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(Σ υνέχεια- ϊδε προηγούμεν.ν φύλλον)- 

·>.
Ύ π ο χ θ ό ν ο ια ι δ υ νάμ ε ις .— Μ έχρι τ ίν ο ς  βαθύτητος i r  τή 

γή  δ ύ να τα ι νά  κα τε ισχω ρήση  ή θερμότης τον ή λ ιο ν .—  
Ή μερήσ ια ι χα ι ετήσια/ α λλο ιώ σε ις  τής θερμότατος τής 
γι/ίνον έπ ιφα νε ία ς  .— Μ έση ήμερησ ία  κα ί έτησ ία  θερ
μ ο κ ρ α σ ία .— "Ορων των θερμομετρικών ά λλο ιώ σεω ν .— 
Ό ρ ια ία  επ ιφ άνε ια .
’Εγκαταλείπαντες τάς άνεπιστήμονας τα ύ τα ; υποθέ

σεις άρχαίων καί νεωτε'ρων, άς έρευνήσωμεν έπί τΫί βάσει 
επιστημονικών άληθειών, όποΐαι τινες ϋλαι είνε αϊ τά  
σπλάγχνα τής γής συνιστώσαι καί τίνες έν αύτοΐς έδρεύ- 
ουσι δυνάμεις. Ή  πρός τάς ερωτήσεις ταύτας άπάντησις 
δέν είνε δυσχερής, διότι καθ’ έκάστην παρατηρούμεν έπί 
τής γηίνου έπιφανείας άποτελέσματα υποχθον ίω ν ή π λ ο ν -  
τω νείω ν  δυνάμεων, πολλαχού δέ γής άνευρίσκομεν ϋλας 
άναφυσωμένας καί άνεκχυνομένας έκ τών σπλάγχνων τοΰ 
πλανήτου ήμών.

”Ισως δύναταί τ ις , τήν γεωλογίαν έντελώς άγνοών, 
ν’ άποδώσγι πάντα τά  επί τής γής παρατηρούμενα θερ

!>

μαντικά φαινόμενα, άτινα κατωτέρω θέλομεν περιγράψει, 
εις το ύπο τοϋ ήλίου άφειδώς άκτινοβολούμενον θερμαν
τικόν. Ό θεν άνάγκη έν πρώτοις νά έρευνήσωμεν, μ έχ ρ ι 
τ ίν ο ς  τής γής βαθύτητας δ ύ να τα ι νά  κατει,σδύση ή η λ ια κή  
θερμό της κα ί νά  άνεύρωμεν ποϋ έν τω φλοι,ω τής γής 'έγ
κ ε ιτα ι τό o p io r  τω ν νπό τον ή λ ιο ν  προκαλουμένω ν θερμό- 
μετρ ικώ ν α λλο ιώ σεω ν .

Γνωστόν τοΐς πάσι τυγχάνει,ό τι ή έπιφάνεια τού ήμετέ- 
ρου πλανήτου όιατελεΐ ύπό τήν διηνεκή θερμότητα τοϋ ή 
λίου οστις θερμαίνει τούς διαφόρους ταύτης τόπους διαφο- 
ροτρόπως, ποϋ μέν ίσχυρότερον, ποϋ δέ άσθενέστεοον. Ή  
τοιαύτη διάφορος θέρμανσις τών διαφόρων τής γής τόπων 
δεν μένει σταθερά, άλλ’ άλλοιούται περιοδικώς, δηλαδή 
πας τής γής τόπος παρουσιάζει διαρκώς μεταβολάς τής 
θερμοκρασίας αύτού, αΐτινες μετά πάροδον ώρισμένου τ ι-  
νός χρονου επαναλαμβάνονται πάλιν κατά τήν αύτήν σει
ράν. Τοιαύτας δέ περιοδικάς’ τής θερμάνσεως τής γήινου 
επιφανείας μεταβολάς διακρίνουσι διά πάντα τόπον δύο 
ειδών, τάς ήμερησ ίας  καί τάς έτησ ίας.

Και ή μέν ήμερησία περίοδος περιλαμβάνει τάς έντός 
24 ώρών γινομένας μεταβολάς τής θερμοκρασ ίας θερμα- 
σ ία ς ) . ’Εκ τούτων ή έλαχίστη θερμοκρασία λααβάνει χώ 
ραν τήν νύκτα. ’Από τής άνατολής τού ήλίου βαθμη
δόν άνυψοϋται καί περίπου κατά  τήν 2 αν ώραν μ. μ. 
φθάνει άνώτερόν τινα βαθμόν τοϋ θερμομέτρου, φθάνει 
δηλ. το ανώτερον όοιον τής ήμερησίας θερμοκρασίας, δ
πως βαθμηδόν, κλινούσης τής ήμε'ρας, κατελθϊ) μέχρι τής 
νυκτερινής θερμοκρασίας, ΐνα τήν έπομένην ήμέραν έπα- 
ναληφθίί τό αύτό φαινόμενον κατά τήν αύτήν σειράν. Κα- 
λούσι δέ μέσην  ήμερησ ίαν  θ ερμοκρασ ίαν  τόν θερμομετρι
κόν εκείνον βαθμόν, δν εύρίσκομεν προσθέτοντες τάς έντός 
24 ώρών (ένός ήμερονυκτίου) γινομένας θερμομετρικάς πα
ρατηρήσεις καί τό άθροισμα τούτο διαιροϋντες διά τοϋ 
24: Οϋτω π. χ. ή μέση θερμότης ήμέρας τινός τοϋ Αύ-
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γούστου δύναται νκ ήνε 25° Κελσίου. Μέσην όέ θερμοκρα
σ ίαν  μηνός τίνος, π. χ. τοΰ Αύγουστου, καλοΰσι τόν θερ
μομετρικόν εκείνον βαθμόν, δν εύρίσκομεν ποοσθέτοντες τάς 
30 μέσας ήμερησίας θερμοκρασίας τοΰ μηνός τούτου καί 
τό άθρ'ΐσμα διαιροΰντες έπίσης διά τοΰ 30 . Οΰτω π. 
/. κατά τόν κύριον Κορύ.Μον έν Πάτραις  (ίδ. Προμηθ. 
ετΟς β'. σελ. 69) ή με'ση θερμοκρασία τοΰ μηνός Λ ’ γού
στου τοΰ 1890 ήτο 28°,9  Κελσίου.

‘Η δε έτησία περίοδος τών θερμομετρικών αλλοιώσεων 
τόπου τίνος περιλαμβάνει τάς έντός 365 ήμερών παρατη- 
οουμε'νας μεταβολάς τής θερμοκρασίας, έκ τών όποιων ή 
τοΰ χειμώνας έλαχίστη άνυψοΰται βαθμηδόν είς τήν 
μεγίστην τοΰ θε'οους. Οΰτω παλιν κατά τόν κύριον Κυ- 
ρύ.Ι.Ιον έν Πάτραις τώ  1890 ή έλαχίστη θερμότης παρε·
τηρήθη τη 13 (ν) Δεκεμβρίου, ότε ήτο 2 ° , 8  Κελσίου,
μεθ’ ο βαθμηδόν άνυψώθη καί τ·7) 1 6 ·/) Αΰγούστου εφθασεν 
είς 3 7 - ,5  Κ. Αε'γοντες δε μέσην έτησίαν θερμοκρασίαν 
τόπου τινός έννοοΰσι τόν θερμομετρικόν εκείνον βαθμόν, δν 
εύρίσκομεν ποοσθε'τοντες τάς με'σας θερμοκρασίας τών 1 2  

μηνών τοΰ έτους καί τό άθροισμα τούτων διαιροΰντες
διά τυΰ 12. Κατά τόν κύριον Κοούλλον ή αε'ση έτησία
θερμοκρασία τών Πατρών κατά τό 1890 ήτο 18° 31 Κ.

Ή  κατά τήν διάρκειαν δέ τής ήμε'ρας καί τοΰ έτους 
ύπό τοΰ ήλίου ακτινοβολούμενη θερμότης, θερμαίνουσα τήν 
επιφάνειαν τής γής, κατεισχωρεϊ καί είς τά  σπλάγχνα 
ταύτης, οΰχί δμως εις μέγα βάθος, οΰδέ μέχρι τοΰ κέν
τρου αΰτής, ώς ήδύνατο τις  νά φαντασθ·?), δπερ, ώς γνω 
στόν, απέχει άπό τής γηίνου έπιφανείας περί τάς 6 ,365 , 
000 μέτρα. Δ ι’άμε'σων δέ παρατηρήσεων έβεβαιώθη, δτι 
αί θερμαντικαί αλλοιώσεις, α ΐτινες παρατηοοΰνται καθ’έ- 
κάστην καί άνά πάν έτος, παρατηροΰνται μέν καί εις τά  
έπιπολαιότερα τής γής στρώματα, άλλά τοσούτω άσθενέ- 
στερον, δσψ τό στρώμα τής γής κεΐτα ι βαθύτερον.

"Ινα δέ τά τών έτησίων αλλοιώσεων καταστήσωμεν 
καταληπτότερα, άς δεχθώμεν δτι τό μέγιστον ψνχος  (έλά- 
χιστον δριον),δπερ έν Ά θήναις καθ’ άπασαν τήν διάρκειαν 
τοΰ έτρυς παρ.ατηρεΐται είνε 1° Κ. ή δέ μεγίστη θερμότης 
(μέγιστον οριον), ητις παοατηρεΐται κατά τό θέρος είνε 
38ο Κ. καί ή με'ση έτησία θερμοκρασία είνε 17° Κ. Ώ ς έκ 
τούτου ή διαφορά μεταξύ μεγίστου ψύχους καί μεγίστης 
θερμότατος εϊν; 37ο Κ. Ά ν  λοιπόν κατεισέλθωμίν είς 
φρέαρ τ ι ποσίμου ΰδατος καί μετά προσοχής έξετάσωμεν 
τήν θερμοκρασίαν τών στρωμάτων τής γής, θά παοατη- 
ρήσωμεν, δτι ή διαφορά αΰτη τών 37ο Κ. έλαττοΰται, 
διότι δσω βαθύτερον κατεισερχόμεθα τό μέν έλάχιστον δ- 
ριον αΰξάνει, τό δέ μέγιστον σμικρύνεται καί έπί ;έλους είς 
βάθος τ ι ΰπό τήν έπιφάνειαν τ ή ' γής, μόλις 25— 30 μέ
τρων, ή διαφορά αΰτη μηδενίζεται· έν τούτω καθ’άπασαν 
τήν διάρκειαν τοΰ έτους υπάρχει σταθερά θερμοκρασία , 

άδιάφορον δέ είναι άν έπί τής γηίνου έπιφανείας χειμών 
δριμύτατος ή θέρος καυστικώτατον επικρατή· τοΰτο 
δηλοΐ, δτι ή θερμότης τοΰ ήλίου μόνον μέχρι 30 τό πολΰ 
μέτρων δύναται νά κατεισχωρήση, Τοΰτο έπεβεβαιο'ίθη

διά πολλών πειραμάτων, άοκεΐ δέ έκ τούτων νά άναφέρω- 
μεν τό εξής ό Λαβοασιέρος, ό ιδρυτής τή : νέας χημείας,' 
δν ή άγνωμων γαλλική έπανάστασις άνεβίβασεν έπί τοΰ 
έκριώματος, έ'θεσε τώ 1783 έν τώ  ύπογείω τοΰ αστερο
σκοπείου τών Παρισίων είς βάθος 27. 6  μέτρων θερμό- 
τερον, δπερ έκτοτε μετά πάροδον 109 έτών δεικνύει θεο- 
μοκρασίαν σταθεράν 11°, 6  Κελσίου. Διά τοΰτο καί τά 
ύπόγεια ήμών καί τά  ΰδααα φρεάτων τοσοΰτον έχόντων 
βάθος τόν μέν χειμώνα είνε θερμά, τό δέ θέρος δροσερά.

Οθεν είς πάντα τής γής τόπον ΰπό βάθος τ ι ώοισμέ- 
νον, 25— 30 περίπου μέτρων, έπικρατεΐ καθ’ άπαν τό 
έτος σταθερά θερμοκρασία, ή τις κατά τας γενομε'νας πα 
ρατηρήσεις ίσοντα ι πρός τήν μέσην θερμοκρασίαν ήν έχει 
ή ατμόσφαιρα τοΰ τόπου τούτου. ’Ά ν π. χ. ή μέση θερ
μοκρασία τών Αθηνών είνε 17° Κ. περίπου, είς βάθος 27 
σχεδόν μέτρων έπικρατεΐ καθ’ άπασαν τήν διάοκειαν τοΰ 
έτους θερμοκρασία σταθερά 17° Κ. Τό βάθος δέ τοΰτο 
καλείτα ι δριον τών θερμομετρικών αλλοιώσεων, διότι μέχρι 
τούτου κατεισχωρεϊ ή ήλιακή θερμότης καί απεργάζεται 
θερμομετρικάς αλλοιώσεις, α ΐτινες τοσούτω άσθενέστεραι 
είναι δσω τό βάθος πλησιάζει προς τό δριον τοΰτο.

’Επειδή δέ οί διάφοροι τόποι εχουσι καί διάφορον μέ
σην θερμοκρασίαν, διότι άνομοίως ύπό τοΰ ήλιου καθ’ ά 
παν τό έτος θερμαίνονται, επεται δτι ύπό τοΰς διαφό
ρους τής γής τόπους ύπάρχουσι δρια θερμομετρικών αλ
λοιώσεων, έκαστον τών όποιων δεικνύει τήν μέσην θερμο
κρασίαν τοΰ τόπου ύπό τον όποιον κεΐτα ι. Ά ν  τά  διαρορα 
ταΰτα  όρια, άτινα  δυνάμεθα νά φαντασθώμεν ώς σημεία 
άπειρα κείμενα πανταχοΰ ύπό τήν έπιφάνειαν τών στερεών 
καί τοΰ θαλασσίου βυθοΰ, συνδέσωμεν δι’ έπιφανείας 
παράγεται ύπό τήν γήν έπιφάνειά τις καμπύλη ή όποία 
δεικνύει μέχρι τίνος βάθους δύναται νά κατεισδύση ή 
θερμότης τοΰ ήλιου. Τήν καμπύλην ταύτην δυνάμεθα νά 
καλέσωμεν όριαίαν επ ιφάνε ια ν  τών θερμαντικών άλ- 
λοιώσεων.

Αί περί τούς πόλους χώραι, ώς π. χ. ή Σιβηρία, 
εχουσι μέσην θερμοκρασίαν κατωτέραν τοΰ μηδενός- 
ώς έκ τούτου ταύτης τό έδαφος έν ώρισμε'νγ) βαθύ- 
τη τι είνε καθ άπαν τό έτος άδιαλείπτως πεπηγός, 
διότι κατά τό θέρος ή θερμότης τοΰ ήλίου κατεισχωρεϊ 
μόνον μέχρι βάθους 3— 4ποδών. Τούτου ένεκα έν τα ΐς 
χώραις ταύτα ις  μόνον φυτά έπιπο.ίαιόρρ'ιΐ,α  δύνανται 
να βλαστανωσι, ουχι δε καί βαθύρρ ιζα , διότι ώς προ- 
είρηται τό έδαφος βαθύτερον τών 3— 4  ποδών είναι καθ’ 
άπαν τό έτος πεπηγός.

β .

Οποία θερμοκρασία επ ικρατεί έν τή γή βαθύτερον Γης όρι
α ία ς έπ ιφανεία ς ; Λιά τ ινω ν  παρατηρήσεων άποδείκ- 
ν υ τ α ι ,  ότι έν  τοις σ π .ίά γχ νο ις  τής γής υπάρχει άχέ- 
νωτον' ταμείο ν θερμότητας ;
Εκ τών άχρι τοΰδε ρηθεντων κατζδείκνυται εμφανέ

στατα <Ηα πειραμάτων πολλαχοΰ γής γενομένων, δτι ή 
ήλιακή θερμότης μόνον μέχρι βάθους 20— 30 μέτρων δύ-
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ναται νά κατεισχωρήσϊ), οΰχί δέ καί βαθύτερον, ώς έτερα 
πειράματα έβεβαίωσαν.

“Οθεν έγείρεται νΰν τό πρόβλημα, τις ή θερμακρασία 
τώ ν στρωμάτων τής γής. τώ ν κειμένων βαθύτερον τής ό- 
ρια ία ς έπ ιφανεία ς ;

Αί άμεσοι παρατηρήσεις κατέδειξαν, δτι βαθύτερον 
τής όριαίας ταύτης έπιφανείας έπ ικρατεΐ έπίσης καθ' ά 
π α ν  τό έτος σταθερά θερμοκρασία, ήτις όμως είνε το
σούτω μεγα.Ιειτέρα ,  όσιο μεγα.ΐείτερον είναι, τό βάθος 
ύπό τήν όριαίαν έ π ιφ ά ν ε ια ν  τοΰτο δηλοΐ, δτι ή θερ
μότης ήν παρατηροΰμεν είς τά  βάθη ταΰτα  τής γής, εί
ναι όλως ανεξάρτητος τής ήλιακής θερμότητας. Αν π. 
γ. έν ’Αθήναις όρύξωμεν φρέαρ μεταλλευτικήν 2 0 0 —300 
καί κατεισέλθωμεν είς τοΰτο, μετά προσοχής διά τοΰ θερ
μομέτρου έρευνώντες τά  διάφορα τής γής στρώματα, θά 
παρατηρήσωμεν τά έξης περίεργον. Μέχρι βάθους 25— 30 
μέτρων θά εΰρωμεν θερμομετρικάς άλλοιώσεις κατά τήν 
διάρκειαν τοΰ έτους, είς τά  30 δέ μέτρα θά εΰρωμεν στα 
θεράν θερμοκρασίαν 17» Κ .περίπου,ήτις είνε ή έτησία με'ση 
θερμοκρασία τών Α θη νώ ν βαθύτερον τών 30 μέτρων θά 
εΰρωμεν θερμοκρασίαν έπίσης σταθεράν,ήτις δμως θά αΰξά- 
νη δσω βαθύτερον κατερχόμεθα,καί περίπου ώς έξης-εις 33 
μέτρα βαθύτερον τής όριαίας έπιφανείας θά εΰρωμεν 18°Κ. 
κατά μέσον όρον. είς 6 6  μέτρα 19° Κ, είς 99 μ. 20° Κ. 
είς 13 2 μ. 21° Κ. είς 165 μ .22 Κ.δπερ δηλοΐ,δτι άνά 33 
περίπου μέτρα αΰξάνει ή θερμοκρασία αΰτη κατά 1° Κελ
σίου. Καλείται δέ αΰτη , ώς έντελώς τοΰ ήλίου ανεξάρτη
τος, γηγενής θερμότης.

Δυνάμεθβ δέ ύπό τήν όριαίαν ταύτην έπιφάνειαν νά 
φαντασθώμεν έτέρας έπιφανείας, έκάστης τών όποιων τά 
διάφορα σημεία νκ έχωσι τήν αΰτήν γηγενή θερμοκρασίαν. 
Ταύτας έκάλεσαν ίσογεωθέρμους  ή χθονισοθέρμους  έπιφα
νείας, α ΐτινες λίαν πιθανόν είναι δτι είς βάθος 1500—  
2 0 0 0  μετ. ύπό τήν έπιφάνειαν τής γής καθίστανται πα 
ράλληλοι άλλήλαις. Τό σχήμα δέ τούτων έξαρτάται έκ 
τοΰ σχήματος τήςγηΐνου έπιφανείας,ώστε άν ύπάρχγι όρος 
τ ι ύπό τοΰτο εισχωρεί ή χθοσινόθερμος έπιφάνειά άνερχο- 
με'νη άπό τής πεδιάδος καί κοιλάδας παραλλήλως σχεδόν 
πρός τήν έπιφάνειαν τής γής.

"Οτι δέ πράγματι ύπό τήν όριαίαν έπ ιφάνεια ν  ύπάρχει 
ή γηγενής αΰτη θερμότης,ήτις ώς θέλομεν κατωτέρω ιδεΐ, 
είναι άνεξάντλητον ταμεΐον θερμότητας, άποδείκνυται έκ 
παρατηρήσεων γενομένων ά .) Ε π ι θερμών πη γώ ν ,  β .) επι 
άρτεσ ιανώ ν  φρεάτων, γ '. )  έντός μεταλλείων καί άνθρα- 
κωρυχείων, δ '.) έντός σιδηροδρομικών συριγγών καί έ.) 
Έ π ι ηφαιστείων ή πυριπνόων όρέων. Τάς παρατηρήσεις 
ταύτας θέλομεν εκθέσει έν τοΐς έξής άπλού.στατα, δπως 
δυνηθώμεν άκολούθως νά συμπεράνωμεν περί τοΰ ποιοΰ 
τών σπλάγχνων τοΰ πλανήτου ήμών.

Λ Ι η χ χ ν ί ο μ ό ί  φ ω τ ο γ ^ φ ή β ε ω ς .

’Εν γ'7) προηγουμέν/ι διατριβ/ι ήμών υπεδχέθημεν να 
έκθέσωμεν έν ολίγοι ς τά  τής φωτογραφήσεως, όπως σήμε
ρον αΰτη έχει. περιγράφοντες τά  καθ’έκαστον τών μηχανη
μάτων καί τάς επεξεργασίας,αΐτινες λαμβάνουσι κα,τ αΰτήν 
χώραν, αίας αί τελευτα ϊα ι ανακαλύψεις καί τελειοποιή
σεις καί ιδίως αί τοΰ λήξαντος έτους συνιστώσι, καθ όσον 
ώς καί άνωτέρω έλάβομεν τήν εΰ*αιρίαν νά μνησθώμεν, 
ή φωτογραφική προάγεται όσημέραι γ ιγαντια ίο ις βήμασι 
χωροΰσα πρός άεί τελειοτέρας καί εΰρυτε'ρας έφαρμογάς.

Ό  μηχανισμ’ ς τής φωτογραφήσεως άπαρτιζεται 1) έκ 
τής καταλλήλου κατασκευής τοΰ θαλάμου τοΰ πρός άπει- 
κόνισιν τών άντικειμε'νων 2 ) έκ τής άπεικονίσεως αυτών, 
ένεργουσών τών άπό τούτων εκπορευόμενων αχτίνων £/)[αι- 
κώς έπί άρμοδίως παρεσκευασμε'νης οΰσίας 3) έκ τής άπο- 
ποκα.Ιύψεως  (revelation, Cntwiekelung) τοΰ φωτογρα
φήματος, καί τής καθη.Ιώσεως (lixation lixirung) τής 
άρνητικής είκόνος έπί τής φωτογραφικής πλακάς, καί 4) 
έκ τής λήψεως έκ ταύτης τής θετικής είκόνος έπί χάρτου.

II

Χ κ ο τε ινό ς  θ ά λ α μ ο ί .
Είναι οΰτος διαμέρισμα φέρον έμπροσθεν οπήν κυκλι

κήν, έφ’ ής τίθετα ι ισχυρός φακός, αντικειμενικός κα
λούμενος, συνθλών τάς ακτίνας τών άντικειμε'νων έπί άδια- 
φανοΰς ύελίνης πλακάς, έφ’ ης σχηματίζετα ι εΰκρινές εί- 
δωλον αΰτών· τήν κατάλληλον τοποθέτησή τής πλακός 
κανονίζει έκάστοτε διά δοκιμών ό φωτογραφών έκάστοτε. 
Ή  τελειότερα κατασκευή τών φακών τούτων είναι εκ τών 
πρωτίστων παραγόντων πρός επιτυχή φωτογράφησιν, σή
μερον δέ κατασκευάζουσι τοιούτους είδικώς πρός χρήσιν 
τής φωτογραφίας. ’Ιδίως τά  μέγιστα έτελειοποίησε τήν 
κατασκευήν αΰτών ή κατά  τά  τελευτα ία  έτη γενομένη 
άντικατάστασις τοΰ κρυστάλλου (flint glas) καί τής 
στεφανυάλου (1) (grown glas) δΓ ύάλου βαρίου (baryt 
glas), έξ ής οί- κατασκευαζόμενοι νέοι άριστοι άπλανη- 
τικοί φακοί παρέχουσιν εΰρύ τό οπτικόν πεδίον, ακριβή 
τήν άπεικόνησιν, τήν δέ διαύγειαν λόγου ά ξ ιω τά τη ν. Έκ 
τών τελειοτέοων νεωτέρας κατασκευής φακών σημειοΰμεν 
τούς άπλανητικούς καί άδικπλανητικούς καλουμένους 
φακούς τοΰ Στάϊν Χάϊν έν Μονάχφ, τό εύρυσκόπιον τοΰ 
Φοαγτλε'νδερ έν Βρουνσβίκκιρ, τοΰς άντιστιγματικοΰς φα
κούς τοΰ Τσάϊςς έν Ίέν$ κλπ. (2 ).

(1 ) Ό κρύσταλλος είναι ύαλος έκ πυριτικοΰ καλιού καί πυρ τι- 
κοΰ μ,ολύβδου άποτελουμένη,διακρινομένη διά τήν φωτοΟλαστικότη- 
τα αΰτής, ή δέ στεφανύαλος, ή καί άλλως βοημική ύαλος, περιέχει 
πυριτικ!>ν κάλιον άντί πυριτικοΰ μολύβδου καί είναι ισχυρά συμ
παγή; καί δυιττηκτοτάτη ύαλος.

(2) Λεπτομερείας ορα Eder die photographischeii objective, 
ihrc Eigenschalten mid Priifung tS'Jl Halle.
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III
Α π ε ικ ό ν ισ έ ς  τών άντικειμ-ένων  

έπ ι φ ω τογρ αφ ικώ ν πλακών
Ά φ ’ ού σχηματισθίΐ εύκρινές τό είδωλον τοΰ φωτογρα- 

φηθησομένου αντικείμενου έπί. τοΰ άδιαφανοΰς παραπετά
σματος ,θέτομεν είς τήν θέσιν τούτου την φωτογραφικήν 
πλάκα. Τοιαΰται πλάκες ύπάρχουσι παντός είδους καί ποι
κιλίας άναλόγως τοΰ σκοπού καί ποοορισμοΰ των· ούχ ή τ -  
τον δΓ οίωνδήποτε ούσιών καί άν ώσι παρασκευασμέναι 
ή κατασκευή των στηρίζεται έπί τοΰ αύτοΰ αξιώματος. 
Τό φώς δήλον δτι, τό ηλιακόν ιδ ία , άλλά καί τό τεχνικόν 
ένίοτε, ώς τό τοΰ μαγνησίου, είναι ισχυρός χημικός π α 
ράγων καί πολλάς ούσίας προσβάλλει καί τελείως μ ετα 
βάλλει κατά την σύστασιν· έκ τών τοιούτων ούσιών 
διακρίνονται πολλά άλατα τοΰ άργύρου, οίον 6 βρω- 
μιοΰχος άργυρος, δστις προσβαλλόμενος ύπό τοΰ φω
τός ανάγεται κατά τό μάλλον η ήττον άναλόγως της έν
τάσεως αυτοΰ εις μεταλλικήν κατάστασιν. Διά βρω 
μιούχου λοιπόν συνήθους άργύρου έν μ ίγματι μετ’ άλλων 
έπιτηδείων ούσιών παρασκευάζονται αί συνήθεις φωτογρα- 
φικαί πλάκες κατά πολλούς καί ποικίλους τρόπους Ά να - 
φερομεν τάς έν γενικωτε'ρα χρήσει νΰν πλάκας τοΰ κολλο- 
δίου καί της ζελατίνης. Αι πρώται αποτελούνται έξ ύα- 
λίνης πλακός, έφ’ ής έπιχέεται κολλόδιον, ήτοι διάλυμα 
βαμβακοπυρίτιδος έν μ ίγματι θειικοΰ αίθε'οος καί οινοπνεύ
ματος, έν ώ περιέχεται καί ΐωδιοΰχον συνήθως κάλιον· τό 
κολλόδιον όμοιομερώς έπί τής πλακός διαμερισθέν έξα- 
τμ ίζετα ι ταχέως καί σχηματίζει λεπτόν ύμένιον ύφ’ 
ού ή πλάξ καλύπτετα ι, μεθ’ δ έν σκοτεινώ θαλάμω ή 
έρυθρώ φω τί, είσάγεται ή πλάξ είς διάλυμα νιτρικού άργύ
ρου μεταβάλλοντος τό ΐωδιοΰχον κάλιον είς ΐωδιοΰχον άρ
γυρον καί καθιστώντος οΰτω τήν πλάνα  εύαίσθητον καί 
έτοιμον πρός άπόληψιν τοΰ φωτογραφήματος. Λί δεύ- 
τεραι κατασκευάζονται διά περιχύσεως τής ύαλίνης πλα 
κός ύπό διαλύσεως μίγματος ζελατίνης καί βρωμιούχου κα
λίου 3 με'ρη ζελατίνης εις 200 ύδατος καί 20 με'ρη βρω
μιούχου καλίου), καί έμβαπτίσεως τής πλακός είς διά
λυμα νιτρικού άργύρου (30 με'οη νιτρικού άργύρου είς 100 
ύδατος), δΓ ού καθίστατα ι έπίσης ή πλάξ εύαίσθητος. 
Καί αύτη μέν έν γενικαΐς μόνον γραμμαϊς, ή σύστασις τών 
έκ ζελατίνης πλακών.Έ ν τ^ πράξει πλείστας δσας τροπο
ποιήσει; είσάγουσι καθ’ έκάστην πρό; κατασκευήν αύτών- 
σημειοΰμεν εκ τούτων τινάς κατά τό τελευταΐον ’έτος γε- 
νομένας. Τά δοκίμια τών πλακών τούτων καλύπτονται ύπό 
πρασινωπής τίνος ή έρυθρωπής χρ ιάς· πρός αποφυγήν τού
του ό Ένδε οσω ν(1 ) άντεκατέσιησε έν τη ύπ ’ αύτοΰ έφευ 
ρεθείσϊ) μεθόδιο τόν νιτρικόν δι’ άνθρακικοΰ, καταβυθίζων 
τόν δεύτερον έκ τοΰ πρώτου δΓ ανθρακικής αμμωνίας. Ό  
Βόλτων (2) μεταβάλλει πρός τόν αύτόν σκοπόν τόν νιτρι-

(1) Jahrbuch tier chemie von Richard Mayer. Phologra- 
pliic σελ. 507.

(2) Bulletin de la soc. franc, de photographie 1891 116.

κόν άργυρον είς ανθρακικόν δΓ έτέρας- μεθόδου· δήλον δτι 
διαλύει κα τ’ άρχάς έν τ·?ι ζελατίν·/) άνθρακικόν νάτοιον. 
είτα δέ προσθέτει καί στερεόν νιτρικόν άργυρον μέχρι τε 
λείας διαλύσεως, με0 ’ δ διά βρωμιούχου άμμωνίου κα
θιστά τήν πλάκα εύαίσθητον μεταβάλλων τόν άνθρακι- 
κόν άργυρον εί; βριομιούχον. Αί έκ βρωμοαργυρούχου ζελα- 
τι,νης πλάκες διακρίνονται δ.ά τ -ν  έξοχον αύτών πρός τό 
φώς ευαισθησίαν καί διά τοΰτο άποκλειστικώς σχεδόν γ ί
νεται την σήμ?ρον χρήσις τούτων πρός κατασκευήν τών 
ξηρών καλούμενων πλάκών, ένώ διά τάς ύγράς τοιαύτα( 
μεταχειρίζονται τό κολλόδιον. Ούχ ήττον αί διά κολλοδίο- 
πλάκες καίτοι ύστεροΰσαι τών ετέρων κατά τήν εύαισθν, 
σίαν είναι ύπέρτεροι αυτών κατά τήν λεπτότητα τής έργα- 
σί «ς καί στερεότητα,δι’δ καί πολλαί καταβάλλονται προσ- 
πάθειαι, όπως έν-ταθτί ή εύαισθησια αύτών καί δυνη- 
θώσι ν’ άντικαταστήσωσι. τάς τής ζελατίνης έπιτυχώς. Ό  
Γκαιδίκε παρουσίασεν έσχάτως είς τήν «Ε ταιρ ίαν τών 
φίλων τής Φωτογραφία;» έν Βερολίνω, πλάκας ξηρά; κολ- 
λοδιου, ών ή ευαισθησία έδοκιμάσθη φωτογραφικώς ύπό 
τοϋ Νώύχάους (1) Ούτος εύρεν δ τ ι ή εύαισθησια αύτών 
εκτείνεται άπό τής γραμμής G τοΰ φάσματος μέχρι 
τής τοΰ D, είναι δέ έλαχίστη προς τό ίόχρουν. Ή  παρα
σκευή τών πλακών τούτων μένει είσέτι άδηλος. Ό  Βίλκιν- 
σον παρεσκεύασε πλάκας λίαν εύαισθήτους έκ κολλοδίου, 
διαλύσας τό πρώτον τά  άλατα τοΰ άργύρου είς ζελατίνην 
καί άπό ταύτης παραλαβών αύτό έν κολλοδίφ.

IV

Ά π ο κ ά λ υ ψ ι ς  κ α ί καΟήλωσις τής ε ίκόνος.
Τό φώς προσπΐπτον έπί τής εύαισθήτου πλακός έπι- 

δρα έπ’ αύτής χημιν.ώ; έπί μάλλον ή ήττον, άναλόγως 
τής έντάσεως αύτοΰ καί άλλοιοΐ τήν ούσίαν τής πλακός 
άποσυνθέτον τά  έπ’ αύτής άλατα  τοΰ άργύρου καί παρά- 
γον το ιαΰτα πλουσιώτερα είς μέταλλον καί πτωχότερα εις 
μεταλλοειδή- ούχ ήττον δέν δυνάμεθα είσέτι νά ίδωμεν τάς 
άλλοιώσεις τάς προξενηθείσας έπί τής πλακός, ήτοι τήν 
εικόνα, ήτις μένει χεχαΛυμμένη. Πρός άποχάΛνψιν αύτής 
έμβαπτίζομεν ταύτην είς ούσίας άναγωγικάς καλουμένας, 
μεθ’ ών τείνουσι νά ένωθώσι τά  ύπό τής έπιδράσεως τοΰ 
φωτός έλεύθερα καταστάντα  μεταλλοειδή, βρώμιον κλπ. 
Ώς το ιαΰτα ι ούσίαι χρησιμοποιούνται πλεΐσται δσαι, οίον 
ούδέτερον οξαλικόν κάλι, πυρογαλέλαιον, ύδροκινόνη κλπ. 
Αί τελευτα ια ι δύο είναι τό γε νΰν αί μάλλον έν χρήσει- 
ούχ ήττον «έαι ούσίαι καί μ ίγματα τείνουσιν όσημέραι νά 
νά τάς άντικαταστήσωσι- μεταξύ άλλων το ιαΰτα ι ούσίαι 
είναι τό καλούμενον είκονογόνον (άμιδο-β-ναφθελαιοθειικόν 
νάτριον) καί ή ροδινάλη (παραμιδοφαινέλαιον)- ή τελευ
τα ία  αύτη ούσία, ής ή ένέργεια δραστηριωτάτη, συνιστά- 
τα ι ύπό πολλών ιδιαιτέρως (2 ),

(1) Photograph. Wochenbl. (1891) 355.
(1) 'Έ ν μερο; ροδινάλης είς 30 ύδατος άρκεϊ ύπο τάς συνήθεις 

συνθήκας '.'να άποκαλύψγι τήν εικόνα εντδς 3 λεπτώ ν.
(2) Tb εις ι'ο έμπόριον ύπο τό ονομα 'Ροδινάλη φερόμενον μίγμα
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Άφοΰ έπί τινα λεπτά , άναλόγως τοΰ μέσου, ένεργήστι 
ή άποκαλυπτική ούσία, εμφανίζεται επ’; τής πλακός ή άρ- 
νητική καλούμενη είκών τοΰ αντικειμένου, ήτοι είκών παρι- 
στώσα τά  φωτεινά σημεία τυΰ άντικειμένου δΓ άμαυρού 
χρ . ματος καί τά  άμαυρά διά λευκού, τοΰτο δε διότι έκ τοΰ 
φωτεινού σημείου τού άντικε μένου ανακλάται καί προσπί
πτει έπί τήν πλάκα μείζων φωτός ποσότης, ήτις έντακτι- 
κώτερον προσβάλλει τήν πλάκα καί μείζων επομένως 
στρώμα μελανός μεταλλικού άργύρου άποθέτει, ένώ τού- 
ναντίον συμβαίνει ώς πρός τά  άμαυρά σημεία, άτινα έμ- 
φ-κνίζονται έπί τής πλακός λευκά.

Ά π α σ α  ή έπεξεργασία μέχρι τοΰδε έγε'νετο έν έρυθρώ 
φω τί, είσέτι δέ δέν είναι έπιτετραμμένον νά έκθέσωμεν την 
πλάκα είς τό φώς, διότι μένει είσέτι έπ’ αύτής ποσότης 
άλατος άργύρου μήπω ΰπό τοΰ φωτός άλλοιωθεΐσα, ήτις 
δέον ν’ άφαιρεθίτ ταύτην άφαιρούμεν έμβαπτίζοντες 
τήν εικόνα είς λουτρόν ύποθειώδους νατρίου (15— 18 μέρη 
είς 1 0 0  ύδατος), δι’ ού ή είκών χαθη.Ιονται επί τής 
πλακός, ήτοι παύει πλέον ούσα εύαίσθητος προς τό φώς.

Οΰτω άπολαμβάνομεν τελείαν τήν άρνητικήν εικόνα 
τοΰ αντικειμένου έπί τής πλακός . Χρηστόν ούχ ήττον θεω
ρ είτα ι'νά  έμβαπτίζωμεν τήν πλάκα μετά τήν καθήλωσιν 
έπ ί τινα  χρόνον (5 λεπτά) είς λουτρόν έκ διαλύσεως στυ 
πτηρίας διά χρωμίου, δΓ ού τό μίγμα τής ζελατίνης ύφί- 
σ τατα ι είδός τ ι δεψήσεως καί καθίστατα ι στερεόν καί μό
νιμον.

Πολλάκις ή είκών παρουσιάζεται λίαν άσθενής ενεκα 
βραχείας έκθέσεως είς τό φώς, ώς κατά τήν στιγμ ια ίαν 
φωτογράφησιν συμβαίνει· έν τοιαύτγι περιπτώσει ένισχύο- 
μεν τήν πλάκα έμβαπτίζοντες ταύτην είς λουτρόν χλωριού- 
χου ύδραργύρου, δΓ ής δίδομεν είς ταύτην τήν έντασιν ήν 
θέλομεν. Έ τερα με'σα νεώτεοα άντί τού χλωριούχου ύδραρ
γύρου συνιστώνται ύπό τού Λ. Βιδάλ (1) αί χρωστικαί 
τής άνιλίνης ούσίαι, παρά δέ τοΰ Βόλτωνος διάλυσις βρω
μιούχου χαλκού, ήν λαμβάνομεν διαλύοντες 1 μέρος βρω
μιούχου καλίου καί 1 θειικοΰ χαλκού είς 25 ύδατος καί 
διηθοΰντες. Καί τούναντίον δύναται νά λάβνι χώραν, ήτοι 
μείζων τοΰ δέοντος εκθεσις είς τό φώς- τοΰτο προδίδεται 
διά τής τάχιστης έμφανίσεως τής αρνητικής είκόνος άμα 
τή έμβαπτίσει τής πλακός έν τη άποχα.Ιυπτιχΐ] διαλύσει. 
Έ ν τοιαύτνι περιπτώσει αίρεται ταχέως ή πλάξ, λαμβάνε- 
τα ι πολύ άραιοτέρα διάλυσις, καί προστίθενται εις τα ύ
την σταγόνες τινές διαλύσεως βρωμιούχου καλίου ( 1 0  

μέρη είς 100 ΰδατος). Ούχ ήττον καί άν εγκαίρως δέν 
λάβνι τούτο χώραν δυνάμεθα διά διαφόρων μέσων νά άμ- 
βλύνωμεν τήν άσάφειαν τής ύπέρ τό δέον είς τό φώς έκτε- 
θείσης πλακός. Ό  Λάδεβιχ (3) παρεσκεύασεν έσχάτως διά-

δυνάμεθα νά παρασκευάσωμεν διαλύοντες 4 γρ. παραμιδοφαινελαίου 
είς 1000 ύδατος μετά 40 γραμ σόδας καί 80 θειώδους νάτρου καί 
30 ποτάσστ,ς’ καί έξ ιδίας πείρας συνιστώμεν τδ μίγμα τής ροδινάλης.

(Ϊ) Moniteur de la Photographie 1891, 87.
(2) Jahrbuch der chcmie von Rich. Mayer 1892, 512.
(3) Photogr. Wochenbl. 1891, 251.

λυσιν, tv 7) καί μετά τήν καθήλωσιν τής είκόνος δυνάμεθα 
νά είσαγάγωμεν τήν ύπερφωτισθεΐσαν πλάκα πρός άπάβλυν- 
σιν, έξ ένός μέρους διχρωμικοΰ καλίου, 2  ύδροχλωρικοΰ ο- 
ξέως, 5 στυπτηρία; καί 150 ΰδατος- μετά τό λουτρόν 
τοΰτο, καθ’ δ ό άργυρος πάλιν μεταβάλλεται είς χλωριοΰ- 
χον καί ή άρνητική πλάξ τελείως πάλιν λευκαίνεται, άπο- 
χα.Ιύπτομεν έκ νέου τήν πλάκα , χρωμενοι την φοράν ταυ- 
την πολύ άραιάς διαλύσεως τοΰ άποκαλυπτικοΰ μέσου.

V
Π αρασκευή  τής θετ ικής ε ίκόνος.

Έ κ τής άρνητικής πλακός δυνάμεθα νά λάβωμεν τήν 
θετικήν εικόνα έπί άρμοδίως παρεσκευασμένου χάρτου κατα 
τήν αύτήν μέθοδον. Προσαρμόζομεν τουτέστι τήν πλάκα 
καλώς έπί πλαισίου, έφ’ ού θέτομεν εύαίσθητον χάρτην, ή 
τοι χάρτην έμβαπτισθέντα είς διάλυσιν χλωριούχου να
τρίου, είτα είς λεύκωμα ώοΰ καί τε'λος είς διάλυσιν νιτρ ι
κού άργύρου, δστις μεταβάλλεται διά τής έπιδράσεως τού 
•χλωριούχου νατρίου είς χλωριοΰχον άργυρον ( 1 )· μετά 
τήν τοποθέτησιν τού χάρτου έπί τής πλακός, πιεζομεν αυ
τόν έπί τούτω  ίσχυρώς δι’ ελατήριου και εκθετομεν εις το 
φώς τοΰ ήλίου- τό φώς διέρχεται διά τών λευκών μερών 
τής πλακός καί προσβάλλει βραδέως, ά λ λ ’ άσφαλώς καί 
άμαυροΐ τόν έκ χλωριούχου άργύρου χάρτην κατά  τό μάλ
λον ή ήττον καί ούτω παράγεται έπί τοΰ χάρτου είκών 
άρνητική τής έπί τής πλακός, ήτοι ή θετική όμοία τω 
άντικειμένω·ό χάρτης τέλος εμβαπτίζετα ι, ώς καί ή πλάξ, 
£ίς λουτρόν διαλύσεως θειώδους νατρίου, δ ι’ ού καθηλοΰ- 
τα ι ή είκών έπί τοΰ χάρτου.

Ήδη εχομεντήν εικόνα τελείαν χρώματος καφφερύθρου- 
τό χρώμα τοΰτο δυνάμεθα νά μεταβάλωμεν είς ώραΐον 
βαθύ ιώδες μέχρι μέλανος έμβαπτίζοντες τόν χάρτην πρό 
ή συγχρόνως τώ  λουτρώ τής καθηλώσεως είς διάλυσιν 
χλωριούχου χρυσοΰ. Έ σχάτως άλλαι διαλύσεις έπροτάθη- 
σαν άντί τοΰ χλωριούχου χρυσοΰ, οίον καλιολευκοχρύ- 
σου, ή χλωριούχου παλ,λαδιού, ή μίγματος χλωριούχου 
χρυσοΰ μετά χλωριούχου λευκοχρύσου (2) καί άλλαι δΓ 
ών άποδίδεται είςτήν φωτογραφίαν ώραΐον μελανόν χρώμα.

VI

ϋ υ γ κ ε φ α λ α  ίω σ ις .
Συνελόντι είπεΐν τήν παρασκευήν φωτογραφίας (οιά 

ξηρών πλακών βρωμιοζελατίνης) άπαρτίζουσιν αί έξής επ 
εξεργασίαν

1) Τοποθέτησις τής εύαισθήτου πλακός έντός κα ταλ
λήλου θήκης (έρυθρόν φώς).

(1) Ούτος είναι γενικός τρόπος τής παρασκευής τόΰ χάρτου- ύ- 
πάρχουσιν ομως άπειρα είδη χάρτου κατά ποικιλωτάτους παρα
σκευαζόμενα -'ρόπους- διά πλείονα παραπέμπομεν είς Photogr.Cor- 
resp. 1891, 1892 Bull. soc. francaise Phot. 1891, 152 κλπ.

(2) Photogr. Mag 1891, 200.
(3) Photogr. Arch. 1890, 371.
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2) Έκθεσις τής πλακάς είς τό φώς /.αι λήψις τοΰ 
φωτογραφήματος.

3) Ά ποκάλυψις της πλακάς έντός καταλλήλου λου- 
,τροΰ (έρ. φώς).

4) Πλύσις άπλή της πλακάς δι’ ϋδατος καί καθήλω- 
σις ( 1 ) αύτης διά καταλλήλου λουτροΰ (έρυθ. ©ώς).

5) Πλύσις επιμελής (3 — 4 ώρας) καί ξήρανσις τελεία 
της πλακάς (2 )

6 ) Τοποθέτησις της πλακάς έντός πλαισίου, πίεσις 
έπ’ αύτοΰ τοΰ ευαίσθητου χάρτου και έκθεσις είς τά φώς 
τοΰ ήλίου.

7) Πλύσις άπλή τής είκόνος δ ι’ ϋδατος καί είτα καθ- 
ήλωσις καί χρήσις αύτής διά καταλλήλου λουτρού (άμυ- 
δρόν φώς).

8 ) Πλύσις επιμελής καί ξήρανσις τής είκόνος.
VI

" ί ' , τ ε μ α  ε ίδ η  φ ω τ ο γ ρ α φ ία ς .
α . Φωτογράφησές διά τεχνητόν φωτός. — Τό ηλιακόν 

φώς κ α τ ’ έξοχήν έπενεργεΐ χημικώς έπί τών άλάτων τού 
άογύρου -καί άλλων. Πλήν ομως τοΰ ήλιακοΰ φωτός έπι- 
τυχώς έγένετο χρήσις καί τοΰ φωτός τοΰ μαγνησίου, δ ι’ού 
πολλάκις φωτογραφοΰσιν έν καιρφ νυκτός. Πρός τούτο 
ύπάρχουσι κατάλληλοι λυχνία ι (*), έν αίς καίεται κόνις 
μαγνησίου η μίγμα τούτου μετ’ εύφλεκτων σωμάτων, οίον 
ύπερμαγγειενικού, νιτρικού, χλωρικοΰ, ή διχρωμικοΰ καλίου 
κτλ . κατά τάς νεωτέρας έρεύνας τών κ.κ. ΕάβΓ καί Ve- 
l e n t a . Τά κάλλιστα τών τοιούτων μιγμάτων διά τε τά 
έντονον καί τά εύχρηστον είνε τά  έκ κόνεως μαγνησίου 
μετά ύπερμαγγανικοΰ η νιτρικού καλίου συνιστάμενα.

Τά φώς τού μαγνησίου προσεπάθησαν ν’ άντικαταστή- 
σωσι τινές διά τοΰ ηλεκτρικού1 τά τελευταΐον ομως έλέγ- 
χετα ι κατά πολύ τοΰ πρώτου κατώτερον.

Ά ντ ί κόνεως μαγνησίου μεθ’ ίσης έπιτυχίας μεταχει
ρίζονται καί λεπτοτάτην κόνιν άργιλλίου

β ' . Π .Ιατινοτυπία .— Νέα μέθοδος είσήλθεν έσνάτως 
έν τνί φωτογραφική,ή πλατινοτυπ ία . Αϋτη στηρίζεται έπί 
τής άποσυνθέσεως μίγματος ξηρού χλωριούχου λευκοχρύ- 
σου ή πλατίνης καί οξαλικού σιδήρου ΰπό τού φωτός· αί 
οϋτω παρασκευόμεναι φωτογραφίαι άποκαλύπτονται έν 
διαλύσει οξαλικού καλίου καί καθηλούνται St’ ύδροχλω 
ρικοΰ όξέος.

Τό είδος τούτο τής φωτογραφίας παρε'χει εξοχα πλεο
νεκτήματα καί άπό τίνος μεγάλη γ ίνετα ι χρήσις αύτοΰ 
έν τή φωτογραφική. Τά διά πλατινοτυπίας φωτογραφή
ματα είνε τελείως σχεδόν άναλλοίωτα, δίδουσιν δέ είς 
τήν εικόνα τόνον καλλιτεχνικώτατον καί ίδιάζουσαν λε
πτότητα· πρός τούτοις εχουσι καί τά πλεονε'κτημα οτι 
τά  δοκίμια δύνανται νά ληφθώσιν άδιαφόρως έπί χάρτου, 
ξύλου, μεταξωτού, έλέφαντος κτλ. διά ταΰτα  τά  πλεονε
κτήματα πάντα επεσπάσατο ή πλατινοτυπία  τήν γενικήν 
τών ειδικών προσοχήν καί έπιμέλειαν. ’Εσχάτως ό ΡΪΖΖΪ-

(1) Το τέλος τής εργασίας ταύτης προδίδεται δ·ά τής έξαφανί- 
σεως άπό τής πλακός παντός λευκού σημείου, ήτοι απροσβλή
του άλατος αργύρου.

(2) Πρός ξήρανσιν τής πλαχός θίτομεν ταύτην είς ρεΰμα άέρος 
( 5 —Β ώρας) θερμανσις υπέρμετρος άναλύει τήν ζελατίνην· διά 
τοΰτο άν θέλωμεν ώς τάχιστα νά ξηράνωμεν τήν πλάκα δέν μετα- 
χειριζόμεθα θέρμανσιν, άλλά θέτομεν τήν πλάκα έπί 3 λεπτά έντός 
μεθυλικοΰ πνεύματος, δπερ άπορροιρ^ τό ϋδωρ καί εξατμίζεται τά
χιστα

(*) Σημειοΰμεν τήν μετέωρον λυχνίαν (n ie teO llam pe)  τοΰ 
Λάϊνερς, τάς λυχνίας τοΰ "Ιρσλ καί Νάδαρ κτλ.

g h e l l i ( l )  άντικατέστησε έπιτυχώς τά οξαλικόν κάλι ή 
συνηθέστερον οξαλικόν νάτριον διά τοΰ εύαισθητοτέρου 
έναμμωνίου οξαλικού σιδήρου.

γ '. Μ ικροφωτογ ραφία .— ’Έκτακτον ένδιαφε'ρον παρου- 
σιάζουσι τά  φωτογραφήματα αντικειμένων μικροτάτων 
διά μικροσκοπίου μεγεθυνόμενων· διά τοιούτων φωτογρα
φημάτων δύναται ό έπιστημών άνέτως καί λεπτομερώς νά 
έξετάσν) τά μικροσκοπικόν αύτοΰ παρασκεύασμα. Ή  μέθο
δος τής φωτογραφήσεως μικροσκοπικών παρασκευασμάτων 
είνε λίαν άπλή καί συνίσταται είς την άντικατάστασιν 
τού αντικειμενικού διά μικροσκοπίου, όπερ δι’άντανακλά- 
σεως ύπό καθρέπτου φωτίζετα ι ζωηρώς δ ι’ ηλιακού ή τε
χνητού φωτός· ό Νωΰχάους(2) συνιστα έσχάτως τήν χρή- 
σιν τοΰ δευτέρου διά τήν μικροφωτογραφίαν. Έν γένει συν- 
ιστάτα ι διά τήν μικροφωτογραφίαν χρήσις φωτός όσον 
οίον τε μικρότερου μήκους κυμάτων καί μικροτέρας δια
φοράς μήκους, ΐνα  μή ή διαφορά τής εστίας έν ή συγκεν- 
τροΰνται τά  μικροφωτογραφικά είδωλα ή μεγάλη· διά 
τούτο δέον νά γείνητα ι χρήσις άπλού τίνος κατά τό μάλ
λον ή ήττον φωτός καί τοιούτων πλακών, αΐτινες νά κα- 
τέχωσι ήδη άρκετάν βαθμόν ευαισθησίας ώς πρός τά φώς 
τοΰτο(3).

Πλεΐσται καί άλλαι είδικότεραι έφαρμογαί καί μέθο
δοι φωτογραφίας ύπάρχουσι, άλλά τούτων τήν περιγρα
φήν παραλείπομεν, καθόσον διαφεύγει την κυριότητα τοΰ 
Προμηθέως. Δρ. Κ . Ζ ε γ γ ε λ ι ι ς

ΠΕΡΙ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΩΝ
(κατά F. TlSSERANP)

ΙΙάς άπειρος άστρονομικών γνώσεων δικαίως εκπλήσ
σεται άκούων περί βάρους τών άστέρων, καθ’ όσον τοΰτο 
δέν είναι δυνατόν νά εύρεθή άπ ’ ευθείας ώς τά  βάρη τών 
έπί τής γής σωμάτων, ούτε είναι εΰκολον διά βραχέων 
νά έξηγήσν) τις τό πράγμα Ε νταύθα  θά προσπαθήσω- 
μ,εν όσον ένεστιν εύκρινέστερον νά πραγματευθώμεν τού 
σπουδαιοτάτου τούτου ζητήματος, έχοντες ύπ ’ όψει πραγ
ματείαν τινά  τοΰ διάσημου γάλλου άστρονόμου F. Tis- 
serand, δι’ ής σκοπεύει ούτος νά καταστήσν) τά ζήτημα 
τούτο νοητόν είς τούς πολλούς.

Πρέπει έν πρώτοις νά ύπομνήσωμεν άρχάς τινας τής 
Μηχανικής, τάς οποίας θά προσπαθήσωμεν νά έκθέσωμεν 
δσον ένεστιν άπλούστερον.

Είναι γνωστόν έκ τής πείρας τού καθ’ ημέραν βίου, 
δτι ΐνα σώμά τ ι έμποδισθή άπό τού νά καταπέσνι, είναι 
άναγκαία ώρισμένη δύναμις, δπως ύποβαστάξνι τό βάρος 
του. Ή  δύναμις αύτη ή τό βάρος τοΰτο, δέν μένει τό 
ίδιον διά δοθέντα δγκον, έάν ή πληρούσα αύτόν ϋλη εί
ναι ϋδωρ, σίδηρος ή υδράργυρος, καί ή διαφορά αϋτη μάς 
όδηγεΐ είς τήν έννοιαν τής μάζης. Έ άν τ ις  παραδεχθή 
τά  σώματα συνιστάμενα έκ μορίων τοΰ αύτού β ά ρ ^ ς , 
τότε άνάγκη νά δεχθή δτι ό άριθμάς τών μορίων τούτων 
είναι διάφορος είς τά διάφορα σώματα ΰπό τόν αύτόν 
δγκον. Δυνάμεθα λοιπόν νά όρίσωμεν τήν μάζαν ώς τήν 
«Ποσότητα τής ϋλης ήτις περιέχεται είς ίσους όγκους» 
ή, δπερ τό αύτό, «ώς τόν άριθμόν τών ένδεδομένψ δγκω 
περιεχομένων ύλικών μορίων».

Προφανώς ελλείπει έκ τού ορισμού τούτου ή σαφή

(1) E ders Jah b e r . f 1892, 156
(2) Z e itsch rif . f. w issensch. M icr . VIII. (1891), 181 .
(3) Λιά πλείονα βλέπε Z cits. f . w iss. M icr . VIlI (1891),145
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νεια, καί ΐνα δώσωμεν ορισμόν άκ.ηβή καί μαθηματικόν, 
δστις νά έφαομόζηται είς τούς τύπους, καί ν’ άληθεύν) έπί 
γενικών άποτελεσμάτων., ου μόνον έπί τής γηίνης έπ ιφα
νείας άλλά καί έπί τών ουρανίων σωμάτων, είναι άνάγκη 
νά λάβωαεν ύπ ’ δψιν τάς κινήσεις, τάς οποίας δεδομέν/ι 
δύναμις μεταδίδει είς διάφορα σώματα.

Θά έξενάσωμεν έν πρώτοις πώς έπιδρά δύναμις, ήτις 
ένεργεΐ διαρκώς κατά τήν αύτήν διεύθυνσιν καί μετά τής 
αύτής έντάσεως έπί ήοεμοΰντος σώματος. Γνωστή είναι ή 
άρχή τής άδρανείας, καθ’ ήν παν σώμα, έάν δέν ενεργή 
έπ’ αύτοΰ ούδεμία δύναμις, έμμένει είς τήν κατάστασιν 
τής ηρεμίας ή τής κινήσεως, ήν έξ άρχής είχε. ‘Υπό τήν 
έπίδρασιν λοιπόν τής δυνάμεως τά σώμα θά κινηθή κατά 
τήν διεύθυνσιν αύτής καί είς τό τέλος τοΰ πρώτου δευτε
ρολέπτου θά έχν) λάβν) ώρισμένην τινά  ταχύτη τα . Κατά 
τά τέλος τοΰ δευτέρου δευτερολέπτου, έπειδή ή έπίδρα- 
σις τής δυνάμεως διέμεινεν ή αυτή , θά έχν) διπλάσιάν 
τα χύτη τα , είς τό τέλος τού τρίτου, τρ πλασίαν κ. τ. λ. 
Τά σώμα λοιπόν Λαμβάνει κ ίν η σ ιν  καθ' ή ν  ε ίς  ίσους  χ ρ ό 
νους  αυξάνει ή ταχύτης κα τ ’ ί'σην ποσότητα, ήτοι ώς 
συνήθως καλείτα ι «κίνησιν όμαλώς έπιταχυνομένην » . Ή  
έλευθέρα πτώσις τών σωμάτων μάς παρουσιάζει ά- 
πλούν καί άξιοπαρατήρητον παράδειγμα. Κατά ταύτην ή 
σταθερά αϋξησις τής ταχύτητος, ήτοι ή «έπ ιτά χυνσ ις ,» 
ίσ ο 'τα ι μέ το διπλάσιαν τού διαστήματος οπεο διανύεται 
κατά τό πρώτον δευτερόλεπτον. Έάν έπιδρ.άσν) έπί τοΰ 
αύτοΰ σώματος μεγαλειτέρα δύναμις, είναι φανερόν, δτι 
ή έπιτάχυνσις αυξάνει· διπλασιάζεται ή δύναμις, δ ιπλα
σιάζεται καί ή έπιτάχυνσις- αύξάνει έν γένει ή δύναμις 
καθ’ οίονδήποτε λόγον, τά αύτά συμβαίνει καί διά τήν 
έπιτάχυνσιν καί έχομεν έκ τούτου μέσον πρός μέτρησιν 
τής έντάσεως τών δυνάμεων διά τών κινήσεων. Μία δύ- 
ναμις λοιπόν θά είναι διπλασία, τριπλασία . . . άλλης, 
έάν έπί τού αύτού σώματος έφαρμοσθεΐσα, μεταδώση 
αύτώ  διπλάσιάν, τριπλασίαν . . . .  έπιτάχυνσιν.

Έάν ή αύτή σταθερά δύναμις έπιδρώσα διαδοχικώς 
έπί δύο σωμάτων διαφόρων δγκων μεταδώση είς αύτά 
τήν αύτήν έπιτάχυνσιν, αί μάζαι τών σωμάτων αύτών 
είναι ϊσαι. Ένοΰντες τά  δύο ταΰτα  σώματα παράγομεν 
νέον σώμα διπλάσιάς μάζης, τά όποιον ΐνα  λάβη τήν αύ
τήν έπιτάχυνσιν ήν τά  δύο προηγούμενα σώματα, πρέπει 
νά έφαρμοσθή έπ’ αύτοΰ διπλασία δύναμις· άν τό σώμα 
είναι τριπλασίας μάζης πρέπει νά έφαρμοσθή.έπ’ αύτού 
τριπλασία δύναμ ς ΐνα λάβγ] τήν αύτήν έπιτάχυνσιν. Ά ν  
δέ ή αύτή δύναμις έπιδράσΥ] διαδοχικώς έπί σωμάτων έ- 
χόντων μάζαν διπλάσιάν, τριπλασίαν κτλ. μεταδίδνι είς 
ταύτα  έπιτάχυνσιν κατά τό ήμισυ, τό τρίτον κτλ . έλάσ- 
σονα. Λοιπόν α ί μ ά ζ α ι τω ν δ ιαφόρων σωμάτων ε ΐν α ι ά ν -  
τιστρόφως άνάΛ ογοι τών επ ιτα χ ύνσεω ν , άς  μ εταδ ίδ ε ι α ύ 
το ΐς  μ ία  κ α ί ή αύτη  δύναμ ις . Τό συμπέρασμα είναι οτι 
κατά τήν έπίδρασιν σταθεράς δυνάμεως έπί σώμα τι είς 
τρία σημεία προσέχομεν· 1 ) τήν μάζαν τού σώματος 2 ) 
τήν έντασιν τής δυνάμεως *αί 3) τήν έπιτάχυνσιν. Ό  ά- 
ριθμός ό παριστών τήν έντασιν τής δυνάμεως ίσοΰται τω  
γινομένω τών αριθμών τών παοιστώντων τήν μάζαν καί 
την έπιτάχυνσιν.

Οϋτω τό βάρος τών σωμάτων (ήτοι ή έντασις τής 
δυνάμεως τής έλκούσης ταΰτα  πρός τό κέντρον τής γής) 
ίσοΰται τφ  γινομένω τής μάζης αύτών έπί τήν έπ ιτάχυν- 
σιν της βαρύτητος· έπειδή δε ή έπιτάχυνσις αϋτη είναι 
ή αυτή είς πάντα  τά  σώματα, επεται δτι τά  βάρη είναι 
ανάλογα τών μαζών. Γνωρίζοντες τά βάρος ένός σώματος 
καί την έπιτάχυνσιν εύρίσκομεν τήν μάζαν αύτοΰ καί

τάνάπαλιν , άν ήναι ήμΐν γνωστή ή μάζα καί ή έπ ιτάχυν- 
σις εύρίσκομεν τό βάοος.

Παρατηρεί τις λοιπόν τώρα, δτι ό άνωτέρω άόριστος 
ορισμός τής μάζης προσέλαβεν άκριβειάν τινα· ή μάζα έ
νός σώματος δύναται νά νοηθή ώς ό άριθμάς τών ισοτίμων 
μορίων, άτινα περιέχει— Το ισότιμον δύο ΰλι ών σημείων 
είναι ήδη σαφές, ύπάρχει έάν ή αύτή δύναμις μεταδίδν) 
καί είς τά  δύο ισομεγέθη έπιτάγχυνσιν.

Έ κ τών'είρημένων έξάγεται δτι πρός σύγκρισιν τών 
μαζών τού ήλίου καί τών πλανητών θά ήοκει νά άφήσω· 
μεν νά έπιδράσν] μία δύναμις διαδοχικώς έπί πάντων αύ
τών καί νά είτα u-ετρήσωμεν τάς παραγομένας έπιταχύν- 
σεις. Τό μέσον αύτό είναι άπραγματοποίητον, ά λλ ’ ό νό
μος τής πογκοσμίου ελξεως μάς έπιτρέπει νά πραγματευ
θώμεν τοΰ ζητήματος κ α τ ’ άλλον τρόπον. "Εκαστος γνω 
ρίζει τήν έκφώνησιν τοΰ θαυμαστού τούτου νόμου, τόν 
όποιον ό Νεύτων έξήγαγεν έκ τών νόμων τού Κεπλέρου. 
«Δύο οίαδήποτε μόρια τοΰ πλανητικού συστήματος έλκον- 
τα ι κ α τ ’ εύθύν λόγον τών μαζών καί κα τ ’ άντίστροφον 
λόγον τοΰ τετραγώνου (*) τής άποστάσεως.»— Ό  Νεύτων 
περαιτέρω άπε'δειξεν. δτι ή έλξις σφαίρας ομοιομερούς ή 
έξ ομοιομερών στοιβάδων συγκείμενης έπί έξωτερικοΰ ση
μείου είναι ή αύτή ώς άν άπασα ή μάζα τής σφαίρας είχε 
συμπυκνωθή είς τά κέντοον— . θεμελιώδη παρατήρησιν, ή- 
τις μάς έπιτρέπει νά μή λαμβάνωμεν ύπ ’ όψει τάς διαστά
σεις έκάστου σώματος έν τφ  ήλ ιακφ  συστήματι, άλλά νά 
θεωρώμεν πάντα ώς σημεία, είς ά εχει συμπυκνωθή ά
πασα ή μάζα έκάστου σώματος.

Ά ς  παραδεχθώμεν πρός στιγμήν δτι σώμά τ ι δύναται 
διαδοχικώς νά άχθή εις άπόστασιν ί'σην άπό τοΰ ήλίου 
καί άπό τής γής· ό ήλιος καί ή γή θά τά ελξωσι μέ δυνά
μεις άναλόγους τών μαζών αύτών, καθ’ δσον ή άπόστασις 
είναι ή αύτή είς άμφοτέρας τάς περιστάσεις. Έάν τώρα τό 
σώμα πίπτν) πρώτον πρός τόν ήλιον καί είτα πρός τήν γήν, 
αί κινήσεις αϋτα ι δύνανται νά θεωρηθώσι, τουλάχιστον 
δι’ ώρισμένον χρονικόν διάστημα, ώς όμαλώς έπ ιταχυ- 
νόμεναι καί αί έπιταχύνσεις, ώς καί τά  έν τφ  πρώτω δευ- 
τερολέπτφ διανυόμενα δ ιαστήματα, θά είναι άνάλογα τών 
μαζών τού ήλίου καί τής γής. Έάν π. χ. τό σώμα κατά 
τό πρώτον δευτερόλεπτον πρός τό ν  ήλιον μέν πΐπτον δια- 
νύσν) 330 μέτρα, πρός τήν γήν δέ 1 χιλιοστόν τοΰ μέτρου, 
τότε έξάγομεν τό συμπέρασμα δτι ή μάζα τού ήλίου είναι 
330000φοράς μείζων τής τήςγής.Ά λλάδέν είναιάναγκαΐον, 
τό έλκόμενον σώμα νά άπέχνι άκριβώς ισάκις άπό τά σώμα
τα ,τή ν  σχέσιν τών μαζών τών οποίων προτιθέμεθα νά όρί
σωμεν. Ό  νόμος τού Νεύτωνος δεικνύων είς ήμάς τήν μετα
βολήν τής έντάσεως τής δυνάμεως, δταν μεταβάλληται ή 
άπόστασις, μάς έπιτρέπει νά εύρίσκωμεν τήν έντασιν τής 
δυνάμεως είς τήν άπόστασιν τήν οποίαν θέλομεν. II. χ. 
άν τό σώμα κεϊτα ι 1 0  φοράς πλησιέστερον είς τήν γήν ή 
είς τόν ήλιον, ή έλκτική αύτής δύναμις είναι 1 0 0  φοράς 
μεγαλειτέρα, παρά άν άπεΐχε τό σώμα άινό τής γής δσον 
καί άπό τοΰ ήλίου· ώστε δέν έχομεν ή νά διαιρέσωμεν τήν 
ελκτικήν δύναμιν τής γής διά 1 0 0 , ήτοι τού τετραγώνου 
τοΰ 1 0 , ΐνα λάβωμεν τό αύτά άποτέλεσμα, οπερ καί πρό 
τερον. Ά ς  λάβωμεν τώρα ώς παράδειγμα τήν σελήνην. 
Άρκεΐ νά εϋρωμεν πόσον θά έκινεΐτο πρός τήν γήν καί 
πόσον πρός τόν ήλιον έάν άφίνετο έλευθέρα.

(*) Τετράγωνον άριθμοΰ τίνος καλείται τό γινόμενον αύτοΰ έφ ’ 
εαυτόν π. χ τετράγωνον τοΰ 3 είναι τό 9 , όπερ ίσοΰται μέ
3 χ :ί.
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'Έστω 0  ή γνΐ, ΑΓ ή τροχιά τής σελήνης, Α ή θέσις 
της έπί τής τροχιάς είς ώρισμέ- 
νην τινά  χρόνου στιγμήν, ΑΒ (*) 
ή ταχύτης αυτής κατά την σ τ ιγ 
μήν αυτήν καί ή Γ θέσις αυτής 
εν δευτερόλεπτον μετά την δίοδον 
διά τοϋ σημείου Α. Άναχωροΰν- 
τες εκ τοΰ σημείου Α δυνάμεθα 
νά όρίσωμεν την κίνησιν διά τοΰ 
συνδυασμοΰ δύο επιδράσεων. 1 ) 

της ταχύτητος της σελήνης καί 2 ) της ελξεως τής γής 
επ’ αυτήν. Θά έχωμεν τό αυτό αποτέλεσμα έάν άφήσωμεν 
νά έπιδράσ·/] έκάστη τών δύο δυνάμεων χωριστά. Έάν 
■/.ατά πρώτον δέν λάβωμεν ΰπ ’ οψει τήν έ'λξιν τής γής, 
τότε ή σελήνη θά έκινεϊτο κατά τήν έφαπτομένην είς τήν 
τροχιάν της καί μετά πάροδον ένός δευτερολέπτου θά εύ- 
ρίσκετο είς Β· έάν τώρα άφοΰ ήρεμήστ] είς Β έπενεργήσν) ή 
έλξις τής γης, θά κινηθή πρός τό Ο κ » ί μετά εν δευτερό- 
λεπτον θά φθάσϊ) είς τό Γ, σημεΐον είς τό όποιον πράγ
ματι εΰρίσκεται ή σελήνη μετά τήν πάοοδον τοΰ ενός δευ
τερολέπτου. Δύναταί τις λοιπόν νά είπγι οτι ή άνευ αρχι
κής ταχύτητος άπό τοΰ Β άνα^ωρήσασα σελήνη είς εν 
Λευτερόλεπτον ’έπεσε πρός τήν γήν κατά τά διάστημα ΒΓ.

Έάν θεωρήσωμεν τήν τροχιάν τής σελήνης κυκλικήν 
(οπερ έλάχιστον διαφέρει τής άληθείας), δυνάμεθα εΰκόλως 
νά ΰπολογίσωμεν τό διάστημα Β Γ.

Νΰν υπολείπεται νά εύρωμεν πόσον θά επιπτεν ή σε
λήνη πρός τόν ήλιον έν Ινί δευτερολέπτφ. Έπειδή ή άπό- 
στασις τής σελήνης άπο τήν γήν είναι έλαχίστη συγκοινο- 
μένη πρός -’-ήν απόστασή άπό τοΰ ήλίου δυνάμεθα νά άν- 
τικαταστήσωμεν ήν σελήνην ΰπό της γης καί ούτω νά 
εχωμεν έντελώς ΰμοιον πρός τό προηγούμενον πρόβλημα, 
ι/.όνον Ο θά σημαίνγ) τόν ήλιον καί ΑΓ θά είναι ή τροχιά 
της περί αύτόν. Ή  ενστασις οτι ένταΰθα πρόκειται περί 
της ταχύτητος της πτώσεως τής σελήνης καί οΰχί τής γής, 
δέν εχει ϋπόστασιν, καθ’ ό'σον τά διανυόμενον διάστημα 
μένει τό αΰτά οίαδήποτε καί άν ήναι ή μάζα τοΰ πίπτον
τας σώματος, άκριβώς οπως καί είς τήν βαρύτητα, ύπό 
τήν έπίδρασιν της οποίας πάντα  τά  σώματα έν τφ  κενω 
πίπτουσι μετά της αύτής ταχύτητος.

'Τποθέτοντες κυκλικάς τάς τροχιάς εΰρίσκομεν ότι ή 
γή έν ένί λεπτφ  πρώτφ π ίπτει 16 μ. 60 πρός τόν ήλιον, 
ή δέ σελήνη 4 μ. 90 πράς τήν γήν. Ά λ λ ’ ή σελήνη κεΐτα ι 
κατά μέσον ορον 386 φοράς πλησιέστερον είς τήν γήν ή 
πράς τόν ήλιον· πρέπει λοιπόν νά διαιρέσωμεν τά 4 μ 90 
διά τού τετραγώνου τοΰ 386 όπερ μάς δίδει 0 ,0000328μ .

Δυνάμεθα λοιπόν νά ίσχυρισθώμεν, ότι άν ή σελήνη 
έκειτο είς ΐσας αποστάσεις άπό τοΰ ήλιου καί άπό τής 
γής καί άν έκαστον τών σωμάτων τούτων χωριστά ένήρ- 
γει έπ’ αύτής, τότε ή σελήνη θά διετρεχε πρός μέν τόν 
ήλιον μέτρα 1 0  καί 60 εκατοστά είς εν πρώτον λεπτόν, 
πράς δέ τήν γήν μόνον 0 ,0000328  μ. Λοιπόν,

Μάζα ήλίου εχει πράς μάζαν γής 
ώς

10,60 μ. εχει πράς 0 , 0 0 0 0  μ.
ήτοι
Μάζα ήλίου 10.6

328000
Μάζα γής “  0 ,0000328  
ήτοι ή μάζα τοΰ ήλίου είναι 32 3000 φοράς μείζων τής 
μάζης τής γης.

(*) Ή  ταχύτης εκφράζεται κατά μέγεθος καί διεύθυνσιν ύπο 
ευθείας γραμμής, ή τις σημαίνει τό διάστημα τό διανυόμενον κατά 
τή/ μονάδα -οΰ χρόνου, ήτις ένταΰθα είναι τό δεύτερον λεπτόν.

Προφανώς πράς έκτέλεσιν τοΰ ύπολογισμοΰ τούτου 
χρειάζεται ή γνώσις τής σχέσεως τών άποστάσεων τοΰ 
Ή λίου άπό τής γής καί τής γης άπό τής σελήνης.

Ή  άνωτέρω μέθοδος δύναται άνευ παραλλαγής νά 
έφαρμοσθή πρός προσδιορισμόν τών μαζών τών πλανητών 
ο'ίτινες ’έχουσι δορυφόρους, άρκεί νά είναι γνωσταί αί μέ- 
σαι αποστάσεις τών δορυφόρων άπό τών πλανητών καίτών 
πλανητών άπό τοΰ ήλίου,ώς καί αί άστρικαί περιφοραί(Ι) 
αυτών, α ΐτινες ευκόλως διά παρατηρήσεως εύρίσκονται.

Διά τόν πλανήτην \ια π χ. όστις εχει τέσσαρας δο
ρυφόρους ήδύνατό τις  νά κάμγι τέσσαρας ανεξαρτήτους άπ ’ 
άλλήλων προδιορισμοΰς τής μάζης καί ε ίτα  διά γνωστών 
μαθηματικών μεθόδων νά συνδυάσν) τά  άποτελέσματα 
ταΰτα  είς μίαν λίαν ακριβή τιμήν. Ή  νεωτάτη πράς 
τοΰτο έργασία εδωκεν οτι ό ήλιος είναι 1047 φοράς πε
ρίπου μείζων τοΰ Δ ι ό ς, ή άκριβέστερον ότι λόγος τών 
μαζών ήλίου καί Διάς εχει τήν τιμήν10*<7.

Αί μάζαι τών πλανητών Κρόνου, Ούρανοΰ, ΙΙοσειδώ- 
νος καί ’Άρεως εύρίσκονται έκ παρατηρήσεων έπί τών δο
ρυφόρων αυτών

'Τπολείπεται νά εύρεθώσιν αί μάζαι τών έσωτερικών 
καλούμενων πλανητών, τών κειμένων πλησιέστερον ή ή γή 
πράς τόν ήλιον καί μή έχόντων δορυφόρους. Ή  άρχή έφ’ 
ής στηοιζόμεθα είναι ή έξής. ’Επειδή ή εντασις της ελ
ξεως αΰξάνει καταληκτικώς όταν έλλαττώ τα ι ή άπό- 
στασις, δύναται ή έλξις μικροΰ σώματος έπ’ άλλου πλη 
σίον κειμένου νά ύπερβή τήν τοΰ ήλίου είς περιστάσεις 
τινάς καί νά έπιφέργι διαταράξεις είς τήν 'ένεκα τής ελ
ξεως τοΰ ήλίου περί αύτόν διαγραφομένην τροχιάν τοΰ 
σώματος. Μετροΰντες τάς διαταράξεις ταύτας τής τρο
χιάς ύπολογίζομεν τήν μάζαν τοΰ προξενοΰντος ταύτην 
σώματος. Ή  συμφωνία τών τιμών τών ευρισκομένων διά 
τών δύο τούτων μεθόδων, δηλαδή τής τών δορυφόρων καί 
τής τών διαταράξεων είναι άξιοπαρατήρητος· ή μάζα τοΰ 
Διός π. χ. εύρίσκεται πάντοτε 1047 φοράς καί 581 χ ι
λιοστά μικρότερα τής τοΰ ήλίου· είναι δηλ. ό αριθμός ά- 
κριβής κατά προσέγγισιν χιλιοστού— άποτέλεσμα τώ  οντι 
έξαίσιον.

Αί μάζαι τών πλανητών συνοψίζονται ώδε άν μονάς 
συγκρίσεως ληφθή ή γή.
Ερμής -jij- Ζεύς 310
Αφροδίτη |· Κρόνος 93
Γή 1 Οΰρανός 14
Άρης -jig. ΙΙοσειδών 17

"Ηλιος 324000
Έπειδή δέ αί μάζαι είναι ανάλογοι τών βαρών, οί 

άριθμοί ούτοι μάς δεικνύουσι κατά πόσον ό ήλιος καί οί 
πλανήτα ι είναι βαρύτεροι τής γής. Τό βάρος τής γής εύρί * 
σκομεν έάν διαιρέσωμεν τόν όγκον αύτής είς ίσα μέρη π. γ . 
είς κυβικά μέτρα καί ζυγίσωμεν έκαστον αύτών. Ά ντ ί 
τούτου όμως δυνάμεθα πειραματικώς νά εύρωμεν ποσάκις 
βαρύτερον είναι εν κυβικόν μέτρον γής άπό ίσον όγκον ΰ 
δατος, υποτιθεμένου ότι ή γή πζντοΰ έχει τήν αύτήν πυ
κνότητα καί τόν άριθμόν αΰτόν νά πολλαπλασιάσωμεν έπί 
τόν αριθμόν τών κυβικών μέτρων άτινα περιέχει ή γή. Έ ν 
κυβικόν μέτρον γής βαρύνει 5 -j σχεδόν περισσότερον ισου 
όγκου ύδατος.

Δικαίως λοιπόν δυνάμεθα νά ίσχυρισθώμεν ότι είναι 
δυνατόν νά ζυγισθώσιν είς χιλιόγραμμα ή όκάδας ή γή, 
ό ήλιος καί οί πλα νή τα ι. Π. Δ. Ζ α χ α ι ί α ς

(1) ’Αστρική περιφορά καλεΤται ο /ρόνος ο παρερχόμενος οπως 
πλανήτης τις επιστρέψη εις τ  ̂ αύτο σημεΐον του ούρανοΰ οριζόμε- 
νον ύπο απλανούς άστέρος· ενταύθα χρησιμεύει οπως γνωσβη ή 

ι ταχύτης του πλανήτου έπι τής τροχιάς αύτου.


