
'ΛνάφΛεξις τώ ν  ύπονόμων d id  τοΰ ήΛεχτςισμοϋ.

Μ ε 5 ο δ ο ς 3 η.

Ή ιστορία παρέχει δια'φορα παραδείγματα έκρήξεως Απο

θηκών πυρίτιδος διά τής ατμοσφαιρικής ηλεκτρικής, ητοι είς 

M ilan (κατά τό 1 5 2 1 ) ,  είς Savobe (164 5), είς Bresleau  

(17 4 9 ) , είς Brescia ( 1 7 6 9 ) , κτλ. Α ί εκρήξεις τών ανωτέρω 

αποθηκών, παραχθεΐσαι διά τοΰ κεραυνοί!, ένέσπειραν την 

ιδέαν τής εφαρμογής τοΰ ιζλεκρισμοΰ, οπως άνάψωσι πυρά είς 

μεμακρυσμένας αποστάσεις, ποτέ μέν πρός παραγωγήν συνθη

μάτων, άλλοτε δέ πρός αψιν εστιών, ανάλογων πρός τάς 

υπονόμους, ών τά καταστρεπτικά Αποτελέσματα ήδύναντο νά 

χρησιμοποιηθώσιν έν καιρώ πολέμου. Πρός λύσιν τοΰ προ

βλήματος τούτου ηρκει νά εύρεθή μέσον πρός παραγωγήν 

κατά θέλησιν σπινθήρος ήλεκρικοϋ, όμοιου τώ έξ έκρήξεως 

νέφει ηλεκτρισμένου παραγομένου, καί πρός μεταφοράν αύτοΰ 

είς ώρισμένον σημειον, ως παρατηρεί τις τοΰτο, οτε τό ήλε- 

κτρικόν πΰρ αύλακίζεί κτίριόν τι κεραυνοβοληθέν.

Τά δύο στοιχεία τοΰ προβλήματος τούτου ώρίσΟησαν εξ Αρ

χής τοΰ 18ου αίώνος. Ό  δια'σημος άστυνο'μος τής Magde- 

bourg Otto de Ceuricke κατώρθωσε κατά τό 1 6 5 0 . νά 

παραγοίγη τεχνικώς τον σπινθήρα, καί ό φυσικός G rey έβε- 

βαίου κατά τό 1 7 2 7 . τάς ιδιότητας τών αγωγών σωμοίτων.

Ό  G rey έχρησιμοποιησε τήν Ανακάλυψίν του προς τόν ά-
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νωτέρω σκοπόν. Έξακολουθών τάς σπουδάς του περί τών 

αγωγών σωμάτων κατώρδωσε, μετά σειράν πειραμάτων άξιο- 

παοατηρήτων, έκτελεσδέντων είς ’Αγγλίαν άπό του 17 4 5 .  

μέχρι τοΰ 1 7 5 0 , νά μεταβίβαση είς μεμακρυσμένας αποστά

σεις τόν προερχόμενον σπινδήρα έκ τής έκκενώσεως μιας 

φιάλης τής Leyde διά σύρματος, μονωδέντος διά πασσάλων 

εκ ξηροΰ ξύλου. Ό  Dufay κατά τήν ίδιαν εποχήν έπανέλαβε 

τά  πειράματα ταΰτα είς Γαλλίαν, άποκαθιστών τήν συγκοι

νωνίαν μεταξύ τής εξωτερικής σκευής της φιάλης καί τής 

εσωτερικής διά τοΰ έδάφο,μς· κατώρδωσαν δέ δι’ αύτοΰ τοΰ 

μέσου νά παραγάγωσι τό παράδοξον δέαμα τής άναφλέξεως 

έκπυρώτρου έξ οινοπνεύματος, καί ύπό τό υδωρ ακόμη, είς 

άπόστασιν μεγαλειτέραν τώ'ν 4 ,0 0 0  μέτρων.

Κ α τά τό  1 7 5 1 .  ό Franclin ένεδείκνυεν εν ταΐς περί ηλε

κτρισμού έπιστολαΐς του τήν έφαρμογήντήςάνακαλύψεως ταυ- 

της πρός άνάφλεξιν τής πυρίτιδος. ’Εντεύθεν ή ιδέα τής εφαρ

μογής τής ηλεκτρικής πρός άνάφλεξιν τών ύπονόμων. «Δέν 

»έμαθον, γράφει ουτος κατά τήν 2 9 . ’Ιουνίου 1 7 5 1 ,  ά ντ ις  

»έκ τών καταγινομένων είς Εύροίπην εις τήν ηλεκτρικήν κα- 

»τώρδωσε ν’ άναφλέξη τήν πυρίτιδα κανονιού διά τοΰ τήλεκτρι- 

»κοΰ πυρός. Τοΰτο έκτελοΰμεν κατά τόν ακόλουθον τρόπον 

»πληροΰμεν μικρόν χαρτοφύσιγγα ξηρας πυρίτιδος, ηνπνα  

«ώθοΰμεν ίσχυρώς, όπως συντρίύωμενμερικούς κόκκους' έμ- 

ιβάλλομεν δ’ άκολούθως δύο σύρματα έλατοΰ χαλκοΰ λήγον- 

»τα είς όξύ, έν είς έκαστον άκρον είς τρόπον, ώστε τά άκρα, 

»τά λήγοντα είς οξύ, νά άπε'χωσι κατά ημισυ δάκτυλον έκ τοΰ 

«μέσου τοΰ χαρτοφύσιγγος.Μετά ταΰτα θέτομεν τόν χαρτοφύσιγ- 

»γαέπ ί τοΰ κύκλου συς·οιχίας τίνός."Οτε τά ς-οιχεια έκκενοΰν- 

ιιται, ή φλόξ, άναπηοώσα έκ τοΰ ενός άκρου τοΰ έλατοΰ χαλ- 

*κοΰ είς τβ τοΰ άλλου έντός τοΰ χαρτοφύσιγγος, άναφλέγει

»τήν πυρίτιδα· ή δέ εκρηξις λαμβάνει χώραν καθ’ ην στιγμήν 

»καί ί  ψόφος τής έκκενώσεως.»
Ό  Pouilet, ποιών λόγον περί τοΰ πειράματος τούτου, 

προσθέτει τήν άκόλουθον άξίαν λόγου λεπτομέρειαν. «Δύνα- 

»ταί τις νά κάμη τό πείραμα τοΰτο μέ μικρά χαρτοφυσίγγια 

»τών δύο ή τριών γραμμών διαμέτρου, καί 1 5  μέχρις 20  μή- 

»κους. Δύο σύρματα έκ σιιίήρον, διαπερώντα τά άντικείμενα 

»άκρα τοΰ χαρτοφύσιγγος, καταλήγουσιν είς τό μέσον αύτοΰ 

»είς μικράν άπόστασιν τό εν έκ τοΰ ετέρου- δ δέ σπινθήρ, 

»άναπηδών τό μεταξύ αύτών διάστημα, άναφλέγει τήν πυ

ρίτιδα.»
Ό  Isnard d’ E preux έχρησιμοποίησε τό ηλεκτρικόν τοΰτο 

χαρτοφυσίγγιον κατά τό 1 7 7 6 , όπως άναφλέξη εις άπόστα- 

σιν 20  μέτρων, διά μέσου συστοιχίας συγκειμένης έκ δύο φια

λών τής Leyde και αγωγών έκ σύρματος έλατοΰ χαλκού, 

γομώσεις τεθείσας κάτωθι σκοπέλων, εύρισκομένων έντός τοΰ 

ΰδατος. Ό  C avallo  παρήγαγε κατά τό 17 9 5 . συνθήματα 

τηλεγραφικά διά τής άναφλέξεως τής πυρίτιδος καί άλλων 

καυσίμων υλών.

Τό ζήτημα τής άναφλέξεως τών ύπονόμων διά τοΰ ήλε- 

κτρισμοΰ έκαμεν άκμαιον βήμα κατάτό 18 0 0 . «Μερικοί ύπο- 
»νομοποιοΐ, άναφέρει ό G illot, έπρότειναν νά φέρωσι τό πΰρ 

»είς τάς ύπονόμους διά τοΰ ηλεκτρισμού· καί πρός τοΰτο άν- 

»τικαδίστων τό πυρέντερον δι’ άγωγοΰ συρματίνου έξ έλατοΰ 

«χαλκοΰ, όν περ έμόνουν άναρτώντες αύτόν δι’ ιμάντος έκ 

«μετάξης έντός αύλακος ξυλίνης. Τό άκρον αύτοΰ έληγε1/ 

»είς σφαιρίδιον μετάλλινον, τιδέμενον έπί παρουσία έκκενωτοΰ, 

»ουτινος ό καυλός έβυθίζετο έντός τής πυρίτιδος· διέδιδον δέ 

»τό πΰρ είς τήν κάμινον υπονόμου, παρουσιάζοντες είς τό 

»σφαιρίδιον τό ίύρισκόμενον είς τό έτερον άκρον τοΰ άγωγοΰ
24*



»σώμά τι ήλεκτρισμενον. Ένόησαν ομως, ότι τό παρασκεύα- 

»σμα τούτο, Απαιτούν έκ μέρους τοΰ υπονομοποιοΰ προφυλά
γ ε ις  λίαν δυσχερείς, ήδΰνατο συχνάκις νά φε'ρη αποτυχίας 

»είς μέρη, ενθα δ αήρ είναι ώς έπι τό πολύ πλήρης υγρασίας, 

»καί διά τών παραβυσμάτων, ένθα άφθονοι σταλαγμοί δέν η- 

»θελον λειψει νά διαβρέξωσι τον αγωγόν και ν’ άποκλείσωσιν 

»οΰτω το ηλεκτρικόν ρευστόν».

Κ αθ ’ ην έποχήν 5 Gillot έγραφε ταΰτα (1800), ή άνακά- 

λυψις της στήλης τοΰ V olta παρέσχε τό μέσον, οπως ύπερ- 

νικήσωσι τάς δυσκολίας, ας περιέγραύεν. Ή νέα αυτη πηγή, 

όνομασθεΐσα Γ αΜ αηχη  ή δυναμική  (εις κατάστασιν κινή- 

σεως), παράγει ρεΰμα $ττον επιδεκτικόν άπωλείας εις τήν 

ατμόσφαιραν παρά η στατική ηλεκτρική, καί ητις, ώς απέδει

ξαν τά πειράματα τοΰ D avy κατά τό 1 8 0 6 , δυνατόν επίσης 

νά γείνη καταφανής διά σπινθήρων. Δυο μέσα υπεδείχθησαν 

έκ τών πειραμάτων πρός χρησιμοποίησή τών δυναμικών τού

των ρευμάτων εις άνάφλεξιν τών υπονόμων. Ό  σπινθήρ κατά 

πρώτον, και ανεξαρτήτως τοΰ σπινδήρος άνεγνώρισαν ότι, τι-  

θεμένου μεταξύ τοΰ ρευματοφόρου (ήτοι τοΰ σύρματος, οπερ 

ένόνει τοΰς δύο πόλους τής στήλης) ήλεκτρικής τίνος πηγής 

σύρματος μετάλλινου λίαν λεπτοΰ, ή δίοδος τοΰ ήλεκρικοΰ 

ρεύματος οιά τοΰ παρεμβαλλομένου μετάλλινου σύρματος πα- 

παρήγε πηγην θερμαντικοΰ ικανήν ν’ άποκαταστήση τό σύρμα 

τοΰτο έρυθρόν, καί μάλιστα νά τό χώνευση. Ό  Yan Marium  

κατώρθωσε νά χωνεύση διά τοΰ μέσου τούτου μεταξύ τών 

δύο βραχιόνων έκκενωτοΰ, τη βοηθεία μηχανής ηλεκτρικής, 

σύρμα μετάλλινον μήκους 5 0  ποδών. Ό  Thenard κατά τό 

1 8 0 1 .  κατώρθωσεν επίσης νά έρυθράνη σύρμα μεταξύ τών 
δύο πόλων Γαλβανικής στήλης. Ό  δέ δεύτερος τρόπος, δηλ. 

ό της παραγωγής ίσχυρας πηγής θερμαντικού, έφαίνειο προ

τιμητέος πρός άνάφλεξιν τών ύπονόμων, οιότι έσυγχωρει τήν 

χρήσιν τής στήλες’ άλλά πολλά έτη παρήλθον προ τής εφαρ
μογής ταύτης. Κατά τό 1 8 1 9 .  μερικοί άςιωματικοί τοΰ Δα- 

νικοΰ στρατοΰ κατώρθωσαν νά θέσωσι τό πΰρ είς υπονομον 

υπό τό ύδωρ είς μεμακρυσμένην άποστασιν. Ιό  πείραμα έπα- 

ναληφθέν κατά τό 18 2 0 . έοωκεν άποτελεσματα ηττον ευχά

ριστά· άπέδιδον δέ τήν αποτυχίαν ταυτην εις την καταστασιν 

τής άτμοσφαίρας. Αί μέθοδοι όμως, ας μετεχειρισθησαν, εισίν 

άγνωστοι, άλλ’ έκ τών άποτελεσμάτων εξάγεται, οτι μετεχει- 

ρίσθησαν τήν στατικήν ηλεκτρικήν, καί πυροοοτην βασιζομενον 

έπί τής αρχής τοΰ σπινθήρος. Κατα τό 1 8 3 0 . ό στρατηγός 

Scliildre κατώρθωσε ν’ ανάφλεξη ύπονομους ύπό τήν γ?,/ 

καί τό ΰδωρ είς άπόστασιν μεγαλειτέραν τών 8 0 0  μέτρων, 

άλλ’ αί μέθοδοι, άς ουτος μετεχειρίσθη, είσίν έπίσης άγνωστοι.

Κατά τό 1 8 3 1 .  δ κύριος Hare, δ έκ τής Philadelphie, 
έφήρμοσε λίαν έπιτυχώς τήν Γαλβανικήν ηλεκτρικήν προςάνά- 

φλεξιν τών ύπονόμων, καί κατώρθωσε νάδιαοώση το πΰρ ταυ
τοχρόνως είς 12  ρηξίπετρα, διά τίνος παρασκευάσματος πο- 

λυπλόκου. Καί πρός τοΰτο μετεχειρίσθη στήλην είοικήν, συγ- 

κειμένην έξ 1 0 0  ζευγών, πλευράς 4  μέχρι 5 όακτυλων καί 
κατεχόντων μήκος 3 ποδών. Τά άνωτέρω στοιχεία προσι- 

κολλώντο έπί άξονος, καί έβυθίζοντο έντος τοΰ οιεγερτου ρευ- 

στοΰ, τοΰ ευρισκομένου έντός τής σκαφης, οιά περιστροφικής 

χινήσεως £ν ό ς τετάρτου κύκλου, καί άπηλλασσσοντο έκ τής 

ένεργείας αύτοΰ δι’ άντιστρόφου κινήσεως. Τό σύστημα τούτο 

τής στήλης ώνομάσθη «σύστημα διαλεΐπον» η στϊ/Λτ? δια-h i- 
πονσα. Αΰτη έχει τό πλεονέκτημα ν’ άναλίσκη βραούτερον 

τόν ψευδάργυρον παρ’ όσον ή συνήθης μέ σχάφην στηλη. Ο 

Faraday, οστις έκαμε πειράματα μέ τήν στήλην ταύτην, άνε- 

γνώρισεν ότι αυτη άπολαύει μεγάλης ισχύος, ητις ομως έλατ-



τουται ταχέως ενεκεν -ής εισροή; του χαλκού έπί τοΰ ψευ
δαργύρου

Ό  ύπολοχαγός του μηχανικού Fabien, Γάλλο; τό γένος, 
έ-οκίμασε κατά τό 18 3 2 . είς A rras νά πραγματοποίηση τήν 

ένδειχδεισαν ύπό του G illot ιδέαν. "Οπω; μεταφέρη τόν έχ 

τής φιάλης τής Leyde προερχόμενο-/ σπινδήρα, μετεχειρισδη 

σύρμα μονωθέν καί τοποθετούμενο·/ εντός ξύλινης τινός ρά

βδου. Ή άπομόνωσις άπελσμβάνετο διά ρητίνης χυνομένης 

ίντός τής γλυφής, μετεχειρίζετο δέ πυροδότην έκ κροτοΰντος 

υδραργύρου. Τό πείραμα τούτο, έπαναληφδέν κατά τό 1 8 3 3  

εις M ontpellier, παρήγαγεν άσήμαντα άποτελέσματα, διότι 

ή άπομόνωσις του σύρματος κατά τόν χειρισμόν τή ; έκτελέ- 

σεω; του παραβύσματος κατεστρέφετο ενεκεν τοΰ εύθρύπτου 
τής £ητίνης.

Α ί οοκιμαι, αί λαβοΰσαι χωράν εις ^Ρωσσίαν κατά τό 

1 8 3 7 , συνέτειναν τά μέγιστα πρός παραδοχήν τής μεθόδου τοΰ 

ηλεκτρισμού διά τήν άνάφλεξιν τών ύπονόμων. Τήν 24 . ’Ιουλίου 

τοΰ 1 8 3 7 . έν Saint-Petresboarg δύο γέφυραι ύπονομευδει- 

σαι ανηρεθησαν οιά τής ανωτέρω μεθόδου, έπί παρουσία τοΰ 

αύτοκράτορος Νικολάου. Ή δοκιμή αΰτη, έπαναληφθείσα τήν

8 . Οκτωβρίου τοΰ ιδίου έτους, άπέδειξεν, οτι ή ηλεκτρική 

ήδυνατο νά οιαδώση τό πΰρ ύπό τήν γήν καί τό ΰδωρ.

Ολοι οί στρατοί τής Ευρώπης ήδελησαν νά παραγάγωσιν 

«κ νεου τά άνωτέρω πειράματα, περί ών δέν εΐχον εΐσέτι άκρι- 

βεις πληροφορίας, καί πρός τοΰτο διάφοροι μέθοδοι έπροτάθη- 
σαν υπό διαφόρων μηχανικών.

Είς Ολλανοίαν, ως φαίνεται, έλαβον κατά πρώτον ακριβείς 

πληροφορίας περί τών παρασκευασμάτων, άπερ μετεχειρίσθη- 

σαν ε.; Ρωσσίαν. Κατα το 18 3S . δ λ»^αγέ^ τών ύπονομο- 

ποιών Van Lim bourg-Strim  κατώρδωσε ν’ άναφλέξη έξ άπσ*

στάσεως 5 0  μέτρων υπονόμους υπό τό ΰδωρ, διά τής στήλης 

τοΰ W ollaston· κατά δέτό 1 8 3 9 ,  ό λοχαγός M erckes, μετά 

διαφόρους δοκιμάς, κατώρδωσε νά διαδώση τό πυρ ε; άποστά- 

σεω; 1 0 5  μέτρων διά ίσχυρας τίνος στήλης τοΰ Wrollaston.

Κατά τό 1 8 4 1 .  δ ταγματάρχης Bauchet μετεχειρισδη τήν 

στήλην Bnnsen, ώφελούμενος μετ’ έπιτυχίας έκ γεγονότος, 
παρατηρηδέντος πρώτην φοράν ύπό τοΰ Thenard κατά τό 

1 8 0 1 ,  καί συνισταμένου είς τήν έκπύρωσιν σύρματος πλατί- 

νης λίαν λεπχοΰ, ύπό τήν ενέργειαν γεύματος. Ή μεδοδος αυ

τη, τελειοποιηδεΐσα κατά τό 1 8 6 1 .  ύπό τοΰ λοχαγοΰ Guyot, 
τήν σήμερον διευδυντοΰ τοΰ σχολείου συνταγματος εις A rras,

είναι έν χρήσει είς Γαλλίαν.
Οί ΚΚ. Mercau καί du Moncel έν Γαλλία, καί μ^τά 

ταΰτα οί ΚΚ. Wreheatslone καί Abel έν ’Α γγλία, άπηλαυ- 
σαν άποτελέσματα αξιοπαρατήρητα, μεταχειρισδεντες τήν ςχ -  

τικήν ήλεκτρικήν.
Θέλομεν έξετάσει διαοοχικώς τάς μεθοοους, τάς αττ,ρΐι,ο-

μένας
Ιον έπί τής χρήσεως τής δυναμικής ηλεκτρικής, καί 

2 ον τάς έπί τής χρήσεως τοΰ δι’ επι^ροιας ήλεκτρισμοΰ. 

’Ακολούθως θέλομεν συγκρίνει πρός αλληλας τάς δυο ταυ- 

τας, καί θέλομεν άποφανδή ποια έκ τών δύο είναι προτιμητέα 

πρός άνάφλεξιν τών στρατιωτικών υπονομων.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ I.

’Λγάιρ.Ιίζις τώ ν vjtorditur διά τής dvrajiixijc ήΛεχτριχής·

Παν παρασκεύασμα, χ ρησίμεΰον προς ανάπτυξιν δυναμι

κής ηλεκτρικής, καλείται στήΛη- Τά άποτελί'ματα τών δια

φόρων τούτων παρασκευασμάτων, έν χρήσει είς τό πρακτικόν



μέρος τ ι ς  τέχνης τοΰ υπονομοποιοΰ, βασίζονται έπί της έκ- 

πυρώσεω; σύρματος πλατίνης λίαν λεπτοΰ, διά τοΰ έχ στή- 
λης τίνος παραγομένου ήλεκρικοΰ ρεύματος.

Ή  έκπύρωσι; αυτη έξηγειται ώς ακολούθως. ΓΗ πραξις 

Αποδείκνυσιν ότ:, όταν στήλη τις τεδη είς ενέργειαν, δ ρευμα- 
τοφόρο; (ητοι τό σύρμα, όπερ Ινώνεί τοΰς δύο πόλους της 

στήλης) Αντιτάττει είς τήν δίοδον τοΰ γεύματος Αντίστασιν, 

ητ-.ς αυξάνει κατ’ Αντίστροφον λόγον της Αγωγότητο; καί 

,τής διαμέτρου τοΰ ^ευματοοόρου- είναι δέ είς εΰΟΰν λόγον του 

μήκους αΰτοΰ, ητοι "Οπως τό £εΰμα νικήση τήν Αντί

στασιν ταύτην, Ανάγκη έσ ιί ν’ Ανάπτυξη εργον, όπερ δηλοο- 

ται οι απώλειας ζωσών δυνάμεων κατά τήν δίοδόν του διά 

τοΰ ρευματοφορου. Ο0εν, κατά τήν Αρχήν τοΰ Jou le (1), ή -

(^) Ν ό μ ο ς  τ ο ΰ  J o u l e .

Ίον Το μηχανικόν εργον μετασχηματίζεται είς θερμότητα, καί ά- 
μοιοαίως η θερμότης εις εργον.

2ον Ό  μετασχηματισμό; έκτελεΐται κατα  σταθερόν λόγον, όριζό- 
μενον άπό τό μηχανικόν ισοδύναμον τής θερμότητος.

3ον Τό μηχανικόν ισοδύναμον τής θερμότητας είναι 4 2 5  χ ιλ ιο

γραμμόμετρα δια μ ίαν μονάδα θερμότητας (ποσότης αναγκαία πρός 

άνύψωσιν τής θερμοκρασίας U  τοΰ 0° είς 1° ένός χιλιογράμμου 

Μ” °0 · Τ ο « τ ε σ τ ι ·

Ιον Ποσότης τις θερμότητας, παριστανομένη δ'.ά μ ιας μονάδος, 

παράγει ωφέλιμον εργον ισοδύναμον μέ 4 2 5  χιλιογραμμόμετρα.

2ον Εν μηχανικόν ^ργον 4 2 5  χιλιογραμμομέτρων παράγει θερ- 
μοκρασιαν ισοουναμον με μ ιαν μονάδα θερμότητος.

Πρός έπιβεβαίωσιν τής άρχής ταύτης ό Joule ελαβε δύο σφαίρας 

μετάλλινους, συγκοινωνούσας διά σωλήνα; φίροντος κρουνόν, άς έούθι- 

σεν έ»τός λεκάνης πλήρους ΰδατος. Ή μ ία τώ ν σφαιρών ητο κενή, ή 

δ έτερα πλήρης άέρος δλίψεως 2 2  άτμοβφαιρών πρός έκτίμησιν δέ 

των θερμογόνων φαινομένων, δτινα ήδύναντο νά παραχθώσιν, Ιθεσεν

το{ τοΰ μ ε τ α σχηματισμοΰ τοΰ έργου εί; θερμότητα, καί τανα- 

π α λ ιν ,  έάν παρατηρησωμεν οτι έκ τοΰ σχηματισμοΰ του Οει:-

Ιντός τών σφαιρών κα ί τής λεκάνης θερμόμετρα μεγάλης αισθητικο- 

τητο ;. Μετά τούτο ήνοι;ε τόν κρουνόν συγκοινωνίας, άλλά δ:ν άνεγνώ- 

ρισεν ούϊεμ ίαν μεταβολήν θερμοκρασίας είς τήν λεκάνην τήν Ιμπεριέ- 

χουσαν το ΰδωρ.
Κ ατά  τό πείραμα τούτο τ ί συμβαίνει ; Ό  μεν άήρ ίϊς  τήν δευτέραν 

σφαίραν διαστέλλεται, καί επομένως εκπέμπει μέρος του όγκου αύτου 

ε ί; τήν πρώτην σφαίραν, ώς ό πιεσθείς άήρ τοΰ με άνεμον οπλου έκ . 

σφενδονίζει τήν σφαίραν είς τό διάστημα* οθεν παράγεται εργον μηχα

νικόν, είς δε τήν σφαίραν, ή  άνταποκρινομένη καταβ'.βασις θερμοκρα 

σίας. Είς τήν πρώτην σφαίραν ό άήρ προσκρούει τήν παρειάν τήν άν- 

τικειμένην είς τήν τής οπής τής εκροής. Τό μηχανικόν έργο; κατα 

λύεται μετασχηματιζόμενον ε ί; θερμότητα, ώς συμβαίνει οτε σφαιρά τις  

προσκρούει σκοπόν τινα, ή  δέ θερμότης αυτη μεταδίδεται είς τόν άίρα, 

ουτινος ή θερμοκρασία ΰψούται.
’ Επειδή τό παρα/θέν μηχανικόν εργον είς την δευτεραν σφαίραν

είναι τό αυτό μέ τό άπολεσθέν είς τήν πρωτην, πρεπει η μετασχημα- 

τισθεΐσα θερμότης είς Ι'ργον έν τή  δευτέρα σφαίρα νά f, ακριβώς ίση  

μέ τήν παραχθεΤσαν θερμότητα είς τήν πρωτην σφαίραν έκ τού t δ '.οι» 

έργου, καί νά μή ύπάρς^ μηδεμία διαφορά θερμοκρασίας εντός τή·, 

λεκάνης.
Πρός Ιπιβεβαίωσιν τής θεωρίας ταύτης ό Joule έσκέφΟη νά χωρίση 

τά  άποτελέσματα. Κ αί πρός τούτο άντικατέστησε τήν κοινήν σφαίραν 

διά σωλήνος φερομένου ύπό κώδωνα, έμβαπ.τιζόμενον έντός λεκάνης 

ίμπεριεχούσης ΰδωρ. "Οπω; ό άήρ καταλάβη χώρον έν τώ  κώδωνι, 

ώφειλε νά νικηση άντίστασίν τινα. Είς τήν περίστασ'-ν ταύτην παρε- 

τήρησε καταβίβασιν θερμοκρασίας είς τό δοχείον το περιεχον τ ;ν  

αέρα, άνταποκρινομένην άχριβώς εις μιαν μοναοα Οερμοτητος α.ά 4 - 3  

χιλιογραμόμετρα τοΰ παραχθέντος έργου. Τό άντίσιροφον πείραμα Ιςετε- 

λέσθη, τή  βοηθεία συστήματος άναλόγου τώ  προηγουμένφ, ήτοι ό άήρ 

ώθίοθη διά τίνος σωλήνος έκ τοΰ κώδωνος είς τήν σφαίραν, και έβ«- 

βαιώΟη έκ τής θερμοκρασίας τού περιέχαντος τόν αέρα δοχείου ανυ- 

ψωσις θερμοκρασίας, άνταποκρινομένη είς μ ίαν μοναόα θερμότητας δι* 

4 2 5  χιλιογραμμόμετρα τού παραχθέντος ’έργου.



χοΰ ψευοαργυροα (προερχομένου έκ τής ένώσεως τοΰ θειϊ- 

χοΰ οξέος μετά του όξειδίου ψευδάργυρου) ε ί; στήλην τινά 

του Bunsen, π. χ ., αναπτύσσεται θερμότης, δυνάμεθα νά έν- 

νοησωμεν, οτι μερο; τής άναπτυχδεισης βερμότητος μεχα- 

βάλλεται εις ώρελιμον έργον προς κίνησιν τοΰ ήλεκτρι/οΰ ρεύ

ματος εντός τοΰ ρευματορόρου- άλλ ' ή άντίστασις τοΰ ρευμα

τορόρου αποίρορα με'ρος τοΰ ώρελίμου έργου, μεταβαλλουσα 

αυτό Ικ νέου είς Θερμότητα. "Εκαστον μέρος τοΰ ρευματορό

ρου θέλει θερμανθή κατα τό μάλλον ή ξιτον, άναλόγως τής 

άντιστάσεως ην άντιΐαττει είς ιήν δίοδον τοΰ ρεύματος. Έ άν, 
π. χ ., συνίσταται έξένός σύρματος χάλκινου αρκούντως yov- 

δρου, καί Ινός σύρματος πλατίνης· λίαν λεπτού, επειδή ό χ α λ-  

χος με.α το palladium είναι 5 καλλίτερος αγωγός μεταξύ

Εάν φαντασθώμεν αντλίαν τ.νά, έντός τής όποιας κ ινείτα ι εν εμβο- 
λον, Ιξάγομεν έκ τή? ανω θεωρίας

<ον δτι, έάν ώθήσωμεν ταχέως το Ιμβολον, ό κάτωθεν άτ# σύ-

στελλ'μένος θερμαίνεται μέχρι βαΟμοΰ δυναμενου νά προςενήση τήν

αναφλε;·.ν ένός τεμ α χ ου  άγαριχοΰ. ’Επειδή είναι γνωστή ή Ολίψις ή

ένεργουμενη έπι τοΰ έμβολου θ χαι το μήκος τοΰ οιατρεχομένου

δ.αοτηματος μ, το παραγόμενον εργον θέλει εΤσθαι θ μ  χ ιλογραμ-

μόμετρα, καί ή μεταδιδόμενη θ;ρμότης εις τόν άέρα θέλει είσθα, 
υ μ.

**42δ' •̂'λιοΓΡα!ΧΜ·'5̂ ετρα.
2ον όμ'κως εάν έγκατα)ί'ψω μεν τό εμβολον, ό αήρ δ’.αστελλό- 

με ;ος ίντός τής αντλίας, τείνει ν απώθηση τό εμβολον, χάνων θερμο

κρασίαν, παρυτανομένην διά Κ μονάδων θερμότητος, τό δέ άναπτοχθεν 

μηχανικόν εργον έπι τού εμβόλου ενεκεν τής διαστολής τοΰ συστα- 

λέντος αερος θέλει εΐαθ-ιι ά<ριβώς ίσον μ : 4 2 3  Κ χιλιογραμμόμετρα. 

3ον Εάν έκ τών παρειών τής αντλίας, ή ίλλοϋ αιτίου, ούίεμ ία πο-

»οτης θερμοιητος χανητα ι, ή θ;ρμο/ρασία τοΰ άέρος, ουσα χατά τό 
, θ μ

πλωτόν πείραμα  ̂ =  Κ, θελει παραγάγει, δταν ή θλίψις πανα»>,

^ργον μηχανικόν 4 2 5  Κ =  θ μ. ί'σον με τό άπολεοθέν.

τών μετάλλων, ή δέ πλατίνη εΤναι κακός αγωγός, ή θερμο

κρασία θέλει ύψωΟή μέχρις έκπυρώσεως είςτό σύρμα τής πλα
τίνης, ένω ό χαλκός οέν δελει ρλογισθή έπαισθητώς. Τό έχ 

πλαχινης σύρμα άπορ^ορα τόσον περισσοτέραν θερμότητα, ό

σον μεγαλειτέρα είναι ή έξ αύτου άνά πασαν στιγμήν διερχο- 

μένη ποσσότης ηλεκτρικής, τουχέσχι τό άπο^ορώμεν.ον θερ

μαντικόν έκ τοΰ σύρματος τής πλατίνης αυζάνει αναλο ^ως 

τής ένχάσεως τοΰ γεύματος, ή, όπερ το αυτο, μέ την ζω η

ρότητα τής y ημικής ένεργείας εντός τής σχηλης, χαι έπομε- 

νως μέ τό έκ χής ένεργείας χαύχης άποχωριζόμενον θερ

μαντικόν.

Τής άρ-/ής ταύχης χεθείσης, θελομεν εξεχασει οιαδοχιχώς 

τά τρία μέρη, έξ ών συνίσχαχαι τό παρασκεύασμα, οπερ είναι 

έν γρήσει είς τό διαδόναι τό πΰρ είς την πυριτιοα διά τής 

δυναμικής ηλεκτρικής.

Τά μέρη ταΰτα είσί 

Ιον η στή.Ιη'
2 ον τό μέρος τοΰ ρευματορόρου, το σχηματι^,ομενον άπο 

τό έκ χαλκού σύρμα καί ένομαζόμενον αγωγός'
3 ον τό μέρος τοΰ ^ευχατορόρου, τό σχηματιζόμενον άπό 

τό έκ πλατίνης σύρμα καί συγκροτοΰν τον πνροδοτην·

Ό  έν χρήσει είς Γαλλίαν πυροδότης συνίσχαχαι, ώς ε* τώ

9 . σχήμαχι δείκνυχαι, έχ δύο τεμαχίων σύρματος χάλκινου, 

επικαλυπτόμενων διά βάμβακος, στραρέντων δέ όμοΰ, όπως 

λάβωσι θέσιν αμετάβλητον, καί ληγόηων είς δακτύλιον, &θα 

υπάρχει διακοπή συνεχείας βίηο^λ. περίπου. Ή διακοπή 

αυτη κλείεχαι διά σύρμαχος εκ πλαχίντ,ς οιαμετρου j 00 

τοΰ δποχιλιομ , ουτινος έν μέρος είναι έλιγμένον σχήματι ελι- 

χος, καί περιλαμβάνει έξ σπείρας όσον τό ουναχον πλησιέ- 

σχερον μεταξύ των. Τό έχ πλατίνης σύρμα περιβάλλεται διά



ΣΧ· 1°· Σχ. 9. βαμβακοπυρίτιδος, καί το ολον τ ί
θεται εντός μικρού χαρτορόσιγγος 

f" πλήρους πυρίτιδος τουρεκίου. Ό  
'jj . πυροοοτης μετά το πέρας της ερ

γασίας ταύτης εχει ώς έν τω 1 0 . 
σχήματι.

Κατασκευή τώ ν χυ ροδοτών.

Λα μβάνουσι σύρμα χάλκινον 
0,5()‘i μήκους, κεκαλυμμένον διά 
βάμβακος, οπερ κάμπτουσιν είς 
δύο· ακολούθως, τη βοηδεία ξύλου, 
όμοιου τω δακτυλίω, έκτελοΰσι τό 
στρεψιμον τών όύο βραχιόνων, καί 
αποσυρουσι το ξυλον, ουτινος σκοπός 
ήτο νά παρασκευαση τό δακτύλιον 
οια λαβιοος οε οξυτόμου ένεργοΰσιν 
επι τοΰ όακτυλίου διακοπήν συνεγεί- 
ας 8 ύποχιλ. καί διά σρυρίου πλατύ- 
νουσι τα δυο άκρα τοΰ σύρματος, ο
πως εύκολύνωσι τήν κόλλη σιν του 
έκ πλατίνης σύρματος. Κατά τήν 

στιγμήν ταύτην εΤναι ουσιώδες νά παρατηρήσωσι μήπως 

ίπάρχη έπαρή τών δύο συρμάτων έκ χαλκοΰ είς τό έστραμ- 

μένον μέρος, καί πρός τοΰτο κάμνουσι νά διέλδη ρεΰμα διά 

τοΰ πυροδότου, καί παρατηροΰσιν άν ή βελόνη τής πυξίδος 

έκκλίνη· έν έναντία δέ περιπτώσει άποίρίπτουσι τόν πυροοό- 

ΐην. "Οπως βεβαιώσωσι τήν διατηρησιν τοΰ βάμβακος, οστις 

καλύπτει τα σύρματα, άλειρουσι τον πυροδότην διά διαλύσεως 

έξ έλαστικοΰ κόμμεος καί οινοπνεύματος· οταν δέ αυτη ξη- 

ρανδή, κολλώσι τήν έκ πλατίνης σπείραν, οπως ένόσωσι τά 

σημεία μ μ . Θετουσιν ειτα έκ νέου τον πυοοδότην υπό τήν 

ένεργειαν ρεύματος, οπως ίίωσιν αν ή έ’λιξ είναι καλώς κε- 

Χβλλημενη και Οεν έδραυσδη, καί πρός τόν σκοπόν νά τόν 

^ερμα'νωσιν, οπως έξατμισδώσιν αί ξέναι ούσίαι, οσαι έμειναν

έπί τής έπιρανείας του κατά τήν στιγμήν τής εργασίας τής 

κολλήσεως.
Έ  έκ πλατίνης ελιξ κατασκευάζεται διά βελόνης 6/10 

τοΰ ύποχιλ. διαμέτρου. Αί σπεΓραι, εξ τον αριδμον, πρεπει 
νά ηναι οσον τό δυνατόν πλησιέστερον μεταξύ τω ν  περιβάλ- 

λουσι δ’ άκολούδως τήν έκ πλατίνης έλικα καί τό δακτύλιον 

τοΰ πυροδότου διά μικρας ποσότητος βαμβακοπυριτιοος, ουτι- 

νος ή μετά τής ελικος έπαρή πρέπει νά ηναι εντελής. Είσά- 

γουσιν άκολούδως τόν πυροδότην έντός χαρτορύσιγγος πλή

ρους πυρίτιδος οπλου. "Οπως βεβαιωδώσιν άν διε^ράγη ή ου 

κατά τήν τελευταίαν ταύτην έργασίαν τό έκ πλατίνης σύρμα, 

μεταχειρίζονται ρεΰμα αρκούντως αδύνατον, ινα μή διαδώση 

τό πΰρ.
Ά χοτΩ εσμα εργασίας.— Δύο ανδρες γυμνασμένοι δύναν- 

ται νά κατασκευάσωσιν είς διάστημα 10  ωρών 10 0  πυροοότας.

Αα.τάνη ν.ίιχοϋ διά 100 πυροδότας. 

σύρμα χάλκ. διαμέτρου 1,4"*°Ζα · Ι.ΟΟκ πρός 6 ρ = 6 ,0 0 ρ  

σύρμα πλατ^ διαμ. S/IOO^X'·1· 1/2γρ πρός 1 ,5 0 ρ = 0 ,7 5 ρ

βαμβακοπυρϊτις............................^ Ϊ Ρ  π Ρ°<’ 0 ,1 0 3 = 1 ,0 0 ©
πυρΐτις οπλου..............................  500γρ  πρός 1 ,5 0 ρ = 0 ,7 5

έλαστικόν κόμμι, οινόπνευμα, χάρτης, σπάγγος 1 ,5 0

'Ολική δαπάνη..........................................................  ΙΟ,ΟΟρ

"Ωστε έκαστος πυροδότης στοιχίζει 0 ,1  Ορ.

Α γω γο ί. — Οί έν χρήσει άγωγοι συνίστανται έκ σύρμα

τος χάλκινου έρυδροΰ διαμέτρου 2 ,7 :,7:οΧ·. Χάριν οικονομίας 

μεταχειρίζονται έπίσης σύρματα έκ σιδήρου ψευοαργυρωμένα, 

ομοια μέ τά τών τηλεγραρικών γραμμών. Ύπό τήν γην καί 

είς παραβύσματα λίαν υγρά έτυχον καλών αποτελεσμάτων 

(εΤχον ύπ’ δψιν τήν διαροράν τής άγωγότητος), μεταχειρι- 

σδέντες τά έκ σιδήρου σύρματα. ’Εντός τοΰ ΰδατος συμβαίνει



μεγάλη απώλεια ήλεκτρικής, ενεκεν της άποσυνθέσεως τών 

αλάτων, κα: ώς έκ τούτου οι έκ σίδηρου ψευδαργυρωμένοι 

άγωγοί μέχρι τοΰδε δέν εΤναι εις χρήσιν διά τάς έντός τοΰ 

ΰδατος εργασίας.

Στή.1η·—  Ή  έν χρήσει είς Γαλλίαν στήλη εΤναι ή τοΰ 

Bunsen μέ τήν διαφοράν ότι άντικαθιστώσι τό θεΐικόν έ'νυ- 

δρον οξύ διά διαλύσεως κεκορεσμένης άλατος, καϊ τό συγκεν- 
τρωμένον νιτρικόν άξύ, διά κεκορεσμένης διαλΰσεως διττο- 

χρωμικοΰ καλίου, εις ην προσθέτουσι Θειϊκόν οξύ κατ’ ογ- 

χον 1/3 τής διαλΰσεως τοΰ διττοχρωμικοΰ καλίου. Ή ς·ήλη 

αΰτη έστί προτιμητέα τής τοΰ Bunsen πρώτον μέν, διότι ή 

εσωτερική ενέργεια είναι σχεδόν μηδέν, όταν ό ρευματορόρος 

ηναι ανοικτός, καί δεύτερον, διότι ό ψευδάργυρος καταναλί- 

σκεται λίαν βραδέως καί δμοιομόρρως, καί επομένως δυνά

μεθα ν’ άραιρέσωμεν τό έσωτερικόν πορώδες άγγεΐον, καί νά 

μεταχειρισθώμεν άπ’ ευθείας ώς δοχεΐον τών χημικών ενερ

γειών τό έκ ψευδαργύρου άγγεΐον. 'Η εντασις τής στήλης 

ταύτης εΤναι τοιαύτη, ώστε μέ το^ς περιγραοέντας πυροδότας 

χαί αγωγούς τών 2,7''π0χ· δυνάμεθα νά διαδώσωμεν τό πΰρ
μεθ’ ενός στοιχείου είς άπόστασ ιν.  ..................... 3 0 0 1*

μετά δύο στοιχείων εις άπόστασιν................................  7 0 0

μετα τριών. · . · · · · · . · · . · . · · . · · · . · . . · . . ■  1 2 0 0
μετά τεσσάρων............................................................. 1 8 0 0

Τά στοιχεία είναι δύο προτύπων, ήτοι 

Ιον τό μεγάλον πρότυπον, είς ο δ έκ ψευδαργύρου κ ύ 
λινδρος έχει ΰψος 0 ,2 2 **.

2 ον τό μικρόν πρότυπον ΰψους 0 , 10 .̂

"Οτε μεταχειριζόμεθα τό μικρόν πρότυπον, τά ανωτέρω ε

ξαγόμενα έλαττοΰνται χατά τό 1/10 ώς έγγιστα. Τά με

γάλα πρότυπα δύνανται νά χρησιμεύσωσιν έπί δεκαπέντε

ημέρας, χωρίς νά χάσωσι περισσότερον τοΰ ενός τρίτου τής 

άρχικής διαδόσεως, ένω τά μικρά δέν δύνανται νά χρησιμεύ- 

σωσι πλέον τών 4 8  ωρών.

ΣτήΛη στρατΰας·— Ή  στήλη ς-ρατείας, ή γενομένη δεκτή

έν Γαλλία είς τήν σχολήν τοΰ συντάγματος τοΰ M ontpellier,

συνίσταται έξ ένός άγγείου (αα), έκ ψευδαργύρου έμπεριέ-

χοντος έν άγγεΐον πορώδες (ββ), καί ενα άνθρακα (x) coke

σχ. 11). Αί διαστάσεις τοΰ έκ ψευδαργύρου άγγείου είσί

0 ,22 “ ΰψος καί 0 ,0 9 |Α διάμετρος, 
τοΰ δέ άνθρακος 0 ,2 17 ^  ΰψος καί 
0,03** διάμετρος. Τό σύνολον τών* 
άγγείων τούτων καί δ ανθραξ κλεί
ονται ερμητικώς δ:ά πώματος έχ ψευ
δαργύρου άρκετοΰ πάχου, 0 , 0 1 6 1* ω ί 1 
έγγιστα, έν δέ τή συναφή τοΰ άγγείου 
καί πώματος τίθεται πλάξ κυκλική 
έξ έλαστικοΰ πάχους Ο,ΟΟΟ11. 'Ο 
άρνητιχός πόλος εύρ’.σκεται είς τό 
εσωτερικόν, ώς πρός δέ τον θετικόν η
άνθρακα, ελιξ τις οιά πιεσεως συγ
κοινωνεί μέ χομβίον εκ πλατίνης, ευ
ρισκόμενον έπί τής έξ έλαστικοΰ πλα
χός είς όπήν παρασκευασθεΐσαν προς 
τοΰτο, καί είς έ π ϊϊή ν  μετά του άν
θρακος· καπνοδόκη δέ, άποληγουσα είς 
λεπτόν σωλήνα έξ έλαστικοΰ, επιτρεπει 
τήν διέξοδον τών άερίω*, ουχι οε τήν 
τοΰ ρ-υτοΰ. "Οπως διαοοΟή τά "ΰρ, 
άρκεΐ νά πιεσθή ή ελιξ, Γνα έλθη εις 
έπαρήνμετά τοΰ κομβιου. Εις τάςέρ* 
γασίας τοΰ πολυγώνου χαί τάς πο- 
λιορχητικάς προτιμώσι τά ανοικτά 
στοιγεΐα μεγάλων προτύπων, ων ή 
ενέργεια είναι μεγαλειτερα καί η 
κατασκευή άπλουστέρα. Κ/ίμ»; </*·

Γ0  λογαγός Barisien, ύποδιευθιΓντής χατά τό 18 6 ο . εις



τήν έν Arras σχολήν συντάγματος, κατεσκεύα:ε την ακό

λουθον ύιαίείπουσαγ· στή.Ιηγ στρατεΐας.
Σχ. 12 . 

Τομή πβριδερίου 
καί στοιχείου.

Σχ. 13. 

Πρόσοψις,

 ̂ > 
m i

Κάτοψις.

ϊ ό  στοιχείον τούτο περιλαμ
βάνει εν ψευδάργυρον υδραργυρω- 
μενον καί ενα άνθρακα, άμφοτε- 
ρους ήμικυλινδρικούς, απέχοντας 
μεταξύ των κατά 3 “™*· (σχ. 1 2 ). 
Είς έκαστον τών ίμικυλίνδρων 
προστίθεται τεμάχιον χαλκοΰ έν 
σχήματι ορθής γωνίας, εχον τήν 
αυτήν τομήν μέ τους ήμικυλίν- 
δρους καί περατούμενον είς κο
χλίαν συγκροτοΰντα τον πόλον 
τοΰ στοιχείου· μεταξύ δέ τών τε
μαχίων τούτων τίθεται έτερον έκ 
ξύλου ή οστοΰ ελεφάντινου, το δέ 
σύνολον τών τεμαχίων τούτων 
διατηρείται διά περιδεραίου μετά 
κλειδώσεως, ητις επιτρέπει έν α
νάγκη τήν άντικατάστασιν τοΰ 
άνδρακος η τοΰ ψευδαργύρου, η 
τήν κάδαρσιν τηςέπιφανείας έπα- 
φής τοδ χαλκοΰ μετά τοΰ ψευδαρ
γύρου ή άνδρακος. Το στοίχεΓον 
περιλαμβάνει προσέτι μίαν φιάλην 
ύέλινον (σχ. 13 ), κλεισμένην ερ

μητικώς διά πώματος φέροντος έσωτερικώς ελαστικόν, καί 
εμπεριέχει τήν άκόλουθον διάλυσιν*

"Γδατος εξ (6) εκατοστημόρια της λίτρας.
Θειϊκοΰ όξέος £ν (1) έκατοστημόριον της λίτρας. 
Διττοχρωμικοΰ καλίου γραμμάρια 7 ,5 .
Κατά τήν έμβάπτισιν τοΰ άνδρακος καί ψευδαργύρου έντός 

τής φιάλης παράγεται χημική ένέργεια, ητις γέννα ρεύμα 
ηλεκτρικόν, οπερ διατρέχει τόν ^ευματοφόρον.

3Α γωγός.—  'Ο έν χρίσει αγωγός διά τήν στήλην ταύτην 
έχει διάμετρον 2 ,4 :,’:ίΖ· (άρ, 1 5  τοΰ εμπορίου) έξ έρυθροΰ 
χαλκοΰ.

Περιόέριον

Κ λ ίμ α Η / 4 .

ea'i

Πνροόότης-—  Ό  πυροδότης κατασκευάζεται έκ σύρματος 
πλατίνης 0 ,0 5 1π<ι)ί·, Ι^ Ο 1™?.· διαμέτρου, έλιγμένου έν σχή- 
ματι ελικος είς τό μέσον αυτοΰ, καί περιλαμβάνοντος εξ ή 
επτά σπείρας λίαν πλησίον μεταξύ των. Τά άκρα τοΰ δακτυ
λίου άπέχουσι μεταξύ των Ο,ΟΙ1* ύφεκατόμετρον.

Σχ. 14 .
Μέ τούς περιγραφέντας πυρο- 

δότας καί αγωγούς δυνάμεθα νά 
μεταβιβάσωμεν τό πΰρ μεθ’ ενός 
στοιχείου είς άπόστασιν 500,^  
αρκετήν έκ καιρώ εκστρατείας.
Έάν μεταχειρισθώμεν άγωγόν έκ °  
χαλκοΰ διαμέτρου 1 ,6 :,π0Χ·, θέλο- 
μεν μεταβιβάσει τό πΰρ είς άπό- £ 
στασιν 2 2 2 *̂ έάν δέ άγωγόν έκ ‘5 
σιδήρου, ή άπόστασις τής δια δά- £ 
σεως θέλει εΤσθαι επτάκις μικρό- 
τέρα, ίτο ι -° - -  == 70^, διότι ό ^  
σίδηρος παρουσιάζει άντίστασιν Ι-*  
πτάκις μεγαλειτέραν παρά τήν 
τοΰ χαλκοΰ.

Συστοιχία τής σχοΛής τοϋ 
A rra s  χατασχευασθεΐσα ύπό τοΰ 
διευθυντοϋ τής σχοΛής ταύτης g . 
ταγματάρχου G uyotf 1868 ) .—  <_
Ή συστοιχία αυτη σύγκειται Ιον,"  
έξ ενός δίσκου (σχ. 14 ) ξυλίνου_ζ 
ΜΝ, φέροντος όκτώ έντομάς πρός*5 
τοποθέτησιν τεσσάρων φιαλών A/g- 
Β, Γ, Δ, οίαι αί του λοχαγού ^
Barisien, καί έτέρας τέτσαρας 
α, β, γ, δ, πρός τοποθέτησιν τών 
ς-οιχείων αυτών, >ίς δέ τό μέσον 
δι’ αύτοΰ ύπάρχει κομβίον κ, φέρον 
θηλείαν κοχλίου* 2 ον έξ ενός 
πώματος ξυλίνου Π, φέροντος έπί ^  
τής έσωτερικής έπιφανείας τέσ- 
σαρας έντομάς κυκλικάς Ε, έπί 
τών όποιων κολλαται ελαστικόν

ΕΛΑΗΝ. ΣΤΡΑΤ. 10. ΦΓΑ. Τ. Β/



χόμμιάρκετοΰ πάχους, οπερ χ ρησιμεύει οπως κλείση ερμητικώς 

τάς φιάλας· το πώμα φέρει προς τούτοις τέσσαρας έντομάς κυ- 

κλικάς ε, δι’ ών διέρχονται δ άνθραξ καί ψευδάργυρος εκάς-ης 

φιάλης, κρατούνται δέ εις την 0έσιν ταύτην διά τεμαχίου έλε- 

φαντίνου όσχοΰ ο, οπερ χρησιμεύει προσέτι να διακόψη την 

μεταξύ ψευδαργύρου και άνΟρακος συγκοινωνίαν. Τά στοι
χεία ένοΰνται μεταξύ των διά ταινίας έκ χαλκού. Εις τό 

κέντρον τοΰ πώματος υπάρχει θηλεία, δι’ ης διέρχεται κο

χλίας ξύλινος, οστις διά σφίγξεως έπί της κάτω θηλείας I- 

νόνει τό πώμα μετά τής βάσεως, διά σφίγξεως δέ έπί τής 

άνω κλείει έρμητικώς τάς φιάλας. Μέ τήν συστοιχίαν ταύ

την διαδίδομεν τό πυρ έξ άποστάσεως 2 0 0 0 .̂ Ή  τιμή αύ

τής έν τοις έργοστασίοις τών συνταγμάτων είναι 7 0  φράγκα.

Παρασκεύασμα, ίχχρήζεωτ.
Ό π ω ς ένόσωσι τήν Σχ. 5̂.

στήλην μετά τών άγω· 

γών, μεταχειρίζονται 

μικρόν τι παρασκεύα

σμα, οπερέπιτρέπει Ικ- 

τόςτής διαδάσεως του πυρός διαφόρους έργασίας, σκοπόν έχου- 

σας οπως μας βεβαιώσωσι περί τής ένεργείας τής στήλης καί 

τής άξίας τών πυροδοτών. Τό παρασκεύασμα τούτο (σχ. 15) 

συνίσταται έκ μιας τραπέζης έλλειπτικής η κυκλικής, ητις 

στερεοΰται έπί τρίποδος καμπτοΰ, υψους 0 ,60^  περίπου. Έ πί 

τής τραπέζης ταύτης προσφύονται

1 ον δέκα έξ (16) κομβία περατούμενα είς κοχλίαν (σχ. 16)* 

2 SV εΤς συγκοινωνός S, προωρισμένος νά άποκαταστήση τήν 

συγκοινωνίαν μεταξύ τών επαφών τών κομβίων Ο, 1 , 2 , 3 , 

4 , 5 , 6 , 7 , 8 ,  9 , 1 0 , 1 1 ,  καί του κομβίου άνευ έπαφής α* 

3 ον μία πυξίς Π. Τά κομβία β β' β" β'" γ  γ' γ" γ'" δ δ'δ" δ'"

ίνοΰνται μετά τών έπαφών των διά σ ύ ρ μ α τ ο ς  χάλκινου, τό δέ

χομβίον κ" ένοΰχαι μέ τόν συγκοινωνόν S δι’ όμοιου σύρματος, 
Γ Συ . 16.

δ,ερχομένου κάτωδεν τήςπυξίδος κατά τήν Β - Μ  διεύδυνσιν. 

Έντός τής τραπέζης καί πέριξ τοΰ συγκοινωνοΰ πυριτυλίσ-

σεται έπί δίσκου ξυλίνου, παρου- 
σιάζοντος δύο έντομάς (σχ. 17), 
σύρμα χάλκινον κεκαλυμμένον οιά 
μετάξης, λίαν λεπτόν καί άρκετοΰ 
μήκους, ουτινος ή άντιστασις ε ί
ναι ίση μέ τήν άντίστασιν 2 0 0 0  ̂
περίπου σύρματος χάλκινου οια- 
μέτρου 2 , 7ύποχ., καί οπερ συν
δέεται μετά τών κομβιων κ και 
κ'. Ή  αμοιβαία μόνωσις όλων τών 
περιστροφών τοΰ σύρματος απο
λαμβάνεται διά τοΰ έκ μετάξης περιτυλίγματος, ή δέ μη

δενική ένέργεια τοΰ ρεύματος έπί τής πυξίδος, διά τών δύο 

έντομών, πέριξ τών οποίων τό σύρμα περιτυλίσσεται κατά 

δύο διαφορετικάς διευθύνσεις. Τά κομβία κ καί κ' συγκοι- 

νωνοΰσιν έπίσης διά σύρματος χάλκινου, άλλ’ άμα άφαιρεδη 

κλειδίον τι, τόΚ,  οπερ υπάρχει έν τώ μεταξύ, ή συγκοινωνία 

διακόπτεται.



Τ ά κομβία κ' καί κκ" χρησιμεύουσιν, όπως στερεωδώσι 

διά στροφίγγων τά δυο χάλκινα σύρματα, τά σχηματίζοντα 

τοΰ; πόλου; τή ; στήλης, τά δέ α β 6' β" β'" γ  γ' γ" γ'" 

δ δ' δ" δ7", προς στερέωσιν ένός τών αγωγών τών φερόντων 

εις την κάμινον, και το κομβίον κ προς στερέωσιν τοΰ Ιτε'ρου. 

"Οπως διαδώσωσι το πΰρ, άποκαδιστώσι την συγκοινωνίαν 

μεταξύ κ καί κ' διά τής κλειδός, το δέ ρεΰμα διέρχεται τότε 

διά τοΰ κομβίου κ, οπου εΰρίσκεται εΤς τών άγωγών τής κα
μίνου, καί διά τοΰ συγκοίνωνοΰ S , έκ τοΰ σημείου α η β, 

οπου εΰρίσκεται ί  έτερος άγωγός.

Ό π ω ς δοκιμάσωσιν άν τό £εΰμα διέρχηται καί οτι δέν 

υπάρχει διακοπή συγκοινωνίας μέχρι τοΰ θαλάμου πυρίτιδος, 

όφαιροΰσι το κλειδίον. Τοΰ κλειδιού έκβαλλομένου, ή συγ

κοινωνία μεταξύ κ καί κ' διακόπτεται, καί επομένως, Γνα το 

ρεΰμα διελδη, ανάγκη ό συγκοινωνος S  νά ελθη είς έπαεήν 

μετά τοΰ κομβίου α. Επειδή δέ τό κλειδίον άφηρέδη, τό 

£εΰμα θέλει διατρεξει τά 2 0 0 0  μέτρα τοΰ σύρματος, τοΰ εύ- 

ρισκομένου είς τό έσωτερικόν τής τραπέζης, πλέον τής άπο- 

στάσεως κβκ', μήκος παράγον άντίστασιν άρκοΰσαν οπως μή 

άναφλεχδή δ πυροδότης καί διαδώση τό πΰρ εις τήν πυρί

τιδα. Διά τής παρεγκλίσεως τής μαγνητικής βελόνης βε- 

βαιούμεδα περί τής μή διακοπής τοΰ ρεύματος.

ΊΙ στή.Ιη στρατείας τοΰ Βελγικού στρατοΰ, τελειοποιη- 

6εΐσα ύπό τοΰ ύπολοχαγοΰ D upont, έχει οΰτω. Είς πλαί- 

σιον, κατασκευαζόμενον έκ σανίδων 0 ,0 2  ̂ πάχους, 0 ,44 ·* 

μήκους, 0 ,1 4  ΰψους, καί 0 ,1 4 δ  πλάτους, έμπήγουσι διαδο* 

χικώ ς έντός χαραγών 0,006ύποχ ιλ . βάθους 4 0  πλάκας 

παραλλήλους έκ ψευδαργύρου ύδραργυρωμένου καί χαλκοΰ, 

άπεχούσας μεταξύ των κοιτά 0 ,0 15^ . At πλάκες αυται έχουσι 
μήκος 0 , 12  ̂ καί πλάτος 0,14>*· καί τό μέν πάχος τών έκ

χαλκοΰ πλακών είναι Ο,ΟΟΙ1*, τό δέ τών έκ ψευδαργύρου 

ύδραργυρωμένου, 0,004*\ Ή  πλάξ (dpt©. 1 , σχ. 18 .)  χα^-

κοΰ ένοΰται μετά τής ύπ’ άριθ. 3  επίσης χάλκινου διά τα ι

νίας έκ χαλκοΰ, ή ύπ’ άριΟ. 2 έκ ψευδαργύρου μέ τήν ύπ’ άρ· 

5  έκ ψευδαργύρου, ή ύπ’ άριΘ. 4  έκ ψευδαργύρου μέ τήν 

ύπ’ άριδ. 7 χάλκινον, καί οΰτω καθεξής. Τά άκρα στοιχεία, 

συγκροτούμενα έκ δύο πλακών έκ χαλκοΰ καί ψευδαργύρου, 

σχηματίζουσι τούς πόλους τής στήλης. Τό πλαίσιον φέρει 

δύο λαβάς προωρισμένας νά βυδίσωσιν αύτό έντός τής σκά- 

φης τής έμπεριεχούσης τό διεγερτικόν ρευστόν, οσάκις πρόκει

ται νά δοδή τό πΰρ. ΤΙ έντός τής σκάφης όιάλυσις εμπεριέχει
in  f11  μερη υοατος.
1 μέρος δειϊκοΰ όξέος.
'Α γωγοί.— Ουτοι είναι έξ έρυδροΰ χαλκοΰ 0 ,0 03ύπ ο χ . 

— 0,004ύποχ. διαμέτρου, περιτυλισσομενου δι’ όδόνης χρίω- 

μένης μέ μίλτον.
Πυροΰόνης.— Ό  πυροδότης κατασκευάζεται κατά τόν έςής 

τρόπον. Ααμβάνομεν δύο τεμάχια άγωγοΰ πλατυνΟίντα διά



σρυρίου, καί χωρίζομεν αυτά διά τεμαχίου έκ χάρτου η ξύ

λου 0,006** εως Ο,ΟΟδ1* πάχους, διακοπτομένου είς το μέ

σον αύτοΰ κατά 0 ,0 2 ι* εως 0,03**· περιτυλίσσομεν δ’ ακολού

θως τούς αγωγούς καί το ξύλον σταδερώς διά σπάγγου έπί 

μήκους 0 , 1 2  ̂ εως 0 , 1 5 1*, άρίνοντες το μέσον ή τήν εντομήν 

έλευδέραν, καί στρέρομεν έπί του περιτυλίγματος τά άκρα τών 

Αγωγών. Άροΰ πασα κίνησις καί μεταλλική έπαρή τών αγω

γών έμποδισδη, Ανοίγομεν διά μαχαιριδίου εντομήν βάθους 

0 ,0 0 2 fl έως Ο,ΟΟΒ1* είς έκαστον τών Αγωγών, είς τό ΰψος 

της διακοπές συνεχείας του ξύλου (σχ. 19 ), δι’ ης διαπερώ-

Σχ. 19 .

μεν σίρμα πλατίνης λίαν λεπτόν. Τό μήκος αύτοΰ πρέπει νά 

ηναι μεγαλείτερον τής μεταξύ τών αγωγών άποστάσεως, Γνα 

μή δραυηται έκ συγκρούσεως. Έ ν  (1 ) γραμμάριον του σύρ

ματος τούτου ίσοδυναμεΓ μέ τέσσαρα τρέχοντα μέτρα.

Μετά τήν εργασίαν ταύτην έξετάζομεν άν τό σύρμα είναι 

καλώς ένηρμοσμένον ή μή τυχόν έδραύσδη, καί είσάγομεν 

άκολούδως τό διά σπάγγου περιτυλιχδέν μέρος αύτοΰ? έντός 

χαρτορύσιγγος μήκους 0 , 10 “ έως 0 , 1 2|Α, καί διαμέτρου 0 ,0 2 μ’, 

πλήρους πυρίτιδος όπλου, οστις προσαρμόζεται είς τούς αγω 

γούς είς άπόστασιν 0,05** έκ τοΰ σύρματος τής πλατίνης, καί 

κλείεται είς τό άνω μέρος αύτοΰ διά δίσκου έκ χάρτου κολ- 

λωμένου ή διά τυλίγματος έκ σπάγγου. Ή  έξέτασις τών 

πυροδοτών κατά τήν κατασκευήν των γίνεται διά τής διόδου 

ρεύματος, ώς ανωτέρω είπομεν.

Ο: Τώσσοι προσεπάδησαν νά κατασκευάσωσιν ηλεκτρικά 

παρασκευάσματα οσω τό δυνατόν άπλούστερα καί δυνάμενα νά

ίκτελεσδώσιν άνευ δυσκολίας δι’ οίουδήποτε υλικοί. Πρός 

τοΰτο ό υπολοχαγός τοΰ μηχανικοΰ Bagration έρεϋρε στή
λην τινά λίαν εύκολου κατασκευής, ητις συνίσταται έξ Ινός 

βαρελιού, έντός τοΰ οποίου τίθενται δύο πλάκες έραπτόμεναι 

έκ χαλκοΰ καί ψευδαργύρου. Τό βαρέλιον πληροϋται άμμου, 

ην ^αντίζουσι μέ άλας άμμωνιακόν (ύδροχλωρική Αμμωνία).

Ή  στήλη αΰτη διατηρεί έπί πολύν καιρόν τήν έντασίν της' 

όταν δέ ή άμμος ξηρανδή, ή ένέργεια αύτής έλαττοΰται, άλ
λ’ άρκεϊ, όπως άναζωπυρήσωμεν ταύτην, νά τήν διαβρέξωμεν 

έκ νέου. (άκολουδεΐ)
ΔΙΟΝ. Π. ΝΟΤΑΡΑΣ,
^νθυπολ. τοΰ Μηχανικού.

ΕΠΙΛΡΟΜΑΙ Τ Ο Ϊ ΑΜ ΕΡΙΚΑΝ ΙΚΟ Υ 1Π Π ΙΚ 0Γ  ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 

ΤΩΝ ΛΙΑΜΑΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Κ Α Τ Α  ΤΟΥΣ 

ΤΕ Λ ΕΓΓΑΙΟ ΪΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΑΥΓΩΝ (*).

ς-/

’Επιδρομή τοΰ Ά νθεηύτιχοϋ στρατηγόν M organf 
fi’c ro r  y0'io x a l την ’i r d id r a r .

(άπο τής 27. Ιουνίου Ι’ως τής 26. Ιουλίου 18ο3)

'Απασαι αί έπιδρομαί δέν ώμοίαζον ποσώς Αναμεταξύ των· 

είχε καί τό εΤδος τοΰτο τοΰ πολέμου τάς άποτυχίας του, καί 

τό έδοκίμασεν ό περίρημος M organ, τοΰ οποίου τά πρώτα 

κατορδώματα έξετέδησαν ήδη προλαβόντως.
Μετά μιας μερα^γίας ίππικοΰ έκ 2 2 0 0  ίππων καί μιας 

έρίππου κανονοστοιχίας ό Morgan, οστις έσχε πασαν ελευ
θερίαν νά ένεργή μεμονωμένως, έμελέτησε κατά τό διάστημα

(*) ’lie  τόμ. Β.', ουλλάο’.ον τής 19. Σίπτιυ,βρίου, « λ .  171 —181.



τής εκστρατείας τοΰ 18G 3 επιδρομήν εκεΓδεν του Ό ϊο  ποτα
μού (ιοέ πίν. 3 ) (1 ).

 ̂ Όδεν έξεχίνησε τήν 27 . ’Ιουλίου, καθ’ $ν άπό Σπάρτα 

εφερθη προς βο^ράν, εις δύο φάλαγγας βαδίζων, πρός τήν 

Λιβιγγίαν χαι τόν Κούμπερλαντ ποταμόν. Τήν δέ 2 . ’Ιουλίου 

προχατέλαβε σταθμόν τινα στρατιωτικόν είς Μπουρκεσβίλλην, 

ενθα διέβη χαί τόν Κούμπερλαντ. Μέρος του στρατεύματος 

του Ένωτιχοΰ στρατηγού Ilobson, τό οποίον έκράτει της Os- 

σεως ταυτης μετά δύο συνταγμάτων, έκτεινόμενον ε~ως τής 

Σομεροντ, ε^ρίφδη ί ζ \ χ^ς Ζαμεστόβν, χαί οΰτω δ Morgan 
ήδυνήβη νά έξαχολουδήση τήν πορείαν του βο^ρειότερον πρός 
τήν Κολουμπίαν.

^Εχεί άπεχρουσεν εχθρικήν τινα έμποσθοφυλακήν ιππικής 

ταξιαρχίας τής Κενταγκιέννε, χαί δίευδύνδη τήν 4 . εναντίον 

τών^ προγεφυρωμάτων τής έπί του Γχρένν ποταμού γεφύρας.

II οιαβασις τω διεφιλονεικήδη ζωηρώς. Μετά σφοδράν δέ 
συμπλοχήν, χατά τήν οποίαν άπώλεσε 11  ‘άξιωματιχούς, £ν

οις x«i τόν συνταγματάρχην Cbenault, δ Morgan παρη-
τηδη του νά έχβιάση τήν θεσιν ταύτην, διευδυνδείς δεξιά πρός 

τήν Λεμπανόν.  ̂ Προσχαλεΐ τήν πόλιν ταύτην νά παραδοβή, 

χαι επί τή άρνήσε: του άρχηγου της συνταγματάρχου (Έν!) 

Hanson τήν προσβάλλει χαί τήν χυρ,εύει χατόπιν αίματηράς 

εφοοου, χατά τήν δποίαν δ νεώτερος τούτου άδελφός, δ ύπολο

χαγός Tom Morgan Ιφονεύδη. Ή δέ ένωτική ορουρά, ς-ενοχω- 
f ο«μένη χαί πυρο6ολουμένηέντός δύο καταστημάτων, S έχρησί- 

μευον αυτη ώςχαταφύγιον, ήναγχάσβη έπί τέλους νά παραδοβή.

 ̂ Α ναΰτη^δύνατο νάδ(ατηρηδή έπί δλίγας ε’τι ώρας, 6ά 

εσωζετο, διότι τό Ισπέρας τής ιδίας ημέρας δύο συντάγματα 

ιπ-:χοΰ του Mickigan έρδασαν πρό τών τειχών της. Πρός

(I) 0  3. π .ν ϊξ  υπάρχει i v τώ  προηγουμένω φυλλαίίω .

τούτοις δέ τό ιππικόν τοΰ (Έν.) Hobson, συγκεντρωθέν τήν 

4. είς Ζαμεστόβν, ητο ήδη έπί τών ιχνών τοΰ Morgan.
At δύο αυται φάλαγγες ήνώδησαν τήν έπαύρκιν, καί δέ< 

έγχατέλειύαν πλέον τά ίχνη τών ’Ανθενωτικών έπιϊρομέων, 

άλλά συγχρόνως δέν ήουνήθησαν καί νά τους φθάσωσιν ίν  

άρμοοιω χρόνω.

Τήν 7ην ή έμπροσδοφυλακή τοΰ Morgan έφδασε τόν πο
ταμόν Ό ϊο  εις Μπραντενσβούργ, προκαταλαβοΰσα δύο ώραίας 

κανονιοφόρους ήγκυροβολημένας ούσας. Τό δέ κύριον -σώμα 

άφίχδη έκεϊ τήν ακόλουθον νύκτα, δαπανήσαν τήν 8ην χαί 9ην 

είς τό νά διαβή πρός τήν αντίπεραν όχθην, ητις έπιχείρησις 

διεταράχθη ολίγον ύπό τών ενωτικών πυροβολιστών καί ακρο

βολιστών τής έθνοφυλακής, τούς οποίους ώφειλον προηγουμέ

νως ν’ άπομακρύνωσι. Μετά τήν διάβασιν αί κανονιοφόροι 

έπυρπολήθησαν.

Τήν 9ην ’Ιουλίου ή πόλις τοΰ Corydon, έν Ίνδιάνη, κα- 

τελήφθη· ή δ’ έθνοφυλακή ταύτης, ητις ετίθετο είς τά όπλα, 

διεσχορπίσθη, καί αιχμαλωτισθεισα ένσυνόλω άπελύθη, άρ:θ- 

μουμένη έκ 3 ,0 0 0  περίπου άνδρών. ’Άνευ δ’ έτέρας παύσεως 

ή φάλαγξ διευθύνθη μετά ταΰτα διά τής Σαλυσβούργ καίΠ αλ- 

μόρε πρός τήν Σαλέμ.

Έν τη τελευταία ταύτη πόλει δ τηλεγραφητής τών ’Ανθε

νωτικών άνταποκρίνεται μετά διαφόρων σταθμών, οπως λάβη 

πληροφορίας, καί δ Morgan μανθάνει, οτι έξ όλων τών με
ρών στρατολογιαι καί συγκεντρώσεις δυνάμεων έγίγνοντο ενάν

τιον του. Έν Ίνδανουπόλει ύπήρχον ήδη 5 ,0 0 0  άνδρών, συ- 

νέτρεχον δ’ έν αυτή χαί έτεροι δυνάμεις δι’ όλων τών σιδηρο

δρόμων. Στρατός έκ 1 0 ,0 0 0  έκράτει τής Νέας ’Αλβανίας, 

άλλος έχ 3 ,0 0 0  τής Μίττσελλ, ώστε μετά τών άπό τά πέριξ 

τοΰ Κούμπερλαντ ίχνηλατούντων αύτόν δ άριθμός τών έχ -



Ορών, ους ώφειλε νά έ"?απατήση} δέν ητο μικρότερος τών
2 5 ,0 0 0 .

Η δύσκολος αυτη Οεσις δεν τόν έξεπληξε ποσώς, καί επει

δή έξ άλλου τώ ητο εύχολώτερον νά βαδίση πρός τά πρόσω 

η νά έπανέλδη είς τά διαβήματα του, έξηχολούδησε τόν σκο

πόν του. Ούχ ηττον ομως ένόμισε καλόν ν’ άλλάξη διεύδυν- 

σ ΐν  eOev έστράφη δεξιά, άνατολιχώς του Ό ϊο, οπερ δέν ΐτο  

ολιγώτερον επικίνδυνον· διότι έπλησίαζε τήν Σινσυννάταν πό

λιν, εν δα ευρίσκοντο διαδέσιμαί τινες δυνάμεις, Γνα τώ άντι- 

ταχδώσι, σιόηροορομοι, ων ήδύναντο νά κάμωσι ώφέλιμον 

χρήσιν πρός άπα'σας τάς διευθύνσεις, καθώς καί κανονιοφόροι 
και ετερα πλοΐα έπί τοΰ ποταμοΰ.

Μετά την καταστροφήν διαφόρων γεφυρών σιδηροδρόμου, 

εις τά περιξ τής Σαλέμ, τής Σέϋμουρ καί τής Βερνόν, καί 
διαφόρους φορολογίας, ό Morgan έφέρδη πρός τήν Βερσελιες* 

έκεΐδεν δέ είς τήν επικράτειαν τοΰ y0 io ποταμοΰ, διά τής Ά ^ -  

ρισον· μετέπειτα, στραφείς πέριξ τής Σινσυννάτης, άνέτρεψεν 

εν οιαφοροις δέσεσιν τόν σιδηροΰν δρόμον μεταξύ τής πόλεως 
ταύτης καί τής Ά μ ιλτον.

Γο ^σπερας τής 13ης ’Ιουλίου προσέβαλεν Ενωτικούς 

τινας προσκοπους, 1 0  εως 11  χιλιόμετρα πρό τής Σιν- 

συνννάτης· άλλά μετά ταΰτα ετρεξε δι’ ολης τής νυκτός, 

καί τήν πρωίαν τής 14ης εύρέθη πλέον τών 3 0  χιλιομέτρων 

ανατολικώς τής μεγάλης πόλεως τοΰ ’Όίο, διανυσας κατά τό 

διάστημα τών 2 4  ώρών σχεδόν 1 0 0  χιλιόμετρα. Πρός τόν 

σιδηρόδρομον οε τόν εις Δένισσον φέροντα τό κύριον έπιδρο— 

μικόν σώμα ανεπαυδη ολίγον, ένώ αποσπάσματα έστάλησαν 

νά ένεργήσωσιν άρπαγάς εις τά πέριξ. Εις Ιίάμπ-Σάτυ καί 

μακρυτερον ολίγον άποδήκαι καί άμαξοστοιχιαι έλεηλατήθη- 

και επυρποληθησαν. Κατόπιν δ δρόμος έξηκολουδησε

πρός άνατολάς, έκτελουμένων ε’νθεν κάκιϊδεν άκροβολισμών 

τινων. Πολλάκις αί γέφυραι ευρίσκοντο κατεστραμμένοι, αι 

οδοί πεφραγμέναι καί κεκομμέναι ύπό τών κατοίκων. Έ ν ενι 

λόγω ούδεμία βοήθεια παρείχετο τώ Morgan έκ μέρος τοΰ 

λαοΰ. Κ α ί αύτός δέ δέν άπεπειράδη νά έλκύση τήν κοινήν 

γνώμην κατά τάς πολυαριδμους αυτοΰ εκορομας.
Έ ν Μοντγκομέρυ, Βιλιαμσβούργ καί Ζάκσον, ίγνωστο- 

ποίησε τήν διάβασιν του διά καταστροφών, πυρπολήσεων, φο

ρολογιών, διά σκηνών μάλιστα λεηλασιών, αναξίων έξευγινι-

σμένοις στρατιωταις.
Έν τή πόλει Ζάκσον, κατά πρώτην ήδη φοράν μετά τήν 

τοΰ Corydon, ή έδνοφυλακή άντεταχδη δπωσοΰν, καί χάρις 

εις τά διαφράγματα αύτής άνεχαίτισε τήν 17ην τούς Ά νδ ινω -  

τικούς έπί τρεις ή τέσσαρας ώρας. Ή πόλις ομως μετά ταΰτα 

έτιμωρήδη διά μεγαλητερων αρπαγών.
Έκ τής Ζάκσον δ Morgan επ»μψεν αποσπάσματα δεξιό- 

θεν καί άριστερόδεν, μεταξύ άλλων και εν προς την Μπερλέν, 

ένώ τό έπίλοιπον τοΰ στρατοΰ έξηκολουδει ανατολικώς την 

πορείαν του.
Τά·διαφράγματα καί αί κεκομμέναι γέφυραι, έν έλειψιΐ 

ινεργητικωτέρας ύπερασπίσεως, ένέφραττον έπί τά πλείω άπα- 

σας τάς όδούς· ή δέ έδνοφυλακή τής Αινεσβίλλε μεταξύ των 

άλλων διεκρίδη ώς πρός τήν πρόβλεψιν τής δενδροτομήσεως· 
έδοκίμασε μάλιστα νά σταματήση τούς ’Ανθενωτικούς διά τών 

όπλων. "Οπως δήποτε δέ έπέτυχεν αΰτη είς τό νά αναχαίτιση 

τούτους έπί δύο ώρας, ή δ’ αργοπορία αΰτη ίτο  λίαν σπου

δαία είς τάς στιγμάς ταύτας.
Τό εσπέρας τής Ιδης τό κύριον έπιδρομικόν σώμα έστρα

τοπέδευσε πλησίον τής Σεστερ, ένδα η έπί τοΰ Σατε-Κρεκ γέ

φυρα κατεστράφη, και τήν 19ην έφδασεν έκ οευτίρου τον πο



ταμόν ’Ό ίο, πρός τον πόρον της Μπούφ'ιγ-,.τον-Ίσλάντ, ευρι- 
σκόμενον ολίγον ύψηλότερον της Πομεράϋ.

Ο έπιορομικος ουτος στρατός ητο Απηυδημένος· αντί δέ 

νά φροντίση νά τόν δέση έν Ασφαλεία όπισθεν του ποταμού, 5 

M organ, αρκούντως ευχαριστημένος έζ του ότι εύρίσκετο Αν- 

τικρύ της Βιγινιακής δχβης, ένόμισεν ότι ήδύνατο' νά σταδή, 

ζαί έστρατοπεδευδη έπί τών λόφων τών δεσποζόντων τής δε
ξιάς οχδης τοΰ "Οϊο.

Α. α^γν ι.οριαι, α , η πορεία αυτου κατα τό διάστημά τών 

τριών τελευταίων ημερών ύπέστη ε'νεκεν τής Αντιστάσεως των 

λαών, ωφέλησαν εις άκρον τούς Αντίπαλους του. Τη βοηδεια 

τοΰ τηλέγραφου καί τοΰ Ατμού, στρατοί συνεγκεντροΰντο παν- 

ταχόδεν έναντίον αύτοΰ, διά τών σιδηρών δρόμων δέ καί τοΰ 

ποταμοΰ κατωρδωσαν νά τόν φδάσωσι πεοί την πρωίαν τής 
2 0 . Ιουλίου.

Καί ένώ Αφ ενός δ στρατηγός (Έν.) Hobson μετά τής τα 

ξιαρχίας Shakelford παρηκολούδει διαρκώς τά ίχνη τών έπι- 

δρομέων καί κατέφβασεν αύτούς την 2 0 . περί τά λυζαυγές, 

αφ ετέρου ταςιαρχία τις, ταχέως σχηματισδεΐσα ύπό τοΰ ς-ρα— 

τηγοΰ ( Εν.) Judah, ανήλδε τον νΟίο Από Σινσυννάτης είς 

Πορστμούτ, έπειτα είς ΓΙομερα'ϋ, καί προσέβαλε κατά τήν ίδιαν 

ημέραν τό Αριστερόν τοΰ Morgan. Δύο δέ έτεραι ίππικαί τα 

ξιαρχία; ύπό τούς στρατηγούς (Έν.) Scarmmons καί San 

ders εφδασαν συγχρόνως, ένώ εξ κανονιοφόροι Ανέμενον αύ
τόν είς τόν ποταμόν.

Τότε πάλη τις είς άκρον δυσανάλογος έλαβε χώραν (μα'χη 

τ<;ς Μπόνφιγκτον-Ίσλάντ), κατά τήν οποίαν ίδών δ Morgan 

εαυτόν πανταχόδεν περιβαλλόμενον, έρ£ί?δη πρός τόν ”0 ίο, 
ε/δκ προσεβληδη είσέτι καί ύπό τοΰ πυρός μιας ζανονιοφόρου, 

* δέ στρατός του άπας προσκληδείς νά παραδοδή, δι-σκορπί-

ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ. 1 4 3  

σδη. νΑνδρες τινές κατώρδωσαν νά δ ιέλδωσιτόν ποταμον, άλ

λοι συνελήφδησαν ή παρεδόδησαν, καί έτεροι, τοΰ Morgan ον- 

τος έπί κεφαλής, Ανήλδον έκ νέου τήν δεξιάν οχΟην τοΰ ’Ό ϊο, 

ΐνα ζητήσωσιν αλλαχού διάβασιν. Ά λ λ  αίκανονιοφοροι, α ί π α -  

ρακολουδήσασαι τοΰτον, τρεις ηδη φοράς έμποοισαν οιά τοΰ

πυρός των τήν διάβασιν.
Τήν 20ην τό πλεΐστον μέρος τοΰ Ανδενωτικοΰ στρατοΰ ώ -  

πισδοδρόμησε πρός τήν Γκεϊκέρς-Κρεέκ, καί προσκληδέν ύπό 

τοΰ στρατηγοΰ (Έν.) Shakelford, κατέδεσε τά όπλα. Αυτός 

δέ δ Morgan μετά διακοσίων Ανδρών ύπεξέφυγεν ετι οιευ- 

δυνδείς πρός τήν Έξγκλέσπορτ, ενθα έπέτυχε νά διέλδη τόν

Μουσκιογκούρ ποταμόν.

Έ πί τέλους τήν 26ην δ Morgan, προσβληδείς ζωηρώς 

ύπό τοΰ 8 6 ου σώματος τοΰ ’Όϊο καί τής έδνοφυλακής καί 

ριφδείς έπί τίνος Αποτόμου κλιτύος, πλησίον τής Βέστ-ΙΙοέντ, 

μεταξύ Βελλοβίλλε καί Νέβ-Λισμπόν, παρεδοδη μετά των έπι- 

λοίπων συστρατιωτών του, έκτος εκατοντάοος τινός ανορών, 

οίτινες ριφδεντες είς τό υδωρ, κατώρδωσαν νά φδάσωσι πλέον-

τες τήν Β ιργινιακήν δχδην.
Έ κ τής φάλαγγος, ητις διεπέρασε τον ”010 είς Μπραντε- 

σβούργ, 2 0 0  μόνον ανδρες διήλδον αύτόν έκ δευτέρου, οί δέ 

επίλοιποι ταύτης έφονεύδησαν η ηχμαλωτίσδησαν. Ο Αριθμός 

τών πληγωμένων ητο σχετικώς ελάχιστος, οιοτι η μανία τώ/ 

έδνοφυλάκων, υπερασπιζόμενων τάς εστίας αύτών, άπαξ έςε- 

γερδεΐσα δέν ήτο εύκολον νά περισταλή.
Ή  τοΰ (Έν.) Michigan ταξιαρχία, έφοδιασδεΐσα δι’ οπι

σθογεμών όπλων συστήματος Spencer, επροξενησε μεγάλας 

βλάβας είς τον έ·̂  δρον, οστις ενομιζε πολλάκις οτι εύρίσκετο 

ενώπιον δρών πολύ περισσότερων ως εκ τής ταχυιητος 

τοΰ ρίμματος τοΰ ρηδέντβς οπλου. Οι ’Ανθενωτικοί έπι τέλους



ίσα ν  ίπ ί τοσοΰτον βεβαρημένοι ενεκεν των λαφύρων, μετά δρό

μον 1 2 0 0  χιλιομέτρων, ώστε δέν εσχον πλέον την αυτήν 
προς μάχην ικανότητα.

'Ο στρατηγός Morgan παρεδόθη εις τον στρατηγόν (Έν.) 

Shakelford, οστις άφησεν αύτώ, εύγενώς ρερόμενος, τό ξ ί

φος καί επέτρεψε νά μείνη παρ’ αύτώ ελεύθερος, βασισθείς είς 

τον λόγον του. Σταλείς κατόπιν είς Κολούμπους έτέθη είς τάς 

φυλακάς μετά τοΰ επιτελείου του' έλεγον δέ νά θεωρήσωσίν 

αύτους πολιτικώς ύπευθύνους διά τά πραχθέντα κακουργή

ματα, αί δέ έφημερίδες άπήτουν έπιμόνως ν’ άπαγχονίσωσι 

τούτους ώς ληστάς καί άρπαγας, δπότε έμαθον, ότι ό απτόη

τος Morgan καί εξ τών αξιωματικών του έδραπέτευσαν, σκά- 
ψαντες υπόνομον ύπό τήν φυλακήν των.

Δύο τών δραπετευσάντων συνελήφθησαν είς Λουϊζαβίλλε,

άλλ’ ό Morgan έματαίωσε πάσας τάς κατ’ αύτοΰ καταδιώξεις·

φθάσας δέ τά ανθενωτικά δροθέσια, έπανέλαβεν εύθύς τάς

πλήρεις περιπετειών επιχειρήσεις του. Πληγωθείς θανασίμως

τό ακόλουθον έτος, κατά τό διάστημα έπιδρομής τίνος, ην δι-

εύθυνεν είς τήν άνατολικήν Βιργινίαν, άπεβίωσε τήν 4. Σε
πτεμβρίου 18 6 4 .

Ή  συνοπτική αυτη διήγησις τών κυριωτέρων ’Αμερικανικών 

έπιδρομών μας δίδει τό δικαίωμα νά έξαγάγωμεν, ότι τό Ιπ

πικόν τοΰ λοιποΰ προσκαλείται νά λάβη σπουδαιον μέρος είς 

τούς μέλλοντας πολέμους, κατόπιν τής άναπτύξεως τών τη 

λεγραφικών γραμμών καί σιδηρών δρόμων, ατινα θά σχημα- 

τίζωσι συνήθως τάς γραμμάς τών συγκοινωνιών καί τών συ

ναθροίσεων τών έν έκστρατεία στρατευμάτων. Ό  έν Γερμανία 

πόλεμος τοΰ 1 8 6 6  άγει είς όμοια εξαγόμενα. Έ πί τούτοις
είοομεν τήν Πρωσσίαν μετά τήν έν Σαδόβα μάχην ν’ αύξηση 
τό έαυτής ιππικόν.

Ά ς  παρηγορήται λοιπόν τό ιππικόν, άν μετά τήν έφεύρε- 

σιν τών νέων πυροβόλων όπλων τοΰ λοιποΰ δέν θά δύναται 

είμή σπανίως νά έκτελη τάς κατά σωρούς έκείνας προσβολάς, 

αίτινες άλλοτε άπεφάσιζον τήν τύχην τών μαχών. Ή  στρατη
γική διαφυλάττει αύτώ λαμπράς, ούτως είπεΐν, αποζημιώσεις. 

Ή  ένεργητική χρήσις ίππικοΰ τίνος ταχέος καί άκαμάτου, 

έπαπειλοΰντος άκαταπαύστως τούς σιδηροΰς δρόμους τοΰ έχ- 

Οροΰ, θά προετοιμάζει είδικώς τήν έπιτυχίαν τής πάλης.
Ά λ λ ω ς  τε έν πολεμώ είς τάς ί'λας τοΰ ίππικοΰ θά άνή- 

κει πάντοτε τό ν’ άνιχνεύωσι τήν πορείαν τοΰ έχθροΰ περιπο- 

λοΰσαι, τό νά παρενοχλώσι τόν κακώς προφυλασσόμενον έχ

θρόν, τό νά προκαλύπτωσι τούς ελιγμούς τοΰ πεζικοΰ, τό 

νά ύποστηρίζωσι τό πυροβολικόν, τό νά άναπληρώσι κενόν τι 

έν τη παρατάξει τής μάχης, τό νά συμπληρώσι τήν έπιτυ
χίαν διά τής καταδιώξεως τοΰ ύποχωροΰντος αντιπάλου, καί 

έπί τέλους τό νά καλύπτωσι τήν ύποχώρησιν τών ιδίων στρα

τευμάτων κατόπιν άποτυχίας τινός.
Διά τάς διαφόρους ταύτας υπηρεσίας ό άραβικός ίππος δέν 

είναι ποσώς κατώτερος τοΰ άμερικανικοΰ- είναι ευκίνητος, 

εύχείριστος, έγκρατής καί λίαν άκάματος. Α ί ιδιότητες αυται 

τόν καθιστώσι φυσικώς κατάλληλον δι’ £ργα ορμητικά, οΤαι 

αί έπιδρομαί, είς άς τό ιππικόν πρό παντός άλλου όφείλει νά 

ηναι τό οργανον τής ταχύτητος.
Ν. ΛΝΤΩΝΟΒΙΤΣ,

έπιλο'/ία; τοΰίππιχοΰ.



ΠΕΡΙ ΤΟΓ Π ΚΛΙΝΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ Κ Α Ι ΤΗΣ ΧΡΙ1ΣΕΩΣ  

ΑΥΤΟΥ Κ Α Τ Α  ΤΟΝ ΕΝ ΓΕΡΜ ΑΝ ΙΑ ΠΟΛΕΜΟΝ 

ΤΟΥ 1 8 6 6  (*). 

δπο ΑΡ. ΚΟΝΤΟΓΜΑ, λοχαγού ιώ ν  Γ ε ν . ’Επιτελών·

(Ικ τοΰ γαλλικοΰ)

T Jix o r  τοΰ υποδείγματος τοΰ 1827.

Γό υλικόν Γριβωβάλ, συγκρινόμενον μέ τά προηγούμενα, 

ε παρουσίαζε, προς τά άφιλονείκητα πλεονεκτήματα, σπουδαίας 

δυσχερείας. Ό  κιλλίβας ητο πολύ βαρύς. Όδεν, οτε διήρχετο 

το πυροβόλον τήν στροφήν τής όδοΰ, έπαρουσιάζοντο δυσκο
λία  ̂ και απώλεια χρονου. Τα οε κιβώτια δεν εΐ^ον ουτε αρκε

τήν ελαφρότητα, ουτε αρκετήν ευστροφίαν, διά νά άχολουδώσιν 

ευκόλως το πυροβολον των. Τ ά ά λλα  κράτη, ατινα έτροπο- 

ποιησαν το πυροβολικον των, δανεισδεντα μέρος τών έκπλη- 

ρωδεισών συνθηκών παρά του γαλλικού πυροβολικοί», έξεπλή- 

ρωσαν τας τροποποιήσεις των και άλλως. Κατά τήν γενι

κήν ειρήνην, τήν έπελδοΰσαν μετά τά συμβάντα του 1 8 1 5 ,  

εις την Γαλλίαν εξετασαν λιαν επισταμενως τά διάφορα εν 

ι ΰρωπη συστήματα τβΰ πυροβολικοΰ, καί συγκριτικοί δοκιμαΐ 
έγένοντο εις τά διάφορα σχολεία τοΰ οπλου τούτου. "Οπως το 

1/ 6 5 , ουτω και μετά ταΰτα οί ύπερασπισταί τών έν γρήσει 
υποδειγμάτων έπεκαλοΰντο τάς υπηρεσίας, ας ταΰτα έ'καμον 

αλλά οί νεωτερισταί εΐεγον, οτι δέν εκαμον άλλο ή νά άκο- 

λουδήσωσι τον Γριβωβάλ είς τήν όδόν ην ηνοιξε, τήν όποιαν

(*) ’Ice τ ίμ .  Β', φυλλίο ιον τής 19 . Σεπτεμβρίου, οελ. 1 9 1 — 1 9 6 .

προλήψεις εκριζωμένοι δέν τον άφήκαν νά άκολουΟήση μέχρι 

τέλους. Τέλος άπεφάσισαν νά παραδεχδώσι νέο ν υλικόν, συ- 

νιστάμενον άπό κανόνια τών 12  καί κανόνια τών S, σχεδόν 

τά αυτά μέ τά τοΰ Γριβωβάλ, άπό δβιδοβόλα τών 6 δακτύλων 

καί όβιδοβόλον τών 2 4  μακρά. Έκάστη κανονοστοιχία έξ εξ 

πυροβόλων έπρεπε νά σύγκηται είτε έκ τεσσάρων κανδνίων 

τών 12  καί έκ δυο οβιδοβόλων τών 6 δακτύλων, είτε έκ 4  κα

νονιών τών 8 κοί έκ δύο οβιδοβόλων τών 24 .
Έ  ευκινησία έπετεύχθη διά κιλλίβαντος, είς τόν όποιον αί 

προεξογαί τών πλευρών άντικατεστήδησαν δι’ ενός κοί μόνου 

κορμοΰ (βέλους), καί ός-ις ήδύνατο νά μεταφέρη ευκόλως τό πυ
ροβόλον, οτε ετίθετο τοΰτο είς τάς άρμογάς. Τό προόλκαιον 

έφερε μόνον κίστην πολεμεφοδίων, οί δε τροχοί αύτοΰ εΤχον 

το αυτό μέγεθος μέ τό τοΰ κιλλίβαντος· ή δέ καμπή τής άμά- 

ξης (tournant de voiture) έμεινεν άρκοΰσα. Τά κιβώτια, έ- 

γοντα τό αύτό προόλκαιον τοΰ πυροβόλου καί έν έφόλκιον 

βέρον δύο κίστας, ήδύναντο νά άκολουδώσι τό πυροβόλον εις 

όλα τά έδάφη. Τής διατάξεως τών κιστών έπιτρεπούσης νά 

κάδηνται έπ’ αύτών πυροβολισται, παρηχδη εποχουμεν ον πυ
ροβολικόν, κατάλληλον ν’ άκολουδή τά στρατεύματα εις όλας 

τάς περιστάσεις. Τό κανόνιον τών 12 , άκολουδούμενον άπό 

τά κιβώτιά του, έφερεν 92  βολάς· 58  δέ τό όβιδοβόλον τών 

6 . Τό πυροβόλον τών 8 έφερεν 1 2 8  βολάς, καί 88  τό οοι-

δοβόλον τών 24 . ^
Έ νεκα τής άπλότητος καί τοΰ ομοιομόρφου τοΰ ύλικοΰ τού

του έγένετο παραδεκτός είς μόνος κιλλίβας διά τό κανόνιον 
τών 12  καί τό όβιδοβολον των 6 οακτυλων, είς επίσης [/ονος 
κιλλίβας οιά τό κανόνιον τών 8 καί το αντίστοιχον οοιοοβο- 
λον, καί εΤς μόνος τρσχός δι’ όλας τάς άμαξας τοΰ πεοιου. 
Ή  στερεότης άνεγνωρίσθη ώς μεγίστη, παρεδεχδησαν δε τό 
κανόνιον τών 8 διά μικροτεραν ολκήν τοΰ πεδίου.



Τό προσωπικόν τοΰ πυροβολικοί/ ΰπέστη συγχρόνως μεγά- 

λην τροποποίησιν. Οί ζευγΐται συνεχωνεύΘησαν είς τά συν

τάγματα τοΰ πυροβολικοΰ. "Εκαστος διοικητής κανονοστοι-/ίας 

είχεν υπό τάς διαταγάς του τοΰς ζευγίτας καί τοΰς ύπηρέτας, 

έξησχημένους νά συμβοηδώνται έν άνάγκη. Τά συντάγματα  

περιελάμβανον εφίππους έποχουμε'νας χαί πεζάς κανονοστοι- 

χίας, προωρισμένας διά την υπηρεσίαν τών φρουρίων ή του 

πεδίου.

Τό 1 8 2 7  παρεδε'χθησαν νε'ον ορειβατικόν πυροβολικόν. 

Ά ντ ί μικρών κανονιών φερομε'νων έπί της ράχεως τών ήμιό- 

νων, άτινα ούδε'ποτε παρε'σχον καλήν υπηρεσίαν, παρεδέξαντο 

εν δβιδοβόλον τής ολκής τοΰ κανονιού τών 1 2 , ελκον βάρος 

1 0 0  χιλιόγραμμων, οπερ ήδύνατο νά φέρη εΐς ήμίονος, ένώ 

δ χιλλίβας αΰτοΰ, ών τοΰ αυτοΰ βάρους, έφέρετο άπό έτερον. 

Τό πυροβολιχόν τοΰτο, τεΟέν είς χρήσιν-έν Άφριχή, εύΟΰς έν 

αρχή τής χαταχτήσεως, έξεπλήρωσεν ο,τι προσεδώχων.

Τό τουφε'χιον τοΰ υποδείγματος τοΰ 1 8 2 2  δέν διέφερε τών 

προηγουμένων είμή κατά τό μήχος τής κάννης, έλαττωΟέν είς 

1 ,0 8 μ. Τά πρώτα κρουστά οπλαέκλήθησαν τοΰ υποδείγματος 

τοΰ 1 8 4 0 . Α ί αύλακωταί καραβίναι χρονολογούνται άπό τοΰ 

1 8 4 2 . Ή  παραδοχή τοΰ κρουστοΰ έμπυρέως διά τά φορητά 

πυροβόλα οπλα έπέφερεν είς τά κανόνια τήν άντικατάστασιν 

τών χαλαμίων έκκαυμάτων διά τών τριβεκκαυμάτων.

ΟβιδώόΛογ χατόηογ τώ γ  — (1 8 5 2 ) .

Ί ό  δβιδοβόλον κανόνιον τών 1 2 , βάλλον βλήματα ολόσω

μα χαι χοιλα τής δλχής τών 1 2 , έ'χον μήκος κοίλου (μυχοΰ) 

μόνον 1 5  δλχάς, δυνάμενον νά φερθή μέ τόν κιλλίβαντα τοΰ 

χανονιου τών 8 , τοΰ δποίου τό βάρος δέν τό ύπηρε'βαινε πολΰ, 

έπαρουσιαζε μεγάλην ευκινησίαν χαί άπλ»ότητα, πρός δέ ίσχύν

ρίμματος άρκοΰσαν διά τήν υπηρεσίαν τοΰ πεδίου. Τό χοϊλον 

βλήμα του ητο τό αυτό με τό τοΰ όρεινοΰ οβιδοβόλου· έ'βαλε 

δέ πρός τούτοις βολιδοΟήκας καί βολιδοφόρους όβίδας, καί ή

δύνατο νά χαλαζοβολήση είς μεγάλας άποστάσεις. Έκαστη 

κίστη περιελάμβανεν 2 6  βλήματα. Ό θεν τό πυροβόλον, άκο- 

λουΟούμενον άπό τόν βληταγωγόν του, διέΟετεν 10 4  βολάς.

ΑύΛαχωτά χαγόγια·— (1 8 5 8 .)
Πρό πολλοΰ ένησχολοΰντο νά έφαρμόσωσιν εις τα κανόνια 

τό σύστημα τών αύλακίων, οπερ £δωκε πολυ καλα αποτελέ

σματα είς τά φορητά πυροβόλα οπλα. Αί πρώται καραβίναι 

μέ σφαιρικά βλήματα άντικατεςάδησαν δι’οπλων, τών δποίων 

τό ώοειδές βλήμα έχανε όλιγωτέραν ταχύτητα έκ τής άντι- 

στάσεως τοΰ άέρος, κατά δε τό 1 8 5 8 . έγενετο παραδεκτόν τό 

εν χρήσει σήμερον σύστημα τοΰ πυροβολικού.
Περιλαμβάνει δέ τό σύστημα τοΰτο τά αύλακωτα κανόνια 

τών 12  χαί 4 , διακρινόμενα έκ τοΰ βάρους τοΰ βλήματος, 

εκτιμωμένου ώς έγγιστα είς χιλιόγραμμα. "Εκαστον τών κα

νονιών τούτων έχει 6 αυλάκια έλικοειδή. Τό κανονιον τών 12  

εΤναι τό όβιδοβόλον κανόνιον τών 12  μεταπεποιημενον. Ελ- 

χει βάρος περίπου 6 1 0  χίλιογ. Τό κανόνιον τών 4 είναι νέον 

πυροβόλον ελκον βάρος περίπου 3 3 0 χ ιλ ιο γ . Επίσης έγενετο 

συγχρόνως παραδεκτόν εν κανόνιον τώκ 4  δρεινον, άναλογου 

υποδείγματος, ελκον βάρος 1 0 0  χιλιογρ. Τά κονονια ταΰτα 

βάλλουσι τρία είδη βλημάτων, ήτοι τήν κοινήν όοιοα, την βο- 

λιδοφόρον όβίδα καί τήν βολιδοθήκην. Αίέπιμήκεις οβίδες τών 

12  καί τών 4  έξωτερικώς σύγκεινται έξ ένός κυλινδρικού μέ

ρους καί έξ ένός ωοειδούς, έσωτερικώς δε παρουσιαζουσι κοι- 

λνότητα άναλόγου μορφής· οπή δέ τις έλικοτομημενη προωρι- 
σται νά δέχηται τόν τιυροπωλήνα. Αί οβίδες αυται κατασκευά

ζονται έκ γυτοΰ σιδήρου, καί έχουσιν έξωτερικώς οωίεκα κοι-



λοίματα, παραγόμενα κατά τήν χυσιν καί διατεθειμένα εις 

δυο σειράς άνά εξ οΰτως, ώστε τά κοιλώματα της άνω σειράς 

αντιστοιχούν είς τά της κάτω σειράς, κατά γραμμήν παράλ

ληλον τής οιευθυνσεως τών αΰλακίων. Έντός τών κοιλωμά

των τούτων τίθενται διά μηχανής 12  πτερύγια έκ ψευδαργύ

ρου. Α ί βολιδοφόροι έπιμήκεις οβίδες έχουσι σχήμα άνάλο- 

γον μέ τό τών κοινών όβίδων, έκτος οτι τό άνω μέρος έχει 

μορφήν αύχένος φιάλης* έμπεριέχουσι δέ σφαίρας μολυβδίνας. 

Α ί βολιδοθήκαι έχουσιν εν περικάλυμμά μέ δύο πυθμένια έκ 

ψευδαργύρου, καί δύνανται νά εϊσαχθώσιν άδιαφόρως εις τό 

κανόνιον μέ τό εν ή τό άλλο πυΟμένιον εμπρός. Τό γέμισμα 

αυτών σύγκειται έξ 9 8  σφαιρών έκ χυτοΰ σιδήρου διά τό κα
νόνιον τών 12 , καί 41 διά τό τών 4. Α ι σφαιραι αυται έχουσι 

πάσαι 26  χιλιοστά τοΰ μέτρου διάμετρον.

Ό  κιλλίβας καί ή βληταγωγός τών 12  είοί, μέ τινας δια

φοράς, τοΰ υποδείγματος τοΰ 1S 2 7 . Ό  κιλλίβας καί ή βλη

ταγωγός τών 4 είσί νέοι. Ή κίστη τών 12  περιέχει 18  βλή

ματα, ή δέ κίστη τών 4 περιέχει 32  βολάς, σήμερον ομως 

περιέχει 40 . Πρός δέ υπάρχει εις έκαστον πλευρον τοΰ κιλ

λίβαντος μία κιστίς έπί τοΰ άξονας, περιέχουσα δύο βολιδο- 

θήκας και τά γεμίσματα αυτών. Έν πυροβόλον άκολουθούμε- 

νον άπό τήν βληταγωγόν του διαθέτει 72  βολάς διά τό κα

νόνιον τών 12  καί 16 4  διά τό τών 4.

Ή  στερεότης τοΰ ύλικοΰ τούτου είναι μεγίστη. Τά γ ε 
μίσματα τοΰ 1 χιλιόγραμμου διά τό κανόνιον τών 12  καί τών 

5 5 0  γραμμών διά τό τών 4  είναι αρκούντως ήλαττωμένα, 

ώστε, μ’ ολην τήν· αΰξησιν τοΰ βάρους τοΰ βλήματος, ή οπι

σθοδρόμησές δέν βλάπτει τοΰς κιλλίβαντας.

Ή  ευστοχία τοΰ ριμματος, τουλάχιστον ώς πρός τήν διεύ- 

θυνοιν, διατηρείται ρεχρις απος-άσεων ύπερβαινουσών τά συ-

νήΟη όρια τοΰ ^ίμματος τοϋ πεδίου. Ή ίσχΰς αΰτοΰ είναι πλέον 

τοΰ δέοντος άρκοΰσα, διότι τό κανόνιον τών 4  τοδ̂  πεδίου 

βάλλει οβίδας έχούσας βάρος τόσον, όσον καί αί άρχαϊαι σφαι- 

ραι τής πολιορκίας τής μεγαλειτε'ρας όλκής. Ίσω ς ό λόγος 

ουτος αιτιολογεί τήν νεωτέραν άπόφασιν, κατά τήν όποιαν τα 

κανόνια τών 8 τοΰ παλαιοΰ υποδείγματος, άτινα εισίν είσέτι 

παμπολλα έν Γαλλία, πρόκειται νά αύλακωθώσι καί να έφο- 

οιασΟώσι μέ κυλινδροωοειδή βλήματα, τό βάρος τών όποιων 

θέλει είναι σχεδόν 8 χιλιόγραμμα. Τά νέα ταΰτα πυροβόλα ου- 

νανται καθ’ υπεροχήν νά χοησιμεύσωσιν έν μέρει διά τό π υ

ροβολικόν τών μεραρχιών καί έν μερει εις τ ά ,  =.φ^-.α,. Ια  

κανόνια τών 4 Οελουσι μένει οιά τό εφιπ.»ον πυ-ιοο^λ./..^ 

δέ κανονοστοιχίαι τών 1 2 , όλιγαοιΟμότεοαι, θέλουν εισΟαι 

Ιδίως προωοισμέναι διά τήν κ α τ α σ τ ρ ο φ ή ν  τών εμποδίων.

Ά φ ’ ότου τά αυλακωτά κανόνια εΤναι έν χρήσει, τα φορητά 

πυροβόλα όπλα προώδευσαν μεγάλως. Τά τουφέ/.ια τα γεμι- 

ζόμενα όπισθεν έδωκον εις τό πεζικόν ταχΰ πΰρ καί ισχυρόν, 
ένασγολοΰνται δέ σπουδαίως έπί τών τροποποιήσεων, τας ο

ποίας δ νεωτερισμός ουτος θέλει φέρει είς τήν τακτικήν. Έ ν  

μέσον βέβαιον τοΰ νά αΰξηνθή ή έ'ντασις τής τροχιάς, να εκ- 

μηδενισθή τό διάκενον τών βλημάτων καί νά παραχθή ρίαμα 

εΰστοχώτερον καί ισχυρότερον, θέλει είσθαι ή παραοοχο δια 

τά κανόνια τής γεαίσεως έκ τοΰ πυΟμενος. Ιο ζη-ημ« .^ το  

μένε: ύπό σπουδήν, αί δέ γνώμαι εΐσίν είσέτι διηοημεναι· Μ

καί δέν θέλομεν ποιήσει λόγον περί τούτου.
"Οπως καί άν εχη, ή ευκινησία τοΰ γαλλικοΰ πεδινοΰ πυ- 

ροβολικοΰ δύναται νά Οεωρηθή ώς φθάσασα εις τό τελευταίο; 

όριον. Παντοΰ, οπου δύναται νά οθάση σώμα ίππικοΰ, τό πυ

ροβολικόν αΰτοΰ θέλει τό ακολουθήσει άνευ δυσκολίας. Αι κα- 
νονοστοιχίαι,περιορισθιΐσαι εϊς τόν απολύτως άναγκαιον αριθ-



μόν των αμαξών, θέλουν παρουσιάζει όλιγώτερα εμπόδια, κα? 

γι Χ Ρ^ιί  αΰτών Οελει εΤσθε εύκολωτέρα είς ολας τάς περι
στάσεις τοΰ πολέμου. (ακολουθεί).

ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ 

Τ Ι12 ΑΜ ΕΡΙΚΗΣ Κ Α Τ Α  ΤΟ 1 8 6 5 .

δπο τής A . Υ. τοΰ πρίγκιπος Ζοανβιλλ (*).

Το πρώτον τών νεων τούτων πλοίων, οπερ έπαρουσιάσθη 

εις τον άγώνα, υπήρξε το ανθενωτικόν rams ό Μ ε^ιμάκ, 

κατασκευασθέν εις Νορρόλκ άπο τής κόγχης μεγάλης τίνος 

Φρεγάδας τών Ενωτικών, έγκαταλειρθείσης κατά την έκκένω- 

σιν τοΰ ναυστάθμου τούτου καί τήν κατοχήν αΰτοΰ υπό τών 

Νοτίων, II οοκιμη του πλοίου τουτου υπήρξε κτύπημα δι
δασκάλου (coup de maitre)· κατέστρεψεν εις Ilam pton- 

Roads δυο ενωτικά; ρρεγάδας, τήν Cumberland καί τήν 

Congress, δεΤξαν οΰτω τήν έπιρυλασσομένην τύγην είς τά 

πλοΐα τοΰ στόλου τοΰ αποκλεισμού, τά δποΓα ήθελον εύρεθή 

ί ΐ ϊ ί  τοΰ ορομου αυτοΰ- άλλα απ’ αυτής τής επαύριον έράνη 

έπισης ο πρώτος Μονίτορ, οστις συνεπλάκη μετά τοΰ τρο

μερού αντίπαλου αυτου είς αγώνα κατασταθεντα διαβόητον, 

χαιοπιν του όποιου ο rams ώπισθoyωρη7εv, Βεβαιοΰται, οτι 

υπέστη βλαοας ελάχιστης σημασίας, οπερ περιποιεΐ ετι μεί

ω να  τιμήν εις τόν Μονίτορ, καί τον τολμηρόν αΰτοΰ κυβερ

νήτην, ιόν υποπλοίαρχον Οΰάρδεν (W arden). Είναι δίκαιον 

νά προσθεσωμεν, οτι ο Μονίτορ δέν εΤχεν είσέτι τό τρομερόν χα

ί*) τόμον 1^, <ρολ, τής 19. Σεπτεμβρίου, σελΚ* 1 9 6 —2 0 2 .

Ψ
νόνιον τών 1 5  δακτύλων. Τό ς-άδιον τοΰ Μ ε^ιμάκ περιωρίσθη 

εως εδώ. Δι’ αιτίας γνωστάς ε ί; τάς άνθενωτικάς άρχάς, δ 

Μέρωμά* δεν έπαρουσιάσθη πλέον άπέναντι τών ενωτικών 

κανονιών, καί ολίγον ύστερον, κατά την εποχην τής εκστρα

τείας τοΰ Μ ακ-Κλέλλαν εναντίον τή ; Τ ιχμόνδης, δ κυβερνή

της αύτοΰ τό έτίναξεν είς τόν αέρα, δπότε τά άνθενωτικά 

στρατεύματα, τά ρρουροΰντα είς Νορρόλκ, προσεκλήθησαν 

πρός ΰπεράσπισιν τής πρωτευουσης. Ελλείψει τοΰ Με^ριμακ 

ραίνεται πάραυτα νέον ram  ούχί όλιγωτερον τρομερον, κα- 

τεσκευασμένον δέ έπί τών αυτών αρχών, αλλ έχον ταχύ

τητα άνωτέραν, καί παρουσιαζον άπέναντι τοΰ πρώτου προ

τύπου παμπόλλα; τελειοποιήσει;. Τό πλοΐον τοΰτο εκαλείτο 

Γ A tlan ta (’Ατλάντα), τήν δέ 17  ’Ιουνίου 1 8 6 3  τό είδον έ- 

ξεργόμενον τοΰ ποταμοΰ Σαοαναχ (Savannah), ενθα κα- 

τεσκευάσθη, καί προχωροΰν έντό; τών θαλασίίων βραχιό

νων, δι’ ών ή άκτή τών μερών έκείνων εΤναι βαθέω; χαραγ

μένη. Τήν φοράν ταύτην οί Έ νωτικοί δέν εύρέθησαν ανέτοι

μοι. Μέ τήν ταχύτητα τής άποράσεως, ητις τους χαρακτη

ρίζει, έπωρελήθησαν έκ τής εύτυχοΰς έραρμογής τοΰ πρώτου 

Μονίτορος, καίπολλαί άπομιμήσεις τοΰ προτύπου τούτου έγε- 

νοντο, άνευ σπουδαίας τροποποιήσεως εις τήν αρχικήν συλ- 

ληψιν. Οί Μονίτορ άπεκρινοντο εις άπασας τας άπαιτησεις 

τής υπηρεσίας, ην άπ’ αΰτών επεριμενον. Βραχέα και επομέ
νως εύστρορα, όλίγον βυθιζόμενα, ησαν λίαν κατάλληλα πλοία 

είς τόν πλοΰν άβαθών ύδάτωντής ’Αμερικανικής παραλίας. Καί 

ομως ερερον δύο πυροβόλα τής μεγαλητέρας δλκής, καί καθί- 

στων τά πληρώματα των σχεδόν αχρηστα. Εις τούτων, ο Μον- 

τανέχ (Montanek), ρέρει τοΰςτυπου; διακοσίων οεκατεσσαρων 

βλημάτων μεγάλη; δλκής, άτινα έλα β εν ανευ αποτελέσματος 

ε ί; τοΰς πολυαρίθμους αγώνας, ών μετέσχε- καί είς πλέον



τών τριακοντα Μονιχορων, ου; αι Ήνωμέναι ΠολιτεΓαι £cycv 

έν πελάγει κατά την διάρκειαν τοΰ πολέμου, είς χαι μόνος 

έχάβη άπό τό έχθριχόν πΰρ, ό K eakak. Ά λ λ ’ όμως ουτος, 

καί τοι φερων τό ονομα Μονίτορ, είχε θώρακα κατά τό ήμισυ 

τοΰ πάχους τοΰ τών άλλων, τοΰ άληδοΰς τύπου, και δέν ή- 

δυνήδη ν’ άνδέςη εις τά κανόνια τών 1 5 0  καί 2 0 0 , αριστουρ

γημάτων της άγγλικής βιομηχανίας, άτινα εύρίσκοντο έπί 

τών οχυρωμάτων της Καρλεστώνης. Δυο άλλοι Μονίτορ 

έχάδησαν διά της έκρηξεως τορπιλώ ν η υποβρυχίων κανο- 

νοστασίων, περί ών ποιησόμεδα λόγον έντός ολίγου. Τέλος 

δυο, περιλαμβανομένου τοΰ σκαπανέως τής οικογένειας ταύ- 

της, τοΰ πρώτου Μονίτορ, κατεποντίσθησαν είς τό πέλαγος. 

Τά δυο ταΰτα ναυάγια έχρησίμευσαν νά διαδοθή ή γνώμη, οτι 

οί μονίτορ ησαν πλοία άποτυχόντα, άνάξια πρός πλοΰν, 

άπλη φαντασία τοΰ τυχοδιωκτικού πνεύματος τών ’Αμερικα

νών, Αλλ ομως ουίεν τουτου ακριβές. Οι δυο καταποντισδέν- 
τες μονίτορ ησαν οί πρώτοι κατασκευασΟέντες, καί ε!'/ον ά- 

τελείας έν τη λεπτομερεία τής κατασκευής, αίτινες διωρδώδη- 

σαν εις τοΰς διαδόχους αύτών. Έχτοτε ό στόλος τών Μονιτόρ 

επλευσεν άνευ συμβάντος τινός άπό τοΰ Ώχεανοΰ, έν τω  

κολπω τοΰ Μεξικοΰ, καί τό μάλλον άξιοσημείωτον, κατά την 

προσβολήν τής Ούϊλμιγκώνης, έδέχδη εύχερώς τρομερόν άνε

μον άγκυροβολημένος ών έν πελάγει, είς τό ΰψος τοΰ άκρωτη- 
ρίου Φεάρ (Fear), οστις ήνάγχασε ν’ άποπλεύσωσι καί πελα- 
γίσωσι πλειστα τών μεγάλων πλοίων τοΰ στόλου. Μή δυσφη- 
μώμεν τοΰς Μονίτορ, διότι είναι άντίζαλοι άξιοι σοβαράς 
σχεψεως. Βεβαίως δέν Οελουσι διενεργήσει τοΰς πλοΰς, οΰς 
δύνανται νά κάμωσινη Cloire καί τό Σουλφερΐνον, ούδέθέλουσι 
προσφέρει τό αύτό είδος ύπηοεσίας, άλλ’ έπί τών άβαΟών ’Α
μερικανικών άχτών ουτοι εΤναι μέσα ύπ-ρασπίσεως λίαν εύ- 
ρυώς έπινοηΟέντα καί ισχυρότατα. (ακολουθεί)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ..(*)

A ray.htiic, τώ ν  ύπονόμων διά τοΰ δι έπιρροίας 

ήΛεχτρισμοΰ.

Τό άποτέλεσμα τών διαφόρων παρασκευασμάτων, απερ 

περιεγράψαμεν, βασίζεται έπί τής θερμάνσεως τοΰ μεταξύ 

τών δύο πόλων στήλης τινός παρεμβαλλομένου σύρματος· εΤ

χον δέ σχεδόν παραιτηθή νά χρησιμοποιήσωσι τοΰς σπινθή
ρας, οΰς ήδύναντο νά λάβωσι διά τής στατικής ηλεκτρικής, 

διότι παρετήρησαν, ότι οι σπινθήρες ουτοι παράγουσι μικράν 

θερμότητα, χαί ότι ή ταχύτης των, ητις έκτιμαται είς εν 

εκατοντακισμυριοστόν τοΰ δευτερολέπτου, δέν άρχει όπως 

άναφλέξη τήν πυρίτιδα, άπαιτοΰσαν σπινδήρα διαρκείας 3/00 

τοΰ δευτερολέπτου τούλάχιστον. Έ κ τύχης έπανέλαβον τήν 

σπουδήν τής μεθόδου ταύτης τών άναφλέξεων τών ύπονόμων, 

ην άλλοτε έσυμβούλευσαν, ώς είπομεν.

«Κατά τάς πρώτας δοκιμάς, είς ας υπεβλήθη κατά τό 

» 1 8 5 1  τό καλώδιον τοΰ άπό D ouvres είς Calais τηλεγράφου, 

»ό κατασκευάσας αύτό Κ. Statham  παρετήρησε διακοπήν συ- 

*νεχείας είς μέρος τι τοΰ καλωδίου. Έ ξετάζων δ’ αύτό μετ’ έ- 

»πιστασίας είς τό σημεΐον τοΰτο, παρετηρησε μετ εκπληξεως, 

»ότι, ότε ή στήλη ετίθετο είς ενέργειαν πρός έκτέλεσιν τηλε- 

»γραφικών σημείων, σπινδήρες διήρχοντο οιαοοχικώς και 

»λίαν βραδέως έκ τοΰ σημείου, ενθα ή gutta-percha ειχεν

(*) Ίοε προηγούμενον φυλλίδιον. Τα άναφερόμενα σχήματα περι
λαμβάνονται εΐ? ενα πίνακα Ιν τω τέλει προσαρτώμενον.
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