον νά διατήρη
ση διά Της δλξεως του περισσότερον ύελωδος ρβυ»
«ςόν εις την απ’ εναντίας επιφάν3ΐαν. ( Λ αν ό χορ«
Τασμός Της λαγηνου θέλει είσΟαι περισσότερος»
παρά έάν η υελος ητον παχύτερα. Καί at Ιό©
ποσότητα? του ραυς-ού υ 9 καί Ρ θέλουν αχεί όλι·
γωτεραν διαφοράν αναμεταξύ των9 η, τό όποίβν
αίναι τό αυτό 3 τ ποσότης
ητις άναπληροί ό,τι
χάνει η δύναμις του ρευ^ου τη? εκτός επιφάνει
α ς, ώς πρόβατό διάβημα, Θέλει είσθαι μικρότερα,
διότι’ καί τό διάςημα αύτρ θέλει εύρδΘη ηλαττωμένον , '<!!%&, γι ποσότης αυτή Θέλει καταντήσει είς
V
\
Λ
9 \
το μη ον 9 εαν ύποΘεσωμεν τό πάχος της ύαλου
άπδίρως μικρόν.
Ε πειδή τό ηλεκτρικόν ρευ^όν Ια·ν Ιιαπερα
την' ύελον s πάντοτ® ολίγη ποσόσης έμβαίνει · είς
αύτάν j όταν ίλ,εχτρίζβται ° καί ©τα*' κενουται η
λάγηνος 9 μένει η ρ'ηΟεΓσα ποσότης9 διά την κωλύουσαν δώαμιν, Α’λλά'τέλος τ« Η,όοιά της πη-
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δώσιν είς την ράβδον, καί προξενούν τινύ^μόν,
άν καί έλαφρόν.
Λέγεται η λάγηνος ήλβκτρισμεάη δί ύελώδους
ύλης, όταν η εντός επιφάνεια ηναι ηλεκτρισμένη
κατά τον συνήθη τρόπον. Ε’άν θελης να την ηλέκ
τρισης διά ρητινώδους, πίασβ την ράβδον , καί
πλησίασε την εκτός επιφάνειαν εις τόν αγωγόν, και
περίς-ρεψε τον δίσκον* «ιτα βά \ε την λάγηνον ε
πάνω εις αυτηλεκτρικόν σώμα,
705. Α’ντί της Λουγδουνικης λαγήνου μετα Κα9^?-τττηκ«χαύνων.
χειρίζονται ύελίνην πλά κα , σκεπασμένην από τάς
δύο επιφάνειας, μέ φύλλον κασσιτέρου, άφίνοντεςτό μεταξύ τού φύλλου, και-τού άκρου της πλα,
κός διάςημα εως ενός , η καί δύο δακτύλων,γυμ
νόν , καί τούτο,
όλα τά μάρη. Βάλε την πλά*
κα επάνω 'της *τρ«πεζης, διά νά «χη κοινωνίαν
μέ την γην η υποκάτω επιφάνεια * η βάλε άλυσιν
υποκάτω της πλακός, φθάνουσαν ε.ίς την γην* καί
άλλην εις την επάνω επιφάνειαν , κοινωνοΰσαν με
τόν αγωγόν της μηχανής. Α’φ’ ού ηλεκτρισθη,
άν «γγίσης καί τάς δύο επιφάνειας , η άλύσεις,
θέλεις τιναχθη παρά πολύ * διά νά μη τιναχΟης ,
μεταχείρισον τό μεταλλικόν τόξον, ως καί εις την
Λουγδουνικην λάγηνον. Η ' πλάξ αυτή λέγεται
Μαγικός , η Κεραυνών ΚαΟρεπτη?.
Γ ε μ ια jin
7 6. Γεμίζονται καί πολλαί λάγηνοι »ν τάυκαΤα^Τω. Κρέμασε είς τόν αγωγόν, εχουσαν υποκάτω
ραΧΤ&υ.
αγκις-ρον, από τό όποΓον κρέμασε καί άλλην λά ch arg e par
γηνον , καί ούτως εφεξής κρέμασε όσας θέλης * cascade.
τό υποκάτω άγκιςρον της τελευταίας κρέμασε
αλυσιν φθανουσαν εις την. γην * άφ’' ού. ήλεκτρισθη
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δ'/τος επιτανειαν τής πρώτης λαγήνου, διαιρβι το
φυσικόν ρευ'τόν της έκτος έπιφανείας , καί άπωθβΓ τό ύελώδες εις Την εντός επιφάνειαν του δεύ
τερον , καί ούτως έφεσης. Πάσαί λοιπόν at έπιφανειχι /λεχτρίζονται δ? αλλήλων , πλήν της πρω, ητις Λαμβάνει την ύλην απο τον αγωγόν,
x r :?·ς τελευταίας, η οποία την λαμβάνει από
τα ~· ·«·· δώματα. Κενούνται δε αύται, εάν με
το -ο
,·νγ:Λr.c την τελευταίαν, και την ράβδον
τήε πρ«.·.·η,. Τούτο λεγεται γέμισμα δια καταρρ α /.το υ .
λ ' ftST*./.",
£ ’ κ ??. .
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λιχην μηχανήν * δια ταύτης τό εκ σιδήρου νήμ α,
ό^ειδω&εν , διαλύεται εις λεπτούς κόκκΟυς, Ε ά ν
σφίν^'ης δυνατά μεταξύ δύο χρυς-άλλων χρυσούν
φύλλον, καί με τό εν αυτού άκρον έγγίσης τό
ίχτος μέταλλον τής πυροβολικής μηχανής, και με
τό άλλο, εν από τά σφαιρίδια τού;ί'τόξου,
ού
κενωύή ή μηχανή, τό φύλλον μεταβάλλεται είς κό/ΐν , καί κολλά sis τον κρύςαλλον. Πτηνόν , εάν
τιν α χ θ ή , αποθνήσκω. Τοιούτον καί τού κεραυου το αποτέλεσμα.
Η ελαςιχή δύναμις τής ηλεκτρικής σπουδά"ίουσα νά πλατύνη τά σώματα , καί νά άπομαρόνν; άπ άλληλων τά μόριά των, μεταβάλλει τό
η$ε> φύλλον εις κόνιν * ωςε εάν-to μέταλλον δεν
ζειδουτειι ευχολως , σκορπίζονται τούλάχκςον τά
όριά του* Τ ά ύπερ τό μέτρον εκτεινόμενα μερ*
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πον πυκνωσις , καί επομένως ελευβιρουται μέρος
θερμαντικού.
τούτο εις το του φύλλου πεί
ραμα υψουται η κράσις · ο Βερθόλλετος, καί Κά
ρολος ε δοκίμασαν φύλλον. λευκόχρυσου , καί εΓδον , δ τι η θερμότης η τον σχεδόν ως η του βρά
ζοντας υδατος. Ε ay το μετάλλου ευκόλως οξει*
δουται , ο αποχωρισμός των μορίων , σμικρυι/ων
την άμοι£αίαν αυτών συγγένειαν, τά διαΟετει νά
«νωΟουν με το όξυγονον του άέρος , καί επομένως
νά έκτυλιχθη μέρος θερμαντικού708 Λ εγετεται ηλεκτροφόρον μία μ η χα νή , η’χέπινοηθεΓσα υπό του Βόλτα, η οποία διατηρ*Γ πολύν καιρόν την ηλεκτρικήν ύλην. Η' κατασκευή είναι
τοιαυτη. Εις εν τρυβλίον μετά λ λινόν χυνομεν 'α 
ναλυτήν ρητινώδη ύλην. Ε’πάνω τούτου βάλλομεν ενα δίσκον μετάλλιν.ον μικρότερου από τό τρυ>6λίον , εχοντα εις τό κεντρον της ^ανω επιφάνειας
υέλινον κύλινδρον ως λα£ηνν η κρερ.αμενον από
μεταξωτά σχοινία. Τρί£ομεν λοιπόν με δέρμα
λαγω ου, η άλλου τίνος ζώου, την εν τώ τρυβλίω
ρητινώδη ύλην, καί ούτως ηλεκτρίζεται* |Βάλλομεν Επειτα τον μ ετ^ λ ικ ο ν δίσκον επάνω της η. λεκτρισμώνης ύλης, καί επάνω του δίσκου βάλλο.
μ,εν τον δάκτυλον * είς διά ς/μ α ολίγων <ςιγμών,
σηκόνομεν τον δίσκον μέ τον κύλινδρον» η με τά
μεταξωτά σχοινία , τά όποΓα διατηρουσι μονή,
ρη τον δίσκον. Ε ά ν φέρωμεν. πλησίον, του δίσκου
τον δάκτυλον , η αγωγόν, τι^ σ ώ μ α , εξέρχεται ,
σπινθηρ εκ. του δίσκου · εάν βάλης πάλιν τον δί
σκον επάνω της ρητίνης, χωρίς νά την ηλεκτρίσης
έκ δευτέρου , καί βάλης τον δάκτυλον , εί.τα τον

λ&ι έξέλ^ει πάλιν σπινθηρ * και τούτο γίνεται πολλάκις. Ε’άν πλησιάσης την ράβδον της λουγδουνικης λαγή,νου είς τόν διάκον πολλάκις, τέλος πάν
των θέλει γεμισθη. Ο: σπινθήρες άπδ την μιαν
φοράν έως την άλλην δεν φαίνονται νά άδυνατώσι. Η ' εν τώ τρυβλίω ύλη , κατά την συμβουλη.ν του Λανδοιανου, κάλλιον νά ηναι θειον' διοτι δεν ύπόκειται εις την ύγράν, η £ηραν τού άερος μεταβολήν. Το τρυβλίον και ό δίσκος δεν
πρέπει νά εχωσι τελείως ακωκάς , η γωνίας, αλ
λά νά η,ναι ςφογγύλοι.
,
r
~
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Η εςηγησις του φαινομένου είναι αυτή. Ο ταν
βάλωμεν τον δίσκον επάνω της ρητίνης, η ρητινωόης υλη ελκει την εν τω όισκω υελωόη ' και ε
πειδή αυτή δεν ημπορεί' νά διαπεράση την ρητί
νην ούσαν αύτηλεκτρικην, μένει είς την κάτω έ.
πιφάνειαν του δίσκου. Το δέ ρητινώδες του δίσκου
ρευςόν ωθεΓται προς την άύω επιφάνειαν αυτού*
Και επειδή δ δίσκος είς την περίςασιν ταυ'την
εχει μοάον τό φυσικόν του ηλεκτρικόν ρευςόν, τό
οποίον διατηρείται μονον, τό ρητινώδες ενεργεΓ
σφοδρότερον επάνω είς τό'^ έγγίζοντα δάκτυλον ,
παρά τό ύελώδες, τό όποί’ον είναι πλέον μακράν*
Αλλ’ η ενέργεια αυτή βοηθεΓται προς τούτοις καί
από την ρητινώδη της £ητ:νη5 ύλην* δθεν η ύελοίδης, ητις είναι μέρος τού εν τω δακτύλω φυσι
κού £ευςού , έλκεται υπό τού μεταλλικού .δίσκου,
καί ένούται με την ρητινώδη, την διακεχυμένην
επάνω είς την ανω επιφάνειαν αυτού. Ε’άν λοιπόν,
άφ ού σηκώσωμεν τον δάκτυλον ύψωσωμεν καί
τον δίσκον , θέλει είσθαι ηλεκτρισμένος μέ ύελω-
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θ' Βόλτας έπενο'ησβ τον λεγόμενον Πυ- Πυκνωτής,
κνωτην, του οποίου η χρίεις είναι αυ.τη* οσον
ολίγη ν ηλεκτρικήν λαμβάνει το σώμα από τά περιξ σώματα, 6 πυκνωτής την κάμνει νά φ«νη,
άναγκάζων αυτόν να συναΟροισθη <0λη εις το σώ- .
μα οπού καθυποβαλλομεν εις τό,ν ταυτης ενέρ
γειαν. Το οργανον τούτο δεν διαφέρει άπό τό ηλεκτροφόοον , εί μη οτι αντί της ρητίνης βάλλολομεν σώμα, τό όποιαν άτελώς κάμνει μονηρη τά
λοιπά σοίματα , καί είναι μεταξύ των αυτηλεκ
τρικών , καί έτερηλεκτρικών, τοιούτον είναι παρ.
/αο* τό λευκόν μάρμαρον. Ας υποθεσωμεν, οτι
βαλθείς ό δίσκος επάνω είς τρυβλίόν · εκ ταύτης
της ύλης, λαμβάνε: κατά μετοχήν μικράν τινα
ποσότητα ρητινώδους ηλεκτρικής. Το ρευςόν ταύτης της ηλεκτρικής διαιρεί' όλίγον φυσικόν £ευςόν
τού λευκού μαρμάρου, καί τό μέν ρητινώδες απω
θεί* πρός τά κάτω , τό δέ ύβλώδες ελκει πρός τά
ανω. Το μάρμαρον καί αυτό θέλει έν3ργησει επά
νω εις τον δίσκον , διά της ίδίας ύελωδους ηλεκ
τρικής, της όποιας η δύναμις ένεργεΓ πλησιέςερον,
διά νά διατηρηση την μεταδοΟεΓσαν ολίγηV ηλεκ
τρικήν ποσότητα. Ανλλη ποσότης ρευςον έλθούσα
είς τον μεταλλικόν δίσκον, θέλει διαιρέσει καί
άλλην ποσότητα τού ε’ν τώ μαρμάρω φυσικού £ευςου, τό όποιον θέλει λάβει περισσοτε'ραν ελκτιλό,ν δύναμιν, καί ούτως εφεξής, ’ΐδού λοιπόν τ£
λάμνει τό μάρμαρον * ώς ημιαγωγόν κινεΓ όπωσούν
τό psixjpv., άλλ* επειδή είναι K&L
»

5? ο
βις εαυτό , δεν προχωρβΓ fits τά έμπροσθεν * &άτ*
Εμποδίζεται υπό της άντυςάσεως της επιφάνειας

Η λί κτρο
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του μαρμάρου. At* όλίγαι λοιπόν ποιότητες τ/·ς
τΧεκτρικης τάς οποίας άκολου'θως λαμβάνει ό
δίσκος, αθροίζονται εις τό σημ&Γον, δπου άν πλη
σιάσεις τον δάκτυλον, θέλει έζελθει σπινθήρ»
~7 \ο. Το όργανον τό λεγο'μενον Η’λεκτρόμετρον του Καβαλλου, υφί^αται εις δυο σφαιρίδια
από μυελόν ακτής (κουφοξυλιάς, Sambocus), δε
μένα εις δυο Τρίχας χρομαμενας από &ν χαλχουν
σφαιρίδιον βαλμένον επάνω εις τό ςδμιον ύελίνη,ς
φιάλης, η κώδωνος. Οθεν τά δύο κρεμάμενα σφαι
ρίδια εύρίσκονται μέσα εις τον κώδωνα. Τρίψε
σφρανις-ιχόν κηρόν., και φ&ρετον πλησίον τού χαλ
κού σφαιριδίου , όσον νά μη τό βγγίζη. Εν. τοσόυτα» έχε τον δάκτυλον σου ε’πάνω τού αυτού
.σφαιριδίου. Τοάβιξε πρώτον τό δάκτυλον, είτα τον
κηρόν * τό αίτιον εΓναι σαφές άπ όσα είπαμεν
περί τού ήλεκτρόφορου ( 7 0 8 )» Ε’πειδη όλον το
όργανον είναt ηλεκτρισμενον μ& ύελώδ&ς ^ευςόν ,
τά δύο σφαιρίδια ώθούσιν άλληλα. Οσάκις φέ*
'ρης τον κηρόν πλησίον, τού χαλκού σφαιριδίου, τα
δυο σφαιρίδια πλησιάζουσιν άλλήλοις * διότι 6 κη
ρό? ελκει εις τό χαλκουν σφαιρίδιον με^ος της η
λεκτρικής τών δύο σφαιριδίων* Εάν φερης πλη*
σιεςερον τον κηρόν, τά δύο σφαιρίδια, άφ’ ον
χάσουν, ολην την προ^δΟδΓσαν- ηλεκτρικήν, μένουν
εν. τη φυσική καταςασει, καί πλησιάζουν άλλη*
λοις. Τότε άν φέρης άκόμη τον κηρόν πλησίον τού
χαλκού σφαιριδίου, η δύναμις της ρητινώδους αυ
τού ηλεκτρικής πέ/χπουσα ,^ιτε
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«■a τδ φυσικόν τών δύο σφαιριδίων, τά δποΓα θέ
λουν είσθ&ι είς κατάςασιν ρητινώδους ρευς-ού, και
θέλουν απώσει αλληλα* τδ δποΓον είναι εναντίον
είς τδ πρότερον πείραμα, δπου ό χήρος πληιΤιάσας είς τδ χαλχούν σφαιρίδιον., έκαμνε τα δύο
σφαιρίδια νά πλησιαζωσιν αλληλοις.
Τδ ηλεκτρομέτρου τούτο μας κάμνει να καταλάβωμεν, οποίου είδους- ηλεκτρικής είναι είς το
προκεΐμενον σώμα. Παρ. χάρ., εάν τδ σώμα ηνα1
ηλεκτρισμε'νον μέ . ύελώδη ύλην , όταν πλησιάση
είς τδ χαλκούν σφαιρίδιον, τά δύο σφαιρίδια θέ
λουν μακρυνθη άπ άλληλων. Ε άν ήναι ηλεχτρισμένον μέ ρητινώδη , η πρώτη κίνησις τών σφαιρι
δίων είναι r Τΐρδς αλληλα £οπη.
Ε’άν βάλης επάνω τού χαλκού σφαιριδίου λε
πτήν βελόνην, καί θέσης τδ όργανον είς τδ πα,
ράθυρο^, θέλεις ίδ$Γ τά δυο σφαιρίδια πολλάκις .
αυτομάτως άποχωρούντα απ’ αλληλων * κα: αν
ηλέκτρισης, ώς εί'παμεν ανωτέρω, θέλεις καταλάβει οποίου εί'δους ηλεκτρικά έπικρατεΓ είς την
άτμοσφαΓραν.
7 1 1 . Ε’άν ένώσωμεν τ αποτελεάματα του Πυ- Π-^κνοω» ή.
κνωτού με τά τού Η’λεκτρομέτρου του Καβάλ- λεκ·Ρ°^Β·
τρβν.
λου, θέλομεν έχει άλλο εν οργανον, ονομάζομε^
νον Πυκνούν Η’λεκτρόμδτρον. Το οργάνον (Πιν. α*
σχ. ς\), οπού παραςηνει τδ ηλεκτρδ^ετρον είναι
*δύό κάρφη άχυρου, ον, υς, τά όποια πρε'πει νά ηναι ίσα αλληλοις, και ευθέα * τά δένομεν μέ δύο
μετάλλινη λεπτά νήματα, · έχοντ# καμπύλον τδ
ακρον ώς άγκιςρον, καί έλευθέρως κινούμενα είς
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του οποίου το άλλο άκρου εΓνα? κολλημένον ύπο,
κάτω του εμφράγματος μιας φιάλης Φηκ. Ε’πάνω
του αυτού «φράγματος ηναι «ςερβωμένον με <ςρόφιγκα εν τρυβλίον, η δίσκος χαλκούς γδ , εχων
υποκάτω μεταλλικόν νήμα τελευτών εις τό σφαι
ριδίου ζ * ονομάζεται τούτο Χυλλεκτικόν τρυβλίβν* διότι η χρησις του είναι υά συλλέγη τάς μι.
κράς ποσότητας του ηλεκτρικού £ευ«ςου, τάς όποιας θελομεν νά καμώμεν αίσΟητάς διά της αυ
τών συλλογής. Το τρυβλίον κρατεί άλλο ευ α β ,
sis τό οποίον είναι κολλημένος κύλινδρος ύε’λινος
μ π , καί κοινωνεί μέ τά πέριξ σώματα διά τίνος
μεταλλικού πετάλλου ι λ καμπύλου , ώ<ςε νά μην
εγγίξη τό συλλεκτικόν τρυβλίον. Ε'καςον τρυβλίον
είναι άλειμμενον με σανδαράχην επάνω είς την
«πιφα'νειαν , με την ο'ποίαν έγγίζει τό άλλο,
Η' φιάλη εχει εξω&εν βαθμούς τ χ , διά των ό
ποιων κρίνομεν ώς εγγιςα περί της α π άλληλων
δια<ςάσεως των άχυρων , κατά την διεύθυνσι* ορ,
υώ * δεν είναι δμως ίκανόν νά παραςηση τό μετρον της δυνάμιως της τλεκτρικης, εξ ης προέρ
χετα ι η διάςασις * διότι δεν είναι έν άντις-ρόφω
λόγω των τετραγώνων τών διαζωμάτων * επειδή
η βαρύτης αναγκάζει τά άχυφα εις τό εναντίον της
δια^άσεως της έκ τού ηλεκτρισμού προερχόμενης.
Καθ’ οσον δέχεται τό συλλεκτικόν τρυβλίον
προς τό μέρος τού σφαιριδίου ζ τάς μικράς π ο-,
σο'τητας του ηλεκτρικού £ευ<ςού άπό τό σώ μ α,
τό οποίον συχνάκις φερομεν πλησίον τού όργα'νου,
(υποΟέτομεν δε ύελώδες τ© ρευςόν τούτο) διαι
ρείται τό φυσικόν £ευς·όν τό εν τώ άνω τρυ£λίω
α β , ώ<ςε τό ^ητινώδες ελκυσ&εν προς τό συλλε
κτικόν τρυβλίον, εμποδίζεται άπό την σανδαρά-
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το δέ όδλώδες τρέχει διά του μεταλλικού
πετάλλου ιλς. Α φ ου πολλακις μεταχειρισ θώμβν
ίτ > συναφών, σηχονομεν τό επάνω τρυβλίον α β ,
καί εόθύς μακρύνονται τά άχυρα * καί δια νά ϋαταλάβωμεν όποιου εί'δου ς είναι η ηλεκτρική, καί
οποία έμαζώχθη είς τό συλλεκτικόν τρυβλίον, μεταχειριζόμεθα, καθώς καί είς τό ηλεκτρόμετρον
του Καβάλλου (710}*
Εις τό ρηθέν ο"ργανον , τό συλλεκτικόν τρυ
βλίον επέχει τόπον του μεταλλικού δίσκου του· συ
νήθους πυκνωτου, τό δε άνώτερον τρυβλίύν κάμνει
τό αυτό αποτέλεσμα του μαρμάρινου τρυβλιου,
μέ ταύτην την διαφοράν, όχι τά
τούτο τό
όργανον ελευθέρως κινούνται, και τό ,κωλύον την
μίαν ύλην νά πέραση είς το' συλλεκτικόν τρυβλίβν είναι μεσαϊΌν αύτηλεκτρικόν σώμα.

ρευςα εις

~ Πέρί της ΦυϋιΚ ης

γ\2.

Η λ ε κ τρ ικ ή ς .

Πολλοί φυσικοί ύπώπτβυσαν, οτι η ηλβκ· ΦιισιΧΊ*
τρικχ είναι η αύτη με την ύλην του χεράυνου. θ ' Η’ λβχτριχη.
ΦραγκλΓνος, άφ’ Ου ε’γνώρισ« την δύναμιν των α ιχ 
μ ώ ν, περ: των οποίων ώμιλησαμεν, έπρόβαλε νά
υψωθη εις τον αέρα ράβδος σιδηρά τελευτώσα εις
όξυ, καί με τούτον τόν τρόπον θέλει βεβαιωθη
τών φυσικών η υποψία · ο' Δαλίβαρδος πρώτος ί*
βαλεν,είς πράξιν του Φραγκλίνου την συμβουλήν
Κατεσκεύασε μίαν Καλύβην, επάνω της όποιας
εβαλε σιδηράν ράβδον 4 ° ποδων τό μήκος, κα$
μονηρη προς τό κάτω μέρος. Νέφος θυελλώδες δ.ιελθόν πλησίον της ράβδου, επροξενησε σπινθήρας
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έίς τον ψηλαφησαντα δάκτυλόν', ώς συμ£άίνκ είς
τον αγωγόν της ηλεκτρικές μηχανής.
•Ο* Ρ^ωμαί έτόλμησε να πεμψη έως τά νεφή
πετωσαν δράκοντα έλάφον εχουσαν ράβδον , ητις
ετελεύτα είς οξύ. Το σχοινίόν της έλάφου ητον
'περιπ«.πλεγμένον με νέμά εκ μετάλλου μέχρι τί
νος διαβήματος άπό τού ό-ημείου$ όπου ?τον κολ
λημένη η έλαφος * το δε λοιπόν ητον μεταξωτο'ν
σχοινίον, διά νά *ηναι μονήρες η μηχανη , και
νά μη βλαφθη c άνθρωπος * έκ τούτου έξηλΟε φως,
καί κρότος ως της πιςόλας.
Οι έκ τούτων των πειραμάτων προερχόμενοι
κίνδυνοι είναι φανεροί, και άφευκτοι, με όλας τάς
προφυλάξεις τού παρατηρητού. Πολλοί φυσικοί
απέΟανον επάνω εις τάς παρατηρήσεις των.
f l s p l Toa
713· Α’ποφασίσας ό Φραγκλινος νά τραβίση
a VTiy.epauvt
άπό τά νέφη την ύλην τού κεραυνού, έβαλε σκο
(paratennere). πόν φιλοσοφικόν, νά κάμη ηλεκτρικά πειράματα *
έςοχάσΟη , ότι άν ύψωση επάνω μιάς οικοδομής
ράβδον σιδηράν λήγουσαν εις οξύ, καί εχουσαν
κοινωνίαν με την γην, ημπορεΓνά διαφύλαξη την
οικοδομήν άπό τον κεραυνόν * διότι θελεί κένω
ση τό διερχόμενον νέφος άπό την ύλην του. Κάτεσκεύασε λοιπόν είς πολλούς τόπους τοιαυ'τας
μ η χα νά ς, τάς όποιας ωνόμασεν Α’ντικεόαυνίόυς.
θ ' Βεύέρος τεχνίτης άρι^Ος των τοιούτών μη
χανών , έπενόησε νά κ&τασκβυάόγι την όξεΓαν
κώχην με λευκόχρυσον * διότι είνάί μεταλλον δυσκόλως άναλυόμενον, καί μη όξειδούμενον. ΜεΤεχειρίσΟή αγωγούς σχοινία τινά άπό σιδηρούν νά
μ α περιπεπλεγμε'νον , καί αλειμμένα μετρίως με
,σανδαράχην παχειαν. Το σχοινίον φθάνει εώς τό
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πηγαδιού *

ύ

~όμιον ενός
βχδΓθβν φέρεται εω£ τό
άπό μίαν ράβδον σιδηράν.
Μερικοί έςοχάσθησαν, ότι η μηχανή ερεθί
ζει μάλιςτχ την ηλεκτρικήν ύλην , δθεν είναι επι
κίνδυνος εις την οικοδομήν. Η' πεΓρα όμως απέ
δειξε το εναντίον * όταν όμως ηναι μεγάλη η οι
κοδομή , χρειάζονται καί περισσότερα άντικεραύνια * ούτε πρέπει νά ηναι πλησίον άλληλων , διό
τι τό εν εμποδίζει τό άλλο* άλλ’ ούτε πολύ μα
κράν, διά νά μην άφινόυν μεταξύ διάςημα κενόν αί σφαΓραι της ένεργείας των. Το αρμόδιον
διάςημα μεταξύ άλληλων πρέπει νά nvat 6ο. ποδων. t f υ'λη λοιπόν έλκομένη υπό τη; αίχμης ,
πέρα από τον αγωγόν είς την γη ν, καί δεν άφίνει
η μηχανη τον κεραυνόν νά πέση είς την οικο
δομήν.

δωρ

7 ϊ 4:. Πόλλάκις ό άνθρωπος εύρίσκεται πολλά
\ > \ '
/
μακραν απο τον τοπον, οπού, επεσεν ο κεραυνός,
καί όμως άποθνησκει, η χάνει τό φως του. Of
Μιλλόνδος Μ αχών αποδίδει τό αίτιον του φαι
νομένου είς την άποκατάςασιν της ισορροπίας, καί
αύτην ωνόμασβν Ε’πιςφβφομενην Προσβολήν (choc
en retour).
A s ύποθέσωμεν A τον αγωγόν της μηχανής
ηλεκτριζόμενου υπό τού δίσκόυ * όπισθεν αυτού
άλλον αγωγόν Β μονηρη, καί εν φυσική καταςάσει
εΓς τόσον διάβημα, ως& νά μην ημπορη νά τραβίξη
σπινθήρα άπότόν Α* πλησίον τού Β άλλον αγωγόν
Γ μλ μονήρη, είς δια'ςημοί, ως·ε άν ηλεκτρισθη,
νά έλκη ό Β σπινθήρα άπ αυτόν. Ε’πειδη η ύβλωδης ύλη τού Α ελκει την εν τω Β φυσικήν ρη
τινώδη , μένει «μτη tv τω Β, η 0β ύβλωδης ωθεΓ-
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t a t 6i$ τόν I*, καί έχεΓθεν
τά περιξ σώματα *
ώ « ό Β μένει ηλεκτρισμένος με ρητίνωνες ρευ«ςόν. Ε’άν εν τοσούτω κένωσης τόν αγωγόν Α , 6
Β ευθύς θέλει επαναλάβει τό ύελωδες του ρευςόν
διά τού Γ * καί εάν αντί του Β ύποθεσωμεν άνθρω
πον μονήρη εκτείνοντα τάς χεΓρας προς τούς δύό
αγωγούς Α , καί Γ , είς αρμόδιον διάβημα, η κενωσις τού Α θέλει προξενήσει σπινθήρα μεταξύ
τού Γ , κα: τού προς τό μέρος τού δακτύλου, ος
τις προξενεΓται από την είσοδον τού ύελώδους οευς ο ύ , όπου εξηλθε πρότερον.
Ο'ταν διαβαίνη τό θυελλώδες νέφος, εάν ηναΐ
καθ’ ύπόθεσιν ηλεκτρισμενον με ύελωδες ρευςόν ,
κΟιί άνθρωπός τις τύχη μέσα είς την σφαΓραν της
ένεργείας τού νέφους, επειδή τό ύελωδες ρευςόν
διαχεΓται προς την γη ν, ο άνθρωπος εύρίσκεται
ηλεκτρισμένος με ρητινώδες ρευς-όν. Α ς ύποθέσωμεν, οτι οίκοδομη τις ηνάγκασε τό νέφος νά κενωθη * ευθύς τό ύελωδες ρευςο.ν , έπιςφέφει εις τόν
άνθρωπον με όσην δύναμιν καί βίαν εκενώθη τό
νέφος * καί επομένως ημπορεΐ νά τον φονεύση ο
τιναγμός.

3. Περί του εκ $ερμότητος πλεκτριόμοΰ.
7*5· Ϊΐ°λλά σώματα ορυκτά θερμαινόμενα
ΙϊθρΙ των
$ιά Οερμ-ο- αποκτούν ηλεκτρικήν δύναμιν , καθώς διά της
•Τητος ήλεκτριζομένων

νωμ«τ»ν.

τριβής ηλεκτρίζονται τά αύτηλεκτρικά, Η' δια
νομή Tri ηλεκτρικής ύλης βΐς τά τοιαύτα ορυκτά,
εχει πολλην αναλογίαν μέ την μαγνητικην είς τόν
σίδηρον οντα έν μαγνήτου καταστάσβι * οθεν τα
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τοιάύτα ορυκτά είναι 6 ορός της πάραβδσεως του
Ηλεκτρισμού, και του μαγνητισμού*
Ε'καςόν των "είρημένων ορυκτών εχει πάντοτε
τούλά/ιςον δύο σημ.εϊα, και είς το ίν ευρίσκετε
η ύελώδης ηλεκτρική, εις δε- το άλλο η ρΓητίνώδης·
Λέγονται..πόλοι τά σημεία τ α ύ τ α , κάί είναι εις
εναντίαν άλληλων θεσιν* Δ ιά νά διάκρίνώμεν τούς
δύο πόλους, μ,εταχειριζόμεθα το- έξης όργανον,
τό όποΓον σύγκειται από άργυράν, η χαλκήν (Βε
λόνην τελεΰτώσαν εις δύο σφαιρίδια, καί περι«ςρεφομενην επάνω είς ενα άξωνά εκ τού άύτού
μετάλλου κατά κάθετον ίςάμενον , καί εχοντα
βάσιν ομοίως μεταλλίνην* Γίνεται μονήρες τό όρ
γανον το ύ το , τιθεμενον είς κυλινδρικόν αγγεΓον
περιέχον ^ητινώδη ύλην. Βάλλόμεν ενα δάκτυλον
της άριςεράς χειρος επάνω είς την βά σιν, καί μέ
την δεξιάν κρατούμεν ηλεκτρισμένον σφραγιςτκόν
κηρόν, τον όjptOv φέρομιν όλίγω πλησίον τού άξωνος, καί τον κρατούμεν ως εν, η δύο δεύτερα
λεπτά * είτα τραβίζομ,εν πρώτον τον δάκτυλον ,
- επειτα τον κηρόν. Η* βελόνη τότε είναι ηλεκτρισ
μένη μέ ύελωδη ύλην. Ε’άν λοιπόν φερωμεν τό
είς πεΓραν προκείμενον ορυκτόν πλησίον ενο'ς σφαι
ριδίου, αν τ$> σφαιρίδιον Ιλ κ ετα ι, #ημεΓον, ότί
εκεί1 είναι τού ο’ρυκτού ό ρητινώδη? πόλος* αν
ώθηται, είναι ό ύελώδης. Τό αίτιον είναι σαφές
άπ όσα εί'πίίμεν περί τού ηλεκτρομέτρου τού Κα·*
Γάλλου (7 i o J . θ ' της βελόνης ηλεκτρισμός ^ιαρκεΓ Τεταρτημόριον της ώρας , καί επεκεινα *
ύ οοούμεν πολλάκις νά τόν άνακαινίσωμεν, διά
/ν. γόνη ίσ^υρώτεοος.
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η\6. Β-’ς την νήσον Κεύλάν «υρίσκδται ιδιαι*^αΐ*,λ' <ν*~ ^ρος λίθος κοινώς λογομενος Τουρμαλίνα* *αι
Aty.~?ixc~,\i. ύπότού Λινναίου Η λεχτρικός Λίθος, ός τις θερμαιττsol των

tsv, TV-p- νόμενος ηλεκτρίζεται, cTtoiv ήναι εις την συνει•Μ.βλίντ,ς,
.
Λ.\
*~Κ
/JX
,
\ {. \ «■»
θισμενην κρασιν, όεν ηλεκτρίζεται, ει- μη οια της
τριβής * και τό τριίθέν μέρος ηλεκτρίζεται με ύ«λώδη ύλην. Α’λλ’ εάν τον βάληςμερικόν καιρόν ει’ς το
πυρ , έπειτα πλησιάσης τά δύο του ακρα εις τά
ρηθέντα σφαιρίδια, η μία ακρα θέλει έλκύσει, καί
η άλλη ωθήσει τά σφαιρίδια, και εκ τούτου θέλομεν γνωρίσει τούς δύο διαφέρονΐας αυτού πό
λους. Κ’πειδη ό λίθος έχει τό φυσικόν ρευςο'ν,
το όποιον διαιρεΓται μόνον * εάν ό ύελώδης πόλος
βλεπη προς τό σφαιρίδιον , επειδή είναι τά αύτα
ρευςά , απωΟούνται * εαν δε βλεπη ό ρητινώδης ,
ελκονται.
Χ
Ε ’άν δε η βελόνη δεν. είναι μονήρης, ό λίθος
θελει κάμει τό σφαιρίδιον νά λάβ^ εναντίον ρευ<Γον. Ο OSV πάντοτε ελκεται.
Ε Α^ις, και
Ί ΐ η . Ε’άν ιεέόης ενα τών πόλων τού λίθου
ωδηαις,
\
, , ' \
ό·τ0ί^ς με. πλησίον εις ελαφρα σ ώ μ α τα , γινόμενα ταυτα.
ταχειιιζεται ηλεκτρικά καί λαβόντα εναντίον ρευςόν άπ ο,τι
«ν.ομβ- *>’ναι είς τον πόλον, πλησιάζουσιν εις αυτόν,
leu 4τ:«νω -'καί μένουσι κολλημένα * διότι τό ρευςόν τού λίε·ς τα e/α- $ου
άγωγού όντος, μη δυνάμενον νά μεταδο«ράςωμΛτα. Λ-* ,
ν
\
'
·/,
<
.
/
Οη εις το ελαφρον σώμα , μενει ολο> ως και προτερον. Ε’νίοτε όμως μερικά από άυτά τά ελαφρά
σ ώ μ α τα , εύθύς
εγγίσουν τον λίθον, ωθούνται.
Τούτο συμβαίνει , όταν τό σωματιον απάντηση
μόριον τι αγωγόν επάνω εις την επιφάνειαν τού λί
θου. Τότε , εάν τό μόριον ήναι καθ’ ύπόθεσιν η
λεκτρισμένο-/ με ρητινώδη ύλην, μέρος τού ίδιου

^

ως
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£υςού θελιι δι&βη εις τό μέρος τό πλησίον τού
ελαφρού σώματος, το όποΓον περιέχει ύελώδες
ρευςόν , καί ένούμενον με αυτό, τό κάμνει ουδέ
τερον. Καιώπειδη τό ρητινώδες ρευςον, τό όποΓον
κατέχει τό άλλο μέροδ του ελαφρού σώματος, υ
περέχει, ολον τούτο τό σώμα θέλει εΓσθαι ηλεκ
τρισμένου μέ ρητινώδη ύλην* όθεν τό αγωγόν μόριον έν τοιαυτη ον καταςάσει, θέλει τό άπώσει.

4*

Πε9* Τ0^ Γαλβανικοϋ ,τίλεκτρίβμοϋ.

7 18·

EV ω η πεοι της ηλεκτρικής υλη'ς έπυςη- Γ<ςβ?’*α τ·ν
μη , άπο' τόσας εφευρέσεις πλουτισθεΓσα, έφαί- Γαλέ’ανιχοϋ
ή λ =ΧΤ31νέτο 0τι εφθασεν εις την τελειότητά της, παφ’
ελπίδα έφάνησαν τά φαινόμενα τών σπασμωδών
κινήσεων, τάς οποίας ό Γαλβανιος είς τούς μυας
τού βατράχου παρετηρησεν. Ε^κτοτε όλοι of φυ
σικοί έρεψαν τούς οφθαλμούς προς τούτο τό μέ
ρος της φυσικής * ύςερον α’πό τοσας αμφιβολίας, ο
Βόλτας εύρηκε την αρχήν της αληθούς θεωρίας *
και άναγνούς την διατριβήν του εις την Ακαδη
μίαν τών Παρισσίων, «λαβε τό βραβεΓον παρά
του αύτοκράτορος.
θ ' Χύλζερος εις τούς i y 6 j . έκοινολόγησε περί
Ταύτης της ύποθεσεως το έξης πείραμα. Ε λαβ« δυο
κομμάτια δύο διαφόρων μετάλλων καθώς μόλυβ
δου , καί αργύρου * εβαλε τό έν έπανω της γλώσ-.
σης, καί τό άλλο υποκάτω, μέ τρόπον ω«ςε νά
ηναι παρά μέσα από τό ακρον της # είτα
εφερε πλησίον αλληλων.τά έκτος' Τού ςόματος ά
κρα των' την ςτγμην, καθ’-ην ηγγισ#ν τό εν τό
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άλλο, αισθανθώ χυμόν ίιν α , ιός εκείνον, τον Αι
ποΓον διεγείρει ό θειικός σίδηρος* Ε ’συμπέρανεν ,
οτι η συναφή των δύο μετάλλων προξενεί* εις το
εν , η καί εις τά δύο ομού παλμόν των μορίων ,
οςτις πρεπει αναγκαίως να ενεογηση επάνω εις τά
νεύρα της γλώσσης. Πολλάκις οσοι κάμνουν το
πείραμα τούτο, τούς φαίνεται, o n διαβαίνει μία
λάμψις έμπροσθεν των οφθαλμών αυτών.

ν'ζ0ς

Είς τούς 1789·
Tt? εν Κολωνία την ια
τρικήν σπουδάζων, εν <«> ησχολεΓτο είς το νά δια*
τεμ η ενα ζωντανόν*μυν, το’ΛοποΓον έκράτβι ακίνητον
μβ την μίαν χιΓρα, έγγίσας με το μαχαιρίδιον
εν νεύρον, αισθάνΟη τοιούτόν τιναγμόν, οποίον
προξενεί η ηλεκτρική ύλη. Α*ρχισαν ν’ απορούν of
φυσικοί, καί νά έρευνουν την αιτίαν τού φαινομέ
νου* Είς την αρχήν ενόμισαν. οτι είναι το ρευ*
ςόν των νεύρων, το οποίον άπβφάσισάν οτι εί
ναι το αυτό με την ηλεκτρικήν ύλην.
Μετ’ ολίγον καιρόν άλλο συμβεβηκός άκολού.
θησεν είς την οικίαν τού Γαλβανίου Α’νατό μου
εν τη αύτη πόλβι* Ε’πάνω είς την τράπεζαν , ο
πού εκειτο η ηλβκτρικη μηχανη είχε βάλει μερι.χούς «κδαρμένους βατράχους, ετοίμους διά νά
τούς βράση * είς των μαθητών ηγγισε μβ τάν άκωκην τού ανατομικού μαχαιριού τό έπικνημιον νεύ*
^ον ενός βατράχου* εν τώ άμα οί μύες όλοι τού
ζώου έτινάχθησαν ίσχυρώς. Α^λλος μαθητης ύπώπτευσεν, οτι
τιναγμ.ός συνέβη , καθ’ ην ςιγμην
αυτός εξέβαλε σπινθήρα από την ηλεκτρικήν μη
χανήν.» ΕΓδοσαν την είδησιν είς τον Γαλβάνιον,
καί αυτός εκαμε πολλά πειράματα , πότε έγγίζων με τό μαχαιρίδιον. τά νεύρα τού βατράχου ,

ό
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καί «ν ταύτώ εκβαλλων ηλεκτρικόν σπινθήρα’
πότε μεταχειριζόμενος μόνον τό μαχαιρίδιον , η
μόνον τον σπινθήρα. Εκαταλαβεν , on μόνον το
μαχαιρίδιον δεν κάμνβι τίποτε , χα 1 οτι μόνον ο
σπινθηα ύτον ικανός νά τινάξη τον βάτραχον. Το
φαίνο'μενον τούτο εύχολα εξηγειΤαι * .ο βάτραχος
ητον μέσα εις την σφαίραν της ενεργείας της μη
χανής , καί επειδή δεν ητον μονήρης, έπριπε νά
απόχτηση την ρητινώδη ηλεκτρικήν, εν <!> επεριςρεφετο η μηχανή. Ο ταν εξηγετο ό ηλεκτρικός
σπινθηο, τό ύελωδες ρευςόν εισελθόν βίς τό σώ
μα τού βατράχου, επροξενει αποτέλεσμα όμοιον
με την λεγομενην σύγκρουσήν επι^ρέφουσαν (7 J4 ).
Γαλβάνιος έκαμε τό πείραμα χατά διαφό
ρους τρόπους * μετεχειρισθη τό ηλεχτροφόρον, καί
άλλας μηχανάς · έδοκίμασε καί την εκ της ηλεκ
τρικής προερχομενην ενέργειαν τού κεραυνόν, καί
ε?ς όλας τάς περιπτώσεις βυρηκεν ανάλογα τα
αποτελέσματα.
Ε ως ώδβ ό ρηθείς φυσικο'ς ματαίως ηγωνίσθη ,
διότι άλλο δεν εύρηκεν, είμη αποτέλεσμα της συ
νήθους ηλεκτρικής. Ε'ν μια των ημ.ερών κρατών ενα
βάτραχον κρεμάμενον με σιδηοούν άγκιςρον άπό
τον ραχιτην μυελόν ηΟελησε νά τριψη τό άγκι^ρον
είς τά σιδηρά τού παραθυριού. Α*φ’ ού πολλάκις τό
έκαμεν, είδε τούς μύας του βατράχου πολλάκις να
• συςβλλωνται* καί ολίγον έλειψε ν’άποδώση την αιτίαν
εις την τού άερος ηλεκτρικήν. Μετεκόμισε λοιπόν
τον βάτραχον εις άλλο δωμάτιον, όπου τά παρά
θυρα ησαν κλεισμένα, καί τον ςέαλεν επάνω είς
σιδηράν πλάκα · καί εν ώ έτριβε τό αγκιςρόν εις
την πλάκα, είδε πάλιν τάς συςτολάς.

Ο

Α’πό τάς πολλάς πείρας έκαταλαβεν , οτι εάν
έγγίση τις με το εν άκρον μεταλλικού τίνος τό
ξου τούς μ ύας, και με τό άλλο τά νεύρα τού
β α τρ ά χου , γίνεται η ρηθεισα των μυών συςολη.
Ε ’άν όμως τό τόξον συντίθεται από εν μόνον
μεταλλον, ολίγη γίνεται η συςολη. Εί δέ είναι
από δύο διάφορα μέταλλα , η συςολη γίνεται δυνατωτε'ρα , καί διαρκεςέρα. Α*λλη παρατηρησις εί
ναι του αυτού φυσικού, ότι διά τάς συςολάς τών
μυων δεν είναι τόση ανάγκη νά φέρωμεν αλλότριον σώμα , ως τό εκ μετάλλου τόξον , άλλα φθά
νει νά έχουν κοινωνίας οί επιχνημιΟι μύες με τά
νεύρα Των όσφύων, όταν τό σώμα είναι νωπόν,
καί εχη ακόμη την ερεθιςικότητά του. Ο Α’ λ δί
νης, ανεψιός τού Γαλόανίου, απέδειξε τό ρηθεν
€?ς σώματα μεγάλων ζώων, και α’νθρώπων προ
ολίγου αποθαμένων,
Α*ς «παναλαβωμεν τά πειράματα τού Γαλ£ανίου , καί ας προσθέσωμεν καί τά των άλλων, θ '
σκοπός τούτων εν γένει. είναι, διά μέσου αγωγού
τίνος, συντιθέμενου ώς επί τό πλεΓςον έκ πολλών
διαφεοόντων μετάλλων , νά χοινωνησωσι μεταξύ
των δύο μέρη του ζώου. Λ έγεται Ζωί'κόν Τόξον,
τό μέρος των ρηθέντων οργάνων τό μεταξύ τών
δύο σημείων, τά όποΓα μέλλομεν νά έγγίσωμεν *
καί Ε’ρεθιςιχόν Τόξον, τά μ έτα λλα , διά τών οΓποίων κοινωνούσιν άλληλοις τά μέλη.
Τ α όργανα τά κατ’ εξοχην έκλεχθέντα διά το'
πείραμα , είναι τά επιχνημια νεύρα, χαί οί μυες
τού αύτού μέρους, είς τά όποΓα μειράζονται τά
ρηθέντα νεύρα. Α φ ούγυμνωθη τό επικνημιον νεύρον, αν βάλης φύλλον έχ μολύβδου υποκάτω τού-

του του νεύρου, είτα φύλλου αργύρου υποκάτω
τού μηρού είς τό αυτό μέρος, είτα έγγίσης τά δύο
ταύτα μέταλλα με χαλκούν το'ξον, ot επικνημιοι
μύες ευθύς θτλουσι συςαλτί * καί 6ε λ εις το κατα
λάβει από την σπασμώδη κίνησιν τού τόξου, καί
της κνημης. Ε ’άν. βάλης το εν φύλλου εις το άκρον τού
νεύρου, καί τά άλλο εις τό μέσον τού αυτού, η
διπλή συναφή του ερεθυςικού τόξου θε'λει προξε
νήσει ομοίως σπασμούς εις τον πλησίον μηρόν καί
την κνημην.
Ε ’άν αφησης τοά-βάτραχον με το δεοματου ,
και άφ’ ού τον ςηρίξης είς εν μέρος, βάλης φύλλον μόλυβδου επάνω της κοιλίας, καί φύλλον αρ
γύρου εις τό κάτω μέρος, θέλουν προξενηθη ομοί
ως σπασμό: , όμως άσθενέςτροι.
Η μπορεΓ νά λειψή τό εν φύλλον, παρ. χ ά .,
τό τού νεύρου’ φθάνει νά έγγίσης μέ τό εν άκρον
τού τόξου τό γυμνόν νεύρον, καί μέ τό άλλο ά.
κρον τό άργυρουν φύλλον τό υποκάτω τού μυος.
7 ϊ 9* θ ' Γαλβάνιος απέδιδε την. αιτίαν τούτων ΙΊ^τα'. Os
των φαινομένων εις τό λεγόμενον νευρικόν ηλεκ ωρία’. "Jti
της Γάλε’*
τρικόν ρευςόν’ καί ενόμιζεν , οτι ο; σπασμοί τού νίκης ήλ=ν.
βατράχου , είναι όμοιοι μέ τούς εκ της Λουγδου- τρικης.
νίκης λαγηνου, καί προξενούνται δια νά γένη
ισορροπία μεταξύ δύο εναντίων ηλεκτρικών ύλων,
• ηγουν υπαρκτικής, καί λειπτικης. Καί επειδή παρετηρει ενίοτε, ότι τό εξ ενός μόνον μετάλλου
τόξον ένεργουσεν επάνω εις τον βάΤραχον, δεν
τόν έφαίνετο τελείως φυσικόν νά φαντασθη, ότι
τούτο τό μόνον μέταλλον ητον δυνατόν νά ηναι
η καθέδρα των δύο ηλεκτρικών ύλων ν οθεν τας

584

άπέδιδεν, ώς autos ούτος ομολογεί', είς τό ζώον αυτό»
Αν ρχησεν έπειτα νά έξετά ζη , εάν η
η
λεκτρική εύρίσκεται 1 το νευρον , καί
άλλη εις
τον μύν , η xai αί δύο εύρίσκονται είς καβεν με
λό?. Τ έλος, άφ’ ού δεν ημπόρεσε μέ πειράματα
νά λύση τό πρόβλημα, εμεινεν είς ταύτην την ύπόθεσιν , ότι ό μυς είναι ηΓ καθεδρα των δύο η
λεκτρικών ^λών ♦ τό χάτω μέρος είναι υπαρκτικόν,
καί η άνω επιφάνεια λειπτικη, ως . μικρά τις Λουγδουνικη Λ αγηνος, έτοιμη πάντοτε νά κενωθη. Τ ά
νεύρα τά κοινωνίαν εχοντα με τούς μύας , είναι
ως αγωγοί. Η' υπαρκτική ηλεκτρική διαβαίνει α’πό
τό κάτω μέρος τού μυος πρώτον είςτόνεύρον, είτα
διά τού τόξου- εις την επάνω επιφάνειαν τού μυός, και ούτω κενούται*
θ ' Βαίλλιος έδεχθη και αυτός την ύπόθεσιν
γταυτην, άλλ’ έλεγεν, οτι τό κάτω μέρος τού μυο5 είναι λειπτικόν, καί τό άνω υπαρκτικόν.
Θβωρία τον
720. Η' αληθης «ξηγησις τούτου τού φαινο
Βόλτα,
μένου ητον αποτεταμιευμενη διά τον Βόλταν,
ος τις άπελΟών από την ’Ιταλίαν είς τούς Παρισίους, άνεγνωσε μίαν διατριβήν είς την Α’καδημ ία ν , καί κατά προςαγην τού Αυτοκράτορος ελαβε τό βραβεΓον. Η' θεωρία του είναι η έξης*
λ’μοιραία
721. Είς τάς συ«ςολάς· τών μυών , καί είς την
«νίργίΐα δνο
μετάλλων εν αίσΟη,σιν του φωτός, τού είς την γλώσσαν χ υ μ ο ύ ς
συναφτ· ςν. δεν έχει χώραν καμμία ιδιαιτέρα ηλεκτρική υλη ,
Των.
άλλα τά φαινόμενα τα ύτα είναι αποτελέσματα
ηλεκτρικής, την οποίαν διεγείρει, η αμοιβαία συ
ναφή τών αγωγών, έξ ών είναι κατεσκευασμένον τό τόξον, καί τά όποια πρέπει νά ηναι ά-
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όταν

πο διάφορα μέταλλα · διότι ταδτα ,
«δρουν
βίς ανισορροπίαν και κίνησιν την ηλεκτρικήν ύλην,
την άφίνουν νά περάση , διά νά αποχαταςαθη η
ισορροπία* θ ' αυτός περικλεής Βόλτας εύρηκεν,
οτι οί τοιουτοι άγω'/οί έχουν ταύττν την ίδιότη^
τα νά διεγείρουν τό ηλεκτρικόν ρευςόν, νά ταρατ.,
τουν την ισορροπίαν και ησυχίαντου, όταν δύο
αγωγοί εκ διαφόρων μετάλλων εγγίσωσιν άλ
λη λ ου ς.
722. Η' ηλεκτρική ύλη ελεύθερα ούσα, και
»
/
> β iy
\
>,
~
V '
’’ λ
•ν κιντσβι, -ερεθίζει τας ινας των ζωντων , οθ*ν
τάς βλέπομεν κινουμένας, όταν η ρηθεισα υλη
πέρα δί αυτών* όταν εκ διαφόρων μετάλλων συντεθειμένοι αγωγοί έρ3θίσωσι την ηλεκτρικήν ύλην,
εάν ούτοι είναι »ίς σχήμα κύκλου , η ύλη κυκλο
φορεί'. Α λλ’ εάν ηναι είς σ)τημα το'ξου , καί έγγίσουν την τού μυός Γνα , μ εταβαίνει είς αυτήν,
καί την τινάσσει.
Α’πεδείχΘη προς τούτοις, ότι εάν δύο ετερο
ειδή μ έτα λ λ α , μονηρη, καί εχοντα μόνην την
φυσικήν των ηλεκτρικόν "συναφθώσιν άλλήλοις ,
θέλουν εχει άντικειμένας ύλας, ώςε ά<ρ ού χωρισθουν , τό^εν θέλει
ύελώδη ύλην* καί τό
άλλο ρητινώδη. Ο τα ν λοιπόνούτως εχοντα έγγίσουν τό τυχόν σ ώ μ α , βάλλουν είς πρά^ιν τάς
«λξεις καί ωθήσεις , τών όμοίων καί τών αντι
κείμενων υλών * ό'θεν είς την γλώσσαν προξενούν
τον χ υ μ ό ν , εις τον οφθαλμόν τό φώς κ .τ .
7 -3*
τά άγωγά σώματα δεν διεγείρουσι
την αυτήν ποσότητα της ηλεκτρικής οια τούτο
.
διαίρισεν ό Βόλτας τούς αγωγούς, είς ξηρούς,
καί είς υγρούς, Τ ά πρώτα είναι τά μέταλλα, καί
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Τα ορυκτά * Τα δεύτερα είναι τ.ο νερον , όιαφορα κρασία κ. τ.
Ε ’άν βρεγμένβν σ ώ μ α , ως πανί ον , η χάρτης,
βάλΟη μεταξύ δύο μετάλλων, μεταδίδει την η·
λεκτρικην ύλην άπό το εν είς το άλλο.
ςηλητ·υ
7 24 «
Θαυμάσιος Βόλτας επενόησε και την
ς’τ,λ/'ν, ίτις ωνομάοθη ςηλη ( p i l e ) του Βόλτα.
Σύγκειται αυτή από πολλούς δίσκους «κ δια
φόρων μετάλλω ν, ως από χα λ κ όν, καί από ψευ
δάργυρον * τίθεται είς δίσκος από ψευδάργυρον,
καί υποκάτω του άλλος από χαλκόν , καί αυτή
•ίναι μία δυάς * τοιαύτας δυάδας οσας θέλεις ημπορεΓς νά κατασκευάσης * μεταξύ της ρ.ιάς καί
τ ης άλλης δυάδος βάλε πανίον, η χάρτην, βρεγ
μένοι μ* υγρόν τι , παρ. χάρ. με αλμυρόν ύδωρ*
πασα δυάς λέγεται ς;ηλη.

Πειράματα γενομενα μ ε τόν στήλην του
Βόλτα.
Τιναγμός.

Τ Ι 5"· Ε άν έγγίσης με την μίαν χεΓρα τόΐ ανω
μερ 0? της ςηλης, καί τό κάτω μ ^ την άλλην χεΓ
ρα, Φελεις δοκιμάσει σφοδροτατον τιναγμόν* καί
η ςηλη «ύκαιρόνεται από τό άνω μέρος, καί γε
μίζεται από την βάσιν την κοινώνούσαν με την
γην.

Γέμισμα της

726. Ε ά ν βάλης τό σφαιρίδον της Λουγδουκηςλαγηνου. νίκης λαγηνου πλησίον του ανώτερου μέρους της
τηλης, η λάγηνος γεμίζεται,
Λουγ^ουνι-

ΐλξις

727. Ά εσ ε μεταλλικόν νήμα εις τη ν ‘κορυφάν,
καί άλλο εις τον πάτον της ςηλης, ωςε νά βλε-
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πη τό εν τό άλλο, και νά ήναι όλίγω μβίκράν.
Ε ά ν τα νήματα ηναι ευκίνητα, Θέλεις τά {δεινά
πλησιάσουν άλληλοις.
Ο ποιος θέλει νά {δη καί άλλα πειράματα, ας
διαβάση την περί του Γαλβανισμού διατριβήν του
Α’λδίνου, του Νίκολσώνος , του Βαν * Μαρουμ ,
του Πφάφου , Ρ'ιττέρου , καί άλλων διατριβάς ,
τάς οποίας θέλει εύρει εις την φυσικήν εφημερίδα
του Μεθερίου , καί ε{ς τά χρονικά της χημείας
του Βρυνιατέλλου.
7 ^8· Ο* Βόλτας διά Κολλών πειραμάτων άπέ- Ταύτβτ^ς
δβίΚεν, οτι η Γαλβανικη λεγομενη ηλεκτρική ει- τη(ς <ωνηβ·υς
Ί
'
1
και της Γ«λ·
ναι αύτη εκείνη, περί της οποίας ωμιλησαμεν εIS δανικής ή τ /V αοχην.
λ?κτρ;*ης#

Ε’ ξακολου^ΐΊβΐς 7t£Qi Τ η ς τιλ^κτ^ικης.
729. Είναι παρετηρημένον, ότι ό ηλεκτρισμός ίνεργβι*
του ηλδκτριταχύνει την έξάτμισιν των υγρών, καί την άδη· κου ρΐνςβυ
λον διαπνοήν Των ζωων. Βάλε βρεγμέυον σπόγ ί τ τ α ν ω « ί ς
γον επάνω εις τον ηλεκτρισμβνον αγωγόν Της μη τα ΰγρκ καί
βίς την βλ*.
χανής , καί θέλει ξηρανθη ταχύτερον , παρ’ αν δεν ς-η-τιν.
η τον επάνω του άγωγου. Το μονήρες ζωον , ηλεκ
τρίζομε νον , χάνει περισσότερόν διά της άδηλου
διαπνοής. Ε’νεργεΓ προσέτι τό ηλεκτρικόν ρευςόν
καί έπα'νω ει’ς τά νεύρα των ζωων. Ο χ ι μόνον αυ
ξάνει την έξάτμισιν των υγρών , άλλά καί τό βά
ρος των , καθώς έπαρετηρησεν ό Κώμος.
Η' ηλεκτρική του αγωγού ταχύνει προς τούτοις καί την έξάτμισιν του χυμου των φυτών, καί
Των όπωρικων* καί δίδει περισσοτέραν δυναμιν
τό νά τρέφωνται, καί επομένω ς, καί νά βλα·

*k

ςτσωσι καλλίωτερον. Πολλοί φυσικοί απέδειξαν
το αποτέλεσμα τούτο. Η ’λέκτρισαν φυτά καί &ίδον , οτι ταχύτερον ε£λας·ησαν , παρά άλλα.
fl’ r- λ ίχ τ ρ t73°· Ε ά ν θέλης νά βεβαιωθύς, οτι η ηλεκ
χη υλη τινα»• ίΐ
και τα τρικό τινάσσβι τά φυτά , άφ’ ου ηλέκτρισης τό
^ uto .
φυτόν , έξάγαγε εξ αυτού σπινθήρα , καί θέλεις
ίδεΓ, οτι καί of παραμικροί του βλαςΌΐ αρχίζουν
νά τρέμουν, θ ' τρόμος ουτος ωφελεί τά φυτά ,
διότι ταύτα σύγκεινται εκ πολλών τριχοειδών σω
λήνων γεμάτων από ρευςον , το όποιον κύκλοφορεΓ, άλλ’ ενίοτε ηρεμεΓ διά τινας περιςάσεις
δθεν η ηλεκτρική, όχι μόνον εμποδίζει ταυτην
την ςάσιν, άλλα λεπτύνασα τούς πυκνούς χυμους,
καί συγκρούσασα τάς Γνας , αυξάνει την κίνησιν
των χυμ ώ ν, καί τους κάμνει νά κυκλοφορούν.
Λ ’φιλ$Γ τα
7 3 ΐ. Είναι άποδεδειγμένον την σήμερον, οτι
φυτά η
άτ,αοίτφαι^ας ό ηλεκτρισμός της ατμόσφαιρας είναι τό πρώτον
ηλβχτρ'.κη κινούν, τό όποΓον μεταχειρίζεται η φύσις διά την
νλη.
βλάςησιν. Δεν είναι λοιπόν παράδοξον, εαν ωφελη την [βλάςησιν ό τεχνητός ηλεκτρισμός· Ο ταν αρχίζουν νά βλαςάνουν
τά φυτά την
άνοιξιν , τότε αρχίζουν τά θυελλώδη νέφη ,
καί at ραγδαΓαι βροχαί. Το θέρος, επειδή α υξά
νει η βλάςησις, αυξάνει καί ό Ηλεκτρισμός τών
νεφών , καί της βροχής. Παύει δε τό φθινόπωρον, καί είς τό έξης πάυει ακόμη περισσότερον,
διότι τά όπωρικά δεν έχουν πλέον χρείαν ηλεκ
τρισμού. Φαίνεται λοιπόν , ότι
ηλεκτρική βοηθε τά φ υ τά , καί ένωθεΓσα με την θερμότητα
της ώρας, δίδει ηλεκτρισμενον χυμόν εις α υ τ ά ,
χωρίξ τού οποίου αποθνήσκουν.
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Πρόοδος του Ηλεκτρικού ρευΰτοϋ.
Τα χυ τη ς
7,32, Το ηλεκτρικόν ρευςόν δεν κινείται εν ά^roCT ή λ £ Χ Τ 2 1 *
<
καρεί,' αλλά διαδοχικώς. θ ' ϊ&κκαρίας παρετη- xav«*- ρ*υ<;·ν«
ρησεν i> ο τι εις ημισυ δευτέρου λεπτοί διατρέχει
σιδηρούν νήμα
ποδων * καί εις τεσσαρα δέύτεοα διατρέχει ίσόμηκες σχοινί ον άπό κάναβον*
όλιγώτερος όμως χρόνος ζητείται, ο'ταν ηναι (3ρβγ^μενον.
ταχυτης του ρευ<ςού τούτου είναι π ε 
ρισσότερα , όταν μεταχειριζώμεθα την Λουγδουνικην λάγηνον , ώ^ε δεν ημπορούμεν ούτε να φαντασθώμεν πότε έγγίζομεν αυτήν, καί αμέσως
δοκιμάζει τον τιναγμόν ό τελευταίος, αν ηναι
καί διακόσιοι οί συνιςώντες την σειράν άνθρωποι.
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Η' διεύθυνσις του ηλεκτρικού ρευςου είναι άπροσδιόριςος , καί ακολουθεί την διεύθυνσιν του
αγωγού , ηγουν επί τά α νω , επί τά κάταν κ, τ.
7 .3,3· Πολλά είναι τά αί'τια«, τά οποία έμπο- ο'ιίγρος άδίζουν τά σημεία της ηλεκτρικής , μάλις-α του ^
άέρος η υγρασία, διότι αυτή φορτόνεται εύκολα *« σημεία*
από ηλεκτρικήν, καί αγωγός ούσα , την μεταδί
δει εις τά πέριξ σώματα. Είς τοιαυτην περύτασιν πρέπει νά' ζεςαίνωμεν παρά πολύ την μηχανην,
καί τον αγωγόν , καί (ν« εχωμεν καί πυρ εις τό
δωμάτιον , διά νά εξατμίζεται η ύγρασία.
* Καί τό φως Των λαμπάδων είναι ομοίως αγω
γόν* δθεν όταν τό φώς η ναι πολλά πλησίον τη ς.
μ,ηχανης , παύουν τά ηλεκτρικά σημεία.
Τ α αύτηλεκτρικά σ ώ μ α τα , ούτε^ εκβάλλουν, Η'ηλεχτριούτε δέχονται ηλεκτρικο'ν σίάνθηρα. Ε’άν
υε- Χγί
,
, ,
>
/
- '
" » . V
π ίρ α ίβλβν.
λινόν σιφωνα εγγισης τον ηλεκτρισμενον αγωγόν,

μΐ

59»

δεν θέλεις εκβάλει σπινθήρα. Η' ηλεκτρικά λοιπόν
ύλη δεν διαπερα την ύελον , ούτε άλλο αύτηλεκτρικόν σώμα.
Η^ηλδχτρι734* Ε ^ αι καί άλλο ιδίωμα της ηλεκτρικής,
χη S'taTj*qTi τρέχει την συντομωτέοαν οδόν. oVot άνθρω
την τα ποι και αν ηναι βαςάζοντες αλληλων τάς χεΓρας,
νυτίοαν c $07. ‘
η έκ της Λουγδουνικης λαγηνου ύλη διατρέχει
πάντα; διά της συντομωτέρας οδού.

Η’λ ε κ τ ρ ικ ά φαινόμενα εις τά ξοα.
Η^λδΧΤΜκος
σπίνβηρ !;S?

7 3 f ‘ ΪΧοιν γνωσθη η' περί της ηλεκτρικής θεω*
ρία , η τον γνωςόν ort τό σώμα τών ανθρώπων ,
χ ό μ ίνο ς έχ
τ«ν άνδοω- καί πΟλλων ζωων , τρι6ομενον επεμπε σπινθη^ίνων σω- ρας> q ? αρχαίοι αγνοούντες την θεωρίαν ταυ1

’

τη ν , εθαύμαζον βλεποντες έξερχόμενον σπιιθορα
από την ράχιν τού τριβομένου αίλουρου. ΙΙάς άν*
θρωπος όμως μονήρης γενο'μβνος , ηγουν ιςάμενος
επάνω εις καθέδραν έχουσαν ύελίνους πο'δας, καί
τρίζόμενος μέ δέρμα ζώου, εκπέμπει ακτίνας.
Πρέπει όμως νά έχουν καιρόν τά φορέματα τού
ηλεκτριζο'μένου, διά νά ζεςα θούν* διότι άν ηναι
κρύα, η γεμάτα ίδρω τα, δεν φαίνονται σημεία
ηλεκτρικά* είναι καί πολλοί, οί όποΓοι δεν παρα
κάνουν τελείως.
Ο' άνθρωπος κινούμενος ηλεκτρίζεται* ώς άπέδειξεν ό Σώσυρος εις την εφημερίδα τών Π&ρισίων εν έτει 1784· Δ ιά νά φανη τού άνθρώπου ο" ηλεκτρισμός , πρέπει ευθύς μετά την κιχησιν ν άναβη «ίς μονηρη καθέδραν, καί ν’ άπλώση
την χεΓρα είς τό ηλεκτρόμετρον, το'τβ θέλει ίδ»Γ
αποχωρούντα άπ’ αλληλων τά δύο νήματα.

Ε φαρμογή τής ήλεκτρικής εις τήν ’Ια
τρικήν.
7 3 ^' Η ?θέλησαν οί φυσικοί να μεταχειρισθουν
τάν ηλεκτρικήν εις μβρικάς ασθενείας, καθώς *ίς
την παραλυσιν, εις την «ςαςιν των καταμηνιων, εις
τά εξανθήματα, εις τάς εμφράξεις-, είς την εξ
έμφράξεως προερχομένην κώφευσιν, * καί εις την
φλόγωσιν την προερχομε'νην από έλάττωσιν της
κυκλοφορίας' διότι άπε'δειξεν η πείρα, ότι η η
λεκτρική είναι διεγερτική, καί εν ταύτώ διαλυτικη,
και διά τούτο ωφέλιμος εις τάς ρηθείσας ασθενείας,
όταν ήναι ανάγκη να δωσωμεν κίνησιν , καί ίσχυ7
εις τά ςερεά, καί νά ταχύνωμεν την κίνησιν ·*τών
υγρών. Είπαμε ν ανωτέρω, δτι η ηλεκτρική λεπτύ
νει τά πεπυκνωμένα ρ,ερη των χυμών , καί τά εκτελεΓ έπειτηδεια προς κυκλοφορίαν.
Δ ιά νά ηλεκτρισθη άνθρωπος , πρέπει νά γένη
μονηρης, καί α<ρ ου γεμισΟη η Αουγδουνικη λάγηνος, νά την εγγίση , καί ούτω διαρκεΓ μερικόν
καιρόν επάνω του η ηλεκτρική’*
Ο’ταν το ασθενές με'λος ηναι άναίσθητον , τό
τε πρέπει νά μεταχειριζώμεθα τούς σφοδρούς τι
ναγμούς με την ρηθεΓσαν λαγηνον. Εί δε μη, πρέ
πει νά μεταχειριζώμεθα μέτριους τιναγμούς. Ε’άν
παρ. χ ά . ασθενή τό αρι^ερόν μέρος, πρέπει ο' άρ^ερός πούς νά εγγίζη την έκτος επιφάνειαν της
λαγηνου, καί άφ’ ού γεμκσθη, νά έγγίση τό σφαιρίδιον με την άριςεράν χεΓρα, κάί ούτε· τινάσσεται όλον τό άοιςτρόν μέρος.
Εις πολλάς ασθενείας αρκεΓ μόνος ό ηλεκτρι
κός σπινθηρ, ώς διηγείται ό Φεργυσσών. Είς τοι-

rf ήλδχτ?ι*π ·ππο?η νά
6ι.
^
θδ·-Λπιίας.
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άυτην ΐτερί^ασιν πρέπει.νά γένη μΟνηρης ό ασθε
νής.
.0 ' ρ-^θβΐς Φβργυσσων μας βεβαιόνει, oTt sl··
Vat επιβλαβής ο ηλεκτρισμός εις τα αφροδισιακά
πα'θη * διότι αυτός αυτός ηλεκτρισεν άσθενη έχον*
τα τό ρηθέν πάθος, οςτις έκινδύνευσεν εις θάνατον.
Είχον ενθουσιασμοί μιαν φοράν οι ιατροί νά
θεραπεύουν με την ηλεκτρικήν ’παρ. χά. ενόμιζον,
ότι τά ιατρικά βαλμένα εις ηλεκτρισμένα αγγεία^
«Γχον περισσοτέραν δύναμιν. Την σήμερον όμως
επαυσεν ό ενθουσιασμός ούτος. Η ’μπορει, νάι, η η
λεκτρική νά θεραπεύση μερικάς άνθενείας, αλλά την
θεραπείαν πρέπει νά την μεταχειρίζεται μόνος ό ειδημων , καί έμπειρος ιατρός.
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άτμοϋφάιρικτις ηλεκτρικά ,
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καί τίερί Μετεώρων.
737*
μϊλησαμεν καί αλλαχού περί της α τ Τ ι S'.v«’. α
μοσφαιρικής, η φυσικής ηλεκτρικής. Κανείς δεν ατμοσφαιρι
αμφιβάλλει την σήμερον , ότι
ατμοσφαΓοα ιίναt κή ήλακτιί»
κη.
μεγάλη ηλεκτρική μηχανη άκαταπαύςως κίνουμ.ενη* Κάνεις δεν αμφιβάλλει, ότι η βροντή, η
α ςραπη, ό κεραυνός, ο σεισμός, καί άλλα φο*
βέρά εν τώ αέρι φαινόμενα -προέρχονται από τό
ηλεκτρικόν ρευςόν, τό όποΓον ευρίσκεται υπερβκ-περισσού εις την άτμοσφαΓραν, καί εις την γη ν,
καί πάντα σχεδόν τ άλλα μετέωρα, μάλιςα η
χάλαζα, η χιών , η βροχή προέρχονται άπό τού
το. Αυτή
της ατμόσφαιρας ηλεκτρική λέγεται
φυσική , καί ύπόκειται εις τούς αυτούς γενικούς
δρους της τεχνικής , δηλαδη ν* εχη πάντοίε κλί4rtv προς ισορροπίαν,
738* Ο^ταν λοιπόν μεταξύ ατμοσφαιρικών H o t s ex&wy
σωμάτων , όποΓα είναι τά νέφη , καί της σφαίρας χω οαν τ α
ημώ ν, δεν ηναι τόση κοινωνία, η μη ανάλογος μέ φαινομενβιτη$ α τ μ ο 
την ποσο'τητα της ηλεκτρικής, ηΤις . πρέπει νά σ φ α ιρ ι κ ή ς η .
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ριφθή από τά άτμϋσφα<?ικά σω μάτχ, tots άπ5καΟίςαται ή ισορροπία με <ν sο5poc> εκπυρσοκροτησιν , κα! άςραπτν. Τ α φαινοοβνν τής τεχνητής*
δεν διαφέρουν από τα τής φυ.-ΊκΓς· ηλεκτρικής, εί
μή.κατά το μενεΟος, και τήν σφοδ.'ο'τΛΤα. θ ' Φωτει
νός λοφο.ς τής ηλεκτρικής μηχανές είναι ή λάμψις,
όπου βλεπομεν πολλάκις εις τόν ορίζοντα, θ ' με.
τά κρόκου ηλεκτρικός σπινΟ 8’ναι ή άςραπή, καί
βροντή, θ ' εκ τής Λουγδουνικής λαγήνου προερ
χόμενος τιναγμός , είναι ο κεραυνός.
ΤΓριν ομιλήσω περί τούτων των πραγμάτων, άναγκαΓεν μοι φαίνεται νά σας είπ ω , ότι μερικά
όργανα εφευρεΟησαν από τούς περίφημους φυσι
κούς, ΦραγκλΓνον , Δαλί£αρτον , Βεκκαριαν , και
Βόλταν * δια νά γνωρίζουν τήν ατμοσφαιρικήν η
λεκτρικήν,
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7 39’ Η" άπλουςή-ρα, καί συνηΟε^ερα μήχανή
είναι ή πετομένη ελαφος * ήγουν ο τετράγωνος
χάρτης, τον όποΓον δενοντες οι παΓδες με κλωςην,
υψούσιν είς τον άεοα διά νά παίξουν. Αυτή επενοηΟη εν ταύτω άπο τον ΦραγκλΓνον, και ρπό τόν
Ρ ω μ α ν. Η* κατασκευή του πρεπει νά ηναι * οχι
από χάρτην, αλλ’ από λεπτόν μεταξωτόν ύφασμα
κολλημένοV επάνω- εις ςαυρόν άπό κάλαμόν, η
άλλο ε’λαφρόν ξύλον , χ χ ι η κοουφη του νά εχη
νήμα οξύ μεταλλικόν · είς τό σχοινίον -νά ήναι περιτετυλιγμένον νήμα λεπτόν μεταλλικόν απ’ άκράς
εως της άλλης ακρας, όια να τρεχη η υλη απο
Της κορυφής εως τήν γήν; E k τό κάτω άκρον του
να ηναι δεμενον μεταξωτόν σχοινίον, μακρόν με
ρικούς ποδας, διά νά ηναι μονήρης η είς τόν άε'*
j5* μτ,χανη, δμςίως κα: μεταλλικόν νΓμα αντί ά-

γωγού, είς του οποίου το άκρον σϋνβθίζουν νά δέ
νουν μεταλλικόν σφαιριδίου , η χάλλιον όπου τε^,
Xetovsi τό μεταξωτού. Ο^ταν ο καιρός ήναι θυελ
λώδης , και η μηχάνη εις του αέρα, κρατούμενη
υπό του μεταξωτού σχοινιού , cx του μεταλλι
κού σφαιριδίου εξέρχονται σπινθήρες, σημεΓον τού
ηλεκτρισμούς της ατμόσφαιρας.
V
,
Πολλαί τοίαύται μηχαναί επενοηθησαν , και
πολλοί εφονεύθησαν υπό του κεραυνού εν αυτοΐ'ς
τοΓς πειράμάσιν * δθεν καί όποιος κάμνει πειράμα
τα και μέ την ηλεκτρικήν μηχάνην, πρέπει νά προ
σεχή μάλιςνχ τό προσωπόν.
74-0. Συμφωνούν πάντίς of φυσικοί, ότι τό
γενικόν ταμειον της ηλεκτρικής ύλης είναι η γη. TToflgV Τ.3 ΟΑυτή περιεχει πρός τόύτοις εις τούς κόλπους της 8?χ«ται της
άτμο$φαίοα
άλλας ύλας, αι όποΓαι κρατούν εις χαλινόν την
τί ήλίχτρικτχ
ηλεκτρικήν, καί την πυκνόνοιϊν t Ις πολλά μέρη.
Α’φ’ ου μαζευθη πολλή9 εκπηδα ενίοτε ιίς την
επιφάνειαν της γη ς, η διά των κρατήρων, η καί
διά των ατμών ·. μάλιςα τούτους ως επί τό πλεΓςόν μεταχειρίζεται η φύσίς ώς αγωγούς της ηλεκτ
τρικης , όΓ τινες την υψώνουν εως τά νέφη , καί
εκεί’ μένει, ά'ν δεν εύρη άντίςασιν ■
δε' μη, επι*
^ρεφει πάλιν εις την γην με τούς πυκνωθέντας α τ 
μούς, ηγουν με την βροχήν.
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Περί της uCTQx+Cm, βροντόκ , κοά κε
ραυνόν.
η=9*ν τι?©74-· Κπβιδ·^ είναι άποδεδειγμένον, 6τι εις τον
r , r , θυελλώδη χαιοον επικοατει εις την ατυ.οσραιραν η
ftt-vc?. a*
, ' ν
r
* ν1 * ^
^?αττη, χαι ηλεκτρικη υλη , rparet να θεωρησωμεν το θύελλα»τ δρδχτη.
£ε- ν£φ0ς 9 ώς μέγαν αγω γόν, μονήρη , καί ήλεκ^*

η

τοισμενον. Ουσα λοιπόν προξενεΓ τη; μηχανής '
ηλεκτρική εις τά ετερηλεκτρικά σώματα , μο
νήρη, η μή , τα αυτά πρεπει να κάμη καί εις ό
σα σώματα το νέφος απάντηση * ή,γουν θέλει η
λεκτρίσει διά μετΟχής τά όπωσουν μονήρη, τα δε
αλλα Οελει τά τινάζει σφοδρότατα, θέλει τα καύσει κ. τ. Καν λοιπόν ήλεκτρισμένον νέφος απάν
τηση μή τοιουτον , η όλιγωτερον ήλεκτρισμεάον,
επειδή τής ηλεκτρικής ιδίωμα είναι νά ίσοροοπή,
τό περίττευαν οβυςόν εις τό εν νέφος πήδα εις το
άλλο * οΟβν πολλάκις από τό κατώτερον νέφος, ή
απο τήν γήν αύτήν πηδά ή ηλεκτρική εις τό «νώτε ρ ο ν διά τούτο ό κεραυνός, όχι μόνον π ίπ τ ε ι,
αλλά καί αΡαβαινει.
Ο ταν μεταέαίνη από ενός νέφους εις άλλο,
τότε φαίνεται ό ηλεκτρικός σπινθήρ , τον όποΓον
όνομαζομεν αςραπήν. θ ' αήρ , όςτις δεν εχει
συγγένειαν κάμμίαν μέ τή,ν ηλεκτρικήν υλη,ν , άν0:<7αται διά'τή ς «λατικότηττός τ ο υ , όθεν ακούε
ται ο πάταγος , ό λεγόμενος βροντή.
Ε άν η ηλεκτρική, μεταβαίνουσα από νέφους
εις νέφος δεν ευοη έμπόδιον, καί μόνον συςτέλλεται εις έαυτήν , τότε δεν προξενεί* π ά τα γον'
οθεν πολλάκις ή άτραπή χωρίς βροντήν. Χυμβαί-
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vst τούτο πολκάχις μάλιςα όταν ό καιρός η ναι
ζεςός προς τον ορίζοντα, μβτά την δύσιν του ή
λιου. Καί αι τοιαυται κενώσεις της ηλεκτρικής α
κολουθούν εις τα ύψη της ατμοσφαίρας, οπού α
ραιότερος ό άηρ * και**τούτο γίνεται φανερόν άπο
τό φώς, τό όποΓον εκτείνεται περισσότερόν πα
ρά το των κυρίως αςραπών , καί ομοιάζει με τό
φως της ηλεκτρικής ύλης της εν 'ω κενω λαμπούσης,
και οχι με τό φως του σπινΟηρος Ισως προερχονται αί τοιαυται άστραπαί από τό υόρογ όνον ,
τό όποιον επειδή πλέει «ίς την άτμ,οσφαΓραν, ανάπτεται με τον ηλεκτρικόν σπινθήρα, όθεν κα';
διακσατεΓ εις πολύ όιαςημα.
Φαίνεται η αςραπη πριν ακουσθη η βροντή ,
διότι τό φως είναι ταχυτερον του ήχου, ως εΓπαμεν εν τω περί φωτός.
74 2 * θ"σω περισσότερον είναι μονήρες τό θυελτ
risλωδες νέφος , ηγουν οσον ολιγωτερον υγρά είναι
διαy of ος
η περικυκλουσα ατμόσφαιρα, ωςε νά μην άφίνη ναμ.'.ς της βτό ηλεκτρικόν ρ'ευςόν νά τρίχρ διά της υγρασίας <οα<της, της
δίς της γην * καί όσω περισσότερόν ό καυσων ύ- βοοντης, χα
τού κβ;α’-ψόνει από την γην διά: των αφανών άτμων την η
λεκτρικήν ύλην, τόσω μάλλον φοββρωτερα γίνον
ται τ’ αποτελέσματα της άποκαταςάσεως της ισορ
ροπίας τούτου του ρευςου * καί όταν λειψή τό εν, η
τό άλλο , τό νέφος δεν ημπορεΓ ποτέ νά γεμισθη*
*αί ιδού τό ‘αί'τιον, διά το όποΓον , όταν ηναι υγρός
ό καιρός^ δεν ακολουθούν κεραυνοί* ούτε σχεδόν
μίαν ώραν πρότερον, εως δύο μετά την ανατολήν
τού ήλιου. Η' πολλή απο^ασις τού νέφους από
της γης ωσαύτως εμποδίζει την ισορροπίαν τ^*
ηλεκτρικής ύλης με Την γην * όθεν όσον ύψηλότεν
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pov βιναι το νέφος, τίσω περισσοτεραν ηλεκτρι
κόν ύλην δέχεται πριν κενωθη επάνω εις τον γήινον αγωγόν. Διά τούτο πολλάκις γίνεται βροντή
καί αςραπη, χωρίς νά πέση κεραυνός εις την γην,
διότι τό νέφος ρίπτει Τούς κεραυνούς του επάνω
είς άλλο.
Γνωμ*' to>v

T.*\cu<ov ~ i V0</»

74 3 · Ε’νόμιζου πάντοτε οί άνθρωποι, οτι οί
χβρανοι καί αί αςραπαί προέρχονται άπο την εζαψιν των Θειωδων, νιτρωδων, καί ρητινωδών ύλων,
διεσπαρμένων είς τον α έρα , καί συνηΟροισμένων
υπό των άνεμω ν, και ταραττομενων , καί αναπτομενων. Κ νόμισαν προς τούτοις, καί πιςεύει
ό χυδαίος λαός , ότι η ύλη τού κεραυνού μετα
βάλλεται είς πέτραν σκληροτάτην , καί διά νά γέ
νη τοιαύτη χρειάζονται ελαιώδεις, θειωδεις, σι
δηρά δεις , καί παχείαι ύλαι, καί άλλαι έκ της
γ
αναθυμιάσεις διεσπαομέναι, καί κρυςαλλωμέναι υπό της κεραυνούσης ύλης: Α λλά τούτο aivat
ψευδές. Μερικοί, εχοντες άνά χείρας την πέτραν,
την δεικνυουσιν 3ΐς άποδειζιν. ^σω ς η ηλεκτρικό
ύλη, όταν κενόνεται επάνω εις ύ λας τινάς γηΓνους,
τάς διαλύει, τάς ζυμόνει, καί τάς ένόνει δυνατά
μέρη άλλων σωμάτων, καί εκ ταύτης τός μίζεως προκύπτει σύνθετόν-τι πετρωμενον, καί κρυ«ςαλλωμένον. Διότι ηξεύρομεν , ότι ό κεραυνός, Ο
ταν διαβαίνη επάνω από τά μέταλλα, κατατρωγει τά μερητου, λεπτύνει, κ«ί τά κάμνει αιθέ
ρια* ηξδύρομεν προσέτι, οτι ό κεραυνός μεταβάλ
λει είς ύιλον την άμμον, καί άλλα τοιαύτα.
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7 4 4 · Εί'δαμεν, οτι το αντιχέραυνον έλκει τ^ν Τ«
όζύ ,
ηλεκτοικην ύλην * όταν λοιπον το ηλεκτοισύ.ένον
CTu,~
διαβαινη πλησίον, η επάνωθεν τοιν χωδωνοςασί* <uτίνκεραν.
ων , ορέων, δένδρων, η τοιούτων άλλων οικοδο- νον*
μων , ο’ κεραυνός ελκεται ύπό τούτων, εάν τύχωσιν εις την σφαίραν της ένεργείας του νέφους.

>
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74f* Α. π όσας παρατηρήσεις έγειναν, άπο- A’were^w/
ν
X . ; μ α τα τβ υκ ίβεικνυεται,7 οτι η κε=αυνουσα
υλη α?απα
- ί-ττσ· ·
*
* · να διαπέρα τα μέταλλα περισσότερόν άπό αλλα σώμα- νω αίςτάμίτα. Ο ταν είσέλΟη εις οίκον , τρέχει ευθύς είς το Titia;*‘
μ ετα λλο ν, κακεΐθεν πήδα είς άλλο * διά τούτο,
ο ; διτγοννται τιν*ς, ό κεραυνός πολλάκις 'διέλυσε
Τ« νομίσματα , χωρίς νά έγγίση το βαλάντιον.
Λ

74$. Είναι θαυμασία του κεραυνού η διευΟυν. A'-ftoreXior. "
1 χ λ »s>
..
- u.arct rev κεσις. Λυτή ακολουθεί τους ορούς της ηλεκτρικής
, .
^
«
7
,
^
1
pacuvo- ίπαητις τρέχει πάντοτε την συντομότερων οδόν, κ,ν: va>είς ^ ζώ ϊ
την οδόν του αγωγού σώματος. Ο' ηλεκτρικός
σπινΟηρ της λουγδουνικης λαγηνου τρέχει απο το
εν ακρον του τόξου εις τό άλλο , χωρίς να β,λά<1>η την χειοα τοϋ κρατουντος. Εκ τουτου πολλά φαινόμενα εξηγούνται. Πολλά βρέφη εμειναν
άβλαβη είς τάς άγκαλας της κεραυνωΟ.είσης αυτών
μητοός, καί πολλαί μητέρες είδον είς τάς αγκό
λας κεραυνωΟέντα τά βρέφη των. Το ξίφος ανα
λύεται είς την θηκην. χωρίς βλάβην αυττς * και η
®/κη αναλύεται χωρίς νά εγγιχΟη τό ξίφος.

\

^

Είς τους κεραυνωθέντας βλέπομεν τά αυτα
άποτελέσματα , όσα συμβαίνουν *ίς τά ζωα τα
φονευθεντα ύπό της ηλεκτρικής μηχανής* ηγουν
ρήξεις μικρών αγγείων κτ.
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Περί Σειόμοΰ.
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Η ΰ

ϊίάντες ηξεύρουσιν , οτι σεισμός λέγεται
/
\
<— ·
/
<->
,
vj- βι Τ{- ο τρομος μέρους, τίνος της επιφάνειας της γης. Οι
«?χαίων ws- παλαιοί πολλάς γνώμας βΓχον περί τούτου, η δε
fi τουτ#ν. χοινωτερα ητον, ότι γενναται από την υπό γην
εξαψιν , από άεροειδη ρευςά, χα: από εξάτμισιν
του υδατος. Κατά τούς νεωτέοους ό’μως ηξεύρομεν, οτι η ηλεκτρικό ύλη είναι πανταχού επίσης
σκορπισμένη, κατά τάς δίφορους των σωμάτων
χωρητικότητας. ο 'τ α ν ταραχθη η ισορροπία τ η ς ,
κάμνει όσα χαχά ε?δομ$ν είς τά παρελθόντα κε
φάλαια , και σπουδάζει νά «παναλάβη την ισορ
ροπίαν ταυ Την. Ε’κ ταύτης της βιαίας δυναμεως,
με' την οποίαν διαχεΓται , ζητούσα νά πέραση
* άπο · σώματα τά όποΓα την αφίνουν νά πέραση,
προέρχονται άναμφιβολως ο: σεισμοί, ■τούς οποί
ους ο: φυσικοί ςοχάζονται ώς υπογείους κεραυ
νούς. Η’ξευρομεν, οτι η γη είναι σύνθετος άπο'
άγωγά σ ώ μ α τα , ως είναι τά μ έταλλα , τά ύδατα κ. τ ,, καί από αύτηλεκιρικά, ως είναι τό OsFο ν , η ρητίνη κ. τ. Ε πειδή λοιπόν ούτως έχει τό
π ρ ά γμ α , είναι δυνατόν η ηλεκτρικό ύλη νά κυκ^οφορη ευκόλως είς τά σπλάγχνα της γης; Ο χ ι
βέβαια. Τ ά αύτηλεκτρικά σώματα την εμποδί
ζουν ' όθεν πρέπει νά χυθη είς τά υπόγεια σπή
λαια διά Ttvo? μετάλλου, η ροής υδατος. Ε’κείμέσα συναθροίζεται πολλή , εμποδιζόμενη ύπό των
αύτηλεκτοικων σωμάτων ό'θεν επειδή ελειψεν η ισορ
ροπία, αυξάνεται η βία της είς τό νά διαχυθη.
Χυμβαίνει ενίοτε νά έλευθερόνεται από την φυλάΤ ί ·7ν«ι ά
ί ’.^μες.
<

f

χην, εα! «λευθερουμένη , προξενεί εκείνον Τον
τρόμον , τον οποΓον όνομάξομ,βν σεισμόν.
748· Τ α φαινόμενα του σεισμού είναι ανά ΓΓώς ίξϊΐ
λογα με όσα εί'δαμεν εις ττν ηλεκτρικήν μηχανην* γοΟνται τά
του <?ε'.σμβυ
οΟεν ημπορούμεν νά μιμη.θωμεν τεχνικως τον σει άχοτδλεσμα·.
σμόν, και επομένως διά του ηλεκτρισμού νά έξη- τα.
γησωμεν πάντα τά φαινόμενα.
ηναι
749* Το πρόβλημα το ύ το , ηγουν εάν ήναι
ί'υνατον να
δυνατόν ν’ άποφυγωμεν τ αποτελέσματα του σει
•ηρολα^ωμ,βν
σμού , όσον είναι άναγκαίον, το'σον etvat δύσκο- τα κακα toy
λον. Οί φυσικό! λέγουν ούτως. Ε’πειδη ε.’ς τον σειβμβυ.
σεισμόν ακούεται κρότος εις τά σπλάγχνα της
γης., και επειδή ό σεισμός τελειοάει με σκάσματα της γη ς, ως εις τά ηιταίςια ορη συμβαίνει, έκ
τούτου συνάγομεν, ότι διά νά έμποδίσωμεν την
εξοδον του υπογείου τούτου κεραυνού, πρέπει νά
βαλωμεν είς πράξιν θ',τι μεταχειρίζονται διά νά
εμποδίσουν την έξοδον των μεταλλείων * άγουν
πρέπει πρώτον νά παρατηρησωμεν , πού είναι το
σπτλαιον εκείνο, είς το όποΓον εύρίσκβται εμπο
δισμένη η ηλεκτρική ύλη* Ε πειτα νά λογαριάσωτ
μεν πόσον άπε'χει άπό την επιφάνειαν της γ η ς ,
και ούτω νά σκάψωμεν άναλόγους λάκκους , διά
νά λάβη κοινωνίαν η ύλη μέ την ατμόσφαιραν*
Eivat πιθανόν , ότι τά βουνά έχουν τοιαύτα σπή
λ α ια , και σώματα διάφορα, αδύνατον όμως νά
7μ>οσδιορίσωμεν το βάθος της γης * οΟεν αδύνατον
κα! νά έμπδίσωμεν τον σεισμ,όν*
7JO . ΙΙαρατηρεΓται, ότι μετά τον σεισμ,όν Το ’κ των
προ τού διωρισμένου καιρού γίνονται τά σπαρτά* βίΐο,α m'j c φίλος.
τά χωράφια γίνονται πλέον εύκαρπα, κα! τά δέν
δρ α , κα! τά όπωοικά φαίνονται ότι αποκτούν

^ιρισσοτεραΡ δόναfxtu, καί -τελβιο'τητα * εάν Xotfcov ήναι επιβλαβής, είναι όμως καί ωφέλιμος ό
σεισμό?.

Τ ί s?v«c »i

7 f i. Οι σεισμοί έχουν φανεράν κοινωνίαν με
τούς κρατήρας , ηγουν με τά; πυρκαίας , τάςέχκ α ί τίς
>ί
«ουτων α-.- -πηδώσας ως επί τό πλεΓςον άπό τά βουνά. Τρία
τίί.
<-> ^
t ι^
»
ν —4* · '
* »ν
τοιαυτα ορη «υρισκονται εις τον Ευρώπην, η Αιττνη μ’ς τον Σικελίαν , το Βεσούβιον είς Try Νεάπολιν, καί ή Ε'κλτ. εις τον I σλανδίαν. Φαίνεται ^
ότι το τοιούτον πύρ προέρχεται από τα εμπρήσϊ.
μα σώματα, τά όποΓα διαλυοντα τό ύδωρ, εχουσι τό ©ξύγονον , καί έ^τειλίσσουσι πολύ ύδρογοyixov πνεύμα, άπό τό όποΓον άλλο ύψόνεται, xcfi
άλλο άνάπτεται μ* την προσέγγισιυ τού ατμοσφαι
ρικού άέρος, καί ούτι,» προξενεί" όσα παρα'όοξα φαι
νόμενα βλίπομεν είς τάς* διαρρήξεις. Το ύδρογονικόν πνεύμα y εάν ςενοχωρηθη εις καν εν μέρος,
βιάζεται νά έξέλθη , καί ούτως ανατρέπει παντα
τά κωλυοντα ^ καί Γσως καί τούτο είναι έν αί'πον
τ#ύ σεισμού.
ΤΓίΐ?άμ.»τα
7 5 2· Διά τάς εκ τού πυρός διαρρήξεις άναγo-iva μ;μη- Χ&(α είναι ή συνδρομή, όχι μόνον τού ύδατος,
6ω/Λίν ΤΟνς, .
.
’>
*
/ ' , /
η <
αλλα και που αερος * εκ πείρας ηξευρομεν, οτι r:
ζύμη ή εκ θείου καί σιδήρου , βρεγμένη μέ ολί
γον νερόν, καί βαλμένη είς τρόπον, ως·ε νά έχη
κοινωνίαν με τον άέρα, μετ’ όλίγην ώραν φουσκό^
νει, καί εκτειλίσσει -αεροειδή πνεύματα, καί άνάπτεται* εκ$Γ τότε εύρίσχομεν ευκόλως, ότι μέpf>S ύδβτος, καί αερος είναι διαλδλυυ,ένον ♦ καί
Κ?ατι?^£ς ,

r διάλυσις αύτη προέρχεται έκ της συγγινβίας του
οξυγόνου τού ευρισκομένου εις,τά δύο μέρη, τό
όποιον είς την καύ'σιν γίνεται ςερεόν, καί άφινει
Ελεύθερον πολύ θερμαντικόν, όπου εκαμνε ρβυςόν
τό υ^ωρ , καί τον αέρα. Το θερμαντικόν τούτο
πρόξενε? τό πυρ, τό όποΓον εξακολουθεί, εως
ού Τα εύπρηςα σώματα χορτασθώσιν από οξυγόνου.
Ε αν κάμωμεν τό πέραμα τούτο εις σένα καί
κλεισμένα α γνεία, ως a η υλη να μην έχη καμμ.ίαν κοινωνίαν μ,έ τον αέρν>, δεν λαμβαώει εκ^α,.
σιν τό πείραμα.

7 7 3 * ^ εν εί’>αΐ λοιπόν παράδοξον , εάν αί της Τ λη ό εκ
των τφαίςΟ.

F κς διαρρήξεις ριπτωσιν εξω ύλην * ενίοτε εκρίπτβνται υλαι λασπώδεις, άλλοτε δε υδατώδεις.

toν ερεών.

Β όρειον Σ έλ α ς.
7vJ. Ε’νίοτε πρός άρκτον είς τό όψηλόν μέ
ρος τάς ατμόσφαιρας βλέπομεν ατμόν τινα κόκκινον καί αναμμενον ος τις κοκκινίζει, όλον τον ου
ρανόν τούτο λεγεται Βόρειον Σέλας. Το φως του
φαίνεται να κινηται ατα'κτως, καί περιέχει κ«*
χρωματισμένα τόξα.
755* Είναι βέβαιον, ότι από την σηψιν τών
ζωικών ουσιών , , από την διαλυσιν τού υδατος,
καί από αλλας πεο.ιςάσεις , γίνεται πολύ υδρογο,νικόν πνεύμα , μάλιςα όταν συντρεχη καί βοηθ.η
η ενεργεία τού θερμογόνου , καθώς συμβαίνει υ
ποκάτω τού ισημερινού, όπου είναι πολλά θερμό*
της. Το πνεύμα τούτο δεν έχει καμμίαν συγγέ
νειαν μέ τον ατμοσφαιρικόν αέρα, ουτ ένόνεται μέ
αυτόν* καί επειδή είναι εννέα, η δέκα φοραίς,*·*
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6η,
λβφροτερβν εκείνου , τρε'χει πάντοτε εις τον ύψη,
λότβρο της ατμόσφαιρας το'πβν, κέκεΓ μαζόνεται,
αν δεν διασκορπίζεται εκ τίνος περιςάσεως^. Η*
ηλβκτριχη διαφθ^ίροι άνάπτουσα τό πνεύμα τούτο,
άλλ’ SL9 πάσαν χαυσιν πρέπει να μεσολάβηση το
όξυγονιχόν πνεύμα, έγγίζον τό καιόμενον σώμα.
Δεν ποεπει λοιπόν να καη, 6?μη έχει όπου εγγίζει
τον αέρα. ,Η’ξεύρομεν δέ, ότι τό ύδρογόνον χαίεται αργούς , όταν ολίγον έγγίζη τον άερα * οθεν.
η καύσις ημπορεΓ νά διαρχέση πολλάς ημέρας, κα:
εβδομάδας’ όταν όμως αύξάνη η προσέγγισές του
με τό ε'ζυγονικσν πνεύμα, άνάπτεται γρήγορα. Εις
ταυτην τήν χαυσιν , ως είπα πολλαχου, εχτειλίσσεται φως, κα: Ο.ερμογόνον, καί έκ τούτου προ
έρχεται ό κόκκινος καί πεπυρακτωμ.ενος άτμ.ος, τον
όποΓον βλέπομβν »ις τά βόρεια σέλα * κα: όσω πε
ρισσότερον εκτείνεται η καύσις, τόσω μεγαλειότερον είναι κα: τό σέλας.
Λ·.κτ·

*

-προς

1"

το

τ·υ ς

•Πίλους»

Of τύλοι τού άέρος υπό τον ισημερινόν
είναι μακροτερα, παρα τους όντας εξω των τρο
πικών ’ t/θεν χύνονται επάνω των μικρότερων, κα:
γίνεται εις τά υψηλά της ατμοσφαίρας μέρη , ως
tv ρεύμ.α αερώδες. Το ύδρογόνον λοιπόν άπο>0εΓται προς τούς πόλους, κ εκεΓ άνάπτεται.
75^·

Περί των τυχαίων Λυρών , καί άλλων τομ
outgoν μετέωρων.
Tt live-, τα
Πολλών ειδών φώτα βλέπομεν είς τον
«υχαΓα τ.υ,
,
ν ,
*
^
ρα'.
ουρανον * τυχαΓα πυρά λέγονται μικρά: τινες λαυραι ςρογγύλαι ώς επ: τό πλεΐτον εχουσαι διάφο-

ρον το σχήμα, Η' κίνησίς Των είναι ταχύτατη*
διότι άπωθούνται υπό του άνεμου , φαίνονται ως
επί το πλεΓςον, οπού είναι κοιμητήρια, η βαλ*
τωδεις τοποι κ. τ. Το αίτιον τούτων πιθανώς εί
ναι το μετά φωσφόρου ύδρογονικον Πνεύμα, το
όποιον εξέρχεται μαλιςα από την σηψιν των ζωίj
^
κν>ν ουσιών.
7^ λ. ΓΓολλακις βλέπομεν , μάλιςα την ανόι- Π spi των
ξιν , και τό φθινοπωρον , μερικά φωτεινά σφαι S'larrovTwv
άςΐρίΛ’Ρ ,
ρίδια τρέχοντα την νύκτα εις τον ουρανόν, έπειτα σφα;οων χ. τ.
πιπτοντα εις την γην ταυτα λέγονται διάττοντές
άςέρες. Βλέπομεν προς τούτοις μερικά μικρά φώτα
επάνω εις τά σχοινιά, καί τόν ίςόν των καραβιών*
ταυτα λέγονται Κάςωρ καί Πολυδεύκης* ομοίως
καί μερικάς σφαίρας , αί όπΟΓαι τρεχουσι με τα.
χύτητ« εις τον αέρα, καί έχουν άσπρην ουράν,
και χάνονται χωρίς κρότον.
75'9· Το ηλεκτρικόν ρευςόν, καί ενίοτε η καύ- AiTta reJσις τού ύδοογονικού πνεύματος προξενεί τά ρη- Twy.
Θβντα μζτβωρα.

Περί Των έξ νΰανος μετεάρον.
ηβο. Το θερμαντικόν ηνωμενον με τό ύδωρ Ms'ewpa
αποτελεί" τούς ατμούς. Οί διάφοροι βαθμοί της ε ξ •υδ'ατος ,
x a l τςν Τοίν
διαλύσεως των ατμών κατά τάς διαφόρους κρά «8X0.
σεις, άποτελούσι τά εξ ύδατος μετέωρα, ηχουν·
τά νέφη, την ομίχλην, την δρόσον, την βροχήν
κ. τ. εις όλ*ην την επιφάνειαν της σφαίρας ημών,
λέγει ό Χαπτάλιος, γίνεται άπόςχζις * ά θερμότης
τού ήλιου έξατμιζουσα ύψόνει τό ύδωρ* οί ατμοί
μένουν κρεμασμένοι εις τόν αέρα* καί όταν κρυ-

όνουν, πίπτουσιν εις την γην* εκ τούτου καθαρί
ζεται συνεχώς η ατμόσφαιρα* ο Βόλτας άπέδει-:
ξεν, ότι εις την σύνθεσιν των ατμών έχει χωράν
λαί η ηλεκτρική ύλη * οι ατμοί ροφουν ηλεκτρικήν
ύλην * άλλ’ όταν παγόνουν , η ύλη αυτή μένει
ΙλβυΟέρα , εως ου η £ροχη , η άλλο αγωγόν σώ
μα την ρίψη πάλιν εις την γην.

Ν
Γ ε ν ι ά ς τ«ν

ί

ηβ\. Οι υδατώδεις

φ π.

·

ατμοί οι βύρισχόμενοι «ί£
την ατμόσφαιραν, ενίοτε είναι ξηροί, καί αφα
νείς , καί τότε κάμναυν το παν διαφανές, κα' ξη
ρόν * ενίοτε είναι ξηροί, άλλ’ ορατοί, καί πυκ^ούμενοι άποτελούσι μικρά καί κενά σφαιρίδια , τά
ο'ποΓα ημπορούμεν νά τά όνομάσωμεν πομφόλυ
γας έλαφράς,
γίνονται οι φυσώδεις ατμοί*
καί·όντες ελαφροί, βαςάζονται ακόμη εις τον α 
έρα* εάν όμως συναχθώσι πολλοί εις εν μέρος,
σκοτίζεται ό άηρ, καί γίνεται τό μετέωρον τό
λεγόμενον Νέφος. Τ α νέφη λοιπόν είναι άθροισμά
φυσωδών άτμών ,. ηγουν ορατοί, καί ί-ηροί ατμοί,
οΓ τινες πρόκύπττουσιν άπό τον πρώτον βαθμόν της
διάλύσεως, τον όποΓον δοκιμάζουν οί άφανεΓς α τ
μοί* άφ’ ου γένωσιν ουτω τά νέφη , καί βαλθώσι
κατά τύχην εδώ καί εκεί, η διά τινα ελκτικήν
δύναμιν, η ωθούμενα μετρίω; υπό τού άνεμου,
ένόνονται, καί αποτελούν τά μεγάλα νέφη
Διαφο
. 7
Το νέφος, όταν »ναι ψύχος, είναι ώς επί τύ
fi.«Ta£u των
νεφών τ·ν πλείςον σύνθετον άπό φυσώδεις ατμούς' άλλ’ όταν
χ6ψ.ων·ς , ηναι καύσων, περιέχει πολλην ηλεκτρικήν ύλην * διότι
κάΐ tew-Os- τό θερμαντικόν ένόνετεα, όχι μόνον με τό ύδωρ

κίφων.

obey

62.

Co?
λα: τό εξ α τμ ίζει, αλλά καί με την ηλεκτρικόν ^
την οποίαν μεταφέρει από την γην εις τά νέφη *
όταν όμως δεν ηναι ίκανόν τό θερμαντικόν, δεν
ημπορεΓ ·νά ύψωΟη τόσον η ηλεκτρικό. Καί διά
τούτο τον χειμώνα δεν δείχνουσι κάνέν σίίμειον
ηλεκτρισμού τά νέφη’ ε£ εναντίας τό θέρος, και
τό φ&ινόπωοον έχομεν αςφαπάς, βροντάς, κεραυ
νούς , θύελλας κ. τ· εις δε τον ψυχρόν καιρόν,
βροχήν, χιόνα κ. τ.

fe

ρ ο χ

ίί.

763. Ο'ταν του νέφους σί φυσωδεις ατμοί χά- Γενεβιςττ^
σουν πολύ θερμαντικόν, τό όποΓον εκράτει τούς
ατμούς διαλελυμένους, τότι , επειδή ό άηρ δεν
ημπορεΓ να' τούς βαςάση ,' πίπτουν εις την γ η ν ,
χάί μύτη είναι η βροχό· Το μέγεθος καί
η ποσό της αυτής προέρχεται άπό πολλάς α ιτί
άς , καί μάλις από την ποσότητα τού θερμαν
τικού, τό όποΓον χάνει io νέφος , άπό τό πλη^
$ος των εν τω νέφει ατμών , καί άπό ττν προς
την γην εγγύτητα.' Ε’νίδτε πίπτει λεπτότατη βρο
χή. Τούτο προέρχεται άπό την άραίωσιν τινων
τού άερος ςτλων , η άπό αίφνηδιον *ίς ψύχος με
ταβολήν , διά την οποίαν ο- άόρ δεν ,ημπορεΓ νά
βαςάση τον άφανη ατμόν , οθεν μέρος αύτσυ ευ
θύς μεταβάλλεται εις ύδωρ , καί δίά την μεγαλιΐοτέραν του έιδικην βαρύτητα πίπτει. §,ίς την γην.
Η’μπορεΓ προς το ύ τες νά πρόέλθη η βροχή , όταν
αιφνηδίως ελ9η θερμός καί υγρός άηρ , γεμάτος
άπό υδατώδεις ατμούς, πνέων εκ θαλάσσης νότος,
η δυτικός, όςτις εύρών έν τη ατμοσφαίρα ησυχί-

■6 ό (^

τίποτε’ τό φαινόμενον όμως είναι φυσιχωτατον. Η"
«τμοσφαΤρα είς T ry γαληνιον Ημέραν γεμίζεται α
πό αφανείς ατμούς * ποός την δύσιν του ηλίου έρ
χεται τό ψ ύχος, όθεν. πυκνόνοντμι οι α τμ ο ί, χαΐ
γίνονται ορατοί, διαμένουσιν ούτως ώρας τινάς ,
9ίτα διαλύονται * η όλην τό* νύχτα μένουν πυκνω
μένοι , καί όταν φανη ό ήλιος, διαλύονται. Η' Ο
μίχλη ενίοτε είναι πυκνότατη , καί τούτο προέρ
χ ετα ι από τούς πολλούς ατμούς ^ οίτινες διαλύον
ται διά την ελλειψιν τού θερμαντικού: Δεν είναι,
αρκετή τού τλίου η Θερμότης νά ττν διασκέδαση,
αλλά χρειάζεται καί ζηρο'ς άηρ, καί μάλις·α aV
τά νέφη εμποδίζουν τό πέραμα των ηλιακών ά*
kTivlav είς τά κάτω μέρη της άμοσφβίρας;

Δρόόος.

τρ

766. Λ έγεται Δρόσος τό νερόν εκεΓνό,
ο- Γίνεις τη<
εύρίσκεται διακεχυμένον ως μικραί ρανίδες ^ 5<τ·1'·
επάνω είς την επιφάνειαν των σωμάτων των εκτε
θειμένων είς ανοικτόν αέρα μάλιςά την άνοιζιν τό
ποωί. Καί τούτο τό μετέωρον προέρχεται από την
διάλυσιν των αφανών ατμών , οιτινες ησαν ηνω
μένοι με τον ατμοσφαιρικόν αερά. Μετά την δύσιν τού ηλίου , επειδή ολιγος-εύει η ποσό της τού
θερμαντικού, τό όποΓον έκράτβι το' ύδωρ διαλελυμένον, καί επειδή έπορ.ένως όλιγοςεύει η συγγέ
νεια τού άέρος πρός τό ύδωρ ^ αναγκάζεται Το
τνδωρ νά έπιςραφη είς την προτέραν του κατάτασιν. Καί επειδή η έπιςφοφη τού υδατος είς υγρόν,
είναι ανάλογος με τό ψ ύχος, ό',που έπιχρατεΓ είς
την ατμόσφαιραν, διά τούτο πρέπει νά ηνα^πι*

ποιον

Q q

αν καί ψύχος , δεν ημ^ορε? νά κράτηση διαλδλι^
/
* *' (S
μενον το υόωρ.
‘Ιδιαίτερα
7^4* Τ α είρημενα της βροχής αίτια afvaι γε
«.ιτιά της
νικ ά ' είναι καί άλλα δύο Ιδιαίτερα, ηγουν η ευ
Ρροχης.
τη ατμόσφαιρα καυσις του ύδρογονικού πνεύμα
τ ο ς , καί η μετάβασις τού ηλεκτρικού ρευςου α
πό εν νέφος είς άλλο, η είς την γην. Η’ςεύρομεν,
Οχι με την καύσιν τού πνεύματος τού'του διά της
ποοσεγγίσεως τού οξυγόνου γίνεται τό ύδωρ, και
ως επί τό πλειφον η καύσις αύτη γίνεται μέ κρό
το ν , φως, καί πολλτν τού άέρος ανισορροπίαν*
Ε’κ ταύτης της αιτίας' άναμφιβόλως προέρχονται
τό θέρος πολλαί βροχαί * ότχτν άναφθη τό υδρο
γόνων άπό την ηλεκτρικήν, η οποία διά νά· ισορ
ρόπηση μεταβαίνει από εν νέφος είς άλλο , η είς
τόν γη ν, γίνονται αί αίφνηδιοι εκεΐ'ναι βροχαί,
με άςοαπάς , καί βροντάς , ως συμβαίνει τό Θέ
ρος. Η* τού αερος ανισορροπία προέρχεται έκ με
ταβολής της μεγάλης' ποσότητος άεροειδούς τίνος
είς μικρόν ύδατος μέγεθος.

ρευςοΰ

Ο’μίχλη.
Γίνεσις της

ον^η ς·

765. Η' ο μ ίχ λ η , ηγουν ό υγρός άτμ.ός ,· και
ορατός, οςτις Θολόνει την ατμόσφαιραν, ημπορεΓ νά παρομοιασθη μέ την λεπτοτάτην βροχήν.
Αυτή προέρχεσαι, η άπό την διάλυσιν των οίκ 
των άτμων , πριν γένωσι νέφη , η άπό Την βραδεΓαν, καί κατά διαδοχήν διάλυσιν Των φυσωδων
ά τμ ω ν, έξ ών συντίθενται τά νέφη. Παράξενον
φαίνεται ότι μετά την γαληνιον ημέραν ακολου
θεί ομιχλώδης τόσον, ωςε να μην βλέπωμεν τι-

ό ιο

ν

ρί6·σοτερα
δρόσος, όταν φανη ο ήλιος είς τό\>
ημέτερον ορίζοντα · διότι τότε είναι η τελευταία
ςιγμη της περιόδου του, δια τούτο είναι καί πε
ρισσότερα ψύχρα* Α φ ού όμως χύση πολλην θερ
μότητα , τότε πρέπει νά παύση η δρόσος * διότι
τό tv τη ατμόσφαιρα ύδωρ ένούμενον με τό θερ
μαντικόν* γίνεται έξ αρχής α τμός, κα: ύψόνεται.
Τί T O S X
767. Η' δρόσος ωφελεί τά φυτά , ύγραίνουΤτς ipeasy σα τά μέρη των * τά οποία παρά πολύ θεριχανΟέντα
• <f « λ β ς .
υπό της θερμότητας, μαλιςα τό θέρος, αποκαθιςάνει της έν τη ατμόσφαιρα ηλεκτρικής ύλης την ισορ
ροπίαν με τόν γη ν, διότι γίνεται αγωγός μεταξύ
των δύο. Διά τούτο όταν πίπτη πολλή δρόσος,
σπανίως συμβαίνουοτ ζαλαιχα: Ουελλαι * η αν συμ
βαίνουν, δεν είναι τοσον φοβεραί έκ μέρους της
ηλεκτρικής ύλης. Ε ξ εναντίας όμως όταν ίδω μ εν,
οτι δέ'/ γίνεται δρόσος , η διότι or ουρανός είναι
σκεπασμένος με νέφη,
δώτι ό άηρ, αν χα: ψυ
χρός* δεν περιέχει ^ σ ο υ ς ατμούς , ωςε νά αναγκασΟη ν’ άφηση μέρος τούτων * η διότι επέρχεται
θερμός, καί ξηρός άηρ, όςτις εμποδίζει της ημέ
ρας τούς ατμούς νά π α γω σ ι, τότε πρέπει νά ήναι
συνεχείς αί Ούελλαι, διότι λείπει ό μεταξύ της
ατμόσφαιρας καί της γης αγω γός, ος τις προξε
νεί τάν ισορροπίαν της ηλεκτρικής μέ ησυχίαν»
* 7 ^ 8 ' Α"ν σκεπάσωμεν τό τυχόν φυτόν μέ us’-

τ

Η·’ των φυ- ^Λν0ν * ω δ ω ν α ,νδιά να μην εχη κοινωνίαν μέ τ£ν
των έζάτμι- της ατμόσφαιρας άερα, εύρίσκομβν το πρωί τά
*ις
του'σκεπασμένα μέ δρόσον, ητις προέρχετα ι απο την εξατμισιν του υοατος , ο,που ευρίσκεται καί βίς την γην, καί βίς τό φυτον* καί
προξενίίΐΛΐ από την της ημέρας θερμότητα* Ο

έΐ I
ατμός ούτος δεν ημπορδί νά διαλυθη efs τον εν,
τός του αγγείου' αέρα, η διότι λείπει Α αναγκαία
του θερμαντικού ποσόχής , η διότι δεν είναι ανα
λογία μεταξύ ύδατος και γης. Μέρος λοιπόν πρέπει να πέση επάνω είς τό φυτόν , καί μέρος ελανω τ /ς γης , όπου τό φυτόν.

Πάχνη.
7έ)0. Λέγεται πάχνη at μερικαί exiiVat, λευ- Γβνβ<τι
κ α :, και παγωμε-ναι υυατωόεις, ρανιοες, εχουσαι
Α
διάφορον σχήμα , τάς οποίας βλέπομεν τό πρωί
επάνω των σωμάτων των εκτεθειμένων είς τον αέ
ρα , όταν αί νύκτες ήν^ι ψυχρά: , καί γαλήνιοι.
Κ /: α υ τ ή προέρχεται από την βραδεΓαν διάλνσιν
Των αφανών ατμών, όταν λδίπη την ημέραν ό ή
λιος , ηγουν τό θερμαντικόν, σμικρύνεται του
άέρος η κράσις, καί επόμενοι; η αυτού χωρητικότης είς τό νά περιεχη τον ατμόν * βιαζόμενος
ό ατμός νά χωρισθη aito τον άέοα , παραχωρεί
είς αυτόν τό Θερμ.αντικόν τ ο υ , τό δε ύδωρ, τό'
όπόίον ητον η βάσις το υ , άναγκαίως πηγνυταί,
διαλυόμενον είς λεπτότατα; ρανίδας, αί όποΓαι
πίπτουσιν άνεπαίσβότως επάνω είς την επιφάνειαν
των σωμάτων.
Η ’μπορεί νά πέση είς την γην άλλου είδους
λ ά χ νη , αν καί η κράσις της ατμόσφαιρας, καί
των περιξ σωμάτων ήναι είς την κράσιν τού πα 
γετού. Η* τοιαύτη πάχνη προέρχεται έκ δύο αί,
τιών. Πρώτη αίτια είνα ι, η μεταβολή είς υγρόν
των αφανών άτμων εξ’ αίτιας τ/·ς ελαττω.Θεισης χω- .
ρητικότητος τού άέρος. Δευτέρα, η διαλυτικη δύU q2
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ναμίς, η η τού ξηρού άέρος του πνεοντος παντού
τε εί$ τοιαύτην περιςασιν, συγγενή* μέ τούς α τ
μούς * όταν όλιγοςεύση τού άέρος η- χωρητιχότης ,
άφίνβΐ τούς ατμούς είς σχήμα υγρόν. Α λ λ επει
δή ό περίέχων ξηρός άηρ δεν χρειάζεται άλλο,
πλην θερμαντικόν, διά νά μεταβάλη εις ατμούς
άλλο ύδωρ, και νά το ένωση με τον εαυτόν του, διά
τούτο άφαιρεΓ άπό τό ύδωρ θερμαντικόν, και με
αυτό διαλύει εις ατμούς άλλο μέρος ύδατος, καί
ούτως ά'ναπληοούται εν μέρεί η τού ξηρού άέρος
προς τούς ατμούς συγγένεια , και μεταβάλλεται
εν ταύτω «ίς στερεόν τό λοιπόν μέρος τού ύύ
δατος.

Χί ον.
Γδνισι^τηί
773· ΕΓ Χιών είναι και αυτή αποτέλεσμα (3ρα ·
Χι«νε<.
δείας , καί διαδοχικής διαλύσεως των φυσωδών
άτμων , ηΤίς γίνεται τον χειμώνα , καί πάντοτε
εις κράσιν π α γετο ύ , τ καί κατωτέραν. Η’ρ.πορβΓ
νά προέλθη
χιών από δυο αίτιας κατά τό φαινο’μενον άντικειμένας. Ε*άν η κράσις ηναι επάνω
τού πα γβτού, καί ό άηρ χορτασμε'νος άπό υδα
τώδεις άτμούς, τότε αν πνεύση ξηρός άηρ, καί
ψυχρός υποκάτω τού σημείου τού παγετού , π α 
γώνει τούς αφανείς άτμού$, καί τούς μεταβάλλει
ίίς φυσώδεις , καί αποτελεί* μεγάλα λευκά νέφη*
Α ί διάφοροι κράσεις μεταβάλλονται εις κράσιν π α 
γετούς καί οί αφανείς ατμοί κάτ ολίγον διαλύον
ται * διότι δεν ημπόρουν νά διαρκέσουν διαλβλυμένοι είς αέρα τόσον ψυχρόν * καί τότ* γίνεται η
χιών^ ητις ακολουθεί* ούτω ς, έν οσω διαρκεί* ό

τ

6 ι$
ψυχρός άνεμος, καί ξηρός, εως ου ό άηρ χάση
την περιττήν ποσότητα του ύδατος, και τότβ έρ
χετα ι ό καλός καιρός.
7 7 ΐ· Ε-άν όμως εχωμεν είς τον αέρα κράσιν ψυ ΑνλΧη Υ2V8*
σις τι»ς χ-.»χροτέραν του παγετού, καί ελθη εν ταύτώ υγρός, και νος.
θερμός άηρ, τότε αί κράσεις γίνονται μια, ηγουν ή
του παγετού, η υποκάτω του παγετού, αρχίζουν
τότε νά διαλύωνται οί ατμοί, οσους εφερεν ό θερ
μ ός, καί υγρός ά η ρ , οί'τινες πίπτοντες , γίνονται
χιώ ν, εν οσω διαρκεΓ η κράσις υποκάτω του π α .
γετού. Ε ’άν δ έ κατά συνεχείαν πνεωσιν υγροί,
καί θερμοί άνεμοι, ύψονε.ται ή κράσις, παύει ή
χιώ ν, καί οί ατμοί διαλύονται είς βροχήν. Είπον
ανωτέρω, ότι η χιών πίπτει από τά νέφη είς την
γην μέ πολλών βραδύτητα* διότι εάν ή διάλυσις
τού άτμου δεν'γένη βραδεΓα , γίνεται άνσ< χιόνος
χά λα ζα · καί τψ όντι βλέπομεν πολλακις τόν χει
μώ να, ότι αν γένη αίφνηδιος διάλυσις τώ>· φυσωδών άτμώ ν, πίπτει τόσον λεπτή χιώ ν, καί σκλη
ρ ά , ως-ε παρομοιάζει με λεπτοτάτην χάλαζαν.

:Γα.
77~. Διά νά γένη η χάλαζα δεν φθάνει μόνον
ιός.
ή διάλυσις των φυσωδών α τμ ώ ν, άλλα πρέπει νά Xa>'a^ ·
συντρέχη προς τούτοις καί ·η ενέργεια τού ηλεκτρί
σου ρευςού. Α’πεδείχθη άπό πολλάς πείρας, ότι
τό θερμαντικόν τόσην- συγγένειαν έχει , με την η
λεκτρικών , ώςε την βοηθει είς τό νά ύψωθη όχι
μόνον ,εις τά περιέχοντα ταύτην σώματα, καί είς
τούς ηλεκτρισμένους αγω γούς, αλλά καί την φ«- „
ρει μεθ’ εαυτού διά τών αότηλεκτριχών σωμάτων.
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Η' ηλεκτρική λοιπόν ηνωμένη με τό Θερμαντικόν,
«ίς-κρασιν »$ ·> 2 0 , η καί 25 μοιρών επάνω του
παγετού , δεικνύει μεγαλην συγγένειαν με τον υ
δατώδη ατμόν, χαί τοιαύτην συγγένειαν, ώςε βίς
θερμόν ταμεΓον , καί υγρόν, χάνουν την ηλεκτρι
κήν των οι ηλεκτριζόμενοι αγωγοί. Ε ξ εναντίας
βίς τό ψύχος όλιγοςεύβι η συγγένεια της ηλεκτρι
κής με τό Θετμαντικόν , και μάλιςα διά τόν υδα
τώδη ατμόν * διά τούτο τόν χειμώνα η ατμόσφαιρα
δεν δείχνει κάνέν σημιΓον ηλικτρισμού, η πολλά
Ολίγον * τό δε' θέρος επικρατούν τά τοιαύτα ση
μεία , καί είναι τόσον φοβερά, όσον εμποδίζε
ται η κοινωνία μεταξύ των νεφών καί τν <ζ γης *
καί εξ εναντίας, όταν λείψη η δρόσος, η ό επι
τήδειος ατμός εις τό νά μεταφέρη την ηλεκτρικήν
από το'που εις τόπον διά ν’ αποκαταςήστι την ισορ
ροπίαν.
λ ''-’ λ » £ α

Ρ?«χην.

μ,ζ

773· Βλέπομεν πολλάκις, ότι εχ τού αυτού
νέφους πίπτουν εν ταύ-ώ καί χάλαζα,.καί βροχή.
Τούτο δ/.λοΓ, ότι αί ηλεκτρικά: κενώσεις φέρουσι
μεθ’ εαυτών εκείνο μόνον τό θερμαντικόν, τού
οποίου η ελλειψις ημπορουσε νά πηξη εν μόνον
μέρος τού ύδατος, δ,που πβοηλθεν εκ της διαλύσεως των ατμών. Καί εάν μετά πολλας ηλεκτριχάς κενώσεις πίπτη μόνον βροχή, είναι σημεϊον,
ότι η διά την προσέγγισιν άλλων νεφών, η διά
τό άδιάφορον της εν αύτοΓς ηλεκτρικής ύλης, τόσον
ολίγον θερμαντικόν άνεχώρησεν , ώς·« δεν ημπόρεσε νά παγώση. Ε άν τέλος πάντων με ολας τά$
ηχητικάς τού ηλεκτρισμού κενώσεις, δεν πίπτη
ούτε βροχή, ούτε χάλαζα , είναι σημεΓον, ότι
η ηλεκτρική, καί τό θερμαντικόν, τά όποΓα κε-

νόνονται άρ,οιβαίως από το εν νέφος είς το άλλο,
δεν είναι είς τόσην ποσ ότη τα , ωςβ νά μεταβ^λω©ιν είς υγρόν τούς φυσώόεις ατμούς * κα: πολύ
όλιγωτερον είς ςερεόν σώ μ α, ηγουν είς χάλαζαν.
7 7 4 * Παρατηρημένου είναι "πάντοτε , ότι δίς £’<-τηνβοί.
την θάλασταν πίπτει πεοισσοτέοα χ ά λ α ζ α , πα- >Κ<Τ(,αν 'Λι“
.
‘ t
^
Τ
πτίΐ α;s?*-'τρά είς την γην. Δ ιά να εζηγηθη τό φαινόμ,ενον eSTe'f* χ«\
τούτο , πρέπει νά παρατηρησωμεν, οτι ε’πειδη διά- >·α(^α·
φορος είναι η κατάς-ασις της ηλεκτρικής τών επιφα
νειών ,από τάς οποίας ύψόνονται οί ατμοί, δια τούτο
διάφορον χαρακτήρα λαμβάνει είς τά νέφη, Τ α σ υ .
υιςάμενα βίς την θάλασσαν νέφη έχουν ολιγην η
λεκτρικήν, ως προς τά επί γης συνιςάμενα * οθεν
όταν τά επί γης ελΟωσιν επάνω «ίς την θάλασσαν,
«ίς τρόπον ώς-ε νά κενώσουν την ηλεκτρικήν των
«πάνω είς τα επί της θαλάσσης συνις-άμενα νέφη,
τότε γίνονται άί φοβερώτεραί χαλαζαι * διότι ευ
θύς κενόνουν ό'λτν εν ταύτώ την ηλεκτρικόν των , "
καί μετ’ αυτής όλον τό θερμαντικόν, επάνω είς
τά νέφη της θαλάσσης. Ε'ποφιενως οί ατμοί Q*
συνιςώντες τά της γης νέφη μεταβάλλονται αμέ
σως , όχι μ.όνον είς υγρόν , αλλά καί είς παγετόν,
η χάλαζαν * καί άποτελεΓται τοιαύτη κρασις, ωςβ
ολον τό περιέχον πηγνύεται , καί όσον ύδωρ α
πάντηση πίπτουσα η χά λα ζα * με τό όποΓον ένουμένη , αποτςλεΓ σώματα ευμεγέθη.

Περί τύ>ν εξ άέρος μετίό^ον, ώγουν %?${
X ον ανεμοστροβίλων , Καί ^υδλλης.

775* Στρόβιλος, λέγεται εκείνη η φοβερά κί- Γεν*»:; **;
νησις, και δίνη, ητις καταβαίνει άπό τά νέφη είς ^?3^<·λο’>'·
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την γην, η είς την θαλασσαν,

κα: αύτη προέρ
χετα ι από την διαύασιν της ηλεκτρικές από τα
άνω εις τά κάτω, Ο ταν συνίςαται ό άνεμοςφόβ’ι.
λος, βλεπομεν είς την θάλασσαν, όπου αυτός
ς-ηριζεται, βρασμόν τινα του υδατος , τό οποΓον ύψόνεται εις διάβημά ενός π ο δό ς, και ό λοφο<
ούτος ό υδατώδης φαίνεται ως επί τό φλευςον λευ
κός. θ"σοι παοετηρησαν τον ανεμοσρόβιλον πλησιέ.
ς·ερον, λέγουν, ότι οπού ύψόνεται τό ύδωρ, α
κούεται ηχός τις. Το σχήμα και μέγεθος τού
του του μετεώρου , δεν είναι πάντοτε τά αυτά ,
5ΐ διεύθυνσίς του είναι ως επί τό πλεΓςον κάθετος
«πάνω είς την επιφάνειαν της θαλάσσης’ καί η
διάρκεια του είναι αδιόριςος, καί φαίνεται, όταν
η ναι τρικυμία* ως επί τό πλεΓςον προ τούτου,
η μετά η όμού με τον ςρόβιλον πίπτει καί χάλαζα , ά ςραπαί, η ραγδαία βροχή.
Γν;*μ η Τω\»

νεωτερων

'τίρ·. τ<»ί
*ρ«£ίλβν.

7 7 6· Πάντες οί νύν, φυσικοί συμφωνούν, ότι
ό ςρό£ιλος γίνεται, όταν τό νέφος ηναι πολύ γ«μάτον από ηλεκτρικήν, καί θέλει νά βαλθη είς
ισορροπίαν με την γην. Τ ά λοιπά έκτελουνται μη
χανικώς * όταν τό νέφος περά διά ξηρού αέρος,
ηλεκτρική φεύγει από εν μέρος τού νέφους, διά
νά «υρη ολιγωτέραν άντίςασιν έκ μέρους τού πε
ριέχοντας αέρος, όςτις δεν είναι άγωγός. Ο ταν
τό νέφος -ηναι γεμάτον από ηλεκτρικήν , καί ημ-,
^ορέση νά πλησιάση είς την θάλασσαν , η είς την
γην , καί εν τοσούτω η άτμοσφαΓρα ηναι μετρίως
υ γρ ά , τότε τό νέφος ανοίγει μεγαλειότερον δρό
μον , παρ’ όταν πίπτη κεραυνός. Ε’άν ημπορέση
νά τραβίση μεθ’ εαυτός ποσότητά τινα άτμω ν,

r
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η ηλεκτρικής απ επάνω πρός tct κάτω , κατα του;
νόμους τών ρευςών, τα όποια πίπτουν είς χωνδίΌν<>
λαμβάνει κώνου σχήμα διά την του έκτος άέρος
αντενέργειαν, καί διά την δύναμιν της Ολίψεως,
η καί διαχύσεως του καταβαίνοντος ρ*υς·ού. T o rt
πρέπει ν’ άνοιχΘη, (ώς συμβαίνει, όταν χύνεται
υγρόν τι διά το ύ ’χωνείου) κενόν είς το μέσον της
σπειροειδους δίνης, ητις προέρχεται άπό την ρηΘεΓσαν δύναμιν * ο'βεν τά υποκάτω σώματα δια
τη,ν έκ τών πλευρών Θλίψιν πρεπει νά υψωθούν ,
κα: ν’ άναβωσι μέσα είς τό κενόν της δίνης. Τα
σώματα ταυτα κλείοντα κατά τό μάλλον και ήττον τό κενόν της κατά κορυφήν ςώλης, ώθούντα1
εις την κορυφήν του κώνου, Τοσψ μ ε γ α λ ύ τ ε ρ α ,
διαρκέςερα, χα: φοβερώτερα είναι τ αποτέλεσμα*
τα του ς-ροβίλου , οσω περισσότερα είναι η πο.
σότη.ς rr.s, ηλεκτρικής ύλης , καί του έν τοΓς νεφεσι φυσώδους α τμ ο ύ , καί οσω πλέον ανάλογος εί
ναι της ατμόσφαιρας η υγρασία , ωςε μήτε πο
λύ πλατεΓα , μήτε «ςενη νά ηναι τού κώνου ν διάμετρος.
7 77* Ε*κ της είρημένης Θεωρίας μανθάνομεν,
ότι δεν είναι μάταιον τό ρίψιμον τών κανονιών
γον διάςημα* διότώη σφαίρα τού κανονιού σχίζουσα τον κώνον, δίδει πάροδον εις τον έκτος
α έρα , οςτις ιίσερχόμενος άπθκαθις·άνει την άνη-,
κουσαν {σορροπίαν.

Π ϋ ς $ ι* λ ύ
«ται

ό

ftXc ς.

ςρό

© is

®ύελλ*.
Γ ev*5t;τ

θυίλλης.

ν

7/8» ®υβλλα λεγβται ο £ιαιος άνβμος, φ&ρων μβφ «αυτου τρικυμίαν, χαί νέφη, καί κρπμνίζων οικοδομάς, δάση, κα: ο,τι άπαντηση «Γς τον
δρόμον του. Καί αυτή προέρχεται από την sv τη
ατμόσφαιρα ττς ηλεκτρικής ανισορροπίαν.
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ΙΤερί roO φυσικού, καί τεχνητού μαγνη
τισμού.
779- Π ο λ υ ν καιρόν ενομίζετο λίθος η μαγν»τις, 1ι “ιν*1 η
οοεν «μεινεν εκτοτε και το ονομα > Μαγνητις λι- χα^ ,{;ρββις
6ος ^ καί Λ υ δ ία , χαί Η'ρακλεία. Καί τό αίτιον « ί^ *
είναι * διότι πολλάκις κατά τύχην εύρίσκεται μεμιγμβνη με μιχράς πέτρας. Είναι δε αύτη μαύρη ,
ενίοτε δε χαί τεφρώδης. Οί παλαιοί μίαν δύναμιν
αυτής «γνώρισαν , ότι ελχει τον σίδηρον. Αυτή η
ιδιότης είναι, ανίσχυρος, όταν η μαγνητις ήναι
άκατεργαςος* Δ ιά ταύτης χατεσχευάσθη η ναυτι
κή πυξίς * λεγου<τί τινες, ότι εις την Ευρώπην άρχισεν η χρησις αύτης προ'ς τον δεκατον τρίτον
αιώνα. Α^λλοι άποδίδουσι Την αίτίαν εις τον
°ex Νεαπολεως ’ΐωάννην Γ ιόιαν, άλλοι «ίς Μάρ
κον Παύλον Ε'νετόν, οΓτινες μαθόντες εν Κίνη την
κατασκευήν, την έδίδαξαν είς την ’Ιταλίαν.
Α ίπρωταιπερί της μαγνητιδος των φυσιχκών θβ<ορί«ι περιεΓχον τα συςτιματα τού τότε xatpou. Α π«δοσαν «ίς πάντα τα φαινόμενα τάς δίνας τού Καρ-
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τεσίου, ώς καί είς την Ηλεκτρικήν, καί είς Trjv
μαγνητικην. Β’πενόησαν επειτα τινά ρεύματα μαγνητιχης ύλης* της οποίας τά μόρια είναι απ’ άλληλων ηγκιςτρωμενα , η οπισθοδρομούσι, χαθ ον
τρρπον τά ρεύματα άπαντώσιν αλληλα * ύπέθετον
»:ς τον σίδηρον θυρίδας τινάς , αί οποιαι αφηναν
νά διέρχεται τό ρευς-όν, καί ενίοτε το εμπόδιζαν,
όταν ηρχετο με άλλον τρόπον. Τοιαυτη ή τον καί
του Δυφαυου η γνώ μη..
θ ' ΑίπΓνος πρώ τος, διά νά εξήγηση τά φαι*
νόμενα τού μαγνητισμού, μετρχβιρίσθη μόνον δυνά
μεις, αί όποΐαι ύπόκεινται είς άλγε£ραίχόν λογαρι
ασμόν * είδεν , ότι η Τουρμαλίνη ωΟεΓ μέ τό εν
άκρον, και μέ τό άλλο έλκει τό ηλεκτρισμένων
σώμα. Ο νόμασε τά δυο άκρα Πόλους. Ε’ςοχάσθη , ότι η ρηΟεΓσα πέτρα είναι μικρά ηλεκτρικό
μαγνητις * καί συγκρίνας τά φαινόμενα είς τάς κυ
ρίως μαγνητιδας, με τά των αυτηλεκτρικών σω
μ ά τω ν, ευρηκεν, ότι η ενέργεια τών δυο ρευςών
είναι δυνατόν νά υ'πόκειται είς τους όρους * καί
ούτως έτελειοποίησε την ηλεκτρικήν, καί επλασε,
διά νά είπώ ούτω, την μ,αγνητικην θεωρίαν.
θ ' Κουλόμύος , οδηγούμενος άπό την θεωρί
αν τού Αΐπίνου , έφερε καί την μαγνηκικην είς περισσοτεραν τελειότητα.

Γενικί) ^εαρία rou Μ^γνηΠόμσΰ.
Θ »ω ρί« τ#υ

Μ αγνητι«μ.
o C *

'/So. Α ν καί

τό μαγνητικόν ρευςόν ύπόκειται
είς Τους αυτούς όρους της Ηλεκτρικής ύλης, πολ
λά: όμως παρατηρήσεις, ώς προς την νυν κατάςασιν της ημ.ε τέρας γρωσεως , δηκνύουσι διαφο-

της αυτών φύσεως. O' σίδηρος, και εν, η
αλλα μεταλλα έδειξαν-μέχρι τομ νυν σημεία
μαγνητισμού, εν ώ πάντα τά σώματα είναι δεκ
τικά ηλεκτρικής ύλης.
ίΓ σχέσι; της θεωρίας του ηλεκτρισμού, και
του μαγνητισμού, μάς οδηγεΓ είς τό νά ς-οχασθωμεν και τό μαγνητικόν ρευςόν ως σύνθετον εκ
δύο μερικών ρευςών, ηνωμένων ομού μέσα είς τον
σίδηρον, όςτις δεν δεικνυ'ει σημεία μαγνητισμού*
καί διηρτμένων μέσα είς τον μ.αγνητισμενον. Τ ά
μόρια έκαςου ρβυςΌυ ωθουσιν άλληλα, και ελκουσι τά τού εναντίου. Α’πέδειξε και ό Κουλόμβος,
6>ς 6έλομ-εν ιδεί κατωτέρω, δτι αι διάφοροι αυται
e’vspyeiai είναι έν άντίπεπονθότι λόγω των τετρα
γώνων των διαβημάτων*
(Λ ον τό έμφυτον ρευςό'ε τού μαγνητικου σώ
ματος μένει εντός τού σώματος καί μετά"την διαίρεσιν * καί κατά τούτο παρομοιάζει η μαγνητις
τα αύτηλεκτρικά σώματα. Τ α δύο ρβυτ* διαιρεθέντα, φέρονται κατ’ εναντίαν φοράν προς τά ά
κρα της μ.αγυητιδθ?, οθεν ένεργόύσιν,
η ύ ε
λώδης , καί η ρητινώδης ηλεκτρική.
Α’λλά πριν προχωρησωμβν περαιτέρω, άναγκαΓον είναι νά θεωρησωμεν γενικώς τον μαγνη
τισμ όν, διά νά βξηγηθώσι καλλιώτερον τά φαινό
ρ άν

όύο

ως

μενα.
# Ε άν φε'ρης τό. τυχόν άκρον της μαγνητεδος
έμπροσθεν εις τό έν ακρον άλλης μαγνητιδος, είτα
καί είς τό άλλο της άκρον, θέλει είσθαι ώθησις
τών δύο ίμαγνητίδων εις τό εν άκρον, καί ελξις
εις τό άλλο. Το άνπκείμενον άκρον της πρώτης
μαγνητιδος κάμνει εναντία αποτελέσματα* Ε ν

γένει, ·ιζ πάσαν μαγνητιν εύρίσκονται δύο ση
μεία έχ διαμέτρου αντικείμενα εχοντα εναντίας
ένεργείας. Ταοτα λέγοντ&ι Πόλοι. Εάν πβριφερώμεν την μαγνητιν περί την μαγνητιχην βελόνην,
βέλομεν ίδ$Γ της βελόνης τά άκρα κινούμενα διά
φορος,
Α*ζιον σημειυίσεως είναι, ότι η γηίνη σφαίρα
λάμνει τά Λυτά αποτελέσματα είς την μαγνηTtxr.v βελόνην , ώς καί η μαγνητις, Ε’άν άφησωμεν την ρηΟεΓσαν βελόνην έλευβεραν, &ελει λάβει
διεύθυνσιν άτΛ Α ρκτοι* είς μίσημβρίαν. Ε’άν την
κίνησης, ευθύς ζητεί* την προτεραν της Οέσιν.
Ε’κ των είοήμένων μανθανομεν , ότι αί ωθή
σεις γίνονται ύπό των όμοείδων ρευςων , αί δ*
έλξεις ύπό των ετεροειδών* όταν η μαγνητικη βε
λόνη •«ςεκδται είς την,φυσικήν της θέσιν , ό πολος
τής ό προς την άρκτον τετραμμενος, είναι εις κα-'
τάςασιν εναντίαν τού αρκτικού πόλου της'γης. θ '
πόλος λοιπόν ούτος της βελόνης νά όνομασ&η a ’vΤαρκτΰιός, καί το μαγνητικόν ρευςόν τό εν τούτω
τω πόλω να όνομασθη Α ’νταρκτιχόν ρευςόν. Ο*
δβ προς μεσημβρίαν τετραμμενος* Αρκτικός* καί
τό εν τούτω ρευς-όν, Α’ρκτικόν ρευς-όν.
Το αυτό συμβαίνει είς την μαγνητιχην, κα»
6ως καί εις την ήλεκτρικην ύλην. Πάσα μαγνητίς
εχει τό φυσικόν της ρευ,ςόν , ■καί ούτε αύξησιν
επ ιδέχετα ι, ούτε μιίωσιν. Κα] τότε λέγεται μάγνητισμένη, όταν διαιρεΟη εις δύο τό έν ταύτη
ρευ-ον, καί διευθυνΟη προς τά αντικείμενα μέρη
τού σίδηρου.
Μαλι^α βλεπομεν, οτι ό κεραυνός μαγνητί
ζει τον σίδηρον * τό αυτό αποτελεί καί ό τεχνι-

χός ηλ^χτρισμός. k a l μαρτυρούσιν of νάύται, o^t
πολλάκις ε£δον ταραττομένην την μαγνητικτν βδ*.
λόνηυ , ?ταν Ιπλησίαζον τά θυελλώδη νέφη. Καί
διά να φυλάξουν την πυξίδα, συμβουλεύει ο Μίλλυος, νά την έχουν μονηοη , καί τό εντός αυτής
νά τό αλείψου') με βερνίκην, η άλλο αύτηλεκτριχόν σώμα.
7 8 1. Πεντε αξιολόγους ιδιότητας εχει η μαγνη- Γ ίιοτητβς
της μ αγνήτις. I. Νά ε*λκη τον σίδηρον , καί λέγεται η ίδι- τ ι ί« ς .
οτης αδτη ελξις. 2. νά αεταδίδη την ίδιό'η τα ταυ-'
την ε?ς τον σ ίδ η ρ έ , καί λέγεται Μετάδοσις. 3 ·
fra Τρέφεται προς τούς πόλους τού κόσμου, καί
λεγβται Διεύθυνσις * 4· να αποκλίνη κατά τό μάλ
λον καί ηττον άπον τους πόλους, καί λεγεται Παρεγκλισις , καί ς. νά κλίνη πρός τά κάτω , οσον
πλησιάζει πρός ενα των πόλων , καί λεγεται
Κλίσις.

ι. Περί Των Μαγνητικών Ε"λξεων και
ώ ^ηα εω ν.
782. Η" θεωρία των μαγνητικών ελξιω ν, χαί Τ ί ϊίνα; αί
ωθήσεων είναι η άύτη , ως χα: η Των ηλεκτρικών μ«γν ητ'.κκι
ελ^βις, x*l
εις τά αυτηλεκτρικά σώματα * των οποίων τό εν ώβηβιις.
μέρος είναι ηλεκτρισμένο'/ με ύελωδες ρευςόν, καί
*>ό άλλο με ρητινώδες* ύποθετομεν, ότι τό αρκτικόν
ρευςόν άποτβλεΓ όσα καί τό ύελωδες, τό δε άνταρκτικόν, όσα καί τό ρ'ητινώδβς. Πάντα λοιπόν
τά εν τη μαγνύτιδι φαινόμενα εξηγούνται διά
των ηλεκτρικών * πλην ότι είς τά? ηλεκτρικά? πεί
ρας εξέρχεται σπινθηρ , ακούεται κα: κρότο? <;?

*

είς δε τάς μαγνητικάς τίποτε άπο αυτά δεν βλεπομεν. Ε^χεί όμως-Π μ αγνή τις πολλά αξιόλογα
αποτελέσματα, τά οποία πρέπει νά μελετωμεν.
'Iffc jccrt'a
7 ^ 3· Ο^ταν δύο κομμάτια σίδηρου Α , και Β,
x c p u .a έν φυσιίιη οντα κατασάσει, άγουν μη μαγνητι
τίων σιδηρβω
«ν τ η φ υσική σμένα , εύρίσκωνταί πλησίον αλληλων, Π ισορρο
χαταςατει πία των , ως χαί η των σωμάτων των μι) έχόνevTtov.
των Ηλεκτρισμού σημεία, προέρχεται από τέσσαρας δυνάμεις ύπ αλληλων αναιρουμενας. Το ανταρκτικόν λοιπόν ρευςόν τού Α έλκει το αρκτικόν
του Β, καί ωΟεΓ τό εκείνου άνταρκτικόν. ΧΥσαυτως τό αρκτικόν τού Α ελκει τό άνταρκτικόν τού
Β, καί ωβεΓ τό εκείνου αρκτικόν. Το αυτό ημπορούμεν νά είπωμεν καί περί των ρευςων τού
Β. τέσσαρες λοιπόν δυνάμεις είναι* καί έπβιδό
είναι δύο έλξεις, καί δύο ωθήσεις, πάσαι αί δυ
νάμεις είναι ίσαι.
7 8 4 * ΕΓπαμεν είς τό περί ηλεκτρικής, ότι, ό
Α μο((Γα>'α
C'>8j)veia &υο ταν ηλεκτρισ&η τό αύτηλεκτρικόν σώμα ,'δια ιρ εί
μαγνητιτών.
ται η ύλη είς δύο, και καθεμιά λαμβάνει την άντικβιμένην διεύθυνσιν. θ ”ταν λοιπόν δύο τοιαυτα
σώματα πλησιάσωσιν άλληλοίς, τά μέρη τά έχοντα την αυτήν ύλην ποθουσιν άλληλα, τά δε διά*
φορρν έχοντα «λκουσιν. ίΓσαύτως συμβαίνει καί
είς δύο μαγνητιδας. Α’ς ύποΟ/σωμεν ταύτας Μ ,
Ν· καί ό αρκτικός πόλος της Μ , άς είναι Β, ο" δε
ανταρκτικός Α. της δε Ν ό αρκτικός β, καί ό άνταοκτικός α. Ε’άν ό Β ήναι τετραμμένος πρός τό
α , τό ρευςόν τού Β επειδή είναι πλησιέςερον είς
τό ρευςόν τού α, παρά τό τού Α, ημπορούμεν
νά Θεωρησωμιν την Μ ώς εχουσαν ολην την δύ-

νάμίντης είς τό άρκτικο'ν ρευςόν, καί ενεργούσαν
μέ δύναμιν ίσην μέ την διαφοράν τών A , Β. και
επειδή η διαφορά αυγή ενεργεί μέ την ελξιν περισ
σότερον επάνω εις τό εγγύς ρευςόν τού a , παρα
εις τό μακράν τού β, θέλει ύπϊρισχύσει η ελ£ις*
και αν «ί δύο μαγνητ^δες η vat ε’λβύθεραί, θέλουν
προσκολληθίι άλληλαις. Ε άν δέ ό πόλος Β ηναι
τετραμμένος προς το'ν β, είναι φανερόν, διά τον
αυτόν λόγον, ότι at μαγνητιδες θέλουν ωθήσει
αλληλας. Το αυτό θελει ακολουθήσει, καί «άν ό
Α βλέπη προς τόν a. S v γένει, οι αυτοί πόλοι
ωθούσιν αλληλους , οί δέ διάφοροι ελκουσιν.
7 ^5 * Α*ς ύποθέσωμεν, ότι τό ρηθέν Ν είναι
Κ*
κομμάτιον σίδηρου, τό οποίον έν φυσική όν κα* Της μ.αγνη.
τιί'ος ?7ταν·α>
τα ςά σ ει, εύρίσκεται ει5 την σφαίραν της ενεργείας eϊς τον σ ίδ η της μαγνητιδος^ έχούσης τόν αρκτικόν πόλον Β pcv ev φυσι
κή οvTec χ * πρός τόν σίδηρον* Η' δύναμις, καθ’ ην υπερέχει
τα ςά «ει.
τό Β από τό Α , θέλει σπουδάσει νά διαίρεση το
μαγνητικόν ρευςόν τού σίδηρου* καί είναι φανερόν,
ότι θέλει έλκύσει πρός τό α τό διαιρεθέν άνταρκτικόν ρευςόν τού σίδηρου, καί θέλει άπωσει πρός
to β αρκτικόν, θ ' σίδηρός λοιπόν θέλει μαγνή.
τισ θη , καί οι δύο ρηθέντες πόλοι θέλουν έλκύσει
άλληλους, θ'ταν λοιπόν πλησιάσωμεν σίδηρον εΓς
μαγνητιν, η μαγνητις μεταδίδει είς αυτόν μαγνητικτν ύλην εναντίαν εκείνης, ητις εύρίσκεται είς
τόν πόλον τον τετραμμένον πρός τόν σίδηρον,
θ ' σϊδηρος, άφ’ ου μαγνητισθη , ενεργεί καί
αυτός επάνω είς την μαγνητιν, καί διαιρεί* *αί άλ
λο αυτής ρευςόν * εν μέρος τού οποίου ελκεται
πρός τόν πόλον τόν πλησιέςερον είς τον σίδηρον ,
καί τό άλλο ωθείται πρός τόν άντικείμενον πολον,
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Το αυτό συμβαίνει, χα: όταν πλησιάση -σίδηρος
ev φμσιχη
ςάσει, είς άλλον μαγνητισμένο σί
δηρον.
θ ' Ρ'εωμυρος παρετηρησεν , o n η μαγνητις
με δυσκολίαν έσπκονε σίδηρον εχόντα το τυχόν
βάρος* άφ’ ού τον εβαλενομως επάνω εις τον άχ.
μ ω να , τον έσηκωσεν εύκολα. Το φαινόμενον ε
ξηγείται ούτως. Ο' σίδηρος , όταν εγγίση την
μαγνητιν , μαγνητίζεται καί αυτός ’ ενεργεί λοι
πόν επάνω εις τον αχ μωνα , δια νά τον μαγνητί
τη * χάι ό ακμών έξ εναντίας αντενεργεί, διά ν
αύξηση τό ελεύθερον ρευςόν τό εις τούς δύο του
πόλους, άγουν διά νά τον χάμη επιτηδειότεοον
είς τό νά ελχεταί υπό της μαγνητιδος,
Διανομή
786. Η Γ μαγνητικη ύλη περιχεΓται περί την
■TujV £JVμαγνητιν , ως η ηλεκτρικά περ: τον άγωγόν. Εις
ςων si* την
μαγνητ ιν. τά άχρα της μαγνάτιδος η ύλη είναι πολλά πυκνή,
και οσον προχωρεί προς τό μέσον , τόσον όλιγος-εύει, ω<Γβ εις τό μεσάιτατον σημείον δεν μένει
τίποτε* Τ ά κεν’τρα λοιπόν της ενεργείας είναι ο
λίγον μαχράν άπό τά άχρα. Παρ. χα. εις νήμα
εκ χάλυβος εχοντος μήκος 25· δακτύλων, τό κεντρον ήτον εις διάςημα ίο . γραμμών.

χ&τα

2. Περί Ττίς μετα^όΰεως του μαγνπ*
TIC5UOU.
ι
Π^ς μετά.

7 &7« Εΐ'παμεν ανωτέρω, δτι 6 σίδηρος εν φυϊιίε τα ι οχατας’άσει ω ν , εάν εύρεΟη εις την σφαίραν
μαγνητίβμςς „ ‘ ,
,
,
*
,ν
Της ενεργείας της μαγνν?τιόος, μαγνητίζεται και
α υτός» χωρίς νά όλιγοςεύση η μαγνητιχά δύνα-

62?
Λαβε νήμα σιδηρουν, *αι itsοασετο άπο. μιαν
Τρύπαν κατεσκευασμε'νην επίτηδες εις σανίδα, καί
λύγισε το πολλάκις από εν μέρος και από to άλ
λο , και τε'λος. κόψετο είς δυο. Ε’άν βάλης.τρίμ
ματα σιδήρου πλησίον του κοπεντος μέρους , θέ
λεις τά ίδ«Γ ελκομενα υπό του νήματος * το όποΓείναι σημεΓον , ο τι εμαγνητίσθη.
*

3. Περί του Μαγνητιόμου tfk γτΐίνης
ΰφ α ίρα ς.
788· Τα φυσικά αποτελέσματα του μαγνη*
τισμου , συγκρινόμενα με τά του ηλεκτρισμού, έ*
χουσι πολλών διαφοράν* Τ ά του ηλεκτρισμού εί
ναι έν μέοει και αλλοιωτά^ καί φαίνονταΓ εις τά
μετέωρα , τά όποια είναι πρόσκαιρα* Τ α δέ του
μαγνητισμού είναι καθο'λου, καί διαρκή, καί εύρίσκονται εις την γην, δ , που κατοικουμεν
7 89· Χίμιν εκθέσω τάς γνωμας των Φιλοσό Παοέγκλιτίς
φων περί της του φυσικού ηλεκτρισμού αιτίας > της μ κγ^ηπρέπει νά αναφέρω , ο,τι παρετιέρησαν περί της θέ- Τ'.κης ^ sas*
νηςσεως ττς μαγνητικης βελόνης» 0>ταν λέγουν, οτι
ς-ρεφει το εν άκροντης προς Την Α*ρκτόν , τούτο
αληθεύει μόνον εν γενει* έ ’άν φερης την βελόνην
εις διάφορα μέρη της γης , θέλει εύρεθη τόπος ,
ο?:ου η διεύθυνσις αυτής είναι ακριβώς από τη^
Α'φκτον προς την Μεσημβρίαν. Αλλ’ «ίς άλλους
τόπους παρεγχλίνει από τήν ευθείαν γραμμήν, π ό
τε προς ανατολάς, καί πότε πρός Δυσμάς.* χαι
η παρεγκλισις διαφέρει κοιτά τους τόπους*
>
·Rr2
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W«t*?·
λαι της Π a
ρίγχλισ*^ς·
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79°· Η' peXovrj ύπόκειται χαί είς άλλο τι.
Κ ατά τούς τόπους κλίνει προς τδν γην πολύ, π ο
λίγον. Καί. τούτο λέγεται Κλίσις.
7 9 ’- Ε’άν ύπάγης από τόπον τινα , οπού δ
. παρεγκλισις είναι μηΓενικόν , προς Ανρκτον ,
προς μεσημβρίαν , θελειδ εύρει πολλούς τόπους,
είς τούς οποίους ομοίως δεν παρεγκλίνει jj βελό
να. Ουτοι όμως οι τόποι δεν εύρίσκονται εις την
αυτύν ευθείαν, αλλά σχηματίζουσιν ακανόνιςον
καυ.πύλην.
»
Προς τούτοις η παρεγκλισις είς τον αυτόν
τόπον μεταβάλλεται κατά τούς καιρούς · καί at
μεταβολαί αύται δεν αΐξάνουν, <ύ>ς όκαιρός. Είς
τούς 1666 είς τούς Παρίσσίους παρεγκλισις δεν
η τον * άλλ* είς τούς 18 ''2 . Μαίου ι
ό Βούβαρδος τδν εύοδκεν
ΐ ϊ ° . ISν ποός
δυσμάς.
»
i
\

?.

Ε’νίοτε διακόπτεται ^ παρεγκλισις, καί δ β ε λόνει μ,ενει ακίνητος μέχρι τινός. Παρ. χ ά . είς
τούς Παρισίους· εμεινεν ακίνητος είς τ ι ί μοίραν
τού μεσημβρινού, άπό τούς 1720, εως τούς J724.
Καί δ ρηθεΓσα της παρεγκλίσεως διακοπή είναι
διάφορος κατά τούς τόπους.
Είς μερικούς τόπους δ παρεγκλισις γίνεται καθ’
ημέραν, δηλαδη από τό πρωί παρεγκλίνει κατ
« λ ίγον προς Δυσμάς εως μεσημβρίας, είτα προς
Α νατολάς.
*
792. Καί δ Κλίσις της μαγνητιδος ύπόκειται
Δ'.«9°5^'
της κλία*»ς. καί αύτη είς μεταβολάς , τάς οποίας αισθανόμενα
ευθύς ως μακρύ νθωμεν κατά πλάτος άπό τον τοπον , δπου βύοισκόμεθα.- Ύ'πό τον ’Ισημερινόν
σχεδόν δεν συμβαίνει κλίσις. 0 *σω πλησιάζομεν
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προς τον ενα πόλον , αυξάνει. Ε?ς τον αύτόν τό
πον μεταβάλλεται κατά καιρούς , καί ώρας.
7 9 3 * Πλην των είρημένων μεταβολών της πα« Μ βτκίο>αΙ
ΤΓ,ς ώυνά,υ,βρεγκλίσεως, καί της κλίσεως, πάσχει μεταβολήν
α,ς της μ.»και η δύναμις αυτή τκς μαγνητικης ύλης, >οτις κι. γνητικης ύ
vet' την βελόνην. θ ' Τ^μβολτος είχεν εν Παρίσι, λη?.
οις ετι διατριβών, μαγνητικην πυξίδα, της οποί
ας η βελόνη επάλλετο 245·- φοραΓς εις ίο . λεπτά.
Λ φ ’ ού όμως έφθασεν βίς τό Π ερού, επάλλετο
μόνον χ ι ι . φοραΓς, καί ό αριθμός ουτος τών παλ
μών ίσμικρυνετο , καβ οσον επλησίαζεν εις τον
’Ισημερινόν,
Οί φυσικοί άεοοναυται εβεβαίωσαν, ότι α?
μεταβολαί αύταί της βελο'νης δεν γίνονται μόνον
επάνω εις την επιφάνειαν ττς γης , άλλα καί ει*ς
τό ύψος της ατμοσφαίρας, καθώς παρεττρησεν ο
Βίοτος.
Κ’κ τών είρημένων συνάγομεν , ότι ημαγνητι*
κη υλη είναι διεσκορπισμένη εις τό παν * καί άρ
χισε νά β έ β α ιο υ ς η υποψία τινών , ότι γηίνη
σφαΓρα είναι μαγνητις.

r

Διάφορα συστήματα περί -Γης του μαγνη
τισμού αίτιας.
794* Φαίνεται.-, οτι πάσα μαγνητις είναι πε- ο"τι
ρϊκυκλωμενη από λεπτοτάτην, καί αφανή τινα υ- χ»η μαγνη
« , \ ,
,
τικη '-λη.
λην, ως από ατμόσφαιραν. Οι φυσικοί π ανίες
συμφωναύσιν , *οτι υπάρχει η υλη αυτή. Ε’άν
βάλης την μαγνητιν επάνω είς ομαλόν σώμα, κεά
χύσης περί αυτήν τρίμματα σίδηρου, θέλεις ίδεΓ,
οτι τά μόρια του σίδηρου άποτελούσι, προς μέν
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τούς πόλους καθέτους «ύθείας, αλλαχού δε καμπύλας, α ί όποίαι είναι περιφέρειαι κυκλο>ν ομο
κέντρων · αί δε μεγαλειότεραι, καμπυλουμεναι ε
πί πλέον τελευτώσιν εις τούς πόλους. Το πει'
’ ' "οθεν
λ
'
ραμα τούτο
είναι πάντοτε
το« αυτό,
συνάγε
ται , οτι υπάρχει ύλη~·ις , ή οποία διαθέτει ουτω
τού σίδηρου τά τρίμματα. Φαίνεται, ότι r, ύλη
αύτη ομοιάζει με την ηλεκτρικόν' άλλο τίποτε ό
μως περισσότερον δεν ηζεύρομεν.
Τν:-'μη του
θ ’ Καοτέσιος υπέθετεν, ότι είς την'γην
* ’ ' ευρίσκονται δυο ρεύματα λεπτότατου τίνος ρευςον,
j /.αςον των όποιων είσερχόμενον εις τά σπλάγ.
χνατης διά τού άναλόγου πόλου , καί έζεοχόμενον διά τού ετέρου, δεν κάμνει άλλο , είμη νά
κυκλοφορώ άδιαλείπτως περί αυτόν κατά την τού
μεσημβρινού διεύθυνσιν. Ο’θεν ςυ χ ά ζ ετ α ι, ότι
ό ύλη αύτηκυκλοφορούσα, όταν άπ αν τόση μα,
γνητισμενην βελόνην, διελθούσα διά των πόρων
αυτής, τούς οποίους η φυσις <3υτω κα'τεσκέυασεν^
ώςε νά ημπορούν νά μεταδίδουν ταυτην την ύλην
κατά τινα διεύθυνσιν , την μεταφέρει μεθ’ εαυτός’,
όθεν διευθύνεται προς τούς πολους. Ε’πειδη δε
αναγκαΓον είναι , τοιούτον ρεύμα, νά καταβαίνη
κατ ολίγον πρό$ την γην, όσον πληγιάζει πρός
τούς πόλους, είς τούς οποίους μέλλει νά ε μ β γ ,
διά τούτο η βελόνη κλίνει προς την γην, τ'ποθέτει πρός τουτοις ό αυτός, ότι επειδή η μ.αγνητις '
είναι μικρά γη , καί εχει καί αύτη τά ρεύματάΤης, πρέπει νά κάμη τά αυτά αποτελέσματα.
ΓνΌψ.η »
7 9 r · Of Α’λλέύος είναι είς γνώμην, ότη η γη
Λλλί^ν ^-χζττάζει μεγάλην τινά μαγνητιν, καί περιέχειτέσααρας μαγνητικούς πόλους, δηλαδη δυο ακίνητους

**r
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διευθυνομένους πρός τούς πόλους του κοσμου,
καί δυο κινητούς ολίγω μακράν των είρημένων
δυο. Ε πευοηθη αύτΛ η ύπόθεσις , διά νά έξηγη*
Οη η παρεγκλισις * άλλ’ αύτη , ώς εί'δαμεν, μετά*
βάλλεται κατά τούς καιρούς, καί τούς τόπους-*
δθεν δεν πληροφορεί" καλά η ρηθεΓσα ύπόθεσις*
Α λλοι διά νά εξηγησωσι τάς μεταβολάς τάς yu
νομενας εις τον αυτόν τόπον, υποθέτουν μετά*
βολάς θέσεως της μαγνητικης ύλης, προερχομενας
από τάς διαφόρους θέσεις των εντός της γης.
797* θ ' δε Φοαγκλϊ'ν.ος ‘ έδόξαζεν , οτι η μα- Γνώμη το jγνητικΛ υλη εύρισκεται δα'ψίλως εις τον σίδηρον , Φραγκλίνουι
καί ότι ημπορεΓ νά πυκνωθη ρ,έσα εις αυτόν, καί
ν αραιωθη άπό την πολλην ενέργειαν τού μαγνητικού ρευςού τν;ς γης , τ^ν οποίαν καί αυτός μαγνί?τιν ενόμιζεν. Ο* μαγνητισθείς λοιπόν σίδηρος,
κατά τ.ην γνώμην αυτού , δεν περιέχει περισσοτε**
ραν ύλην , άπ όσην είχε πριν μαγνητισθη, αλλά
διά τού μαγνητισμού βάλλεται $ίς κίνησιν. φυσι*
κητών μαγνητικη ύλη*
—

<

jj

Χρτόβεις του μαγνητισμοί είς την Ιατρικήν.
79 8 * Μερικοί ίατροί μετιχειρίζοντο την μ1»·
λ *
λ
\
λ
<
'
τ»’
γνητιν και εσωθεν και εέωθεν, ως στυπτικην. Ε 1
\
►πίς-ευον, οτι θεραπεύει τάς πληγάς τας προερχομ.ένας από τομήν σίδηρου, οτι είναι ωφέλιμον προΤ ' την
' αποπληξίαν.
’
*ν
' ση.
'
φυλ^κτικόν όια
Α λλα' την
-*

u y*

γ>

κ'\·\

μερον at τοιαυται θεραπειαι κρίνονται παιδαριώδεις·
Μερικοί όμως ακόμη πιςεύουν, ότι η μαγνητις ,
μάλκςα η τεχνική είναι θαυμάσιον ’Ιατρικόν δι*

X*
να

π ις δ υ ω -

μβν 7:εΡ1 τ ,ς
Χ?ησεως το*
μκγνητ^μον*
*·ί
ττ>ν
τ?ιΧηνι

<>υ«ιχος
*.*γνητι»μβς

τούς πόνους της κεφαλής, καί διά τούς ρεύμα,
τισμούς. θ ' Δεσχεμετος ομολογεί", ότι έθεράπευσ« τοιάύτας άσδενείας, καί ότι βαλθεΓσα η μαγνότις επάνω τού κρανίου, Θεραπεύει την κεφα
λαλγίαν , καί αν ό ρευματισμός είναι είς την ράΤ
χιν , πρέπει νά βάλωμεν την μαγνητιν επάνω εις
τον ε^ω κόνδυλον του, βραχίονος κτ. θ 'τ ι Θερα.
πεύει την οδονταλγίαν , καί άλλα πολλά πάθη.
Καλόν όμος η^ελεν είσθαι, εάν άληΘευον αύ:αι
α ί θεραπεΓαι.
799* ^ ε ν είναι πολλοί χρο'νοιάφ’ ου άρχισαν
νά μεταχβφίζωνται εις θεραπείας, τον φυσικόν
μαγνητισμόν, καί ό εφεύρε της τούτου είναι ο
Μεσμερος. Βλέπομεν εις τάς εφημερίδας, ότι ό
ρηΘείς ίάτρευσε πολλά πάΘη' με τούτο τό μέσον.
Ε*χαμεν τούς άφωνους νά ομιλούν, καί τους π α 
ραλυτικούς νά κινούνται. Καί άλλο δεν εκαμνεν
εί μη νά εγγίζη τούς άσΘενεΓς μέ τάς μαγνητι
σμένες του χεΐρας. Α’λλ’ εις τούς 1784. ° βα
σιλεύς των Γάλλων έπεμψε σοφούς άνδρας, μετα
ξύ των οποίων τον ΦραγκλΓνον, καί Λαυοίσιηρον,
διά νά έξετάσωσι τό πράγμα. Ο^Οσν εφάνη ά
πατη του έφει^ρετού ^ καί άνοια των δεισιδαιμό*
ywv ασθενών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

IZ.

i
Πρρί της απλής, καί tfuv^rou KiviWos,
καί περί τών οαα έμποοίζουν την αυνέχειάν τη?·
goo. Π ά ν τ α τά σώματα είναι κινητά, δεν κι Ο_*<_λ« τα* β!α»
νούνται όμως όλα εξ ίσου. Η ’μπορώ με τον δά. μα τα .κινούν
-<
τα μ ο^ι ό
κτυλον νά κιγησω μίαν πέτραν, οχι όμως και ενα μως «m'm?
μεγαν λίθον. Το αίτιον είναι, I. ό ογκος* δ ιά ν α
κινηθώ τό σώμα , πρεπει νά κινηθούν όλα του τά
μο'οια * όταν λοιπόν ηναι πολλά, χρειάζεται μ*γαλειοτερα δύναμις διά νά τά κίνηση. 2. τό σχή
μα * βλέπομεν, οτι ταχύτερον κινεΓται τό σφαι
ρικόν σ ώ μ α , παρ’ άλλο. Το σφαιρικόν εγγίζει τό
έδαφος είς εν μόνον σημείον * όθ*ν είναι πάντοτε
έτοιμον νά κινηθώ * εξ εναντίας, τά άλλα σχη'ματα εγγίζουν, και ς7ΐρίζονται εις πολλά σημεία,
g. Το ανώμαλον σώμα δυσκολώτερον κινείται *
4· ομοίως καί όσον eivat μεχαλειότερον, κινείται
καί δυσκολώτερον.
Διαί^εβις

g c i. Ολταν τό σώμα είς ίσους χρόνους δια- της κινησ2»ς.
νύη ίσα διαςηματα , ηγουν ότ«ν παρ. χά* είς
μίαν ώραν τρεχη πα'ντοτε μίλλιον εν, ΐ κίνησις
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Tt 2',ναι η

r,?e^.ia.

Tt

itta t q

τ*)βτης.

λέγεΡαι ίσΛΤαχής * άλλ’ όταν διανύη διαζώματα
άνισα , είναι άνισοταχύς* Xeysiat άπλη, όταν κινηται υπό μιας δυναμεως , η υπό πολλών, όταν
όμως αύται σπουδάζουν oXat να το φέρουν εις
τον αυτόν" τόπον. Λεγεται σύνθετος, όταν πολλαί
δυνάμεις τό κινούν κάθε μια πρός την διεύθυν»
σι'ν ττ,ς.
802 . Τ ο σώμα ηρεμ.εΓ, όταν δεν κινηται. ΙΤολλα’κιί τό σώμα υ ρεμεΓ σχετικώς , κινείται όμως
άπολύτο)ς. Ο ποιος οδοιπορεί χαθόμενος εις ιόν
άμαξαν, ηρεμεί ώς πρός τα μέρη της άμάξν.ς, διό»
Tt δεν αλλάζει την πρός αυτά θέσιν του* κινείται
όμως απολύτως, διότι μεταβάλλει θέσιν πρός τά
μέρη της οδού.
803 . Ταχύτης λέγεται ησχέσις τού διαςηματος πρός τον χρόνον, ο'σω περισσότερον διάβη
μα τοέχη τό σώμα εις όλιγώτερον καιρόν, τόσω
ταχύτερον είναι.

Περί Πο<ιότ"ητος Ττός Κιντίαεος.
Y
1
T 1- είναι η
r y> »

ΤΑ\

8°4· Είπα , ότι διά νά κινηθη τό σώμα, πρέ
τ.οσςτης τής
πει νά κινηθούν όμου ο'λα του τά μόρια* διά να
χιντ· 0?ω<.
τό κινήσω λοιπόν, πρέπει να βάλω εις αυτό δυναμιν , η ταχύτητα τόσην , ωςε νά μ,ειρασθη εις
ολα του τά μόρια, καί νά τά κίνηση. Ε ’άν παρ.
χά. τό σώμα εχη μόριον ε ν , και ή ταχύτης ηναι ώς 6, ή ταχύτης θέλει κινήσει τό ι. μόριον’
οθεν τό σώμα θέλει κινηθη με τα χύ τη τα ώς 6.
Ε’άν δε εχη μόρια 2, ή ταχύτης 6 θέλει μειρασθη εις τά δύο μόρια, και καθεν θέλει κινηθη μ»
τα χύτητα ώς 3* οθεν κα: τό σώμα θελει χινηθ

63 5
με την αυτήν ταχύτητα ’ η 3 · λεγέται κοινή τα .
χύτης · η δέ ποσότης.της κινησεως είναι η 6. Η'
ποσότης λοιπόν αύτη είναι τό γινόμενον έκ της
ποσότητα; τών μορίων, καί της κοινής ταχύτητας.
,
^ ,
/
/
»/ > \
»
Κ κ των ειρημενων συν αγομεν , τ. οτι εαν αυ*
ξηΟη η ταχύτης , ηγουν η κινούσα τό σώμα δ& α.
μ ις , άναλόγως αυξάνεται και η ποσο'της της κινησεως. 52. μεγαλειοτερα ποσότης κινησεως θέλει
είσΟαι ε’ς όσα σώματα έχουν περισσότερον όγκον,
διότι εάν δύο σώματα μη εχοντα τον αυτόν όγκον,
τρέχουν μ.ε την αυτήν τα χ ύ τα τα , σημεΐον , ότι
τά εχοντα μεγ«λδΐότερθν όγκον πρέπει νά λάβουν
μ.εγαλειοτεραν κινητικόν δύναμιν , διά νά κινη
θούν ' οΟεν, 3 · ό δύναμις αύτη τόσον όλιγωτεοαν
ταχύτητα προξενεί, οσω μεγαλειοτερος είναι ο
ογκος, η τά μόρια, τά όποΓα πρέπει νά κινηθούν.
4 · Ε άν το σώμα α έχη όγκον ώς 2, ταχύτητα
δέ ως 3 ι τό δε β όγκον ως
ταχύτητα δε ώς
52, τότε αί ποσο'τητες της κινησεως είναι Γσαι
διότι καί τά γινόμενα εκ των όγκωΛ , καί τα χ υ 
τήτων , είναι Γσα. Τούτο τό τελευταΓον είναι το
θεμέλιον όλης της μηχανικής.
θύτα φαι
8 05. Ε’ά κτυπησωμεν ύε'λινον ποτηριον γεμάνομενα ε£η
τον νερέν
την τυχούσαν δύναμιν , ίσως δεν γουνται μ ί
συντρίβεται. Α’λλ’ εάν με την αυτήν δύναμιν κτυ. την ανωτέ
πησ6)μεν τό αυτό ποτηριον γεμάτον υδράργυρον , ρω θεωρίαν.
βέβαια συντρίβεται' διο'τι ό υδράργυρος είναι 14
«ροραΓς βαρύτερος άπό τό νερόν, η ως Ι4 · ττρος ι #
Ε ’άν λοιπόν η τα χύτης, με την οποίανκτυπώ τό
ποτηριον τού νερού, ηναι ώς
ποσότης τη?
κινησεως ηναι ώς 4* άλλ* η ποσότης της κινησεως

με

εις το ποτηριον του υδραργύρου, εΓναι ως 4 φο*
ραΓς 14, ηγουν f6.

Ε’αν παχύς άνθρωπος, και άλλος ισχνός τρέ,
χουν με τον αυτήν ταχύτηττα , 6 πρώτος πρέπει
να κουρασθη* διότι αναγκάζεται νά μεταφέρη μεγαλειότερον όγκον.
Ε’άν ρίψωμεν μ* την χεΓρα μο λυβδίνην σφαΓ,
ραν , μόλις ημπορεΓ να εγγιση μίαν σανίδα, την
τρύπα δμως, εάν ριφθη μβ πυροβολον όπλον διό·
τι τότε αποκτά περισσοτέραν ταχύτητα.

όροι rm άτίλης κινήίίεος.
0"f9i λ '.

$ο6. Πρώτος

on

ορος της κινησεως είναι,
πκν
χινουμενον σώμα φυλάττει τον βαθμόν της ταχύτητος, και την αυτήν διευ'θυνσιν, αν δεν «μπο,
δισθη άπό καμμίαν εξωτερικήν αίτίαν · διότι το
σώμα
εαυτού δεν ημπορεΓ νά μετα£άλη την
κατάςασίν του.
OV' B'.
8©μ. Λεύτερος όρος είναι, ότι το αποτέλεσμα
είναι άνάλογον με την αιτίαν. Ε ’άν πεντε άν
θρωποι σκάπτουν. ιί5 μ.ίαν ημέραν μιας οργυιας
λαχχον., οί δέκα θέλουν σκάψει δύο όργυιών.
θ"ρίς Γ .
£08. Η άντίδρασις είναι ίση , και εναντία εις
την’ ενέργειαν, όσψ δυνατώτερα χτυπώ μέ τον
γρο'νθον επάνω εις μίαν σ α νίδα , τόσω περισσόΤ
τιρον η χείρμου. πονεΓ*

<χγ

Περί Συνθέτου κινήόεως.
Tt ttvac

σΟνίβτος
νη«ις.

809. Ε*άν είς ενα ποταμόν δύο άνθρωποι τρα£ίζουν εν πλοιάριον μέ την αύτην δύναμιν , ό εις
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Την δεξιάν όχθην , καί δ άλλος άπό την άριςεοάν, τό πλοιαριον δεν θέλει υπάγει, ούτε προς
Τα δεξιά, ούτε προς τ άρις-ερά, άλλα θέλει διευ
θύνει την πορείαν του εις τδ μέσον τού ποταμού.
Αυτή λεγέταί Σύνθετος κίνησις.
Ε’άν αί δύο δυνάμεις ηναι Γσαι, άλλ* εκ δια
μέτρου άντικείμεναι, τδ σώμα βιαζομενον νά κιντθ? επίσης καί ύπδ των δυο δυνάμεων , μένει
ακίνητον, καί έν ισορροπία.
Ε’άν δέ η ναι ανισοι, καί ομοίως άντικείμεναι,
θέλει κινηθη τδ σώμα προς ττν μεγαλειοτέραν δύναμιν, με ταχύτητα Γσην της διαφοράς, ηγουν
εάν η μία ηναι 3 > η δε άλλη 2 , θέλει κινηθη με
ταχύτητα ως ι .
Ε ’ν γένει δέ, όταν αί δυνάμεις άποτελωσι την
τυχούσαν (Πιν. β. σχ. 6.) γωνίαν, τδ σ<3μα Α θέ
λει διατρέξει την διανωνιβν τού παραλλτλογράμ*
μου εως το Β.
ο 'τα ν θέλης νά πηδόσης* άπδ την ά μα ξα ν, εν
ω τρ έχει, επειδή κινεΓσαι από δύο δυνάμεις, μί
αν την της άμάξης , καί άλλην την τού πηδήμα
το ς, δεν θέλεις πέσει ΙκεΓ, όπου έχεις σκοπόν νά
πηδησης * κράτει λοιπο'ν την προς τούς Γππους διεύθυνσιν, διά νά μη ίτέσης ύπόκάτω ·ίς τούς τροχούς.
8 το. Η* σύνθετος κίνησις η γίνεται κατ ευθει”*αν , η έν καμπύλη γραμμή. Ο^ταν αί ενεργουσαι
δυνάμεις διαφυλάττουν την πρός άλληλας σχέσιν,
γίνεται η κατ ευθείαν κίνησις* Ε’άν ρίψω λίθον
οριζοντικως, μέχρι τίνος θέλει κινηθη κατ εύθεΓαν * διότι υπερισχύει η παρ’ εμού ώθησις, Ε’άν
δε αί σχέσεις μετα^λ^ουν , ηγουν εάν η μία δύ-

ΠβρΙ της
εν χαμπνλιι
γραμμή ανν·
Si του

σδως.

χινηι
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ναμις υπερίσχυση, τότε γίνεται η εν κάμπυλη γόαμμη κίνησι» * ως εις τό άνωτεοω π α ρ ά δ ειγμ α , ;·κφ
οϋ υπερίσχυση της βαρυτητος η δύναμις, με καμ
πύλην γραμμήν π:'πτει είς τη'ν γην.
0% α e-j.r.c
8
ι ι . Κάθε σώμα, όταν λάβη δυνκμίν τινα διά
ίιζουν ττ,ν
νά κινηΟη, κινεΓται, και διατηρεί την δυναμιν ε
βν ν β χ ί’.βν
ττ,ς κΐ/Τ,σ3- κείνην * διότι αδιαφορεί προς την κίνησιν, καί προς
την ηρεμίαν. Βλε'πομεν όμως , ο :ι άφ ου τό σωμμ κινηΟη , κατ’ ολίγον χάνει την κίνησίν του, κα:
τέλος κατάντα εις ηρεμίαν. Πρέπει λοιπόν νά ήναί τινα αί'τια , τά όποια άνΟίςανται είς την κί
νησίν του.
Α*ντίςασ'.ς
8 ιο . Πρώτον αί'τιον εΰρίσκομεν την των μέ
των μ.εα«»ν.
σων άντίσασιν. . Παν σώμα κινούμενον , πλέει μ έ
σα είς εν ρευςόν, τό όποΓον οί φυσικοί ονομάζουν
μέσον. Το σώμα πρεπβι συνεχώς νά ωΟγ τούτο
τό μέσον, διά νά προχωρη είς τό έμπροσθεν. Κατ’
ολίγον λοιπόν χάνει την κίνησίν του διά την εκεί
νου αντίςασιν.
Ο σω παχύτερον είναι τό μέσον, τόσω δυσκολωτεοον κινείται το σωυ.α * ουεν ευκολωτεοον κινεΓται
μέσα είς τό ύδωρ παρά είς τόελαιον,καί είς τό μέλι.
Ω'σαύτως κατά τάς διαφόρους επιφάνειας, διά
φορον άντίςασιν ευρίσκει τό σώμα. Μεγαλείο τέ
ραν αντίςασιν ευρίσκει η σανίς κινούμενη με την
πλατεΓαν της επιφάνειαν, παρά με την πλευράν,
κωπηλάτης πλήττει την θάλασσαν μέ τό κωπίονκα-·
τά πλάτος, διά νά εύρη «ςηριγμα είς τό ύδωρ , καί
ουτω νά κίνηση τό πλοΓον.
Καί η ταχύτης του κινούμενου σώματος ευρί
σκει άνάλογον κα: την του μέσου άντίςασιν. Ο 
ταν τρεχωμεν , αίσθανόμεΟ* πολλά καλά του ά?-

ϊ>0ς την άντ:ς%<ην. Ο* κωπηλάτης εύοίσκει ε?ς το
ύδωρ συνεχή ςηρίγματα , όταν ταχέως πλήττη μ*
Την κώπην.
Ο ταν καί τό μέσον κινηται, τότε διάφορος
nival καί η «ντίςασις. θ ' γο ύ μ εν ο ς εναντίον του
ρεύματος, πρέπει νά νικηση δύο άντιςάσεις* την
Τού όγκου του ύδατος, το οποΓον πρέπει νά με
τα τό πισ η , χαί τάν καΟ εαυτού χίνησιν εκείνου.
Α λ λ ’ όταν κινηται κατά την διεύθυνσιν τού
ρεύματος* εάν η ταχύτης καί των δύο ηναι ίση ,
άντί<ασις καμμία δεν είναι. Ε’άν δε το εν σώμα
κινηται ταχύτερον, μεταδίδει άπό την ταχύτητα
του είς τό άλλο , καί αυτό χάνει. Η' σφαΓρα του
κανονιού , όταν κινηται κατά την τού άερος διεύθυνσιν , επειδή τρέχει ταχύτερον, πρέπει νά άνοιΤη δρόμον * όθεν ο’λιγωτέραν άντίςασιν δοκιμά
ζ ε ι, παρά εάν ετρεχεν είς ησυχον αέρα. .
Α’ναγκαΓον νά η^εύροιμεν την του ρευςού. άντίςασιν , την όποιαν δοκιμάζει τό σ ώ μ α , ο',που
πλέει. Αυτή προέρχεται άπό την πυκνότητα τού
μέσου* άπό τό μέγεθος, ο,που πρέπει νά έκτοπισΟη* άπό την ταχύτητα τού κινούμενου * άπό
τό σχημά του * καί άπό τό πλάτος, καί βάθος της
διώρυγος. Η’ξεύρομεν, ότι τό πυκνότερον μέσον
άνθύςαται περισσότερον. Τό θαλάάσιον ύδωρ, ως·
πυκνοτερον , δεν άφινει τό πλοΓον νά βυθισθη,
<ος τό ύδωρ τού ποταμού. Εί'δαμεν προς τούτοις,
καί οτι οσω ταχύτερον κινεΓται τό σώ μ α, τόσω πβρισσοτεραν άντίς-ασιν δοκιμάζει. η δε άντύςασις
είναι, κατά τούς λογαριασμούς των μαθηματικών,
σχεδόν ως τό τετράγωνον της ταχύτητος.
Ο’ταν κινηται τό σ ώ μ α , πρέπει νά έκτοπίζη
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μέρος του ρευςού' δοκιμάζει λοιπόν άντίςασιν*
καί η αντίςασις αυτή προέρχεται άπό την επιφά
νειαν του κινουμένον, καί αυξάνεται όλίγω περισ
σότερον, παρ’ οσον αύξάνεται η επιφάνεια * ηγουν
έάν η επιφάνεια γένη διπλασία , η άντίςασις θέ
λει είσθαι περισσότερα, παρά διπλάσιά' διότι κατ
αναλογίαν της επιφανεία$ θέλει είσθαι καί η αν.
τίςα σ ις, τό οευςον όμως εκείνο τότε είναι τέταραγμένον* οΟβν διά ν’ άποκαταςαθη, πρέπει νά
προξενηση αντίςασιν τινα. Ε άν δέ αύξηθη τό
βάθος, παο. χά . διπλασιασθη, τότε η άντίςασις είναι όλιγωτέρα παρά τό διπλάσιαν· διότι μι^·
κρότερον μιγέΟος πρέπει νά έκτοπισθη.
Ε’άν δύο επίπεδα κινούνται εις διάφορα ρευςά,
διά την άντίςασιν πρέπει να λογαριάσωμεν την
επιφάνειαν των επιπέδων, τπν πυκνότητα των ρευςών , και Την ταχύτητα των ρη.Οέντων επιπέ
δων»
Τό σχήμα τού πλοίου πολύ χρησιμεύει είς την
αντίςασιν τόύ ύδατος. Ε’άν η πρώοα ληγη είς ο
ξ ύ , όλιγωτέραν άντίςασιν δοκιμάζει.
Ο' ταν η διωρυξ ηναι ςενη, καί ολίγον βαθεια,
τό πλοΓον δοκιμάζει περισσοτεραν άντίςασιν * δι
ότι δεν έχει ευκολίαν τό ύδωρ νά περάση άπό τό
έμπροσθεν μέρος είς τό όπισθεν.
Πιμ της
τΡ'*η?·

8 13 - Δεύτερον έμπόδιον είναι η τριβή. Κά0ε σώμα έχει πόρους. θ \ ο υ δεν είναι πόροι^ εί;
εκείνο τό μέρος είναι έξοχαί. Το σώμα λοιπόν έ
χει λάκκους , και εξοχάς. Ο ταν έν σώμα κινηται
ε’πάνω
άλλο σ ώ μ α , αί έξοχαί τού ενός εμ
φαίνουν εις τούς λάκκους τού άλλου , καί ούτως
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εμποδίζεται ί κίνήσις. Δία νά κίντ,θγ λοιπον το
ίτωμα , χρειάζεται βία, διά νά εβγουν από τούς
λάκκους at εζοχαι^ά' νά συντριφΟωσι· χιά αυτή
είναι
τριβή. Με τόν πολυκαιρίαν δλα τά σω^
μα τα συντρίβονται, τά ωρολόγια βλάπτονται χ. τ·

r\

'

.

Λ’

Ε’κ των «ΐρημένων γίνεται δ£λόν, οτι δεν δί
δεται εις τάν φύσιν τ) άΓδιος κίνησις , ηγουν <τω·
μα νά κίνητρα αιωνίίος.
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Περί μεταοόσεως rfis κιντίόεοος, καί τών
αίτιον, τά οΛΟΐα μεταβάλλουν την ταυ.
τη ς (π εύ ^υ νο ιν.

τ-: s^ctt η
ίν/κμίχτί.

^ Ι4 * £ > α ν κινουμενόν to σώμα άπαντ;όση άλλο
Ηρεμούν, αν ημπορη εκείνο νά κινηβη, μεταδίδει
βίς auto μέρος της κινησεως του , και το μετα
φέρει μαζίτου, Ε’άν δμως δεν ημπορη νά τδ κί
νηση, χάνει διόλου την κίνησίν του, διά την άντίςασιν του ηρεμουτος. Η* επίτομη > ό,που διδάσκει πε
ρί κινησβως,κα'ι ταχυτητος μεταδιδόμενης διά της
συγκρουσβως, λέγεται Δυναμική.
Η’ξβύρομεν, οτι υπάρχουν σώματα πάντη έλα«ςικά, η σκληρά, η απαλά. Τ ά ύποθέτομεν δμως
τριαυτα, διά νά ευρωμεν τούς ορούς της συγκρούσεως. Προς τούτοις τά υποθέτομ,εν εις μέσον μη
άνΟιτάμ.ενον, Η.' συγχρουσις των άπαλων, καί των
σκληρών σωμάτων είναι η αυτή. Η' διαφορά είναι,
δτι εις μέν τά σκληρά η κίνησις μεταδίδεται παοευ6υς * διότι τά μόριά των όντα προσκολλημενα,
παραχωρούν είς την σύγκρουσιν όλα ομου* βίς
τά απαλά γίνεται η κίνησις κατ ολίγον.
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f n? Τον βΛαλάν

Ια μ ά τ ω ν

βυγκρού-

ϋεος.
8*5* Ε’άν σώμα απαλόν χινούμενον απάντη Πως <τνγση άλλο απαλόν σώ μα, άφ ού σύγκρουση, με κρουοντία τά
αταΧ* αί
ταδίδει εις έκεΓνο μέρος της ταχύτητάς του . καί ματα.
έκτοτε κινούνται καί τά δύο με την αυτήν τα χ ύ 
τητα * δώτι εν όσο» τό συγκρούον σώμα έχει περισσοτέραν ταχύτητα, τό ίυγχρουόμενον δεν παύ
ει από του νά ανΟίςαταΙ, μάλιςα επειδή είς τά
απαλά σώματα η χίνησις μεταδίδεται κατ’ όλίγφ/.
Α φ ού δέ λα£η τόσην ταχύτητα παρά τόύ πρώ
του σώματος, όση προστεθειμένη'μ’ εκείνην, την
οποίαν πρότερον ε ίχ ε , γίνεται ίση μέ την τού
πρώτου , τότε δεν εχβι χαμμίαν αίτίαν νά άνθίςαται* όθεν κινούνται καί τά δύο μέ ίσην τα
χύτητα.
Ε’πειδη τά δυο σώματα πρέπει νά κινηθούν με
την αυτήν ταχύτητα μετά την σύγχρουσιν, ανάγκη,
τό εχον μεγαλειοτερον ογκον, νά εχη χαί πλειοτέραν δυναμιν, διά νά εμψυχώση τον ολον όγκον ^
καί η περισσότερα αύτη δύναμις νά η ναι ανάλο
γος μέ την ύπεροχην , κατά την οποίαν ό είς όγ
κος] υπερέχει τού άλλου * διότι πάσα δύναμις επίσης
μειράζεται είς όλα τόύ σώματος τά μέρη. Η' τού
συγκρούοντος· λοιπόν δύναμις πρέπει νά μειρασθη άναλόγως μέ τον όγκον τού συγκρουομένου σο>ματος*
$ ι6 . θΓταν τό απαλόν σώμα σύγκρουση άλ
λο τοιούτον σώμα ί'σον, η ανισον , ηρεμούν," η
κινούμενον κατά την αυτήν διεύθυνσιν , μετά την
σύγχρουσιν η αυτή ποσοτης της κινάσεως εύρίσκετα ι, ητις ητον πρότερον η είς τό συγκρούσ&ν σώ-
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μ α , 'η καί εις τά δύο όμοΰ. Διότι τδ συγκρουσαν χάνει μέρος της χινησεως του , δια νά τδ δώση εις" τδ συγκρουσθεν.. Η* αύτη λοιπόν της κινησεως ποσότης μένει καί μετά την σύγκρουσινΠο^α^βίγS i7· ^ ιά νά καταλάβωμεν καλλιώτερον τούς
ματα fJ.ssi- ε’ρημενους δύο όρους , ας τους θεωρησωμεν μερι
χοι.
κώς, Α ς ύποθέσωμεν δύο σφαίρας από πηλόν, εχούσας ίσον όγκον , κρεμαμένας από δύο ισομε
γέθη νήματα. Hf μία ας μένη ακίνητος , την δε
άλλην ας την υψωσωμεν εις ύψος παρ. χά. 6 .
βαθμώ ν, καί άς την άφησωμεν νά πε'ση. Αυτή
θέλει συγκρούσει την ηρεμούσαν, καί θέλουν ύψωθη καί αί δύο όμού κατά την αυτόν διιύθυνσιν εως εις ύψος *3· βαθμών, ηγουν τδ ημισυ του
ύψους του πρώτου. Ε άν η συγκρούσασα δεν εύλ
ρισκε την ηρεμούσαν , νθελεν εξακολουθήσει τον
δρόμον της, καί θέλει άνα£η έως εις 6. βαθμούςλοιπόν μετέδωκε τδ ημισυ της ταχύτητός του εις
Την άλλην σφαίραν.
Ε’άν «ί δύο σφαΓραι κινούνται, η μία μέ τ α 
χύτητα δυο βαθμών $ καί η άλλη με 6, η δεύτε
ρα θέλει φθάσεί την πρωτην εξ αιτίας της υπέρο
χης της τα χυ τη τος, ηγουν των τεσσάρων βαθμών.
A V ου την φθάσή, καί Ττ,ν κτυπηση * θβλει με
ταδώσει τδ ημισυ των 4? ηγουν ι βαθμούς * και
ούτω θέλουν κινηθη καθεμία μέ 4 βαθμούς ταχύτητος»
'
■
t
Ε’αν δύο απαλά σώματα κινούμενα κατ εναντίαν
φορά'^συγκρούσωσιν άλληλα, εάν έχουν την αυτήν
δύναμιν-, ,ηρεμούσι μετά την σύγκρουσιν · διότι
αί δύο ίσ α ι, καί άντικειμεναι δυνάμεις άναιρούσιν άλληλας. Ε ’άν έχουν άνίσους δυνάμεις, το

άσθειώςτρον χάνει δλην του την δύναμιν, το δέ
ίσχυρώτερον χάνει άλλην τόσην, καί ενεργεί ·είς
τό ε'ξης με την καταλειφθεΓσαν·* και τότε είναι
τό· αυτό, ώς εάν ήτον ακίνητον τό πρώτον απ’ αρ
χής* Θέλουν κινηθη λοιπόν καί τά δύο με την. αυ
τήν διεύθυνσιν’ τού ίσχυρωτέρου, καί με την καταλειφΟεΓσαν δύναμιν,
Ε’άν κάμης τό πείραμα με τάς πηλίνοι^ς κριμαμενας σφαίρας, ώς ανωτέρω, θέλεις "ίδβΐ την
αλήθειαν*

Ον£θ ι τής Των ελαστικών βομάτον όυγκροιίάεως*
8 ϊ 8- Ε’λατιχη λέγεται η δύναμις, η'τις, αφ* τί eW. η
ςύ τό σώμα Θλιφ0;η, καί έλευΟερωθη' άπο τό Ολί- ελας'Χ°
'f ,
^
ν»
Λ ~ *
ν
/
/
ναμ'.ς.
6ον σώμα, το αποκαυιςα εις το προτερον του σχή
μα , καί δίς τούτο διαφέρουν τά ^ α ςικ ά σώματα
από τά απαλά.
8^9· Εί$ Τ^ν σύγκρουσιν των ε λ α τ ώ ν σωκ«'-?οΐ
ματων όυο καιρούς πρεπει να παρατηρησωμεν, τον υ _ 1 ^
της θλίψβως, καί τον της άποκαταςάσεως*. Είς ^ ς·κ£ν
τά ελαςικά σώματα η ,θλίψις γίνεται ώς καί είς σωμάτων,
τά απαλά ♦ οθεν καί τά αποτελέσματα ϊίναι τά
αυτά. Τ ά δύο συγκρου<$6βντα σώ ματα, επειδή
# είναι έλα<ςΐκά, σπουδάζουν νά αποκαταςαθουν
είς τό πρώτον σχήμα* όθεν μετά την σύγκρουσιν
πρεπει νά άπομακρυνθώσι τό έν άπό τό άλλο* δι
ότι καί τό συγκρουσθεν απωθεί κατ’ εναντίαν φο^
ράν τό συγκρούσαν* η άποκατάςασις λοιπόν όλιγο^εύει την κίνησιν τού συγκρούσαντος * οβεν με/
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Τ'.νων φα;νο·
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τα τη,ν συγκρουσιν το συγκρούσαν χάνει τόσην κι.
νησιν, όσην έδωκεν είς τό συγκρουσθέν.
820. Ε’χ τών είοημενων εξηγούνται τα έξης*
καί πρώτον ή κίνησις του πλοίου. Πλήττε* με τά
κωπία την θάλασσαν ο κωπηλάτης, διά νά τη,ν
καμη νά ύπάγη εις την πρύμνην. Η" θάλασσα αν
τιδρά επάνω είς τά κω πία, και τά άπωθδί ποος
την πρώραν όμού με τό πλοίου * ο Οεν ταχύτβρον
τρ έχ ει, όταν τά κωπία ηναι πλατύτερα, η πολ
λά * διότι τό νερόν ευρίσκει που νά μεταχειρισθη
την άντίδρασίν του. Το αυτό ακολουθεί καί είς
τούς κολυμβωτας,' καί εις τά πετάμενα πωλία.
Το πυροβόλον δπλον (τό καννόνιον) άφ ου εύκαιρωθη ςρερεταί εις τά όπίσω : διοτι τό άεροειδες ρευςόν, ο,που γεννάται από τό αναμμα
της πυρίτιδας κόνεως, επειδή είναι ελαςικόν, με
ταχειρίζεται την δύναμίν του είς ό'λας τάς πλευ
ράς. Ε πειδη όμως αύται αντέχουν , ενεργεί επά
νω είς την μολυβδίνην σφαίραν , την οποίαν α
πωθεί εξω * καί είς τον πάτον τού καννονίου , ός
τις ςρίχεται όπίσω από την βίαν.

Π>ρί Της ά ντσ ν α -κ λ ο μ εν π ς κ ι ν η τ ό ς .
Κινήτις άνΛ(ί·/ο /. ·. ,„μ
y r ,.
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Ί>ς, και «ν-

Τα/αχΛασβ-

82·:. Ο^ταν σώμα προσβαλη είς άλλο σώμα,
τό οποίον μένει ακίνητον, καί δεν ύποχωρεί είς
την προσβολήν, εάν τό προσβάλλον ηναι απαλόν,
χάνει τη,ν κίνη,σίν τ ο υ , καί μένει ήρ«μο'^ ’ τό αυ
τό συμβαίνει, καί Οταν ηναι σκληροώ. Ε’άν όμως
η να» ελαςικόν, αλλάζει σχήμα είς την συγκρουσιν,
καί χάνει ολην του την κίνησιν, άλλ’ η άποκατάςασις των μερών του τό απωθεί πα'λιν όπίσω, χαί

^47
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τό αντανακλά. ίδέ (Π tv. 6 σχ. 7 ·) Τό σώμα α,
«<ρ ου προσβάλη είς το σημεΓον β, αντανακλάται
*ίς το γ. Η γωνία αβΒ, λέγεται της προσπτώ.
σεως , η δέ γβΑ, της άνταναχλασεως.
82-2. Α’πέδειξεν η πείρα , οτι σώμα εντελώς
ελαςΊχόν βάν προσβαλη εις άμετακίνητον σώμα,
,
^
, '
s
^
*
αντανακλαται, καί κάμνει την γωνίαν της άντανακλάσεως Γσην με την της προσπτωσεως, εάν δηλαδή προσβάλη πλαγίως. Εί δε προσβαλη κατά
κάθετον, αναπήδα διά της αυτής ευθείας της
προσπτωσεως.
Το φως είναι έλαςικωτατον σώμα. Ο ταν λ οι,
πόν ποοσπέση πλαγίως επάνω εις ενα καθρέπτην,
αντανακλάται προς το άλλο μέρος *οθεν. βλέπομεν
μέσα εις τον καθρέπτην, ευρισκόμενοι είς την ε ν
θείαν της αντανακλα^εως.

Γβνιχβς χκ,
νων ττ,ς °."
τανακλωυ.»ν·ης x.yT>t.
ως.

Περί της ^λομένης κινήαεφς.

Το

823.
σιάμα , όταν περνά από εν μέσον εις Τι *·'·'αι *
.
» \
\
*
,
\
Θλασις.
άλλο , ως απο τον αέρα εις το υόωρ, η αναπαλιν , παρεκτρέπεται από την ευθείαν οδόν, ηγου,ν
δέν υπάγει κατ ευθείαν, άλλ
εάν έθλάσθη η
κίνησίς το υ, υπάγει είς άλλον τόπον. Και αυτή
λέγεται τεθλασμένη κίνησις * ώς βλέπομεν την κω·
πη·ν είς την θάλασσαν. Η'’ άκτίς του φωτός, ό,ποΰ
*ιβγαίνει άπό την θάλασσαν, θλαται, καί μας παραςηνει άλλου τό μέρος της κώπης, ο',που είναι
μέσα είς την θάλασσαν. Α’λλά περί ταύτης της
ύποθεσεως θέλομεν όμιλη'σει καί είς τό περί Διο*
πτρικης κεφάλαιον.
ν.-^

ως
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ΙΘ '.

■ Π ερί β α ρ ύ τ α το ς τ 6 ν 6 ο μ ά τ » ν , κ α ί Λ?ρί

της Ταχυνομένίις, καί βρα^υνομένης κιντη
βεως, καΓ Λερί Της κινήόε&ς τής dia K 8r
κ λ ιμ έ ν ω ν

εΐίιτίέΰαν.

Τ' ιΤν. ι η 824. - Λ έ γ ε τ α ι βαρύτης, η δύναμις έχδίνη, διά
Ρ*?ντης
την οποίαν όλα τά υπό σελήνην σ ώ μ α τα , ελεύ
θερα οντα , χαταβαίνουν από τον υψηλόν τόπον
«ίς τον χαμηλόν. Περί τ αυτής ώμιλησαμεν καί
αλλαχού. Η' βαρύτης διαφέρει απο' τό βάρος * βα
ρύτης είναι « δύναμις, ητις βιάζδΐ τό σώμα νά
καταίβη από τον υψηλόν τόπον εΓς τον χαμηλόν *
ό6εν ημπορουμβν νά είπωμεν» ότι ολα τα σώμα
τα έχουν επίσης βαρύτητα* διότι όλα επίσης καταιβαίνουν. Βάρος είναι τό άθροισμα των μορίων*
οθεν ο,τι σώμα ( όμοειδες' λέγω") εχει πεοισσοτεραν ύλην, είναι και βαρύτερον,
Ο^τι πάντα τά σώματα έχουν βαρύτητα , μαλι?α ό άηρ α υτός, άπεδείχθη αλλαχού. Ο τ ι δε
και η φλόξ εχει βαρύτητα, άποδεικνύεται με την
πνευματικήν αντλίαν. Ο#σον εκβάλλεται ό άηρ,
η φλόξ της αναμμένης λαμπάδος κλίνει προς τά
κάτω. Η' θλίψις λοιπόν τού άέρος βιάζει τό φως
νά διευθύνεται προς
τά άνω.
*

δ49
$δ5 · Βλέπομεν «ίς το κενόν της πνευματικής Fl; ™ κ<*
f ,,.
«/
/
ν ,
> - νον ™νΤα
αντλίας, ότι παντα τα σώματα νίπτουν ενταυτω* τ£
και εκ τούτου συνάγομβν, δτι η άντίςασις του- πιχ-τουν^ μ«
>/■
^ τ.»ν αυτήν
αερος καμνει το εν σώμα να πιπτρ ταχυτερον, και , βχ^τητα
το άλλο αργότερον. Ε*άν πέσουν δύο ίσο£αρη σο>μάτα , αλλά εν σφαιρικόν, κα: το άλλο π λ α τύ ,
το πρώτον πίπτει ταχύτερον, τό δε δεύτερον βαςάζεταί υπό τού άερος.
Η' βαρύτης κατά τόπους διαφέρει. Και τούτο Η θα?ντ,ι«
**
\ t /
» τ»' *
τ>. \ τ_
. S'tx^sjei *β»
πρώτος το υπωπτευσιν ο Ρ ιχερος. Εις την Καιεν- τ£^ Τ5.υς το»
ναν 5 ητις έχει πλάτος f μοιρών, αι άναλικνησεις τ:ους,
τού εκκρεμούς ησαν άργότεραι, παρά είς τούς
Ιϊαρισίους. Ε’νόμισεν ό ρηθεις , ότι η' θερμότης,
έξέτεινε το εκκρεμές * άλλ’ επειδή δεν επρεπε να
τό έκτείνη τόσον, άρχισε νά υποπτεύεται, μηπως δ βαρύτης ηναι άσθενεςέρα κοντά εΓς τον ίση*
μερινόν. ΙΙολλοι Αγρονόμοι μετά τούτον παρατά-,
ρησαντες εις διαφόρους τοπους , μάλιςα είς Πε
ρού , και κοντά είς τον άρκτικο'ν πόλον, έ£εβαι*
ώθησαν, οτι τά σώματα αργότερον πίπτουν πλη
σίον τού ισημερινού, και η αναλογία της βαρύ»
τητος υποκάτω είς τούς πόλους , καί εις τον ίσημερινον, είναι, ώ
πρός £ 2 9 , ως απεδειςεν ο
Νεύτων. Το αίτιον είναι τούτο. Η' γη περιτρέ
χ ε τ α ι περί τον Γδιον άξωνα. Κάθε λοιπόν σημεΓον της επιφάνειας της, καί κάθε σώμα, αποκτούν
•μιαν δύναμιν κεντρόφυγα, ('περί της οποίας Θέ
λω ομιλήσει εις τό έξης), και αύτη όλιγοςεύει την
δύναμιν της βαρύτητος , διότι είναι εναντία της.
Δεν την όλιγοςεύει όμως εξίσου πανταχού , αλ*λ
όπου τά σώμ.ατα καταγράφουν μεγαλειότβρον.
κυ'κλον, καθώς υποκάτω εί$ τον ίσπμερινον , έκεΓ

·

\ a * ,\ ,

>

ο
τά σώματα έχουν πβρισσοτεραν. ταχύτατα· ό'θιν
η κεντροφυξ περισσότερον όλιγοςεύει τ άποτελέ*
σματα της βαρύτατος * μάλιςα επειδή υποκάτω
είς τόν ίσημερινόν η κεντροφυξ είναι εκ διαμέτρου
άντιχειμένη της βαρύτητος , εις άλλον δέ τόπον,
χαι μάλισα υποκάτω
τούς πόλους , εκ πλαγί.
ου άντίχειται.
Δ ιά την αύτάν αιτίαν πρέπει νά όλιγοςεύη
η βαρύτης είς τάς χορυφάς των όρέων. Τούτο ό
μως δεν τό αίσθανόμεθα * διότι ολίγον είναι τών
όρεων τό ύψος, θ ' Νεύτων άπεδειξεν., ότι όσον
ύψουται τό σώμα άπο' την γην, όλιγοςεύει η βα,
ρύτης κατά λόγον τών τετραγώνων, τών διαςη·'
μάτων.

ε(ς

Πε^ί TfTs Ταχμνομένης, Καί βραο\'νομένης
κ ιντ^εω ς.
Τ*- ttvat ή
τκχννομί'νη,

8 'ΐ6 , 0*ταν εις τό χινούμενον σώμα συνεχώς

χκί β'ΐκδ'υνο- διεγείρεται μία δύναμής, η οποία τό βιάζει νά
μ;νη χινησις χινηται ταχύτερον, τότε αυξάνεται συνεχώς η κίνησις τού σώματος, και λεγεται Ταχυνομενη. Ο ταν δε η δύναμις αύτη η ναι πάντοτε η αυτή ,
παρ. χ ά . εάν εις κάθε λεπτόν δίδη ενα βαθμόν
ταχύτητος, λεγεται κίνησις ίσοταχώς ταχυνομένη.
Ε αν δε τό σώμα χινούμενον, άπαντα έμπόδιον είς κάθε ςιγμ τν , τό, όποΓον τού όλιγοςεύει·
συνεχώς την κίνησή, λέγεται Βραδυνομένη.
Κατα τίνα
827· Συμφωνούν όλοι οί φυσικοί, ότι η βαρύ
Χογ·ν «ύξατης συνεχώς προξενεί ταχύτητα είς τό σώμα, ον«ται η τ * Ταν ηναι 'ελεύθερον · διότι παρετηρτσαν , ότι
χΰτης των
Tr.-TtTsvTwy τό σώμα , joiav πίπτη από ύψος, εάν είς διάςη«τωμνίτων.

A51
μα ενός δευτέρου λεπτού τρέξη ενα πόδα, είς το
έξης δεύτερον λεπτόν- θέλει τρέξει τρεΓς πόδας*
καί εις'τό εξ^ς τρίτον δεύτερον λεπτόν, θέλει τρέ
μει π έν τε, καί ούτως εφεξής κατά ταύττν την
σειράν ι , ^ 5> 7* 9ι I 1 κ /τ . Τά διανυόμενα λοι
πόν διαςάματα, εν προς έν, είναι ως η ρηθεΓσα
σειρά των περιττών αριθμών. Ε άν λοιπόν εις εν
λεπτόν διανυση ένα π ό δ α , «ίς δύο θέλει διανύσεί
ι -f, g — 4 * εις τρία, θέλει διανύσεί ί Hh 3 Έ 3
” ρ
τέσσαοα θε'λει διανύσεί ι ψ 3 + 5 Ψ 7
— ι6 κ. τ. Α λλά τά τ, 4 <> 9ι 6 κ. τ είναι τά
τετράγωνα των φυσικών αριθμών ι , 2, 3> 4 κ· τ ·
τό άθροισμα λοιπόν των διαβημάτων είς τό τέλος
έχά<ςου χρόνου· είναι ως τά τετράγωνα των χρο'νων. Αί παρατηρήσεις των φυσικών απέδειξαν, ότι τό
σώμα πραγματικως διανύει 15 πόδας 7
ΪΙαρισιων , ι. δάκτυλον, 2. γρα μμ ά ς, και δωδεκατη
μορίων γραμμές, εις τό πρώτον δεύτερον λεπτόν.
Η Γ άντίφασις όμως τού μέσου, τό μέγεθος, ό όγ
κος , προξενεί* μεταβολάς είς τούτον τόν κανόνα.'
Ε’κ τών/είρημένων μανθάνομεν, οτι τό σώμα,
όταν καταβαίνη άπό πολύ ύψος, έπρεπε νά απο
κτά πολλην τα χύ τη τα , και η βροχή νά συντριβή
τά δένδρα. Α λλ’ όσον αυξάνει τού σώματος η
ταχύτης , τόσον αυξάνω καί τού μέσου η άντίς-αςις, νίτις κόπτει τρόπον τινά κατ’ ολίγον την όρ«*
μ^ν τού σώματος.
Ε ξ εναντίας, όταν το' σώμα ρίπτεται προς
τά άνω , όλιγοςεύει η ταχύτης του κατά τόν αυ

*εις

ι

ών

τόν λόγον , ηγουν 9» 7ι
νά πίπτη.

3*
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Περί rm των βωμάτον KtviictecK di έτίι'^έdcov κεκλιμένων.
E’jA-oS't*
της
•ω ς.

y.tvri<J*-

8^8. Η* των σωμάτων χίνησις ημπορεΓ νά|έμποδισθη άπο' πολλά αίτια* Ε*άν το' χωλύον σώμα
δεν παραχωρώ, καθώς όταν, εν σώμα χρέμαται α
πό σχοινίον,, τό τ ε , επειδή at δύο δυνάμεις είναι
αντικείμενα*, ηγουν η της βαρύτητος, καί η του
εμποδίζοντος σώματος , τό σώμα μένει ακίνητον.
Ε’άν δε ύποχωοη, η ταχύτης τού σώματος εί/αι
βραδυνομένη , καθώς όταν τό μέσον έμποδίζη τό
κινούμενον σ ώ μ α .1 Τό εμπόδιον τούτο ημπορ*?
νά ύποχωρη και πλαγίως , ως όταν τό σώμα κα«
τα£αίν.ει δι’ επιπέδου κεκλιμένου * τότε καταβαίνει με μίαν γραμμήν πλμγίαν εις τον ορίζοντα.
I δέ Πίν. β. σ χ. 8*
Το σώ μα, όταν καταβαίν.η επάνω eis επίπε
δον κεκλιμένον, καταβαίνει με ταχυνομενην κίνησιν* διότι άναγκα'ζεται υπό της βαρύτατος. (Λεν
ακολουθεί* τούς είρημένους κανόνας · εμποδίζεται
όμως * διότι βιάζεται από τό επίπεδον, εν ο> έ
πρεπε νά καταίβη ταχύτερα διά της καθέτου λ Ρ .
Είναι φανερόν, ότι όσον ύψόνεται τό μήκος
ΕΓ, τόσον -πλησιάζει εις τό κατά κάθετον ύψος *
ό0?ν μέ περισσοτεραν τα χύτητα καταβαίνει τό
σώμα. Ε’ξ εναντίας, όσον χαμηλοάεται, τόσον
πλησιάζει είς την βάσιν Φ Γ , δθεν με περισσοτιραν αργοπορίαν καταβαίνει. Τούτο άποδεικνύε*
ται από την καθημερινόν πεΓραν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟX

K'.

Περί καμπύλης Kiviidfecos, περί άναλικντί;
οεως τον εκκρεμών, περί βολυς των οο·
Ιμάτον , καί Λερΐ των κεντρικών &υνάμεων,
% 2(]%Κ-άΟε σώμα χινέΓται χ&τ εύθεΓαν γραμμήν^

εώς νά εύρη χάνενα έμπόδιον , νά μ εΐα β α λη τη ν
χατ εύδεΓάν του χίνησιν χα! τότε η χίνηότς γί
νεται σύνθετος ’ μετά ταύτά αρχίζει πάλιν νά γ ι*
νεται χατ εύΟεΓαν η κίνησις, καί Ούτως εφεξής.
Το σώμα λοιπόν^ όταν βιάζεται εις κάθε ςιγμην
a r c δυο δυνάμ9ΐς, καταγράφει καμπύλην γραμμ™ ♦ διότι η τοιαύτη γραμμή είναι τόΐται εύθεΓάι
άπείρως, at όποΓαί συνιςώσιν αναμεταξύ των γω*
νιας άμβλυωτάτας.

Τι

είναι η
Χαμ-πυλη κί
νησή.

Περί Tm Των βωμαΤων βολώς^
83<>. έ άν λοιπόν ρίψωμεν όριζοντικώς εν σώ* Ο'ποίαν
γραμμήν Χα.
μ# , μέχρι τίνος θέλει καταγράψει εύθεΓαν γραμ τκγραφει ρι»
μήν * διότι βιάζεται από την δύναμιν της βολής. πτομεν^ τ«
Α«ρ ού αύτη παύση, αρχίζει νά ενεργή η δύναμις
της βαρυτητος * οθεν τό σώμα , άφ’ ού καταγράψη χαμπυ'λην γραμμήν, πίπτει εις Την γην.
-

«Μ

ίΊέρί Κ€\ΤριΚ<ύν £υνάμεον.
s?vat «ί ·
8 3 Το σώμα δεν πίπτει ευθύς βίς την γην*
κβντριχαΐ
&ότι αναγκάζεται από την δύνααιν , όπου ελαοοναρ.βις*
, χ *ν
χ
,*
£εν απο την βολήν. Δεν διατηρεί* μέχρι τέλους
την αυτήν διιύθυνσιν* δΐόπ βιάζεται νά πε'ση εις
τό κέντρον της γης από την δύναμιν της βαρύτητος.
Ε’άν λοιπόν περιςρέφω μίαν σφενδόνην περί την
χείρά μου , η πέτρα ούτε φεύγει μακράν άπό την
χεΓρα* διότι κ-ρατεΓται άπό την σφενδόνην* ούτε
πίπτει επάνω εις την χείρα , άλλα βιάζεται νά
ζ-έχεταί μακράν,’ έξ αιτίας της περιςροφης. Η.'
πρώτη δύναμις λέγεται Κεντρομόλος, καί η δεύ
τερα Κεντρόφυξ.· >
Ε’άν γέμισης νβρόν εν αγγείον , και τό δέσης
με σχοινίον άπό δύο του άκρα, καί τό περιςρέφης
ως σφενδόνην, τό νερόν,δεν πίπτει. Η' βαρύτης,
άγουν η κεντρομόλος δύναμις βιάζει τό νεοόν νά
τρέξη προς τό κέντρον της γης* άλλ’ η περιςροφη -τό κάμνει ν’ απομακρύνεται άπό τό κέντρον ·
ό'θεν ς-ηοίζεται εις τον πάτον τού αγγείου.
Ο^ταν περιςρέφεσαι πολλην ώραν περί τον ε
αυτόν σου, δεν ημπορείς νά παΦης αμέσως, α λ
λά πρέπει νά «ςηριχθης ολίγον είς κανένα μέρος *
δκέτι με την περιςοοφην οΐ χυμοί λαμβάνουν κεντρόφυγα δύναμήν * οθεν ταράττονται παρά πολύ.
Τό αύτό πάσχουν καί οί χυμοί τών όμματίων *
διά τούτο καί άφ ού παύσης άπό την περιςροφην,
τά αντικείμενα φαίνονται περιςριφόμενα.
Των τροχών η περυςροφη προξενεί κεντρόφυγα
δύναμιν * <οθεν ρίπτουν ρ.ακράν την λάσπην.
Με τάς κεντρικάς δυνάμεις εξηγούνται τωνού-

,

«55
ρανίων κωμάτων αί κιν^βτεις. Α ν παύση η κέντρο·
φ υξ, οι πλανηται θέλουν πέσει επάνω είς το κοι
νόν κέντρον, τον ήλιον* Α ν παύση η κεντρομόλος,
θέλουν φύγει είς τό άπέραντον διάβημα τόύ ου
ρανού.
Τά σώματα υποκάτω τού ισημερινού λαμβά- ■
νουν μεγάλην περιςροφην, και επομένως πολλην
κεντρόφυγα δύναμιν' έκ τούτου συνάγουν οι φυ
σικοί <, ότι η γη δεν είναι διόλου σφαιρική , αλλά
σφαιροειδής, φόυσχωράνη υποκάτω είς τον ίσημε*
ρινόν , κα: πεπιεσμένη υπό τούς πόλους*

Π^ρΙ A ναλικνώεως Των εκκρεμών

γ/

832. Ε άν κρεμάσης είς καρφίον εν σώμα δε,^α-ά
μενον μέ σχ^ινίον, και τό κίνησης, Αρχίζει νά ναλίχνησ^,
πηγαίνη, καί νά έρχεται * καί τούτο λέγεται Α’*
ναλικνησις, ηγουν κούνισμα. Πίν. β. σ χ . 9·
Τό εκκρεμές είναι τό ΑΒ. Το σώμα περιςρεφόμενον περί τό κέντρον Α , καταγράφει τόξον
κύκλου τό Γ Β Δ . Ε’άν τό σώμα Β ύψωθη είς
τό σημεΓον Γ , καί άφεθη, διά την βαρύτητά
του θέλει καταίβη είς τό κατώτατον σημεΓον Β.
Καί επειδή καταβαίνοντα τά ισώ ματα, αποκτούν
ταχύτητα, ως εΐπαμεν · τό σώμα, όταν φθάση
είς τό Β, άποκτα τα χύ τη τα , ώςε νά άναβη είς
άλλο τόσον διάβημα, ηγουν είς το Δ * είτα π ά 
λιν διά την βαρύτητά του καταΐβαίνει είς πό Β ,
t καί πάλιν άναιβ'αίνει είς τό Γ, καί ούτως εφεξής

ΚΕΦΛΛΛΙΟΝ

ΚΑ'·

Περί Στατικής, ηγουν τίερι ίόόρροήιας, Kai
περί μηχανών.

Λ

Στατίχη

833·
εγεται
το μέρος έκεΓνό της φυ
σικής, ο,που διδάσκει περ! ισορροπίας, δυνάμεων*
και αντιφάσεων.' H f επιςημη αυτή μας διδάσκει,
πως ημπορούμεν νά νικησωμεν tvjv άντίςτασιν μέ
ολίγον δύναμιν* ή νά σηκώσωμεν μεγάλα βάρη
με δυναμίν τινα διά μέσου' τινων μηχανών, η
δηλαδη αΰξάνοντες την δυναμίν , η δλιγοςεύοντες
την άντίςασιν, η διευθύνοντες και τάς δυο είς
άναπαυτικωτέραν διεύΟυνσιν.
Τ ί eecepeT834* Ε ξ πράγματά κυρίως πρέπει νά θεωρητ α ι βίς τα<
σωμεν είς τάς μηχανάς * την δυναμίν , την άντίμηχανας»
ςασιν, τδ σημειον του ςηρίγματος, την ταχύτη
τα, τδ κέντρον της βαρύτητας, και την διεύθυνσήν.
ΔΟνκμις»
835· Λυναμις είναι η κινούσα, την ο'ποίαν μετα χειοιζδμ εθα, διά νά νικησωμέν την άντίςασιν*
ώς μεταχειρίζόμεθα τά άλογα, διά νά τραβισουν
την άμαξαν.
8 6 Α'ντίςασις είναι το εμποδιον, η η ένανjl*ντ(<?α·ίς*
Tt είναι η

ϊτβτικη,"

$f

τία δύναμίςς την οποίαν πρέπει νά νικηση Των μη*
χάνων ·* δύναμις.
8.37* Σημβίον ΐόυ ςηρίγματος* το καί ύπο*
μόχλιον λεγόμενον* είναι εκείνο* περί το οποίον
κινείται η δύναμις, καί η άντί<ςασις. Λ έγεται άπό
τούς Μηχανικού? και κεντρον κιν/χτεως.
8s8* ΜδτρεΓται η ταχύτης από τα ά ^ α ^ μ α τα , ό,που διατρέχουν έν ταύτψ η δυναμις, κάι η
Ταχύτης.
839· Ksvrpov βαρύίητος λέγεται τό.σημείον*
εις τό όποιον νοείται όλη του σώματός η βαρύτης · και αν ημπορέσωμεν νά τό κινησωμεν, κινούμεν και όλον τό σώμα.
Το αυτό σώμα δεν είναι επίσης βαρύ εις όλα
Του τά μέρη. Μ ία σανις τμπΟρει νά εχη τό τ'μισύ ττ*ς βαρύτερου* πάρά τό άλλο ημισυ. -Το σημείον λοιπόν, ό,που διαιρεί τήν σανίδα είς δύο
ίσα μέρη , είναι τό κεντρον του μεγέθους , όχι
της βαρύτητος * και πρέπει άλλου νά ήναι τό κεν*.
τρον της βαρύτητος* τό οποίον άν τό «ςηρίξωμεν,
η σανίς Θέλει ςαΘη έν ισορροπία με τά δύο της
άκρα*
ν
84°· Αιά νά <αΘη εν ίσορροπί# η σανίς, καί
νά μη κλίνη ούτε εις τό εν, ουτ εις τό άλλο μέρος*
πρέπει νά νοησωμεν μίαν ευΘείαν, ητις περνά α
πό τό κεντρον της βαρύτητος* και πίπτει μείτα
την βάσιν τού σώματος ' καί αύτη λέγεται
ευθεία της διευθυνσεως. Ε’άν πέσρ έξω από την
βάσιν, πίπτει-το σώμα.
Πολλά κωδωνοςάσια είναι κεκλιμε'να* άλλα
δεν πίπτουν* διότι η βάσις των είναι πλατεία*
καί ή ρηΟείσα ευΘεία πίπτει μέσα εις την βασιν.
Ύ ί

2η/ί.«?βν r u
<:Υ1?^^ατος·

Ταχ^τ-ης.

κίτρον ρ«.
Ρ^ητος.

Δ ^ '3υν<τίς.

ιίς

,

$5*

& άνθρωπος

ξεχεται opOtos» *ν οσω πάτεΓ είι
τούς δύο πόδος* διότι η εύθεΓα περνά δίά των
σκελών. Ε’άν σηκωση αίφντ'δίως τόν ενα π ό δ α ,
#ύθύς πίπτει διότι η εύθεΓα ε£γηκεν εξω άπό την
ν * διά νά <άθη με τον ενα πόδα , πρέπει να
αλίνη ολον τό σώμα πρ όςτό μέρος τού β ρ ιζ ό μ ε 
νοι* ποδό? , διά νά έμ£η εις την βάσιν δ εύθεΓα *
άλλ ε’πείδη 6 -εις πούς εχει ς-ενην την β ά σ ιν, με
την παραμιχράν κίνησιν εβγαίνει δ εύθεΓα , και ό
άνθρωπος πίπτει* Δυσκολον είναι νά ςάσωμεν όρ6ιον .εν σώμα οξύ , καθώς βελόνης χ. τ. Ε’πειδη
^χει β ά ^ν πολλά «ςενην , και συνεχώς εβγαίνει η
εύθεΓα. Στέκονται <ςερεά, χαΐ ακλόνητα,ν2σα σωματα έχουν βάσιν πλατεΓαν.·

'*

Π ^ ί Μοχλού.
ΤΫ

ίννα

μςχλςς.

8 4 1· Ο* Μοχλός είναι μία μηχανη , η οποία
προσδιορίζει τά δ ϊα ςτμ α τα , και θεσεις της δυνά
μεως, της άντιςάσεως, καί τού ύπομοχλίου. ΐδε
(Πίν. β. σχ. ιό , I I , καί 12 τρία ει'δη μοχλών,
α είναι η δύναμις, ό,πού τρ α β ίζει, η χιίρ άνθρω
πον, ο,πού ζυγιάζει* β είναι η άντύςασις, η βά
ρος τι * καί γ η δ, τό ύπομόχλιον είς τό όποΓον
«ςηρίζεται , η σχοινίον, άπό τό όποΓον κρέμαται
ό μοχλός. Είς· τον μοχλόν τού πρώτου «Γδους τό
ύπομόχλιον aivat μεταξύ της δυνάμεως, καί τη^
άντχ<ςάσεως * είς τον μοχλόν τού δευτέρου είδους
η άντίςασις είναι μεταξύ τού ύπομοχλίου, καί
της δυνάμεως* καί είς τον μοχλόν τού τρίτου, η
δύναμις είναι μεταξύ του ύπομοχλίου > καί W
άνΤιςάσβως.

)
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842. Η' Χρησις του μΟχλού . είναι, νά δώση Χρη*^
τρόπον εις την δύναμιν, διά vc* evfcpy^ εύκολώτε- μοχλ*Λ
ρα εναντίόν τϊ^Λχν^άσεως»
343·· Α ποδεικνύόυν of μαθηματικοί, Sti τό- Ίσο??·^*,
τε είναι ί<7θρροπία μεταξύ f ης δυνάμεως, και της
άντιςάσεως, όταν of τούτων όγκοι είναι εν άντι<ςρόφω λόγω των από τόυ ύπομοχλίου διαβημά
των. ΙΓαρ. χά* εάν τό διάβημα βγ (ιδετόν μοχλόν
του πρώτου είδους) ηνάι ώς ι , to δε γ ά ώς 3*
διά νά γβ'νη ίσορρόπία , πρετίει ό όγκος του σώ
ματος β νά ηναι ώς 3 * *«ί ό του α ώς 1. Ε*άν
τά διαςτίματα ηναι ίσ α , καθώς είς τον ζυγόν,
γίνεται ισορροπία, όταν Οι δυο ογκόι ηναι ίσοΛοιπόν οσω μεγαλειότερΟν είναι Το μεταξύ
τού ύπομοχλ.ίόυ , καί της δυνάμεως διάβημα, τό
σο* μεγαλειοτερον βάρος ημπορεί νά ίσορροπηση
με μικροτεραν δύναμιν. Δ ιά τούτο καί όμεγας
Α’ρχιμηδης εξεφώνησε τό ,,Δ ός μόι τόπον νά ^αΟώ ίξω τού πα ντός, καί *6«λω κινήσει τόν ουρα
νόν καί την γην*ς. Η* δυσκολία όμως είναι νά εύρεθη τοιούτος τόπος, καί μοχλός χοιαύτης ύλης,
ώςε ·νά ημπορη νά σηκώση τόσον βάρος. Ε άν βαλ6η τό ύπομΟχλιον εξ μίλια μακράν άπό τό κεντρον ίης γης, τό μεταξύ του ύπομοχλίου, καί
της κΐ'.νούσης δυνάμεώς, Λρέπει νά' ηναι δώδεκα
,τετραλ λιονια μίλια * καί κατά τούς λογαριασμούς
των μαθηματικών, χρειάζονται
.διλλιόνι* χρόνοι , διαί νά σηκωθη ενα δάκτυλον η Γ*η 5 6«ν η '
κινούσα δύναμίς εχη ταχυ'τητ# ώς της σφαίρας
τού χάνον Φυ,
/
Tt α

ίβο
Ζ·*γος.

844· Η' αυτή θεωρία είναι καί τού ζυγού'
διότι είναι μοχλός του πρώτου είδους. Α*πό τά
σώματα τά βαλλόμενα εις τά$ ^τλά^ΥΥ^ς * το εν
Ιπ έχει τόπον δυνάμεως* χαι τό άλλο άντιςάσεως.
Διά νά ηναί ακριβής ό ζυγός, πρέπει νά απέ
χουν αί .πλάςΐγγες επίσης από τό υπομο'χλιον *
καί όζυγός νά ηναι πολλά ευκίνητος περί τό ύπο.
μόχλιοντ καί ό βραχίων νά ηναι ίσιος.
Του πρώτου εί'δους μοχλός είναι κα: τό ψαλλίδιον. Τό κοπτόμενον σώμα', είναι η άντίςαΛτ-ς *
τό καρφίον είναι τό ύπομόχλιίν , και η χειρ τόυ
κόπτοντος είνάι
δυναμά.

ύ

Του δευτέρου εί'δους μώχλός είναι τά κωπία.
Το νερόν είναι τό ύπομόχλιον, η χ ε1ρ η δύναμις,
κα: to πλοΓόν η άντίςασις. Η* θύρα είναι η άντίςασις, ύπομόχλιόν ό ,ςροφιγζ, και δύναμις η άνόίγουσα κα: κλείόυσα.
ΤΓ πυραγρα είναι μοχλος του τρίτου εΓδόυς *
ομοίως κα: η κλίμ αζ. βαλλόμενη είς τον τοίχον ,
τό κάτω μέρός είναι τό ύπομόχλιον , καί τό άνω
η άντίςαΟις, δύναμις δε ό άναβαίνων άνθρωπος.
Ο σαι τοίαυται μηχαναί εύρέθησαν από τούς
άνρώπους, διά νά εύκολυνθούν τα εργατών, είναι
μοχλοί.
Τ ρ ο χ α λ ία .
Τί tiyctt ή
Τροχκλια,

S45· I* τροχαλία (ό τουρκι<ςΙ μακαρας) είναι
σώμα κυκλοειδες , σκαμμενον είς την μεσην , είς
την οποίαν βάλλεται τό σχοινίον. Λ έγεται <ςερεά*
ό’ταν περκςρέφεται διά μέσου τού άζωνος, κινη
τή δε , όταν ό άξων ήναι ακίνητος , αυτό δε χι·
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vitrat περί τον άξωνα. Η' τροχαλία είναι μοχλό?
του πρώτου είδους · διόπ τό ύπομόχλιον είναι
μεταξύ της άντιςάσεως καί της δυναμεως. Ι'δε^

χ

Πίν {3. σχ„ ι g.
Εις την ςδρεάν , διά νά ηναι ίσδρροπία , πρέπει η άντίςασις νά ηναι Γση με την δύναμιν , ηγουν η χειρ νά τρα£ίζη τό βάρθ>> εω? νά τό βαςάσή σηκωμενον.
Είς την κινητόν, τό βάρος σηχόνεται μαζί μ.$
την τροχαλίαν ’ . τό 5ε ύπομόχλιον είναι σχοινί ον
καρφωμένον είς τον τοίχον * είναι λοιπόν μοχλός
τού δευτέρου είδους * ίδέ Πίν, β, σχ.
Καί ε
πειδή γίνεται ισορροπία, όταν
δύναμις πρός την
άντίςασιν ηναι εν μντιςρόφψ λόγω των διαςημάτων άπό τού ύπομοχλίοι* * η δύναμις λοιπόν A
πρός τό βα'ρος Β είναι, ώς τό διάςημα ΚΡ πρός
τό Δ Ρ . Α λλά τό διάςημα ΚΡ είναι τό ημισυ το.υ
Δ Ρ ως ημιδιάμετρος * λοιπόν £ta νά σηκωθη το
f-ώμα «χον βάρος ωί ι ς , χρειάζεται δύναμις ως

τ

Κεκλιμένον εΛιΛεάΌν,
846. Περί τού κεκλιμένου έπιπεδου ωμιλησα- !Τβ?1 Τίύ
κεκλιμένου
μεν και αλλαχού. Το σωμα^ τό όποΓον καταφθά ιπιπέίου.
νει δί επίπεδου κεκλιμένου, διά νά έμποδισθη,
πρέπει νά τροχίζεται άπό μίαν δύναμιν παράλλη
λ ο ν είς τό κεχλιμένον επίπεδον^ καί τότε λέγε
τ α ι, OTt η άντίςασις ισορροπεί με την δύναμιν.
Δ ιά να γένη λοιπόν ίσορροπία πρεπει νά ηναι η δύναμις προ'ς την άντίςασινν ως τό ύψος τού κ».
χλιμίνου επιπέδου πρός το' μήκος αυτού. ' Ε’άν
λοιπόν τό ύψος ηναι ως I , τό δε μήκος ωδ 2 ,

πρέπει νά ηναι ή δύναμή τό ίίμισυ της αντις-άσ?«ς.

Κοχλίας.
TT*fl reC

Κβχλίβν»

847. Κοχλίας εΓναι σωμα σπειροειδές (ως ο
κοινώς λεγόμενος σάλιαγκας; * και είναι εκείνος,
με τον οποίον τρίβουν τον ταμπάκον,
σφίγγουν
τά βιβλία , όταν τά δένουν , η θλίβουν άλλο σωμ α , διά νά «βγάλουν λάδι απ’ αυτό, Of κύλιν
δρός ε χ ε ιτο ν κοχλίαν, ούτος βάλλεται είς άλλο

r

ξύλον, μέσα βίς τό όποΓον είναι άλλος άντικείμένος κοχλίας, δςτις γεμίζει τά κενά διαςτιματα
εκείνου- Το δεύτερον τούτο ξύλον $ίναι ή αντίς-ασις, ητις διά νά πρΟχωρήση ολίγον , πρέπει η
δύναμις, άγουν ή κινούσα χειρ, νά κάμη ένα ο
λόκληρον γύρον. Ε’ν τοσούτω δε η άντίςασις δια
τρέχει δυ'ο έλικας τού κοχλίου. Λοιπόν η δύναμις
«Γναι προς την' άντύςασιν, ως τό διάςημα δύο
«λίκω'/πρός την περιφέρειαν τού κύκλου, η τού
διανυσθέντος γύρου * λοιπόν όσω μικρότερον ηναι
το διάβημα των ελίκων, τόσψ μικρότερα δύναμις ήμπορει νά κίνηση την άντίς·ασιν.

X φ τί \\
|T«pi 2$*,
νί’ς»

848* Αβγεταί σφην κάθε σώμα χονδρόν, αλ
λά, λύγο ν εις ο ξ ύ , καί τό όποιον μεταχειριζόμε-,
θ α , διά νά κόπτωμεν, νά χωρίζωμεν κ» τ. τοιβύτβν είναι τό σκεπαρον,., η μάχαιρα κ. τ* Λέγε
ται βάσις τό μη κοπτερόν μέρος, καί ύψος τό από
τού κοπτερού «ως την βάσιν διάςημα.· Τό κοπτάμενον είναι η άντίςασις , και δύναμις η ωθούσα»

Ε’άν η £ύναμις ωθούσα τον σφήνα, τον .χωση *ις
το κοπτόμβνον σώμα «ως την βάσιν , τό κσπτόμενον θέλει χωρισιό είς δυο κομμάτια άπέχοντα
απ’ άλληλων τόσον , όση είναι η βάσις · η βάσις
λοιπόν παραςηνει την ταχύτητα με τ*ν όποιαν ε,
χωρίσθη η άντίςασις * τό δε ύψος του σφηνός πα
ρακάνει την ,ταχύτητα της δυνάμεως. Εις την ισορ
ροπίαν λοιπόν, ύιά νά φυλαχθη ό κανών του αν»
τιςφόφοικ λο'γο.υ, ως είπαμεν περί τού μοχλού*
η δύναμις είναι προς την'άντίςασιν, η βάσις τού
σφηνός προς τό ύψος του.
Καί
»Jvai αί αναγκαιότερα μηχαναι.

αίχται

κ ε φ α λ α ιο ν

KB'.

Περί uc^odrarutfo, τίγουν Λερί ^λίφεος,
καί ίσορρσΛίας tpv ρευόΤων.
ΤΙ e^at η

,Δ,

υ^3ο^νν*μ;- 849· ΔΑεγβται υδροδυναμικά η των ρβυςων μηxr,, -^οςα- χ Λν ιχ ^ η οποία διδάσκει πβρι ισορροπίας, και
τιχο > xat ν»/
, c^
$:**λιχη\ » κινησεω; των ρ^υςων. Διαιρείται αυτή εις υόρος-ατικην , καί είς υδραυλικήν * η πρώτη διδάσκει
περί θλίψδως, καί ισορροπίας των ρεντών * η δεύ
τερα περί κινησβως αυτών.
Ή *?/«;

(«υςβ'ν σω7
Κ«·

. 8 5 ο. Λ έγεται ρευςόν τό σώμα εκείνο , του*
ο*ποίου τά μέρη ευκόλως ύποχωρουσιν’ είναι ευ,
χίνητα τά μόριά τον , και δεν έχουν αναμεταξύ
των καμμίαν συνάφειαν. Εις δυο διαιρούνται τά
8
* άλΧα «ίναι ρμθίΐδ/5, των , οποίων τά μό
ρια είναι της αυτής φύσεως, και έχουν τό αύτό
σ χ ή μ α , καί μέγεθος’ άλλα είναι ετεροειδή* δσων
τά μόρια' efval διαφόρου φύσεως, ως είναι τό νερόν * τό κρασίον * έ υδράργυρος, ό αάρ κ. τ.

ρ υςά

Περί ^λίψεας Τ&ν όμοειδον ρενβΐων.
Οί Σχολαςικοί έδόξαζον , ότι τό..νερόν Γνοίμ,η των
δεν εΥ6ΐ κανένα βάρος μέσα εις τό νερόν * .ούτε χκλ*1:,ιν χ8~
to λαοί μεσ» εις το λαοί, και εν γενει κανένα ως
^μβ,
ρευςόν δεν έχει βάρος μέσα «ίς το^οιχεΓον τον* ε’· ^ ?εμεπειδη όμως τά ςοιχεΓα των ρευςων είναι τά.αυ- ς^Λ
τά ςοιχεΓα των ςερεων, πρέπει κάί αυτά νά έχουν
βάρος * καί αν ζυγια'σωμεν οίνηρόν άγγειον εύχαι,
ρον βουτιμενον είς τό νερόν, έπειτα τό γεμίσω·
μεν, βέβαια τό γεμάτον Οε'λει είναι βαρύτερον.
Το νερόν λοιπόν έχει βάρος , και μέσα εις τό νερόν,
8 5 2 . Τά μόρια του ρευςου θλίβουν άπ όλα Τα ?«υςά
τά μέρη * άν βουτίσης χλβισμ,ένον άγγ§Γον ευκαι* ?**6ουν απ
ολα Τ2 μ,βρη,
poy εις τό νερόν, όπου τό τρυπησης, sfre είς τάς
πλευράς, είτε «ίς τό άνω μέρος, είτε εις τό κά
τω , τό νερόν εμβαίνει μέσα. Διά νά καταλάβωμεν καλά ταύτην θλίψιν, πρέπει νά νοησωμεν
τά μόρια του ρευ«ςου ως σφαιρίδια βαλμένα -τό
εν επάνω είς'τό άλλο μέσα ·ίς εν αγγεΓον. Μια
ς·ηλη θλίβουσα μέ τό βάρος της τάς άλλας ςηλας,
σκορπίζει τά σφαιρίδιά των πρός τάς πλευράς,
και πρός τόν πάτον του αγγείου, καί άλλα σφαι
ρίδια μέ την θλίψιν της τά άναγκάζκ' νά άναίβουν επάνω.
8fi.

Δ ιά τούτο πρέπει νά εχωμ«ν προσοχήν είς τόν
κατασκευήν της όχθης Των ποταμών ,, να ηναι ar
νάλογος με την κατά πλευράν θλίψιν τόυ νερού,
ητις είναι μεγαλειοτέρα, οσ<ρ μεγαλειοτερον sj?
ναι τό ύψος του ποταμού.
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©λίψις χ*τά της βα_

$53- ° 2τβυίνο^ άπεδειξ·, καί 6 ϋασχάλιβς τό έβείαίωσεν, on οποίον καί άν ηναι το σχη.,
μα Των αγγείων, έπίσης το υγρόν 6λί£ει την βά·
σΐν Των * εάν η διάμετρος της βάσεως , κ«; τ ό ύ
ψος. του ύγρούν ηναι τό αύτο'. Λοιπόν διά νά ηξεύρωμεν την κατά τ/ίς βάσεως θλίψιν, πρέπει νά
λογαριάσωμεν την διάμετρον της βάσεως, καί τό
ύψος του ύγρου, λήγουν νά πολλαπλασιάσωμεν την
μίαν με την άλλην.
:Η' αύτη λοιπόν ποσότης του υδατος την ιδίαν
δύναμιν έχει, εάν η βοάπς του περιέχοντος] αγ
γείου εχη διάμετρον 30. ποδων, καί τό ύψος η
ναι 2. η η διάμετρος 2, καί τό ύψος 30» διότι τό
γινόμενον *ivm 6<%

Περί ι6ορροΐίίας Τον ομοει^ών ρει/ΑΤον.
<«

> ,
T«ojI jem*

*> 8f4* ΤάομΛ£ΐδηρψυις·άίβ'θρρόπουβ,ιν5 εΓτεείςτό
αυτό άγγελον είτε κίς άλλαάγγ»Γα"κοινωνουντα SΤανάεπιφάνειατων ^ηλων<, άπό τάς οποίας συντί
θενται τάυγράηναι «ς την αυτάν ευθείαν γραμμήν.
Ο*τον το' πηγάδιον τιναι πλησίον^ όμως χαμηλότερον; του ποταμού , το-νερόν εμιαίνει είς
άύτό,πάί, τό γεμίζει, έίως νά φθάση «ίς την αυ
τόν γραμμήν ί *** ο5τω νά ισορρόπησή.
c/θεν νά υδατα πηδωσιν άπό τάν βρύσιν {υ\
σεντριβά^*), «05 ίαεΓί» 0W πηγάζουν, αν δέ»,
ητον τον ^αβρός η εμποδίζουσα άντί^ασις. Α ν θελης λοιπόν νά πηδμ τό νερόν υψηλότερα, πρέπει
νά ύψωσης περισσότερον <rny πηγην.
Μ" ΐπφάνιία
855* Α"ν καί διά νά ηναι τό υγρόν είς ισορρο
του υ&ατος
πίαν, πρι'πη η επιφάνεια του νά ηναι είς την αύ6*ν*ι κυ^τη.
των f ινςω ν.
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τέν ιύθεΓαν γφαμμέν, μ’ όλον τούτο βλε'πομεν
its τά ανοικτά τιελαγη, ότι έ επιφάνεια τίς 0α*
λάσσης είναι χυρτ/% Ε’πειδέ τά μόρια του υγρού
κινούν^at ανεξαρτήτως τό ίν από' το άλλο, καί
καθέν ρέπει πρός τό χέντρόν τές γ έ ς , ά δε γη
είναι σφαιροειδές, διά τούτο καί η επιφάνεια του
υγρού λαμβάνει σφαιρικόν σχήμα*

Περί βαρΰτρτος , καί ίόορρο^ίας γών έτερ ο ε ιίο ν ^eudtcDV.
8 f6 , Ε'τεοοειδτ ρ ε υ ς α λέγονται, όσα έχουν
διχφορον πυκνό'τη τα. Κινούνται καί ντούτων τά
μόρια, ανεξαρτήτως απ’ άλλέλων, ως καί τά των
όαοειδων.
Α’πόδεικνύει έ πεΓοα,
I
» - ·ότι αν πολλά έτεροειδέ ρευςά βαλΘούν είς αγγεϊΌν, καί ταραχ
θούν αρκετά, τό πυκνότερον ω* βαρύτερου καταβαίνει είς τον π ά το ν, καί επάνω του μένει τό
πττον βαρύτερον, "καί ούτως εφεξής. Κολλά όμως
είναι τά α ίτ ια , καί μάλι^α η συγγένεια, διά τα
όποΓα δεν χωρίζονται απ’ άλληλων τά ετεροειδή
ρευςά,- αλλά. μάλιςτε γίνονται ev μίγμα.

(fpti τϊί

βαρύτητίχ;
Τμν 5Tsp«„
διαων jeu*
ςο;ν.

περί
§5 7 · Eivat κα^ων γενικός, οτι τότε ί.σορροπου~:
τ η ς των ό τ 9«
σι τά ετεροειδή ρευςά, όταν τά ύψη των ivat εν pcsiiwv ρΐυαντιςρο'φψ λόγιρ γων ειδικών βαρυτήτων, Παρ. ςων jiaappe*
βχάριν, άν ηνα,ι δύο άγγεΓα εχαντα κοινωνίαν άνα* τ:ίας.
μεταξύ των* αν βάλης είς το' εν υδράργυρον,, είς
δε* τό άλλο νερόν, επειδή
υδράργυρος είναι Ι4·
φοραΐς βαρύτερος άπό το' νερόν, γίνεται τότ$ ίσορ*
ρ οπία, ότα ν, εάν τό ύψος του υδραργύρου ηναι
ι δακτύλου, του νερού ηναι 14 δακτύλων» Et*

ο

πα μ εν, ότι τότε γίνβταά ίσορροπίά, όταν v?vat
ίσαι καί από τα δύο μέρη
ποσότητες της κινησεως, καθώς σίς τό είρημένον παράδειγμα, εάν
πβλλαπλάσωμεν τό ύψος με την ‘είδικην βαρύτη
τα καθενός ιδιαιτέρως, θέλει είσθαι
λοιπόν
πρέπει νά ισορροπήσουν.
Α’πό τά ύψη λοιπόν των διαφόρων έτεροείτ
ίων ρευςων , καταλαμ£άνομεν καί τάς είδικάς αύτων βαρύτητας. Ε άν παρ. χάριν τού α τό ύψος
ηναι ι 8 ) τού δε β 3* καταλαμβανομεν, ότι τό
β είναι' προς τό α, ως 18 πρός
ηγουν είναι εξ
φοραΓς βααύτερον.

at

^

Περί βαρύτητας, καί ίόορροτίιας των στε
ρεών Λλεόντρν είς τά υγρά.

Σήματα

•τ.ογγ^η ,'
καί «ύ£-.αλν-

τ*.

Τίπυμ.ΪΛί*
μ-α «Τβρίον

V5v, όταν σω.
$μ.£·η

Ρίνςίν.

ίίς

858. Ο^ταν εν σώμα εμ£η είς τό νερόν, διώ
κει εν μέρος νερού, και κατέχει τον τόπον του*
Ε’άν όμως τό σώμα ηναι σπογγώδες , και δέχε
ται ολίγον νερόν εις τούς πόρους του, r £ναι εύδιάλυτον , ωςε τά μόριά του χωρισθέντα άπ’ άλληλων , νά έμ£ωσιν είς τούς πόρρυς τού διαλύοντος ρευςΌυΛ τότε κατέχουν μικρότερον τόπον.
859· Ο^ταν «ςιρεόν σώμα εμβί> είς υγρόν, τότε
η έχει την αυτήν είδικην βαρύτητα , η ηναι βα-

ρύτεοον από τό υγρόν, η έλαφρότερον. Ε’άν εχη
την αυτήν βαρύτητα, ίσορροπεΓ, ότίου τό βάλης,
η είς την επιφάνειαν, η μέσα είς το' υγρόν. Ε’άν
ηναι βααύτερον, υπάγει είς τον πάτον, εάν ηναι
έλαφρότερον , κολυμβα.
Είναι φανερόν, ότι ολα τά μέρη τού υγρού ,
επειδή εχουύ την αύτ^ν βαρύτητα , ίσορροπούσιν

άναμεταξύ τω ν, οΐτου και αν εύρεθη καθέν. AV
βάλωμεν λοιπόν μέσα είς υγρόν εν σωμ.α <τερεόν
εχόν την αυτήν βαρύτητα, θέλει διώξει μέρος του
υγρού, τό όπο&ν Θέλει διαμειρασθύ εις όλον τον
όγκον του υγρού* και τό «ςερεόν, εκεΓ 0του βαλΘη , θέλει «ςαθί έν ίσορροπία ώς μέρος και αυτό
του ύγρου.
' .

Ε άν τό ςερεόν σώμα ηναι βαρύτερόν , τ, ςηλη τού υγρού ό,πού τό βαςάζει, δεν αντέχει είς
τό βάρος, όθεν ύποχωρεΓ, και καταβαίνεί * καταβαίνει λοιπόν καί τό ς-ερεόν σώμα έως να φθάσ;*.
εις τον πάτον.
Το ρηθέν ς-ερεόν καταβαίνεί, Οχι με ολον του
τό βάρος · διότι η υποκάτω ςηλη τού ύγρου βαςάζει
μέρος τού βάρους του, όθεν κρημνίζεται μέ τό
καταλειφθέν βάρος.
Είπαμεν, στι όταν έμβύ ςερεόν είς υγρόν, δΓωκει μέρος του υγρού* οσον είναι τό βάρος τού εκτοπισθένιος υγρού, τόσον βάρος χάνει τό ςερεόν
σώμα Καί τούτο άποδεικνύεται με τον ζυγόν*
όθεν όσω μεγαλειότερον είναι τό μέγεθος τού βκτοπισθέντος υγρού, ΐ όσω πυκνότερον είναι τό υ
γρόν, διότι καί βαρύτερόν, τόσω περισσότερον
βάρος χάνει τό ς-ερεόν,.-ΟΓταν τό ςερεόν ήναι ελαφρότερον τού υγρού,
μέρος αύτού βυθίζεται, κα<'μέρος κολυμβα * τό
βυ(ΗσΘεν μέρος εκτοπίζει μέρος ύγρού, τού ύποίου
τό βάρος είναι τόσον, ^οσον είναι τό βάρος όλου
τού «ςερεού σώματος.

Ε’κ τούτου·συνάγεται, ότι τό πλοΓον είς τον
ποταμόν εκτοπίζει τόσον υγρόν, όσον είναι τον
βάρος τού πλοίου όμου μέ τό φόρτωμά του * κα£
αν βάλωμεν περισσότερον , βυθίζεται, καί Τ·
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βουτάμενον Του μέρος είναι τόσιρ μίγαλειότερον,
όσφ περισσότερον φορτωμενον είνα ι, η όσω μιΝκροτέρα είναι «ί πυκνότης τού ύδατος. Το πλοίον λοιπόν ό,που ταξιδεύει πότε είς την θάλασσαν,
καί. πότε είς ποταμόν, δεν πρέπει νά τό φορτονωμεν παρά πολύ, όταν πλεη είς τον ποταμόν * διό.
τι είναι κίνδυνος, μη πνίγη.
Ε πειδή τό σώμα του ανθρώπου είναι βαρύτε
ρου από τό νερόν, διά νά μη πνίγη είς τό κολύμβημα , δένει φύσκας γεμάτας αέρα , η κολοκύνθα ς, η φελλόν, τά όποΓα είναι είδικώς ελαφρό
τερα από τό κτωμα, καί ούτω μετριάζεται τό βά
ρος , και κθλυμβ<£ άκινδύνως.
Πωςβ εύρί$6ο. Δια' νά συγκρίνωμεν τάς είδικάς βαρύ«χβται r
■ τητας τών σω μάτω ν, παρ. χά. ενός ςτερεού, μέ
^κη
τη ς των σω τό νερόν , ζυγιάζομεν τό σώμα* είτα τό βουτίμάτω ν.
ζομεν είς τό νερόν, καί πάλιν τό ζυγιάζομεν. Α*ς
ύπεθέσωμεν , οτι τό μέγεθος τού ςερεού, ώς τού
αργύρου, είναι ενός’δακτύλου * και τό βάρος του
242 κόκκων άφ’ού τό βουτίσωμεν τό είς νερόν, (επει
δή χάνει τόσον βάρος,"όσον είναι τό βάρος τού νερού,
τού ισομεγέθους με τό εμ^απτόμ*ενον ςερεόν,) άς ύποθέσωμεν, ότι πρεπει νά βαλωμεν είς την άντικειμένην πλάςιγγα 22 κόκκους, διά νά ισορρόπηση.
Το.ίσομέγεθες λοιπόν, νερόν είναι 22 κόκκων* ηγουν νερόν ενός κυβικού δακτύλου έχει βάρος 22
κόκκων. Λοιπόν τό βάρος του αργύρου πρός τό (
τού ύδατος είναι ώς 242 πρός- 22* άν μειράσωμεν 242 μέ 23, τό πηλίκου 11 * μάς δίδει νά καταλάβωμεν , ότι ό άργυρος είεαι ιι.,φ εραΓ ς βα■ρύτβρός από τό νερόν.

Me τοιούτον τρόπον ^υγχρινομεν xaf άλλο
^«ρεόν σώμα με τό νβρον* παρ. χά. εύρίσκομεν,
ότι
υδράργυρος ctvect 14· φοραΓς βαρύτερος άπό
τό νερόν. 2υγκρινοντες λοιπόν τά δύο ςερεά, λεγομ εν, οτι τό βάρος τού υδραργύρου προς τό τού
αργύρου είναι , ως 14 πρός τ*

ό

*

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν ΚΓ'.

Ιίερί υ^ραυλίκΐις, ήγουν περί κινιίαεο?
tcbv ρευβτον.

Τ'

ποκείμ«- 86 τ. *Ι ^ η ς υδραυλικής to υποκείμενον είναι η κί>ον της υ- νησις των ρευςων
* όταν το ρευςόν χ ά 
δ·ρανλικ-£ς.
ση την ισορροπίαν, χινεΓται, και
βλιβόμενα
μόρια κινούνται τότε προς οποίον μέρος είναι όλι*
γωτερα η Ολίψίς.

σωμάτων

τά

Περί tou lid at Os τόν Λοΐατμαν.
862* Το' νερόν ο\πού πίπτει εις τα βουνά άπδ
ίίω ς γίνβνται β( «βτα- τον Ουρανόν, μαζεύεται εις εν κοίλωμα, καί ανα
μ ο ίΛ
δ ύ ε ι επειτα από κανεν μέρος, και διά την βαρύτη
τά του τρεχον πρός τά κάτω , αποτελεί" τινας
ρύακας * ο?τιν*ς ενούμενοι, άποτελούσι τους πο
ταμούς. Ο’σον μακρύνονται από την π/γηντων ,
και πληγιάζουν βίς την θάλασσαν, οπού χύνον
τ α ι, γίνονται μεγαλειότερΟι.
(?λαι αί διώρυγες, είς τάς οποίας τρέχουν of
ποταμοί από την αρχήν των εως την θάλασσαν,
είναι κεκΧιμέναι επάνω εις τον ορίζοντα * η κλίσις όμως όλιγοςεύει, όσω πλησιάζουν είς τόν θά-
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λασσαν. Ε’άν η κλίσις ήναι μεγάλη, λέγεται Κα
ταρράκτη?· Τοιούτοι καταρόακται stvai είς Ρ'ηνον,
ό είς είς Βιλεφέλτ, καί 6 άλλος
Χχιαφχουζαν.
Ε ^αι και του Νείλου πολλοί καταρόακται *καί άλλος
εις Καναδάν, από τόν όποΓον κρημνίζεται ό πο
ταμός Νιαγάρας από ύψος περίπου ι ^ 6 ποδών.
8^3· 0°ταν οι ποταμοί κρημνίζονται από τά Τ'λη Τ
ουνα, εξ αίτιας της όυναμεως ο,που αποκτούν
καταβαίνουντες, σύρουν μαζίτων διαφόρους ύλας <>
μάλιςα γην , άμμον , καί πέτρας. Την ύλην ταύτην σύρει καί έξ αιτίας των κωλυμάτων , ο',που
άπαντα * οθεν όταν κόπτονται δένδρα άπό τά
βουνά , οί ποταμοί κρημνίζονται είς τάς πεδι
άδας.
Η γ η , καί ό ά μ μ ο ς, αν καί ειδικός βαρύτε
ρα από το νερόν, μένουν όμως ανακατωμένα μέ
αυτό , καί διά τούτο εΤναι θολο’ν. Α ί πετραι
των ποταμών είναι όμ,αλαί * διότι τρέχουν με τό
ρεύμα, καί τρίβονται αναμεταξύ των.
864. Το νερόν, άφ’ ού έβγη άπό τά όριά του, Ταχυτης
και εκχυθτ , χάνει μέρος της ταχυτητος του* ο1
6εν άφ’ ού παύση η ταραχύ τών μερών του, κα
τακάθονται τά ξένα μόρια, καί τό νερόν μένει
καθαρόν.
Ε’ξαπλόνεται είς τας πεδιάδας. Η* ύ'λη, ό,πού
μ ένει, ύψόνει τό μέρος έκεΓνο της γης. Είς τάς
^κβολάς, επειδή οί ποταμοί χάνουν μέρος της τα 
χύτητάς των , διά την άντί^ασιν της θαλάσσης,
άφίνουν την ύλην νά κατακαθ^ση, καί διά τούτο
πολλάκις φράσσονται αί εκβολαί των ποταμών.
ΗΓ ταχύτης τών ποταμών δέν είναι η αύτη
είς ολον το μήκος
διώρυγος * άλλα μεγαλείο*
U a

εις

£;4
τέρα είναι, ο?:ου είναι περισσότερόν βάθος. Το
μεγαλειότερον βάθος,, εις τούς κατ’ ευθείαν προ·1·
χωοούντας ποταμούς , είναι εις το μέσον * είς δε
τούς άλλους, πότε είς τά δεξιά, και πότε εις τ’ ά~
ρις-spa.
Ε' ~ι ςά ν ε ια
„»/
<
,
\
>
’/
86?. Ο ταν ο πόταμος Τρεχη ελευμερως, κα:
*<J7
η ταχύ της, ό,πδύ είναι επάνω είς τό βαθύτερου
μέρος, δεν ύπερβαίνη τόσον την εις τάς όχθας τ α 
χ ύ τ α τ α , τότε η επιφάνεια είναι Γση καί ομαλά.
Οάαν όμως η ρτ,ΘεΓσα ταχύτης ύπερβαινη πολύ
την εις τάς όχθας, τότβ η επιφάνεια είναι πλέον
υψωμένη εις τό μέσον» Είς τό μέρος του ποτα 
μού πλησίον β’ς την πηγην , τό νερόν ο,που είναι
κοντά είς την όχθην , είναι υψηλοτερον , την ώραν
της ύψτ,λης άμπωτιδος * τό δέ χαμηλότερου μέ
ρος είναι έκ$Γ, ό'που είναι τό βαθύτερου. ο'ταν η.
τ,αχύτης υπερβαίνη πολύ, ως είπαμεν, την τα*
χυτητα τού είς τάς όχθας ύδατος , οπού είναι η
μεγάλη αύτη ταχύτης , όλιγοςεύει την ενέργειαν
της βαρύτητας τού ύδατος * διά νά ισορρόπηση
λοιπόν τό έν τω μέσω ύδωρ δια της βαούτητος του
μέ τό-ύδωρ της όχθης, πρέπει νά ύψωθη * καί αύ
τη είναι η αίτια, διά την οποίαν είναι υψηλοτερον
τό εν τω μέσω ύδωρ, άγουν to ταχυτεοον, οπού
καί ό ποταμός βαθύτερος. Καί επειδή είς τάς όχ
θας η ταχύτης είναι όλιγωτέρα, διά τούτο αί
αμπωτιδες ύψόνουν τό έκεΓ νερόν.
f
866. Of ποταμοί κινούμενοι, άπαντώσι πολ- *
ο,τ:ο« ά·παν- λά εμπό δια ,ώς. είναι η τριβή τού νερού προς τον π ά 
ρ· ο·. οτουν
τον , κα: όχθας * η ανισότης του π ά το υ , καί η
ταμο;,'.
τάς δίωρυχος ανωμαλία, καί αλλα τοιαύτα. Η
κίνησις τού ύδατος πρεπιι νά διαρκεση, εως οί*

μτ.ίδ'.χ
τ,
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Υ) αντίς'χ&ις φανη

μεγαλειοτέρα από την ταχύνοια
σαν δύναμιν. Δεν είναι λοιπον παράδοξον, εάν
όλιγοςεύη η ταχύτης τού ποταμού, όσον άπομα-· .
κρύνεται από τάς άρχάς Του* Είναι ωφέλιμα διά
τούς πλέοντας τά εμπόδια ταύτα * διΰτι κατ άλ
λον τρόπον διν ημπορούσαν νά πλεύσου'/*

Αρχή τον ίίπγον , καί τον ποταμών.
§67- Μεταξύ των πολλών γνωμών, ό,πού ε- Γνωμ,αι π ί
νουν 0? Φίλοσοβοι πεοί της άοχης των πηγών* αί ?ιτης α?/·η;
/
* „
1
1
„
^
( των
άξιολογωτεραι είναι τρεις* I. οτι at* πη.γαί
καί ο? ποταμοί προέρχονται από Την θάλασσαν,
καΐ ότι το νεοόν γλυκαίνεται, επειδή άφίνεί το
άλας τ ο υ , όταν πέρνα από αμμώδεις τόπους *
<2. ότι άφίνουν το άλας, από τά {υπόγεια πυρά*
καί ύψόνονται εις τά βουνά εξατμιζόμενα^ ώς άπο
άμβυκος.
ότι προέρχονται από τάς β ρ οχά ς,
καί χιόνας*
Η πρώτη γνώμη θεμελιόνεται εις τούτο, οτι
πλησίον της θαλάσσης βύρίσκονται νερά γλυκύτα
τα , τά οποία αύξανουν, καί όλιγο^εύουν, κατά
τάς άμπώτιδας Της θαλάσσης* Η' πείρα όμω$
άπέδείςεν, οτι τό θαλάσσιον ύδωρ δεν 'αποβάλ
λει τό άλας Του, οσάκις πέραση άπό άμμον, η ,
σπόγγον κ. τ. Ενπειτα πώς ημπορεΓ νά ύψωθη τό
νερόν από την θαλασσαν έως τά υψηλά βουνά.
* Δεν είναι δε παράδοξον , αν τά πλησίον της θα
λάσσης γλυκά νερά, αυξάνουν, καί όλιγοςεύουν,
κατά τάς άμπώτιδας* διότι είναι νερά έκ φύσεως
γλυκά , τά οποία χύνονται εις Την θαλασσαν * πλην
όταν έμποδίζωνται από την παλίρροιαν, εκχειλί
ζονται καί πλημμυρούν*
U U2
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£*άν ητον άληθες, δτι το νερόν γλυκαίνεται
Ιξ α ^ία ς του υπογείου πυρός, είτα Ιξατμιζόμενον φθάνει εως τάδ/κορυφάς των βουνών, επρβπεν 9 όταν εμβαίνωμεν είδ τά σπήλαια , ο,πού εί
ναι είδ τούς πρόποΐας των βουνών* νά εύρίσκωμεν
ζεςά νερά j το οποΓον lev αληθεύει*

Of περισσότεροι Φυσικοί την σήμερον λέγουν,
οτι η χιών , καί η βροχή, συναθροιζόμενη κατ
ολίγον, γίνδται άρχη τών ποταμών.

Περί fcav υδραγωγών.
Λ % %t
Δια
τουςυδρογωγονς

868* Διά νά φερωμεν το νερόν από .ενα τό
rps'-Ttst ν« ·- πον είς άλλον , μάς χρειάζονται ύΐραγωγοί κατά
χωμδν φρον- τό Ιιάςημα, όπου θελομεν νά μεταφέρωμεν το
τιδκ -ηβρι νερόν* έπ ε ιτα πρβπει νά θεωρησωμεν τον τόπον,
τον το-ηον.
οπού είναι τό νερόν. Α% -ίναι χαμηλότερος, είναι
Ιύσκολον νά άναβη* Ιιότι τότε μόνον άναβαίνει,
όταν Ιιά της πτώσεως απόκτηση ταχύτητα καί
ορμήν, άν Ιεν απάντηση εμπόδια* οθεν εύκολώτερα μεταφερεται τό νερόν από υψηλόν τόπον*
Α’λλά πρεπει ό ύ|ραγωγός νά εχνι μετρίαν κλίσιν*
Ιιότι άν εχτι πολλην, τό νερόν κρημνιζόμενον με
βίαν, φθείρει ‘τούς ύΐραγωγούς, καί γίνεται όολόν 9 καί επομε'νως βλάπτει την υγείαν τών ανθρώ
πων · Ιιότι of ιίΐραγωγοί ώς επί τό πλειξον είναι
άπό μέταλλα* s

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΔ'.

Π ερί φ ω τός εν γ ί ν ε ι , κ α ί Λερί O’r t m r i s ,
Κ α το^τρι& ίΐς, icori ΔίΟ ίΤτρϋαις.
869. Ο

ί παλαιοί εδόξαζον, ότι to φω5 είναι
άποτελεσμα μιας ύλης. Α'λλοι βλεγον, οτι to
φως βΓναί τι μεταξύ σώματος, καί «νεύματος. Of
νεώτεροι όμως λέγουν, οτι είναι μία ίδιαιτέρα
νληβ
O f όπαδρί τού Καρτεσίου ελεγον, ότι i kύλη
τού φωτός είναι απέραντος, χαί οτι τά μόριά του
οίναι μικρότατα, καί ςρογγύλα, καί γεμίζουν το
«αν με κανονικήν ταξιν , κα! κατά συνεχείαν. Ο*
ήλιος, καί πάντα τά φωτοβόλα σώματα δεν κά·»
μνουν άλλο, είμη νά διεγείρουν την υ'λην ταύτην,
καί νά προξενούν είς αύτην παλμόν τ ιν α , καθώς
ό ήχος πρόξενε? παλμόν βίς τον* άερα. Κ ατ αύ°τούς λοιπόν τό φωτοβόλον σώμα ctvat ώς κεν.
τρον, καθώς τό ψοφητικόν, τό όποΓον πρόξενε?
κύματα είς toy άερα,* καί δί αυτών πρόξενε? τόν
ήχον.
Ε’άν τούτο ητον αληθές, επρεπε νά εχωμεν
πάντοτε φως, διότι η τού ρευϊού θλίψις Ινεργε?

<?ωτ3>.
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προς παν μέρος, ως βί'δαμεν καί αλλαχού. Ο θεν
όπου και αν ήναι ό ήλιος, κινούν την ύλην του φω
τ ό ς , πρέπει να διαδώση την κίνησιν καί εως εις
τούς ημετέρους οφθαλμούς λοιπόν ούτε νύκτα ,
ούτε σκιάν ηθέλαμεν έχει.
Οι δε τού Νεύτωνος οπαδοί .δοξά ζουν, ότι
η του φωτός υλη άβγαίνει άπο τό φωτοβόλον
'σώμα, Τοιαυτη ήτον και η γνώμη τού Δημοκρί
του , Επίκουρου , Ζήνωνος , και άλλων παλαιών
φιλοσόφων.
Η" γνώμη τού Νεύτωνος είναι πιθανωτέρα π α 
ρά την τού Καρτεσίου. Α’λλ’ όμως αν ήναι αληθές,
ανάγκη μετά παρέλευσίν τίνος χρονου να εξατ*
μισθη παντελώς η ύλη αύτη , καί τό φωτοβόλον
σώμα νά μην εχη είς το έξης φωτιςικην ύλην*
Ισως όμως όση ύλη έβγαινε*.'άπο τό φωτοβόλον,
μάλιφα. από τον ήλιον, έπις-ρέφει πάλιν όπίσω.
Ταχυ'της
8/°» Ο Κασσίνης, και ό Ρ'οέμερος απέδειξαν
τον ©ωτος. £τι τό εχ τού ηλίου εξερχόμενον φως, χινεΓται
διαδοχικώς, καί διανύει 8- λεπτά περίπου , εως
νά φθάση είς την επιφάνειαν της γηΓνης σφαίρας.
Κατά δε τον Λ'λεύον διανύω g. λεπτά π ρ ώ τα ,
καί 13. δεύτερα.
,.c ,ν
Διαφορος
8 χ 1· Τό φώς, καθώς και τ αλλα σώ μ α τα ,
Kt,T<Tl? T9J χινεΓται κατ’ εύθεΓαν γραμμήν. Ε'άν δε άπαντηση
φωτίς.
έμπόδιον, αντανακλάται Ο ταν δε διαβαίνη άπο
εν μέσον είς άλλο καθώς από αέρα είς τό νερόν, *
θλώνται αί ακτίνες του * λοιπόν τό φώς, ό, που
προχωρεΓ* κατ’ εύθεΓαν, είναι τό υποκείμενον
της Ο’πτικης · έκεΓνο, ο, που αντανακλάται, εί
ναι τό υποκείμενον της Κατοπτρικης, της δέ Διοπτρικης είναι εκείνο, ο, που (Μαται.
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Πίρί O’jr r iK » ;, τΐ του κατ’ εϋ^εϊαν Λρο.
χοροϋντοί φοτός.
S72. ΚλεΓσε ενα θάλαμον απ όλα τά με a /,, ΤΙ ‘•■ .να· α:
'
'
’ Λ '
ν <
. V
"
1 \ 1 \ RluT
ως·ε να μην εμΒαινη τελείως to φο>ς, ειμ.η απο ; oSiXo'.
μίαν μόνην τρύπαν του παραθυριού* Τότε θελεις
ίδεΓ είς τον αντίκρυ της τρύπα* τοίχον όλα τα
έξω αντικείμενα με τα σ χ ή μ α τα , καί χοο>ματά
τω ν , όμως αντεςοαμμένα * καί αν έμβαίνη ήλιος
από την τρυ'παν , θέλεις ίδεΓ τάς ακτίνας του να
προχωρούν κατ’ εύθεΓαν γραμμήν , καί νά φθά
νουν εις τον τοίχον, χωρίς να σκορπίζωνται εις
τα πλάγιά * καί αί εικόνες των εξω αντικείμενων
νά ζωγραφίζονται επάνω εις τον τοΓχον , τόσον
μ.ικραί, οσω πλέον μακράν είναι* λοιπόν ι« τό
φώς προχωρεΓ κατ εύθεΓαν γραμμήν * καί λέγεται
άκτίς φωτός τό φως αυτό κατ’ ευθεΓαν προχωρούν.
2- Τό φως αντανακλωμενον εις τούς οφθαλμού?
μας φέρει μεθ’ εαυτού τό σχήμα, καί τό .χρώμα
τού αντικειμένου,
η είκων έντυπούται εις τα
όμμάτιά μας αντεςραμμενη '
τόσω μικρό,
τ έ ρ α , όσω μακράν είναι τό άνπκείμενον» Ταύτα
μάς διδάσκει η πε'Γρα.
Οί σπινθήρες τού φωτός φαίνονται άπ ολα τά
μέρη τού φωτοβόλου σώματος. Είναι λοιπόν ώς κέν
τρων φωτοβόλου σφαίρας, της οποίας αί ακτίνες
εκχέονται εις άπέραντον διάβημα. Ε ά ν βαλης
άναμμένον λύχνον είς την κορυφήν ενός πύργου ^
τό φως του φαίνεται τάν νύκτα είς διάςτμα του
λάχιςον ημίσους μιλίου. Το φως λοιπόν φωτίζε*
μίαν σφαίραν έχουσαν διάμετρον ένο5 μιλίου.
Πάσαι αί ακτίνες αύται λέγονται φωτοβόλοι,
*'

of.
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Ε’άν βάλης σανίδα έμπροσθεν του φωτοβόλου
σημείου, το' σημεΓον l . γίνεται κορυφή μιας πυραυ.ίδος, η δε σανίς βάσις της. <2. επειδή το φω_/
»
/
,
ι
» 7 f! τοβολον σημείον εκπεμπει ακτίνας απ ολα τού
τα με on , «ί ακτίνες αύται διά νά 'εμβουν εις την
ρηθεΓσαν τρύπαν , πρεπει να ενωθούν. Ο Οεν το
εξω αντικείμενον γίνεται βασις μιας πυραμιδος,
Της οποίας η κορυφή είναι είς την τρύπαν. Ε χομεν λοιπόν δύο πυραμίδας εν ταύτω, μίαν εξω
της τρύπας , καί άλλην μέσα , καί αί δυο έχουν
την κορυφήν είς την τρύπαν* τάς δε βάσεις, ή εςω
Ιπανω είς την επιφάνειαν του αντικειμένου , καί
άμεσα, επάνω είς τον τοΓχον. β . Κ'πειδη τοσαι
ακτίνες περνούν εύκολα από την τρύπαν, φανερόν
είναι , ότι τά μόρια τού φωτός είναι λεπτότατα.
Έ κ τουτου μανθανομεν, οτι το αυτό άκολου6εΓ καί είς τά όμματά μας. Καθεν σημεΐον πέμ
πει , η αντανακλά τόσας ακτίνας * αί όποΐαι, δια
νά εμβουν είς τό όμμάτιον, πρε'πει νά ενωθούν,
καί νά άποτελεσουν τόσας πυραμαδας, των οποί
ων βάσεις είναι τά στμεΓα αυτά ,* αί δε κορυϊα:
είναι είς την κόρην τού οφθαλμού. AV οϋ α: ακ
τίνες εμβουν είς τον οφθαλμόν, αποτελούν αλλας
πυραμίδας, των οποίων αί βάσεις είναι είς τό βάθος
τού οφθαλμού.
Μ’ολον ότι άντες-ραμμεναι εντυπώνονται αί
εικόνες, τάς βλέπομ.εν όμως ορθάς* διότι καθώς,
«ν έχω τά όμμάτια κλεισμε'να , καί άνθρωπός τις
ίςάμενος είς τά δεξιά, με κτυπτση είς τον αριςερόν ώμον , αισθάνομαι, ότι η πληγη ήλθεν άπό
τά δεξιά* ούτως όνους βλέπει ορθά τά αντικεί
μενά.

873· Ε ' άν r ράΟεΤσα τρύπα rvat ςτρογγύλη , η Η'&ΰυαμις
<· / «,
«- > /
·—
« ρ-/
toij © ωτοςοακτις υελει φαν/,
δπανω τ/;ς σανιόος ως" όισκος‘ (ρω„λιγοστεύει
*
<
τεινός. Κ άν απομ,αχρύνωμεν τ/,ν σανίδα εις δια- ώ ς τ ά τ ε τ ρ α .
«Γόμα διπλούν , τριπλούν κτ. , καί ο δίσκος θέλει ϊ ωνατ«ν^ι.
/
1
(S .
,
άστη μ ίτ ω ν .
Φαν "Λ μεγαλειοτεοος οιπλασιως, τριπλασιως κτ·
διότι αί ακτίνες αποχωρίζονται απ’ άλλάλων ■ εί
ναι λοιπόν φανερόν, οτι όσον αποχωρίζονται αί
ακτίνες, τόσον όλιγοςεύει η δύναμις τού φωτός*
Ε άν εις δίας"/:μα ενός ποδός πδιαμετρος τού δί
σκου rva.i ως ι, εις διά ζτμ α δυο ποδων διάμε
τρος είναι ως 2. κτ. και έπειδό, ως λέγουν οί
νεωμετραι , η επιφάνεια τού κύχλου είναι ok τά
από των διαμέτρων τετράγωνα * δ επιφάνεια λοι
πόν τού δίσκου του έχοντος διάμετρον ως 2, Οέ,
λει είσΟαι ok 4· καί τού εχοντος διάμετρον ως
θάλει ειαθαι ως
χά εζ/ς. Ε πειδ'ό λοιπόν αί αυ«
ταί ακτίνες είναι εις τόν-πρώτον δίσκον, καί εις
τον διπλάσιαν, κα: τριπλάσιον, ακολουθεί" να ήναι
εις τόν διπλάσιαν τετράκις όλιγωτέρα η δύναμις
τουφωτός, καί εννεάκις εις τόν τριπλάσιον κτ. Το
φως λοιπόν όσον προχωρεΓ, όλιγοσεύει ώς τά τε*
τραγωνα των διαττμάτων * όθεν όσον απομακρύ
νομαι από τό φως της λαμπάδας, τόσον όλιγώτερον
βλέπω νά' διαβάζω.
Τ Ι εΓναι τ5
S74- Το φως προχωρεί1 κατ’ ευθεΓαν γραμμήν,
σχιάΑ
ο>ς εΐπαμεν. Ε άν άπαντάστ) τι έμποδιον , καί δ£ν
^τό διαπεράσν, , Οελει είσθαι σκοτεινόν τον όπισθεν
αυτού μ.έρος * καί τούτο λέγεται σκιά.
θ ”σω πλπσιέςεοον είναι τό σώμα είς τό
,
τόσω περισσοτέραν σκιάν κάμνει · διότι πολλάς
ακτίνας εμποδίζει από τό νά άποχωρισΟούν απ’
άλλ'όλων , καί νά φωτίσουν πολύ μέρος, τό όποΓ'
’

»

τ.

y. χ/χ':

^

φως
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$2

ον αυτό άκολουβεί, όταν τό σώμα Jvat μακράν.
Δ ιά τούτο , όταν βάλλωμεν τον δάκτυλον χοντα
«ίς τό όμμάτιον , δεν βλεπομεν χάνεν αντικεί*
μενον * εάν δε τό βάλωμεν μακράν, βλεπομεν τά
περισσότερα*
Ε’άν η φωτοβόλος σφαίρα η>αι μεγαλειοτέρα
άπό τό σκιερόν σώ μα, η σκιά παραςηνει κώνον, ως
« βγ. Πίν* β, σχ. 15. Τοιαύτη είναι η σκιά της
γης φωτιζόμενης υπό του ήλιου. Ε. άν vjvai μ ι
κρότερα 3 >?σχιά εχει σχήμα κολοβου κώνου, ως
δε ζ. Hiv. β. σ χ. 16* Ε’άν δέ είναι ίση , εχει
*χημα κυλίνδρο,υ, ως ηθι. ΙΤιν* β. σ χ. \η.
Το σκιερόν σώμα εχει τόσας σκιάς, οσα εί
ναι τα φωτοβόλα * και αι σκιαί δίναι διάφοροι,
χαθ’ όσον διαφέρουν τά φώτα*

Περί του άντανακλομένου φοτός, ώγουν
τίερί ΚατοΛΤρικτΐς*

Π

άν

νακλάται
¥ »*>?·

«S75'· Το φως, ώς ελαςικόν σ ώ μ α , άντανα>
το κλάτα^ υπό των σκιερών σω μάτω ν, τών όποιων
η επιφάνεια εάν ηναι ομαλή, τό περισσότερον φώς
αντανακλάται προς εν σημεΓον, και μέρος αύτου
φοφάται υπό του άντανακλώντος σώματος. Ε άν
δε ηναι ανώμαλος, αντανακλάται άτάκτως εις
πολλά μέρη. Το φώς λοιπόν άντανακλώμενον άπό
του τυχόντος σώματος , μάς κάμνει νά είδώμεν
εκείνο τό σώμα* διότι χωρίς φώς δεν ^θε'λαμεν
Το ίδεΤ.
Το φώς αντανακλάται, καθώς καί όλα τά ελα-

υο3
ςικα σ ώ μ α τα , ίγουν κάμν$ι την γωνίαν της άντανακλάσεως, ίσην μ a την της προσπτώσεως. Ε αν είς σκοτεινόν θάλαμον έμβάσης πλαγίως άκτι·
να του ήλιου , καί πέση επάνω είς καθρέπτην ,
Οε'λειάνταν ακλασθη προς το εναντίον μέρος' κ α ι'
είς το σημεΓον της άντανακλασεως, αν βάλης η*
μικύχλιον διηρτμένον είς τόσους βαθμούς, θέλεις
ίδεΓ , ότι καί αί δύο γωνίαι είναι ίσαι.
ΓΙ?(νί Των Κ α^^εΛ τω ν.
876· Οκαθοέπτης εΤναι σώμα ομαλόν, διά νά Ka^s^r*;,
άνταναχλα τάς· περισσοτέρας ακτίνας. Τοιαύτα εί
ναι τά ςιλ£ωμένα μέταλλα , και οί ύελοι σκεπα
σμένοι όπισθεν μέ αλοιφήν κατεσκευασμένην από
υδράργυρον , και κασσίτερον»
Οί καθρέπται η είναι επίπεδοι, η κυρτοί, η
κοΓλοι.
877· ^ θεωρία των επιπέδων καθρεπτων εί- (Κα9?ί·Λτης
ναι τοιαύτη Πιν. γ. σχ. 1$ Α ς ύποθέσωμεν εν αν- ...... °'"
τικείμενον είς τό σημείον Ρ , από τό όποΓον προσ
βάλλουν αί ακτίνες Ρι, Ρς, Ρο, επάνω είς τον έ”
πίπεδον καθρέπτην ικ. Αί ακτίνες α ύ τα ι, κάμνου/αι τάς δύο γωνίας ίσ α ς, αντανακλώνται είς
τά σημεία γ , δ, ε. Α*ς τραβίσωμεν την ικ προς
τό μ-έρος τού Ρ , παρ. χ ά . είς τό α* καί από τό
Ρ , άς χαταιέασωμεν την κάθετον Ρα , εκτείνο^
* τές την όσον θέλομεν. Α ί ακτίνες γ ι, δς, εο, εάν
-δεν ητον ό καθρε'πτης, ήθελαν ε'νωθη είς έν. ση
μεΓον , ως είς τό
Α ’ποδεικνύεται γεωμετρικως,
ότι τό τρίγωνον Ρ ια ,.είναι ίσον μέ τό £ια. Λ οι
πόν τό διάςημα Ρα είναι ίσον μέ τό αβ* λοιπόν
είς όποιον σημείον από τ ά γ ,δ , ε, φαθη όθεατης,
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ΚαΟίετ:":
κυρ τό-ς.

η άκτίς θέλει εμβνί siVτον οφθαλμόν του, ως εάν
ρχετη άπό τό σπμεΓσν Ρ, πγουν Οελει ίυεΓ το
άντικείμενον. Με μίαν όμως αχτίνα δεν φαίνεται
θλ;.ν τό άντε κείμενον* αι πολλαί λοιπόν ακτίνες,«? ποοσβάλλουσαι ε’ς τον καθρέπτην , καί ενούμεναι είς τό β, παραςηνουσιν έχεΓ ολον τό Ρ·
λοιπόν , η είκών του αντικειμένου φαίνεται μέσα
βίς τον καθρέπτην, πρός τό μέρος του αντικειμέ
νου, καί είς τό αυτό διάςημα * οθεν αν α πομ α 
κρυνθώ τό Ρ , η εικών φαίνεται παραμέσα. 2. Η1
είκών είναι ορθά* διότι διά νά ηναι αντεςραμμένη,
πρέπει νά ςαυρωΟουν άναμεταξύτων αί αχτίνες ,
τό όποΓον δε'ν ακολουθεί’ εις τους επιπέδους καθρέπτας. 2 . Η.' εικών είναι κατά πάντα όμοια μ$
τό αντιχείμενον.
S7&. Οί κυρτοί καθρέπται έχουν τό ιδίωμα
τούτο , νά σκορπίζουν τάς άντανακλωμενας ακτί
νας του φωτός , χαί τάς μέν παραλλήλους νά τάς
αποχωρίζουν * τάς άποχωρισμένας να τάς αποχω 
ρίζουν περισσότερον , τάς δέ συμπιπτούσας νά
τάς κάμνουν ενίοτε παραλλήλους, π καί νά τάς
άπόχωρίζουν * ολα ταυτα προέρχονται άπό τον είρτμένον κανόνα, ότι η γωνία τκς προσπτώσεως
είναι ίση μ.ε τ}ν γωνίαν τάς άντανακλάσεως. Α ς
ίδωμεν τώρα τά ιδιώματα του τοιούτου χαΟρεπτου.
Α ς ήναι ό κυρτός καθρέπτνς ζΟ. Πιν. γ. σχ.
19» καί άπό τό στμεΓον ζ ας προσβάλουν δυο ακ
τίνες, αί όποΓαι αντανακλώνται πλέον απομακρυ
νόμενα'. απ’ άλληλων εις τό π , καί ρ. Τούτων λοίπόν
δοκουσα ενωσις πρέπει να γένη εις τό σημεΓον λ, εις ολίγον διάβημα άπό τον καΟρέπτην

ν,
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διό τι, επειδή περισσότερον αποχωρίζονται απότό εν μέρος , πρέπει ·ταχύτερον νά ενωθούν τα
ν
%
/
αλλα ακρα..
Λοιπόν η είκων φαίνεται μέσα εις τον καθρέπ τη ν, πρός τό μέρος του αντικείμενου, όμως
πλησιέ<?ερον εις τον καΟοεπττν, παρ όσον είναι
τό αντικείμενον*
87-9. Εις τον κυρτόν καθρεπτην η είκων φαίνι* Η'ίίχων φ«ί_
νεrat μνχρ9ται μικρότερα από τό αντικείμενον. ΓΙίν. γ. σχ
1C. Αί ακτίνες ^ ό,που προσβάλλουν από τά δυο
άκρα του αντικειμένου ο, ο, και ήθελαν ένωθη εις
τό ρ, αν δεν ητον καθρέπτης, προσπίπτουσαι βίς
αυτόν, αντανακλώνται είς τό σ, πλέον συμπίπτουσαι* διότι, αν ύποΟέσωμεν, οτι από τό σ
προσπίπτουν, πρέπει νά άποχωρισθουν , διά το
ιδίωμα των τοιούτων καθρεπτων, και νά άντανακλασΟουν είς τά ο, ο 4 η γωνία λοιπόν σ είναι μικρό
τερα της ρ. καί επειδή κατά την γωνίαν , ό,που
σχηματίζεται είς τον οφθαλμόν, το.ίαυτα βλέπομεν καί τά αντικείμενα * λοιπόν η είκων θελει
φανό μικρότερα είς τό ε.
88ο. Το ιδίωμα των κοίλων καθρεπτων είναι, Καθρεπτ·$;
xo ΐλο ς.
νά ενώνουν τάς παραλλήλους ακτίνας * αν ηναι
συμπίπτουσαι, νά αυξάνουν την ενωσίν των * αν
ά,ναι αποχωρισμένοι, νά ‘ολιγοστεύουν τον χωρισ
μόν, κα: ενίοτε νά τάς κάμνουν παραλλήλους,
#η καί νά τάς ένόνουν. Το σημείον , είς τό όποΓ.
ον ένόνονται αί ακτίνες, λέγεται
θ ' κοΓλος καθρέπτης Πιν
σχ.
εΓναι τμημ,α σφαίρας, ητις εχει τον αξωνάτης νοούμενον.
Ε κ των είρημένων μανθάνομεν, ότι αί δύο
παράλληλοι ακτίνες A Β, Τ Δ , αντανακλώμε ναι ,

ο

γ.

ϋ'ςία..
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συμπ/πτουν είς την έςίαν ε, είς τό Τεταρτημόριον του αςωνος %Υ*. At συμπίπτουσαι ζη , καί κο,
επειδή άνταναχλώμεναι συμπίπτουν περισσότερον,
•άνόνονται εις τό λ, μεταξύ της έςίας των παραλ
λήλων , καί του καθρέπτου. At άπΟχωοιζόμεναι
Ρν, καί Ρ μ , συμπίπτουσαι, ενονονται εις τό φ,
δκεΓ&εν της εςίας τών παραλλήλων.
Διά τούτο είς τούς κοίλους καβρεπτας η είκών
φαίνεται εξωθεν τού καΟρέπτου * ηγουν μεταξύ
του οφθαλμού , καί τού καΟρέπτου,
Ε’πειδ;} αί συμππίτουσαι ακτίνες, αντανακλώμεναι ενούνται , καί αποτελούν μεγαλειοτέραν
γωνίαν , 'δια τούτο εις τούς κοίλους καΟρεπτας η
είκών φαίνεται μεγα*:\ειοτερα άπό τό αντικείμενον *
φαίνεται προς τούτοις καί αντεςφαμμενη * ^ι6τι αί
άπό τού σημείου, Κ, ακτίνες προσπίπτουν είς
τύ α, καί αζ άπό του Ζ εις τό δ. οΟεν τό άνω
μέρος Κ φαίνεται είς τό α ηγουν κ ά τ ω ’ κ α ί. τό
κάτω Ζ φαίνεται εις τό άνω δ.

Π8()ί ro u Κ λαμένου φ ω τός, ri Λρρί Διοτίτρικτ>ς.
Τι *- »
|λ»<ιις.

S 8 '. ο'ταν τον φως κινούμενον άπαντά διαφα
νή σ ώ μ α τα , ως τό ύδωρ, tojv αέρα, τον ύελον
κτ , τά όποΓα ημπορει νά ^ιαπεράση , τότε παρεγκλίνει άπό την κατ’ εύΟεΓαν οδόν , καί Ολάται *
καί τούτο άκολουΟεΓ, όταν η κίνησίς του ή ναι
πλαγία , καί όχι κάθετος. Είπα καί αλλαχού, ότι
καί τά ςερεά σ ώ μ α τα , αλλάζουν την κατ’ εΰΟεΓαν πορείαν, όταν περνούν άπό εν μέσον είς
ν

άλλο*
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8R2. ΙΙερί της θλάσβως του φωτός αί γ ν ω μ α ι Τις η α ιτ(»
τ η ς G X ctS luif,
είναι διάφοροι* πιθανωτέρα όμως είναι η τού ΝεύτωνΟς, ότι αίτιον ταύτης είναι η έλκυςιχη δύναμις.
ε£ αίτιας της των αχτίνων θλασεως βλέπομε*
το' κωπίον είς την θάλασσαν θλασμένον, είς τό
σημείον, όπου.έγγίζει τό νερόν. Αί αχτίνες, αί ο
ποία ι φερμυν είς τά όμμάτά μας την είχόνα του
μέρους του κωπίου, δ,που είναι είς τό νερόν, περωσαι από τό νερόν είς τον αέρα , Ολωνται * όθεν
δεν μάς παραςάνουν την είχόνα εχεΓ οπού είναι
τό αντικείμενου.
•Πριν ανατείλη ό ήλιος, και άφ’ ού δύση, af
αχτίνες του προσβάλλουσιν υψηλά είς την ατμό
σφαιραν , καί θλώμεναι φθάνουν είς τά όμμάτιά
μας * όΟεν βλέπομεν τόν ήλιον επάνω τού όρίζοντος. Διά τούτο δεν είναι ορθά όσα, ωρολόγια διορΟονονται μέ την δύσιν τού ηλίου.
Κ χ τούτου προέρχεται τό φως εκείνο , τό, ο
ποίον επικρατεί μετά την δύσιν τού ηλίου , και
προλαμβάνει την άνατοληντου. Ο ταν ,φθάση ό
ήλιος είς ΐ8· μοίρας υποκάτω τού όρίζοντος, αί
ακτίνες ποοσβάλλουσιν υψηλά είς τπν άτ,μοσφαίραν,
καί θλώμεναι σκορπίζουν τό φως πανταχού.

Περί Τον φακών.
8 8 $ . θ ' ύελος είναι πυκνότερος από τόν αέρα*

Ή *ίν«; η
φακή.
όταν λοιπόν η άχτίς πέρνα από τόν αέρα είς τόν
υελον, έπειτα πάλιν εβγαίνη είς τόν α έρα , π ά 
σχει πολλάς μεταίόλας. θ ' ύελος ουτος λεγετ^
φακή.
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Η'φακή η ε?ναι επίπεδος από τά δύο μέρη , δ
επίπεδος από τδ εν , καί κυρτή από το άλλο, η
κυρτή από τα δυο με"οη * η επίπεδος από τό εν *
xat κοίλη απο το άλλο η κοίλη απο τα ουο, η

κοίλη απο
Ο' ταν
ctt ευΟεΓαι
'/
των* όταν
ημία προς
ρίζονται,

το εν, xat κυρτή απο το άλλο μέρος.
τό φως πέρνα από ε7>τπέδθυς ύελους,
ακτίνες δεν αλλάζουν την διεύθυνσίν
~ ι\
\ *
/
περνούν απο κυρτους , καμπυλονον rat
την άλλην, εί δέ είναι κοίλοι, αποχω

ΓΙ6ς>ί Των καυστικών ένότίτρων.

γ\

884· Τ α καυςικά ενοπτρα, η είναι κυρτά, η
καυστικά ενο χοΓλα. Α*πό τα κυρτά περνούν at ακ τινες 9 Ολων■ητίκ.
,
,
, ,
, <>
ται , xat συμπιπτουσαι ενονονται εις εν σημείου.
Τ α κοΓλα κατασκευάζονται ώς επί τό πλεΓςον
από αεταλλον * καί ταύτα θ λ ω σ ιτ ά ς ακτίνας,
και τάς ενονουν εις εν σημεΓον τού αζωνος. Εις
έκεΓνο τό σημεΓον ο,τι σώμα ευρεΟύ, καίεται εύ
κολα.
Καί ό πάγος σφαιρικόν σώμα εχων , γίνεται
καυςικόν ενοπτοον. Το καθαρόν υγρόν , περιεχο
μένου εις δυο τμήματα σφαίρας , όμ.οίως καί αυ
τό γίνεται τοιουτον.
Αι ακτίνες της σελήνής, συνα6ροισ0εΓσαι με
τα αζιολογώτερα καυςικά ενοπτρα, καί πυκνωΟεΓ-,.
σαι ig o o φοραΓς, ο:αν ήτον πανσέληνος, δεν εδοσαν κάνεν σημεΓον θερμότητας εις τό θερμόμετρου*
Το αίτιον είναι τούτο, ως λέγουν, Αί ακτίνες τού
^'λίου προσβάλλουν εις την σελήνήν, καί εκεΤ^εν
αντανακλώνται προς ημάς * καί επειδή της σελνίε -vac τ α

ΐις η επιφάνεια β?ναι κυρτή , όταν πέσουν £πάνω
εις αυτήν ft? του ηλίου αχτίνες, έξ ανάγκης απο
χωρίζονται. Κατά τους λογαριασμούς του Βουγερου, ο ρηθεις Των άκτίνων αποχωρισμός κάμνει τάς
ακτίνας της σελήνής τρία μ-ίλλιόνια φοραΓς αραιό·
τέρας από τάς ακτίνας του ηλίου * ό'θεν κάνεν
καυςικόν ένοπτρον δεν ημπόρεΓ νά κάμη τόσον
πυκνάς τάς ακτίνας της σελήνής, οσον είναι α?
του ηλίου.

SCO
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Ι Ί ^ ΐ Ο'ράσΡος.
TTsfl το^ g g j, Τ ό διωρισμενον όογανον διά την ορασιν εί
ναι ο οφθαλμός. Δ ιά νά καταλαβωμεν πως ενερ
γεί η όρασις , πρέπει να περιγραψωμεν την κατα
σκευήν του όφθαλαου.
θ ' οφθαλμός είναι μία ίτφαΓρα, λεγομενη βολ*
£ός, σύνθετος από πολλά μεζοτι * ό πρώτος, (ΙΙίν,
δ. σχ. 23) καί εξωτερικός χιτων είναι ό εΔ Ν Ν Δ ε,
όςτις λέγεται Κερατοειδης * τό δε μέρος αυτού
- τό Δ εΔ aivat ως -τμήμα σφαίρας, καί διαφανές,
θ ' δεύτερος χιτων λέγεται Σκληρωτικό, και έχει
μίαν τρύπαν Ρ Ρ , ητις λεγεται Κόρη του οφθαλ
μού , η Γληνη, ζωσμένη μέ λεπτόν ύφασμα, τό
όποΓον λέγεται Ίρις, θ ' τρίτος χιτων βΓςΒ λέγε
ται Χοροειδης , ο όποΓος είναι ως βελλουδώδης
τάπης βρεγμένος μέ εν μαύρον υγρόν, καί χάμνει- ,
τον οφθαλμόν ως σκοτεινόν θάλαμ.ον , οςτις ροφα
τάς ακτίνας. Εις τον χοροειόη είναι προσκολλημένη η φακή Γ Γ , ητις λέγεται Κρυςάλλινος χ υ 
μός. Εις τό βάθος του οφθαλμού Η Η είναι άλ
λος χιτων λευκότατος, δικτυωτός, λεγόμενος α ’μ-

i0a>.f;.Sv\

Φιβληςροειόης , καί eivott επάνω εις τον χοροειδη.
Μεταξύ τού κερατόειδούς , καί τού κρυςαλλίνου *
είναι άλλο διαυγέςάτον υγρόν, εις τό όποΓον πλέ
ει η ^Ιρις, καί λέγεται υδατώδες. Μεταξύ δε Τού
κρυςαλλίνου , καί τού βάθους τού οφθαλμού, εί
ναι εν υγρόν ολίγον πηκτόν, καί λέγεται ύελωδες.
Αί ακτίνες τού φωτός, όταν περνούν από τό
υδατώδες υγρόν, Θλο>νται, καί πλησιάζουν ανα
μεταξύ to)V* όταν εκ^αίνουν είς τό κρυςαλλωδες,
Ολωνται περισσότερόν* όταν έβγαίνουν, αποχωρί
ζονται παρά πολύ * αλλά διά τούτο είναι τό ύε
λωδες υγρόν , διά νά διορΟόνη τον πολύν αποχω
ρισμόν* όθεν
ακτίνες καταλλήλως φέρουν όλ·«
τά σημεία τού αντικείμενου, καί τά ζ ω γ ρ α φ ί ζ ο υ ν
επάνω είς τον άμφιβλής-ροειδη χιτώνα, κοά εκείθεν ανασαίνει τό αίσθημα είς τον έγκε'φαλον.
,
88^· (Λοι οί άνθρωποι δεν έχουν την αύτην Διαφβ^ά της
όρασιν * όσοι είναι κοντόφθαλμοι, έχουν τά υγρά c8a,5S^?·
τω ν οφθαλμών παρά πολύ κυρτά * οθεν αί ακτίνες
αποχωρίζονται* διά τούτο πλησιάζουν είς τά ομμάτιά των τά αντικείμενα, διά νά ηναι μετρίως
άποχωρισμεναι αί ακτίνες, ό σοι βλέπουν μακρό6εν , ως οί γέροντες, τά υγρά των ολίγω θλωσι
τάς ακτίνας, η διότι εέναι ολίγω κυρτά, η διότι
η θλαςικη των δύναμις μετεβληθη εξ αίτίας ασθενείας τίνος , τ γηρως* διά τούτο βάλλουν μακρά*θεν τό άντικείμενον , διά νά έχουν καιρόν αί άκτίνες νά θλωνται μετρίως.
887· W
καθαρότης , με την οποίαν
βλε'πομεν
nc'Csv^p».
ν
’
.
'
’
\
'
.
/
iovsTai
ώ
τα αντικείμενα, ποοερχεται απο πολλας αίτιας.
, , Λ
ί ~·
Χ
·,
χαΟσρ^της
ΙΙοωτον, από το πολύ φως το αντανακλώμενον τ^ν ^ οκει^πό τού αντικειμένου , τό όποΓον καί τούτο προ- .«>svw<.
X X 2
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έρχεται a rc το διάς-ημα. Δεύτερον προέρχεται
άπό trv διαύγειαν της ατμοσφαίρας, άπό τό χρώ
μα τού αντικείμενου, άν ηναι λαμπρόν, η οχί.
Τρίτον, από τον φωτισμόν * διότι ηξεύρομεν } οτι
τό πολύ φωτισμένον σώμα συγκεχυμένως διακρίveTat. Τέταρτον, από τό άνοιγμά τ*ς κόρης, από
την καθαρότητα των υγρών τού όφθαλμου , και
από την κατασκευήν του αμφιβληστροειδούς χιτω νος , κάί τού οπτικού νεύρου.
Πολλά εις την άυσικηνην
είναι άποοα*
καθώς
*
k
καί τούτο , διά τί {3λ επομεν sv τό άντικείμενόν ,
ω το αύτο' εντυπουται καί εις τούς δυο οφθαλ
μούς ; Πολλά περί τούτου λέγουν , τίποτε όμως
δεν μάς πληροφορεί*.
Π^ς S'.axsi8 S8- Δ ιά ν α καταλάβωμεν , πως διακρίνει ο
νομεν τα δι- οφθαλμός τά διαβήματα, καί Τα μ εγέθη , πρεα,ςτ,ματα.
\
’ν '
>
0 , '
πει να ηξευρωμεν , οτι κάθε αντικειμενον το βλεπομεν διά της ΟπΤΙκης γωνίας (Πίν. δ. σχ, 24).
Λ ς"ύποθέσωμεν τό άντικείμενόν α β , τό όποιον
βλέπει ο οφθαλμός * καί άλλο άντικείμενόν δ ε *
γω νία, ό,πού εις τον οφθαλμόν συνίςαται από
τό πρώτον άντικείμενόν, είναι α γ β · η δέ γωνία,
ό,πού συνίςαται άπό τό δ ε , είναι δ γ ε * αλλά
τό περιέχον είναι μεγαλεΐότερον άπό τό περιεχόμενον * λοιπόν η γωνία α γ β είναι μεγαλειοτερα
άπό την δ γ ε. Λοιπόν
J . ) Κατά την γωνίαν, ό,πού συνίς-αται είς τον*
οφθαλμόν, τοιούτο φαίνεται καί τό άντι*είμενον. Λοιπόν τό α β φαίνεται μεγαλείοτερον άπό τό δ β ..
2.) Ο ταν τά αντικείμενα ηναι φωτεινότερα, π
εναργέςερα, μάς φαίνονται πλησιεςέοα.

ε'/

,

Τν
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μεταξύ

3 0 O'ταν είς τό
δεν ήναι άλλο σώμα,
μας φαίνονται' μακράν τά διαβήματα.' Τα
νέφη , οι πλανήται, καί οι άςάρες μάς φαί.
νονται είς τον αυτόν τόπον * διότι μεταξύ
αυτών δεν βίναι άλλο σώμα, διά νά κάμω·
μεν διακρισιν κατά σύγκρισιν.
Ε κ των είρημένων συνάγομεν> οτι'εάν τά ανκείμενα άναι ίσα , τά α πώ τεροι φαίνονται μικρό
τερα * διότι αποτελούν είς τον. οφθαλμόν μικροτέραν οπτικήν γωνίαν.
889» Ο ταν αναφέρωμεν τό αντικείμενου εις ΙΤως Jmxsi.
εν σημεΓον, καί βλεπομεν, ότι πάντοτε προς έκεΓ- νομ.-y τάς κι.
νησί ις των
νο αναφερεται, μάς φαίνεται νά ήρεμη, ο'ταν δέ σςοματων.
συνεχώς αλλάζη, αναφοράν με τά εξω σημεία, μας
φαίνεται νά κινήται. Κ ατά δυο λοιπόν τρόπους
βλεπομεν κινούμενα τά αντικείμενα, η όταν ή,ρεμούμεν, εκεΓνα δε κινούνται* ή εκείνα ηρεμούν,
και ημείς κινούμενα * διότι ή όρασις αλλάζει σχεσιν πρός αυτά.
Δ ιά τούτο όταν εν σώμα κινήται, ήναι
πολύ μακραν,μας φαίνεται ότι ηρεμεί* διότι η κίνησίς του εντυπόνει είς τόν οφθαλμόν μικροτάτην
γωνίαν , ωςε δεν ήμπορούμεν νά διακρίνωμεν, πό
τε αλλάζει 6ε<τιν, Ε’άν. τό σημεΓον, είς τό οποΓον άναφερομεν τό σώ μα, κινήται ταχύτερον, το
σώμα φαίνεται ότι .κινείται την εναντίαν φοράν.
θΓταν κινούνται τά αραιά νέφη, νομίζομεν, οτι
κινείται ή σελήνη εναντίαν φοράν. Ο ταν τό σώμα
κινήται με πολλήν τα χ ύ τη τα , τό βλεπομεν με
πολλά σχήματα * παρ. χά* εάν κυκλοφορη σώμα
φωτεινόν πολλά ταχέως , βλεπομεν βνα κύκλον

όμως

συνεχή* ^tort όταν κινηται τό σώ μ α, πολλά
μέρη του οφθαλμού δέχονται την έυτύπωσιν άλληλοδιαδόχως ‘ αλλ’ όταν η κίνησις ηναι τ α χ ύ τ α 
τ η , η διάκρισις τών μεταξύ διαςημάτων είναι α 
νεπαίσθητος* όθεν βλέπομεν μίαν συνέχειαν* δια
τούτο όταν κατ’ ευθείαν κινηται τό φωτεινόν σώ 
μα μέ τα χ ύ τη τ α , βλεπομεν μίαν φωτεινήν ευθεί
αν γραμμήν.
Οτχν άτ.α
89°· Ο*ταν από φωτεινότερου τόπον μετα
φ ω τιιν;τ»τίποτε δεν βλεπορ s ν μ;τα£α>'. βαίνω μεν είς σκοτεινότερου,
νομ.ι · είς
μεν * διότι είς τον φωτεινόν τόπον η κοβη τού
σκοτεινό τ·οφθαλμού είναι συνεσταλμένη , διά νά μη δ«χθη
pcv τόττον ,
πολλάς ακτίνας, καί βλαφθη 6 οφθαλμός. Ο ταν
&tv β λ ί τ : ο ,
p.sv
T ircευθύς εμβωμεν είς σκοτεινότερου τόπον, η κόρη
xs.
ακόμη είναι συνεςαλμένη , και δεν ημπορεί' ό οφ
θαλμός νά δεχθη τάς αναγκαίας ακτίνας, διά νά
ίδη τά εκεί αντικείμενα.
Ε’ξ εναντίας, όταν είμεθα είς τό σκότος, εκ
τείνεσαι παρά πολύ η κόρη , και αν αίφνηδίως μ*.
τ-αβωμεν είς φωτεινόν τόπον, προσβάλλουν είς τόν
οφθαλμόν πολλού ακτίνες , και τόν βλάπτουν.
891· Ο ταν συςέλλωμεν τόν οφθαλμόν, η δαΠολλβίκις κρύωμεν, βλέπομεν μερικός ακτίνας νά ρίπτωνται
Ρ>.ετ:ίμ.εν α 
προς τόν οφθαλμόν από τό άνω', καί κάτω μέρος
κτίνας άπό το'
του αναμμένου λύχνου, θ ' Χμίθος ςο χ ά ζετα ι,
φως
t/
/->
/
vev.
οτι τούτο ττρΟδ^χδται απο τ
αντανακλασιν των
αχτίνων , όταν διαβαίνουν από την κόρην άπό τό
επάνω , και άπό τό κάτω μέρος.
Πολλάκις τρίβοντες τόν οφθαλμόν, μάλιςα είς
τό σκότος βλέπομεν ακτίνας φωτός. Η' παρουσία
τού φωτός είς τούς οφθαλμούς μας προέρχεται άτ ο υ

λ ΰ χ

r:>

6

Ιο

•/co την πληγήν , την οποία/ προξενούν τά μόρια
του φωτός επάνω είς τό οπτικόν νβύρον · με ό
ποιον τροπον λοιπόν προξενηθη η τοιαυτη πληγη*
πρέπει να ιοώμεν τάς αυτάς ακτίνας.
8 9 2· Μξγάλη φιλονεικία εχρηματισε μεταξύ ή ' συνοΟ sisc
ρ.'ας xetf/.v*:
των σοφών περί τών εμφύτων ιδεών του Πλάτο)- vc< διαχνίνωνος, και τών διά τών αισθήσεων, ο>ς ελεγεν ό Α - μίν &tct τ.ίς
ί '
ριςοτέλης. Ε ν τοσούτυ» γεννύται αόμματος τις νέ C ρ νί 3 i ^ *
ος είς την Λονδραν* και ούτως αόμματος εφθασεν
είς τον δεκατον τρίτον χρόνον της ηλικίας του.
Ο περίφημος χειρουργός Χεσέλδενος τον ίατρευσεν από τούς δυο καταοοακτας.
ΙΤρώτον
όο.ως
II
V
4 ^ του
’λ '
'
’*
« \ \ "
, , .

·*

ίιίεραπευσε τον καταρράκτην απο τον ενα Ονβαλμον. Ο ταν αρχισεν ο νέος να ρλεπη τα αντικεί
μενα» δεν τμπορουσε να διακρίνπ τά δίαςηματα.
Ε νόμιζεν > οτι τά αντικείμενα ησαν κολλημένα
επάνω είς τά ομυ.άτιά του. Ο ταν είδε τον γατον» τον οποίον ηγαπα, δεν τον έγνώρισεν,-είμη
άφ’ ου τον έψηλάφη,σε. Μετά ενα χρόνον ό σο,
φός χειρουργός έκατέβασβ καί τον άλλον καταρ
ρακτών * τότε είδε τά αντικείμενα μεγαλειότερα ,
οχι όμως τοσον, όσον μεγάλα τά είδεν, όταν
εις την αρχήν η,νοίχθη τό έν ομμάτιον , καί είδε
τά αντικείμενα.

S93 Το κρυςάλλινον υγρόν παγοάει ενίοτε, καί TTsft τον
xatapfaxTe’j
γίνεται σκιερόν , οθεν at ακτίνες δεν ημπορούν
νά τό διαπεράσουν. Το πάθος τούτο λέγεται
Καταρράκτη,ς. Η' θεραπεία είναι νά τρυπηθη ό
κερατοειδης χιτώ ν, καί με μίαν βελόνην νά καταιβασθη ό κρυςάλλινος χυμός ύποκάτοί τού βολ
βού. Η' καλλ ιώτέρα όμιος θεραπεία είναι, νά χο

7τη μέ το ψαλλίδιον ο κερατοειδης χιτων βίς το
Τρίτον αύτου μέρος, xal vac εχέλπβί) με τελειότνιΤα ο κρυςάλλινος χυμός. θ ' οφθαλμό* τότε 6
πωσουν 'βλεπει, όμως επειδή λείπει το κρυς-αλλι*
νον υγρόν , αί αχτίνες ενόνο-νται ατελως * οβεν rj
τοιαυτη ελλειψις ϊΐμπορίΓ να αναπληρωΟη μέ κυρ·»
Τοός υέλους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

Ks . '

Περί των Χρωμάτων.
rp

S94- 1 ό φως είναι μία ύλη σύνθετος 'από επτά TU?Wi τ*
αχτίνας, αί όποίαι επειδή είναι διαφόρου φύσεως, ΧΡωμ*τα·
Ολώνται χαι διαφόοως. Αύται αι διάφοροι αχτίνες
ανταναχλώμεναι ύπό των σωμάτων, μάς παριςάνουν χαί διάφορα χρώματα. Αυτή eivat τγνωμη
τού Νεύτωνος.
' Κατά τρεΓς τρόπους θεωρούνται τά χρώματά.
είς τό φως. s2. είς τά χεχρωματισμενα σώμα
τα *
3· ως προς τάς ημετερας αισθήσεις.

ι.

xfd

Π^ρί Των χρωμάτων θεωρούμενων είς το

φως.
895 · ®Νεύτων είση'γαγβν είς σκοτεινόν θάλαμον

Π είραμ*-

μίαν αχτίνα φωτός, χαι δί ενός κρυςαλλίνου πρίσμα του Ϊ?«ΐ/Τω*
νος.
τ ο ς εδιαίρεσε την ακτίνα «ίς ά'λλας επτά ακτίνας, α 
πό τάς οποίας χαθεμία είχεν [διαίτερον χρώμα. Τα
επτά χρώματα είναι ταύτα * ερυθρόν (κόκκινον),
χρυσόχρουν ( πορτογαλλι ) , ξανθόν (κίτρ ινον),
χλωμόν (πράσινον) , κυανούν (ούρανί, γαλάζιον),
πορφυρουν (αλιχον), χα: ίοειδές (χρώμα της βιό- .
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λας? του μενεξέ). 'ΐδε και παράγρ. Ϊ92. έκ τοάτου εσυμπέρανεν ό Νεύτων, ότι πάσα άκτίς είναι
ώς δεμάτιον σύνθετον από άλλας επτά αχτίνας,
καί όταν
δεμάτιον διαιρεθη, χαθεμία άκτίς,
πλήττουσα, την όρασιν, διεγείρει την αίσθησιν
ενός τίνος χρώματος. Τ ά επτά χρώματα είναι
τά πρωτιςα , καί απ’ αυτά γίνονται ολα τ άλλα,
όσα βλέπομεν εις τήν φύσιν. To δε λευκόν δεν
δί*αι χρώμα, άλλα μίξις πάντων χρωμάτων' διτι όταν όλαι *ί ακτίνες r.vai ήνωμέναι, τότε φαί
νεται τό λςυκόν, άγουν τό φώς χωρίς τά χρώμα
τά του * εξ εναντίας, τό μαυρον είναι φωτός α
πουσία.

το

Π ίρ ί Τυς νΙρι£θς.
896. *ίρις λέγεται το κεχρωματισμένον τόξον,
ό,που φαίνεται εις τον ουρανόν, όταν ό καιρός ήναΐ
βροχερός. Α ί ρανίδες τού ύδατος, από τάς οποίας
είναι γεμάτον τό σύνν0φον, κάμνουν τό αυτό α
ποτέλεσμα , ό,που κάμνει καί τό ‘κρυςάλλινον
πρίσμα, θλώσι δηλαδή τάς ακτίνας του ήλιου *
οθεν φαίνονται τά επτά χρώματα. Γίνεται δε ή
ίρις καί με τό φώς της Σελήνης, τά χδώματα
όμως είναι πλέον αδύνατα.
T i «Γναι αί
897* Το φώς ωσαύτως θλώ'μενον άπό τάς ρανί
κλίνες,
«
*
δας τού υέατος, των α τμ ώ ν, της χιόνος κ. τ,
άποτελεΓ κεχρωματισμενους κύκλους περί τον ή
λιον, σελήνην, πλανητας, καί άςέρας, καί ονομά
ζονται Απλωνες.
898» Πολλάκις α? ακτίνες τού ήλιου , ή της
Τ Ι βιν* urac.# σελήνης προσβάλλουσαι εις ρανίδας υδατος, καί
■ οηλιος , καί
·π»ραα2λην«ς άντανακλασθ.εΓσαι πρός ήμας, παραςήνουν ώςτ άλT i sTvcct η
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λον ήλιον, η σιληνην , πλησίον του αληθινού ηλίτ
ον, η σελήνής * χαί διά τούτο λέγονται παρήλιοι*
καί παρασεληνοι.

ΤΙτρί τον χρημάτων θεωρούμενων εις τά
κεχρωματισμένα: σώματα.
8 9 0 . Εί'δαμεν ανωτέρω, οτι πάσα του φωτός
άκτίς είναι* σύνθετος άπό αλλας επτά ακτίνας, κα*
Οεμία από τάς όποιας έχει τΛιουτον ιδίωμα, δηλα* δη* όταν προσβάλη εις τον οφθαλμόν, νά διεγείρη την αίσθησιν ενός τίνος χρώματος. Τα χρώ
ματα λοιπόν άλλο τι δεν είναι, βί μη αισθήματα
διεγειρομενα υπό της προσβολής των αχτίνων του
ΰωτός # καί τα κεχρωματισμένα σοίματα δεν εί
ναι τοιαυτα αφ’ εαυτών, άλλ* έχουν τοιαυτην
φύσιν , ωςε άφ’ ου ροφησουν τινάς, θλώσιν αλλας,
καί τάς ανταναχλωσι προς ημάς. Αυται δε πρόσβαλλουσαι εις τό όμμάτιον, διεγείρουσι τό αίσθη
μα του δεΓνος χρώματος · παρ. χά. τό xoxxivov
φόρεμα ροφα όλας τας αλλας ακτίνας, και πέμ
πει ποός ημάς μάνας έκείνας , αί όποΓαι διεγεί
ρουσι τό αίσθημα του κοκκίνου χρώματος. Ε’άν
δε τό σώμα ροφηση τάς αλλας ακτίνας, καί αν
τανάκλαση δυο, η καί τρεΓς, τότε τό βλε'πομεν
χρωματισμένον με δυο, η καί τρία χρώματα.
Νά βαψωμεν λοιπόν κόκκινον εν φόρεμα , δηλοΓ*
νά βάλωμεν ε’πάνω μόριά τινα επιτήδεια νά θλάσουν, καί νά αντανακλάσουν πρός ημάς τάς ακτί
νας , ό,που προξενουν τό κόκκινον χρώμα. *Γο αΓ*
τι ον * διά τό όποΓον ροφα τό σώμα μερικάς' ακτί
νας, καί τάς άλλας αντανακλά πρός ημάς, είναι

Τ ί etWi τ«
βν τοίς σοίμα<η χρώ
ματα.

η συγγένεια, "ό,πού έχουν ocf ακτίνες του φωτός
μ«ί την χρωματιςιχην ύλην.
θ"σ« σώματα αντανακλώσιν ολας τάς άχτί,
V
X
χ
\
^
~
νας, φαίνονται ασπρα, ηγουν με το χρώμα του
φωτός' όσα «ξ εναντίας τάς ροφούν όλας, καί
κάμμίαν δεν άντανακλώσι, φαίνονται μαύρα ' το
μαύρον λοιπόν είναι απουσία φωτός, είναι σκοώ
τος * δια τούτο καί τά κεχρωματισμενα σώματα
δεν φαίνονται εις τό σκότος * διότι δεν είναι φώς,
του οποίου αί άκτίνΙ'ς θλώμβναι, και αντανακλώ
μενα». υπό των ρηθέντων σωμάτων , μας καμνουν
νά βλέπωμεν τά χρώματά των.

$εορονμεναν εις τ ό

Π ε ρ ί Των χ ρ ω μ ά τ ω ν
ό ρ γ α ν ο ν τώς όράόεως*
ΤΙ t?vcu
χρώματα ως

την ο-

ρβσ’.ν.

900. Κατά τάς διαφόρους τών αχτίνων προσ.
βολάς εις τούς οφθαλμούς μ α ς, διεγείρεται ίδέα
τίνος χρώματος * τά χρώματα λοιπόν είναι ίδεαι.
Είναι πιθανόν, οτι διαφέρουν τά μόρια τών αχτί
νων , διά τούτο προξενούν καί διαφόρους ιδέας
την ψυχήν * διά τούτο όταν βλέπωμεν ατενώς,
καί πολλην ώραν τό τυχόν χρώμα, τό βλεπομεν,
καί άφ’ ού κλείσωμεν τον οφθαλμόν * διότι πολ
λην εντύπωσιν εκαμιν εις την όρασιν,
καί
πολλην ώραν μένει η αύτη έντύπωσις. Τ ά τοιαύτα χρώματα λέγονΤα κατά συμβε6ηκός.

εις

ως&

Περί του γαλανού- χροόματος του ουρανού.
Τ νώ μ α ιττ» -

Ρ1 του

γαλα-

901. Μερικοί ά;πό τούς παλαιούς έδοξαζον ,
§τι
της ατμόσφαιρας τό βάθος είναι μαο-

τ '~ ς.^ ρον; Η μιξι? λοιπΰν του φωτός, και του μαύρου
ρανου.

701
βάθους προξενεΓ το γαλάζιον χρώμα του ουρα
νού. Αλλοι έδόξαζον, οπ μερικά μόρια, πλέον
τα δΐς τον αέρα, άντανακλωσι προς ημάς τάς α
χτίνας του φωτός. Ανλλοι ελεγον , ότι τό γαλάζ«ον χ-ρωμα είναι σύνθετον από φως, καί από
σχιάν , η από ασπρον καί μαύρον.
Οι νεότεροι λέγουν, ότι είς την ατμόσφαιραν
είναι ατμοί διεσκορπισμένοι, οιτινες αντανακλώ*
σι προς ημάς ακτίνας, αί όποΓαι διεγείρουν την
αίσΟη.σιν τού γαλαζίου χρώματος, θ' Βούγερος
όμως λέγει, ότι η φύσις τού άερος είναι τοιαύττ,
ω<ςε άφίνει νά περνούν μόνον αί πλέον αδύνατοι
άτίνες , και αύται διεγείρουν τό γαλαζιον χρώμα*

If /M M
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ΓΙέρί Α σ τρ ο ν ο μ ία ς.

'

.τ"
> η 9 0 2 .-Ζ
A ν ’ςρονομί,α λέγεται η των άςερων έπις^μη,
I t €ιναι
A’cpcvcp.ta. η Οδωρουίτα τάς κινήσεις, τα μεγεθη, τάς θέσεις,
και τά διασάματα αυτών.
Διαιρείς
903. Παν σ ώ μ α , ο,που ςολιζει τό τερέωμα,
των acgptnv.
λεγεται Α ςτ,ρ. A Το τους αςεοας άλλοι μενουν
πάντοτε έίς τον αύτον τοπον, και Οδσιν ποός άλληλους, και διά τούτο λέγονται Α’πλανεΓς, Α*λλοι
μετα£άλλουσι την ποός άλλάλους Οεσιν, και λέ
γονται Πλανήτες, τ. Πλανηται.
)
ΧΙλανητίς
9 0 4 . Ε ι ς τρεΓς τάξεις· διαιρούνται οι πλανήτες
o»tcu
εις πρώτους, εις δευτέρους, και εις κομητας.
0 ί ,πρώTOt, οι μέχρι του νυν εγνωσμένοι είναι
εννέα* άγουν ό Ερμος, r, Α’φροδίτη, η Γ δ, ό Α'ρής, η Παλλάς, η Δ'/μητηρ, ο' Ζευς, ό Κρόνος,
και ό Ενρσχελλος, εΓτε Ουρανός.
, 9°5* Ο* μέχρι τον νυν εγνωσμένοι δεύτεροι
Πλανήτες
^CVTSpOt.
πλανήτες είναι ι4<> άγουν ό δορυφόρος της γης, η
Σελήνή* οί τέσσαοες δορυφόροι του Δ ιό ς, οί
επτά του Κρόνου, και οί δύο του Ε'ρσχέλλου.
Λέγονται δεύτεροι * διότι οί μεν πρώτοι κυκλοφα-

ρούσι περί τον Ηνλιον, ουτόι δε περί Ttva των
ποώτων
πλανητών.
ι
906,
χομηται είναι από τούς πρώτους πλάν'ητας, διότι κυκλοφορούσι περί τον Η^λιον. Κα
τά τούτο μόνον διαφερουσιν άπό τούς πλάννιτας,
άτι ολίγον καιρόν μενουν πλησίον τού ΐίλίου, και
επομένως πλησίον η μ ώ ν είς διάςημα δέ πολλών
«των, η καί πολλών αιώνων εύρίσκονται μακράν
*πό ημάς.
Ο Ε ρσ/ελλος ονομάζει άςεοοειδη σώ~ , r ie ’va‘ Ja
/
7
k ^
«βτίρβίΐϊη.
μ ατα τινα μεταξύ των κομητών , καί των πλα"
νητων , διό τι. παρομοιάζουν
τούς άςώρας. Α «ςεροειδη λοιπόν κατ αυτόν είναι μικροί αςερες
οΓηνες κυκλοφορούσι περί τον Η λιον, διατρέχοντες ελλείψεις κατά το' μάλλον, καί ηττον εκκεντρικάς * ποιούσι δε μετά της εκλειπτικής γωνίαν τι*
νά? καί κίνησίς των είναι η κατ ευθείαν, η νκ<κτ
άναποδισμόν. Α «ςεροειδείς είναι οί δύο νεοφανείς
πλανήτες, δηλαδη ό Ολβερσος, καί^ό Πιάτζης ,
όχι μόνον διότι είναι μικροί, άλλα καί ότι είναι
ιξω τού ζωδιακού* Α’ποδεικνύει όμως, ότι δεν
είναι κομηται.
908. Τροχιά λέγεται η καμπόλη, την οποίαν Τ1.βί»«ιη.
καταγραφουσιν ot πλανήτες περ: τον Η λιον. Η των
πρώτων πλανητών είναι σχεδόν κυκλοειδ^ς, καί ό
.ήλιος ςέκεται όλίγω μ,ακράν άπό τό κέντρον της^
»η τών κομ.ητών είναι μακρά έλλειψις, μέσα εις
την οποίαν ό ήλιος εύρίσκεται σχεδόν πλησίον του
ενός άκρου*
909· Πάντα τά ουράνια σώματα έκάστη.ς τάΑ’^λανδ»;
ξεως , καί πάντες οί-άςέρες , συμπεριλαμβανομέ- artsps^
νου καί τούηλίου, είναι απλανείς
Το ιάχ*

Qi

με

·>

ν,

άςερες.

?Q4
τινόβολούν αυτών φως, · μαλιςα των πρωτίςων ,
τους οποίους πρεπει νά ςοχασθώμεν, ότι είναι
πλησιέςεροι si? ημάς, μας βε£αιονει, crt είναι
της αυτής φύσεως με τον ήλιον, δη.λαδη φωτοβολα σώματαΔιά νά καταλά£ωμεν την αγρονομίαν, πρέπει
νά μάθωμεν πρώτον τούς κύκλους, τούς οποίους
υποθέτουν οί Αγρονόμοι εις τον ουρανόν. Πρέπει
δέ νά έχωμεν προ οφθαλμών την κρικωτην λέγο
με' νην σφαίραν.

Περί Ττ)ς Κ ρ ίΚ ο Τ τ ίς βφαίρας.
tlspi^c-:-

ρ ιο . Είς το άπέραντον διάβημα, τού ξαντός
^
\
/
ν
ν
ν
ο εν ημπορουμεν να νοησωμεν ούτε όρια, ούτε
σχήματα. Μάς φαίνεται όμως το διάςηματούτο
ως σφαΓρα, της οποίας η κοίλη επιφάνεια είναι
βολισμένη από άςέρας, και εις τό κέντροντης εί
ναι ό ημέτερος οφθαλμός* και αί οπτικά! ημών
ακτίνες επίσης πάντοθεν έκτεινόμεναι, είναι της
σφαίρας ταύτης αί ημιδιάμετροι * και διά τό πο
λύ άπεχον διάς-ημα, νομίζομεν , οτι οι'πλανήτες,
καί οί αςέρες είναι κολλημένοι εις την εντός επι
φάνειαν της σφαίρας, αν καί απέχω σι πολύ άπ
άλληλων. Οί Α’ςφονο'μοι λοιπόν, διά νά λογαριάζωσι τάς κινήσεις των ουρανίων σωμάτων, τό ό
ποιον χρησιμεύει εις την γεωγραφίαν, καί «ίς την*
ναυτικήν, υπέθεσαν εις τον ούρανο'ν γραμμάς, καί
κύκλους, περί τών οποίων Οέλομεν ομιλήσει εις το
εξη5.
Κόκλοιτης
ρ ι ΐ . Οί προίτι<ςοι κύκλοι της σφαίρας, εις τούς
Τ Γ
οποίους αναγονται παντα τα ουρανία σώματα, ε:-

p x vic u σς,αί-
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ναι δέκα , ηγουν ο ’Ισημερινός , η Ε’κλειττικη, ό
Ο ρ ίζω ν, ο Μεσημβρινός, of δύο Κόλουροι, of
δυο τροπικοί, και οί δ’υο πολικοί. Οι ποωτΟι ες
λέγονται Μείζονες '. διότι τεμ.νουσι κατά τό κέντρον την σφαίραν εις. δύο ’ ίσα μέρη * οι άλλοι τε-σσαρες λέγονται ελάττονες * διότι την τέμνουν εξίο
τού κέντρου είς ανίσα μέρη.
9 ΐ2 . Α ν ε'ξετάσωμεν την κι νησί ν των άςέρων,
a y
;o>v,xai
•JTCXoi T 5 l
βλεπομεν, ότι ε'κας-ος διατρέχει κύκλον εις τό διάςημα 24. ωρων. Παντες οι κύκλοι ούτοι είναι π α 
ράλληλοι, καί η ευθεία γραμμή , η διά τού κέν
τρου αυτών διερχομ.Ινη, λέγεται Α ξων τού Κόσ
μου. Τα δυο άκρα της. ευθείας λέγονται Πόλοι,
από τούς οποίους ό /χέν προς Αρκτον, λέγεται
Α’ρκτικός* ό δε προς Μεσημβρίαν, Α’νταρκτικός.
ο ιμ. Ε’άν ύποθεσωμεν μίαν έυθεΓαν γραμμκν ζ^νίτ, καν
περωσαν διά της κορυφής , καί των σκελών Ύού
ανθρώπου, τό επάνω ακρον της ευθείας, άγουν
τό κατά κορυτην ση.μειον λέγεται Ζενίτ, το δε άλ
λο ακρον , Ναδίρ.
ρ ί 4 . Καν ςαθωμεν εις ανοικτόν, καί υψηλόν Ο'αΚων.
τόπον, βλεπομεν τον ουρανόν ως κμισφαίριον, του
οποίου ό μεγις-ος κύκλος μάς φαίνεται, οτι ζών_
νει όλην την γην. Ουτος ό κύκλος λέγεται Ο'ρίζ^ν-,
οςις πρέπει νά τέμνη την σφαΓραν είς δυο ίσα μέ
ρ η , καί νά πέρα διά τού κέντρου* αλλ ό ημέτε* ρος οφθαλμός δεν φθάνει εως εκεΓ, οπού είναι το
ημισυ της σφαίρας, αλλά πολύ υψηλότερα οθεν
ό πρώτος λέγεται Ο'ρίζων Νοη~ός, καί ό δεύτε*
ρος Αισθητός. Πας τόπος έχει ίδιον ορίζοντα, Ο
θεν ό Ο'ρίζων λέγεται Κύκλος· Κινητός. Ο'ταν
φθαση ό ήλιος , καί οί λοιποί αςερες εις τόν οριΥ y'
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ζοντα π:ός ανατολας λέγομεν ? cu άνατελλουσίν ;
όταν προς δυσμάς , λέγομεν, οτι δυουσι. Τεμνβι
λοιπόν ό ορίζων την σφαΓραν είς δύο ημισφαίρια,
1/ t
/
>
/
ανω ηυ.ισεραιοιον
χα: κάτω
ι
· V
i J r .'j
V)ιj . Ε αν εννοπσωμεν κύκλον από ανατολών εις
δυσυ.άς τέμνοντα την σφαΓραν εις δύο ημισφαίοια,
άοκτικον, καί ανταοκτικόν , ούτος λεγεται Ιση/
f'R
’ ,
) '
» \
\
ξ- /
/
μεοινος* ουεν επίσης απεχει απο τους υυο πό
λους, καί οί τού παντός πόλοι είναι καί τού Ιση
μερινού πόλοι. Α’πέχει λοιπον *ό Ισημερινός arc)
τον καθένα πόλον μοίρας ρο , κγουν τεταρτημορ»ον κύκλου* διότι κατά τούς Γεωμετρας 6 κύ
κλος διαιρείται είς 360 μοίρας. Καί το Ζενίτ ε
καπου ανθρώπου απέχει του οριζοντος ομοίως 9°
μοίοας. θ' κύκλος ουτος είναι ακίνητος * διότι νοεΓται κείμενος εις τδ μέσον τού παντός.
>ΐ5σημ^3ί>
9
·'6. Α*ς ύποΟέσωμεν κύκλον από άρκτον εις
vc.
μεσημβρίαν , τέμνοντα την σφαίραν είς δύο ημισ.
φαίρια , ανατολικόν, καί δυτικόν * ουτος ο κύκλος
λέγεται Μεσημβρινός. Οταν 6 ήλιος άνατείλη εις
τον ορίζοντα, έως νά ύπάγη εις την δύσιν , φΟανειείς τό μέσον της πορείας του , ηγουν εις τον
ρνβέντα κύκλον * καί τότε λέγομεν , ο τι είναι με’
σημβρία. Πας τόπος εχει ιδιαίτερον μεσημβρινόν.
θ'λοι οι μεσημβρινοί ένόνονται είς τούς πολους ,
καί ό ισημερινός τούς τεμ.νει είς δύο ίσα μέρη ,
επειδή επίσης απέχει από τούς πόλους* όταν λοι- f
πόν όμιλώμ.εν περί μεσημβρινού , εννοούμεν τόν
μεσημβρινόν τού τοπου εκείνου , είς τον όποίΌν
ευρισκόμεθα , καί ός τις πέρα διά τού ημετέρου
Ζενίτ, καί τον ςοχαζόμεύα ώς ακίνητον* όσοι τοποι εΓναΐ; υποκάτω της αυτής γραμμής'από Toy
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ι<τηρ.εοίνον εως τον πολον , εχοι»ν τον αυτόν μ.εσημβρινόν.
Ο νομαζονται οι αυτό! διάφοροι μεσημβοινο! ,
και κύκλοι των ωρων/ δι; τι καταλαμβανομεν δί
αυτών, οποία ωρα είναι προ του μεσημ,εριου,
κα: μετά το μεσημεαtov. Λέγονται ετι χ«! δεύτε
ροι , εις διάχοκτιν του πρώτου μεσημβρινού.
917* Αλλος κύκλος τέμνει την σφαίραν εις ίσα
Π?ο> το
ίο»,
μέρη , πλην αποτελεί' μέ τον ισημερινόν γωνίαν 2 «&ιακό«,
ς
~3 α ~ εΡι7:ου μοιρών. Λεγεται δε ουτος Κ κλει- λ>βί>’.η τικης.
A
πτικη, διότι *ις αυτόν γίνονται αί εκλείψεις ηλίου,
καί σελήνής. Τα σημεΓα , εις τα όποΓα ή εκλει
πτική έγγίζει τον ισημερινόν , λέγονται της ’Ιση
μερίας * διότι όταν φθάση ό ήλιος εις αυτά, τότε
εχομεν ισημερίαν. Ε ννοούσι την εκλειπτικήν οι
Αγρονόμοι ως περιεχομένην εις μίαν ζώνην, ι^τις
λέγεται Ζωδιακός , τού οποίου τό πλάτος ‘είναι
·_6 μοιρών.
Δώδεκα άσεοισμο! εύρίσκονται εις τον ζώδια*
κόν, καί λέγονται Ζο>δια, η σημεΓα' εξ τούτων
3ΐναι προς τό μέρος τού αρκτικού πόλου , κα! εξ’
προς τό τού ανταρκτικου. Τ α πρώτα -είναι κριός ,
ταύρος, δίδυμοι, καρκίνος, λέων, καί παρθένος*
τα άλλα εξ είναι, ζυγός, σκόρπιός, το-.ξότης, αίγόκερως, υδροχόος, κα! ιχθύες. Τα πρώτα λέ
γονται Αναβαίνοντα , διότι ό ήλιος από την. με
σημβρίαν αναβαίν&ι προς αυτα * τα δε αλλα λέ
γονται Καταβαίνοντα , διά τ^ν αυτήν αίτ/αν. ίόά
καξον ζωδιον διαιρείται εις ;·;ο μοίραςk δθεν δι
αιρούνται όλα είς 3^°* Οί άςρονόμοι λογαριάζουν
άπο την ποώτην μοίραν .τού κριού, ποοχωρούντες
«~0 δυσμων είς α νατό Αας. Δια τούτο όταν εν ουϊιΥ
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ράνιον σώμα κιν/.ται από δυσμων είς ανατολας,
λέγουν, c ;t κινείται κατά τ/ν ταζιν Των ζωδίων
όταν δε χινμται από ανατολών εις δυσμάρ, λέ
γουν , οτι πνείΤαι τ/ν εναντίαν τάζιν των ζωδί
ων, Τα ζώδια ονομάζονται από μεοικούς άςερισμούς, οΟεν άλλο είναι τδ ζωδιον, /.γουν γθ μοΓραι του ζωδιακού, και άλλο ό άσερισμος, δς τις
φαίνεται αντίκρυ του ζωδίου. Μίαν φοράν οΐ α ε 
ρισμοί /σαν ακριβώς αντίκρυ των ζωδίων, άλλ’
από καιρόν είς καιρόν προχωρούν προς τ αριςερά.
και τ/.ν σ/μερον η κεφαλή του κριού εύρίσκεται,
οπού λτον τό πάλαι δ ταυοος, καί ούτως έφεζ/ς.
Τδ αίτιον είναι / πρόοδο; Των ί στ: μ εράνων , πε
ρί των οποίων Οελομεν δμιλ/σει αλλαχού.
Τοπικοί

9 18. Δύο κύκλοι μικρότεροι είναι βαλμένοι
παραλληλως εις τον ισ/μεοινον, ο εις από τό εν
κα: ό άλλος από τό άλλο μέρος, και απέχει κα*
θέΓς ·.- 3 μοίοάς. Ο'ζωδιακός εγγίζει καί τούς δύο*
ουτοι λέγονται τροπικοί, διότι όταν φθάσ/ εις τον
ένα ό /λιος , αρχίζει νά τρέπεται προς τόν ιση
μερινόν. Λέγονται προς τούτοις καί των Η'λιοςτκσίων , διότι όταν φ^άση εις αυτούς ό ιζλιος, φαί.
νεται , ότι ςεκεται εκείν/,ν τ/ν /μέραν. Ο' προς
κμάς τούς κατοικουντας τό βόρειον /,αισφαίριον ,
λέγεται του Καρκίνου, διότι τό πάλαι / τον οπου
ό άςερισμός τού καρκίνου^ ό δέ άλλος λέγεται τού
αίγοκερω , διά τ/ν αυτ/ν αιτίαν.
Γί Ο\ΙΧ«ί *ί919* Α λλοι δυο έλάχιςοι κύκλοι είναι παοάλλ/λοι εις τον ίσζμερινόν * απέχει δ καθείς άπό
τόν ί'διον πόλον 23*- μοίρας. Ο είς λέγεται Α;ρχΛ
η κ ό ς , καί ό άλλος Α’νταρκτικός.
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920. Π ^ τ ε ς ο* αςερε,ς άν.ατελλουσι, καί δύ- ΐΤ*?ι*λληνουσιν απο το εν μέρος του οριζοντος προς το αν
τικείμενων, παραλλ/.λως εις τον ισημερινόν, άλλ’
άλλος πλησιεςερον , και άλλος μα/ρντρον. Κ’πενοησαν λοιπον οι ασρονομοι κυκλους παραλλήλους
εις τον ισημερινοί, και υποθέτουν, οτι αυτούς
ττίριτρεχουν οι αςποες.
f
92». Ο σους κύκλους ύπεΟεσαμεν εις τον ου. ιΆν^ς
ρανόν, τους αυτούς ύποθετομεν και επάνω είς την
, καί εις το αυτό επίπεδον εκείνων, θ ' της
γκς ισημερινός πέρα δια μέσου της Α’φρικη<, εις
Το βασίλειον τού Μαρόκκου , δια της ινδικής θα
λάσσης, Των νήσων της Τουματρας, καί Βορνεου*
του ειρηνικού ωκεανού ' είτα διά τ η ς μ ε σ η μ β ρ ι ν ή ς
Α μερικής από την ε’παρχίαν τού Κυίτου είς το
Περού εως τας εκβολας τού ποταμού των Α μ α ζόνων.
922. Πλάτος ενός τόπου λεγετάι το διάβημα π*μ τ:**τούτου από τον ισημερινόν. Το πλάτος μβτρβΓ- ' ,υς·
ται επάνω εις τό τόξον τού μεσημβρινού τό περιεχόμενον από τον τόπον εκείνον εως τον ισημε
ρινόν Το πλάτος δεν είναι μεγαλειότερον από 90
μοιρών * διότι από τον ισημερινόν εως τον πόλον
είναι μόνον τεταρτ/,μοριον κυκλου* ηγουν 90 μο£ραι «εανερον, οτι λεγεται και αρτι,κον μηχος, και

γ/,Ί

«νταρκτικον.
9 ~3* Ο σ°.> προ/ωρουμεν προς τον τυχόντα
πόλον , τόσον οί εκεί" άςερες πλησί-αζουσι προς
ημάς , ώς εάν ύψόνετο άπό τον ορίζοντα ό πό
λος, και επλησίαζεν εις τό κατά κορυφήν σημεΓον.
Τούτο λ ύ ε τα ι Ε ξ α ρ μ α 'το ύ πολου. Οσο» λοιπον
μ,ακρυνόμεΟα άπό τον ■ισημερινόν , τόσον ύψονε*
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ται 6 πολος. Το διάςτ,μα λοιπό'; από τον πόλον
εως τον ορίζοντα είναι ίσον μ ε τό πλάτος του
>
» >
τοπου εκείνου.
924 . Διά να μετρτθη η απο'^ασις ενός τόπου
από τον άλλον από Α ρχτου είς μεσημβρίαν, είνα.
τό μετρον του πλάτους. Δ ιά νά μετρη.Οη όμως
από ανατολών εις δυσμάς , δεν εχομεν καν εν μό
νιμον σημεΓον Καν ο μ.εσημερινός ητον ακίνητος
κύκλος, τό πράγμα ηθελεν είσΟαι βυκολον * αλλά
τούτο δεν είναι. Επενοησαν λοιπόν οι αςοονόμοι
ενα μεσημβρινόν ακίνητον , καί τον ωνόμασαν
πρώτον. Τον εβαλον εις τό τέλος της νήσου λε
γάμενης τού σίδηρου, ητις είναι η δυτικοί τέρα των
Καναρίων. Εις πολλά όμως βασίλεια υποθέτουν
τον πρώτον μεσημβρινόν είς την μητρόπολιν αυ
τών. Ούτως είς τάς Γαλλίας έχουν πρώτον με
σημβρινόν τον των Παρισίων» Η' χαταμετρησις λοι
πόν γίνεται από τον τυχόντα τόπον εως τον ποωτον μεσημβρινόν , μ ε τάς μοίρας τού ισημερινού.
Καί τούτο λέγεται Μήκος τού τόπου εκείνου.
9 - 1) · Η επιφάνεια της γης διαιρείται είς πεντε ζωνας. Το μεταξύ διάςημα των δυο τροπικό)’;,
τό όποΓον είναι 47 μοιρών, λέγεται Κατακεκαυμένη. Το από εκάκτου τροπικού εως τον Γδιον πο
λικόν κύκλον** τό όποΓον είναι 43 μ oipc>v , λόγον.
>/
I » \
.
r/
ται εύκρατοι. Το απο του πολικού κυκλου εως
τον πόλον αυτόν, τό όποΓον είναι μοιρών αμ ά , *
λέγονται κατεψυγμέναΐ.
Οί κατοικούντες την κεκαυμέν/,ν ζώνην βλέ
πουν όάους τούς άςερας άνατέλλοντας , καί δύον
τας. Ενχουν τεσσαρα ηλιοςάσια * δύο υψηλά, ό
ταν ο ήλιος ηναι είς τά σημεΓα της ισημερίας *
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'/ αι δύο χαμ ηλ ά , όταν ηναι είς τούς τροπικούς.
Δυο φοραΓς τον χρόνον έχουν τον ήλιον ύπέα κε
φαλής. Ε χουν δύο καλοκαίρια, καί δυο χειμώ
νας. θ"σοι κατοικούν ύπ τον ισημερινόν έχουν
πάντοτε τελείαν ισημερίαν. Δίς του χρόνου δεν
έχουν τελείως σκιάν, όβεν λέγονται Λ σκιοι * εξ
μάνας έχουν την σκιάν προς μεσημβρίαν , καί εξ
προς άρκτον* όθεν λέγονται καί Α’μ.φίσκιοι. Οί
μεταξύ τού ισημερινού καί των τροπικών είναι
καί ούτοι Α’μφίσκιοι, καί δίς του χρόνου άσκιοι.
Οί δε υπό τούς τροπικούς έχουν μ.ίαν μόνην σκι
άν ' όθεν λέγονται Ε'τερόσκιοι. Εχουν δύο ηλιοςασια , ενα υψηλόν, καί άλλο χ α μ η λ ό ν εν θέ
ρος , καί ενα χειμώνα ’ καί μίαν φοράν τον χρό
νον τον ήλιον κατά κεφαλής την ώραν τού μεσημεριου , οϋεν είναι και ασκιοι,
Οί κάτοικοι των εύκρατων ζωνών δεν έχουν
ποτέ κατά κεφαλάν τον ήλιον. Ε χουν δυο’τλιοςάσια , υψηλόν, καί χαμ,η.λόν* εν θέρος, καί ενα
ίσκιον,
Οί κάτοικοι τών κατεψυγμ.ένων ζωνών , κατοικουσιν η υπό τούς πόλους, η υπό τούς πολικούς
κύκλους, η ε;ς τό μεταξύ διάςημα. Οί υπό τούς
κύκλους εις δ'.αςημα δώδεκα μ.<ηνών έχουν μ.ίαν
ημέραν 24- ωρών , καί μίαν νύκτα ομοίως 2-μ Οί
δε εις τό μεταξύ διάςημα έχουν μερικάς ημέρας
περισσότερον παρά 2ψ ωρών, ομ.οίως καί τόσων
ωρών νύκτας, τά δε λοιπά έχουν ίσα με τούς
κατοικούντας τάς εύκρατους. Ο: δε υπο τους π ό
λους έχουν εξ μηνών ημέραν, καί εξ νύκτα.
Ε^/ουν, εν θέρος, καί ενα χειμώνα, Αί σκιαί τρι
γυρίζουν περί αυτούς, όθεν καί λέγονται Περίσκιοι,
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^26. Οί γεωγράφοι διαιρούν την επιφάνειαν
^
^
/
/->
t
/
t/
της γης ε;ς Τόσα όιαςηματα , των οποίων εχαςον
περιεχεται μεταξύ δυο κύκλον παραλλήλων εις
τον ισημερινόν, καί ταυτα ονομάζουν Κλίματα.
Καί τοιαυτην εκτάσιν δίδουν είς αυτα, ω<τε μεγαλειοτερα ήμερα τού πλησιες,έρου παραλλήλου
είς τον πόλον να υπερέχη ημίσειαν ώραν την μεγαλειοτεραν ημέραν τού πλησιεςερου εις τον ιση
μερινόν. Α λλα δε κλίματα έχουν διαφοράν ενός
μη.νός.
Π tat των
907· CTsci κατοικούν υπό τον αυτόν μεσημ
r S-'.'''.ν.ων ,
ντειχών , βρινόν , είς τον αυτόν παράλληλον, και εις την
χαι αντιπο- αυτήν ζώνην, όμως άλλοι είς το ανω ημισφαίριου,
^ων'
καί άλλοι είς τό λάτω , άπεχοντες άλληλων 1 8">
μοίρας, λέγονται Περίοικοι. Ούτοι έχουν τον αυ
τόν χειμώνα, και θέρος, καί τό αυτό μήκος των ημεpG)V xa: νυχτών β όταν όμως άλλοι έχουν μέσημέριαν, οί άλλοι το'τε έχουν j/εσονύκτιον * καί ο'ταν διά τουτους ανατέλ^.η ο ήλιος, δύει δί ε’κείνους.
Α ντοικοι λέγονται, όσοι έχουν τά αυτά ίδιω
ματα με τους περίοικους, κατοικούν όμως άλλοι
το βόρειον, και άλλοι τό νότιον κλίμα. Ούτοι
μετρούστν ομοίως τάς αύτάς ώρας* Α’λλ ζταν αυξανη διά τούτους η ημέρα, όλιγοσεύει δί εκείνους.
Ο τ α ν ουτοι έχουν χειμώ να, εκείνοι έχουν θέρος.
C/σ ο ι κατοικούν τό βόρειον υπέρ γης ημισφαίριον , καί οσοι κατοικούν τό νότιον υπό γην, λέ
γονται Α ντίποδες , καί απεχουσιν άλληλων ι 8ο
μοίρας, Ο ταν ούτοι έχουν μερη.μβρίαν , εκείνοι
έχουν μεσονύκτιον ' η μεγαλειοτέρα ημέρα διά
τούτους είναι η μικρότερα δί εκείνους.
JXCi TUiV <
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ιύν ύπό τον ισημε Διάφορο*.
Οίσεις τη?
ρινόν, άλλοι μεταξύ του ισημερινού καί του πό σφαίρας.
λου, καί άλλοι υπό τούς πόλους * διά τούτο τρεις
είναι καί της σφαίρας αί θεσεις. Διά τούς πρώ
τους είναι η σφαίρα όρθη, διά τούς δευτέρους πλά
γ ια , και διά τούς τρίτους παράλληλος,
£ίς την
σφαίραν οί πολοι φαίνονται εις τον
ορίζοντα, καί ό ισημερινός είναι κάθετος επάνω είς
αυτόν. Οί πλανάται καί οί αςέρες ανατελλουσι
κατά κάθετον , και δια τούτο λέγεται όοΟη η
σφαΓρα. Οί κύκλοι αυτών τεμνονται εις δυο ίσ·:/~
μέρη * διά τούτο ο ήλιος μενει ύπεράνω του 6ρ.ζοντος 12 ώρας, καί 12 υποκάτω * όθεν οί κχ'
ν
/
,
'
.,
τοικοι έχουν πάντοτε ισημερίαν,
φοραις τον
χρόνον έχουν κατά κορυφήν τον ήλιον, καί ές
μήνας τάν σκιάν πρός μεσημβρίαν, καί έξ προς
άρκτον. Βλέπουν δε πάντας τούς έν τω ουαανω
άςέρας.
Εις την πλαγίαν σφαίραν όλοι οί παράλλη
λα. κύκλοι τεμνονται ύπό του ορίζοντας εις άν·σα μεοη, ο6εν αί ημέραι δεν είναι ί'σαι μέ τά$
νύκτας * εάν τό μεγαλειοτερδν τμήμα ηναι εις τό
άνω ημισφαίριον , επειδή 6 ήλιος μενει υπέρ γης
περισσοτέρας ώρας , η ημέρα είναι μβγαλειοτέρα,
καί επομένως utxpojapa η νύζ» θ"ταν δέ τό υπέρ
γης τμήμα ηναι μικβότερον , τότε η ήμερα είναι
t,μικρότερα, καί η νύξ μεγαλειοτέρα. Είς τά ηλιοςάσια είναι ημεγαλειοτερα ημέρα , χαί η μεγαλβιοτερα νύξ. Ε’πειδη δε ό ισημερινός είναι
κύκλος, τέμνεται ύπό τού ορίζοντας είς ίσα
μέρη* όθεν όταν φθάση- άθλιος είς αύτόν, η η
μ έρ α , καί η νύζ είναι ίσαι» Οί άςεοες φαίνονται
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ότι ανατέλλουν πλαγίως, καί παραλληλως μ ε τον
ισημερινόν. Οί πλανηται, όταν rival εις το βόρειον ημισφαιριον, καταγράφουν επάνω απο τον
ορίζοντα μεγαλειότβρα τόςα * εξ εναντίας δ ε , ο•/
,
V. /
"
ταν ευρισκωνται εις το νότιόν. Ο σοι κάτοικοι
ταύτης της σφαίρας έχουν τό αυτό πλάτος, αλλά διά
φορον το ημισφαίριον, ηγουν άλλοι εις τό βόρειον,
καί άλλοι δίς τό νότιον , έχουν εναντίας τάς ώρας
του ενιαυτού 5 δηλ. ουτοι χειμώνα , εκείνοι θέρος
χ. τ.
Ο'σοι κατοικούν υπό τους πίλους, έχουν την
σφαίραν παράλληλον, η μάλλον τον ισημερινόν
παράλληλον με τον ορίζοντα* ουτοι βλέπουν πάν
τοτε μόνον τόν ημισυν ούρανόν. Οι* άςερες περι
γράφουν ολοκλήρους χόχλους παραλλήλους μέ τόν
ορίζοντα * τό αυτό κάμνει ό ήλιος, καί
σελήνή*
Ο Οεν τριγυρίζουν περί τόν οίκητορα, καθώς καί
η σχιά του * καί η μεσημβρία των είναι άδηλος.
Ο τα ν ό άλιος φθα'ση εις την εαρινήν ισημερίαν,
αρχίζει δί αυτούς η ήμερα, καί επικράτεί εξ μή
νας *
ου δε φθάση είς την μβτοπωρινην, δύνει
δί άλλους εξ^μηνας.
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Το όνατημα του Λαντός*
Τ ’.

E ’.V ttt ΤΟ

βνςτ^.α τον
««ντο'ς.

9ly . Συςημα τού παντός λέγεται η θεσις των
Ουρανίων σωμάτων, η τάξις, κατά την οποίαν
είναι τεθειμένα προς άλλη.λα, καί κατά ταυ την
κινούνται* καί ένί λόγο>, η θεσις της τροχιάς έκ«?ου πλανήτου.
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93°. Οι παλαιοί «νόμιζον , οτι η γη δύρίσκε* Γνο'.μη
’ /
,
' /
^ - \
χ f/ τταλαίοιν τ:8»
Tflct ακίνητος εις το κεντρον
του παντός,1 κα: οτι £'.„ O
. s,^tsoj;
Γ
'
» '
·
,
,
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’
τα ουρανία σωυ.ατα κυκλοφορουσι περ: αυτήν, τω ο^ανίων
Α λλ’ ό Πυθαγόρας, καί ο? όπαδοίτου . προσεκτι. ™.,,-c'-ro>v’·
κώτερον το πράγμα εξετασαντες , έβαλαν
τό
κεντρον του παντός ακίνητον τον ήλιον, τη/ δε
γην την έκαμαν πλανήτην, θ' Γίλατων άνεκαίνισε
τό παλαιόν σύσημα, ότι η γη είναι ακίνητος
Πολλοί ηκολούΟησαν την γνώμην το υ , καί μάλιςτα ό Πτολεμαίος, οςτις ηκμασεν εις τάς αρχάς
της βασιλείας του Λ ντωνίνου.
93 . Σπουδάζει αυτός ν’ άποδείξη, ότι η ;Σ·ίςημ* τ0υ
w
,
^
\ ’ '
»
Πτολεμαίου,
γη ε ί ν α ι ακίνητος , και περί αυτήν κυκλοφορουσιν
οί πλανηται κατά την έξης τάξιν , Σελήνή, Ε ρ 
μης, Αφροδίτη, ΙΪ'λιος, Α*ρης, Ζευς, και Κρό
νος. Μετά τους πλάνητας είναι η εναςρος σφαίρα.
Το αίτιον, διά τό οποίον αύτο'ς εβαλλε.τόν'Ε'ραην, καί την Α’φροδίτην υποκάτω του ηλίου,
ο λ ον ότι πολλάκις φαίνονται μάλλον άπεχοντες, είναι, διότι η τούτων περιαγωγη είναι μι
κρότερα παρά την -;ου ηλίου ,
, ότι
όσοι πλανηται έχουν συντομωτεραν την περίοδον,
ποέπει νά ηναι πλητιεςεοοι εις ημάς, θ' ΠτολεμαΓος καί οί οπαδοί τ ο υ , διά νά εξηγήσουν τα
φαινόμενα με τό δύσκολον αυτών σύςτ.μα, εβιάσΟησαν νά γεμίσουν τον ουρανόν από ακατά
ληπτους κύκλους.
93-· A V ού άρχισαν οί αγρονόμοι νά παρα- _ Σ^τημα
\
, /
r
λ τωνΑ·.γυπίτηρουν τϋυς πλανητας, ctdQV, οτι ο Ε ρ μ α ς, και ων<
η Α’φροδίτη ενίοτε είναι πλησιεςεροι εις ημάς π α 
ρά τον ήλιον, ενίοτε μακρότεροι, μάλιςα η Α 
φροδίτη δεν απομακρύνεται ποτέ άπό τον ήλιον,
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itpM 47 £ μοίρας, καί ενίοτε Ολιγώτερον. Ε’άν
■οι πλανηται ούται έκυκλοφόρουν πελί την γην, ως
ο ήλιος, καθώς αυτοί ύπεθετον, επρεπε να φαί
νονται ενίοτε αντίθετοι είς τον ήλιον, η μακράν
αυτού
μοίρας, το όποΓον δεν ακολουθείπ#τε * οθεν ο Αιγύπτιοι ύπελαβεν τούς δύο τού
τους πλανητας ως δορυφόρους του ηλίου , καί το
συςημά των είναι τοιούτον. Η* γη εις τό κεντρον
άκίνητος * περί αυτήν κυκλοφορεΓ η Χεληνη, καί
ό ήλιος ’ περί δέ τον ήλιον ό Ε ρμης , καί η A φροδίτη, χωρίς ποτέ να κύκλοφορησωσι περί την
γην. Είτα ο' Α*ρης, ό Ζβύς , καί ό Κρο'νος περί
την γη ν, καί τον ήλιον * υςερον απ’ όλα είναι η
εναςρος σφαΓρα. Πόσον δύσχολον είναι τό σύςημα τούτο, καθεΓς τό βλέπει, μάλιςα επειδή δυσκόλως εξηγούνται αί ςασεις, καί οπισθοδρομή
σεις των πλανητών.
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νίς*μα rou
933· θ ' Κοπερνικος, εις τούς 1.5 3°** <*? °ύ
cnipytxsu. αρκετά «μελέτησε των πλανητών τά συςηματα ,
καί οσα »ί πρό αυτού έπενόησαν, διά ν’ αποφυ
γή τάς άτοπίας των άπεφάσισε νά δεχθη την η
μερήσιον της γης κίνησιν * καί τούτο το σύςημα
αποδείχνει παντϊχ άπίθανον , καί άκατανόητον την
κίνησιν των ουρανίων σωμάτων , όταν ύποθέσώμεν
^ην γην ακίνητον. Τού/ίου ύποτ.εθέντος, ευκόλως
νοεΓται η χρονική πε-ρί' τον ζωδιακόν της γης κίνησις. Κατ’ αυτόν ό ήλιος είναι εις τό κέντρον,
καί περί αυτόν κυκλοφορούσιν οί πλανηται κατά
την έξης τ ά ξ ιν , Ε'ρμης, Α’φροδίτη, Γ η , Α'ρης*
Π α λ λ ά ;, Δημητηρ, Ζευς, Κρόνος, καί Ε^ρσχελλος. Περί την γην κυκλοφορεΓ η Σελήνή , κα: μετ’
αυτής μεταφερεται εις την ετήσιον κίνησιν δ: όλου

τού ζωδιακού. Περί τον Δ ία κυκλόφορουβχ Τε'σσάρες δορυφόροι, καί περί τον Κρόνον επτά, καί
δύοπερίτόν ΕρσχελλοΛ,
9 3 1 Κατά τό σύςημ* του Κοπερνίκού ηγη ΓΤαίαλλη>:cu.ος nbv ~ης
περιοδεύει την ενιαύσιον κίνη,σιν, τηρούσα τον
γη; άζων·^,'
διον άξωνα παράλληλον εαυτώ ' ύπόΟες , ότι το
ακρον τού άξωνος βλέπει προς τον άςέρα α. εις
φλτν την ενιαύσιον της γης κίνησιν ο άξων πάντο
τε προς τον αυτόν άςέρα βλέπει* χαί τούτο λέ
γεται Παραλληλισμός τού άξωνοξ.'
<;3;5· Η'γη χινεΓται χαί π
τον ί'διον άξωνα Κίνη«ι< περ(αγωγή<Γ.
καθ’ εκάςην εις διάςημα 24* ώοιΛ από δασμών είς
άνατολας. Ε ά ν τρέχης με βίαν’εις ενα δάσος
πό δυσμών είς άνατολάς, θέλεις ίδεΓ τά ’δένδρα
κινούμενα από ανατολών είς δυσμάς * ούτω μάς
φαώονταί νά κινούνται καθ’ έκάςην τα ούράνι»
σώματα.
Δεν είναι παράδοξόν , εάν δεν αίσΟανομεΟα
της γης την χίνησιν * διότι
τό τόσον βάρος
της ατμοσφαίρας αίσΟανόμεΘα, ως εί'πίαμεν χαί
αλλαχού.
Πάντα τά επί γύς σώααtα , καί αυτή η άτμοσφαί'ρα , μετέχο >ν από την κίνησιν της γης '
διά τούτο εάν ριφΟη λίθος από την κορυφήν τού
καταρτιού του πλοίόυ, θέλει πέσει είς την βασιν.
:ου , αν καί τό πλοΓον έν τοσούτιυ επροχώρησεν.
Ε άν έχινεί'το ό ήλιος περί τη,ν γην είς διάβη

*
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οι

ούτε

μα 24 ωρών, επειδή είναι μακράν αύτ£ς 8 'o ιυ·1^*
λιόνια μιλιά, καί επομένως η περιφέρεια τού κύ
κλου , τον όποΓον πρέπει νά δίατρέξη είς 24 ώ
ρας, είναι 5 12 μιλλιόνια μίλια, είς sxacov λεπτόν
πρέπει νά διατρεχη 3 5 ^ χιλιάδας μ:λια5 εν ώ

7,8
ίγη διατρέχει το πολύ
μιλιά τό λεπτόν * πί*
©ανώτερον λοιπόν νά κινί?ται ίγ ? . Δεν λογαριάζω
την περί τν'ν γην κίνησιν των άλλων άςερων , επει
δνί φαίνεται πάντη απίθανος.
Ε κ των είρημένων συνάγομεν, ότι vj ημερούσιος, καί ετήσιος κίνησις των ουρανίων σωμάτων
μας φαίνεται, δεν είναι όμως αληΟης, άλλα προέρχε
ται από τον κίνησιν της γης.
Πεμ τών
9.3^· θ ' τ&ν μακροθεν βλέπω δένδρα παρ. χ .
ωοων
*ej
καί οπίσω αυτών όναι βουνόν άπεχον ίκανόν διά
τ·(*ς.
ς Uμα, τά δενό ραν με φαίνονται κολλημένα εις τό
βουνόν. Κ άν ο ναι δυο βουνά, τό εν προς ανατολά ς, καί τό άλλο προς μεσημβρίαν , όταν ςαθω
κατά δυσμάς, με φαίνεται τό δενδρον κολλημένου
εις τό πρός άνατολάς βουνόν * οταν*παΟω κατ
άρκτον, με φαίνεται κολλά μεν ον είς τό ποός με
σημβρίαν. Το ίδιον ακολουθεί είς τάς ώρας του
έτους, όταν 6 ήλιος εμβαίνη είς τι σημείον του
ζθ)διακθυ. Α ’λλά καί τούτο είναι φαινόμενου* Ο 
ταν ηγη εύρίσκεται παρ. χα. είς τό σημείον του
αίγόκερω , μάς φαίνεται, οτι είναι είς τό σημεί* ον τΟυ καρκίνου , ουτω καί είς τά άλλα.
9 ^ 7' Είναι θέρος είς ενα τόπον , όταν ό ηλιττ,ς των ω- ος την (οραν του μεσημεριού πλτσιαΓη οσον το
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δυνατόν εις το- Ζενιτ* και ΛΥειαων είναι,1 όταν
ηναι πολλά μακράν. Η μεταβολή των ο>ρων γίνε
ται, όταν οί κάτοικοι του τροπικού του καρκίνου, Γ
ος τις εχει βόρειόν πλατός μοίρας - 3 ά ’ εΧω/Τιν
εις το Ζενιτ τον ήλιον την ώραν του μεσημεριού
τότε ημείς οί κάτοικοι του βορείου ατμοσφαιριου εχομεν τλιοςάσιον θέρους ■ καί οταν οί κάτοι
κοι τοΰ τροπικού του αίγόκερω, ός τις εχει μεσ/μ

μοίρας

είς

βρινόν πλάτος
2 3 -*·, έχουν τον ήλιον
τό Ζενίτ, τότε εχομεν ημεΓς ηλιοςάσιον χειμώνος ‘ xott όταν οί υπό τον ισημερινόν έχουν τον
ηλ'.ον εις τό Ζενίτ, τ6τε εχομεν άνοιξιν , η φθινόιΐωρον. Διά νά ή ναι τοιαυτα τ αποτελε'σματα,
πρέπει νά χινηταί η. γη με τρόπον , ωςε η η.λιακη
άκτις νά πίπτη κατά κάθετον είς τούς ε ίρημέ’/ους
τόπους εις τας ρηθείσας ημέρας. Καί διά νά ήναι
τούτο , πρέπει ό άζων της γης νά έχη κλίσιν επά
νω εις την εκλειπτικήν 2β 1 μοιρών * καί νά διατηρη τον παραλληλισμόν του εις ολην του την
χρονικήν περίοδον.
Κίς τό (2<γ Ιϊιν δ.) σχήμα παριςανεται της
γης η κίνησις * α β γ Γ είναι η εκλειπτική* ό ήλι
ος είναι εις το Η. η γη άς είναι εις τό Γ , της ο
ποίας οαξων βλέπει προς *ν τι σημείον του ούρα*
νού τό Λ. οπού εύρεΟη , είτε εις τό α, η β, η γ,
c αξων πάντοτε βλέπει πρός τό Λ. και ούτος εί
ναι οπαραλληλισμος του. Α'ς ύποθέσωμεν, ότι
εύρίσκεται ηγη εις τό Γ την ημέραν τού θερινού
ηλιοςασίου , καί η άκτίς τού ηλίου πίπτει εις τό
ςς, ηγουν εις τον τροπικόν τού καρκίνου, όταν
άρχύτη νά έρχεται από τό Γ εις τό α , η άκτίς
αρχίζει νά πίπτη παρακάτω από τό ςς * όταν φθάση εις τό α , ό ήλιος πίπτει εις τό ι, ηγουν είς
τον ισημερινόν * όταν φθάση εις τό β, πίπτει ακό
μη παρακατω , εις τό νν , ηγουν εις τον τροπικόν
του αίγόκερω. Ο ταν κινηθη από τό β εις τό γ ,
άοχίζει ν’ άναβαίνη η ακτίς * καί Οταν φθαση εις
τό γ, πίπτει εις τό ο, ηγουν εις τον ισημερινόν.
Ο"ταν η άκτίς ποοσβάλη είς τον τροπικόν του

ναι πλησιεςέρα εις το Ζενιτ , παρά όταν προσέαλη εις τον τροπικόν του αίγόκερω, όταν δηλ. gχωμεν χειμώνα.
ttejl S:?u9 3 ί> Πλέον ατακτος φαίνεται η κίνησις των
βι^νσεωί, 0πλανητών , Οταν τούς βλβπωμεν από την γην, π α 
τΐ'τδοδ'ΛΟμ.Γ,ffsuoCj v.'J.· ςΰ- ρά άπό τον ήλιον * διότι πότε φαίνεται ταχυνοσάως των ου
μ.ενη , ποτέ βραδυνουσα , πότε ευθεία, πότε ορ α ν ί ω ν (5 ω πισθόδρομ.ος , κ&ί ποτέ ςάσιμος. Με τό συςημα
ρ ατών.
τον ΚοπεονίκΟυ πάντα ταυτα εξηγούνται θαύμασίως , καί αποδεικνυεται, ότι αύται αί άνωμαλιαι είναι της όρασεως, προερχομβναι από την
κίνησιν της γης , και διότι αν τη δεν είναι εις τό
κέντρον της ‘τροχ’άς τον πλανήτου*
lisp- tt;s
9 ;9· Αεγεται ταχυνομενη η κίνησις του πλα
ίαχ-jvc 7vr:
νήτου , όταν βλεπομενος απο τόν ήλιον, φαίνεται
X ί ντ, ο · ω <.
οτι έπροχωρη'τε περισσότερον, παρ' ο,τt ήθελε
φανη, αν όολεπ:το από την γην. Iδε Πίν. δ.
σχ.
Ο ήλιος είναι εί; τό ς , της γης η τρο.
χια είναι
β , . το > ‘Αρεως Α γ * όταν η γη ήναι
εις τ Γ > καί ο Α ρης εις το Λ , ηγουν εν συνόδω , εί'τε από τ ο ν ήλιον νεωρηΟγ , εΓτε από την
γην, άναφερεται είς τό αυτό σημεΓον του ουρανου.
Τό αυτό ακολουθεί", καί όταν ήναι εν αντιθεσει.
Ε’πειδη δε ή γή ταχύτερόν κινείται του Ανρεος ,
φθάνει εις τό σημείον β, ο δΙ Α ρης μόλις εις γ ,
εάν λοιπόν ίδωμεν τό γ από την γην β, τό άναφερομεν εις τό σημεΓον π * άλλ’ εάν τό ίδωμεν
από τόν ήλιον ς, τό άναφέρομεν είς τό κ , ηγουν
από την γήν θεωρούμενον, φαίνεται προχώρησαν
περισσότερον είς την εκλειπτικήν, παρ’ ό,τι τό
ίί'δομεν από τόν ήλιον.
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740 To αυτό πρέπει νά βίπωμίν καί τγβρε της ΠβρΙ τή ς
βράδυνου'σης κινήσεως. Εν<ςω ό Α*ρης εις άντίθεσιν
κι »ήα«»ς.
είς τό Μ. εως νά ελθη π γ ί από τό Γ*είς τό β ,
μο'λις φθάνει ό ApflS από τό Μ είς to ε* όρώμενος από τό β, άναφέρεται είς τό θ , ηγουν φαί
όλιγώτερον προχώρησα?, καί άργοπορήσας * άλλ’
δρώμενος από τό ς , άναφερεταί είς τό ι, ηγουν
φαίνεται, OTt ετάχυνε την κίνησίν του;
9 4 1· Λέγεται οπισθοδρόμησή του πλανήτου, Περί όπι<τβ·.
ίρβ.αη'Τβως
όταν θεωρούμενος από της γ η ς ν φαίνεται, οτι
«λανητ'Λ^,
κινείται εναντίον της τάξεως τών του ζωδιακού
σημείων, ηγουν από ανατολών ιίς δυσμάς. Αυτή
η κίνησις, ήτις είναι εναντία της φυσικής τών
πλανητών κινήσεως, προέρχεται από την διαφο
ράν τών κινήσεων του πλανήτου , καί .της γης,
ηγουν από την επις-ροφην του προς τον ήλιον. A f
Οπισθοδρομήσεις τών άνωτέρων πλανητών συμ£αί+
νουσιν, όταν ήναι εν άντιθίσει, τών δε κατωτέρων*
περί τάς συνόδους; θ ' Α*ρης κινούμενος κατά φύ·
σιν από δυσμών εις άνατολας, άφ ου φθάρη α
πό Α, και χ , εις ε, θεωρούμενος από τού ήλιου*
άναφερεταί εις to 1* από δε της γης , αναφέρει
ται εις τό θ, ώς εάν ώπισθοδρόμει άτίό ανατολών
εις δυσμάς.
9 4 2- θ ' πλανήτης λ εγετα ί, οτι ξεκεταί* ό i t i p i ς ά - '
ταν θεωρούμενος από τής γης φαίνεται, ότι δεν με- β««ς Τ»ν
·πλ*ντϊτΰ>ν.
ΐα£αλλει τόπον μέχρι τίνος. Μεταξύ τής κατ’ ευ
θείαν κινήσεως, καί ΐής οπισθοδρόμησε ως, είναι
μία «ςιγμή, εις τήν οποίαν μάς φαίνεται, ότι η
ρεμεί.
Ταύτα πάντα τά φαινόμενα, αδύνατον, ήτον
νά εξηγηθώσι με τ'ό σύ<ςημ« τού Πτολεμαίου.
Ζ ζ
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Τΰχ«>νος.
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94 '» Ο' Τυχών υποθέτει ηρεμούσαν την γ-^ν ,
Τούς δε άλλους πλανηταςπεριςρεφομενους περί τον
ήλιον , χαί με α υ τό ν περιοδεύοντας περί την γην
sis διάβημα 24 ωρών. Κατ’ αύτδν κυχλοφοοεΓ ιδι
αιτέρως η Σελήνή περί τ^ν γην. Α’λλά χαΐ τού
το το σύςημα άπερρίφθη , και τδ του Πτολεμαί
ου 9 καί τών Αιγυπτίων.
Του Τυχωνος τδ σύςημ.α είναι μεταξύ του
συςηματος του Κοπερνίχου , χαι του Πτολεμαίου
ϊίπ α τη θ η οΰτος άπδ εν πείραμα * ηγουν, ότι η
πέτρα , όταν ριφση απο το ύψος του πυργου, πι*.
πτει εις την βάσιν, τδ δποΓον δεν επρεπε νά γί
νεται,. εάν η γη εχινεΓτο. ΑλΧά περί τούτου ώμί·λησα ανωτέρω.

ΠίρΙ Π αραλλάξ fcog.
94-4»Ιϊαράλλαξιν ο’νομάζουν- οί Α’ς-ρονδμοι την
ΤΙ «?νλΐ ·
Παβάλλαζίς γωνίαν, δ,που αποτελούσι δύο εύθεΓαι, τρα£ισμέναι απδ ενα ας*ερα , -χαι η μία τελειόνει εις τδ
χεντρον της γη ς, η δέ άλλη είς την επιφάνειαν
αυτής, δίς τον τόπον δτλαδη, όπου δ Αγρονό
μος χάμνει τάς παρατηρήσεις του.
Τδ χεντρον της γης (Πίν. δ. σχ. 27.) είναι τδ
Γ , είς την επιφάνειαν ταύτης είς το σημεΓον
.0 ςέκεται ό παρατηρών * ο Η είναι η δριζδντειος
γοαμμη. Α δ άςηρ, καί ΡΑς η τροχιά του, εάν
βθεωρεΓτο απδ τδ χεντρον τη5 γης, επρεπε νά άναφέρεται είς τδ σημεΓον Κ, εάν δε έφαίνετο από
της επιφάνειας ο , επρεπε νά άναφίρεται είς τδ
σημεΓον Η* t} γωνία λοιπδν ΤΑο eivat ηπαράλλαξις' τού άςερος.
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Φανερό» , ότι εάν -ο ά^ηρ ηναι είς τό Ζενίτ ,
παράλλαξιν δεν εχεί;
Το- σημειον Κ πλησιάζει εις το Ζενίτ περισ
σότερον παρά τό Η. ί£ παράλλαξις λοιπόν δείχνει
τό άςρον μαχρότερον από τό ζενίτ, παρ* όσον
πρέπει νά ηναι τω όντι. Καί η μεγαλειοτέρα παράλλαξις είναι, όταν ευρίσχεται τό αςφον εις t o r
ορίζοντα.
Φαινομένη παράλλαξις λέγεται, όταν θεωρώμέν
τι εις τον ουρανόν από την επιφάνειαν ,τίις γης,,
ΟΓββν «πειδη πας παρατηρητής εχει άλλοίαν θέσιν,
δια’φορος είναι καί ϊ) παράλλαξις. Α’ληθης δε εί
ναι, όταν ηθελαμεν θεωρέΓ* άν ητον δυνατόν , α 
πό τό κεντρον της γης* παρ. χά. φαινομένη είναι
η ^ίς τό Η αναφορά του ά^ερος Α , η δέ εις τό
Κ αληθης. Η' δέ διαφορά της φαινομενης, καί της
αληθούς λέγεται παράλλαξις -του υψου| * ηγουν
τό ύψωμα του άςέοΟς από τον ορίζοντα.
Ο^ταν ηξευρωμεν την παράλλαξιν την εν τω
ορίζοντι, ευκόλως ευρίσκομεν τό απόδημα, Του
τυχόντος άςερος άπο' την γην. Me τΟιοφίτον τρό
πον εύρηκαν οί Α’ςρονομοι τό απόδημα'·του Η*
λίου , καί πάντων των ουρανίων σωμάτων·,. Την
μέθοδον θέλει την ευρει, έίποιος α γαπά> βίς τά
συγγράμματα εκείνων , ό,που επίτηδες πβρ.ί τού
του συνέγραψαν. Η μεΓς σκοπόν εχομεν νά δωσωμεν ίδέας τινάς εις τους αρχαρίους μαθητάς.

'Περί

Θ λά ύεον.
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Τ ι ειν«ι η
645* Θλάσις άςρονομιχη λίγεται
παρέγκλι- Τ'·
«ςρονομι χη
σις των άκτίνων του φωτός, διά την οποίαν βλε»Λα$ι$.
πομεν τά ουράνια σώματα ολίγον υψηλότερα} παρ’
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όσον sr>at υψωμένα από τον ορίζοντα. Περί ταυττ,ζ ώμίλησα εις την οπτικήν * διά τούτο τά βλέ*
πομ$ν, οπού'δεν ttvat * όταν τά ουράνια σώμα
τα εύρίσκωνται εις τό ζενίτ, αί ακτίνες επειδή πί
πτουν κατά κάθετον επάνω εις ημάς, δεν παρεγκλίνουσι, και 6 άςάρ φαίνεται είς τον τόπον.τσυ.
Α’λλ’ όταν εύρίσκεται εις άλλον τόπον, μάλις\χ
εις τον ορίζοντα, αί ακτίνες του έρχονται προς η
μάς τεθλασμτέναι, δθεν μάς τον παριςάνουν είς
άλλον τόπον. *
Μ*6^ίς να
Πολύ έκοπίασαν 6 Κασσίνης, ό ΚαΓλλος,
„ λ,
ο Βραόλευός , ο Μαυερρος, οια να ελευθερώσουν
-α ττ'ς 6λά- Την αγρονομίαν από Ταύτην την άπ-ατην. Ο ταν
C *UK
c αςάρ ηναι πλησίον του όρίζοντος, η 6λάσις είναι
μεγαλειοτέρ'α * όθε-ν έζητησαν νά προσδιορίσουν
ακριβώς την ποσότητα της θλάσεως εις παν ύψος,
Α’πό τάς διαφόρους μεθόδους, δ,που μετεχειρίσθησαν , η εύκολωτέρα είναι αυτή. ΓΓαρετηοησαν
ενα άςερα Α, όταν περά από τό Ζενίτ * είτα 'καί
άλλον άς’έρα Β * καί ελογαρίασαν τό μεταξύ αυ
τών διάβημα. Α*λλην ημέραν, έν ώ ό Α έπέρνκ
από τό Ζ ένιτ, καί ό Β εύρίσκετο εις άλλον τό
πον , έμέτρησαν τό μεταξύ αυτών διάςημα , και
τό εύρηκαν όλιγώτερον * διότι η τού φωτός θλά- ■
σις υψόνει τον Β, και τον φέρει πλησιεςερον είς
τον Α , είπαν λοιπόν, ότι από τόσον διάςημα
η θλάσις άφαιρεΓ τόσον, εις την δεΓνα θεσιν τώνβ
άςέρων, Ελογαρίασαν ομοίως, και άλλων άχερων
διαςημ ατα, καί επαρατηρησαν πόσον άφαιρεΓ η
€λάσις είς άλλην θέσιν τών αυτών άςέρων * καί με
τοιούτον τρόπον κατεσκεύασαν τούς πίνακας διά
πάν ύψωμα τού
ος από τον ορίζοντα.
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94-7* Η αυτή θλάσις των αχτίνων μας κάμνει Φ«ινόμ·βν«
να βλέπώμβν ολόν τον 'ήλιον επάνω του όρίζον- ^'α 7r,v
«
»/.
,
<
t
φωτός β λ ά .
το ς, όταν ολος είναι κρυμμένος υποκάτω του ο- ^
ρίζοντος. θ ' ήλιος, και η σελήνή μάς φαίνονται
οχι ά*ρι.£ώς ςρογγύλοι* διότι τό φως των χειλεων
θλάται διαφόρως. Καί όταν ό ήλιος ήναι είς τον
ορίζοντα, τον βλέπομεν χωρίς βλάβην των οφ
θαλμών * διότι αί αχτίνες έχουν πολύ διάςημα
νά διατρέφουν, ό'θεν πολλα'τ άπ αυτάς χάνονται
ίξ αιτίας τού αερος , καί Των ατμών.
,
.943* Η' θλάσις δεν είναι » αυτή είς όλους
Δ<αφο?«
τούς τόπους* όταν, ο τόπος ήναι υψηλός, ολίγον $λ*σ6ϋ>ς*
,διάφημα πρέπει νά διατρέφουν αί ακτίνες, δθεν
όλιγωτέρα ή θλάσις* έν γένει^’ τής ατμοσφαίρας
η ,κατάςασις ποοξενεΓ τ η ν ' μεγαλειοτέραν , ίι μι.
κροτέραν θλάσιν. (/θεν μεγαλειοτέρα είναι την
νύχτα, τον χειμώνα, και είς τά υγρά,, κλίματα.
ΙΙρέπει λοιπόν ό Αγρονόμος νά παρατηρη τό βα^
ρόμετρον, διά νά ήξεύρη τ.ού άέρος την πυκνό.
Τττα * καί το θερμόμετρον, διά νά ηξεύρη την
κράσίν του * διά δέ την, υγρασίαν,. νά εχη προ
»φθαλμ.ών τό υγρό μετρ ον.
9 4 9 · Η'θλάσις των αχτίνων τού φωτός προξε. ΔΊά?κίΐ*
νεΓ καί τού λυκαυγούς την διάρκειαν’ οί κατοι. λυκαυγβ·^.
αούν^ες την πλαγίαν σφαίραν έχουν τά λυκαυγές
ττολλάς ώρας , όσω περισσότερον είναι τό έξαρμα
τού πόλου. Δ ιά το ύ ς. κατοικούντας
τούς πό
λους το λυκαυγές φαίνεται δυο μήνας πριν ανατείλη ό ήλιος, και δύο άφ’ ού δύση* όθεν σκο·*
τεινην νύκτα έχουν μόνον δύο μ ίν α ς, και είς αυ
τούς τούς δύο μ?νας , δύο φοοαΓς τον μί<να φαί
νεται η σελήνη είς τον ορίζοντα διά 14 ίμέρας· ·
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Περί τών χαΤ£0Τηριγμενων αστέρων.
Κατίστη^ιγ- ;
9> °- Οί κατεςτριγμενοι άςβρες είναι φωτει.
«στεν
/
r
·
ν
/ . .
\'
.λ
να δώματα, τα οποία όεν μεταβαλλουσι τ^ν προς
άλλη λα βεσιν , και δια Τούτο λέγονται χαί απλα
νείς. Ε'υρ'σχονται τόσον μακράν από τ>;ν γύν, ώ«ςε ο? αγρονόμοι δεν ήμπόρεσαρ νά μετρήσουν την
άπόςασιν, ούτε ως έ'/γίς-α ‘ 'ούτε νά παρατηρώ
σουν χαμμίαν ιδιαιτέραν αυτών χίνησιν.
Μ:νίδος τ aj
951» Φ αίνεται, OTt ο? ά<ςέρες δεν έχουν τό
*στ«;»ν.
αυτό' μέγεθος, η διότι είναι τό'ιούτοι τώ όντι,
η διότι εύρίσχονται «ίς διάφορα άφ’ ημών διαο|μ α τ α , οθεν οί άςφονόμ.οι τούς διαιρούν εις οκτώ
τάξεις κατά τό μεγεθόςτων , εξω από μερικούς
'
υπόλευκους, τούς όποιους ονομάζουν Νεφώδεις'
καί από τον Γαλαξίαν κύκλον.
α ?ι«μος των
9 5 2, Οί αγρονόμοι, διά νά βοηΟύται ή μνήμη,
*στ$£ tuy.
εμάζευσαν τούς >άτερας είς τόσους άςερισρ.ούς ,
καί τούς εδοσαν ονόματα διάφορα, Ο* ΠτολεμαΓος
μάς άφί?κε 48 αερισμούς , από τούς όποιους 12
είναι περί την εκλειπτικήν, 21 είς τό αρκτικόν
μέρος τού ουρανού, καί i f είς τό μεσημβρινόν^
Η'ναυτικύ όμως άνεκάλυψε καί άλλους αερισμούς,
τούς οποίους δεν βλέπομεν ποτέ είς τον κμέτερον
ορίζοντα* ό'θεν ολοι οί άτερισμοί την σήμερον εΝ
ναι οί έξης * 12 τού ζωδιακού, 23* αρκτικοί
τών παλαιών , ι ς μεσημβρινοί τών παλαιών , 22*
ευ'ρεθέντες υπό τού Εύελίου , Ρ'ούέρου, καί άλ
λων* J4 μεσημβρινοί του Βαϋερου, καί 14·
Καίλλου.
Nsot *στ£
953· Βλε'πομεν είς τάς ίςοριας , ότι μερικοί
?*ς.
αγέρες έφάνησαν, είτα έχάύησαν* άλλοι είναι τ^ν
// £ v ; t
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«•ήμερον , περί των οποίων δεν αναφέρουν of πα?
λα tot. θ ' Οσμηρός , Αντταλος, χαί ΤεμΓνος λογά?
ριάζουν μόνον εξ Πλειάδας * άλλ’ οΓ"ίππαρχος,
ΠτολεμαΓος, καί άλλοι παλαιοί λογαριάζουν επτά*·
καί είναι γνώμη, ότι η έβδομη ιχάΟη. Α τη.ήδιαι
φορά ίσως προέρχεται, διότι δεν ήμπορούν νά
την ίδούν ακριβώς. Εις τον καιρόν τού ίπ π α ρ χ ο υ ,
καί επί Α’δριανού Αυτοκράτορος εφάνησαν νέοι οι ^έρες, καί πάλιν έπειτα άλλο/.* εις τούς ΙΛ?2*·
έφάνη λαμπρότατος άςύρ , ος τις εις τάς άρχάς
του Νοεμβρίου ύπερέβαινε τον Σείριον είς τι}ν λαμ
πρότητα * τον Λϊχεμβριον ομω$ άρχισε να όλιγοςέυη η λαμπρότης του, εως τον Μάρτιον τού ΐ $74
«τους, καί έκτοτε έχα$η παντελώς. Μετά τούτον,
«φάνησαν καί άλλοι, καί λέγουν μερικοί άςρονόμ ο ι, ότι Of τοιούτοι άςερες έχουσί τινα περίοδον^
954*
εξ κινήσει? ΰπόκεινται οί^άτίλανεΓς φ.ΧΙνόμίν*ι
««τέρες. Κάμμία όμως δεν είναι αληθοί, άλλα κινό«ις τ«ν
πασαι είναι φαινομεναι,·
,
* * ■■
A . κίνησις είναι η 'ιίμερούσιας. Ε’πειδύ ήγ? κι
νείται καθ’ ίμέραν απο' δυσμών είς άνατολάς , μάς
φαίνονται οί άςερες κινούμενοι από ανατολών είς
£υσμάς.
Β . Ε άν παρατηρησωμεν την. ανατολήν,
την
δύσι^ τού ήλιου», βλέπομεν , ότι έν άςρον, τό. ό
ποιον σήμερον παρ. χά. άνατε'λλει, καθ’ ήν ώραν
δύ.νει ό ήλιος, αυριον θέλει άνατείλεί όλίγοντι με
τά τι}ν εκείνου δύσιν, καί μεΟαύριον όλίγοντι πε’
ρισσότερον, ώςε μετά "ένα χρόνον θέλει αρχίσει
πάλιν ν’ άνατέλλη , καθ’ ήν ώραν δύνει ό ήλιος.
Οί άςε'ρες λοιπόν έχουν καί χρονικήν ^ίνησιν. από
ανατολών είς δυσμάς περί τούς πόλους του έν ού»
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ρανοΓς ισημερινού, είς διάβημα 6 ημερών , <$f
ωρών, 9· ερώτων λεπτών, ί ο. δεύτερων , καί 3°*
τρίτων. Αυτή η κίνησις λέγεται Α’ςρωα. Η
ε
πειδή κινείται χρονικώς περί τον $λιον από δυσμων είς άνατολάς,
φαίνεται, . οτι δ ήλιο? προ*·
χωριΓ είς Την εκλειπτικήν' / 9· πρώτα, 8. δεύτε
ρα' καί περίπου βο. τρίτα καθ εκά<ςην.
Γ'. Πολλοί χρόνοι «χρειάσθησαν, διά νά
ταλάβουν οί άςφονόμοι, ότι εις το σημεΓον, όπου
«ε'ρυσιν εγεινεν -ά ίσημερία, δεν εγεινεν εφέτος,
άλλα προλαμβάνει καθ’ έκαςον χρόνον η ισημερία
δεύτερα, καί περίπου 2 τρ ίτα , ώςε μετά
25748 χρόνους θέλει γένη πάλιν η ίσημερία είς
το αυτό σνμεΓον , οπού εγεινεν εφέτος , άγουν
περίοδος των ισημεριών «[ναι τόσων χρόνων· έξ
αιτίας λανπο'ν τούτου μας φ αίνεται, ότι αυξάνει
τό μήκος των άςερων 5 ° δεύτερα? καί περίπου
20. τρίτα κατ’ έ το ς, καί
τοιαύτη αυτών κίν^σις γίνεται από δυσμών είς άνατολάς. Αυτή λέγ ιτα ι πρόοδος των ίσημέρινών , καί προέρχεται α
πό την εφελξιν, τ
οποίαν προξενεί ό. ι?λιος, καί
η σελήνή επάνω είς κάμμίαν ζώνην τού σφαιροει.
δους σχήματος της γίς.
Δ . Μας φαίνεται καί μία μεταβολή τού πλά
τους τω ν: άς·έρων, ίγουν ότι απομακρύνονται α
πό την εκλειπτικήν. Τούτο προέρχεται, διότι κατ’
έτος περισσεύει ό κλίσις της εκλειπτικές πρό$ τόν
ίσημερινο'ν * και τόσον ανεπαίσθητος είναι η κλίσις
αυτή, ώςε εις καθένα αιώνα κλίνει, κατά τον Δελαλάνδ, Ι> λεπτόν, καί 28* δεύτερα,
κατά τόν
, ΚαΓλλον μόνον 4 4 · δεύτερα, ΐίκ λ ίσ ις προέρχεται
συμπεραίνουν, από τήν περίοδον τού άξωνος
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της γης, προερχομενην από την εφέλκυσιν ήλιου,
καί σελήνης.
, Ε \ Ε’άν παρατηρησωμεν τούς άςερας, β λεπο
μεν , ότι «ίς διάςημα ενός χρόνου κυκλοφορούν
χαταγράφοντις ελλειψιν εχουσαν διάμετρον 4°*
δεύτερων, τό δε κεντρον είναι 0 αληθης εκάςου
τόπος* η δοκούσα άύτη κίνησις λεγετει Α’ποπλάνησις. Ε’άν ηγ? ητον ακίνητος , ύθέλαμεν βλεπει
τούς άςερας πάντοτε *1ς τό αυτό σημεΓον τού ου
ρανού. Βλέπομεν δε πάντα τα υποκείμενα διά της
άκτίνος, ητις ερχεται από αυτά» Ε ως νά ελθηλοι
πόν τό φως από τον άςερα, καί ούτω νά τον ίδω
μεν, ηγύ προχωρεί" είς’τήν εκλειπτικήν περίπου 4°
δβύτερα λεπτά * δεν πρεπει λοιπόν νά φανη ό ά<:ίρ εκεί" όπου «ύρίσκεται, άλλ’ ώς προχωρήσας 4 0
δεύτερα.
<7. Η'έλκυ<?ιχη δύναμις της σελήνής ε*«ργε?επάνω είς τό σφαφοειδές σχήμα της Γης, και κάμνει τούς κόμβους της σελήνής νά μεταβάλλουν τό.
πον * vj δε κυκλοφορίατων γίνεται είς διάβημα
χρόνων, καί' 8 μηνών περίπου. Η'περίοδος «ύτη
κάμνει τόν πόλον τού γη'ϊνου {σημερινού νά οπι
σθοδρομώ από ανατολών εις δυσμ ά ς, και νά κα
ταγραφή κύκλον, τού όποιου ύδιάμετρος eivat 18
δευτερ, λεπτών, έξαίτίας τούτου, μάς φαίνεται»
ότι κινούνται καί οι «πλανεΓς άςερες.

ι&

Π ερί r o u τίλ ιο υ .
855* Of άπλανεΓς άςε-ρες είναι ήλιοι , διότι
Π«?1 της
λάμπουν μέ ί'διον Φως * οθβν καί ό
είναι ά- τβ,υ ’^λίου
, χ · χ
ν '. '
/
9^*®?··

χ'λιος

πλάνης a<rrp , και ίσως (^μικρότερος απο ολους
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τούς αγέρας. Α’λπθηνά μάς· φαίνεται μεγαλβιότβρος, το αίτιον όμως,^ίναι, διότι καί πλησιέ«τερος.
0*1 περισσότεροι έχουν τίηαύτην γνώμην περί
του ηλίου, δτι σύγκειται από την ύλην του πυpc? ,' καί του φωτός* διότι και καίει, καί φωτί.
ζει * οποία καί αν ηναι του ηλίου η φύσις, αυτό?
θερμαίνει την γην μα?, καί την φωτίζει * φέρει
♦τα? ωραο του ενιαυτού, τη ημέραν, καί την νύ
κτα κ. τ. Η* ενέργεια του εκτείνεται εί? μακρα
διαβήματα, καί είναι ώς κέντρον πης ενεργείας *
μεγαλειοτέρα όμως είναι vj ε’νέργεια εις τα πλησιέςερα σώματα * καί η αναλογία, κατά τ$ν ό*
ποιαν ένεργεΓ, είναι έν ανηπεπονθότι λόγω του
τετράγωνου του διαζώματος, Δεν είναι λοιπόν άπιθανόν, εάν λέγωοιν οί αγρονόμοι, ότι τό ύδωρ
της γίϊς, αν ήτον εις τον Ε'ρμην, έπρεπε να βράζη πάντοτε· καί άν ϊτον εις τον Κρόνον, η εις
τον Ε’ρσχελλον έπρεπε νά ηναι πάντοτε παγω
μένον, .
A*-πexacts
9 5 ^» Είμεθα βέβαιοι, ότι ό νλιος απέχει α
του η λίου ά .
* -S.
„
πό την γην
φοραΓς σχεδόν περισσότερον, παρ
αο της γης.
όσον απέχει η σελήνή. Τούτο άποδεικνύεται α
πό την παοάλλαζιν καί των δυο. Ο* ήλιος λοιπόν
Π ιρι αφη
λίου, xai r . i .
f *ηλ:ου.

απέχει από τηνγηνμίλια δι,μιλλιόνια καί ν&μισυ«
937* Οί πλανηται κυκλοφορουντες περί τον
ήλιον, δεν καταγράφουσι κύκλους, άλλ’ ελλείψεις,
εις την εςιαν των οποίων κεΓται ό ήλιος* όθεν όταν
ό πλανήτης ηναι πλησίον τού ηλίου λέγεται, ότι
«Γναι εις τό περιήλιο^ , όταν ηναι μακράν, ευρίται εις τό άφηλιον * of παλαιοί, φρονούντες , ότι
θ ήλιος κινείται, έλεγον, ότι είναι είς τό περιγει-

\
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τη

ον, όταν γη ητον πλησίον αυτού , και εΓς το
άπόγειον, όταν η γη ητον μακράν. Of μβταξύ τού»
των τόποι λέγονται Μέσα διαβήματα* Το, αφήλι
ον γίνεται πρός τό τέλος τ ο ύ 'ΐ’ουνίου , τό δε περιηλιον προς τό τέλος τού Δεκεμβρίου. Ο^θβν ό ηΤ
λιος είναι πλησιέςερος εις την γην τον χειμώ να,
παρά τό θέρος. Α’λλ’ af ακτίνες τότε δεν πίπτουν
πλησίον τού ζενίτ, ώς'είς το θέρος. Α’λλά τό σημεΓον τού περιηλίου, καί αφηλίου , μεταβάλλε
ται κατ’ έτος, και ακολουθεί·την πρόοδον τώνχ
Γ σημερινών.
75 8 . Ο ταν ηξεύρωμεν την άπό?ασίν τίνος σώ- Δι«μ.ετρ*ς
μ α το ς, ευκόλως καταλαμβάνομεν και τό μέγε- >ουηλιον·
Οός του* μέγεθος δέ λέγω τό μήκος, καί τό π λ ά τος του * καί τούτο λογαριάζεται από την διά
μ^τρόν του. Ευρέθη λοιπόν' τού ηλίόυ η διάμε
τρος από τούς άτρονο'μους περί 757 χιλιάδων μι- _
λίων · διότι.έίς την μέσην άποςασιν η φαινομε'νη
διάμετρός του eivat 32 λεπτών πρώτων , κα£ 2$
δεύτερων. Είναι λοιμόν η τού ι^λιου διάμετρος 110
<?ορα% μεγαλείοτε'ρα παρά την της γης.
9 $9· ' Η*ξεύροντβ§ την τού ήλιου διάμετρον, Πβ^φ^βια
εύοίσκομεν εύκολα διά της γεωμετοίας, ότι ηπε- *α^ ε?εοτη?
1,

.,

^

*.

,

‘

%
·>1'2,

, του ήλιον.

ριφερεια του είναι 2 μιλλιονια, ;και 3 7 5
μ 1'
λια * η δε επιφάνεια του βιναι 18ο μιλλιόνια διά
βημα , από ιοο μίλια τετραγωνικά τό καθέν,
άίγουν υπερβαίνει την της γης επιφάνειαν ΐ 2 ΐο ο
φοραίς. Η' δέ ςτρεότης περιέχει 227 χιλιάδες
μιλλιόνια κυβικά, τών όποιων η πλευρά είναι ϊοΟ
μίλια* δθεν δί ένα ήλιον χρειάζονται έν μιλλιόνια
ον, καί 331 χιλιάδες ,γηίνοι σφαΓραι.
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H*μβρουίΤ’βς
χ«ί χρονική

φαινομ,ϊνη
κίνησις
»λίβυ.

τ·ν

900. Μας φαίνεται, ότι 6 ήλιος καθ’ έχάς-η*
κυκλοφορεί" περί την γην, κινούμενος από ανατο
λών εις δυσμάς.
αίτιον τούτου είναι η περί
τον ίδιον αξωνα της γ^ς ημερούσιος περιαγωγη.
o V 0i«5 φαίνεται, οτι κινειϊαι, διατρέχων τά i s
χημεία του ζωδιακού. Α'λλά καί ταύτης της κινησεως «iTtOV είναι r περί τον ήλιον χρονική ι^ς
γης κίνησις. Καί ουτος λε’γεται ηλιακός χρόνος,
εις διαφοράν του άςρώου , περί του οποίου ώμιλησαμεν αλλαχού. Η μέση φαινομένη κίνησις τού
ηλίου είς την εκλειπτικήν είναι - καθ' εκάςην 59
πρώτων, 8 δευτέρων, καί περί που 2 τρίτωί
λεπτών.*

Το

ο

Κτ,λίίϊς τ*£
ηλ-cv.

961. EtS τούς ΐ 6 ΐ ι -παρετηρησαν έν τάύτώ
ό Γαλιλαίος, καί ό Σχείνερος κηλίδας τινας είς
τον ήλιον, αί όποίαι είναι μαυραι, αλλαι μικραί,
και αλλαι μεγάλαι όσον είναι τετράκις η επιφά
νεια της γης * άλλοτε φαίνονται όλίγαι, άλλοτε
πολλαί εως 5C* αλλαι διαρκουσιν όλίγας ημέρας,
καί είτα χάνονται * αλλαι κάμνουν όλον τον γύ.
ρον * ό'λαι όμως κινούνται εύτάκτως, καί όσαι δέν
διαλύονται , κάμνουν ολόκληρον κύκλον εις τό
αυτό διάςημα του χρόνου.
Αί κηλίδες δέν είναι ούτε νέφη, ούτε ομ ίχλη , *
ούτ άλλο τι τοιουτον * διότι τά τοιαυτα κινούν
ται κατά την διευθυνσιν των άνεμων , καί όχι κανονικώς, περιοδικούς. Ούτε είναι πλανηται, καί δο- #
ρυφόροι* διότι δέν έπρεπε νά χάνωνται, ή νά άλλάσσουν σχήμα. Είναι λοιπόν μέρη του ηλίου αφ ω τιςα, ως φάραγγες, σπήλαια καί τά τοιαυτα.
XT=d\ αγωγής
c,62* Α*πό την εύτακτον λοιπόν καί περιοδι
t ®'j ηλίβυ
^ιρ'ι τον C$u κήν τών κτλίδων κίνησιν συμπεραίνομεν ότι t
*ν αξωνα.

,
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ηλιΟς περιςρέφεται περί τον tStov άξωνα είς διά*
ζ τ μ α <25 ήμερων, καί ίο ωρών. Η Γ κίνησή λ ot7tov έκάςου σημείου της επιφάνειας του ηλίου, εί*
ναι 65 μιλίων εις κάθε λεπτόν.
$6 3. Βλεποντες, ο τι αί κηλίδις σμικρυνονταί, ϊχημ.α το*
ήλιου.
όταν τά χείλη του δίσκου πλησιάζουν, συμπεραίνομεν , ότι ό ήλιος είναι σώμα σφαιρικόν * διότι
αν ή τον επίπεδος, ως φαίνεται, αι κηλίδες ήθε
λαν φαίνεσθαι πανταχου ΐσαι> και είς τά χείλη
του δίσκου , καί εις τό μέσον
Ο' του ηλίου ισημερινός είναι κεκλιμένος είς
τον γηινον ισημερινόν 27 μοίρας, καί ίο λεπτά*
καί τον τέμνει είς i f μοίρας, καί 20 λεπτά α 
πό τό σημεΓον της ίσημερίας.
Το σημεΓον, όπου ό του ηλίου ισημερινός
τέμνει την εκλειπτικήν , είναι είς τά δυο σημεία ,
καί ίο μοίρας του ζωδιακού, ηγουν είς. την δ«κάτην μοίραν των δίδυμων.
964. Ο* Αελαλάνδιος υπωπτεύθη, δτι ο' ήλιος Μ β ταέατι.
«χει καί μεταβατικήν κίνησιν * ηγουν αυτός μέ Χη Του τηλί♦ υ χΐνησις.
την γην, καί μέ όλους τους περί αυτόν πλάνη*
τας, καί κομητας προχωρεί είς τό απέραντο* διά*
«ςημα του ούρανου. θ ' Ε*ρσχελλος βίς μίαν του
διατριβήν ώμίλησεν αρκετά περί ταυτης της γνώ
μης*, καί έχει καί αυτός τοιαύτην γνώμην, οτι
τό ημε'τερον τούτο σύςημα προχωρεί προς τον άςερισμόν του Η'ρακλέους.
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Περί τον Πλανητών.
ίίλ^νηΐαι. 9^5·
πλ α νίτα ι, i πλανήτες είναι σώματά
άφεγγί , υπό του ίλίου φωτιζόμενα, καί προς ί 
μιας άνακλώντα τό (ρώς. Κυκλοφορουν με ίδιαιτέ.
ραν κίνηοτν από δυσμών ets άνατολάς, η περί ιόν
ήλιον, η περί άλλον τινά πλανήτην. cTflsv διαι
ρούνται είς πρώτους, καί εις δευτέρους.

Περί Τον ΛροΤον τίλανη^Γον.
Διάί^δϊκ;
Πρώτοι π-λανίίται είναι δσοι περιοδεύουν
των ττοωτον περί- τον ήλιον» Διαιρούνται ουτοι εις ανώτερους,
^λκνητων. .. χ · ·
/
*
> ν »
και εις κατωτέρους, ηγουν κατα τ^ν αποςασιν
αυτών απο' του ήλιου, παραβαλΛόμένην μ,έ*τήν
• άπόταπιν τύς γ 7ς από του αυτού. Κατώτεροι πλανηται είναι 6 Ε'ρμώς, καί ί Α’φροδιΤπ * είναι
πλπσιέςεροι εις τον ήλιον παρά η γύ. 0*'6εν ποτέ
δεν περιοδεύουν περί αυτήν · κ*ί διά τούτο τούς
' βλεπομεν πάντοτε προς τό μέρος τού ήλιου , καί
ο/ιπρ ο τό αντικειμενον *διότι ποτέ δεν εύρκτκόμεΘα

ι

?3f
μεταξύ αυτών , καί του ηλίου, Α’νώτερόι δ ε , θ'·
σοι είναι πλέον μακράν από το '/λιον παρά η γη*
διά τούτο περιοδεύουν και περί αύτην, καί τούς
βλε'πομεν πότε προς τό μέρος τού ηλίου, καί πότε
προς τό άντικείμενον' ούτΟι είναι εξ, Α*ρης, 0 *λ*
βερστσος, Πιάτσης, Ζευς, Κρόνος, καί Ε*ρσχελλος.
Διακρίνονται οι πλανητόα από τούς .απλανείς
άςέρας * διότι πρώτοι φαίνονται εις τον ουρανόν
ευθύς μετά τόν δύσιν τού'ηλίου* τό φως των εί
ναι ησυχον , κ α ί'ό χι ακτινοβολούν, ώς το των
άςέρων* άλλάσσουν τόπον καθ’ ημερών, κατά
1
>
μήνα, και κατ έτος.
967· Α’πό την φαινομένην τού πλανήτου διά' Δινμ.ίτ^ος
μετρον καταλαμβάνομεν καί τό μεγεθός του, πα-_ των π λανη 
τώ ν,καί toJ ραβάλλοντες με Την διάμετρον της γ η ς, μάλις·α των μ?γ«έπειδό ηξεύρομεν πόσας λ3υγας, καί μίλια κάμνει 9 ·<.
της γης η διάμετρος, κατά σύγκρισιν εύρίσκομεν
καί τάς διαμε'τρους των πλανητών ιίς. λεύγας,
καί μίλια. Τ ά δέ μεγέθη τούτων των σωμάτων
προς άλληλα θεωρούμενα, είναι ώς οί κύβοι των
ιδίων διαμέτρων,
968· Οί πρώτοι πλανηται κινούνται άπο' δυο·* θΕσις Της
■μών εις άνατολάς μέ ελλειπτικήν τροχιάν, είς την Τιον -πλάνητων
«ςιαν της όποιας εύρίσκεται ο ήλιος. Πάσαι δέ αί
τροχιαί έχουσι διαφόρους κλίσεις προς την εκλει
πτικήν, καί κάμμία δεν εύρίσκεται είς τό αύτό
επίπεδον με άλλην* η τροχιά της γης εύρίσκεται
είς αυτήν την εκλειπτικήν, ηγουν περιτρέχει την
εκλειπτικήν. Πάσαι περιέχονται εις τον ζωδια
κόν, καί κάμμία δεν άπέχει της εκλειπτικής 8
μοίρας. Αυτή η από τ^ς εκλειπτικής απόςασις λέ^·
*>

»

.

?3«

γ*ται Μήκος των. πλανητών , x«i sv γένει
«ςέρων*

ίω ν

^

Ε*πειδη τοιαύται «ίναι των πλανητών a? τρό.'
χιαί, η τούτων άπόςασις από τού ηλίου δεν είναι
πάντοτβ η αύτη * τό πλησιέςερον της τροχιάς μέ
ρος λέγεται Περιτλιον i τό δε μακράν Α’φηλίον.
Τ α St μβταξύ σημεία λέγονται Μέσα * τό άπό
τού κέντρου διάβημα εως της έ^ίας» τό ο'ποίον
είναι τό ημισυ της διάφοράς μεταξύ της μεγαλειότέρας, καί μικροτέρας διαμέτρόυ « λέγεται έκ
κεντρότης. ’ΐδέ Πίν. δ* &χ. 28. σχήμα * Α τό περιηλιον, Β τό άφ^,λιον, Γ Η ,, ΑΗ τό μέσον δι
άβημα , Η η εςία , ΚΗ η έκχεντρότης, ητις άφαιρεΘεΓσα άπό την μεγαλειοτέραν, η προςεθεισα
είς την μιχροτεραν διάμετρον , αποτελεί τό μέσον
διάς-ημα Δ Η .

Η' έκκεντρότης των πλανητών είναι διάρορος,
00εν αί τούτων τροχίαι άλλαι πλησιάζουν είς τό
ελλειπτικόν σχήμα, άλλαι είς τον κύκλον. Η' τού
Ε'ομού είναι σχεδόν έλλειπτικκ, καί έχει πολλών
έκκεντρότητα * τοιαύτη είναι καί η του Ο’λβέρσου*
η δε τού Ε’ρσχε'λλου είναι σχεδόν κύκλος,
9 6 9 . Οt περισσότεροι πλανηται τρέχουν ταΤαχύτης
βων -πλ&νη- χύτερον, καί ακόμη γρη.γόρωτερα, όταν ήναι πλη
σίον του ηλίου. (Λεν ταχύτερος πάντων είναι ό
Ενρσχελλος * ποτέ δεν κινούνται μέ.τόν αύτην τα
χύτητα, άλλα κατά την άπόςασίν των από τού
ηλίου.
Α*μμα f I
97^* Πάσαι των πρωτων πλανητών αί τροχιΚομ^ος*
αί , πλην της γης, έχουν διαφόρους κλίσεις προς
την εκλειπτικήν, Τεμνουσι δε ταυτην .είς δυο
σημεία βκ διαμέτρου αντικείμενα, καί ταυτα όνο-
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μάζόνται Αόμματα, η κόμβοι (nor/i). ’ΐδέ Πίν. δ.
σχ 2 9 - τά σημεία Ν, και π, «ίναι έκεΓνα, εις τά όfroix η τροχιά του πλανήτου τέμνει την εκλειπτι
κήν. Α ς ύποθέσωμεν, οτι το μέρος της τροχιάς του
πλανήτου Νοπ, είναι προς τό αρκτικόν μέρος του
ουρανού, τό δε ΝΡπ προς τό μεσημβρινόν · τ ό π ,
εις τό όποΓον εύρίσκεται ό πλανήτης , όταν μεταβα'νη από τό μεσημβρινόν εις τό αρκτικόν, λέ
γεται άναβαΓνον Α μμα * διότι τότε άναβαίνεί
προς τον πόλον, ό'ςτίς δί ημάς είναι τό ύψηλότερον μέρος* τό δέ Ν λε'γεται καταβαϊνον * φανε
ρόν δε είναι τό αί'τιον. Το αναβαΓνον αμμα δεν
είναι πάντοτε είς τον αυτόν τόπον της εκλειπτι
κής , ως τό καταβαίνον. άλλα προχωρεΓ κατ έτος
όλίγοντί κατά την τάξιν ίων σημείων, ηγουν άίίό Α νατολών είς Δυσμάς
97 γ. Ο ί πρώτοι τίλανηταί όχι μόνον περίοχνγ/
Ί
λ
Γ
χ λ ιχ η
Tu /V
Λευουν πεοι
τον ήλιον,1 αλλα και περιτρέχονται
.
ι
1
»
·η .·.α νη τ> ν.
π=ρί τον ί'διον άξωνα με ισοταχή κίνησιν. Και
τούτων αί κηλίδες έκαμαν τούς άςρονόμους νά
βεβαιωθούν περί της κυκλικής Των περίςφοφης.
972. Οί πλανηται λέγονται εν συνόδω, όταν Οισις τω*
φαινωνται κ*ι οί δυο εις την αυτήν μοίραν του ^
ζωδιακού. Είναι εν άντιθέσει , όταν ύναι μακράν λ«νς.
άπ ά^λτλων ι£ ο μοίρας* είναι έν τετραγωνισμέ,
όταν απέχωσιν άπ άλληλων 9 ° μοίρας*
<9 7,3· Ε άν έκατοικούμεν είς τον ήλιον, ηθελομεν Φ α^ίΐς Twy
βλεπει τούς πλανητας πανταχοθεν πεφωτισμένους· πλ*νη ,αΫ·
διότι τό πεφωτισμένον αυτών ημισφαιριον ηθελεν
είσθαι πάντοτε προς ημάς έ<$ραμμενον. Ε ’πειδη
όμως κατοικουντες την γην , ενίοτε βλεπομεν μονον μέρος τού πεφωτισμένου αυτών ημισφαιρίου,
A a a

τούτο λεγετca φάσις, άγουν η διάφορος αυτω>
όψις ως προς ημάς. Διά νά καταλάβωμεν τάς
φάσεις, ημποοουμεν νά μεταχειρισΟώμεν μιαν σφαί
ραν εκ τκς τυχουσης ύλης, και νά την (όαλωμεν
έμπροσθεν αναμμένης λαμ,παδος.
Περί Τον df.uTf(3CTV Πλανητών.
^ibrssci
9 7 4 · Δεύτεροι ΙΙλανκται είναι οι περιοδευονΠλ«νητα:. Τες περί πνα πρώτον , καθώς μ’σελήνή περί την
γην, ο: τεσσαρες δοουφο'ρΰι του Διός, οί επτά
τού Κρόνου , και οί δύο τού Ε’ρσχέλλου , ό π λ η .
σιέςερος οοτυφορος είς τον πλανήτην λέγεται π ρ ω ,
f
7
τος , και ούτως «φέξης.
Κινησ'.ς τΤν
Q75· ^4 ιδιαίτερα κίνησις των δεύτερων πλοί^ντΔα
νητων είναι ώς και η των πρώτων από δυσμών
πλανητών.
είς άνατολάς κατά την τάξιν των του ζωδιακού*
σημείων εις ελλειπτικήν τροχιάν, είς μίαν δε τών
εςιών κεΓται ό πρώτος πλανήτης. Μέταφεοονται
δε ομού με_τον προ>τον πλανήτην περ: τον ήλιον,
καί αυτή είναι κοινή κίνησις.
’ίδίάι'τεια
^ 7 &· Μία περίεργος παοατηρησις βίναι διά τούς
r a.^cj.«/a δοουίοόοους του Διος . τού Κοονου , καί του Κ ρτο,ν ϊδί-νφο,
/
- ‘
, ν (κον 7cj λ :■ς σχελοου, οτι μη κυχλοφορουντες περί τ^ν γην, μα*TouKp&vcu , λιςα οντες πολλά μακράν , όταν ήναι είς τό ύψηκαι του E’s- . <■
>
,
1 "
ιχόϊου
/.οτερον της τροχιάς των μέρος, φαίνονται, οτι
κινούνται από δυσμ ών είς άνατολάς, ώς και τώ
ν
"
~
5. .·* f'
Τ'
οντι ουτ.ω κινούνται * αλλ όταν ηναι εις το χαμη/
t
^
^
^
}
Λοτεοον μέρος τκς τροχιάς των , μας φαίνονται,
οτι κινούνται από ανατολών είς δυσμάς , ώς οπισβοδρομούντες.

9 7 7 · Η'κλίσις της τροχιάς της σελήνής επάνω Κλ·<ης τΔ*
ε:ς την έχλειπτικην, δεν είναι πάντοτε η αυτί. ^ε"~ί?0έ' t
fr
χ '/
*\
r
/
ν
~ πλάνη τ ο·/ εΙΙοτε όμως όεν είναι μικρότερα παρα f μοιρών -άνω ί<;ς τ-ά
καί ι. λεπτού, καί ημποοεΓ νά φΟάση έως 5 μοιρ. ^κλεΐ7;τι>'·τά·
καί J7 λεπτ, όΟεν η διαφορά είναι ι6 λεπτ., η τις
προέρχεται από την διάφορον άπότασιν του ηλίου
άπό τά άμματα της σελήνής. ο'ταν δ πλιος άπεχη απδ τά αμματα 90 ρ.οιρ.? τότε
κλίσις είναι
f μοιρ. , καί 1. λεπτ., άλλ’ όταν έύρίσκεται είς
τα άμματα , η κλίσις είναι <; °, 17.
Αί τροχιαί των δορυφόρων του Διός έχουν κλίσιν επάνω είς την του Διός τροχιάν ν;0, ^ ' . α λ 
λά μεγαλειοτέρα είναι του δευτέρου , καί τρίτου.
Οί πρώτοι τέσσαρες του Κρόνου έχουν κλίσιν
επάνω είς την εκλειπτικήν Γμ ° , ί ο . όδε πέμπτος
μόνον 13°·*·. Δεν
ποοσδιωρισμένη η
κλίσις των λοιπών δύο νεοφανών δορυφόρον. _
978· Η' άπόςασις των δορυφόρων από των ίδίΑποςα^ς
ων πλανητών είναι διάφοροί, διότι καταγοάφουσι Των
καί οΰτοι ελλβιπτικας τροχιάς* δθεν πότε εύρίσκον- ? * '’**''
^
,
1
ΐο'.ων -πλάνηται είς το υπόγειον , ποτέ είς το π«αίγειον ,· καί των.
πότε είς μέσον διάςτμα.
979· Οί πρώτοι, καί δεύτεροι πλανηται κα'μ- irseie-JuGi"
νουσι την περίοδόν των τόσω μακροτέραν , δσω XPcycl
μακράν εύοίσκονται από το κέντρον, περί το οποΓον περιοδεύουσιν. Η'συνοδικη Περίοδος είναι μ α 
κροτέρα της περιοδικής." διότι άφ ου ο δορυφόρος
έλΟη έν συνοδω με τον πρώτον του πλανήτην έ?ς
τι σημεΓον, όταν είς την περιοδικηντου κίνη.σιν
(ίΟάση είς εκεΓνο το σημεΓον, δεν ευρίσκει τον
πλανήτην, άλλα πρέπει νά δ’,ατρέξη καί έν τόξον, διά
*ά τον φθάση? καί ουτωνά γένη ν; συνοδική κίνησις.
Λ aa 2

τ.

είναι ακόμη
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πλανητών
τον I ί ι ·

•ν

M
VΛ.

98^. Η ’ ττερ: τ ο ν ί'διον άί-ωνα κίνη<τις της σβ*
ληνης γίνεται εις 27. ημέρας , 7* <*>οας, 4Ϊ· ^ρω
τά λ ε π τά , ΐτ . δεύτερα, καί ^6 * τρι'τα. Η' τών
άλλων δορυφόρων θεωρεΓται ε ω ς του νυν ω ς πιθα
νή μόνον * διότι ακόμη δ ε ν /.μπόρεσαν νά την μεΤρησωσι.

Περί τών πλανητών ίυ ίος · Ε'ρμης.
9 81. Ο 'πλέον αγνωςος πλάνη τής είναι ό Ε Λμ /ς , διοΤι είναι πλησίον του ηλίου, και δεν ήμπορουμεν νά τον θεωρησωμεν άκρι£ώς * Οταν, όμως
εύρίσκετάι εις τό κατώτατον μέρος της τροχιάς του,
αίφάσειςτου φαίνονται. Α’πέχει του ηλίου λεύγας
ι_3* μιλιόνια καί 299739 “ οθεν
του ηλίου Οερμ ό τ/ς είναι επτά φοοαΓς σφοδρότερα, παρά είς τν'ν
γ?ν * καί απ έκεΓ Θεωρούμενος ό ήλιος, φαίνεται
επ τά φοραΓς μεγαλεώτερος , παρά από την γην.
Η.' περί τον ήλιον αυτού περίοδος γίνεται είς §7*
ημέρας, καί 23 * ώρας, διατρέχει ,39584 λεύγας
trv (οραν* Η Γ διάμετρός του είναι I I 6Γ·* λευγών’
το μέγεθος του είναι δεκαπεμπτημόριον Της γύί*
Τ α λοιπά είναι άγνωςα είς ημάς.

y

Α’φροοίτη,
982. Ε’πανω τού Εώμού είναι η Α’φροδίτ/ ,
ό λαμπρότατος πλανήτης * είς τήν μεσαίαντου ά~
ποςασιν απέχει από της γί^ς, όσον
η από τον
ήλιον. Η διάμετρός του είναι 2 7 4 8 ’ λευγών, καί
τ ό μέγεθος του εννατον μέρος της γν?ς, Περιοδεύ
ει τον ήλιον είς μ ’ μ/νας, J4* ημέρας, καί 7

ν,γ

*
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ώρας, καί διατρέχει 2895,3’ λεύγας την ώραν. Hoτε δεν είναι εν αντιΟέσει με τον ήλιον, καθώς
ούτε ό Ερμης, άλλ’ έχει δύο συνόδους, μίαν καΤωτεραν , όταν -λναι έκει&εν του ηλίου * και άλλην
ανωτεραν., ευρισκόμενος μεταξύ τού ηλίου, καί
της γης* το όποιον άποδειχνύει,, ότι ηγη περιο
δεύει περί την Α’φροδίτην, Αίφάσεις φαίνονται και
με τό τυχόν τηλεσκόπιον. A V ου. ευρεθη με τον
ήλιον είς την κατωτέραν σύνοδον, αρχίζει νά φαί
νεται
την Ανατολήν προ της ανατολής του. ^λίου , ν καί τότε λέγεται Ε'ωσφόρος* όταν δε φαίνε
ται τό έσπερας, λέγεται έσπερος
98.3· .Διάφοροι είναι αίγνωμαι περί της κινύρί τον Γί'.ον
σεως τούτου τού πλανήτου περί τον ί'διον άξωνα’
α^ωνςι.
. ό Κασσινης λέγει, δ τι κυκλοφορεί' είς 23 · ωρας“
*λλ’ ό Βιαγκίνης διϊσχυρίζετα.ι, ότι είς ί \ . ημέ,
ρας, καί 8 . ώρας. Τελευταιον α’πέδειξεν,ό Σχροέτερ®ς, ότι περιςρέφεται είς
ώρας, καί 21 λεπτ.
Τό αίτιον της διαφωνίας είναι, ΟΤΙ τό φως τού
ηλίου την ημέραν εμποδίζει τάς παρατηρήσεις ·
την δε ν.ύκτα ολίγον καιρόν φαίνεται, διότι η πρ^
τού ηλίου , η μετά τον ήλιον ςεκεται μόνον 3 · ώ
ρας τό πολύ. Ο Οεν. αί παρατηρήσεις πρέπει νά γε
νουν όχι εις μίαν ημέραν.
, ι ,
■» 9 8 4 * Μετά την Α’φροδίτην είναι Γη η μ έτε Η μ.ipcvcis
κινησις της
ρος πλανήτης, η γη. Η'κλίσις τού άξωνος αυτής ε
γό<.
πάνω είς την εκλειπτικήν είΐ/αι περίπου 23* μοΓ
ρων * περιςρέφεται περί τον ί'διον άξωνα είς 23»
ωοας , ^ό. πρώτα , καί 4 · δεύτερα , από δυσμ.ων
«ίς άνατολάς.
9 8 γ . Η χρονικητης περί τον ήλιον χίνησις γίνε, Κ ίν η < τ .ς χρο
νι χη .
ται είς ελλειπτικήν τροχιάν είς διάβημα 6 ημε-

εις

.

ό

^$

742
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ρων , 5* ωρων ,
πρω'τ., 4S* δεύτερ , καί 3®«
τρίτ., κα: είς τούτο τό διάβημα φ αίνεται, ότι ο
ήλιος περιτρέχει’τά 12. σημεία του ζωδιακού' εί. ναι άφηλιος τόν* Ιούνιον, καί ττερίτ^λιος τον χειμώνα.
Ιχτ.μ» τής
936. Of παλαιοί ένόμιζον την γην επίπεδον,
γΓ'''
καί επειδή πανταχδΟεν εβλεπον θάλασσαν, ενόμιζον , ότι είναι περικυκλωμένη από αυτήν, εί
την οποίαν εβοθίζετο ο ήλιος τό εσπέρας, Ε α ν ή τον γη επίπεδος , είς πάν μέρος του κόσμου ή
θελε φαίνεσθαι τό αυτό ημισφαίριου, καί οι αυ
τοί άςερες. Α’λλά τούτο δεν είναι αληθές. Η ναυ
τική άπεδειξεν , ότι *^γη είναι σφαίρα, διότι περίηλθον of άνθρωποι ό'λον τον γύροντης.
Θαυμάζουν οί ίδιωται , πως «ςέκονται οί αν
τίποδες μέ τους πόδας επάνω , καί μέ την κεφαλην κάτω. Α’λλά τότε λέγεται, ότι ςέκεται ό ά ν 
θρωπος άνω κά τω , όταν εχη τους πόόας εις τον
ουρανόν , καί την κεφαλήν είς T'V γην* τό όποΓον δεν πάσχουν οί αντίποδες* ’ Επειτα ηζευρομεν,
ότι τά επί γης ρεπουσι πρός τό κέντρον της γης.
Η' ερελζις λοιπόν του κέντρου κρατεΓ τά σωμα,
τα. Ο Οεν οί άνθρωποι όλοι έχουν τους τ .ό δαςτων
πρός τό κέντρον της γης,
Η'κατκμε9^7· Είπα ·> ότι ηγη είναι σφαίρα, δεν είνα.
ζβ* όμως εντελής* διότι είναι πεπιεσμένη είς τούς<πο"" ’ , . λους,κα: υψωμένη είς τον’ίσημερινόν.Η καταμετρησις
νης η γενομένη επι της επιφάνειας της γης άπέδειξεν, ότι
δεν είναι σφαίρα , αλλά' σφαιροειδής, Ε’μέτρησαν
με πέρτικαί oi Αγρονόμοι μίαν μοΓραν της γν[ς
είς Περού πλησίον του ισημερινού, καί άλλην εν
Λαππωνία πλησίον του πόλου , καί εύρηκαν, ότι
η είς τό Περού μρΓρ,μ είναι μικρότερα της εν Ααπ*
sM Ό

y

μεταξύ

πωνία* ωσαύτως εμέτρησαν καί πολλάς
καί είδαν, οτι είναι μεγαλειότεοαι αίw
»
< ι,
* V \
/
μοιραι, οσον απομακρυνομευ* απο τον ισημερινόνΗ’ξεύρομεν, ότι παντός κύκλου η περιφέρεια είτε
μικρού, εί'τε μεγάλου , διαιρεΓται είς 3^°* |·*·5ίρας?
άλλ 7? τού μικρού μοίρα, είναι μικρότερα * λοιπόν
vj είς τον ίσπαεοινόν πεοΐφέοεια του κύκλου είνα,
μικρότερα, η δε υπό τούς πόλους μβγαλειοτερα *
ίύε τό αυγόν, καί θέλεις ίδε?, οτι όκύκλος Τος
μέσης είναι μικρός , ο δέ δια των δυο άκρων με
γάλος.

μοίρας ,·

Τ α έκκρεμη/άργάτερον περιάγονται υπό τον
ιστψ.ερινον , παρά υπό τούς πόλους. Τό αί'τιον έξηγηθο εις την μηχανικήν. Καί τούτο είναι απόδειξις, ότι άγη υπό τούς πόλους είναι-πεπιεσμενη*
Διά νά μετρησωμεν την περιφέρειαν τος γης ,
αρκετόν νά μετρπσωμεν με περτικας μίαν μοΓραν
τκς γης, καί με τον αριθμόν τούτον νά πσλλαπλασιάσωμευ 3^°·) X3t' 0!>τω5 έχωμεν την περιφέρει
αν μέ περτικας.
Η'δυσκολία είναι νά ευρωμεν δύο τόπους απέ
χοντας απ’ αλλήλων μ,ίαν μοΓραν, ούτε περισσό
τερον , ούτε όλιγωτερον, καί ούτω νά μετρησωμεν
τό μεταξύ διάςημα , καί νά ευρωμεν τό μέτρον
τ/V; μοίρας, φθάνει όμως νά ευρωμεν δυο αςερας
απέχοντας απ’ άλληλων μίαν μ.οΓραν' καί να υπο*
θέσω μεν δύο ευθείας -άγομενας από τού κέντρου
Tn? γης έως τά κέντρα των δύο α-ςέρων * οί τόποι,
διά Των οποίων περωσιν α: ευΟεΓαι, απεχουσ-ιν
απ’ άλλάλων μίαν μοΓραν, διότι μεταξύ αυτών εί
ναι έν τόξον , τό όποιον ύπόκειται εις γωνίαν μ ι
ας μοίρας συνιςαμενης είς τό κεντρον της γης. Me
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ταύτην Try μέθοδον ο£ άς-ρονόμοι καταμετρούσι
την έπιφάνειαν της γης.
Δ ιά νά μετρήσουν μέ τον πηχυν τδ μήκος
μιας μοίρας, επειδή έν τω μεταξύ είναι βουνά,
ποταμοί χ. τ., εκλέγουν ένα τόπον ομαλόν πλη.τ
σίον της γραμμής, την οποίαν θέλουν νά μετρή
σουν, καί μετρούν έξ μιλίων διάςημα, το όποιον
ονομάζουν βάσιν. Εις τά δύο ακρα ταύτης βάλ
λουν τά τεταρτημόρια του κύκλου, καί σημαδεύ
ουν κωδωνοςάσια, δένδρα χ. τ. καί ούτω μετρβΐτα ι ηγωνία, την οποίαν αποτελεί* η βάσις μέ την
οπτικήν γραμμήν, καί εις τά δύο άκρα. Ο*ταν
ηξεύρωμεν τάς δύο ταύτας γωνίας , καί την βασιν, θέλομεν ηξευρει το διάςτ,μαΤω* κωδωνοςασίων
από Το εν άκρον καί από το άλλο της βάσεως * καί
ούτω προχωρουμεν κατ’ ολίγον , εως νά μετρησωμεν όλον τό διάβημα μιας μοίρας.
Με τούτον τον τρόπον έμετρηθησαν πολλοί
βαθμοί, θ ' Κονδάμινος , καί οι’ συνοδοιπόροι ε κ θ 
έιασαν όκτω χρόνους εις τό Περού, καί εύρηκαν,
ότι εις βαθμός πλησίον τού ισημερινού είναι εξατ
πόδων 3^7 '3
εναντίον εις την Λαππωνίαν, ηγουν πλησίον τού π ό λ ο υ,
Μωπερτούϊος, καί of
συνοδοιπόροι, ε’μέτρησαν ενα βαθμόν έξαπόδων
5 7 4 2 2 , ως-ε η διαφορά είναι 6
M-xes των
988. Οι ρηθέντες σοφοί άνδρες , εύρηκαν, οτι
ιαμ.*τρων τ £ μ ^Χΰ$ τζίς διαμέτρου τού ισημερινού είναι προς

ό

$ g.

<

τάν διάμετρον, ητις ένόνει τούς δύο πόλους, ως
προς
F’n®avet«
987· Είναι προσδιωρισμένον, οτι το μήκος
Tr'* γτ,ς·
μιας μοίρας της περιφερείας της γης είναι 6ο ι τ α 
λικών μιλίων* λοιπόν η όλη περιφέρεια είναι μι-

17*>

ιγγ.
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λίων 2i 6οο * η επιφάνεια λοιπόν της γης περιέ
χει 148 ‘ fttXt0vt« τετραγωνικών μιλιών.
99°· Η'μέση ημιδιάμετρος της γη ς, ηγουν τό Η*μ.ιί'ναμ·τροςτης γης,
διάζωμα από του κέντρου έως εν σήμερον επίσης *<χί ς«ρίς>,
άπέχον από του ισημερινού, και των πόλων,, εί της.
ναι μιλίων 3437 ν Η' της γης ημιδιάμετρος εί
ναι τό μετρον της άποςάσεως των ουράνιων σω
μάτων, Ο^ταν ηξεύρωμεν την η'μιδιάμετρον , εύ
κολα εύρίσκομεν διά θεωρημάτων του Α’ρχιμηδου
τό «ςερεόν της γη ς, τό όποΓον είναι 170469 κύβοι,
των οποίων εχάςη πλευρά είναι ιο ο μιλίων,
Α’^οςΜίς
991* Περί της άποςάσεως της γης από τού
“της γης ά*ί
ηλίου ωμίληοα είς τό περί η λ ίου.
Tej ηλίβν.

Τ'Λ ο ^ έβ εις

itEQi

Ττύς

πλάβεος

της γης,

992. ΙΙολύ ανώμαλος είναι η επιφάνεια της ^ Υ0 9α', /
,,
->
. /ρ.
, νεται νά ηναι
γη ς, εξ αίτιας των βουνών, κοιλάδων χ. τ. εις αγ^0(σμα
τά σπλάγχνα της γης εύρίσκονται διάφορα πράγ- κολλών βή
ιχατων.
ματα , από τά όποΓα άλλα eivat βαλμένα μετά- ·°
ξ ιν , και αλλα άτάχτως. Βλέπομεν βαρείας πέ
τρας επάνω ε(ς έλαφράς * φαίνεται λοιπόν , ότι η
γη είναι συνάθροισις σωμάτων βαλμένων τό εν
1 επάνω τού άλλου ως έτυχε. Πολλά τούτων των
είναι θαλάσσια, τά όποια μάς χάμνουν
νά συμπεράνωμεν μεγάλην μεταβολήν της γης.
» Πολλαί είναι πεοι τούτου αί γνωμαι των φιλοσό
φων, ως θελομον ίδεΓ κατωτέρψ,
993*
Βυρνετος λέγει ότι πρό τού κατα Τ' r.itit «τις
του Βυ^νίκλυσμού τό πρόσωπον της γης ητον παντη διάφο τον.
ρον παρ ο,τι είναι την σήμερον ’ ητον ύλη ανε'δέ
ος, και ρευςη, εν χάος εξ ετ3ρο?ιύων μορίων,
«-

σωμάΐων
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καί διακεκριμένων απ’ άλλάλων διά την ιδίαν έχάςου πυκνότητα , -καί σχημ. α. Α πό τά βαρύτε
ρα έγεινεν είς το κεντραν εν τι ς-ρογγύλον σκληρόν*
τ ά λοιπά έσωρεύθησαν περί αύτό όμοκεν^ρως. Το
ύδωρ ως ελαφρότερον έσκεπασε πανταχόθεν ιχν
γην * τά ελαιώδη έσκεπασαν τό υδξορ. θ ' άάρ,
καί τά λοιπά ρευςά έτύλιξαν όλη.ν την σφαίραν.
C/σαι ακάθαοτοι, καί γαιώδεις ύλαι απ’ αρχής
υψώΟησαν εις τον άερα , έπεσαν επάνω είς τό ε
λαιώδες ςρωμα, καί όμού ζυμωθείσαι, κατεσκεύασαν την πρωτην κατοικημένην γην. Προ του κα
τακλυσμού άγη η τον χωρίς Οαλά.σσας, αίγιαλούς,
βουνά, ένί λόγω , ήτον τελεία πεδιάς. Πάντοτε
ήτον τό εαρ, καί επειδή ό ισημερινός καμμίαν
κλίσιν δεν είχε προς την εκλειπτικήν, η γη έπεριςρε'φετο πάντοτε έμπροσθεν τού ηλίου.
Αυτή η εύτυχη'ς εποχή διάρκεσε δεκαέξ αιώ
νας* επειδή όμως με την πολυκαιρίαν έξηράνθη
από την θερμ.ότητα τού Η'λίου η επιφάνεια της
γης, έσκασεν απ’ όλα τά μέρη. Ε’ΟερμανΟη , καί
«ραιώΟη τό ύδωρ , τό έν τη γη περιεχόμενον * ο>θησε με βίαν τό τύλιγμα, καί σκέπασμα, η υ
δρόγειος σφαίρα έσυντρίφβη εις πολλά κομμάτια;.
Ενχασε την ισορροπίαν. Ο. άξων έκλίθη * έπη δη- *
σε τό ύδωρ της αβύσσου * τό παν συνεμίχ&η * καί
επικρατεί" μία γενική πλημμύρα μέ την παγκόσμι
ον αταξίαν. Α’φ* ού επαυσεν ό κατακλυσμός , τα ·>
υπόγεια υδατα έςράφησαν εις την πρωτην των
κατοικίαν* αρχισεν η έξάτμισις. Ε φάνησαν τά
υψηλά βουνά, τά οποία είναι τά ακρα, καί αίγωνίαι των λειψάνων του Οραυσθέντος της γης τυ
λίγματος. Η' ροη των υδάτων εσκαψε τας φν-
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ραγγας, καί άπετέλεσε τάς θαλασσας, καί τού;
ποταμούς. Η' γη κυκλοφορούσα, ως προτερον,
περί τον Η^λιον, αλλά μέ πλαγίαν κίνησιν , έζεςάθη άνεπαισΟδτως. Ε νίδυναμωθη η φυτική δυναμις , καί έμψυχώθη το παν* καί ούτως απωλεσθη ο πρώτος κόσμος , καί από τά λείψανά του
evsivev 6 νέος, θ ' Κειλλος μέ Γεωμετρικούς λο
γαριασμούς άπ&δειξε την ατοπίαν τού συςηματος
τούτου.
99 5·. Ο' Ουισθων ύπηγεν εις τούς κομητας διά. Τ
ν fi
,
\
■»
\
->
ν
\
,,
του
να ευοη και την αρχήν της γης, και το αίτιον της
φαινομένης αταξίας. Η' γη κατά την γνώμην του>
ήταν κομήτης, η μάλλον, ατμοσφαΓρα κομήτου'
η τις καταγράφουσα ελλξίψιν έχουσαν μεγίςην εκκεντρότητα, άλλοτε μέν έζεςαίνετο περισσότερον
παρ’ όσον είναι ζεςάς ότηκόμενος σίδηρος* άλλο
τε δέ έπάγονε χιλιακις υπέρ τον πάγον. Αυτή η
υπερβολική μεταβολή έπροξ«νησ« τό χάος. Εις
την δημιουργίαν μετεβληΟη η εκκεντρική τροχιά
τού κομήτου. εις κυκλοειδη ελλειψιν , όθεν έγεινε
καί κανονική η κίνησις * καΟέν πραγμα ε,ύρηκε
τον τόπον τ ο υ , καί διετέθη εκαςη ουσία κατά
την ειδικήν της βαρύτητα. Το κεντρον της γης
έπεοικυκλωΟη άπό πυκνόν καί βαρύ ρευςον * καί
ητον περί τό ρευςόν τούτο μία ζώνη από ύδωρ ,
τό όποΓον δέν η μπόρεσε, νά φύγη. Επάνω εις τού
το τό ύδωρ εςηριζετο η γη. Οι ςύλοι, ο,που εςάριζον ταύτην την καμάραν, επειδή εγειναν μέ
βίαν, καί άπό ετεροειδείς ύλας, τέλος έβυθίσθησαν,
καί έπεσαν εις την άβυσον τά άνωτερα μέρη, καί ·
ούτως εγειναν αί φάραγγες, καί ακολούθως καί
τά βουνά.

Ο νΙιδω.

74$
Εις τάς 2 $ .-Νοεμβρίου 2365 *5$ ’ίουλιανης
περιόδου επερασε ,κομητης πλησίον της γ η ς , την
έτύλιξβ με την ουράν του , ηπς ητον από ύδατώδ^ ς ατμούς* η γη .εξακολουθούσα τον δρόμον της
βτράβισεν από τον κομήτην ενα παχύν κύλινδρον,
οςτις έπυκνωθη, καί έπεσεν βν είδει βροχής, καί
αυτή διηρκεσεν επί 4 ° ημέρας * καί ούτω κατεποντίσθη τό παν, Α*φ ού ό κομήτης έπ^ρασεν.
από τό περιηλιον , καί επαυσεν ό κατακλυσμός,
τά ύδατα έμβηκαν είς τάς υπογείους άβύσους, καί
«καθαρίσθησαν α ί πεδιάδες, καί τά βουνά. Τ α
λείψανα των τετραπόδων, πτηυων, όψαρίων, καί
φ υτώ ν, άφ’ ού έκατακάθησαν, άπετελεσαν τό,
εσωτερικόν σκέπασμα της γης,
Τ'*ο1««:ς
ς>9 ϊ* θ ' Ούοοδουαρδος υποθέτει, ότι πριν τού
τ©9 OCcoκατακλυσμού εις τό κέντρον της γης ήτον φυλαγ
μένη πολλή ποσδτης ύδατος τυλιγμένη είς τύλιγμα
από γην.* τό τύλιγμα κατά προςαγην τού θεού
ανοιξεν * έβγηκαν. τά νερά , καί κατε'κλυσαν τον.
τον κόσμον. Δύο θαύματα Ακολούθησαν τότε*
τό εν είναι, ότι έπαυ.σεν η συγγένεια της συγκολλησεως των σωμάτων, δθεν τό ύδωρ διέλυσε τά
ορυκτά, μέταλλα, μάρμαρα, καί αύτάς τάς σκληροτέρας άκροτόμους * τό άλλο είναι, ηυξηθη η
αυτή συγγένεια των. ό«ςρακοδέρμων , φυτών:, καί
ζωων* οθεν μο'να τά ζ ω α , καί φυτά διεφυλάχθησαν από τον παγκόσμιον κατακλυσμόν.
Α’φ ού Ιπαυσεν ό κατακλυσμός , ησύχασαν
κατ’ ολίγον τά τεταραγράνα ύδατα , καί έκατα
κάθησαν κατά τούς ορούς της βαρύτητος, αί διαλυθεΓσαι, η διατηρηθεΓσαι ύλαι * εγεινεν έν κενόν
ιίς τό κέντρον της γη ς, καί έκατακάθησαν περί

αυτό λ: ρηθεΓσαι υλαι , εχουσαι καί τά λείψανα
των θαλασσίων 5 καί γηΓν'ων ζώων, καί φυτών.
Η' ταραχή, καί η βία δεν άφίίκδ νά κατακαθη*
σουν ακριβώς κατά τους ορούς της βαρύτητος.
Α λλ’ δμως τά ύδατα έσκέπαζον ΐην γην πανταχόθεν , καί διά νά σκορπισθούν, υιοθετεί c ρηθείς φυσικός, ότι έσπασε το τύ λ ιγ μ α , καί τά
ύδατα επεσαν «ίς τό κενόν , τό όποϊΌν είχε μεί
νει εις τό κεντρον * αλλ οπού εύρίσκονται πολλαί υλαι ύψόνουν· την επιφάνειαν της γης, καί
αποτελούν βουνά. Εις άλλο μέρος βυθίζεται η
επιφάνεια , καί φαίνεται ό πυθμην της θαλάσσης.
996. Ο" Βυφών ύποθέτει , ότι απ’ αρχής
τ ’-'.Ο'Ξ'Τ.
ήλιοι ησαν ακίνητοι, καί χωρίς δύρυφόρους. Πλη- νζ°ζ
σιάζει είς κομήτης είς τον ημετερον ήλιον* πίπτει
πλαγίως επάνω είς αυτόν, τον κα τα σ χιζει, καί
κόπτει απ’ αυτόν τό
’μεοος.
πύο τούτο
διηρεθη είς επτά πυρίνας σφαίρας ,
όποϊαι κα*
τά την έκάςόυ χεντρόφυγα, καί κεντρομόλον, κα
ταγράφουν περί τον ήλιον τροχιάς αναλόγόυς μβ
Την εκάςου άπόξασιν. Η 'γη, διά ν’ άφησωμεν τούς
άλλους πλανητας , έκρύωσε κατ ολίγον, καί η
περί τον ι'διον άξωνα κίνησίς της, αντί σφαιρικής
'’την έκαμε σφαιροειδή πεπιεσμένων ύπό τους πό*
λους, γαί έξωγκωμένην ύπό τόν ισημερινόν. Μ έ
ρος των πυκνών ατμών, δ,που εΐχον ύψωθη είς και,ρόν της Τήξεως, καί άπετέλεσαν τόν α έρα , καί
Tjjv άτμ.οσφαΓραν, έπυκνώθη, καί έκ τούτου βγει*
να τό ύδωρ , τό οποίον α π άρχης έσχε'πασε π ά 
σαν την επιφάνειαν της γης. Α λλ’ επειδή τό ύδωρ
το ύτο , τό οποίον. άλλο δεν ήτον, βί μη η θά
λασσα , είχε δύο κινήσεις, την αίαν γενικών, αν
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Γνώ μη άλη-

^S'TESCl.

καί οχι τόσον δυνατην, άπβ ανατολών είς δυσμάς*
την άλλην δυνατωτέραν , ηγουν την των παλιρροί
ω ν, μετέφερεν άδιαλείπτως τάς της γης υλας ,
καθ’ οσον τάς δυελυε. Επειδή δδ υπό τον ισημε
ρινόν η χεντροφυξ δύναμις είναι ίσχυρωτερα, π α 
ρά υπό τους πόλους , γρηγορώτερα εγειναν ίσχυρότεραι αυτόθι αί παλίρροιαι, και διά τούτο συνηχθη εχεΓ περισσότερα υλη, * όθεν υπό τον ίση μερινόν συν^χθη το πρώτον ηγη * εκεΓ πρώτον εγειναν τά υψηλά μέρη της γης ^ ηγουν τά βουνά,
με παέέλευσιν πολλών αίωνων * αί αλλαι ακαθαοσίαι απετέλεσαν και άλλου ταλλα βουνά. Οί άνε
μοι ^ τέλος πάντων, οί χείμαρροι, οί σεισμό:, επροτένησαν τάς λοιπάς ανοιμαλία$ της γης.
Και αλλαι υποθέσεις των φιλοσόφων ευρίσκοντ α ι , τάς οποίας θελεις ίδει είς τον τρίτον τόμον
της φιλοσοφίας του Ξοαυίου μεταφρασΟείσης π α 
ρά του Κυρίου Κωςαντά.
99'"· Η αληθεσερα γνώμη όμως είναι η της
θείας Γραφής, και περί τάυτης τελείως δεν άμφιβάλλομεν. Βέβαιον δε είναι , ότι η νέα γη δια
φέρει της παλαιάς διά πεντε αιτίας, ι . eF αιτίας
του κατακλυσμού.2.της περιοδικής κιν^σεως των παλιοόοιών , Χαί τών θαλασσίων υδάτων.
διά την ^
κατά καιρούς διάφορον κλίσιν του άξωνος χης γης
επάνω είς την εκλειπτικήν* διότι όταν ό ημ τερος πλανήτης μεταβάλλη θέσιν, πρέπει νά μ.ε-αβληθη κάί των υδάτων ό τόπος, καί ^νά φανη
πυθμην είς μερικά μ'"ρη , κ#ι είς άλλα νά σκεπασθη η γ·η. 4· Οί χείμαρροι, αί πλημμύραι, καί
άλλα τοιαυτα , μεταβάλλουσι την επιφάνειαν της
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15*
γης * κ&ί f . ci σεισμοί, κάί οί εκ των ηφαίξάιίν
οοεων
«υιπρησυ.οι.
i
* i %

ib^i rou οορυφόρου της γης, ηγουν περί
Της Σελιινης.
998· Περιοδεύει την γην 6 δορυφορος αυτός ^ Π ίρ ίοδο ς
οςτις ονομάζεται Σελήνή, εις ολιγωτερον διάςημα της Σελήνής
παρά ενός μηνός. Κν ω η γη διατρέχει διάςτμα
ολιγωτερον , παρά ενός ζωδίου , η Σελήνη κάμνει
τελείαν περίοδον περί την γίν , καί επομένως π ε
ριοδεύει ολον τον ζωδιακόν εις ολιγωτερον διάβη
μ α , παρά ενός μηνος. Ο Οεν εις τούτο τό διάςημα
υπάγει, καί ερχεται από τον ενα τροπικόν είς το'ν
άλλον, κρςί διαβαίνει δυο φοραίς τον ισημερινόν*
καί πότε εύρίσχεται είς τα αρκτικά,καί πο'τε είς τά μ ε
σημβρινά μέρη.
ΓΓίρι «δικός,
καί συνοδι
9 9 9 * Η' περίοδος της σελήνής περί την γην
κές μ.ην της
είναι ήμερων 29, ω ρ ω ν 7 , λεπτ. πρωτ. 4-3 ? ^£άτ· σϋληνης .
ι ι, καί Τρίτ.
καί ούτος καλείται Μην Περιο
δικός * ό δε Συνοδικός , ηγουν εως νά γένη έν συνόδω με τον ήλιον, ίείνά; ήμερων 2 9 , ωρων 1 2 ,

$6,

λεπτ. πρώ. 44 > 5sur. 3 5 κα* τρίτ. 2ο* Είς την
συνοδικήν περίοδον , εως νά φβάση η Σελήνή τόν
ήλιον, η γη προχωρεί’ είς την Εκλειπτικήν 29 μοί
ρας. ’θ 6εν πρεπει νά δ’ιατρέζη η Σελήνή τόξον 29
μοιρών, διά νά ελθη είς τοιαύτην θεσιν, ωςε νά
Π'ριαγωγη
φανη εκ της γης εν συν όδω με τον ήλιον.
ΐοοο. Η' σελήνή περιςοεφετάι καί περί τόν της Σελήνής
7 :S il TSV ί δ ' .
νν
ίδιον άξωνα από δυσμων είς άνατολας. Α’πε- cν ας;ν*να
δείχΟη τούτο από τάν περίοδον των επί της Επι
φάνειας φαινομένων κη.λίδων , τάς οποίας βλεποΑ λλ εάν μετά*
iμ:ν καί »υε νυυ.νους
ί
· οτΟαλυ.ου;.
.
»
1
1
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χειρισθώμεν καί τηλεσκόπια, θέλομεν {δει ως φάραγγας, βουνά , άλλο μέρος φωτισμένου, καί άλ
λο άφώτις-ον. Β λέπ ομ ε δε πάντοτε tq αυτό προσωπον της Σελήνής. Ε’άν άνθρωπός τριγυρίζω την
περιφέρειαν τόύ κύκλου, καί πάντοτε εχη προς η
μάς το πρόσωπον του , σημεΓον, δτι περιστρέφεται
καί περί εαυτόν.
Πυ(Η7:νοα

ίο ο τ . ό ' Ε ρσχελλος ειδεν ε?ς την Σελήνήν δύο

λτ'νης,ίχοα. ε^ η βουνών, τά όποια σχεδόν εγειναν , καθ’ ην
’ϊη^β?.
ώραν επαρατηρει μέ τό τηλεσκόπιον. Κοντά εις
αυτά είδέ τινα ρεύματα, ως εκείνα ό,που τρέχουν
από τό όοος
* Βεσούβύον. Α φ« ού κατεσκευατε τό
ΐτ,λεσκόπιόν του ο ποδώ ν, είδεν οφθαλμοφανή
τό αναπτδων πυρ, ομοιον μέ τό φως ενός ά-ςερος
της τέταρτης ταχέως κατάτό μέγεθος * το φως τού
το έφαίνετο εις τό άφώτις-ov μέρος της Σελήνής* Ο*
Ουλοας ειδεν εις τούς 1781» εις την Σελήνήν μίαν
Χαμπράν σιγμόν , την οποίαν εςοχασθη ως τρύπαν
εις την Σελήνην.
k, * ♦

Α’τνΰσϊαί100-2. Ητών πυριπνόων ορεων υπαρξις μας
Ρα ττς Σί- βββαιόνβι, ότι πρέπει νά εχη ατμόσφαιραν η Σ ε
μνής.
/
ληνη*

>

Ο ρη κ«1
1003» Ε’πειδη εχομεν πρό οφθαλμών πάντοτε
ίαλα-τσαι
της
,-, , ,
το αυτό\ ποοσωπον της Σελήνής , ημποοεσαν ο*«
άςρανόμοι νά την παρατηρήσουν μέ πάσαν άκρίβααν. Τας κηλίδας, ο,που βλεπομεν , τάς ένό
μισαν θαλάσσας, καί ποταμούς, οί όποΓοι ολίγον
αντανακλώσι τό φως* τά δε φωτεινά αυτής^μερη
είναι κορυφαί βουνών, καί ςερεά μέρη, τά ο
ποία αντανακλώσι πολύ Φως. Ε ’σημείωσαν ολας
τάς κτλίδας, καί τάς ώνόμασα; μέ τ« ονόματα

" -ir ·\ '
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Των ενδοξότερων ανδοών , Κοπερνίκου, Πλάτωνος,
Α ρχιμηδου
τ.

χ.

1004Λ* επομεν ττολλοεχις τάς κηλίδας της Χεληνης, δχι πάντοτε εις τον αυτόν τόπον, αλλά πότε μα
κράν κατά τό μάλλον καί άττον του προς βορράν χ εί
λους του δίσκου , πότε του προς δυσμάς'. Αυτή
η ανισορροπία λέγεται Χτάθμησις. Τριών ειδών
«ςάΟμησιν παρατηρούν οί Α ςφονομοι, την ημερουσιον , την του μήκους , κα: την του πλάτους.
Η* ΐμερούσιος προέρχεται άπό την οριζοντικην
παράλλαξιν * διότι όταν πάρ^τηρώμεν την Χεληνην άπό την επιφάνειαν της γης , άλλο μέρος αυ
τής βλέπομεν * όταν δε την παρατηρωμεν άπό το'
κέντρον , βλέπομεν άλλο.
Η' σελήνή ταχύτερον κινείται, όταν φΟάση είς
τό περίγειον * έως νά καμη τό τέταρτον της κινη.
σεως περί την τροχιάν Της, κάμνει τό τέταρτον
της κινησεως περί τον Γδιον αξωνα , όμως οχι α
κριβώς, άλλα πότε όλιγώτερον, και πότε περισ
σότερόν , καθ’ οσον είναι πλησίον, η μακράν του
περίγειου. Ε ’κ της τοιαύτης ανωμαλίας βλέπομεν
πότε προς τό ανατολικόν, καί πότε προς τό' δυτικόν,
μέρη τινά της επιφάνειας, τό όποΓα δεν έφαίνοντο πρότερον. Αυτή είναι η λεγομένη ςά&μη.σις του
μήκους , η οποία είς τό περίγειον , καί είς τό ά.
πόγειον δεν υπάρχει.
θ ' Α ξων της Χεληνης, καί επομένως ό ίση.
μερινός της είναι κεκλιμένος επάνω είς την τροχιάν της. 7 μοίρας, καί επάνω είς την εκλειπτι
κήν 2 ♦ (Λ εν διευθύνει προς τίιν γην πότε τον
ε να πόλον, κα» πότε τον άλλον * καθώς η γη διευ
θύνει τους πόλους της προς τον ήλιον ' οόεν πρε.
£ bb

i

πει νά μας δείχνή π©Τ8 μεγαλειότερον , καί πότε
μικρότβρον μέρος του πόλουτης0 όταν feat προς
βορράν βλεπομεν μέρος του μεσημ^ρινουτης ημισ
φαιρίου, τό όποιον δεν το βλεπομεν, όταν ηναι
πρός μεσημβρίαν. Κ α ί αυτή οίνοι η λεγομίνη τού
^λάτουε ^άΟμησις. *
' ·
.
Π&'σων ΐιίλβ
ρών β’ίναι ό
μηνιαϊθςχρο
νος.

1005^ Efc ίνα ίδικόνμας χρόνον η 2βληνηπερι«
θρέφεται περί τον ί&ον Ιξών® δεκατρείς cpopa&g
καί ολίγον τι περισσότερον παρά εν τριτημόριον*
άλλ* εκάςη πβρι^ροφτί eFv®. t μία ημέρα δια την σε*
ληνην * λοιπόν δίς ανα εδικόνμας χρόνον η σελήνη
ε-χει μόνας δεκατρείς ημέρας, καί τι πρός.
φοανομενη
ίοο-ί.· Ε ^ δ ίδ ί κα&’ εκά^ην ηγη κινβΓταί περί
ημερο^σιος
τόν ίδιον άξωνα από δυσμων sis άνατολάς , μας
«περίοδος της
σελήνής πδρΐ φ αίνεται, ό ΐι η σδληνη κινείται από ανατολών είς
την γτ>.
δνσμάς* ον τοσου'τφ όμως προχώρεΓ αυτή ι§ μοι*
ράς από δυσμων είς άνατολάς ’ διά τούτο η ωρα
Της ανατολής της, καί της διαβασβως της από τόν
{σημερινόν , καθ’ ημέραν άργοπορεΓ περίπου 4 9 6
λεπτά.
Φάσβίς της ' ιΟΟ?, Ηνβληνη eivat σκιερόν σ ώ μ α , φωτιζό°
σοληνης.
μενον υπό του ηλίου. (/'θεν πάντοτε είναι φωτισμενον τό ημισυ της όπιφανείας τ η ς 0 καί κατά την
πρός τόν ήλιον, καί τόν θεατήν θεσιντης, φαίνε
ται τούτο τό ημισυ ,· η^όλιγωτερον , η καί περισ»
σοτερον φωτισμένον. εΓταν η σελήνή ηναι όν άντιθέσει με τόν ήλιον, και η γη εύρίσκεται μεταξύ· των
δύο, τότε βλεπομεν δλον της τό η!μισφαίριον φω«
τισμενον, καί λέγεται^ί^ανσεληνοξ0 δσον απομα
κρύνεται άπό τούτην την ftetftv, καί πλησιάζει εις
τόν ήλιον $ τόσον όλιγωτερον βλεπομον το' φωτι.
σμενοντης ημισφαίριου * ©ταν φΟάστι sis τό ίίμισυ

του δρόμουτης., βλέπόμεν τό ημισυ του ημισφαι
ρίου , ηγουν τό τέταρτον της επιφάνειας τ η ς , κα&
τότε λέγεται , οτι ε?ναι έν,τετραγωνισμζί, m l τε 
λευταίων τέταρτον Ρ 'τα ν φ$άση τον ήλιον, καί
δΰρεθη μεταξύ αυτού y καί της γ η ς, τό φ ω τισμ έ-,
νον ημισφαίριου είναι γυρισμενον προς τον ήλιον ,

' οβεν δεν το' βλέπόμεν, καί τότε λέγεται σύνοδοςβ
Είτα οσον απομακρύνεται από τον ήλιον, τόσον
φαίνεται τό φωτισμένον ,μήρος* όταν φΟάση πάλιν δίς το ημισυ* τού δρόμουτης, φαίνεται τό ημισυ του Ημισφαιρίου , m.l τότε λέγεται πρώτον
τέταρτον κτ.
\
·
'_ ' Α*πό την σύνοδον «ως την πανσέληνον, τθ'
φωτισμένου μέρος της σιλτίνης είναι γυρισμενον
προς τΗν ανατολήν β άπο την πανσέληνον εως νά·
φθάση είς την σύνοδον, είναι γυρισμενον προς την
. δύσιν.
.
,.

soogo Η’ξεύροντες την μικροτέραν της σελήνης A’r
’ παραλλαξιν λεπτ* πρωτ.· 53^ καί δεύτ.
βύρί- ΤΓΛ σ3λη? ς
σχομεν , ovt η μεγαλειοτερα απο^ασις της σβληνη$
από της γης είναι μιλίων 2ΐ9$64* επειδή δε ημεγαλιιοτερα παράλλαξις είναι λεπτ. πρώτβ 6 ι β
καί δεύτ. 2 9 ^ τό περισσότερον ό,που πλησιάζει είς
Την γην, είναι μιλίων 1^ 2 2 1 4 . Ε’άν λάβωμεν λοι
πόν ")όν μέσον epov, η μεσαία άπόςασις είναι
2 0 5 8 8 9 · θ”Θεν εν γένει, ημπορούμεν νά ε’πωμεν,
οτι r,σελήνή είναι μακράν της γης 2 0 6 0 0 0 μίλια*

1009· Of Α\'ρονο'μοι εύρηκαν την διάμετρον Μδ'γεδος της
-της σοληνης είς την μεσαία#' αύτης άπο<ςασιν από σ3λγί ^ ·
της γης λεπτ. πρώτ. gi* καί δεύτ* 19. εκ τουτου
έσυμπέραναν, οτι η άληθης αύτης διάμετρος είναι
μι} ίων 18754* ήγουν όλίγοντι περισσότερον παρά'
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τεταρΓημόρων της διαμέτρου τ£ς γης , ητις είναι 'μιλιών 6 ^ 7 5 *· Η ’ξεύροντες την διάμετρον,
δύρίσκομεν, ότι η περιφέρεια τν[ς σελήνής είνα1
μιλιών 5^S42 * όδέ s7n:pavsta ι ι μ,ιλλιονίων τ ε 
τραγωνικών μιλίων * τό δε ςβρδον αύτης είναι κύ£ων ^455> των όποιων η πλευρά είναι ιο ο μιλιών
χοειάζονται λοιπόν 49 σεληναι, και τριτημόρι
ον, δια ν αποτελόσουν μίαν γην.
to

Α 'ρης.
ίο ιο. θ ' Α*ρης απέχει από ττ,ν γην 52*μιλ·
και μ.ίγίθος λιόνια λεύγας, και είναι μεγαλειότερος 3 )0 χιλι
Τβν Α’ρεΒς.
ά δ ες, και 240 λεύγας. Ο θεν άπ αυτόν θεωρού
μενος ό ήλιος , φαίνεται τό ημισυ άπ 0,τι τον
βλέπομβν οί κάτοικοι της γης * ομοίως και η θερμότης του είναι ημίσεια. Το φως του είναι ολί
γον κοκκινωπόν και θολόν* τό μήκος της διαμέ
τρου είναι 149° λευγών* τό μέγεθος του είναι
τό έβδομον μέρος της γης» Η' περί την τροχιάν
αυτού κίνησις είναι ενός χρόνου, ^ 2© ήμερων,
καί 23 ωρων * η δέ περί τον αξωνα είναι 24 ωρων,
καί ,59 λεπτών.
Λ' Τΐόζβ-Τίς ,

O X6f^G05, η Παλλάς,
1011. θ' (Α βέρτος παρατηρων τον πλανήτην *
ΓΤιρι tc-j
πλανήτου
Πιατσην , περί τού οποίου θέλω ομιλήσει μετ’ ο
Ο
λίγον , διετρεχεν έν ταυτω μ« τό τωλεσκοπιον ό
λους τούς μικρούς άςέρας τούς πλησίον της παρ
θένου , διά νά βεβαιωθη περί της τούτων θέσεως,
καί νά προσδιορίσω εύκολωτερον τον τόπον τού

'ifs^ctcv.

six

πλανήτου* Ε βλεπ* τον
οςόν άςερα της παρθέ
νου , πλησίον του οποίου είχεν ΐδεΐ τον πλανήτην
τον ιανουαριον μήνα* καί «Θαύμασε νά ίδη πλη
σίον αύτού, όςτις ητον τού έκτου μεγέθους, άλ
λον μικρότερου άςέρα ββδόμου μεγέθους, ό όποΓος εις διάςημα δύο ώρων άλλαξε θεσιν. Τούτο συ
νέβη εις τούς 1802, μαρτίου
Ε’νόμισβ κατ
αοχάς, ότι ητον κομητης * καί με τηλεσκόπιου, τό
όποΓον βμεγάλυνε τά αντικείμενα 2 8 ^ φοραΓς , του
έφάνη , ότι η διάμετρός του ητον 4· λεπτ. δευτερ.
αλλά τούτο προηλθεν από τάς ακτίνας, αί όποΓαι δείχνουν μεγαλειότερα τά αντικείμενα * αφ ου
άκοίβεςερον ιξε’τασεν, ευρηκε την διάμετρόν του
μόνον άμίσους λεπτ. δευτερ. 0> θεν εσυμπέρανεν ό
ΐ'ερωνυμος Λανδος, οτι η άληβης διάμετρος του
πρεπει νά ήναι μονον ιο θ λευγών. Ο δε Ερσχελλος άπέδειξεν, οτι είναι ακόμη μικρότερα , εως
24 λευγών, άγουν 70* μιλιών.
ιο ί* . Φαίνεται, οτι η τροχιά τούτου του νέου Τροχιά
του του
πλανήτου είναιελλειψις κεκλισμενη 35 μοίρα?· Ο'νητου. '
ρηθβΐς Λ ανδος, με πολλούς άλλου·; αγρονόμους,
βάλλουν αυτόν μεταξύ τού ΙΒάτση, καί τού Α*ρεος, φαίνεται δμως , OTt η τροχιάτου τεμνει την
τού Πιάτση. θ ' αυτός Λαυδος εύρηκεν , ό τι, καί
όταν αυτοί οί δύο ·ύρεθούν είς τό αυτό επίπεδου»··
«ίναι μακράν απ’ αλλάλων Ι<,* μιλ^ιονίων λεύγας*
Ο' Γαύσσος άςρονόμος τού Βρυνσουίκου λογαρι
άζει τάν περίοδόντου τεσσάρων χρόνων περίπου *
οότος εύρηκε την κλίσιν αυτού
μοιρών. Καί δια
ταύτην την μεγάλην του κλίσιν , φαίνεται νά μη
συναριθμηται*με τούς πλανητας , αλλά νά νομίζε_
αι κομάτης. Α’λλ’ επειδή δεν χάνεται ώς οί κο-

28.

?5δ

μηται, διά τούτο δε* ττρ·£7τ€t νά συναριΟμ/ηθη με
αυτούς, θ' ίδιος Ο λβερσος ωνόμασε Παλλάδα τον
νεον τούτον πλανήτην.
;

ΓΙίΩΤΛη?, ri Δημτττηο.
ι ο ι 3 - θ' πλανήτης Πιάτσας, η Δημήτηρ, εύρέ. θη τ η πρώτη ίανουαρίου εις τούς ι£θι. εις Παfv- }trs
λερμον τηςΧικελίας υπό τού μοναχού Πιατση.
τ.λαν ητ :υ
Π :α
Κ’φανη πολλά μικρόν σώμα, ως άςήρ ογδόου μεγεβους , καί τον παρατηρησεν εις διαςημα 4°*
ήμερων, h πειτ t τον παρετηρησ>χν και οι άλλοι
αςρονόμοι., οι όποΓοι καταγίνονται ολοι νά προσ
διορίσουν ~ην τροχιάν', και την περίοδόντου* θ'
Βυρκάρδος, Ολβερσος, Βοδος, και άλλοι, ςοχαζονται, δτι διά νά παρατηρήσουν την κίνησίντου,,
πρετει νά υποθέσουν , ότι η περίοδος του γίνεται
είς τεσσαρας χρονορς. θ'Μασκέλυος ευρηκεν, οτι
το φως του είναι μισήν φοράν περισσότερον λαμ
πρόν , παρά τό τού Ο’λβερσου. θ' Ιόρσχελλος coχαζεται, ότι η διάμετρος του είναι 55· λευγών
της Γαλλίας, ηγουν περίπου ιο2. ’Αγγλικών μι
λιών. Α λλ ό Ξχοότερος ευρηκεν, ότι είναι 5 ^ 9 γεωγραφικών μιλίων, ηγουν ο, 308- της διαμέτρου
της γη; · ό Πιατσης ωνόμασε τον πλανήτην του Φεοδινανδειον Δήμητρα, από τό όνομα Φερ δινάνδου
ο . -βασιλεως της Νεαπόλεως, και διά νά πάραςηση την καρποφορίαν της Σικελίας.
- , - ,τ

Ζευς.
Π? Ssi
Δ ice.

Τ0'-’

JOI.’. Ο έβδομος πλανήτης , ό μεγαλειοτερος , και λαμπρότερος μετά την Α φροδίτην,
είναι ο Ζευς. Α’πεχει άπό της γης ιγ8. μιλλιόνια,
κα: 6 ( } 2 C j c , λεύγας. Η*διάμετρο; του υπερβαίνει
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την διάμετρον της γης 1300· φοραΓς. Η'περί τον
ήλιον περίοδος τελβιόνει εις ι ι . χρόνους, καί 3 ΐ χ .
ημέρας , καί διατρέχει εκάςην ώραν λεύγας 10793*
Η περί τον άξωνα περις·ροφη του τελειόνει εις 9.
ώρας. 5
λεπτά. Η' επιφάνειάτου είναι περικυ
κλωμένη από ζώνας τινάς, π«ρί των οποίων δεν
€χομεν κάμμίαν. ει'δησιν.
\

ΙΤρρί των ό ο ρ ιφ ό ρ ω ν τ ο υ Δ ιάς.
ι ο ι ς . Α φ’ οό εύρε'θη-σαν τά τηλεσκόπια, «όρε- Ac^$c?c'·
4)ησ αν καί ©ί 4 * δορυφόροι, η σεληναι, αί όποϊαΐ Τ,υ Λίος*
περιοδευουσι περί αύτόν, εν
αυτός περιοδεύει
περί τον ήλιον, Ο Γαλιλαίος τους ευρηκεν. Οι ας-ρονόμοι δεν συμφωνουν περί του μεγέθους αυ
τών. θ ' Κασσίνης , καί Μαράλδης ςοχάζονται }
ότι αί διάμετροίτων εΐναt περίπου τό ημισυ της
διαμέτρου της γης. Με πολλην ταχύτητα περιοδευουσι περί τον Δία , καί πιθανόν είναι , ότι καί
περί τον ίδιον ά£ωνα περιςρε'φονται. θ ' πρώτος
δορυφόρος τελειόνει την περίοδόντου περί τον Δία
εις διάσημα μιας ημέρας, 18' ωρών,
πρωτ,
λεπτ., καί 33· δευτόρ. Q' δεύτερος εις 3· ΚΗ-ερ.,
53, ώρας, 13 ♦ τ:ρωτ., καί 4 2· δευτερ. θ ' τρίτος
εις μ, 3 » 42* .33· ° ' ^ τέταρτος εις ι 6, ι 6, J 2,
καί 8ο

ω

27'

Κρόνο?.

ι ο ί 6. Α’νώτερος του Διός φαίνεται ό Κρόνος*
ΐΤβρί
* \
^ /
v' Kfl OVO’J
απεχει απο της γης 3 27 * μιλλιονια 7 20()Ρ° λευ*
γας * οΟεν τό μέγεθος , καί η βν αυτώ θερμό της
»/
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του ήλιου, πρεπει νά ηναι yo. φβραίς μικρότερα,
παρά εις την γην. Η' περί τον ήλιον περίοδος τ ε 
λειώνει εις 29· χρόνους. 177. ημέρας, καί εις π ά 
σαν ώραν τρεχει 8 ^ 3 * λευγών διάβημα. Με γυμ 
νούς οφθαλμούς ό Κρόνος φαίνεται αςηρ , καί το
φως του είναι αδύνατον.
ι ο ΐ 7 ' θ ' Κρόνος πότε φαίνεται διόλου ς·ρογΔακτύλιος
•TCw Kp;v*w. γύλος , πότε φαίνονται δύο ακρα. Τούτο προέρχε
ται από ενα λεπτότατου δακτύλιον, σχεδόν επί
π:δον , ομόκεντρον μ« τον Κρόνου, από τον οποί
ον πανταχόΟεν επίσης απέχει. Η' διάμετρος τού
δακτύλιον προς την τού Κρόνου είναι ως χ ^ρό>
3. τό μεταξύ διάςημα είναι σχεδόν ίσον με το
πλάτος τού δακτυλίου, ηγουν το τριτημόριον της
διαμέτρου τού Κρόνου. Η* κλίσις του επάνω εις
την εκλειπτικήν είναι $ ι . μοιρών, καί 23. λεπ
τών. Ο" Γαλιλαίος πρώτος είδε τον δακτύλιον ,
αλλ’ ενομισεν, οίτι είναι δύο δορυφόροι* καί εθαύμ α σ ε ν , επειδή μετά δύο χρόνους πλέον δεν τούς
είδεν. Ο Τ*γένος πρώτος έκατάλαβεν , οτι ητον
δακτύλιος.
θ' αυτός εξήγησε, διά τί πότε φαίνεται, καί
πότε, χάνεται ό δακτύλιος. Ο ταν ό Κρόνος εύρίσκεται πλησίον του είκοςού βαθμού της παρθέ
νου , κα: των ιχθύων, τό επίπεδον τού δακτυλίου
εύρίσκεται κατ ευθείαν προς τό κε·ντρον τού Η 
λιου · καί έπειδη δεν είναι τόσον χονδρός, ω<ςε
νά φαίνεται καί από την γην, ό Κρόνος πρέπει
νά φανη ςρογγύλος * φαίνεται όμως τότε μία σκο
τεινή ζώνη περικυκλούσα τον πλανήτην , καί είναι
η σκιά τού δακτυλίου.. Τούτο διαμένει ενα μήνα*
χάνεται προς tgutois ό δακτύλιος, καί όταν ηνα*

μεταξύ τού ηλίου καί ημών, 5tort τό φωτισμένο/
μέρος είναι γυρισμένον προς τον ίλιον , όθεν καί
δεν φαίνεται*
θ ' δακτύλιος φωτίζεται καί αυτός υπό τού
ηλίου , καί εχει, ως η σελήνή, μέρη φωτιζόμενα,
καί μέρη αφώτιςα. Ε κ τ η ς κινησεως τούτων ό Ε*ρ<τχελλος έβεβαίωσεν, ότι ο δακτύλιος κινεΓται πε£ΐ
τον Γδιον αξωνα είς διαςημα ίο* ώρων , καί όλιγίντι περισσότερον.

Δορυφόροι

το υ

Κρόνου.

ΐ 0 ΐ 8. Ε'πτά δορυφόρους εχει ό Κρόνος* Το'ν
Πβ?>. των
'ο Τ
_ γένος _* τον
\ όε
^ πρώτον, όευ- £o2V
B«ptt>V
ί Ύ\
k
‘
,
,
1
τ · υ Κρονου,
τερον , τρίτον, χαί πεμπτον ο Κασσινης * καί τελευταΓον άλλους δύο ό Ενρσχελλος πολλά πλησί
ον είς τον πλανήτην. Αί τροχιαί τούτων είναι δι
ατόρως χεκλιμέναι έπάνο> είς την εκλειπτικήν. Κι
νούνται καί περί τον πλανήτην , καί περί τον ίδι
ον αξωνα. θ ' πλησιέςερος δορυφόρος τελειόνει την
περιοδόντου είς ωρ. 22, λεπτ. πρωτ. 4 ο, καί δεύτερ.
δεύτερος είς ημέρ. ι , ωρ. 8 , 5 3 * 9 ‘ °
τρίτος είς Γ> 2 ϊ , ΐ 8, 27* ο τέταρτος είς 2, ι 7*
.-J4, 3 2 * ° πέμπτος είς 4 * ι 2 ί
12 ° έκτος
είς ify 2 2, 34 ι 3 8 * ° έβδομος είς 79 ύμέρ., 7 » 47·

'
*’
τεταοτον
ευοηχεν

'>

/

ο

ΕνρΰχρΛλος, ό Ουρανός.
ΐο χ ^ . θ ' έννατος , καί άνωτεοος πλανήτης εί- nspl tcCe’?_
ναι ό εύρεΟείς ύπό τού Α’ςρονόμου Ε ρσχέλλου εις *χ*λλου7τλβ'
ν
\
.
ν
' νητβυ,
τους 1781. Απριλίου 13. Τον είοεν ε:ς τους ποδας των διδύμων. Προ αυτού τον είχε παρατηρη-

76 2

σει 6 Μαύερος είς τούς 1756' σεπτεμέρίου 2$ *
καί προ τούτου οΦλαμςάεδος είς τούς ι(κ)0. Δ ε 
κεμβρίου 2 > ' τον εςοχάσθησαν ως απλανή αςερα*
c-Οεν δεν τον εύρηκαν πλέον οπού κατ αρχάς τον
είχον παρατηρήσει. Η* χρονικό του περίοδος έλογαριά^Οη 83* χρόνων, 150* ήμερων., καί IS- ω
ρών' ώςε εις μίαν ώραν διατρέχει 7 °· λεύγας.
Το διάτημ.άτου α π ό την γην.βίναι 6$θ. λευγών,
^
'
* f/
< /
f r_
εννεα φοραις μ.ακροτερον παρ οσον απεχει ο ηλι»
ος απο την γην, Χΐ’νομάσθη παρά του Ε ’οσχελλου
Γεώργειον αςρον , είς τιμάν Γεωργίου γ. βασιλεως της Αγγλίας* ο Βοδος τον ώνόμ,ασεν ουρανόν»
αλλ οι αγρονόμοι τον ονομάζουν Ινρσχελλον.

S-

Δορυφόροι του Ε’ρβχρλλου.
αυτ-i'j

10-2 0. θ' αυτός Κ ρσχελλος ευρηκε δύο δόρυφόρους * «λπίς είναι νά εύρεΟούν καί άλλοι.
U f Q l τον εκλπψεον*

Τ', εώτι ή
ϊΟ ’ Τ. Λέγεται Βκλειψις η πρόσκαιρος ελλει.
£κ/ ':ν:ς·
ψις τού φωτός απο' κάνεν ουράνιον σώμ.α * διότι
βυρίσκεται σκιερόν σώμα μεταξύ τού ουρανίου ,
καί του ημετέρου οφθαλμού * η μεταξύ εκείνου ,
καί του ηλίου* Η" Εκλειψις , η είναι πραγματικά,
r r,οκούσα. Οταν άγη ήναι μεταξύ τού ηλίου,
και τηςΧεληνης,έκλείπειπραγματικώς τό φως της σε.
ληνης· διότι δεν ημ.πορούν νά περάσουν εως είς αυτόν,
αί ακτίνες τού ηλίου. (Εταν ησεληνη ηναι μεταξύ τού
ν ηλίου καί της γης,εκλείπει κατάτό φαίνόμενον τό φώς
τού άλίου, διότι η σελ/,νη επιπροσΟούσα, δεν άφώ

/!· ο
νει f a s ηλιακά? αχτίνας νά ελΟωσιν ευ>ς είς η
μάς.
Η Εκλειψις των άςέρων διά της σελήνής, η
άλλων σωμάτων ^ ηγουν η δοαουσα εκλειψις, λέ
γεται Κρυ£κ. Ο ταν ό τυχών πλανήτης, ως 6 Ε'ρμης, η Αφροδίτη πέρα υποκάτω του ηλίου , σκε
πάζει μέρος αυτόυ, δθεν λέγεται Διάβασις.
1022. ΚαΟ εκατόν μήνα η σελήνή ευρίσκεται ΓΓϊ τ ι
ται at
εν συνόδω με τον ήλιον , καί εν άνίίθεσει * πλην ψβ'.ς.
δεν γίνεται καθ’ έχαςτον μνμα εχλειψις ήλιου, καί
σελήνής* διότι της σελήνής η τροχιά είναι κεκλιμέ
νη επάνω εις την εκλειπτικήν * δθεν όταν εις την
σύνοδον, καί είς την αντίθεσήν ευρεθη σελήνή εις
το άνω μέρος της τροχιάς, η
τό κάτω , αί
ακτίνες του ήλιου δεν εμποδίζονται νά έλθουν είς
ημάς , η είς την σελήνήν. Ο ταν όμως* βύρεΟη η
σελήνή είς τους δεσμούς, η αμμαΤα, η πλησίον
» Λ
ν
f/
/
αυτών, τότε γίνεται εκλειψις ήλιου, αν ηναι σύ
νοδος * καί εκλειψις σελήνής, αν ηναι εν αντιΟε.
σει. Οί δεσμοί της τροχιάς της σελήνής δεν μέ
νουν πάντοτε είς'τον αυτόν τόπον* αν έμενονζ επρεπε νά χγίνωνται α* εκλείψεις είς τους αυτούς
μήνας, καί είς ·τάς αύτάς ημέρας.
Οί 'δορυφόροι των πλανητών δοκιμάζουν καί
αυτςί εκλειψιν , ως καί η ημετερα σελήνή.

γίνον
ex/'si-

εις

f

,

FTf^i tav Κοuntov.
a

ϊ ° ;Χ3 . Οί Κομηται είναι σχεδόν ομοιοι μ* τους Τ'. ί:.·α:
πλανητας, καί δέχονται τό φώς από τον ήλιον καί κου.ητα!.
αύτοί. θ'Κευτωυ άπέδειζεν, ότι οί κομηται περιοδευουσι περί τον ήλιον , όμως τό περί κομητών

οί

ιΓναι ολίγον εγνωσμόνον εις ημάς από όλον τό η
λιακόν σύςημα. Καταγραφουσιν ελλείψεις παρά πο
λύ παραμηκεις* οθεν τούς βλεπομεν , όταν φΟάσουν εις τό περιτλιον , διότι εί^ τό άφηλιον είναι
πολλά μακράν απο' ημάς. Κινούνται από ανατο
λών εις δυσμάς, από δυσμων εις άνατολάς, άπό
άρκτου εις μεσημβρίαν , καί από μεσημβρίας εις
άρκτον. Η" κίνησίς των ημπορεί ν.ά ηναι τεταραγμένη * διότι εις την επιςροφηντων η μπορούν νά άογοπορησουν πολλούς μήνας, καί τό αίτιον είναι
Α ελξις των πλανητών, μάλιςα του Δ ιό ς , τού
Κρόνου, καί τού Ερσχελλου.
λ ' ν :ο ,α α Χ ία
02 4 - Ε’πειδη των κομητών αί τροχιά! είναι
*tr ς TOjTtev
πολλά παραμηκεις , «χουσαι πολλην εκκεντρόττxivr.csaj? ,
καί tsC ίια- τ α , διά τούτο όταν ηναι εις τό αφήλιο ν , ευρίς.-,ματος.
σκονται πολλά μακράν τού Η λιου , οθεν καί τό
φως των είναι πολλά αδύνατον. ϊΓ κίνησίς των δεν
είναι πανταχού η αύτη , *λλ’ είναι ταχύτερα , ό
ταν εύρίσκωνται εις τό άφηλιον,
Ο: κ^,κ.ηται
1025- Ε ίπ α , οτι η κινησις των κομητών υποΓ ~ c ΐ οCν
v a * a : a - D V / V κειται εις Ταραχήν , διά την ελξιν των πλανητών,
■ tc η λ t a x - v
Λ λλά καί οί κομηταί , οάαν πεοωσι πλησίον της
W. e --μ.*·.
γης , η Των άλλων πλανητών , ημπορουν να ποοξενύσουν ταραχήν εις αύ~ούς. Ο’ Ουίςων εξηγεί
τον κατακλυσμόν διά μέσου ενός κομήτου, ος τις
είναι ό αύτός, οςτ ις εφανη εις τούς ι6 8 θ * διίσχυρίζεται πρός τούτοι?, ότι ό κομύτης περιοδεύων
περί τον , λιον, καί περιεχων καυςικάς άτμίδας,
ημπορει να προξενηση έλα τά κακά , ο^α επροφητευθησαν περί της συντέλειας τού αίωνος. Α’πεδειξανοι μαθηματικοί, ότι εάν κομητης σύγκρουση
ιην γην με την εναντίαν φοράν απ' εκείνην με την ό'

ι
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ποίαν φέρεται, πράττει να έμποΔισθη η' κίνησις
της γης , καί 0ta την έψελξιν του ηλίου , πρέπει
να πέσωμεν εις τον Η λιον. Ε’άν ο κομήτης πλτ·«
σιάση εις την γην, παρ„ χά. 12000 λεύγας, η
χαμηλότερον* με την ελκυςτκην του Δύναμιν ημπορεΓ
να μετακίνηση τα ύΔα'τα της θαλάσσης * και αν μείνη πολύν καιρόν ε’ς τόν αυτόν τόπον , ημπορεΓ να
κατακλύση την γην.
1026* Hr άπόςασις των κομητών είναι άπροσΔι- Α
μίγεΟ ος, χχί
όριςος. Of φανείς εις τούς 168ο* τόν Δεκέμβριον μήνα, άοι&μος των
,πέρασεν 166 φοραΓς πλησιεςεραν τού ηλίου, παρ' χ ο μ η ϊ ω ν ,
όσον είναι της γ^ς τό Διάςημα * καί «Δοκίμασε
τόσην θερμότητα , ως·8 ό Νεύτων τό ελογαριασεν
2 8 χιλιάΔαις φοραΓς μεγαλιώτερον παρ’ όσον Δο·
κιμάζομεν ημείς 'τό θέρος» ΙΙερωσιν άλλοι κομηται πολλά μακράν από τόν ήλιον, όθβν πρέπει
νά Δοκιμάζουν υπερβολικόν ψύχος. Το μεγεθο’ς των
είναι Διάφορον, θ ' αριθμός τ ω ν πολύς. Ο* πίναξ
τού Α'λλδύου περιέχει 2 1 μόνον κομητας. θ' έκ
Πολωνίας Λυβιενίτσκης λογαριάζει άπό τον κα
τακλυσμόν έως 4-15 * 0ι* αγρονόμοι όμως περί τού
του λεγουσιν , ότι ό ρηθείς άςρονόμος λογαριάζει
πολλάκις τόν αύτόν κομητην φανέντα. θ ' ΛάνΔος
λογαριάζει μο'νους 79τ .ε ς ο .3 ΐς ,

, 1027. Φαίνεται έμπροσθεν τού κομήτου εν Κ ιμ η τΰ->
φως, τό όποΓον πάντοτε είναι άντικρύ του άλίου * Χίμητων.
τούτο λέγεται κόμη, η ουρά. Ο: αγρονόμοι βεβαιόνουν, ότι είναι τού κομήτου η άτμοσφαΓοα. «

(ίτα ν φανη κομητης, ό χυΔαΓος λαός σ χ ά 
ζεται , ότι μέγα κακόν πρέπει ν’ άκολουθηση εις
την γην. T rv'σήμερον όμως, άφ* ού ,τό γένος εφωτίσθη όπωσούν, Δεν πρεπαι νά πις^εύη τών γρα-
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ών του; μύθου;. Ο: κομηται ημπορουν νά προξε
νήσουν μεταβολήν είς τό φυσικόν , όχι είς τό πο
λιτικόν , r -είς τό ύΟικόν.

Περί Των Xfyouivcov κατοίκων των ττλαντ) Των.
Π-.6ανον c1028· Α’πο την ομοωτητα της γης προς τους
τ:
άλλους πλανητας εσυμπέραναν οί άσρονομοι , ότι
t i t v CVT6C ζ ι ο ν .

f

-

. *

'

'
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r» ,

... ·
οι πλανηται κατοικουνται, ως και η γη, Ui πλαr.:*.ανλτας. , νηται περιοδεύουσι περί τον ήλιον εις εκλειπτικήν
τροχιάν ♦ κινούνται περί τον ίδιον αξωνα. θ' Μητρόδωρος παρά τοι'ς παλαιοΓς ένομίσΟΓ άτοπος *
διότι εφρόνει, ότι εις τούτο τό απεραντον διας-ημα , εις κοσμος μονος είναι κατοικημενος , ως
εάν ττον είς μονος ςάχυς εις μίαν εκτεταμεντν
πεδιάδα. Πας αγορ είναι ομοιος με τον άλιόν μας,
άγουν εν φωτεινόν σώμα, διωρισμενον ως κεντρον να φωτίζη αλλα σώματα, δηλαδη τούς περικυκλούντας αυτόν πλανητας.
ιτ/.η$νς των

1029 Πιτεύουν οί άςρονόμοι, ο τι κατοικουνται

va)V y.0'jiV.Wv. ώπο ζωτας, και λογικάς ουσίας,οχι μόνον οί άμετεροι
πλανηται, καί ο: δορυφόροι αυτών, καί ό τού Κρόνου
δακτύλιος- άλλ «πειδη καί πας άςύρ είναι ήλιος, και
περί αυτόν περιοδεύουσι τόσοι πλανηται, ο'λοι ε·ναι
κατοικημίνοι. ΟΟεν καί οί της Σελήνής κάτοικοι
f
\
f.
\
y \
/
»
πρεπει να καμνουν τας αυτας παρατηρήσεις περί
•ημών, καθώς ήμεΓς περί αυτών* διότι η γη παριςάνει είς αυτούς τάς αυτάς φάσεις. θ ' ήλιος αυτο ς, λέγουν, είναι κατοικημενος.
Λ ντι^λοίΐς.
ι ο 3 °· Α νΟίςανταί τινες, λεγοντες, πώς εί
ναι δυνατόν να ζωσι
(Γωα είς τον Οεου.ότατον
τ.~
*
Iί
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λιον, και «ίς τόνψυχρότατον ΕΓρσχελλον. Οί t o u
ούτοι υποθέτουν, Οτι πάντα τα ζώντα, είναι ώς
Οξ άνθρωποι, καί τά επί γ-ης ζωα. Α’λλ’ η του θε*
ου παντοδυναμία δεν αδυνατεί να πλάση οντα
ανάλογα εις την κράσιν με τον πλανήτην, εις τον
όποΓον είναι διωρισμενα νά ζωσιν. Ουτβ είναι
εναντίον τό σύςημα τούτο είς την ενσαρκον οικο
νομίαν * διότι αυτή εγεινε διά τάν σωτηρίαν του
ανθρώπου, ηγουν του λογικού ζώου του κατοικουντος είς την γην. Τί εγεινεν όμως διά τους κατοίχους των άλλων κο'σμων,
θεία γραφή δεν
μάς τό εφανερωσεν, ούτε ητον άναγκαί'ον νά μάς
τό φανέρωση.

Vj

Αιτία της τον Πλανητών κινήβεας.
1031. Α’πό τον Κεπλερον, και Νεύτωνα έ- Τ :ς r. *·!:ι*·
Τr; ς τ ν τλχ.
μάθαμεν τάς αιτίας της κινησεως των πλανωμέ- VΌ 7 :υ V
κ’.νηνων τούτων σωμάτων. Τα ουρανία σώματα καταβαρύνουσιν εναλλάξ τό εν επάνω είς τό άλλο,
η ελκουσιν αλληλα εν όρθω λόγω τών όγκων, καί
εν άντιπεπονθοτι του τετραγώνου τών διαςηματων. Α λλ’ έπειδη ό Ηλιος είναι μεγαλειότερος
τών πλανητών, ελκει Ολους αυτούς* καί διά την
αυτήν αιτίαν εκαςος πλανήτης ελκει τούς δορυφό
ρους του. Α’λλη δύναμις , λεγομένη Κεντρόφυξ,
δεν αφίνει νά πέσουν
πλανηται είς τό κέντρον.
Ε κ των δύο τούτων δυνάμεων , μη δυννμενος
ο π λαν νίτης νά φύγη από τό κέντρον, ούτε νάπεση
είς αύτο', καταγράφει καμπύλην γραμμήν * διότι
όπου φαίνεται, άτι απομακρύνεται, ευθύς ελκόμένος επιςρέφει είς τά όπίσω * καί ίπειδ» «ίς το

οί

v6S
περιηλιον έλκεται πεοισσο'τερον , εις δεν τό αφηλιον όλιγώτερον ,-δ ιά τούτο δεν χαταγράφει κύ
κλον, αλλ’ έλλειψιν, πολύ, η ολίγον παραμηχη*
καί τοιαύτας τροχιάς καταγράφουσιν ο: πλανηται,
καί οί κομηται. Κ αν αί δυο δυνάμεις ήσαν 'ΐ'σαι,
ά τροχιά r:θελeν είσθαι κύκλος»
Κανών τ ;ϋ

K:::Xc'f9υ.

Κεπλεοος παρετηρπσεν εις τάς κινησεις των πλανητών, οτι τά ύπ αυτών διανυόμενα εμβαδά είναι ανάλογα τών χρόνων * οΟεν
ό<το> πλη,σιέςερος είναι ό πλανήτης εις τό άςρον
του περί τό όποΓον κυκλοφορεί, τόσω ταχύτερον
τρεχει, ηγουν μικρότεροι είναι οι διανυόμενοι χρό
νοι * διότι είναι μικρότερον καί τό^ τριγωνοειδες
εμβαδόν.
ί0 3 2*

Π

Των Π α λ ιρ ρ ο ίω ν .
Τι ίΓναι της
1° 3 3 · Εί$ Την θάλασσαν γίνεται Οαυμα^όν τι φαιήαλάσσης «· νόμενον, τό. οποίον εχει σχεσιν μέ την Α’ςοονομίαν,
“
* Τ α νερά της θαλασσής έχουν όυο εναντίας και περιοδικάς κινήσεις, δ η λ α δ η τρέχουν από τον ισημερινόν
προς τούς πόλους, έιτα επιςρεφουν από τούς πόλους
προς τον ίση μερινόν* καί τούτο γίνεται δύο φοραΓς τό
ήμερο νύκτιον. Τοβλεπομεν όφθαλμοφανώς, οτι τό (
ύδωρ τού Ώ,’κεανού εις διάςημα εξ ωρών τραβίζεται από μεσημβρίας προς άρκτον, καί ύψούται
εις τούς αίγιαλούς πότε πολύ} καί πότε ολίγον*
καί άφ’ ου μείνη ούτως ησυχον i f λεπτά ,,τρα-.
βίζεται "πάλιν όπίσω ημίσειαν περίπου λεύγην,
καί άφίνει ξηρόν τον αίγιαλ^ν* καί τούτο ομοίως
εις διάβημα εξ ωρών* είτα μένει ησυχον ι5 λε
πτά , καί πάλιν αρχίζει νά ερχεται προς τούς αί
γιαλούς.
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1035· Α ίγνω μαιτω ν παλαιών φιλοσόφων r e - Af-riov τύν
ρι των παλιρόΐων είναι αύται. Ο' ΓαλιλαΓος έδό- 7:UA:??ei JV·
ξαζεν , οτι το αίτιον είναι η ημερούσιος , κα: χρο
νική κίνησις της γης. Msptxoi ελεγον , οτι τα νε
ρά των ποταμών χυνομενα είς την Οαλασσαν, την
φουσκόνουν. Α λλοι, οτι εις τό βάθος της θα
λάσσες εύρίσχονται δίναι , αί όποΓαΐ ροφουν, είτα παλιν εκβάλλουσι το ύδωρ. Α λλοι, ότι είναι
βρασμός, έξ αιτίας του υπογείου πυρος. Tr.v σή
μερον όμως χανεΓς δεν αμφιβάλλει, οτι η παλίρ
ροια προέρχεται από την βλκυςικην δύναμιν Η'λίου,
καί Χεληνης επάνω εις τά νερά ττς θαλασσής.
1036; ΤρεΓς περιόδους βλέπομεν εις τάς πα- π ί5.'0,γ0,
λιρροίας, ημερουσιον, μηνιαιαν, καί χρονικήν. Ε κ ~·ον τταλ-.ΐτούτων των τριών περιόδων εβεβαιωΟησαν οί Α 
γρονόμοι , οτι των παλιρροίων η αίτια είναι η ελκυςικη δύναμις Η'λίου, xoi Χελάνης.
1037* Η* μεσαία ημερούσιος περίοδος είναι 24 Η'ι/.»3ο·,ν.
ωρών, χαι 49 λεπτών. Είς τούτο τό διάςημα δυο
-s?ie
φοραΓς γίνεται η παλίρροια* χαί ούτος είναι ό χρό
νος , τον οποίον δάπανα η Χεληνπ, διά νά *«μη
τν*ν μεσαίαν δοχουσαν ημερουσιον περίοδον περί
> την γην. Είς ταύτην τι}ν ημερουσιον περίοδον βλεπομεν, οτι η ροη του υδατος περισσότερον τρεχει
προς τούς ανατολικούς αίγιαλούς , παρά προς τούς
δυτικούς* μεταξύ όμως των τροπικών πάντοτε
^τρέχει από ανατολών είς δυσμας ΠαρατηρεΓ:αι,
ότι είς την διακεκαυμενην ζώνην , όπου δβν είναι
εμπόδιον η ροη συρ.βαίνει κατά τον αυτόν και
ρόν είς τούς τόπους, ο,που εύρίσχονται υπό τον
αυτόν ισημερινόν* εξ εναντίας, είς τάς εύκρατους
ζωνας συμβαίνει προτερον είς οσους τόπους έχουν
C cc

;

$

ολιγώτερον πλάτος* καί όκειβεν της 6 μοίρας τού
πλάτους η porj είναι ανεπαίσθητος.
103?· Είς καΟεκαςον μήνα η παλίρροια
t
/
«
<
...'
ν
είναι υψηλότερα , όταν η σελήνή είναι ι$

μοίρας έxciOav από την πανσέληνον , καί άπό
τ η ν σύνοδον , αί,όποΓαι καί αί δυο λέγονται Συ
ζυγία». ** χαμηλότερα δε, όταν η Σελήνη ήναι I 8
μοίρας έκεΐ'Οεν από το πρώτον, καί από τ.ό τελευταΓον τέταρτον, τά οποία λέγονται Τετραγωνισαοί. Είναι παρατηρημένου, OTt η παλίρροια
αυξάνει άπό τούς τετραγωνισμούς εως τά 1' συζυγιας * και ολιγοπευει απο τας συζυγίας 66>ς τους
τετοανωνισμούΠαρατηοεΓται ποος ΓΟ’Ποις , οr 1
,
όταν η Σελήνή ευρίσκεταί είς τας συζυγίας
, η
είς τούς τετραγωνισμούς , η υψηλότερα παλίρροια
συμβαίνει τρεΓς ώρας υςερον αμ ου πέραση η Σ ε 
λήνή από τον ίσημεοίνον. Κ’άν η Σελκνη. προ/ωρη-από τάς συζυγίας ε ίς τούς τετραγωνισμούς, η.
ζψηλέρα Παλίρροια γίνεται προτότερα παρά τάς είρημένας' τρεις ώρας * και τό εναντίον συμβαίνει, εάν
προ/ωρη άπό τούς τετραγωνισμούς είς τάς συζυγίας»
1039* Κίς καθεκαςον χρόνον η υψηλότερα π α 
λίρροια , ο,που γίνεται τούς άλλους μίνας είς και
ρόν τών συζυγιών , γίνεται ακόμη υψηλότερα πε
ρί τάς ισημερίας * διότι τότε καί ό Η^λιος , καί
Σελήνή εύρίσκονται είς τον ισημερινόν. Είς τάς
ισημερίας γίνεται χαμηλότερα ^ παλίρροια περιτ
τούς τετραγωνισμούς, παρ όσον γίνεται χαμηλό
τούς άλλους μήνας. Είς δε τά ηλιοςάσίιν:, αί πα~
λίρροιαι τών συζμγιών δεν γίνονται τόσον ύψη.λαί,
ως είς τούς άλλους μήνας. Είς ταύτην την περίο
δον είναι παρστηρημάνον , ότι «ίς τό ήλιο ηά-

Υ

■/,

77i
$t6v τού χειμωνος μβγαλειότεραι γίνονται *ί παλίρρόιαι,' παρά
τό ήλιοςάσιον του θέρους * καί τόσαε
μέγαλε^ότεραι, οσω πλησιεςέρα είναι η Σελήνή είς
την γην, 'χαΐ άκόμη μεγαλδίοτεραι, όταν ήναι
πλησίον του ισημερινού, ήγουν εν γενει, μεγαλειότεραι γ(νόνταί αί παλίρροιαι , όταν η Σελήνη εν
7 Ταύτω έ $ ρ ί $ χ ε τ α ι ε ι ς τον ισημερινόν, είς τό πε
ρίγειου , καί εις τάς συζυγίας. Ε τι είναι παρατηρημένον είς τούς αρκτικούς τόπους, ότι αί πα"
λίρροιαι των συζυγιών είναι μεγαλειότεραι τό θέ
ρος προς τό έσπερας, παρά την αυγήν* τον δε
χειμώνα μεγαλειότεραι τό πρωί, παρά τό εσπέ
ρας.
1040. Η ζεύρομεν, ,οτι τά ουρανία σώματα ε ν ερ γ<;*
έχουν ροπήν τό εν ποός τό άλλο , καί οτι ή ελκυ- της Σελήνης
87;ανω εις το
ςτκή δύναμις είναι έν αντιςρόφω λόγω των δια ι.δ'ωρ της 6*βημάτων. Ε’αν ή γή ήτον επίπεδος, έπρεπε νά λίσσης*
ελκεται πανταχού επίσης υπό τής Σελήνης, όθεν
δεν έπρεπε νά ακόλουθη καμμία παλίρροια. Ε’πβιδή όμως είναι σφαιροειδής, αλλα μέρη αυτής εί
ναι πλησιεςερα είς τήν Σελήνήν, καί αλλα μακρότερα. (Λεν άλλα ελκονται περισσότερον, καί άλ.
' λα όλιγωτερον. () που λοιπόν «ύρίσκβται ή Σελή
νη , τά νερά ύψόνονται προς αυτήν , καί πλημμυρούσι προς τούς εκεί εύρισκομ.ένους τόπους. Ε'πομένως όσα είναι από τό εν μέρος, καί άπό τό άλ.
''λο τής γής, πρέπει νά χαμηλώσουν. Το δε
διμμετρου αντικείμενον , επειδή πολλά ολίγον ελκεται, μ,εόει όπίσω, καί ύψόνεται προς τό εναντί
ον μέρος, (Λεν κ’ «κείνο πλημμυρεί προς τους ε
κεί τόπους.
Οταν συνέλθουν κατ ευθείαν γραμμήν ο Η λ ι
C ccu

έις

εκ

η?Ί
r,

o> καί
Σελήνη, τό αποτέλεσμα γίνεται μεγαλειότερον. Κ’αν όμως από τό εν μέρος «ναι ό ηλι-,
ος, χαί από το άλλο η σελήνη , «γουν εκ. διαμέ
τρου αντικείμενα, το αποτέλεσμα γίνεται μικρόΤεοον. Δυο φοραΓς το ημερονύκτιο'/ πρεπει νά πέ
ραση η σελήνη από τον μεσημβρινόν 5·06δν'δύο:ροοαΓς πρεπει νά υψωθούν τά νερχ άπδ τθξ|$ό μέρος,
καί από τό άλλο , καί δύό να χαμηλωθούν.
*·β ' π 4¥$η\ή Σελήνή τ&ρα πρότερον είς τα ανα
τολικά παραθαλάσσια , ^άί υς’ερον εις τά δυτικά,
διά τ&υτο ροη γίνεται μάλλον πρός ακατολάς Λ
παρά πρός δυσμάς. Δυσκόλώτερον εξηγείται η γε
νική της θαλάσσης κίνησις μεταςύ των τροπικών
από ανατολών είς δυσμάς * ό'θεν και ό προς δυσμάς
πλου* ε&αι· δυσκολώτερος, παρά τον προς ανατολάς,
καί 6 Αλεμβερτος το απεδειξεν.
Η ’ σελήνή αληθινά δεν. εύρίσχεται πάντοτε είς
τον 'ισημερινόν, δεν απομακρύνεται όμως άπο
αυτόν περισσότερον από 28 μοίοας* διά τούτο αί
παλίρροια*. εις τούς πλησίον των πόλων τόπους siναι υ.ικοαί.
Ο ταν ήναι sv σΐονοδώ ο ήλιος , καί η σελήνή,
ενεργούν και τά δύο σώματα εν ταύΐω επάνω είς
τό ύδωρ της θαλάσσης ’ διότι καί τά δυο ένταυΤω διαβαίνουν τον μεσημβρινόν * όταν εν αντίθε
σή σπουδάζουν και τά δύο νά υψώσουν τά ύδαΤα εί; τον αυτόν καιρόν , οθεν είναι μεγαλειότε- *
ραι αί παλίροοίαι είς τάς συζυγίας.
Είς τό ηλιοςάσιον τού χειμώνος ό ήλιος εύρίσκεται πλτσιεςερος εις τάν γην , οθεν καί η π α 
λίρροια μ,εγαλειοτερα. Το αυτό συμβαίνει, καί ό
ταν η σελήνή ήναι είς τό πεοίγειον.
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773
Δι*3ορα
1 0 4 ». Κατά διαφοφους περιςάσεις διαφέρουν
τω ν
τ. α λ '. ^ και Λΐ τταλιρροιαι. Ο χαμηλός πυθρ»ν , η ανω potu>v«
μαλία των αίγιαλων, τά ςενά μέρη της θαλάσ
σης, καί τά τοιαυτα, προξενούν διαφοράν είς τάς
παλιρροίας. Εις τάς μικράς Οαλάσσας είναι ανε
παίσθητοι, ως είς την Βαλτικήν, ε;ς την Κασπιά
α ν , κα: εις την Μεσόγειον.
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A-

A»-γγβ -:α.

Παρ «ΥΡ·
484
27,3

Α’ δαμαντίνη. γη.
καί εέτ*ης.
Α δ άμα ς.
] 79
καί έξης.
^ ^»Ν/
Α όενες.
485
Α’ διαβατόν.
ι8
Α’δράνεια.
«3^
καί έξης.
Α ερος-ατικη μηχανη
440
<5"^
καί έξης.
Ακρ καί έξης
491
,ύττοχωρησις.
494
—' Ολ/ψις
498
.συμπίεσις καί έξης 502 ν;° 4
χρήσεις
321
κα> έξης.

\

. Αίματος χρώμα καί έξης 383
κυκλοφορία'
'38ο
Αλας

145— *5 7 — J 78

H a nka y1ci .

Α’λευρογαια
καί έξης.

243

A λικδν οξύ πνεύμα
και έξης.
Α'μμωνιακον πνεύμα
Α μμωνίαν
καί έξης.
Α*μυλον
Α’ναζεσις
καί έξης.
Α’ναλίκνησίς δωμάτων
Αναπνοή
κα: έξης
κα: έξης.
Α ^.μ οι
καί εξης«
Avv6a
ΑνΟραξ κα: έξης
Α’νθραχικον οξύ

4,3 1 '

καί έξης

4t3S
ι
4 .5.8

ioj
83 2
377
389
399
475

1J2
4 Τ*

Πίνα? Πραγματιαΰης.
Παραγρ«

Παραγρ.
ανβρακουχα
178
Α ραίωσις
3 °-8 6
έξης
93
2 .‘6
Α ργιλος
* <*/^
κα: έξης.
Ανργυρος
284
καί εξής — κεραυνών 289
κα: εξής.
Α ρσενικον
3 29
καί εξής.
Α ςερες κατ
ινοι 9 ^°
καί εξής Νέοι
953
κινήσεις αυτών
954
Α ccO/θμία
5 02
καί εξής.
Α^σταλτος
4:Β
Α ’τμοσφαφα
536
καί εξής.
I
Αυτί ον
κα: εξής.

>Ol

άς>ριγμί

Β.
Βαρομέτρου
καί εξής.
Βαρεία
καί εξής.
Βαρύτης
κα: έξης
καί εξής aspος
«ιδική

548

. ΒισμουΟίον
Βλαςήσεις μεταλλικά!
Βλεννα
Βολή σωμάτων

4^6
$60

45 [
830

Γ.

)'αίαι

232

ya: εξΓ,ς.
F αλα
489
Γάνωματο>υ χαλκών άγγείων
3° 6
Γ εωργική
469
Γή
984
καί εξής,
Γη του Χυδνείου
2*54
Γλυκίνη
*5i

Δ.
487
12—14
S6X

Δέρμα
Διαιρετόν
Διοπτρική
καί εξής.

J1l?/·

2 20
3*
824

.347
6ο

Εκζεσις
κα: έξης
Ε χλβίψεις
καί έξ/ς.
Ε’κπυρσοχρότ/,σις

«
ι

ir3
' 545
1022 Λ
ιο3

Π ίν α ξ Ι Ιρ α γ μ α τ ιώ ό τ ) ? .

„

ΙΤαραγο. |
Θερμαντικόν
11

Ε κτασις
Ε*λαια:
17 * — 18^ —4 ί 9
χα: εξη?.
Ε’λατικότ/ς
24

χα: έξης

5»°

χα: εξ^ς
3 20
Ε μφυτον θερμόν ^8 7 —3 9 '^
ν ' V-^
Sc/?»
Ε ’φελχυσις
4Τ
χα: έξης
44 —58

XCU

ζ.
Ζυμωσις
Ζωα
χα: εξ/:?.

ϊ ι6
477

χα: έξης
χα: έξης
χα: έξης
χα: έξης
χα: εξής
Θερμαντιχόμετρον
Θερμόμετρον
Θεωρία, χα: σύςημα
Θλάσις άςρονομιχη
χα: έξης
χα: έξης.
Θλιπτόν
Θλίψις τών ρευσων
χα: εξη?.

71
98
1°ί
1 1I

II7
8ο
9ί

4
945
881
23

8Π

I.

. Η.
Ηλεκτρική υλη
χα: έξης.
Η λ ιο ς
χα: εςης.
Η ’/ο ς
χα; έξη?.

Παραγρ.

6

jo

9 55
573

Η χω
/ α : έξης
/?
Θ»
θειον
2C3
' χα: έξης — Οεΐωδες
οξύ πνεύμα
43 ύ

’Ιδιότητες των κωμάτων
8
καί εξη?.
νϊνες τού ξύλου
4$5
νΧρις
896
χα: έξης.
’Ισορροπία των ρευςων 8.74
καί έξης.
’ΐτρία
Κ.
Καθρεπται
χα: ίξη?.

87^

Πίναξ Π ραγ ματιάν τκ.
Παραγρ.
2X8

Καλια
χα: έξης.
Κασσίτερος
_302
χα: έξης.
Καυσις
,393
χαί. έξης.
Καινός χα: χαπνία
399
Κάαφο^α
46]
>♦ i
Κανδιον
4 S4
Καυςιχά ενοπτρα
884
Κενόν
22
Κεντρικά: δυνάμεις
83ι
Κινήσεις σωμάτων
8οο
και έξης
8 '4
χαι έξης — ανταναχλωμενη
821
θλωμενη
823
χαί βξης — ταχυνο.
μένη
8ζ 6
καί έξης — διαχεχλι'
>
'^
μ*νων εττιττεόων
838
χαμτύλη
82?
των ουράνιων σ ω μ α τω ν ^ δ
χα: έξης.
Κινητόν
3 4 -3 9
Κιρχονία
252
χ α ι έξης»
Κ λίματα
ϊ>2<5
Κοβάλτιον
34.3
Λ <1/^
χαι έξης.
Κόμ;α

4 5 ^— 463

Hapayp.
1024

Κομίίται
χα: δ,ξχς.
Κο'χχαλα
Κολομβίαν
\ ' V""'
καί έξης.

482
341

Λ.

27»

Λευκόχρυσος
καί έξης.

Μ.
Μανγανησιον
χα: έξης.
Μαγνητισμός
καί εξηίν
Μάννα
Μελαν γραφικόν
Μέλι

35°

Μέταλλα
χαί· έξης.
Μεταλλικά υδατα

-S 7

Μετεωρολογία
χαί έξης,
Μηχαναί
καί έξης.
Μολύβδαινα
^ καί βξης.
Μόλυβδος
καί έξης.
Μυες

779
457
3 !5
4 Τ6

316
737
t

834
«
Μ7
Ά η7

485

Πίνα? Προγματιόοη;.
Παρτγρ.
88}

Ν♦

Παραγρ.
486

Νεύρα
Νίκολον
Νιτρογονικός αηρ
κ α ί'έ ξ 7ς.
Νιτρωδης dcrp

.347
4θ7

ο'ρασις
και έξης.
ργανον άνθρωπ'ν/,ς φω
6οο
ν^ς
Ουράνιον
3*5 4

Ο

4^6

Π.

καί εξκς.

Η

h-4

Ηύλον

474

0.
0 Σχέσεις
καί έξης.
Οξειδίου
καί έξης»

9^7

ο ’ ξύ

142

J 39

χαί έξης
144-~~14 6
καί έξης
ι ·59“Ί 6 6
και έξης _
και έξης
176— 1 8 1
Ο’ξυγονικον πνεύμα
372
και έξης
.4*5
κα' έξης.
Ο’ξ^γόνον
3
ι 33
U ξυγονωσις
132— ) 3 +
και έξης
15*
x a r έξης.
ν»
ν
Ο πτικη
872
καί έξίς.

Jt

Παλίρροια*.
γ·>34
χα: έξης.
Παραλληλισμός του αξωνος τνος γης
9 4
ΙΙαραλλαξκ
44
Ι
Ό
Παυσιζωον
καί έξης.
Ιΐάφυλας
3 ’ι 7
Πέτρα της κολάσεως
2 87
Πέψις
384'-4 8 8
Πηξις του υδραργύρου - 126
καί ετέρων ρευςών
1: 7
Πλατυσμος
28 — 2.9
966
ΙΙλανηται
χαι εξτ.ς
93 J
καί έξης — χινησεις 1032
καί έξης — κάτοι χοι 1029
κά: έξης.
χ
Πνεύματα
$6 2
καί έξης
' Πνευματική μηχανή
497
Πνιγμένος άνθρωπος
5*9
Ποροτης
iμ
·. . χ α ι ι ς γ ς »

S'·}"*'

ρ ίν α ? ΠρσγμαηώοΜκ.
Παοαν»

Παοαγρ.
862
Ποταμοί
κα: έξης.
Προσκολλησις, χα: συν*
46
κόλλησις
χα: έξης.
Πυκνό της
28
χα: εξκς.
Πυρίτις
25°
κα: έξης
1^4
Πυρόμετρον
87

Ρ.
Ρ'ευςικόν οξύ πνεύμα
Ρ ευςοτης άερος
Ρ'ητ :νη

*

437
49 ^
462

Σ.

Χάκχαρον
4,53*~4 >ί.
Χάλπιγξ Αχούσα
5^4
κα: έξης,
Χι^ηρος
3 12
χα: έξης.
Σκιά
§74
κα': έξης.
XoSa.
227
καί έξης.
.'Σπόρος
47°
κα: έξης.

Χτατικη

8.53

' <ν·~’
χα; εςης.

68

ΣτοιχεΓα

κα: έξης.
Χτίμμι
' «ν—
χαί 6ςης.

3 24

Χτροντιανη

και έξης.
Χυγγενεια χειμιχη

ξο

59~&1

κα: έξης
και έξης.
Χύςημα του παντός
9 -9
κα: έξης.
2υγκρουσις σωμάτων
815
και έξης.
ΧφαΓρα της ενεργείας
.της εφελκύσεώς
43
ΧφαΓρα Κρικωτέ,
910
κα: έξης,
Σ χ * μα των σωμάτων
κα: έξης.
Χωμάτων διαίρεσις
κα: έξης.

15
66

τ.
Ταντάλιτον
* 34*
Τελλύριον
3§5
Τίΐξΐ5 των σωμάτων
96
και έξης.

Πίνα? ΓΙραγμαπώιί -ό;.
:Tlaaayo,

ΙΙαραγο.
Τίτανος
και έξης.
Τιτάνιον
Τόνοι μουσικοί ,
καιλ εςης.
Τοΰγνεςον
και εξης;

'Υ^.

*35
553
59,5
339

Τ·

86 ι
τ'δοαυλικύ
\
\ *γ *+*
χotι εςης.
Ύ'δρογονικόν θειούχον
πνεύμα
444
φωσφορούχου
445
ανΟρακούχον
446
νι^ρούχον
447
Τ'δραργυρος
η 6
κα: έξης.
τ'δραγόνον
17°
υδρογονικόν οξύ πνεύ
μα
439Τ'δοοςατικη
849
έξης.

>χι

φ.

4>άκη
κα! έξης.

^3

Φλοιός δένδρου
474
3 98-40 0
Φλόξ
Φυσική
ι —3 —5 -” ύ — 7
2 /2
Φύλλα φυτού
Φυτών ποικιλία
1/ 7 - 4 0
και εξ'/ς
449
κα! έξης
476
Φως
ι 90
κα: έξης
/6 q
» ι·.·κα: «ξης
875
Φώσφορον
207
και εξης„

X.

Χαλκανθη
κα! έξης
Χαλκός
καί έξης
Χρυσός
καί έξης — κεραυνών
Χρωματιςικη ύλη
Χρώμιον
και έξης
Χρώμα
κα! έξης
Χυλός

2 99
20)

.>

- .
279

4^4
340

894
45ο

ίΐίναξ Π ραγματική;. '

α.

Ψ.

Παραγρ.

Παραγρ*
Ψευδάργυρος
xa.i εξίίς.
Ψυ?ις των σωμάτων
χαί *ξίς
κα: έξης.

S l9

Ι2 ΐ
1^8

Ω*ραι του έτους
καί έξης.

936

