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(Συνέχεια.  Βλ. προηγούμενον ψύλλον).
Α .

Έ ζ ω τ ε ρ ι * ^  οΰΐ.  Τούτο, δπερ κατά τό πλεΐστον 
είνε ήμΐν όοκτόν καί γνωστόν είς πάντας, συνίσταται 
U  τριών μερών,ήτοι έκ τού χονύρώόοιχ π τ ιρυγώ μα το ΐ,  
U  τού άχονστιχον πόρον καί έκ τού ζνμπάνου. Καί τό 
μέν χονδ3ώδες πτερύγωμα Π, κατά τό πλεΐστον συν.- 
στάαενον έκ χόνδρου, δν λεπτόν έπικαλύπτει δέρμα, 
2χει μορφήν ωοειδή, άκανόνιστον καί κοίλην, διάφορον 
δέ τό σ , ΐμ α  καί μέγεθος είς τους διαφόρους άνθρώ
που;. Σκοπός τούτου εινε, δπως συλλέγω περισσότερα 
άκουστικά κύματα ϊξωθεν ερχόμενα καί είσάγνι ταύτα 
είς τόν άκουστικόν πόρον. Είνε δέ τούτο έν τφ άνθρώ- 
πψ ακίνητον καί (/.όνον δ ι’ άσκήσεως δύναται ν α
ποκτήσω έλαφοάν τινα κίνγ^ιν, ένω τών πλειστων θη
λαστικών (ώς τοΰ ίππου, τού όνου) τά κωνοειδή ώτα 
δύνανται εύκόλως νά κινώνται καί στρέφωνται κατα 
διαφόρους δ,ευθύνσεις. ^

Περί τό κέντρον δ’ αύτού τό πτερύγωμα λαμοα- 
νον μορφήν χωνιοειδή, συνοίπτεται μετά τοϊά χ ο ν σ τ ,χ ο ν
πάρον Γ  τούτου τό μέν πρός τά Ιξω μέρος
ται έκ χονδρώδους σωλήνος, το δ έπιλοιπον ευρισκε-

ΤΙΗ1Η Ε Κ Α Ι Τ Ο Τ  Φ Τ Λ \ 0 Υ  

1 S  —  Α Ε Π Τ Α  -  1 3

ται έντός σωνΛνοειοους m  »·«» · » ........ ~ — t
ρους τού κρατάςιχοΰ ό σ τ ο ν ^ ι ^  έκλήθη ουτω,διότι συ- 
νίσταται έξ όστείννις>λν)ς σκλ·/ιρ3;,όμοία; πρός λίθον. 
Κ α λ ύ π τ ε τ α ι  δέδ^άκουστικός πόρος ΰπό δέρχατος, οπερ 
φέρει λ ε π τ ά ,  ̂ ριχία,έμποδίζοντα τήν είσοδον ξένων σω- 
μάτων^Χαί άδένας έκκοίνοντας κίτρινων τινά ύλν)ν, τΥ,ν 

ομεντιν x v f l l v r ,  δ ι’ ής καθίστανται ελαστικά το 
Ti δέρμα τοΰ πόρου καί τό τύμπανον, δπερ χωρίζει 
τόν πόρον άπό τοΰ μέσου ώτός. "Ωστε τό έξωτερικον 
ους ομοιάζει πρός ναυτικήν σάλπιγγα, ής τ,ό στόμιον 
κλείει λεπτή μεμβράνα, τό τύμπανον  Τ, διευθυνομε- 
νον λοξώς πρός τά κάτω καί ώσπερ ίστίον πρός τό μέ

σον οΰς τεταμένον

Έ ξ ή γ η β « < ·  Π  =  πτερύγωμα. Γ  —  άχονστιχδς πορος- 
Τ =  τΰ i i t iv o v .  Ι ’Ρ  =  τυμπανόφραχτον κοίλωμα. Ε = ε ν σ τ α -  

θ,ανή σάλπ,γξ. I !  =  σφύρα. Α =  άχμων· Σ  =  «ναδολενς. Ζ -  
οτρογγύΧηβυρΙς. Μ = > αίθουσα. Β  =  ήμ ιχυχλιο ι σ ω λ η ν « ·  IV 

κοχλίας. Ν  =  άχου«τιχ4ν νείρον.
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M ioor ους. Περίεργον την κατασκευήν εχει τό 
μέσον ούς, οπερ κοά τνμπανύιρραχτον, Ρ Ρ ,  καλείται κοί
λωμα, διότι, ώ; προείρηται, αποχωρίζεται τοϋ έξωτε- 
ρικοΰ ώτός διά τής λεπτής έκείνης μεμβράνης, ήν 
τύμπανον  καλοϋσι. Τό μέσον ους, έ'χον σχήμα έπίμη- 
κες, εινε πλήρες ατμοσφαιρικού άέρος, συγκοινωνοϋν- 
τος μετά  τ·71ς άτμοσφαίρας διά τ ή ;  λεγομένη; Ε νστα -  
χ ια )  f)c σά.Ιπιγγος  Ε, ητις  άρχομένη άπό τοΰ τυμπανο
φράκτου κοιλώματος, καταλήγει είς τόν φάρυγγα, δηλ. 
έντός τοΰ στόματος.

’Επειδή διά τής κατασκευής ταύτης ό έντός 
τοΰ τυμπανοφράκτου κοιλώματος άήρ εχει πάντοτε 
την αύτην πυκνότητα, ήν καί ό έντός τοΰ έξωτερικοΰ 
ώτός υπάρχων, διά τοΰτο τό τύμπανον έξ άμφοτέρων 
τών έπιφανειών αύτοΰ την αυτήν ύπό τοΰ άέρος ύφί- 
σταται Ολΐψιν. Τούτου ενεκα οσάκις γίνεται έκπυρσο- 
κρότησις τηλεβόλων ή άλλη τις ισχυρά εκρνίζις, κλείο- 
μεν τά ώτα διά τών χειρ ών, ή άνοίγομεν τό στόμα, 
οπως οΰτως έμποδίσωμεν τήν ύπό τών άκουστικών κυ 
μάτων τοΰ άέρος γινομένην έπί τοΰ τυμπάνου θλΐψιν 
ή καί δυναμένην ίσως νά προκύ}ιν) έκκώφωσιν, ενεκα 
διαρρήξεως αΰτοΰ. Οταν δέ διά τής μηχανής κατερ- 
χώμεθα ταχέως είς βαθέα μεταλλεία , π .χ  μέχρι 2 5 0 0  
ποδών, αίσΟανόμεΟα επίσης βόμβον είς τά ώτα, διότι 
ό έντός τοΰ τυμπανοφράκτου κοιλώματος άήρ, ον φέ- 
ρομεν άπό τής έπιφανείας τής γής είνε άοαιότερος τοΰ 
έν τω μεταλλείω, πυκνοτέρου όντος· είς τήν περίπτω- 
σιν ταύτην πρέπει ν’ άνοίξωμεν έπανειλημμένως τό 
στόμα, δπως δ έντός τοΰ τυμπανοφράκτου κοιλώμα
τος άήρ λάβη τήν αύτήν πυκνότητα, ήν ε^ει καί δ 
τοΰ μεταλλείου.

Δυσηκοΐα έπέρχεται πάντοτε οσάκις ύπάρχει 
διαφορά τής πυκνότητος τοΰ άέρος τοΰ έν τώ άκου- 
στικώ πόρω καί τοΰ έν τώ τυμπανοφράκτω κοιλώματι 
ευρισκομένου, καί ήν δυνάμεθα καί νά ποοκαλέσωμεν. 
"Αν π χ. ε ’σπνεύσωμεν άέρα ίσχυρώς, κεκλεισμένον 
έ'χοντε; τό στόμα, ή άν άπομάξωμεν τήν ρίνα 'π γ υ -  
ρώς, κκθιστώμεν τόν έν τώ τυμπανοφράκτφ κοιλώμα- 
τ ι  άέρα πυκνύτερον τοΰ έξωτερικοΰ, άν δέ ταχέως έκ- 
πνεύσωμεν, άραιότερον, καί οΰτως έπέρχεται έπ’ όλί- 
γιστον χρόνου δυσηκοΐα τις , ήτις έξαφανίζεται άνοι- 
γουένου τοΰ στόματος.

Ά ν  δέ πάθνι ή σάλπιγξ βλάβην τινά, π. χ. ενε 
κα κατάρρου έρεθιοΟ-7) ή τήν έπιφάνειαν αύτής έπικα- 
λύπτουσα βλεννομεμβράνα, επέρχεται τότε δυσάρεστος 
δυσηκοΐα καί βόμβοι, οΐτινες παύουσιν, άμα έξαλειφθίί 
ή πάθησις αΰτη.

Μεταδιδοται δέ περαιτέρω ό άήρ μέχρι τοΰ με- 
σαιτάτου ώτός, ούτινος τήν κατασκευήν θέλομεν έξε- 
τάσει κατωτέρω, ού μόνον διά τοΰ έντός τοΰ τυμπα

νοφράκτου κοιλώματος ύπάρχοντος άέρος, άλλά κυρίως 
διά τεσσάρων σμικρών οσταρίων, άτινα έ'χοντα τό σχή
μα περίεργον, συνδέουσι τό τύμπανον μετά τοΰ μεσαι- 
τάτου ώτός. Αμέσως μετά τοϋ τυμπάνου συμφύεται 
οστεάριον, δπερ σφΰρα, Η, καλείται, ή ;  ή κεφαλή συν
δέεται μεθ έτέρου όστεαρίου,δπερ αχμων, Α, καλείται- 
τούτου ό μακρότερος βραχίων διά τοϋ πέρατος αύτοΰ 
έπακουμβφ έπι τ ή ;  φαχοιιδες τό σχήμα έχούσης κεφα
λής τοΰ άναβοΛε'ως Σ , δστι; εχων ομοιότητα πρός τόν 
αναβολέα σάγματος, συμφύεται διά τής πλατεία; αύ
τοΰ βάσεω; μετά τής λεπτής καί ελαστικής μεμβρά
νης τής κλειούσης τήν φοειδή θυρίδα, φέρούση; ποός 
τό έσωτερικόν τοΰ μεσαιτάτου ώτός. Οΰτω πάς κρα
δασμός ή τρόμος, οστις ύπό τών ήχητικών τοΰ άέρος 
κυμάτων λαμβάνει χώραν έπί τοϋ τυμπάνου μεταδίδο- 
δοται περαιτέρω διά τών περιγραφέντων όστεαρίων ά- 
χρι τής ώοειδοϋς θυρίδος, καί οΰτω τ ίθετα ι είς κραδα
σμόν τό τό μεσαίτατον ούς πληοοϋν άχουστιχύν ύγρόν. 
Τά όστεάρια ταΰτα δυνάμεθα καλλιστα νά πχρατηρή- 
σωμεν έντάς τοΰ ώτός νεαροϋ προβάτου.

G .
ΜεσαΙτατον οιχ. Τοΰτο, δπερ καί τό ούσιωδέστε 

ρον μέρος τοΰ ώτός, κληθέν Λοβύρη θi>c, διότι λίαν 
πολύπλοκος ή κατασκευή αύτού, έκ τριών συνισταται 
μερών, ήτοι έκ τ ή ;  αιθούση ι Μ ( Y o l h o f ,  πρόπυλών;), 
έκ τού χογλίιιν  Κ καί έκ τών ήμιχοχΛίων οωΛήνων Β 
(ή τοξοειδών οχετών). ( * j

Ά μέσω; μετά τήν ωοειδή θ.>ρίδα, μετά τ ή ;  μ εμ 
βράνης τής όποία;, ώ; προείρηται, συμφύεται ή βάσις 
τού άναβολέως, κεΐτα ι ή αίθουσα, πρός τά άνω δέ 
ταύτης έκφύονται κατ’ άρχά; φιαλοειδώ; οί τρεϊ; ήμι- 
χΰχ.Ιιοι οστέινοι ό νετοϊ η cu-lijrec, κα θέτω; πρός άλ 
λήλους ίστάμενοι, κάτωθεν δέ τ ή ;  αιθούσης, πρός τήν 
άντίθετον δηλ. θέσιν τών ημικυκλίων σωλήνων, κεΐται 
ό χοχ.Ιία ΐ  (ελιξ), δστις εΐνε οχετός ή σωλήν κοχλιοει- 
δώς περιεστραμμένος, ούτινος τό έσωτερικόν διά δια
φράγματος χωρίζεται είς δύο ύπερκείμενα τμήματα, 
τάς όριιγάΐ.

Ύπό τήν ωοειδή θυρίδα ύπάρχει έπί τοΰ κο- 
χλίου ή στ ρογγύ.Ιη θνριζ Ζ, φρασσομένη και αΰτη δ ι’ 
έλαστικής μεμβράνης. Έ κ  τ ή ;  τοιαύτη; κατασκευή; 
γίνεται δήλον, δτι τό έσωτερικόν τοΰ μεσαιτάτου 
ώτός χωρίζεται άπό τ>ιϋ τυμπανοφράκτου κοιλώματος 
διά δύο θυρίδων, διά μεμβρανών φρασσομένων· τούτων 
ή μέν ωοειδής κεΐται έπί τής αιθούσης, ή δέ στογγύλη 
έπί τοΰ κοχλίου.

(*) Σημ. Δυνάμεθα κάλλιστα νά παρασκευάσω;«εν έ κ μ α- 
γ ε ΐ  ο ν τοΰ έσωτερικοϋ τοϋ λαβυρίνθου, άν τοϋτον, ά^οΰ τδ 
έσωτερικόν του πληρώσωμεν διά κηρού, θέσωμεν έντδΰ υδρο
χ λ ω ρ ίο υ *  οΰτως άπορρευστοϋται τό όστοϋν, έναπομένει δέ
6 κηρές ώςπερ έκμαγεΤον, παριστών τ6 έσωτερικόν τοΰ λα- 
Λ,,.ι.Α-..
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Καί αί τρεις δέ αύται ύποδιαιοέσεις τοϋ μεσαι- 
τάτου ώτός εί/ε πλήρεις λαβυρινθείου ύγροϋ, έν τώ 
όποίω πλέει ό έντός τής αιθούσης καί τών ημικυκλίων 
σωλήνων εύρισκόμενο; μεμβρανώδης Λαβύρινθοι., δστι; 
σχηματίζεται έκ λ επ τή ;  μεμβράνη; καί εινε πλήρη; 
έκ τοΰ ίδίου άκουστικού ή λαβυρινθείου ύγροϋ. Έ ν τφ 
ΰγρφ τούτου εύρίσκονται σμικρότατα κρυστάλλια, οί 
ώτΑΛιθοι, συνιστάμενα έξ όξυανθρακική; άσβέστου, έκ 
τή ;  αύτής δηλ. ουσία;, έξ ή ;  συνισταται τά μ ά ρ -  
μαρον  καί ό κοινό; άσβεστό.Ιιθος, διά καύσεω; τοΰ 
οποίου παράγεται ή π,οηή άσβεστος. Ό  μεμβρανώδης 
δέ ούτος λαβύρινθος άποτελεΐ έν τι) αιθούση μικρά 
σαχχίδια, (στρογγύλον καί έλλειψοειδές), έν δέ το ΐ;  
ήμικυκλίοι; σωλήσι λεπτά άσκίδια  (Ampulla).

Τά άπό τοΰ έγκεφάλου έκφυόμενον άχοι-στιχύν 
rerpov  είσερχόμενον ε ί ;  τόν λαβύρινθον διά καταλλή
λου τρήματο;, διχάζεται είς δύω βραχίονα;, έξ ών ό 
μέν χωρεΐ πρό; τήν αίθουσαν, ό δέ πρό; τόν κοιλίαν. 
Κλαδία τινά τού ε ί ;  τήν αίθουσαν εισερχομένου κλάδου 
διαμερίζονται κατά λεπτοτάτα; ίνα; έν τ·71 έσωτερική 
έπιφανεία τών άσκιδιων μεταξύ έλαστικών τινων τρι
χιών, άτινα, φαά-ται^ δύνανται, οταν κραδαίνωνται, 
νά έρεθίζωσι τά άκρα τών παρακειμένων νευρικών ίνών 
Οι ώτόλιθοι, δέ, φαίνεται, δτι σκοπόν εχουσι νά πα- 
ραλαμβάνωσι καί τούς βραχύτατον χρόνον διαρκούντας 
ψόφους καί να έρεθίζωσι τά άκρα τών παρακειμένων 
νεύρων, ένφ τα τοιχία είνε ικανά νά παραλαμβάνωσι

ίσχυροτέρου; καί διαρκ-στέρου; ή^ου;.
\  (Έ π ε τ α ι  συνέχεια)

ΠΕΡΙ Α11ΙΛΙ1Σ ΑΙ νΟΛΛΣΕΙίΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΠΣΕΠΣ ΤΟΥ ΦΠΤΟΣ

ύπό Τ ι μ .  Α. Α ρ γ υ ρ ο γ ι ο τ λ ο τ  /

' / Ιχ τ ϊς  no Ιώ'Τ'ΚΗ. πίπεδκν jtoiufnguc. Λάβωμεν 
μέλαινχν ΰαλον ΜΜ (σχ. k27) ώς κάτοπτρ ον καί κλί-

Σχήμα 37.

νωμεν ταύτην ώ; πρό; τήν ακτίνα ΦΙ κατά γωνίαν 
ΦΙΜ ίσην πρός 35° 2 5 ' .  Αΰτη ανακλάται κκτά τήν  
διεύθυνσιν ΙΑ· ή άνακλωμένή άκτίς ΙΑ καλείται 
άκτίς πολώσεως ή π=πολωμένη άκτίς, διότι προέκυψεν 
έξ άκτϊνος προσπτώσεως ίπ ϊ  τής με^Μ νης ίά  Ιου ύπό

γωνίαν 35  2 5 '  μέ τήν άνακλώσαν έπιφάνειαν ΜΜ'. 
Καλείτα ι δέ πεπολωμένη άκτίς, διότι εχει νέα; ιδιό
τητας, άς δέν θά ειχεν άν προσέπιπτεν ύπό άλλνιν 

γωνίαν.
Τήν άνακλωμένην άκτΐνα ΙΑ δεχόμεθα έπί δευ- 

τέρας μελαίνη; ύάλου ΝΝ' κεκλιμένη; καί ταύτης ώς 
πρός τήν άκτΐνα ΙΑ κατά γωνίαν ΝΑΙ ί ιη ς  πρός 35°
25 '.  Έ  πίπεδα προσπτώσεως έπί μέν τής πρώτης ύά
λου ΜΜ' εινε τό ΦΙΛ έπί δέ τής δευτέρας τά ΙΑ Ρ, 
διότι έγκλείουσι τάς καθέτους ΚΙ καί Κ Ά .  Τό έπίπε
δον τής προσπτώσεως ΙΑΡ τό φέρον τήν πεπολωμένην 
άκτΐνα ΙΑ, τήν σχηματίζουσαν γωνίαν ΙΛΝ ίσην πρός 
35" 2 5 ' ,  καλείται έπίπεδον πολώσεως.Ή πεπολωμένη 
αΰτη άκτίς ΙΑ Ιίχει άξιοσημειώτους ιδ ιότητας τάς ο
ποίας διά νά έκφράσωμεν Εχομεν άνάγκην τοΰ έπιπέδου 
τής πολώσεως τό όποιον διά τοϋτο παρεισάγομεν.

Α' ίδιότηζ. Ά ν  τό έπίπεδον πολώσεως συμπέσν] 
μέ τό έπίπεδον προσπτώσεως, τότε ή πεπολωμένη ά
κτίς ΙΑ ανακλάται φωτεινή κατά τήν ΛΡ καί βλέ- 
πομεν αύτήν είς τό διάστημα διά κόνεως ή έπί πετά- 
σματος έπί τοΰ οποίου σχηματίζει αυγήν. Ε π ε ιδή  δε 
ή άκτίς ΙΑ δέν έσβέσθη άν3ίκλωμένη, διά τοΰτο λέγο- 
μεν δτι εινε πεπολω«Γενη έν τφ έπιπεδω τής προσ
πτώσεως. /

Β ' ίό ιότη/. Αν ήδη στρέψωμεν τό έπίπεδον τής 
προσπτώσεως ΙΛΚ' οΰτως ώστε νά γ ίν /j κάθετον τφ 
έπ ιπέδω/rTi; πολώσεω; ΦΙΛ, καί ή άκτίς ΙΑ νά σχη
ματίζει πάντοτε τήν αύτήν γωνίαν τών 35° 25 ' μετά 
τοϋ^κατ .πτρου Ν Ν ',  τότε παρατηρούμεν δτι δεν ΰπάρ·  
/ ε ι  άκτίς άνακλάσεως είς τό σημεϊον Λ, τουτέστι ή 
άνακλωμένη άκτίς σβέννντα ι . 'Η περίστκσις αΰτη πραγ
ματοποιείται, έάν στρέψωμεν τήν ΰαλον ΝΝ' περί τήν 
προσπίπτουσαν άκτΐνα ΙΑ, ώς περί άξονα, οΰτως ώ
στε νά σχηματίζν) πάντοτε μέ τήν ΙΑ τήν αύτήν γω
νίαν 35ο 2-V. Κατά τήν περιστροφήν ταύτην στρέφεται 
καί ή κάθετο; Κ Ά  περί τήν ΛΙ καί διαγράφει κωνικήν 
έπιφάνειαν, καί έπομένω; στρέφεται καί τό έπίπεδον 
τ ή ;  προσπτώσεω:,τό όποιον όριζουσιν έκάστοτε ή προ- 
σπίπτουσα άκτ ί;  ΙΑ καί ή κάθετο; έπί τό κάτοπτρον 
εί ;  τό σημεϊον τ ή ;  προσπτώσεω; Λ. O jav  δέ στραφ-71 
τό έπίπεδον τοΰτο κατά 90 , οΰτω; ώστε νά σχηιια- 
τίζϊ) μέ τά έπίπεδον τής πολώσεως Κ1Α ορθήν γωνίαν, 
παρατηοοΰμεν τότε, δτι δέν ύπάρχει άκτίς άνακλά
σεως είς τό Λ άλλ’ δτι αΰτν) οβίννυται όΛοσχερώς' 
δθεν λέγομεν δτι ή άκτίς αΰτη έπολώθη καθέτως τφ 
έπιπέδω έν τφ όποίφ προσπίπτει έπί τοΰ δευτέρου έ 
πιπέδου, διότι έσβέσθη προσπεσοΰσα έπί τοΰ δευτέρου 
κατόπτρου ύπό γωνίαν 35ο 25 '.

Γ ' .  ίδιότης. Έχν τό δεύτερον έπίπεδον τής προσ
πτώσεως σ^ηματίζγι μέ τό αρχικόν έπίπεδον πολώ
σεως γωνίαν ούχί μηδέν, ούχί 90ο άλλά διάφορον 
τούτων, τότε ή εντασις τής πεπολωμένης άκτϊνος μετά
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την άνάκλασιν έπί τοΰ δευτέρου κατόπτρου περιέχεται 
μεταξύ τής μεγίστης καί τής έλαχίστης έντάσεως.

Καλείτα ι πόλωοις  τοΰ φωτός ή ώρισμένη άλλοί- 
ωσις,ήν ΰφίσταται φυσική άκτίς άνακλασθεΐσα ΰπό τής 
ΰάλου, έάν προσέπεσεν σχηματίσασα γωνίαν μετ' αυ
τής 3 5 °  25 '.  Σημειωτέον δτι ή γωνία αΰτη είνε διά
φορος είς τάς διαφόρους ουσίας, οίον τό φως πολοΰται 
έάν προσπέσν) έπί τοΰ ΰδατος καί σχηματίσΥ) μέ τήν 
έπιφάνειαν αύτοΰ γωνίαν 37 ° 15'. Τό μέλαν μάρμαρον 
έπιφέρει ολοσχερή πόλωσιν τοΰ φωτός, τά δέ μέταλλα 
ουδέποτε. Τά σώματα, άτινα έπιφέρουσι τήν πόλω- 
σιν τοΰ φυσικοΰ φωτός,καλούνται πολωταί,άναλύται δέ 
έκεϊνα, δ ι’ών άποδεικνύομεν δτι άκτίς τις εινε πεπο- 
λωμένη· τά τελευταία ταΰτα καλούνται καί πολοσκό
πια όργανα.

Δέν ύπάοχει έν τΫ) φύσει πηγή φωτός χορηγούσα 
άκτΐνα όλοσχερώς πεπολωμένην, ταύτην άπολαμβάνο- 
μεν έκ φυσικής άκτϊνος, ήν δεχόμεθα έπί σωμάτων &ρ- 
μοδίων πρός τόν σκοπόν πολώσεως. Ή  πόλωσις τό α
ποτέλεσμα αύτής φέρει έπί τής έντάσεως τής άκτϊνος 
ούχί δέ καί έπί τής διευΟύνσεως αύτής.

Έρευνήσωμεν ήδη είς τ ί  συνίσταται ή πεπολωμέ- 
νη άκτίς. Ό  Νεύτων έκάλεσεν άκτϊνα πολώσεως διότι 
ύπέθετεν οτι τά μόρια τοΰ φωτό; έ'χουσιν έ'καστον δύο 

κέντρα ένεργείας, ώί οί μαγνήται, διά τοΰτο έκάλεσε 
ταΰτα πόλους, άξονα δέ τήν εΰθεΐαν τήν ένόνουσαν τά 
δύο ταΰτα κέντρα. Καί είς μέν τήν φυσικήν άκτΐνα 
παρεδέχετο δτι οί άξονες τών διαφόρων μορίων τοΰ φω
τό ;,  τά όποια άποτελοΰσι μίαν άκτΐνα, δέν εινε πα
ράλληλοι, άλλ’ 2χουσι διαφόρους διευθύνσεις- εις δέ τήν 
άκτΐνα πολώσεως οί άξονες τών μορίων τοΰ φωτός πα 
ρεδέχετο δτι είνε παράλληλοι καί κάθετοι τνί διευθύν 
σει τής άκτϊνος. ’Επίπεδον δέ πολώσεως καλείται κατά 
τόν Νεύτωνα τό διερχόμενον διά τών παραλλήλων ά- 
ξόνων τών μορίων τοΰ φωτός τών συνιστώντων τήν ά
κτΐνα πολώσεως. Διαφόρως δμως έξηγοΰσι τήν πεπο
λωμένην άκτΐνα έν τή  θεώοία τών κυμάνσεων.

("Επεται συνέχεια).

Η Φ Ω ΤΟ ΓΡΑ ΦΙΑ ΕΝ Τέ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΤ ΟΤΡΑ,ΝΟΤ

ύπ δ  Ν. Κ. Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ί Ο Υ

(Συνέχεια καί τέλος· ίο. φύλλον^ ι).
Καί ήδη διά τρίτην καί τελευταίαν φοράν συνήλ- 

θεν έν Παρισίοις τό ρηθέν διαρκές διεθνές συμβούλιον 
καί συνεκρότησε τέσσαρας συνεδριάσεις, τήν 19. 20 . 
2 1 .2 2 .  τοΰ παρελθόντος μηνός Μαρτίου έν τνί μεγάλϊ) 
αιθούση τοΰ ’Αστεροσκοπείου, καταλλήλως διακοσμη- 
θείσϊ) έπί τ7ι εύκα ιρέ ταύτγι.Ό κ.Mouchez,διευθυντής 
τοΰ ’Αστεροσκοπείου τών Παρισίων,χηρύξας τήν εναρξιν 
τών έργασιών ώς πρόεδρος τοΰ συμβουλίου έποιήσατο

λεπτομερή εκθεσιν τών γενομένων μέχρι τοΰδε προπα
ρασκευαστικών έργασιών καί άνέφερε μέχρι τίνος ση
μείου έπροχώρησαν αύται καί εΰρίσκονται σήμερον 
παρά τοϊς διαφόροις άστεροσκοπ=ίοις άτινα άρχήθεν ώ- 
ρίσθη ΐνα λάβωσι μέρος έν τ·7) έπιχειρήσει ταύτγι. Κα- 
τηοτίσθη δέ καί νέον πρόγραμμα έξ 20 ζητημάτων, 
δπερ νά χρησιμεύσν) ώς βάσις τών έργασιών τής τελευ
ταίας ταύτης συνόδου τοΰ συμβουλίου.

Κατά πάσαν πιθανότητα μετά τήν έν τ γ  παρού- 
στ) συνόδω διασαφήνισιν πάντων τών έκκοευών ζητη
μάτων καί τήν λύσιν αύτών μέχρι καί τών έλα7 ΐ'στων 
λεπτομερειών, αί όριστικαί έργασίαι έπί τής κατα
σκευής τοΰ χάρτου θά άρχίσουν το προσεχές θέρος. 
Δεκαοκτώ άστεροσκοπεΐα εύρισκόμενα εις διαφόρους 
θέσεις τής έπιφανείας τής γής θά άρχίσωσι συγχρόνως 
έκαστον κατ’ ιδίαν τήν φωτογράφησιν τής ΰπό τοΰ 
συμβουλίου όρισθείσης αύτώ ζώνης τοΰ ούρανοΰ, ό δέ 
αριθμός τών φωτογραφικών πλακών θά είνε 1000 —  
1500 δ ι ’ έκάστην ζώνην.

Ή σημαντικωτάτη ύπεροχή, ήν παρουσιάζουσι 
σήμερον αί φωτογραφικαί μέθοδοι έπί τής άμεσου πα
ρατηρήσεως τών άστέρων πρός σπουδήν τών μεταβο
λών τοΰ μεγέθους καί τής θέσεως αύτών; συνίσταται 
ου μόνον είς τήν Ικτακτον ταχύτητα τής έκτελέσεως, 
χάρις τ·7) όποία θά έπιτευχθφ είς διάστημα ολίγων μό
νον έτών ή φωτογράφησις ολοκλήρου τοΰ ούρανοΰ, άλ
λά πρός τούτοις καί είς τήν βεβαιότητα, ήν έ'χομεν, 
δτι άποκτώμεν καί δ ι ’ έαυτούς καί διά τάς έπερχομέ- 
νχς γενεάς, εικόνας τών άστέρων, διαφόρων χωρών ή 
καί ολοκλήρου τοΰ ούρανοΰ, αύθΐντιχάς χαι άχριβεοτά· 
τας' ένώ οί χάρται καί κατάλογοι, οΐτινες μέχρι σή
μερον διά πολλών κόπων καί μόχθων καί μακράς έρ- 
γασίας κατ^ίρτίσθησαν καί μόνον δέ διά 2 0 0 0 0 0  μέχρι 
300000ά6τέρων,περιλαμβάνουσι πληθύν άναποφεύκτων 
σφαλμάτων καί παραλείψεων, ώς έκ τών οποίων πάσα 
ερευνά καί σπουδή έπ’ αύτών συνεπάγεται συμπεράσ
ματα, αν δχι άνακριβή, άλλά πολλής τής άμφιβολίας 
μετέχοντα· διά τοΰτο καί οί σημερινοί χάρται μ ετ ’ ο
λίγον ώς ιστορικής μόνον άξίας κειμήλια θά διατη- 
ρώνται.

Διά τής φωτογραφίας λοιπόν θά ΐίχωμέν είς τήν 
διάθεσιν ήμών φωτογραφικά έ'κτυπα φέροντα άποτετυ- 
πωμένας τάς εικόνας τών άστέρων μ ε τ ’ έκτάκτου διαυ* 
γείας χαί ακρίβειας, δπως δέν είνε δυνατόν νά παρα- 
τηρήσωμεν αύτούς οΰτε διά τών τελειοτέρων τηλεσκο- 
πείωνοΰτω δέ θά μεταφέρωμεν τήν εικόνα τοΰ ουρανίου 
θόλου είς τό ήμέτερον σπουδαστήοιον καί πάς άστρο- 
νόμος έφωδιασμένος δ ι’ ένός μικρομέτρου θά δύναταί 
νά κάμν·/) έπ’ αύτοΰ έρεύνας καί σπουδάς, « ΐτ ινες σή
μερον μόνον έν τοϊς καλώς ώργανισμένοις άστεροσκο*· 
πείοις είνε δύναταί. Δέν θά ΰπάρχν) πλέον άνάγκη

απόλυτος τών μεγάλων καί πολυδαπάνων οργάνων, 
ο5τε θά είνε τις ύποχρεωμένος νά διέρχηται καταπο
νούμενος ολοκλήρους νύκτας έν τφ χειρισμώ και ταις 
•παρατηρήσεσι δ ι’ αύτών άλλ’ οΰτε καί νά μεταβαινη 
4πό θέσεως είς θέσιν καί άπό ημισφαιρίου είς ημισφαι- 
οιον πολλά δαπανών καί πολλά μοχθών προς σπουδήν 
γωρών τοΰ ούρανοΰ αοράτων είς τά ήμέτερα πλάτη. 
Πάσαι αύται αί περιπέτειαι θά άπλοποιηθώσιν αντικα- 
Οιστώαεναι διά μιάς καί μόνης, *τι,ς μιχροοχοπικ,,ς

χαί μ , χ ρ ο ρ ' Ζ ρ ^ ς  ip™rv< Τ&Τ
φιχών έ π ύ η ω ν  τον ούρανοΰ ίντός τον σχονόαοτη,,cor 
fV „άσν irioBL xal dvev ούόψ ,ας  δ α π ά ,η ς ,ου μονόν b, 
ύπό τών έξ έπαγγέλματος άστρονόμων, άλλα και υπο 
παντός φιλοπεριέργου Ιχοντος τάς άπαιτουμένας γνώ
σεις καί τ ή ν  ικανότητα πρός τοιαύτας παρατηρήσεις».

Είς έκ τών έπιμοχθοτέρων και αχαριστοτερω 
κλάδων τών άστρονομικών π/ρατηρήσεων, δστις απορ- 
00φ* τό πλεϊστον μέρος τής άστρονομικής έργασιας εν 
τοϊς μεγάλοις άστεροσκοπείοις, έστιν ή Γεωγραφία,  
οΰτως είπεΐν, τοΰ ούρανοΰ, τουτέστιν ό άκριβης προσ
διορισμός τής θέσεως τών άπλανών άστέρων, προς σπου
δήν τών νόμων τής κινήσεως αύτών. Είς τοΰτο απε^ 
βλεπεν ή κατασκευή μεγάλων καταλόγων, ώς οί του 
Piazzi, τοΰ La lan d e , τοΰ ’Αστεροσκοπείου τών 11α 
ρισίων κλ. *Ηδη ή φωτογραφία άνέλαβε να εκπλήρω
ση μετά τα χύ τη το ς*α ί άκριβείας θαυμσίας το δυσκο - 
λον καί άχαρι τοΰτο μέρος τής παλαιοτέρας Αστρο
νομίας- οί χάρται δεικνύουσιν άκριβώς την θεαιτ των

Ζ % 1  I r  r l .  « V »  * -

M l  **
, ί τ , . φ ~ τ  t a z l f v r . .  »+“

Μ  ‘ U -
' ’ -λ  νητιοοΰ ί \ '  καιρόν, παριστώντες την θεσινπονάς απο καιρού εις , <

καί τόν άριθμόν τών άστέρων χατα την όεινα ή δείνα 
έποχήν, δυνάμεθα άπό τοΰδε νά,προΐδωμεν^ότι at εκ

^ ^ ^ Γ ε ω ς ,  μ ελέτη ; καί συγκρίσεως αύτών α

νακαλύψεις ώς πρός τ ό  ζήτημα τής κινήσεως των α
στέρων, θά εϊνε άσυγκρίτω τφ λόγιρ συχνοτεραι και 
σημαντικώτεραι. Διά τών μέσων, άτινα διέθετε μέχρι 
τοΰδε ή έπιστήμη, τοιαΰται τινες ανακαλύψει; εθεω- 
ροΰντο ώς σπανία καί ϊκτα^τος εύκαιρία και έπιτυχια 
έν τώ σταδίιρ τών έοευνών ένός άστρονόμου· διότι η 
εκ-ακτος βραδύτης τ ή ;  φαινομένης κινήσεως των άπλα 
νών καί ή τ ε ρ α σ τ ί α  αύτών άφ’ήμών άπομάκρυνσις,συγ- 
κοινόμενα ποός τό βραχύ τοΰ βίου τοΰ άστρονόμου και 
τ ήν σμικρότητα τών μέτρων, άτινα λαμβάνονται ως 
όρος συγκοίσεως έκ τοΰ ήμετέρου ήλιακοΰ συστήμα
τος, άπαιτοΰσιν όργανα μεγάλης δυνάμεως και παρα- 
τηρήσεις έκτάκτου έπιτηδειότητος καί άκριβείας, ώστε 
νά' κατορθωθή νά καταδειχθΤί ή μικρά μετατοπισις 
τών άστέρων τούτων κατά τήν διάρκειαν τής ζωής τοΰ 

άστρονόμου.
Καί ή σπουδή τής A ta 'opto  καί όιαοπορΛς των 

άστέρων έν τώ ούρανώ καί συνεπώς τής σνοτάσεωςτοΰ

i t . „ t  ‘ ~ ,w *  Ε ? '
σχελλ τή βοήθεια τοΰ μεγάλου αυτου τηλεσκοπίου 
διά δεκαετούς ένδελεχοΰς έργασίας ένησχολήθη καί ε ί
νε κατατάξει τού; άστέρας κατά μεγέθη καί κατά 
γύρας, ήτις δμως έργασία τήν σήμερον άποδεικνύεται 
όλως άνωφελής -  θά εϊνε έκ τών πρώτων, αϊτινες θα 
διευχολυνθώσι, μετά τήν κατασκευήν τοΰ χάρτου του

ούρανοΰ. f , ,
* .Οΰτως ή φωτογραφία, ήτις ήνεωξε δια την Α

στρονομίαν νέον στάδιον ένεργείας καί παρεσχεν εις αυ
τήν νέα μέσα καί μεθοδους τής σπουδής τών αστέρων.

Π ΡΟ Μ Η Θ ΕΊΣ ____________ ___________

\ την ν&Λ Γ  ,
1 δ ι’ ών π ο λλά  *α ί σ η μ α ν τικ ω τα τα  ά π οτελεσ μ α τα  και 

άνακαλύψεις μέχρι τοΰδε έπετεύχθησαν, πρόκειται διά 

τή ς κατασκευής τοΰ χάρτου νά παράσχν, εις αυτήν την 
σ π ο υ δ α ι ο τ έ ρ α ν  τών έκδουλεύσεων κα ί παντες οι έξοχοι 

άστρονομοι'συμφωνούοι ό τι οΰτω νέα έποχή δ ια νο ίγετα ι 
δ ι ά  τ ή ν  ’Αστρονομίαν κ α ί ο τι μ εγά λη  μ ίτα τρ ο π η  κ α ι 

άνα στάτω σις μ έλλει νά έπέλθνι είς τόν τρόπον κα ί τ ά  
μέσα τή ς έρεύνης τοΰ_ένάστρου ουρανου.

γ λ υ π τ ό δ ο ν ΐο ς  τοΰ  ^

Τ ο ,  γιγαντίου ^ τ ο ν  δ . 0,η ο δοε ° * * * »  U  ^  ^
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λείψανα άνορύσσονται εις τάς Πάμπας τής Νο
τίου ’Αμερικής ολόκληροι σκελετοί εύρίοκονται 
είς τά διάφορα μουσεία τής Ευρώπης και ποό 
πάντων είς το μουσεΐον της Βουένος-Άϋρες, δ
περ περιλαμβάνει άξιόλογον συλλογήν τοιούτων.

Εικόνα γλυπτόδοντος παριστώσαν τό ζώον 
μετά τοΰ κερατίνου αυτοϋ περιτό οώμα περικαλ- 
Λυματος ώς και σύντομον περιγραφήν έδηιιοσι- 
ευσαμεν και έν τφ 15. φύλλω τής 14. ’Απριλίου 
ε. ε. Η παρακείμενη είκών παριστά τόν σκελετόν 
αύτοϋ μόνον άνευ του έξωτερικοϋ Περιβλήματος.

ΠΕΡΙ Δ Ι Α Τ Τ Ο Ν Τ Ω Ν  Α Σ Τ Ε Ρ Ω Ν

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
Σχε'σις διαττόντων πρός τους κομήτας.
Δεν προτιθεμεθα ν άναγράψωμεν λεπτομερώς τάς 

ύποθέσίΐς, δσαι προΰτάθησαν πρός έξήγησιν τοΰ ουρα
νίου τούτου φαινομένου. Ή διπλή περιοδικότης τών 
διαττόντων άστέρων, ̂ ήν έν τοΐς προηγουμένοις έδηλω- 
σαμεν, ήγαγεν άμέσως είς την ύπόθεσιν πολλών νεφών 
κοσμικής κόνεως, άτινα ΰπό τινων μέν ύπετίθεντο άκί- 
ν/)τα παρά την εκλειπτικήν, ύπ’ άλλων δέ κςνούαενα 
ώς οί πλανήται π£ρί τόν ήλιον. Καί ή μέν πρώτη υπό
δεσις απίρρίφθη μετ  ολίγον καί διά τό άδύνατον τής 
ακινησίας τής κοσμικής κόνεως έν τω πλανητικώ συ 
στηματι, και δια την θεσιν τοΰ σημείου ακτινοβολίας, 
καί όια την διευθυνσιν τών διαττόντων μετεώρων, ά
τινα κατά την ΰπόθεσιν ταύτην έπρεπε νά φέρωνται 
προς την Γήν άντιθέτως πρός τήν έκ Δ. πρός Α. κί- 
νησιν αυτής πίρί τον ήλιον, οπερ δέν παρετηρήθη. []ι- 
θανωτάτ·/) δέ ύπελείφθη ή δευτέρα ύπόθεσις ή κατά τόν 
Olmsted, καθ ην η περι τον ήλιον τροχιά έκάστου 
νέφους κοσμικής κόνεως τέμνει την έκλειπτικήν εί ;  
τ ι  σημεΐον, εις δ συμβαλλουσα ή Γή πρός τά νέφος ραί 
νεται διά διαττόντων αστέρων καί ή ύπόθεσις ομως 
αυτη, μετά τήν βεβαίωσιν πολλών τοιούτων μετεωρων 
διαττόντων καθ’ ώρισμένας ημέρας, άπεδείχθη άνεπαρ- 
κης πρός έξήγησιν τοΰ φαινομένου. Πρός έξήγησιν τής 
περιοδικότητος, άποβαίνει απαραίτητος ή παραδοχή 
Ισοταχούς πρός την Γήν κινήσεως έχ,άστου νέφους, έκτός 
δ; τουτου ή έπί τρεις πολλάκις ημέρας διάρκεια τών 
Περσειδών, γνωστού οντος οτι ή Γ ή  διανύει 30 περί 
που χιλιόμετρα κατά δεύτερον λεπτόν περί τόν ήλιον, 
αναγκάζει ήμάς νά παραδεχθώμεν ϊ κ αστόν τοιοΰτο νέ
φος έκτεινόμενον έπί έκατομμύρια δλα λευγών τοιαύτη 
ομως συνθήκη καθίσταται προβληματική, άμ’ άναλο- 
γισθώμεν δτι τοιοΰτο νέφος αραιότατης κοσμικής κό- 
ν*ως θά διεσπάτο ύπό τής ηλιακής ελξεως, φερομένων 
τών μορίων αυτοΰ κατ’ Ιδίας έκαστον τροχιάς περί τόν 
ίίλιον μετά διαφόρου ταχύτητος.

Πρώτο; δ  έν Βερολίνω καθηγητής H e r m a n n  ύ -  
πεδειξεν έν διατριβή δημοσιευθείσν) τώ 1 8 3 9 ,  οτι ή

I έξ ής οί διάττοντες άστέρες, φέρεται
περί τόν ήλιον ούχί κατά νέφη μεμονωμένα, άλλά μ£λ. 
λον ώς δακτύλιος συνεχής άνευ διακοπής. Ή γνώμη 
αυτη άνεγνωρίσθη γενικώς ώ, ή έρθοτέρα, &τε παρέ- 
χουσα άβίαστον έξήγησιν τών ιδιοτήτων τών διαττόν- 
των μετεώρων ή παραδοχή δακτυλίων κοσμικής κό
νεως τεμνόντων την έκλειπτικην κατά διάφορα σημεία, 
έξηγεϊ την περιοδικότητα τοΰ φαινομένου, χωρίς νά έ- 
πιβάλλν) τήν ομολογίαν ισοταχούς πρός την Γήν κινή- 
σεως τής κοσμικής κόνεως καί έκτακτων διαστάσεων 
δι έκαστον νέφος τής κόνεως ταύτης. Ούτως αίρεται 
σπουδαϊον κώλυμα, διότι ή περιοδικότη; τού φαινομέ- 
v o j  δ.ν σχετίζεται πλέον πρός τήν ταχύτητα τών κο
σμικών σωματίων πάντοτε, οσάκις ή Γή διέρχεται τόν 

| σύνδεσμον δακτυλίου τινός πρός την εκλειπτικήν, τά 
κοσμικά σωμάτια τά τόν δακτύλιον άποτελοΰντα θά 
μεταβάλλονται ε ί ;  διάττοντας άστέρα;, άφορμωμένους 
κατά παραλλήλους διευθύνσεις, αΐτινες δμως είς ήμ£ ; 
φαίνονται συμβάλλουσαι πρός περιωρισμένον διάστημα, 
πρός τό σημεΐον ακτινοβολίας.

Παραδεχθέντες οί άστρονόμοι τούς δακτυλίους 
τουτους πλαγίους πρός τήν εκλειπτικήν, έπεχείρησαν 
ηγουμένου τοΰ H e r m a n n  νά προσδιορίσωσι τό σχήμα 
*α ί τό μέγεθος αΰτών διά τής θέσεως τοΰ σημείου α
κτινοβολία; καί τή ; ά ρχκ ή ; ταχύτητος τών δ,αττόν- 

I Καί τό μέν πρώτον προσδιορίζεται μ ε τ ’
αρκετής άκριβείας, άλλ’ ό προσδιορισμός τ ή ;  ταχύτη
τος των μετεώρων άποβαίνει έπισφαλης καί διά τά 
β? *χ ΰ  τής λάμψεω; αΰτών καί διά την άγνοιαν τ ή ;  
αντιστάσεω;, ήν άπαντώσιν έν τίί ατμόσφαιρα. Οϋτω, 
καίτοι Αναμφισβήτητος, ή θεωρία τοΰ H e r m a n n  δέν 
ηγαγε το ζήτημα τών διαττόντων άστέρων είς λύσιν, 
ύπέδειξε δέ μόνον την όδόν, ήν ϋδει ν’ άκολουθήσωσιν 
οί έπιστήμονες πρός έπίτευξιν τοΰ σκοπού. Μέγιστον 
δέ συνεβάλοντο πρός τούτο αί άπό τοΰ 1864 παρατη
ρήσεις, αί καταδειξασαι τήν στενήν συγγένειαν διατ- 
τόντων άστέρων καί κομητών καί καταθεΐσαι όρισ'τι- 
κην την βάσιν πρός σπουδήν τοΰ ζητήματος. Έ βεβα ι-  
ώθη δηλαδή δτι πάντα τά στοιχεία τών τροχιών τών 
οι«:ττοντων μετεώρων άναλογοΰσι πρός τά τών κομη- 

[ τών, δτι καί «ύτα ί αί ταχύτητες τών κοσμικών σω
ματίων καί τών^ κομητών συμφωνοΰσιν άρκούντως πρός 
αλλήλας, καί τό σπουδαιότερον, παρετηρήθησαν κομή-
ται κινούμενοι έν αίς τροχιαΐς καί τά διάττοντα με
τέωρα. ‘

Μετά μετριοφροσύνη; έπιστήμονος έκθέτων ό κ. 
Schiaparelli τήν έαυτοΰ θεωρίαν, μνημονεύει διαφό
ρων αστρονομων, οΐτινες πολλφ πρότερον συνεσχέτισαν 
τοΰς διάττοντα; άστέρας πρός κομήτας. Ό  μέγας νο- 
μοθέτης τού οΰρανοΰ, ό Κέπλερος, τοιαύτην είχε γνώ
μην, ό Maskelyne έθεώρει έκαστον τοιοΰτο μετέωρον 
ώς άνεξάρτητον οΰράνιον σώμα, διαγράφον ‘ τήν τών
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πλείστων κομητών τροχιάν τήν παραβολικήν, καί ό ι 
Clllaclni έν τώ συγγράματί του, τώ περί μετεώρων, 
αποδίδει τήν γένεσιν διαττόντων άστέρων εις κομήτας. 
’Εαφανέστερον ετ ι έκφράζεται ό ’Αμερικανικά; καθη
γητής Δανιήλ K irkw ood έν τώ «Έγχειριδ ίφ  μετεω
ρικής ’Αστρονομίας» « Ό  διχασμός τού κομήτου τοΰ 
Biela εγείρει ένδιαφέρον ζήτημα περί τής φυσικής 
καταστάσεως τών κομητών άγνωστος μέν ή φύσις τ ή ;  
διχοτόμου δυνάμεως, πάντως δμως αύτη έδρεύει έν 
τφ ήλίω καθ’ οίονδήποτε τρόπον προκαλουμένη είς 
δράσιν. Πολλά γεγονότα σημειούμενα ύπό ιστορικών 
καθιστώσι πιθανώτατον εί μή βέβαιον οτι καί άλλων 
κοαητών κατατμήσεις συνέβησαν.Οίαδήποτε καί άν ή ή J 
ταύτας συντελούσα δύναμις,δέν δύναται άράγε νά έξα- I 
κολουθ·71 περαιτέρω κατατέμνονσα, μέχρι τής τού δλου 
κονιοποιήσεως; Κατά τήν νύν πρεσβευομένην θεωρίαν, 
ή περιοδικότης τών δ^ττόντω ν άστέρων οφείλεται εις 
τόν σύνδεσμον τής τροχιάς των πρός τήν έκλειπτικήν, 
άλλά πλεΐστοι λόγου πείθουσιν ήμάς δτι αί τροχιαί 
κϋται δέν είναι δακτύλιοι μηδενικής έκκεντρότητος, 
ώς οί άποσπασθέντες ποτέ τού ’Ισημερινού τού ήλίου 
κατά τήν θεωρίαν τού L a p lac e ,  αλλα δακτύλιοι έκ
κεντρότητος μεγάλης, οια καταδείκνυται έν ταΐς τρο- 
χιαΐς τών κομητών. Δέν είναι άρα γε τά ήμέτερα με
τέωρα τμήματα αρχαίων, ήδη άναλωθέντων κομητών, 
ών ή ϋλη διενεμήθη κατά μήκος τής έαυτών τροχιάς;»

Καί ταΰτα μ έ ν  άποφαίνεται ό Kirkwood, πιθα- 
θανήν θεωρών τήν έκκεντρότητα τών τροχιών καί οίο- 
νεί προεικάζων τά γεγονότα, πρώτο; δέ ό κ. Sch ia
parelli κατέδειξεν έμφανώς τήν μεγάλην έκκεντρότη
τα τών δυκτυλίων τής κοσμικής κόνεως καί τά συμ
περάσματα τού ’Ιταλού άστρονόμου έκράτυνεν ή πα- 
ρατήρησι; τής συγχρόνου κινήσεως κομητών καί διατ- 
τόντων μετεώρων έν τ$  αΰτ$ τροχιά. Οί Λεοντίδαι οί 
πυκνότατα εμφανιζόμενοι άνά 33 έτη κατά τήν 13. 
Νοεμβρίου, άποτελοΰσιν ίδιον δακτύλιον περί τόν ή
λιον, τέμνοντα τήν έκειλπτικήν, έκεΐ ακριβώς ενθα εύ- 
ρίσκεται ή Γή  κατά τήν ήμέραν έκείνην, είς τά αΰτό 
δέ περίπου σημεΐον καί ό περιοδικος κομήτης τού 
Tem pel, ό έν τοΐς καταλόγοις οημειούμενος ώς 1866 
I τέμνει τήν έκλειπτικήν, δπερ δέ σπουδαιότατον, ό 
-/ρόνος περιφοράς τοΰ κομήτου είναι 33 ετη, ήτοι ή 
περίοδος έντάσεως τών Λεοντιδών. Οϋτως ύποδείκνυ- 
ται ή ταΰτότης τών δύο τροχιών καί καθίσταται πι- 
θανωτάτη γενετική τις σχέσις τοΰ κομήτου πρός τού; 
Λεοντίδα;. «Ή  σύμτωσις αύτη», γράφει ό μέγας I ler- 
schell, ούδεμίαν άμφιβολίαν καταλείπει περί τής 
κοινής καταγωγής κομητών καί διαττόντων άστέρων.»

Ταΰτα έπεκύρωσε λαμπρώς ή φύσις κατά τέσσα
ρας έμφανίσεις δ ι α τ τ ό ν τ ω ν  άστέρων, καθ ά; ισάριθ
μοι κομήται διέτρεχον τήν αΰτήν μέ τά μετέωρα τρο
χιάν έπί τής οΰρανίου σφαίρας. Πρώτος ό κ Sc h iap a 

relli έβεβαίωσε τήν σχέσιν τών Περσειδών τής ΙΟ.Αΰ- 
γούστου πρός τόν λαμπρόν κομήτην 1862  III, μετ 
αύτόν ό P eters  τήν τών Λεοντιδών πράς^τάν κομή
την 1866 I, ό Galle καί Weis τάν σύνδεσμον τών 
διαττόντων τής 20 . ’Απριλίου πρός τον πρώτον κομή
την τοΰ 1861 , τέλος δέ δ d’ Arrest καί ό W eiss  
τήν ταΰτότητα τοΰ κομήτου τοΰ Biela πρός τά με
τέωρα τής 27. Νοεμβρίου 1872.

' Εΰκόλω; δέ αατανοεΐται ό τρόπος καθ’ δν ή κο
σμική κόνις μεταβάλλεται είς διάττοντας αστέρας. 
Έάν ό δακτύλιος τών Λεοντιδών είχε τήν αυτήν πυ
κνότητα δ ι’ δλης τή ;  έκτάσεως του, καθ’ έκάστην 13 
Νοεμβρίου, καθ’ ήν ή Γ η  εύρίσκεταί είς τόν σύνδεσμον 

ι αΰτής μετά τής εκλειπτικής, θά έρραίνετο δι’ άπει
ρων διατ τόντων άστέρων, άλλ επειδή τοΰ.ο δον συμ 
βαίνει είμή άνά 33 ετη , συμπεραίνομεν οτι τό πλεΐ
στον τών μετεώρων τούτων κατέχει έλάχιστον μέρος 

• τής τροχιάς Οί Λεοντίδαι φέρονται πρός τήν Γήν δια- 
νύοντες 7 2 ,0 0 0  μέτρα κατά 1 " ,  ήτοι μ  ταχύτητα 
μεγίστην,ή; ή αιτία έγκειται έν τ7) έξ Α.προς Δ. κ ι
νήσει τών μετεώρων.Τά μετέωρα δηλαδή τά τάν δακτύ
λιον τούτον άποτελούντα φέρονται κατ’ εΰθεΐαν προς 
τήν Γήν, ώ; ή Γή  πρός αΰτά καί ή συνάντησις επέρ
χεται μέ ταχύτητα ίσην τώ άθροίσμαχι τών ιδίων τα
χυτήτων. Τούτο δέν συμβαίνει είς τόν κομήτην τυΰ 
Biela καί τά ομόλογα μετέωρα, άτινα εχοντα τήν 
διεύθυνσιν ήν καί ή Γή , διώκουσι τάν άπ’ αΰτών φεύ- 

' γοντα πλανήτην, δν δμως έπί τέλους καταφθάνουν, 
συντελούσης πρός τοϋτο αΰτής τής ελξεώ; του Συνε
π ε ίς  δέ τούτου ή ταχύτης, ήν έχουσιν, είνε μόλις 19
χιλιομέτρων κατά 1" καί ή λάμψις των άσθενή;.

Έκτός τών δακτυλίων τούτων έβεβαιώθησαν και 

άλλοι διακόσιοι τοΰλάχιστον, οί όποιοι τέμνοντε; τήν 
έκπλειπτικήν κατά σ/,μεΐα γείτονα προς άλληλα, κα
θίστανται έστίαι τών «σποραδικώς» διαττόντων αστέ
ρων. Ά ’1 λά καί πόσοι άλλοι δακτύλιοι κοσμική; κο- 
νεως ύπάοχουσιν, οΐτινες δέν συναντώσι την εκλειπτι
κήν καί τών οποίων συνεπώ; δέν δυνάμεθα νά βεβαιω 
σωμεν τήν υπαρξιν ; Ούτως άποδείκνυται δτι τά με- 
ταξύ τών πλανητών διαστήματα δέν είνε κενά ώς ποτ 
έπιστεύθη. ’Αναρίθμητα μετέωρα κ*1 κομήται διασχι- 
ζουσιν αΰτά κατά παντοίας διευθύνσεις, καί έν τ·7) συμ
πλοκή τών διαφόρων τροχιών, έξαφανίζεται ή ιδανιχη 
συμμετρία καί ή μαθηματική αΰ^τηρότης, ή τοσού- 
τω άπλήν καθιστώσα τήν άντίληψιν\τών οΰρανίων φαι
νομένων. (Έ π ετα \  τά τέλος).

ΑΓΓ. Σ,ΚΙΚΤΖΟΠΟνΛΟΣ.

ΧΟΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ \

Xopoc περιεργότοτοε, είς τόν 6ποΤον ή Φ Λ ^ κ ο Ι  ή 
Χ η μ ε ί α  άντεπροοωπεύδησαν έν &λφ τώ μεγαλεΐφ καί ιψ  9αυ-

I jjaolijj αύτών, Ελαίε χώραν έν Ρώμη. Εκ t^c περιγραφή
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τοΰ χοροΰ τούτου ΰπό τοΰ φυσικού κ. D. Helbig άποσπώμεν 
περιέργους τινάς σκηνάς:

Τό Cotillon ήρ£ατο διά παραστάσεως μονομαχίας τοϋ 
so. αίώνος, καθ’ ήν πρός άπόκτησιν τών χορευτριών οΐ χο- 
ρευταί άνά δύο έμάχοντο διά τών £ιφών, άλλ’ είς έκάστην 
σύγκρουσιν τών λεπίδων σπινθήρες λαμπρότατοι καί τόέα 
βολταϊκά φωτεινότατα έίεπέμποντο ί ί  αύτών έκχέοντα θαυ- 
μασίαν καί μαγευτικωτάτην λάμψιν.

Όταν έκάθητο χορεύτριά τις καί προσήρχετο χορευτής, 
μεθ’ ου συγκατένευε νά χορεύση, εύθύς πολυάριθμοι ήλεκτρι- 
κοΙ λαμπτήρες ύπερκείμενοι τών κεφαλών αύτών έν σχήματι 
στεφάνων ήναπτον συγχρόνως καί άπετέλουν λαμπρότατον 
φωτεινόν στέφανον.

Κλωβοί έκ μεταλλικών συρμάτων λίαν στερεοί έκάλυ- 
πτον ώραίας άνθοδέσμας· ήσαν δέ αύται τοποθετημένα! έπί 
ήλεκτρομαγνητών κεκρυμμένων, είς οΰς οί κλωβοί κατεΐχον 
θέσιν όπλισμών. Προσήρχετο είς χορευτής καί μεθ’ δλας αύ
τοΰ τάς δυνάμεις δέν ήδύνατο ν’ άποσπάση τόν κλωβόν καί 
λάβη τήν ύπ’ αύτόν ανθοδέσμην, δπως τήν προσφέρη είς τήν 
κυρίαν, ένώ Ετερος εύρίσκων τό χομβίον καί διακόπτων τό 
ρεύμα κατέστρεφε τήν μαγνητικήν δύναμιν τού ήλεκτρομα- 
γνήτου καί άπέσπα εύκολώτατα τόν κλωβόν.

"Άνθη τεχνητά διαφόρων είδών έμπεποτισμένα διά κα
ταλλήλων χημικών ούσιών προσεφέρθησαν είς τάς κυρίας, έν 
δεδομένη δέ στιγμή έδόθη τό σημεΤον καί έρραντίσθησαν ταύτα 
διά ψεκαστήρος μέ ύδωρ περιέ/ον άνθρακικόν νάτριον· πά- 
ραυτα ποικιλώτατοι χοωματισμοί άνεφάνησαν έπ’ αύτών.

Τό τέλος τοΰ Cotillon έσηυειώθη διά λαυπρού πυροτε
χνήματος- έπί τίνος έν τώ μέσφ τραπέζης έτοποθετήθησαν 
εις ώραΤα συμπλέγιιατα διάφορα βραχιόλια καί Ετερα κοσμή
ματα κατεσκευασμένα ί ί  άργιλίου καί προσδεδεμένα Εκαστον 
εις μανδήλιον έκ πυοοίυλίνης· ένώ δέ προσκληθεΤσαι αί κυρίαι 

I ώρμησαν ϊνα παραλάβη έκάστη τό άνήκον αύτή, είδον αΓφνης 
ν’ άνάψη τό πϋρ εις διάφορα σημεία τής τραπέζης καί νά κα- 
τακαύση αύτά χωρίς νά άφήση ίχνη.

Τοιαΰτα καί πολλά άλλα περίεργα^έπετέλεσε καί εις 
τήν παρούσαν περίστασιν ό ήλεκτρισμός έκπλ-ήσσων καί εύχα^ 
ριστών αμα διά τών άπροσδοκήτων καί θαύμασαν αύτοΰ άπο- 
τελεσμάτων ( ') .  \  Ν. Γ/

Ε ξ ε ρ ε ύ ν η σ ε ς  τοΟ βυΟοΟ το ϋ  Ε ΰ ξ ε ίν ο υ  
Ι Ι ό ν τ ο υ .

’Επιτροπεία επιστημονική ΰπό τής Ρωσσικής 
διορισθεΐσα κυβερνήσεως έξήτασε κατά τό παρελ
θόν θέρος τόν βυθόν τοΰ Εΰξείνου Πόντου κατά δια
φόρους διευθύνσεις, ίδίως δέ μεταζΰ ’Οδησσού, Σ εβ α 
στουπόλεως, Βατοΰμ και Βοσπόρου.Εΰρε δέ οτι ό Εύ- 
ξεινος Πόντος τήν μεγίστων αύτοΰ βαθύτατα έκ 2250  
μέτρων εχει περίπου έν τφ κέντρψ αΰτοΰ, περί τό ό
ποιον ό βυθός είνε ομαλός καί σχεδόν οριζόντιος καθ’ 
άπάσας τάς διευθύνσεις. Έξαρσις τοΰ βυθοΰ τής θα
λάσσης ταύτης μεταξΰ Κριμαίας καί Μ. Άσίας, ώς 
έπιστεύετο, δέν ύπάρχει.

Τό όμαλώτερον μέρος τοΰ βυθοΰ τής θαλασσίας 
ταύτης λεκάνης, έχον μέγιστον βάθος μόλις 180 μέ-

0 )  "Ιδε έν τψ  φύλλψ τής  17. Μαρτίου τον παρόντος έτους 
τήν περιγραφήν τοϋ ήλεχτριχοϋ ’ συμποσίου γενομένου χατδι 
Ιανουάριον έν Ν έ$  'Tipxvj έ ν  τ ή  λ ί  σ χ γ ι  Φραγχλίνου.

τρων, κεΐται πρός τά βορειοδυτικά ταύτης, ακριβώς 
μεταξΰ τών έκβολών τοΰ Λοννάβτωζ  καί τοΰ Βορυ- 
σθέηιιχ ,  έ'νθα έπιβτρώννυται τό ύπό τών μεγάλων 
τούτων ποταμών άπό τής κεντρικής Ευρώπης καί τής 
Ρωσσίας καταφερόμενον στερεόν ύλικόν (ιλύς, άμμος, 
κροκάλαι).—  Ή πρός τά βάθη τοΰ Εΰξείνου Πόντου 
παρατηρουμένη θερμοκρασία εινε ακανόνιστος, δέν έ- 
λαττοΰται δηλ. άναλόγως τοΰ βάθους, ώς διδάσκει 
τό κατωτέρω παράδειγμα.Κατά τόν μήνα ’ Ιούλιον πα- 
ρετήρησαν τάς έξής θερμοκρασίας.
’Επί τής έπιφανείας τής θαλάσσης 23 °0 .  Κελ.

βάθος 9 μέτρ. 2 1 ,2 »
0 18 Β 15,6 Β

D 72 Β 7 ,5 Β

Β 108 Β 8,0 Β

Β 126 Β 8.5 Β

Χ> 370 Ο 9,0 Β

» 1650 » 9,1 Β

Β 1200 9 9,3 Β

Ή  είς μαγειρικόν δέ άλας περιεχτικότης τοΰ υδα* 
τος τοΰ Εΰξείνου Πόντου αΰξάνει άναλόγως τοΰ βά
θους. Ούτως έπί τής έπιφανείας τής θαλάσσης τό ύ
δωρ έμπεριέχει 1 ,729  0|^ άλας, είς βάθος δέ 1650 
μέτρων έμπεριέχει 2 ,2 3 3  0|q. Ό  Εΰξεινος Πόντος, 
ένεκα τών πολλών είς αΰτόν χυνομένων ποταμών καί 
τής άσθενεστέρας έπ’ αΰτοΰ ύπό τών ήλιακών άκτί· 
νων γινομένης έξχτμίσεως τοΰ ύδατος, έμπεριέχει 
σχετικώς μικροτέραν ποσότητα μαγειρικού άλατος ή 
ή Μεσόγειος θάλασσα. Διά τοΰτο τό έπί τής έπιφα- 
νϊίας τοΰ ΙΙόντσυ έπιπλέον έλαφρότερον ύδωρ, τό έμ- 

'περιέχον μικροτέραν ποσότητα άλατος, άποτελεΐ διαρ
κές ρεΰμα, ρέον διά τοΰ Βοοπόρου, τής 11 ρ ν π ο π ϋ ο ς  
καί τοΰ ΈΛΛησηόντου  πρός τό Αίγαΐον καί τήν Με
σόγειον θάλασσαν, ένφ έ'τερον ρεΰμα θαλασσίου ύδα- 
τος, ρέει άντιθέτως πρός τόν Εύξεινον Πόντον, οπως 
έπιφέρνι τήν ισορροπίαν. \  Κ. Μ.

Ά π ο μ ό ν ω ο ε ς  τών ή λ ε χ τ ρ ιχ ώ ν \ω > γ ώ ν  
δ ιά  π χ ρ α ιφ ίν^ ς

Ό κ. Boudreaux , επιμελητής τοΰ φυσικού έρ- 
γαστηρίου έν τ·7ί πολυτεχνική σχολνί, ύπέβαλεν είς 
τάς τελευταίας έτησίας συνεδριάσεις τής Γαλλικής 
εταιρίας τής φυσικής μέθοδον άπομονώσεως τών ήλε· 
κτροφόρων άγωγών, καθ’ ήν τό πρός άπομόνωσιν σώ
μα στηρίζεται διά τοΰ ύαλίνου αύτοΰ υποστηρίγμα
τος έπί στήλης παραφίνης έχούσης έκατοστών τινων 
μήκος. Αϊ ούτως άπομονούμεναι συσκευαί διατηροΰσι 
τόν ήλεκτοισμόν έπί πολλάς ώρας (τοΰ άέρος οντος ξη
ρού) καί μάλιστα, έάν λαμβάνηται φοοντίς ό/στε ή πα
ραφίνη νά εινε κχθαρά καί άπηλλαγμένη πά^ης κόνεως, 
δύναται νά διατηρηθ'71 ό ήλεκτρισμός έπΐ/ήμέρας καί 
μήνα ολόκληρον. \  / Ν. Γ .

Τύποις Πάσσαρη καί Βέργιανίτου,


