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ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΚΟΣΜΟΓΡΑΦΙΑ

Κοσμογραφία.

1. Ή κοσμογραφία ή ή περιγραφή τοα σύμπαντος
άντικείμενον έχει το παραστήσαι το σύνολον των
ουρανίων φαινομένων, όποιον εξάγεται εκ της παρα-
τηρήσεως. Είνε έπιστήμη καθαρώς περιγραφική, εν
^ ασχολείται τις κυρίως περι της Γης, θεωρούμενης
έν σχ^έσει προς τά λοιπά του σύμπαντος μέρη1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

* Αποψις τον ονραιαν.— ' Ορισμοί τίνες τής
Κοσμογραφίας. — Περι της ημερησίας κινήσεως καϊ
της ιδίας κινήσεως των αστέρων.

Η νυξ έν τούτοις τάς πυκνάς ανοίγει πτέρυγάς της,

καΐ ύπ' αύτήν θολώνεται τ7,ς Γής ή οψις ολη·
άλλ' ανω οέγγουν στίλβοντες τών ουρανών οΐ θόλοι,
οθεν τό .Σύμπαν έφορ^ τοΰ Σύμπαντος ό Πλάστης.8

"^Τϊοψες ούρανοϋ-

2. Έάν, κατ' άνέφελον νύκτα, τεθωμεν έν τω
μέσω εύρέος επιπέδου, ουτο^ς ώστε ούόέν να περιο-
ρίζω τήν δρασιν ήμων, ό ουρανός θά φαίνηται ύπε-

(1) ΟΥκοΟεν νοείται διι ή σπουδή της ΚοσμογραφΙας προαπαι-
,τεΤ γνώσεις τινά ς -πρακτικής Γεωμετρίας, η τουλάχιστον γεωμε-
τρικών τίνων όρισ;χ&ν.
·; (2) Τά έ* τω βιολίιυ τούτω ποιήματα ελήφθησαν έκ τοΰ 2 ύ μ-
,^βντο ς τοΰ μ. 'Ραπτάρχου. ,'



ράνω των κεφαλών ήμών, ώς ήμισφαίριον κοίλον .
έστηριγμένον επί κύκλου ο οποίος άποτελεΤ μέρος ] ■
της επιφανείας της Γης· ' \\\

Ό κύκλος ούτος, ό οποίος _ φαίνεται ώς κοινον |
δριον ή κοινή τομή της Γης και του ούρανου, κα-
λεϊται ορίζων9 επειδή περιορίζει τήν όρασίν μας, |

Έάν άκολουΟήσωμεν τότε τήν πορείαν των οΛ
στέρων, θα 'ίοο^μεν οτι ούτοι φαίνονται άνεργοι
μενοι εκ του ένος μέρους του ορίζοντος και κατερ-
χόμενοι είς το έτερον οτι αστέρες, ους δεν έβλέ-; ί
πομεν, αναφαίνονται εκ της πρώτης πλευράς τοΰ
ορίζοντος, και δ τι, εκ της ετέρας πλευράς, αστέ-
ρες, ο»ύς έβλέπομεν, αφανίζονται υπ οκά τω τουέπι-;
πέδου τούτου. Συμβαίνει ακριβώς, ώς εί ή έναστρος ;
αύτη σφαίρα έστρέφετο μονομερώς, άφου πάντες
οι αστέρες είνε οιονεί καθηλωμένοι έπ' αυτής, και
διατηρουσι τήν αυτήν προς αλλήλους σχετική^
Οέσιν.

3. Ή κίνησις πάντων τούτων των αστέρων είνε
όμοιοταχής. Διαγράφουσι, κατά τήν αυτήν φοράν
και κατά τον αυτόν χ_ρόνον, περιφερείας κύκλων, τών
οποίων πάντα τά επίπεδα είνε παράλληλα άλλη-
λοις. Δύναται τις να παραδεχθώ] οτι εκ. του άντίτ
Οέτου μέρους της γης συμβαίνει το αύτδ κατά τον
αυτόν τρόπον,και οτι είμεθα ώς έγκεκλεισμένοι έντό|
φανταστικής τίνος κοίλης σφαίρας. Ή φαινόμενη
αύτη σφαίρα όνομάζε ται έναστρος σφαίρα ή οό^άί-
ϊ^ίος Οίραΐρα.



Τάς υπό πάντων των αστέρων γραφομένας περι-
φερείας κύκλων θά ήδυνάμεθα νά φαντασθώμεν κε-
χαραγμένας επί της επιφανείας ταύτης της σφαίρας.

4. Ή κυκλική κίνησις πάντων των αστέρων
ονομάζεται ήμερηοία ηίνηαις.

ο. Τό μέρος τοΰ ούρανοΰ, προς ο οί αστέρες φαί-
νονται ανυψούμενοι, ονομάζεται άνατολή ή έ'ως.

6. Τό μέρος του ουρανοί), προς δ οί αστέρες
Φαίνονται κατερχόμενοι, ονομάζεται άνοις ή έοπέρα.

Σ τ, μ ε ί ω σ ι;. Έ ουράνιος σφαίρα δεν στρέφεται μονομερώς,
ώς οα(νεται δτι συμβαίνει, άλλ', άκολουθοΰντες τήν άπάτήν τών
αΙσΒήσεων, δι' ης παρίσταται ήμΤν στρεφόμενη, άγόμεθ,χ είς την
ανάγκην νά οώσα>μεν όρισμόν όρων τινών, ών γίνεται χρησις έν
τη κοσμογραφία. γ

7. Καλείται άξων τον χούμου ή φανταστική
γραμμή, ήν ύποθέτομεν διερχομένην δια του κέν-
τρου της ούρανίας σφαίρας, και περι τήν οποίαν ή
σφαίρα αύτη φαίνεται έκτελοΰσα τήν ήμερησίαν
αυτής κίνησιν.

8. Τά πέρατα τής γραμμής ταύτης ονομάζον-
ται πόλοι- τον κόσμου.

9. Ό ετερος των πόλων είνε πάντοτε υπερά-
νω τοΰ ορίζοντος, ώς προς ή μας, δηλαδή βλέπο-
μεν αυτόν πάντοτε- ονομάζεται δε βόρειος πόλος.

10. Οί ώρισμένην θέσιν έχοντες αστέρες, οί όποι-
οι κείνται πολύ εγγύς τοΰ πόλου τούτου, δεν δύον-
ται. δι' ήμας' ονομάζομεν δε αυτούς πολικούς
άοτέρας. .

11. Μεταζύ των πολικών αστέρων, υπάρχει είς



ίκανως λαμπρός, όστις, απέχων του βορείου πόλου
μόνον καΟ' ήμίσειαν. περίπου μοιραν, καλείται ο
κατ' έΕοχήν ττ ολικός αστήρ. Ούτος έχρησίμευεν
έπί μακρόν χρόνον ώς κυριώτατος οδηγός των
ναυτιλλομένων, προ της άν α καλύψεως "της ναυτι-
κής πυζίδος.

12. Οί πολικοί αστέρες, οΐτινες γειτνιάζουσι τον ;
δόρειον πόλον, έμπερικλείονται εν τω κύκλω της
δι^νενιονς έμ€ρανίσεως.

- 13. Ό ετερος πόλος, ον όνομάζομεν νοζιον, δεν

Τ ~ Λ \ / ν» '

εινε ποσώς ορατός εις ημας, και οι γειτνιάζοντες ;
αυτόν αστέρες δεν είνε ωσαύτως ορατοί" οί αστέ- ί
ρες 00-Τ501 είνε τοποθετημένοι έν τω κύκλω- της ■!
άΐΊ]νεχοϋς εχλείιι>εως.

14. Καλείται ντυιστον σημεΐον αστέρος τινός τό
άνώτατον, ώς προς τον ορίζοντα, εις ο φθάνει ό ;
άστήρ ούτος έν ττ) ημερησία κινήσει της. ενάστρου
σφαίρας.

Μεταξύ του κύκλου της διηνεκούς εμφανίσεως
και του της διηνεκούς εκλείψεως, κείνται οί αστέ-
ρες, ους παρατηρουμεν έπί χρόνον μάλλον ή ήττον
μακρόν.

15. Ό χρόνος, ον απαιτεί άστήρ τις ίνα διαγράψω
πασαν τήν περιφέρειαν, ήν ούτος διανύει κατά τήν
κίνησιν της σφαίρας, ονομάζεται άστρική ήμέρα'
είνε δε αμετάβλητος.

16. Ό χρόνος,- ον ό ήλιος χρειάζεται ίνα διαγρά
ψΧΙ όμοίαν περιφέρειαν, ονομάζεται ήΧιακ-η ήμερα



Ή ήλΐάκή ήμέρα είνε κατά τι μεγαλητέρα τής
,στρικής' τούτο δέ προέρχεται εκ τής ιδίας κινήσεως
«ιίου ηλίου, ώς θέλομεν βραδύτερον έΕηγήση.

17. Ή ήμέρα διαιρείται είς 24 ισα μερη ονομα-
ζόμενα ώρας, ή ώρα είς 60 ίσα μέρη ,καλούμενα
επτά ττρώτα' τό πρώτον λ'επτόν είς 60 ισα μερη
νομαζόμενα λεπτά δεύτερα.

Δεδομένου τόςου τινός, όσουδήποτε άριθμοΰ μοι-
ων, δυνάμεθα νά εύρωμεν πόσος χρόνος απαιτεί-
σαι-, ϊνα αστήρ τις διαγράψω αυτό.

* Πράγματι, αί 360 μοΤραι τής περιφερείας δια-
νύονται υπό αστέρος τινός ε'ις 24 ώρας. Μία ρ.©Τρα-
βά διανυθτ} είς ι >
1 *±ρ. — 1«Ί — 4 λεπτά πρώτα.

| · 8 β υ 1 5 ι

Δεδομένου τοΰ χρόνου της ισοταχούς κινήσεως
αστέρος τινός, δυνάμεθα νά πρόσδιορίσωμεν πόσον
τόξον τής περιφερείας έ'χει διαγράψω

είς 24 ώρας αστήρ τις διαγράφει 360°

' > / <1 '"'■'*/. ^ /— ■ 300 | ΜΛ ' ' 'Μί. "

εις 1 ωραν οιαγραφει ίου. *

18. Πάντες οί αστέρες, οί όποιοι είνε διεσπαρμέ-
ϊοι έν τω ούρανίω Οόλω, δεν έ'χουσι τήν αυτήν
,μψιν οί λαμπρότατοι λέγονται -τοΰ ά μεγέθους·
υπάρχουσιν δμως αστέρες β', γ', δ7 μεγέθους κ.λ.
Εκείνοι οέ, ους παρατηροΰμεν μόνον τ^ βοήθεια τοΰ
τηλεσκοπίου, καλούνται τηλεσκοπικοί.
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19. Ό γαλαξίας είνε λευκόφαιος ταινίά, ή όποί|
διαιρεί τον ουρανό ν εις δύο σχεδόν ίσα μέρη, και ίί
οποία σχηματίζεται εκ πολυαρίθμων αστέρων, ών ε
καστος είνε αναμφιβόλως ήλιος μεγάλη τερος το
ιδικού μας. Ούτος είνε υπερμέγεθες νεφέλωμα.

20. Μικρά τινα λευκόφαια νέφη, διεσπαρμένα έ
τω ούρανω, καλούνται νεφελώματα. Ήδυνήθησ®|
να προσδιορίσωσιν οτι πλεΤστα νεφελώματα, τά έ}ί
ποΤα ενεκα τούτου λέγονται (5ίαλντά, και τά όπο"ίϊ
οείκνυνται σμικρότατα, αποτελούνται έκ πολλώ;
εκατομμυρίων αστέρων. -Ι

21. Καλούνται μεταβλητοί οι αστέρες, ών ή λά[Λ
ψις ς&ν είνε πάντοτε αύτη. Μεταβολαί τίνες τώ,
αστέρων τούτων είνε περιοοικαί.

Ιδία των άσ*:έρων κίνησες.

22. Έάν έζετάσ-β τις τήν κυκλικήν κίνησιν
σελήνης, Οά ί ο -ΓΙ οτι, έάν ήμέραν τινά δύηται αύτ
καθ' ήν ώραν και άστήρ τις, γνωστός και ώρισμένο;
τήν επαύριον ο άστήρ Οά δύσηται (δηλαδή θ' άφα
νισθτ] ύποκάτω του έπιπέδου του ορίζοντος) πολ
προ της όύσεωζ Της σελήνης· τήν ο' έπο μένη ν ε
σπέραν, ή άπόστασις, ήτις Ο' άποχωρίζτι τον άστέρ
άπό τής σελήνης, Οά εινε ?'τι μεγαλητέρα. Όσημΐ
ραι ή δύσις της σελήνης Οά φαίνηται βραδύνουσί
Έν ω ή έναστρος σφαίρα Οά εχτ) φέρ-η μεΟ' εαυτή
έν ττ| ήμερησία αυτής κινήσει, πάν τας τους άστΙ
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ρας από της ανατολής προς τήν δύτιν, ή σελήνη θά
.φαίνηται οτι ύπείκει μεν εις ταυ την τήν γενικήν κί-
νησιν, άλλα και οτι εκτελεί, επί της ούρανίας ταύ-
της σφαίρας, άλλη ν κίνησιν έκ δυομών προς άνα-
τοΧάς.

Ό ήλιος, μετά προσοχής εξεταζόμενος, θά άγά-
-γ-η εις τήν αύτήν παρατήρησιν. Ή ούσις αύτοΰ θά
Φαίνηται όσημέραι βραδύνουσα κατά 4 λεπτά πρώ-
τα περίπου άπό της δύσεως αστέρος τίνος, προς δν
θά εχη τις συγκρίνη τον ήλιον.

"Αλλοι αστέρες, ών θέλομε ν βραδύτερον. δώση τά
ονόματα, Οά φαίνω ν τ αι ωσαύτως, ώς ό ήλιος και ή
σελήνη, εχοντες, έκτος της ήμερησίας κινήσεως,
.καΐ άλλη ν τινά κίνησιν.

Ή κίνησις αύτη, ή ιδιάζουσα εις τίνας αστέρας,
ώνομάσθη Ιόία κίνηοις.

' Ονομασία, των αστέρων.

23. Ιναλουνται απλανείς οί αστέρες, οι τίνες
μόνον τήν ήμερησίαν κίνησιν υφίστανται, και οΐτινες
■;δέν άλλάσσουσι θέσιν, ώς προς τους άλλους άς-έρας.

24. Καλούνται πλανήταί οί αστέρες, οΐτινες
Μγουσι και τήν ήμερησίαν κίνησιν και τήν ιοί αν.

25- Τέλος, τινές των αστέρων τούτων δια-
:σχίζουσι τον ούρανόν κατά πάσας τάς διευθύνσεις,
συνοδευόμενοι ενίοτε υπό φωτεινής οΰρδίς. Οί άστέ-

• όες ούτοι ονομάζονται χομηται.

\··ψ·:· '

Μ 'ν

111 ·' . -
V Ιί~'



-ου. Απεοη ουσχερεστατον να οωσωσιν ιοιον:
ονομα εις εκαστον αστέρα. Δια νά δυνάμεθα δέ να
τους διακρίνωμεν έν τω ουρανοί, κατέταξαν αύτούς-
είς αθροίσματα, ών -εκαστον έ'χει ώρισμένην Οέσιν^
Γ/Έκαστον των αθροισμάτων τούτων των απλανών
αστέρων ονομάζεται άύτερισμός.

Τοιούτοι αστερισμοί είνε ό της μεγάλης άρκτον
και 6 της μικράς άρκτο ν (σχ. 1) έν τω κύκλω της-
-διηνεκούς εμφανίσεως ευρισκόμενοι.

Έάν τήν ευθείαν, τήν ένουσαν τους δύο έμπρο-
σΟίους αστέρας α και 6 τής μεγάλης άρκτου
προσεκβάλωμεν κατ' έπίνοιαν προς τον «είς άπό-
στασιν^-ϊσην ττ) αϊ], δηλαδή ίση ν τω μη κει τής με-
γάλης άρκτου, φΟάνομεν είς τινα αστέρα τρίτου τ
τετάρτου μεγέθους, ο όποιος είνε ό πολιχος.



Δια γυμνου οφθαλμού διακρίνομεν τους απλανείς
των πλανητών έκ του λεγομένου σπινθηρισμοΰ. Το
•φως τών απλανών δεν φαίνεται ηρεμούν, άλλ' οίο-
νει σβεννύμενον και ευθύς σ.πτόμενον, κοτ'ι ρίπτον
λάμψεις διαφόρων χρωμάτων, ότέ μεν πρασίνων ότέ
■δ' ερυθρών* έν ώ οί πλανήται στερούνται του σπινθη-
ρισμοΰ τούτου, ή παρέχουσιν άσθενέστατον ίχνος
αύτου.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

\ . ΠοΤον εΤν.ε τό άντικείμενον
τής κοσμογραφίας ;

2. Δός μίαν γενικήν Ιδε'αν -κε-
ρί τής απόψεως τοΰ ούρανοΰ. Τί
Ιέστιν ορίζων ;
[ -3. Τί νοοΰμεν λέγοντες ενα-
: στρον η ούράνιον σφαΐραν ;
1 4· Τί έστιν ήαερησία κίνησις
τ©ν αστέρων ;

5. Τί λέγεται ανατολή ή εως :
- 6. Τί £ύσις ή έσπέρα ;

7. Τί καλείται άξων τοΰ κόσ-
μιου ;

8. Τί καλοΰνται πόλοι τοΰ
κόσμου ;

9. Τί εΤνε βόρειος πόλος ;

4 0. Τί καλοΰνται πολικοί α-
στέρες ;

41 Τίς έστιν ό κατ' έςοχήν
;λεγόμενος πολικός αστήρ;
! 12. Τίς έστιν ό κύκλος τής
'διηνεκοΰς έμφανίσεως ;

ΐ3. Τίς έττιν ό κύκλος τής

διηνεκοΰς έκλείψειυς ; - ,.

14. Τί καλείται κατακόρυφον
σημεϊον ;

^5. Τί νοοΰμεν λέγοντες άς-ρι-
κήν ήμέραν;

10. Τί νοοΰμεν λέγοντες ήλια-
κήν ήμέραν ;

17. Ώας 8ια ιρεΤται ή ήλιακή
ήμέρα ;

18. Π&ς κατέταξαν τους α,ςΐ-
ρας και π&ς όνομάζουσιν αυτούς;

49. Τί έστι γαλαξίας ;

20. Ποΐα λέγονται νεφελώ-
ματα ;

21. Τί καλοΰνται μεταβλητοί
άστέρες ;

22 Τί ές-ι κίνησις των άς-έρων ;

23. Τί καλοΰνται απλανείς ά-
στέρες ;

24. Τί κα.λοΰγτάι πλανήται ;

25. Τί καλοΰνται κομήται ;

26. Τί καλοΰνται αστερισμοί
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

Περί τής Γής καί του σχήματος αυτής.—Βαρύτης.-

Γφπ σ<ραϊρα. — Γήινες *1σημεςιτύϋ.-

Μεσημβρινός.

Τί λοιπόν ; ή Γϊ\ αυτή
εΤνε τόσον άχανής,
είς τον νοΟν άοοΟ κανείς:
δλ-ην τήν αναλογίζει ;
ΆοοΟ μ.ία χελιδών
«ίς βραγύτατον καιρόν
δλην τήν 7τεριγορίζ€ΐ ;

ΜΙερΙ τ-η ς Γ^ς κα.1 τοΰ σχήμιατος αύτ^ς-

27. Θα ζητήσωμεν, έν τοις αμέσως έπομενοις, νά
άποδείξωμεν ποίον είνε τό σχήμα τής Γής ήν κα-
τοικουμεν.

Είς τάς πρώτας του κόσμου ή μέρας ύπέθετον,
κατά τήν παχυλωτάτην δοξασίαν, οτι ή. Γή ήτ©
επίπεδος και περιωρισμένη πανταχόθεν υπό του ού-
ρανου και του ωκεανού. Ή επίπεδος αυτή Γή ύπε-
βαστάζετο, κατά τους "Ελληνας, υπό εύρέος στύ-
λου ον εφερεν ο "Ατλας* κατ' άλλους, υπό χελώ-
νης ή' υπό έλέφαντος. Έν τούτοις οί πρώτοι θα-
λασσοπόροι, άπομακρυνόμενοι τής ξηράς, εβλεπον
πάντοτε άφανιζόμενα άπό τής εαυτών βάσεως τά
ορη, τά δένδρα, πάντα τά υψηλά πράγματα. Μά-
λιστα δε, ο κύκλος έκεΤνος δν έσχημάτιζον οί αι-
θέρες, ήτοι ή κατοικία των μακάρων πέριξ τής Γης
έφαίνετο δτι έβάδιζε μετά του θαλασσοπόρου
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^.στέρες, αόρατοι εν τισι τόποις, ήσαν ορατοί είς
λους τόπους. Αί παρατηρήσεις αύται συνέτειναν
τό ν' άμφιβάλλη τις δτι ή Γή ήτο επίπεδος, ώς
αισθήσεις έδείκνυον αύτήν.
128. Ήδη είνε εντελώς παραδεδεγμένον ότι ή
ή είνε σώμα στρογγύλον, όμοιον πρός σφαΐραν.

Π()ώτη άπόδειξις.

1,29. Έάν τις τεθη εν τινι εκτεταμένη πεδιάδι,
|·;3 ϊδ-η κατ' αρχάς, προχωρώ ν πρός τους κατωκη-
ίενους τόπους, τήν κορυφήν τών κτιρίων, έ'πειτα τό
(;εσον και ακολούθως ολόκληρα τα κτίρια. Τούτο
οέρχεται εκ του οτι ή Γή',ι ούσα σφαιρική,^κρύ-
;ει άφ' ήμών κατ' αρχάς άπα^ τό,κτίριον αλλά
;άθ' όσον προχωρ.ουμεν, καθ' όσον άνερχόμεθα, έάν
ίίναμαι νά μεταχειρισθώ τήν εκφρασιν ιαύτην, τό
Ιηκος του τόξου τοϋ κύκλου, ή κορυφή δεν κρύ-
βεται πλέον, και τά διάφορα μέρη του κτιρίου
€:ρουσιάζονται άλληλοδιαδόχως είς τους οφθαλμούς
χς, από τής κορυφής πρός τήν βάσιν. (σχ. 2)



Τό αυτό συμβαίνει καΐ έπι της επιφανείας τωί'
θαλασσών, δια δυο πλοία τά όποΤα συναντώντοέι
παρατηρεί τις έν πρώτοις τήν κορυφήν των ίστω>ί|
έ'πειτα τά ιστία, ακολούθως τό σκάφος. Τοΰτο ^
δεν θά έγίνετο, έάν ή Γ ή ήτο__έπίπεδος, επειδή τ
πλοΐον ώφειλε νά δεικνύηται όλόκληρον ευθύς
φ' οΰ ήδύνατό τις νά ΐδτ) αυτό. ;I

Τό αυτό ωσαύτως συμβαίνει και είς τάς έκ τ&ΐί
πελάγους απόψεις τής Ηηρας* βλέπει τις κα

τ αρχας τήν κορυφήν των ορέων, πριν παρατ
τήν βάσιν αυτών. (3 και 4).
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/ Λεντέρα άποδειξιςΡ

χν παρατηρητής τις προχώρηση καιά τήν δι-
-σιν τ©υ βορρά, έν παραδείγματι, Οά ΐδη οτι ο-
2*. άλλον πλησιάζει είς τον πόλον, τοσούτον ή
ν του Ήλιου γίνεται μεγάλη τέρα τήν μεσημ.
ι;ν. Τ-ουτο προέρχεται έκ του οτι ό "Ηλιος
κεται όλιγώτερον ϋψωμενος ώς προς τον πα-
ρητήν, δστις είνε έγγύτερον του πόλου ή ώς
έκεινον, δστις είνε μάλλον απομεμακρυσμένος
αύτου. Λοιπόν οί δύο ούτοι παρατηρηταί δεν
αι έπΐ του αύτου έπ»πέδου-. "Οθεν ή Γή δεν
έπίπεδον έπιφάνειαν. 4 > ·

Τρίτη άπόδειξις.

Γ αν εξετάζω μεν τήν σελήνην κατά τάς έκ-
!, :ις αυτής, ή ύπό τής Γής ριπτομένη σκιά επί
επιφανείας τής σελήνης έ'χεϊ σχήμα κυκλικόν.
ι όν ή Γ ή είνε σώμα στρογγύλον.

Τετάρτη άπόδειξις.
ϋ-φαιρικόν σχήμα τής Γής έ'χ^ει προσέτι ά-
θ^ ύπ' εκείνων, οιτινες έξετέλεσαν τον περί-
ν τής γής· Άναχωρήσα,ς έκ Πορτογαλίας και
όμενος πάντοτε προς δυσμάς, πρώτος ο
λλανος1 τώ 1519, επεχείρησε νά έκτελέση τον

ί

Διάσημος θαλασσό,πόρος πορτογάλος, άνακαλύψας Λατχ
>0 τήν φέροοσαν τό ονομά του χώρχν, κειμ&νήν μεταξύ του
ιατος τής Αμερικής κα\ τής Γής τοΟ πυρός.
(ΚΟΣΜΟΓΡΑΦΙΑ) 2



γύρον της Γης. Έπειτα, πληθύς ναυτικών εχ.ο·α>\
έκτελέσ-β τό ταΗείοιον τούτο, και έ'χουσιν έπηχ^α^
θέσ-β νέας αποδείξεις είς όσας προ ολίγου έδόσαρ
Αί άστρονομικαι παρατηρήσεις ούδέμίαν άφήΦ
άμφιβολίαν περι τής κυρτότητος τής Γής· αυ^
έ'χουσιν άποδείξ-β, ότι αυτη δεν έ'χει σχήμα άκ\.
βώς σφαιρικόν, άλλ', ότι είνε πεπλατυσμένη
τους πόλους και έξωγκωμένη πρός τον κύκλο
όστις απέχει 'ίσον από των δύο πόλων και 6>
μάζεται Ισημερινός.

Ό πλατυσμός" ή ή διαφορά τής μεγίστης κ
τής ελαχίστης ά κ τίνος είνε τής' μεγίστης. 'ΐί|;
σφαίρας έχούσης 6 ρκτρων οιάμετρον, ο πλατυσ^
ούτος Οά ήτο μόλις έν ύφεκατόμμετρον. Δύνατ:
τις λοιπόν νά Οεωρήστ} αυτόν ώς άνεπαίσθητον, 4
ή Γή δύναται νά Οεωρηθτ) ώς- σφαϊρα.

Ανεπαίσθητους ώςαύτως θά θεώρηση τάς 0
των υψηλοτάτων ορέων έσχηματισμένας άνωμ
λίας, διότι αύται δεν είνε τίποτε, συγκρινόμε
πρός τήν υπερμεγέθη μάζαν τής σφαίρας.

Μερί βοί,ρύτνι-εος. Όρισμός.

30. Τά

σώματα, τά όποια φαίνονται έλεύθ^
έπι .τής επιφανείας τής Γής, κρατούνται υπό τιΗ
δυνάμεως τής έ'λξεως, ή ν δυνάμεθα νά φαντασθα>[|
τεθειμένην είς τό κέντρον τής γηίνης σφαίρας, ^
ήτις ονομάζεται βαρντΐ]ζ. Θά είπωμεν λοιπόν
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βαρύτης είνε ή δυναμις ή οποία ελκει πάντα τά
*ατα εις τό κέντρον της γης* πάντα τά σου-
ίτα, πράγματι, πίπτονοιν.

31. Ή βαρύτης ενεργεί προφανώς επί πάντων
|ί)ν Ολικών σημείων σώματος τίνος, διότι, έάν
Οελέ τις διαιρέση λίθον τινά, έν παραδείγματι,
ί|ς χίλια τεμάχια, πάντα ταΰτα τά τεμάχια θά
φπτον ώς όλος ο λίθος. \

"Εχει ωσαύτως παρα-ιτ.ρτ,θη δτι η θερμοκρασία υψ.οΟταί,
Κ^θ* δσον τις σκάπτει το έδαφος- Ή θερμοκρασία φαίνι-
,χ'ι οτι άνυψουται, κατά ενα βαθμό*;, καθ' δσον τό βάθος
ξάνει κατά 30 μέτρα.

Γηινη σφαίρα.

32. Άφου ή Γή είνε σφαίρα, πάσα τομή τής
αίρας ταύτης διά τίνος έπιπέοου θά είνε' κύκλος._
Π αραδεχόμεθα ότι ή Γή είνε σφαίρα μικρας δια-

σεως έν συγκρίσει προς την φανταστικήν σφαι-
τών άστέρων. Αί δύο αύται σφαΤραι εινε όμό-
ΙΛτροι, οηλαδή έ'χουσι τό αυτό κέντρον, τής γηίνης
® ίρας ύπαρχούσης έντός τής ούρανίας σφαίρας.

• «)· . .
αντες οι αστερες φαι-

αι περιφερόμενοι έζ

§»/ατολών προς δυσμάς,

βΊΙ διαγράφοντες περί

Γήν περιφερείας κύ-

ων παραλλήλων άλ- V

λοις.

[Έάν δια του κέντρου
I- Γής άγάγω γραμμήν-
ϊ)ετον έπι τών έπιπέ-



— 20 —

, ~ Γ « ■ , ν - - " Ιοί

δων τούτων των κύκλων, ή γραμμή αύτη θά είνε.?1|:

κοινός των παραλλήλων άξων ήτοι ό πα/κόομί^

άξων.

Τό μέρος τούτου του άξονος τό έμπεριεχόμενοί
έν ττ} γηίν'β σφαίρα είνε ό άξων της Γΐ)ζ.

33. Μέχρι τούδε, έ'χομεν παραδεχθώ ότι ή ούροϊ
νιος σφαΤρα στρέφεται πέριξ τής Γής. Θ' άποδείξω-
μεν μετ' ολίγον ότι τούτο είνε φαινομενικών, δτι ό
αστέρες είνε ακίνητοι έν τω ούρανω, και ότι τίποτ·έ
δεν άλλάσσει, έάν ύποθέσωμεν ότι ή Γή στρέφετά
έπι του εαυτής άξονος κατ' άντίθετον φοράν τη
φαινομ,ένης κινήσεως, ^δηλαδή εκ δυσμών πρός άνα|
τολάς. Ή Γή δεν φαίνεται κινουμένη,- και ή άπάτν;
των αισθήσεων ήμών συντελεί είς τό νά πιστεύω!
μεν είς τήν πορείαν των αστέρων. Τουτ' αυτό συμ
βαίνει, εάν τις, ευρισκόμενος έ'ν τινι πλοίω όπερ βαί
νει ταχέως, παρατηρώ διαρκώς τήν δ^-θην, βλέπε
δηλαδή τάς οικίας, τά δένδρα, τό έ'δαφος νά φεύγο}
σι και ν' άπομακρύνωνται, έν ω το πλοΤον φαίνε
ται άκίνητον. Θα άποδείξωμεν ό τι ή Γή κινείται

Τά πέρατα του γήινου άξονος ονομάζονται γήί-
νοι πολοι.

Ό πόλος ό όποΤος ευρίσκεται έπΙ του γηίνου ή
μισφαιρίου του έστραμμένου πρός τον πολικόν ά
στέρα ονομάζεται βόρειος πόλος ή άρκτικός.

Ό πόλος ό όποΤος ευρίσκεται έπΙ του άντιθέτΰ
ημισφαιρίου ονομάζεται νότιος πόλος ή άνταρκτικοζ

!
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Γήενος 'Ισν^Λερενός.

34. Ισημερινός ονομάζεται ό κύκλος ΙΙΓ ό σχη-
ματιζόμενος δια τής τομής τής γηίνης σφαίρας υπό
τίνος επιπέδου καθέτου επί του άξονος καΐ διερχομέ-
νου δια του κέντρου τής γής. (σχ. 6). Ό ισημερινός
απέχει πανταχού ίσον άπό τών δύο πόλων και διαιρεί

Β.

τήν γηίνην σφαΤραν είς δύο ίσα μέρη, τά όποια
Ονομάζονται ήμισφαίρια.

Τό ήμισφαίριον όπερ κατοικοΰμεν ονομάζεται βό-
ρειον ή άρκτικον.

Τό άντίΟε τον ήμισφαίριον ονομάζεται νότιον ή
άνταοχτικόν. .

Ό άξων τής Γής είνε ένταύτω και άξων ίου
ισημερινού. ^

Οί πόλοι τής Γής είνε ώσαύτως *όλοι του ιση-

μερινού.
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35. "Ονομάζονται παράλληλοι οι κάθετοι έπΙ το
άξονος τής Γής κύκλοι, και επομένως παράλληλο
τω ίσημερινώ.

·■ ΙΛϋεσημιβρ&νος-

36. Καλείται μεσημβρινός πας μέγιστος κύκλο::
ΒΜΝ (σχ. 7), όστις διέρχεται, δια των δύο πα
λων ΒΝ.

Έκ των μεσημβρινών Ν

τούτων ό διερχόμενος διά
τίνος ώρισμένου τόπου,
των Αθηνών έν παρα-
δείγματι, είνε ο μεσημ-
βρινός* του τόπου τούτου.

Τό έπίπεδον μεσημβρι-
νού τίνος είνε" κάθετον
έπΙ του έπιπέδου τοΰ ι-

σημερινού. - β

σχ. 7.

37. νΟταν ό "Ηλιος διέρχηται κατά τήν ήμέραν
τον μεσημβρινόν τόπου τινός, είνε μεσημβρία δίο
τον τόπον έκεΐνον.

Είνε προφανές ότι πάντες οί τόποι τής γής, δ?
ών διέρχεται ό αυτός ήμιμεσημβρινός4, έ'χουσι ταυ^
τοχρόνως μεσημβρίαν.

38. Ό μεσημβρινός διαιρεί τήν σφαϊραν εις δύό
ημισφαίρια, τό εν άνατολικον και τό ετερον δντιχοκ,

———————— 5

(1) Συγχέεται συχνότατα έν ττ\ χρήσει ό ήμιμεσημβρινός με
τά τοΰ μεσημβρινού.
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7. ΠοΤον σχήμα
οτε εΙ« τήν Γήν
28. ΠοΤον τά αληθές σχήμα
Γής ;

ϊί9. Αποδείξατε ότι ή Γή I-
σχήμα σφαΐρικόν.

ϋ(0· Τί έατι βαρύτης ;
I . Π&ς ένεργεΤ ή βαρύτης ;
α μεταβολή παρατηρείται έν
έσωτερική θερμοκρασία τής
ϊϊ« ;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
άπέδιδο

33. Τί κάλοΟνται γήινοι πό-
λοι ; Δότε τά είς έκάτερον' τ&ν
πόλων ανήκοντα ονόματα.

34. ΤΙ εΤνε ισημερινός; Τί
καλοΟνται ημισφαίρια ; Δότε τά
ονόματα τ&ν υπό τοϋ ΙσημερινοΟ
σχηματιζόμενων ήμισφαιρίων.

35. Ή καλούνται παράλληλοι;

36. Τί καλείται μεσημβρινός
τόπου τινός ;

37. Τί καλείται ήμιμεσημβρι-
.12. ΤΙς ή θέσις τής γηίνης'νός;

Μοίρας, ώς προς τήν ουρανίαν] 38 ΌοΓον τό ονομα τΟν υπό
Τραν ; ΤΙ καλείται γήινος ά-,τοΟ μεσημβρινοϋ σχηματιζομέ—

|νων ήμισφαιρίων ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ν Γ'.

Ουράνιος σφαίρα.- Κυριώχατοι χόχ.Ιοι τής σφαίρας

ταύτης. — * Αστρονομικοί όρισμυί,

ουρανέ, ώ κάλλος αΐώνιον, άρχαΤον,
άείποτε νεάζον άείποτε άκμαΐον I

ό τύπος τών δακτύλων τοϋ πλάστου είς σέ μόνον
ανέπαφος τηρείται δι" δλων τ€ϋν αΙώνων,
Ποτέ τό κρύσταλλόν σου τό διαυγές έκεϊνο
μ' άναπνοήν ό σκώληξ έγώ δέν θά μολύνω.

ούδέ κανείς μονάρχης, δστις τήν γήν έκπλήσσει,
δέν θέλει Εν σου άστρον μικρόν μετατόπιση.

Ούράνεος ,ε-σ^ιΐ-ερ&νός.

39. ΆποδείΗαντες οτι ή Γή είνε σφαιρική, έχο-
".V δώσ-β τον όρισμόν τών κυριωτάτων κύκλων τής
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γηίνης σφαίρας. Μέλλομεν να δείξω^εν νυν ότι
ναταί τις νά σχηματίσ-β ωσαύτως κατά διάνο
άναλόγους κύκλους, έπ\ τής ούρα νιας σφαίρας,
πειδή δέ αί δύο σφαιραι είνε ομόκεντροι ύφίσταν
μεταξύ αυτών σχέσεις, ας ευκόλως διακρίνομεν. |ί

Έάν προεκτείνωμεν πανταχόθεν τό έπίπεδον
ισημερινού, μέχρις ου νά φθάση τήν έπιφάνειαν )
ενάστρου σφαίρας, ή τομή αύτου μετά τής έπι*
νείας ταύτης Οά είνε περιφέρεια μεγίστου κύκλου -
ούραν.ίας σφαίρας, διότι τό έπίπεοον αυτό διέρχεί
διά του κέντρου τής γηίνης σφαίρας, και τό κέντ
τούτο είνε ωσαύτως κέντρο ν τής ούρανίας σφαίρ

Ό μέγιστος των παραλλήλων κύκλων~ή των >
θέτων επί. του άξονος κύκΑων ονομάζεται ούράϊ;
Ιοιγμερινός.

Ούράνιος Ισημερινός ονομάζεται η τομή ττ}ς\
ρανίας σφαίρας, ύιτο τον έπιπέΰον, τον διερχομει
όιά τοΰ κένερον της σφαίρας κα« καΟετον έττϊ Η

V }- _

άξονος.

"Αξων του κύκλου τούτου είνε 6 τταγχόσ$
άξων.

ΙΙόΛοι του κύκλου τούτου είνε οί πόλοι τής ε
στρου σφαίρας και ωσαύτως οί πόλοι του κόσμου

40. Οί αστέρες, οί τοποθετημένοι είς άπό.στά
90 μοιρών αφ* έκατέρου πόλου, κείνται έπι '
ουρανίου ισημερινού και διαγράφουσι τήν περιφέρ
αν αύτου, κατά τήν ήμερησίαν αυτών κίνησιν.;

41. Οί αστέρες οί κείμενοι εκατέρωθεν του ίση*,
ρινου, διαγράφουσι παραλλήλους τω κύκλω του

42. Πάντες οί αστέρες, οί κείμενοι έπι τοΰ
του παραλλήλου τω ίσημερι ·;ω, ευρίσκονται είς 'γ
αυτήν άπόστασιν από τοΰ βορείου ή άπό τοΰ;

•ν
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τίου πόλου. Τότε λέγομεν ότι ούτοι ε/ουσι τήν
αυτήν πολικήν άπόστασιν.

Μέτρον τών τόξων τών γωνιών.

43. νΟταν λέγωμεν ότι άστήρ τις ή παράλλη-
λος άπέχει άπό τοΟ πόλου ή άπό του ισημερινοί}
και άπό άλλου άστέρος, δεν έννοουμεν τήν άπόστα-
σιν μήκους, διότι μία τοιαύτη άπόστασις εΐνε άδύ-
τον νά μετρηΟτ}· άλλ' έννοουμεν τήν έγγώνιον άπο-

οταϋιν του άστέρος π. χ. _______

προκειμένου περί τής άπ"*
αλλήλων άποστάσεως τών
άστέοων « και ά δεν έννο-

I ·

ουμεν τήν γραμμικήν ά-
πόστασιν <χά, άλλά τήν
έγγώνιον, ής τό μέτρον
δίδει τό τόξον αοό. (σχ. 8).

Λαμβάνεται δέ τό μέ-
τρον του τόξου μεγίστου
κύκλου τής ούρανίας σφαί-
ρας, επειδή τό τόξον τού-
το περιλαμβάνεται μετα-
ξύ τών σκελών επικέντρου
τινός γωνίας, ήν δυνάμεθα
νά μετρήσωμεν.

Προς μέτρησιν τών έγ-
γωνίων άποστάσεων τών
άστέρων, έ'χουσιν έπινοήσ-η

δύο κανόνας συνδεδεμένους κατά τό έτερον αυτών
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πέρας οιά τίνος ς-ροφέως, άλλα κινητούς έπι τοΰ ς"ρο-
φέως τούτου, ώς οί δύο βραχίονες διαβήτου. Διάνα
μετρήσω μεν τήν άπόστασιν όύο αστέρων δια του
οργάνου τούτου, άρκεΐ νά Οέσωμεν τον ενα ^ τών·
κανόνων έν τ7) όιευθύνσει τής οπτικής άκτΐνος, τής :
αγομένης από του οφθαλμού εις τινα αστέρα, και ν'
άνοίΕωμεν τον έτερον κανόνα μέχρις ου φθάστρέπι
τής διευθύνσεως τής οπτικής άκτΤνος, τής αγομέ-
νης άπό του οφθαλμού είς τον έτερον.,αστέρα. Τοι- ;
ουτον εΐνε τό όργανον, όπερ χρησιμεύει έ'τι και σή-
μερον μετά των τροποποιήσεων και τελειοποιήσεων,
άς ό χρόνος έπήνεγκε.

" ■ 1

ν ' "

44. Έάν φαντασθώμεν μέγιστσν κύκλον, διερ-
χόμενον οιά τίνος αστέρος και των πόλων, ό κύκλος
ούτος ονομάζεται κύκλος αποκλίσεως του αστέρος
και είνε κάθετος έπι του ίσημερινοΰ.1

Τό μεταξύ του αστέρος και του ισημερινού τόςον
τοΰ κύκλου τούτου μετρεΤ ιήν άπόστασιν τοΰ α-
στέρος άπό του ίσημερινοΰ.

) Εσφαλμένως υπό -πολλών λέγεται ουράνιος μ ε σ η μ-
β ρινός πας κύκλος αποκλίσεως Ή έπωνυμία α'ύτη ήδύνατο
νά δοθή εις τινα κύκλον τής ούρανίας σφαίρας, έάν οΰτος ητο έ-
πέκτασις τοΰ μεσημβρινοΰ της Γής, ώς ό ουράνιος Ισημερινός εΤνε
έπέκτασις τοΰ ισημερινού της Γης. Άλλ' δμως, πας κύκλος
άποκλίσεως αστέρος τινός, κινούμενος "μετά τοΰ αστέρος, έ' ανα-
τολών πρός δυσμάς, "ένεκα της φαινομένης κινήσεως τδν άστέ'ρων,
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.. Ή έγγώνιος άπόστασις άοτέρος τινός, άτιο
ουρανίου ισημερινού, ή '/.άλλιον ειπείν, ή άπο
οΰ Ισημερινού άπόοταοις τοϋ παραλλήλου, οι> ά-
ρ τις διαγράφει, ονομάζεται άπόκλιϋις τον ά^έρος.
άπόκλισις άστέρος τινός είνε τό συμπλήρωμα
πολικής, αύτου άποστάσεως και τανάπαλιν.
9 και 10).

Κ

λΐίπει τό'ν μεσημβρινόν τόπου τινός, δν δ·αβαίνουσι οία-
ς πάντες οί κύκλοι αποκλίσεως των αστέρων, 'Αντιστρό-
βρινός, κινούμενος μετά τοΰ τόπου, ε'νεχα τής
κινήσεως τής Γής, έκ δυσμ&ν πρό<, ανατολάς, έγ-
πει τον κύχλον αποκλίσεως άστέρος τινός, μεθ' ού προ
έτζυτίζετο και δν διαδοχικ&ς διαβζίνουσι πάντες οί με-
τ£>ν τόπων. Ούδεμίαν λοιπόν εχει σχέσιν ό κύκλος
ς αστέρος τινός προς τον μεσημβρινόν- ή δέ ονομασία
σημβρινός δέν αρμόζει ενς τινα τ&ν μεγίστων κύκλων
ς ούρανίας σφαίρας έν ω κείται άστήρ τις. Τούτου "ένεκα, δέν
ήμεΤς νά όνομάσωμεν τους κύκλους άποκλίσεως ο ύ ρ α-
υς μεσημβρινούς.



. 46. νΕστω: ΙΠΐ'ϋ' κύκλος, άποκλίσεως άστέρος τινός Α
(σχ. 10).

Π Π' δ «αγκόσα.ιος άξων.
ΐΓ θά εινε δ ούράνιος ισημερινός. ]

έστω παρατ7]ργιτ·>άς' τις έν τω κέντρφ]
ΓΗ γω^-ίατ ΑΓΓΪ $ τό τόξον ΑΠ μετρεΐ τήν άπό τοΐ
πόλου έγγώνιον άπόστασιν τοΰ Αστέρος. Τό συμπλήρωμα
αύτου ΑΓΙ θά είνε τό μέτρον τΐϊς Ιγγωνίου άποστάσεως
του άστέρος άπό του ίστημερινου.

'Η γωνία ΑΓΠ τό τόξον ΑΠ είνε ή πολική άπός-ασι£
Ή γωνία ΑΓΙ ή τό τόζον ΑΙ εινε ιί} άπό^λισις του άς-έρος),
ΚαΙ βλέπει τις οτι, γινώσκων τ^ν πολικην άπόστασιν
θά ε/γ τ^ν άπόκλισιν, καΐ τανάπαλιν.

ΙΜαροετηρήσεες έττε ττοΧεν^ς αποστάσεως

/α: της αποκλίσεως των αοτερων.

47. Έν τ η θέσει Π ή Π' (σχ. 10), ή πολική άπό-^
στασις είνε ι ση τω μηδενί, και ή άπόκλισις 90 μοιρώνϊ
Έάν ό άστήρ είνε έπι του ισημερινού I Γ, ή άπό^
κλισις αύτου θά είνε μηδέν και ή πολική άπόΤ
στασις 90°.

Λοιπόν, ό πόλος έ'/ει 90° άπόκλισιν και ό ίσημε-[
ρινός 90° πολικήν άπόστασι,ν.

Έάν ο άστήρ κείται έν τω βορείω ήμισφαιρίω, ή
άπόκλισις θά είνε θετική και παρίσταται δια τοΕ
σημείου -]-.

Βλέπει τις λοιπόν οτι, μετά τής αποκλίσεως ά-|
στέρος τινός, έ'^ομεν τήν άπό του ισημερινού: άπό-ί
στασιν του παραλλήλου, ον διαγράφει άστήρ τιςι
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ι^λλά δια τοΰτο δεν είνε γνωστός ό αστήρ έκ τής
σεως, άφοΰ δύναται να^εΐνε έν οίωδήποτε σημείφ
Νοΰ παραλλήλου. ' Απαιτείται. λοιπόν καΐ έτερον
ντοιχεΤον, δια νά προσδιορισθώ ή θέσις τοΰ αστέρος.

'όρΟή άνάβαοις.

48. 'Αφοΰ είνε δυνατόν νά διέλθωσι δια των πό-
ων άπειροι τό πλήθος κύκλοι αποκλίσεως, δια νά
ίονιμοποιήσωμεν τάς ιδέας, θά είνε άναγκαϊον νά
λέζωμεν έν σημεΤον έπι του ούρα νιου ισημερινού,
ου νά διέλθη είς κύκλος άποκλίσεως και νά πα-
ίαδεχθώμεν ότι ό κύκλος ούτος" διατηρεί άμετά-
λητον θέσιν τότε θά δύνηταί τις νά προσδιορίσ-η
ίήν θέσιν πάντων των άλλων κύκλων άποκλίσεως
σγίσει προς τον άμετάβλητον κύκλον, όπως έ'-
';|ει προσδιορισθώ ή θέσις των παραλλήλων, έν σχέσει
;ΐρρς τον ίσημερινόν.
1 Πάντες οί κύκλοι α-
ποκλίσεως τέμνονται κα-
τά τον ποιγκόσμ ιον ά-
<;ονα. 'Αποτελουσιν ούτω
κ,εταξύ των γωνίας, αί ^
^ποΤαι εχουσι μέτρον τά
τόξα του ισημερινού τά
χεταξύ των επιπέδων
χύτών περιλαμβανόμενα.

-49. Ααμβάνεται έπι
του ισημερινού εν ση μεί-
ον, περί οδ μετ' ολίγον θά ειπωμεν, ονομαζόμενον Οη-
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μεϊον εαρινής Ισημερίας ή εαρινός δεσμός. Ή έγγω -
νιος άπόστασις αστέρος τινός άπό του κύκλου άπο-
κλίσεως του διερχομένου δια του έαρινου. δεσμού,
άπόστασις μετρούμενη επί του ισημερινού, είνε ή
ορθή άνάβασις του άστέρος.

Μόνη ή ορθή άνάβασις δέν άρκεΤ προς προσδιορι-
σμόν τής θέσεως άστέρος τινός έπι τής ούρανίας
σφαίρας. Άλλ' άν έ'χη τις έν ταύτώ τήν όρΟήν ά-
νάβασιν και τήν άπόκλισιν, ή Οέσις του άστέρος θά
είνε εντελώς προσδιωρισμένη ·

Π. χ. ας παραδεχθώμεν ότι άστήρ τις έ'/ει 26°
άπόκλισιν και 3(1° όρθήν άνάβασιν (σχ. 11).

Θά λάοωμεν έπι του' ισημερινού, άναχωρουντές
άπό του κύκλου άποκλίσεως,- όστις διέρχεται δια
του εαρινού δεσμού, τόζον 30°· άναχωρουντες ο'
άπό του σημείου τούτου, Οά μετρήσω μ ε ν επί του
κύκλου άποκλίσεως, όστις διέρχεται δια του αύ-
του σημείου, τό£ον 26°, και θά έ'χωμεν τήν θέσιν
του άστέρος.

Σημειωτέον ότι ή ορθή άνάβασις λογίζεται πάν-
τοτε έκ δυσμών προς άνατολάς, καΐ άπό 0° μέχρι
360ο.

Όρεζων.

50. Διακρίνομεν δύο είδη όρίζοιτος, τόν αΙσΟητον
καΐ τόν νοητόν. ' _

51. 'Ονομάζεται αισθητός ορίζων 6 κύκλος δ ό-
ποίος περιορίζει τήν υρασιν ήμων9 οταν εύρισ-χώμεθα
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Iεν τινί εκτεταμένος επίπεδο). Ό κύκλος ούτος είνε
:προσδιωρισμένος δια-της τομής τής ούρανίας σφαί-
ρας, τής γενομένης Οπό τίνος επιπέδου, έφαπτομέ-
| νου τής έπιφανείας τής σφαίρας, έν ω σημείω ευρί-
( σκεται ό παρατηρητής.

Ό παρατηρητής είνε έν τω κέντρω του κύκλου
ϊ τούτου (σχ. 12).

52. Καλείται κατακόρυφος, ή ευθεία γραμμή ή
.κάθετος έπϊ τον ορίζοντος και διερχόμενη δια τον

κέντρον τον):κύκλον τούτον.

53. Δυνάμεθα προσέτι νά όρίσωμεν τήν κατακό-
■ ρνφον, ευθείαν κάθετον έπϊ της έπιφανείας των η-
,ρεμούντων ύδάτων : αύτη είνε ή διεύΟυνσίς, καθ'
|| ην ένεργεΐ ή βαρύτης έπί τίνος σώματος πίπτοντος

ελευθέρως έν τω οιαστήματι.

54. Εύρίσκομεν λοιπόν τήν οιεύθύνσιν τής κα-
τακορύφου, διά τής διευθύνσεως κου νήματος της

|| ατάθμης. Ούτως ονομάζεται ή διεύθυνσις, ήν λαμ-
; βάνει, δταν άφίηται έλεύθερον, εύκαμπτόν τι νήμα,
εκ του. άκρου, του οποίου έζαρταται βάρος τι.

55. ϊό σημεΤον, δπου ή κατακόρυφος συναντα
τήν ούρανίαν σφαΐραν υπεράνω τής κεφαλής ήμών,

| καλείται ζενίθ το ο' έκ διαμέτρου άντίθετον ση-
| μείον, το άόρατον δι5 ήμας, καλείται ναδίρ.

56. Νοήτος η μαθηματικός ορίζων είνε μέγιΰτος
κύκλος της ούρανίας Οφαίρας, παράλλτ[λος τφ αίοθη-

■ τω 'όρίζοντι.

Ή άπ' αλλήλων άπόστχσις των επιπέδων των

I ■

Γ . . / ~ - - '

ι . - .

1 V; . _ ..
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δυο τούτων οριζόντων είνε προφανώς ϊση μέ τήν
ακτίνα τής γής, άφου τό έπίπεοον του πρώτου είνε
έφαπτόμενον τής επιφανείας τής γής έν ω σημείου
ευρίσκεται ό παρατηρητής (αχ. 12), και άφου τό
έπίπεδον του δευτέρου διέρχεται οι' αύτου του κέν-
τρου τής γής.

αχ. 12.

57. Ό νοητός,ορίζων (ό και γεωκεντρικός καλού-
μενος) διαιρεΤ τήν γηίνην σφαΤραν και τήν ούρανί-
αν είς δύο ήμισφαίρια, τό μεν ονομαζόμενον ανω
ήμισφαίριον τό δε κάτω ήμισφαίριον. Τό ήμισφαί-
ριον ΟΖΡ είνε τό άνω ήμισφαίριον ώς προς τόν πα-
ρατηρητή ν τεθείμένον έν τώ κεντρικω σημείςυ, και
τό ήμισφαίριον ΟΝΡ είνε τό κάτω ήμισφαίριον.

58. Άλλ' άφου άλλάσσει δ ορίζων, έφ' δσον άλ-
λάσσει ή θέσις επί τής σφαίρας, δύναται τις νά 0-
πολογίσ-β άπειρα τοιαύτα ήμισφαίρια.



ί^ατακόρυφον έπεπεδον, όρεζοντεα γραμμή,
όρεζόντίον επίπεδον.

| 59. Όνομάζεται κατακόρνφαν επίπεδον παν έ-
|·|ίπεδόν διερχόμενον δια τής κατακορύφου τόπου
^νός. ,

|·|| 60. Όνομάζεται οριζόντια γραμμή πασα γραμ-
μή κάθετος έπι τής κατακορύφου...

61.... Όνομάζεται όριζόντιον επίπεδον παν έπίπε-
ϊίον κάθετον έπι τής κατακορύφου.
I; 62. Έάν φαντασθωμεν τήν κοινήν τομήν κατα-
κορύφου τινός έπιπέδου μετά τής ένάστρου1 σφαί-
ρας, ή τομή αύτη θά είνε κύκλος όστις θά λάβη
ΐίό όνομα -κατακόρυφος κνκλος, (ή μόνον ό κατακό-
\$υφος). Πας μεσημβρινός είνε κατακόρυφος κύκλος.
| "Αποδεικνύεται, έν τη γεωμετρία, ότι πάντα τά
πίπεδα, τά ήγμένα διά τίνος καθέτου είς έ'τερόν τι
ρπίπεδον, είνε κάθετα έπϊ του έπιπέδου τούτου.
| 63. Λοιπόν, διά τής κατακορύφου τόπου τινός,
ά δυνηθώμεν ν' άγάγωμεν όσους θέλομεν κατακο-
ρόφους κύκλους ή κατακόρυφα έπίπεδα.

"Ι'ψος των αστέρων.

| 64. ~Εάν παρατηρητής τις διευθύνη τήν δπτικήν
■ί|κτινα πρός τινα άστέρα, ή οπτική, αύτη άκτις καΐ
(Κ.Ο ΣΜΟΓΡΑΦΙΑ) 3
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ή ευθεία της .κοινής το-
μής του δια του' άστέρος'
οιε ρχομέν ου ~*.α"τάκο ρ"3<ρο υ ;
καί του ορίζοντος, σχη-
ματίζουσα γωνίαν, ήτις φ
καλείται υψος του αστέ- ,
ρος, υπεράνω το3 ορί-
ζοντος. Ή γωνία αυτή
'μέ τρ εΡ£*ά ί -δ ι ά του τόξο ν ·-'
του κατακορύφου κύκλου,
τό όποιον περιλαμβάνε-
ται μεταξύ τών σκελών -αυτής.

65. Άλλδ ορίζων δύνάται νά κρύπτηται "οΙ\
τών οφθαλμών μας έ'νεκά Γών ορέων, έν παραδει
μάτι. Τότε, άντί νά λάβωμεν "τό υψος του άστέ&'
υπεράνω του ορίζοντος, Οά ζητήσωμεν -τήν έγγώνι
'άποστασιν αύτου άπό του ζενίθ, δηλαδή-τήν ξεϊ·
Θιχτγν' ^ποσ τάΐτι ν.

Ή από του ζενίθ έγγώνιος άπόστασις'του αστ
'ρος εΐνε τό συμπλήρωμα ^του υψοϋς ;τ00":'ά^τ*έ^ος [
περάνω-του'Ιπιπέδου 'του δρίζοντος. »'* |

Ύποτεθείσθω οτι έχει δοθ'η ή ζενιθική άπόσταέ
ΑΖ=47° (σχν 13)'.*£αΙ ζητείται -το ύψος· θά. εχωμε
' δψος=90ο_47ο=43ο.

'^ίσάυτως δεδομένου του -ύψους Η:ου άστέρος"ΟπΙ
άνω ' ^60 έπιπέδόυτου' δρίζοντος/^θά λ'άβώμεν
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ζενΐθικην · άποσ'τασ* ν. .Δίδεται τό ύψος του -αστέρος
ΟΑ=19°, λοιπόν θά εχωμεν :

Ζενιθική άπόστασις=90°—ί9°==71θ.
'Ανστή^'τις,έ'χων-Ο0 υψος 'έ'χει 9Θ° ζενιθική ν ά-

1ΜΕ ε ση μ. 6 ρ ε ν.ο ς - τϊ ρ ο σ δ ε ο ρ ε^ ό μ.ε ν ο δ εά
ύψεστοι» σημείου.

I " - ' .

66. Τό υψος αστέρος τινός, διά τινα παρατηρη-
τήν, γίνεται μείζον καθ' όσον ό αστήρ απομακρύ-
νεται άπό του ορίζοντος, γίνεται δέ μέγιστον, όταν
φθάση τον άνω ήμιμεσημβρινόν, δηλαδή όταν ό κύ.

Ικ&ος Αποκλίσεως τοΰ αστέρος ταύ.τισθϊι μετά τοΰ

! - ' Γ**; ,ν'. ': ·

|έπΐ7^έ'δΌυ~τ.^'ίμεΏ5ημβ.ρίΐνόΰ^|Τό -σημείον, είς' δ φθάνει
αστήρ τις- έπι τοΰ μέσημβρινοΰ, καλεί ται νψίοτον
σνμείον αύτοΰ.

Πάντες οί υπέρ τον ορίζοντα υψούμενοι αστέρες,
διά τον αυτόν παρατηρη-τήν,.;άν^^όνται εκ τής
μιας πλευράς του μεσημβρινού, διέρχονται τό ύψι-
στο ν αύτών ση με ιόν έπι του μεσημβρινού τούτου,
και κατέρχονται πρός τήν έτέραν πλευράν. 'Όπως-
Ιλοιπόν ό μεσημβρινός τόπου -τινός προσδιορίζει τά
ύψιστα σημεία των αστέρων, ούτως εινε δυνατόν νά
προσδιορισθη έκ τούτων αυτός ό μεσημβρινός.

67. /Όταν ό "Ηλιος εύρίσκηται έπϊ του υψίστου
χύτοΰ σημείου, διά δεδομένον τόπον, είνε μεσημ-
βρία· διά 'τόν τόπον έ κείνο ν, ώς και διά πάντας τους-
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κείμενους επί του αύτου γηίνου ήμιμεσημβρινου.

Κύρ α σημεία του ορίζοντος.

68. Έάν, κατά τήν μεσημβρίαν, τοποθετηθ^ τις:
ούτωο, ώστε νά βλέπη τόν ΉΧιον έ'μπροσθεν αύτου
(σχ. 14).

ί

ΑΝΑΤΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΕΡΑ

α- **·

- 1

έν τώ ήμετέρω ήμισφαιρίω, θά είνε εστραμμένος
προ νότον, όπισθεν αύτου θά είνε ο βορράς, πρός δε-
£ίάν θά εχη τήν δύσιν, και προς άριστεράν θά έχ^
τήν άνατολ-ήν. .

Χά τέσσαρα σημεΤα βόρεοον και νοτιον, όϊ/ατολί-
κοϊ/ καί δντικόν ονομάζονται κύρια σημεία του δρί;
ςοντος. ;

~ , *' ' ' -'. , I

69. Ό μεσημβρινός, κατά τά προ όΛίγου Χε-
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ίθέντα, διέρχεται διά του ζενίθ και του ναδίρ· είνε
;οιπόν κάθετος επί του ορίζοντος, έπειδή διέρχεται
Ιίίά τής κατακορύφου.

Άλλ' έ'χομεν ΐοη προηγουμένως δτι είνε κάθετος
2ιαΙ επί του ισημερινού. Λοιπόν ό μεσημβρινός είνε
μέγιστος κύκλος τής σφαίρας,, διερχόμενος ταυτο-
χρόνως διά του ζενίθ, του ναδίρ και των πόλων του
ρφσμου, και ών ταυτοχρόνως κάθετος έπι τοΰ ιση-
μερινού και τοΰ -ορίζοντος.

• · ■'"■*

'βρίκοί κύκλοι.

. 70.' Άφοΰ άστήρ τις διαγράφει έντός είκοσι τεσ-
σάρων ωρών τον ΐσημερινόν ή ενα τών παραλλή-
λων, προκύπτει ότι 1£>0;τοΰ ΐσημερινοΰ ή τοΰ παραλ-
λήλου θά διατρέΗη είς μίαν ώραν. Διά νά προσδιο-
Μσωμεν τήν πορείαν τοΰ άστέρος, προσήκει νά τά-
(4|ωμεν τόν ΐσημερινόν διά είκοσιτεσσάρων ήμιμε-
:ινών, οιτίνες άποτελοΰσι μεταξύ των γωνίας
ι σας. Εις τών μεσημβρινών τούτων διέρχεται διά
Ηοΰ έαρινοΰ δεσμού· έ'πειτα ό β' μεσημβρινός τέμνει
όν ΐσημερινόν είς έγγώνιον άπόστασιν 1θ° άπό
οΰ ά' ο γ', είς 15° άπό τοΰ δευτέρου. Θά έχωμεν
λοιπόν έν έκατέρω ήμισφαιρίω είκοσι και τέσσαρας
χιμεσημβρ.ινούς, οί όποΐρι θά διαιρώσι τόν ΐσημε-
ρινόν και εκ-αστον τών παραλλήλων τοΰ ίσημερι-
Ν*οΰ είς 24 ί'σα μέρη. Οί μεσημβρινοί ούτοι ονομά-
ζονται έν τη περιπτώσει ταύτη, ώρικοϊ κύκλοι.



71. Ή κοινή τομή δύο επιπέδων είνε ευθεία. <
γραμμή..........._ ' . . " _

Ή εύΒεια, ήτις είνε' κοινή τομή τών επιπέδων \
του μεσημβρινού και του ορίζοντος τόπου τινός, δ- ]
ν ομάζε τα ι μεΟ ημΰρινη γραμμή.

Ή μεσημβρινή γραμμή ο-ηλύϊ" ακριβώς δέεύί-|
θυνσιν άπό βόρρα πρδς ν ό τον ν ν *'··'· -1

ΙΙασα κάθετος έπι τής, μεσημβρινής γραμμ.^^
δεικνύει τήν διεύΟυνσιν άπδ ανατολών προς δυσμάς.|

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

39. Τί νοοΟμεν λέγοντες οά-
ράνιον- Γστιμερινόν ;

40* ΠοΤοι άσχέρες κείνται έπΙ
τοΰ ούρανίου Ισημερινού ;

41. Ποία εΤνε ή πορεία τδύν
αστέρων τ&ν- κειμένων έκατέρω-
θεν τοΟ Ισ-ημερινοΟ ;

48'. Τί νοοΰμεν λέ'γοντε-ς- πο-
λικήν .άπόστασιν ;

43. Π&ς μετροΟμεν τάς έγ-
γωνίόυς άπος-άσεις τΟν άς-=ρων $

44.. Τί καλείται κύκλος απο-
κλίσεως άστέρος τινός ;

4'5*: Τί καλεΐτα'ι άπσκλισι.ς.;;

46 Δός παραδείγματα

47. Π&ς κρίνουτι τήν πολικήν
άπόστασιν και τήν άπόκλισιν ά-
στέρος τινός ;

4*8. Τί νοοΟμεν λέγοντες- όρ—

θήν άνάβασιν ;-

49. Π&ς προσδιορίζεται αβτη;

50. Πόσα· εΥδη ορίζοντος, δι-
ακρίνομκ* ;

51. Τί έστιν αίσθήτός ορίζων;;

52". 53. Τίέστι κατακόρυφος1-;

544 Πώς-προσδίορίζετα-ι. α'ύττ|; |

55. Τί έστι ζενίθ καί τί ναδίρ ;

56. Τί έστι νοτιτός- η μαθη-
ματικός ορίζων-;

57. ΓΙ&ς ονομάζονται τά ή-1
μισ<ρζ(ρια τά προσδιοριζόμενα^διά1]
τοΟ.. νοητοΟ. ορίζοντος.; .)

58 Τί συμβαίνει έπειδή~ άλ-:
λάσσεί. ρ ορίζων, έφ* δ σον ·
σει ή θέσις ;

59. Τί έστι κατακόροφ'ον έπί-|
πεδον.:;

60. Τί ονομάζεται όριζόντία]
γραμμή ; -

61.. Τί έστιν όρΐζόντιον-έ-πίτ-ί
πεδο.ν ; . |

62. 63. ΤΙ κάλεΤτται κατ1χ>«λ-?

ρυ«ρος. κύκλος ; |

6 4. Τί έστιν 'ύψος τΟ>ν άστέ—<
ρων :

65. Τί. έοι ζενιθική άπόσ,τααιςςΙ



-τ 39}

►6 - - Πδί ■προσδιορίζεται ό ^μ^-
^β^ινδς διά τ&ν- υψίστων ση--
ί·|ών τ6ίν αστέρων ;
Β7. ΪΙότβ συμβαίνει μεσημ—

§ν τινι τόπιυ ; ·
5.8. Τίνα καλοΟνταΐ κύρια ;ση-
τοΟ όρίζοντος ; Όνόμάσον

ί . ,, _

69 Πόθεν-διέρχεται ό μεσημ-
βρινός ; , ;■·
. 70. Τίνες λέγονται ώρικοι, κύ-
κλοι; : ! ΚΛ · ■■-.'· ;

71. Τί καλεΤταμ μεσημβρινή
γραμμή;

ΚΈΦΑΛΆΙΟΝ Δ':

1 (Ι Λιάφορα··.. τιΛο,ν^οκά,&νστή^α^ά\ —τ'ΑαοιβαΙα^δ.Ιζις.

Μ

*Έδειξας~ τόν δάκτολόν. σουκαΐ πλανάται οδοιπόροι
τρέχουσιν^ώς της α'ύλης σου τ^ς μεγάλης δορυφόροι.
; ως κεχροσωμένςγ, οέρα,ς ?|<πλωσα,ς<;&1ς τύ χ'εϊό'λ
τόν χωρίς άρχη$ κα,Ι τέλ<3υς.. σατ:φείρώδη ούρ«?νάν.

■·■--;·: ; χ:, ' 1 (Π. ΣοΟτσος)

ίϊ-λανήτ^ον σύαι.ημα.

ι:

!|Ι72.. .Λέγοντες πλανητικον ονοτημα, νοοΰμεν το
ίνολον τών πλανήτων οϊτινες φέρονται περί τον
ίίον. :

£)ί πλανήται έ'χουσιν αίσθητήν κίνησιν έν τω
ρανω, της όποιας μάλιστα έ'χει προσδίορισΟη ή
:3μθυνσις. ·

Οί^; πλανήται δεν είνε αυτόφωτα σώματα, άλλ'
»τανακλώσι μόνον τό φως του ήλιου.
73. Πάντες οί πλανήται εχονοι Οχημα οφαιροει-

και κινούνται κατά οτιαΘερονς^ νόμοφψϊ
Γούς νομούς τ,-ί/ς κινήσεως τών ουρανίων σω-
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μάτων ήδυνήθησαν ν' άνακαλύψωσι μετά πόλλο:
παρατηρήσεις.

, 74. Το πλανητικον σύστημα περιλαμβάνει τι
Την, τους πλανήτας, τονς κομήτας καί τονς
φόρονς τών πλανήτων.

75. Οι δορυφόροι τών πλανητών είνε ούράνια σοϊ
ματα, τά 6ποια σννοδενονσι κύριόν τιν& πλανήτή
κατά τήν έν τφ ονρανφ κίνησιν τον πλανήτον τοϊ
τον, καί εχονσιν έπϊ πλέον Ιδίαν κίνησιν εν τφ διίι
στήματι, πέριξ τον έαντών πλανήτον π. χ. ή Σελ^
νη είνε δορυφόρος τής Γής.

76/ Προϊόντος τον ~ χρόνου, άνεκαλύφθησαν
πλείστοι άλλοι μικροί πλανητ αι. Μέχρι σήμερο
γνωστοί είσι 208 πλανήται· 8 μεγάλοι και 200 μ
κροι λεγόμενοι τηλεσκοπικοί διότι μόνον δια το

τηλεσκοπίου είνε ορατοί. Οί οκτώ μεγάλοι είνε :

' ' ' - , . . · - .-'""· " ■ .: ■'· - *

α' Ερμής "ζΓ ε' Ζευς Ί/ί |

β' Αφροδίτη £ ς-' Κρόνος ^

γ' Γή 5 ζ' Ούρανός Ί^ί

δ' "Αρης & η, Ποσειδών ^

Ήλιος

77. Πάν

τες οί λοιποί πλανήται περιλαμβάνον τ®
έντός ζώνης κειμένης μεταξύ του "Αρεος καί
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ί)1ός (καί της οποίας-τό πλάτος είνε 46 έκατομμύρ.
ίϊΟΟ χιλ. λεΟγαι).

Πλανητικα "βυοτήματα.

78. 'Χπάρ/ουσι τρία κυριώτατα πλανητικά συ-
τήματα, τό του Πτολεμαίου, τό τοΟ. Κοπερνίκου
αϊ τό του Τυχώ.

79. ΣΥΣΤΗΜΑ. ΤΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ. Ό Πτολε-
μαίος Οποθέτει οτΓή Γή εινε άκίνητος, έν τω κέν-

>ω του συστήματος· καί οτι πέριξ τής Γής πε-
^φέρονται όί πλανήται καί ό Ήλιος, καί θέτει τους
ι; αστέρας τούτους κατά τήν έπομένην τάξιν. ν

Σελήνη, Έρμης, Αφροδίτη, Ήλιος, "Αρης, Ζευς
:<αί Κρόνος.

Λιάφοροι γνώμαι φιλοοόφων τινών
της άρχαιότητος.

80. 'Αλλ', έν τώ συστήματι του Πτολεμαίου, δέν Ιζ-
■/νοΰνται καλώς αί κινήσεις της "Αφροδίτης καί του

Κρμου. "Επρεπε νά μεταδληθη πολυτρόπως τό σύστημα
ΐά νά εξηγιοθη η κ,ίνησις τών άστέρων. Τούτου ενβκα
Κοπέρνικος έζήτησε ν* άτλοποιήση τό σύστημα του Πτο-
Εμαέου. "Ηδη, κατά τήν άρχαιότητα, μαθηταί του Πυ-
^ίαγόρου ειχον υ.τοθέστρ δ τι ή Γη η το πλανήτης, καί οτι 5
Ηλιος ?μενβν άκ(νητος, έν τώ κέντρω τοΟ κόσμου. Ό Κι-
κέρων λέγει δ τι δ Νικήτας "είχε διανοηθη οτι 5 "Ηλιος, ή
Σελήνη, οί άστέοες δέν περιφέρονται »«ρΙ τήν Γ$ν, άλλ'
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τοΐί ϊί,οπερνςχου.

181". Ό Κοπέρνικος ωριςτεν οτι ή'έναστρος σφαίρα
ο όλως σταθερά. Έπε,ιτα, ο Κρόνος, ό Ζευς, ή Γ.η,"
£ποία ελκει τήν Σελήνην, ή Αφροδίτη' χαΐ ο Έρ-
$·· φέρονται 'έκαστος επί τής· εαυτών τροχιάς πέ-
«γΙτοό Ήλιου, δ όποιος- μένε ι άκινητος έν τ'ώ κέν-
τοΌ συστήματος·. Ή Ρή~ στρέφεται, περί τον
ά της είς είκοσι τεσσάρας ώρας, όπερ- παράγε*·
- φαινόμενη ν ήμερήσίαν κίνησιν τών άστέρω.ν.
Έν το'υτόις ο Κόπέρνικος δεν έ τόλμη σενάδώστρ
σύστημα τούτο ώς θετικόν,'άλλ' έποίησεν ά^πλην,
5θεσιν καταλιπών είς τον χρόνον τήν φροντίδα
ο κυρώσ·^. Ό δε χρόνος έπεκύρωσεν άκολούθως:
ύτην τήν έπίνοι,αν ,'τή'ς μεγαλοφυίας.

- ^ύστν^-Ρ-'Χ τοί> Τυχώ.

82- Ό Τύχ^ώ έπε^είρησ'ε ν' ανατρέψω τό-σύστημα-
^υ Κοπερνίκου καί νά έγκαθιδρύσ*^ ίδιον σύστημα.
ΓΙαρεδέξατο ότι ή Γή ή το άκίνητος, έν τω κέν-
τών κινήσεων τής Σελήνης καί του ΤΙλίού.
δύο ούτοι άστέρες έκτελουσι τήν περί "τήν Γην^
5ΐΦοράν αυτών, έν τώ κέντρω τής ένάστρου σφαί-
ιίς. Ή ούράνιος σφαίρα στρέφεται ταχέως περί" έαυ-
ν εντός είκοσι τεσσάρων ωρών, συμπαρασύρουσα
θ^ όλο^ν τών λοιπών άστέρων τρν Ήλιον, τήν



Σελήνην και τους πλανήτας* καΐ ούτω λαμβάν
χώραν ή διαδοχή της ημέρας και της νυκτός.

Οί πέντε πλανήται και οί κομήται ■ στρέφοντί
περι τον Ήλιον, και ο "Ηλιος μετά της συνοδεί#|
ταύτης στρέφεται περί την Γ ην.

Το σύστημα τούτο ήλθεν είς την άκμήν νά κο||
τισχύστ), άλλ' ο Κέπλερ άπέδωκεν είς το συστημ'
του Κοπερνίκου πάντα τά δίκαιά του. Το του Κέ
περνίκου λοιπόν είνε νυν πανταχού παραδεδεγμένος
οί δε υπολογισμοί του Νεύτωνος και ή περί παγ

κοσμ,ίου έλξεως θεωρία αύτου άπέδειζαν την πραγ

, , I

ματικότητά του. -

Ιδού οί γενικοί νόμοι του πλανητικού συί
στήματος : -"·..,

το'3 ϋέϊτλερ· |

83. Οί νόμοι της κινήσεως των πλανήτων ον
μάζονται νόμοι του Κέπλερ, εκ του ονόματος 10}
αστρονόμου ο δποΤος άνεκάλυψε ν αυτούς* είνε δί
τρεις τον αριθμόν.

ΠΡΩ ΓΟΣ ΝΟΜΟΣ. Πάντες οί ττλανηται άιαχρά
ψονοι τιερι τον ι/Ηλιον χαμτινλόχραμμα Οχήματα ν,ε
γΧειθμέι><7? τά όποια ονομάζονται ελλείψεις

(I) Δυνάμεθα νά γράψωμέν τινα κατά τον άκόλοϋθον τρόπο^'
λαμβάνομεν δύο κατ* άρεσκειαν σημεία έττί τίνος εύθείας γραμ4
μ?,ς καΐ σττ,ρίζομεν είς τά δύο ταύτα σημεία τά πέρατα ευλυ]·!
γΐστοο νήματος· έκτείνομεν, οιά τίνος άκίοος, τό νημα τοΟτο κατά
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Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΟΜΟΣ. Μ έπιβατιχαι άκτϊνες δια-
^βάφονοιν εμβαδά, τά οποία είνε άνάλογα προς τον
!Ιρόνον.

ΤΡΙΤΟΣ ΝΟΜΟΣ. Ίά τετράγωνα των χρόνων
περιφορών δυο πλανήτων εϊνε προς άλληλα ώς
4 κνβοι των μεγάλων άξόνων των διαγραφομένων
ίο χιών.

πάσας τάς ουνατάς θέσεις· ή δέ συνέχεια τ&ν σημείων τά όποια

„αμβάνομεν κατά τοΟτον τον τρόπον προσδιορίζουσι την καμπύλην.

Τά σημεία έν οίς ητο καθηλωμένον τό νΐ^μα είνε αϊ εστί α ι

έλλείψεως· ή δέ ευθεία, ή διερχομένη διά τ&ν έστι&ν καΐ

ί^ρατουμένη έκατέρωσε είς την κοιμπύλην, ονομάζεται μέγας

ω ν τ?>ς έλλείψεως. 'Κάν, διά τοΟ μέσου του μεγάλου άξονος,

ίγάγωμεν μίαν κάθετον, αϋτη περατουμένη έκατέρωσε εις την

,|Λαμπύλην, ονομάζεται μικρός άξων τ?ίς έλλείψεως. ΑΙ γραμ-

ϊ ιαΐ αϊ άγόμεναι, ές έκατέρας εστίας είς τό αύτό σημεΤον τϊ^ς

αμπύλης ονομάζονται ΙπιβατικαΙ ακτίνες. Τέλος ή ά-

,φστασις τοΰ κέντρου άπό τ?ϊς έστίας ονομάζεται έκκεντρό-

'»· η ς τ7}·ς καμπύλης.
Τ
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%Εξηγΐ)θις των όνο τελενταίων νομών. |

8ί. Λεύτερος νόμος. ΕΒ ,κ,αΐ ΕΖ είνε δύο . ..
Ακτίνες (σχ. 1 7).

'Εάν ύποθέτωμεν δτι δ άστη ρ"\ΐ£ρ.*ιάσθη την μονβ
του χρόνου, Ινα φθάση άπί> του Β είς τ6 Ζ χαΐ,δτι.
άσθη τοιτνλάσι,ον χρόνον ίνανψϋάσγ -τιαα. Β.εΙς,το

δεύτερος νόμος θά δώσνι :

εμβαδόν ΒΕΖ : ίμβαδόν ΒΕΓ=4 : 3 :

δηλαδτΐ, δτι -Λ Ιμ,βχδ&ν ΒΕΓ θά είνε τριπλάσιον
βαδοϋ ΒΕΖ.

-.νϊϊί II

σλ· 47·

;·Τ6* άθροισμα -δήο έττι,οατικΟϊν .άκτίνων εΤνε ... πάντοτε ίσον η
ίάφροί'σματν όποιωνοηττιοτε. α Αλ ων 17^ι(5ατι-κών Ακτινών
έλλέίψεώς- ιγ. χ.'έντφ^ ανωτέρω σχήμα τι. . . -

Α Α. εΤνε ό μέγας.· άξιον
: _ * Κ χαϊ' Ε' αϊ έσΐ£αι" της*.*!λλε ίψεως.·

ΒΒ''ό μικρός- αςων

ΕΓ/-.έ«ιβαζικαΙ' άκτΤνες.. - - >

Πάντοτε δ* υπάρχει : ΕΓ-|-ΕΤ='ΕΒ-|^Ε'Β.



| 'Τρΰίτός νόβος. τις ΓΓ 'ποιεΐ

«Ι^ην πβ^^ά^ν αύί-οϋ ^<&λ«ίον ί τ^εΐς (£ηνας,

^τι^δ μέγ-ας-'ίαξβών ->τΒςχ "^τροχίας-αύτο'Οί εχβς μίνκος
μμυρίων γών. ^ΒίΤτω Π'«"ϊτανή-κης ©χιτις
*|«κκβΤ··'ίΓίίν..·5Ρ«ρχψβράν - του βίς-έ'ηττά μήνας*■ μέγ<*ς^«ζών
τρο^ι&ς αύτοΟ λαμβάνεται δια της επομένης -<$νοιλογίας :

, -· 32 : 7*=263 : χ3

Γ · * ·.· . ·... - Λ ^

Μ^ρ^ήλδον ά<χϊ αφήλιο ν.

ί 85. Έ πειδή οί»πλανάται διαγράφουσιν ελλειπτι-
κή καμπύλας, ττέριΕ του ..Ηλίου, θα κείνται ότέ μεν
ι ,έγγύτερον ότέ δε ά—ώτερον του αστέρος τούτου.

Λέγομεν οτι πλανήτης τι$ είνε είς το πεχ>ιήλιον,
οταν κείται, οϋον ε*>εθτιν7 έγγντερον τον 'Ηλίον.

\Λεγο,μεν τονναντϊον οτι δ 'πλανήτης είνε εις το
χ'φήΧιον, &τοΐν ύεϊται, οοον ενεότίν^ άπώτέρον τον
βΤίίόν.

Ουτα>ς, εν τω προηγ ο ϋμένω σχή μα τι, ύπ οΒ έ'σω μεν
$τΐ' ό'^ΐϊλίος κατέχει τήν έστίάν Έ και βτι-ή Τη
^ήν^Χαμ'πυλην Α^Ά'Δ·-ή Ρην0α'£ίνε είς
^ (^©"•π'έριηλϊόν εν τφ Α' λ'αι' έ!<; τδ άφήλιον^ν τω'Α'.

,! Εύχβρε'στερον σχηματίζεται ή "ελλειψίς, αν λάβωμ'εν ν?Γμα μεϊ-
[ζ'ον του ί μεγάλου ϋζσνος νκατά την άπόστασιν τ&ν'.έστι&ν, ου
ένοϋμεν τά-^τέρατα, χαί/ αντί νά στηρ[ζ"ψμεν τα -πέρατα ταδτα
διά"τ6>ν καρφίοω.ν, ώς έν τφ σχήματι 4 5, άωήσωμεν αυτό 'έλεύ-
θβρον Ά'έριξ * τβ>ν καρφίδων. '^Εκτείνάντές *δ'" 'εϊτα^αΰτό > ώς" £νω-
τ^ρω δϊά -τ*, ς γρα®(δος, γρά&ομεν ^ συνέχτΊ την " καμπύλτ,ν
νραμμην.
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86. Ή Σελήνη, ο δορυφόρος της Γί^ς, διαγρά^}
ωσαύτως περί ταύτην έλλέιπτικήν τροχιάν. Λέγ|<
μεν δε ότι είνε εις το περίγειων αύτηόταν .εί*
δσον έ'νεστιν έγγύτερον της Γης, καΐ είνε εις. -ϊ'
άπογειον αΰτης, όταν κείται δσον ενεστιν απώτερα
της Γης.

87. Όνομάζεται με'ση άπόστασιζ ή άπδ τ^ς Ιβ=τ£|ι
άπόστασις τοΟ πέρατος τοϋ μι*ροϋ άξονος* η άπόστασι
αυτή (ΕΒ η ΒΕ') βινβ ΐση μέ τ& ήμισυ του μίγάλίι

άξονος.' . |

Τό άφιδλιον *αΙ τ& περιηλιον Ονομάζονται ά-ψέδες,,
δε γραμμή, ή δποία συνδέει αύτάς, Ονομάζεται γ

τα>γ ακίδων.

εΧΐξες.

88. Όνομάζεται βαρντης ή δύναμις ή δποία. έλκ
τά σώματα προς τδ κέντρο ν της Γης. Έάν έ
κτείνωμεν την ενέργειαν της δυνάμεως ταύτης,
ιδωμεν δτι μικρόν κατά μικρόν δύνσ ται νά έκτα.
μέχρι των αστέρων. Ούτως ή Γη έλκει, ού μον);
τά έ~πΙ της έπιφανείας αύτης σώματα, αλλά πρ
σέτι την Σελήνην καΐ /τσάντα τά λοιπά . ούράν|
σώματα* χαϊ αμοιβαίως ή Γη έλκεται παρ-' έκ|>
στου των σωμάτων τούτων. .]

Ή Γη έλκει τδν χάλικα ώς δ χάλιζ , έλκει τ*
Γην, άλλ' δ χάλι£, έχων * μάζαν · πολλφ όλιγωτ
ραν ή ή Γη, πίπτει επί της επιφανείας αύτης και;
ημετέρα σφαίρα έλκεται παρά ^του χάλικος καθ*-]
λως άσήμαντον ποσότητα. .;!
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Άφου ή ένέργε'-α τής βαρύτητος εξασκείται μέ-
της Σελήνης, ήδύνατο νά έρωτήση τις διατ*
Σελήνη δέν πίπτει είς τό κέντρον τής Γής· δι-
ι ταύτο^ρονως ή Σελήνη είνε - έφώδιασμένη· δια
ής' ενεργείας μιας δυνάμεως τής άρχικής έκσφεν-
νίσεως* ήτις άγει αύτήν είς τό νά φύγη κατά
ί]ν έφαπτομένην. νΟΟεν, τό αποτέλεσμα, τών δύο
3υτων δυνάμεων είνε τοιούτον ώστε ή Σελήνη νά
αγράφ*^ καμπύλη ν περί τόν άστέρα. Ούτως; ή
ι|::ν δύναμις.τής έκσφενδο-νίσεως τείνει νά κινήση
ί|ν Σελήνη-ν κατ' ευθείαν γραμμή ν, άλλ' ή βα-,
της ελκει 'τήν -Σελήνη-ν εις τό κέντρον τής Γής
;ί: εκτρέπει αύ'ίήν κατά πάσα'ν στιγμήν άπό
:]ς: ευθείας γραμμής, ούτως ώστε ή Σελήνη δια-
σαφεί καμπύλη ν πέριξ τής Γής.

ρ.1

89. Παγκόσμιος έ'λξις είνε ή δύναμις εκείνη, δι' ής
τα -τα σώμα^:. τής,. φύσεως έλκονται άμοιβαί-
'Η δύναμις αυτή ασκείται έπι πάντων τών
οιαδήποτε, άν^ώσιν, είτε έν κινήσει είτε
ηρεμία ευρισκόμενα.

Ή ελξις ; ^υ^η καλείται, παγκόσμιος ελξις όταν
χσκήται μεταξύ τών άστέρφν* βαρύτης^ - όταν
χσκήται μεταξύ Γής καί τών επί τής επιφανείας
της σωμάτων: ,τέλρς, ατομική ελξις, όταν ένερ-

ται μεταςυ των μόρια* ν σώματος τίνος.

(Κ02Μ0ΓΡΛΦΤΑ) , 4
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90. Ό Νεύτων άνεκάλυψε τους νόμους της τταγ-
χοΟμίου ελξεως. Ή ελξις μεταβάλλεται : ά) κατ*
άντίστροφον λόγον τον τετραγώνου των άττοοτάοεων
καί β') κατ' εύθνν λόγον τΰ)ν μαζών.

Δια νά καταστήσα.>μεν κάταληπτόν τόν πρώτον
τών νόμων τούτων, θά εΐπωμεν : ' Έάν ή .μεταξύ
δύο σωμάτων άπόστασις γένηται, έν δεδομένη
στιγμή, διπλασία ή τριπλάσια, ή έ'ντασις τής δυ-
νάμεως τής έ'λξεως γίνεται τετράκκ: ή έννεάκις
μικροτέρα.

Ό "Ήλιος είνε, δια τό ήμέτερον πλάνητικόν
σύστημα, τό πρώτον κέντρον τής έ'λΗεο^ς. Πάντες
οί πλανήται, βληθέντες εν άρχί)4 είς το διάστημ-α
καί κινούμενοι υπό τής ελκτικής ταύτης δυνάμεως
τής άπορρεούσης έκ του κέντρου του ήλιου, πε'ριΙ
γράφουσι καμπύλας, πέριξ τούτου του άστέρος.Προσ)
έτι, έκαστος πλανήτης είνε καί αύτός κέντρο\
ελξεως, κινεΤ τόν "Ήλιον ώσπερ κινείται υπ* αΰτοό
μόνον δε, επειδή ή μάζα του Ηλίου είνε μεγαλητ
τέρα τής τών άλλων ούρανίων σωμ.άτων, ή έττ
του Ηλίου έξασκουμένη, Οπό τών σωμάτων τού-
των, ελξις--είνε σγε τικώς „ άσθενής. Ωσαύτως, όί
δορυφόροι τών πλανητών, ενεκα τών νόμων τής
παγκοσμίου ελξεως, περιγράφουσι καμπύλας πέρι
τών εαυτών πλανητών.

ί'

(1) «Έν ά ρ χ Τί έποίησεν ό 0£0« τόν Ουρανόν και τήν Γί\ν»
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ορίσμ-α,-α των νόμων τοϊ>

*αί της άμ-οιβαίας έ'λζεως.

91. Έκ των άρχων τούτων και έκ των νόμων του
ζεπλέρου, άρύεταί τις τά επόμενα πορίσματα.

Ή τονς πλανητας εΚχονσα δνναμις διινθννεται
Ύαρκώς προς το χέντρον τον ήλίον.
μ Ή πλανήτην τινά έΧχονΰα δνναμις ένεργεϊ κα-
$\\άντίθτροϊρον λόγον τον τετραγώνου της άποοτόοεως
όν Υ.έντρον τον 'Ηλίου άπο τον κέντρον τοΰ πλα-
ητον.

' 'Η δνναμις αύτη είνε ή αύτη διά πάντα τά οώ-
|ικαι ΐ] ενταοις αϊτης μεταβάλλεται μόνον με-
της μάζης και της άπο τον Ήλίον άποβτάοεως
ψτων. . .

ι "Ανεσοττίίτες έν τ^ κενησΐΐ των πλανήτων
τεροερχόμ-εναε έκ των γεν:χών νόι^ων.

92. Ή κινησις των πλανητών πέριΗ του Ήλιου 8ΐν
ε ισοταχής. Έχει παρατηρηθώ ότι εΤνε ταχύτερα
τά το περιήλιον και βραδύτερα κατά τό άφή-
3ν> Τό σύστημα της αμοιβαίας ελζεως δίδει τον
γον τής5 μεταβολής της ταχύτητος έν τη κι-
σει. νΟσω πλησιέστερον είς τόν "Ηλιον κείται
τήρ τις, τόσω μάλλον ελκεται υπό της δυνάμε-

της ελξεως, και τόσω μάλλον οφείλει νά πίπττ\
χέως* άλλά πίπτειν ενεκα της δυνάμεως της
τικης κινήσεως δεν είνε αλλ ο τι ή διαγράφειν
Λπύλην. Λοιπόν ή καμπύλη όφείλει νά διαγρά-



φηται ταχΧιτερον είς τό περιήΛιον ή εις το α<ρη
λιον.

93. Έκ των νόμων της αμοιβαίας ελΗεως κρ| |
των του Κεπλέρου, συνάγεται1 προσέτι· δτι, δσ^
έγγύτερον τω Ήλίω ευρίσκεται πλανήτης τις, τοσά ||
μάλλον ή κίνησις αύτου είνε ταχύτερα* και 6ντω4
βλέπει τις δτι ταχύτερα κίνησις είνε ή του Έρμον
δ δποΐος ευρίσκεται εγγύτατα τω Ήλίίρ, βραόυταμ
ρα δε ή του Ποσειοωνες, δ οποίος είνε .δ μάλλον άπ'ί
του Ηλίου απομεμακρυσμένος.

Συνάγεται προσέτι δτι έκαστος πλανήτης 'ίγβ
μάζαν μικροτέράν της του Ηλίου, και δτι έκα
στος δορυφόρος έ'/ει μικροτέράν μάζαν της το
πλανήτου αύτου. Τούτο εξάγεται έκ των νόμφ
της αμοιβαίας ελΕεως, και έ'χει άποδειχθ^ ώσαΐϊ
τω ς δια της παρατηρήσεως.

ΕΡ0ΤΗΣΕ1Σ.

72. Τί εννοοΰμεν λέγοντες πλα-| 79. Όποιον τά σύστημα ΐί
νητικόν σύστημα ; ^Πτολεμαίο»

73. ΠοΤον τό σχίσμα των πλα-| 80. Τίνες α£ γν&μαι φιλοσρ
νητ€ΰν ; Οί πλανάται εΤνε έπίσης!<&ων τιν©ν τ?ΐς αρχαιότητος;

φωτεινοί ώς οί λοιποί άστ^ρες ;

74. Έκ τίνων άς-έρων σύγκει-
ται τό πλανητικό ν σύστημα ;

75. Τί καλοΰσι δορυφόρους
τ£ά.ν πλανήτων ;

76. 77. Πόσοι εΤνε οί πλανά-
ται ; Όνόμασον τους κυριωτά-
τους.

78. Πόσα εΤνε τά κυριώτατα
πλανητικά συστήματα ;

81. ΌποΤον τό τοϋ Κοπερνί
κου ;

82. ΌποΤον τό τοϋ Τυχώ ; ·

83. Δότε. τους νόμους τβ
Κεπλέρου.

84. Έξήγησον- τους δύο τ«
λευταίους νόμους.

85. Τί εννοοΰμεν λέγοντες π,ϊ:
ριήλιον καΐ τί άφήλιον ;
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86. Τί έστι περίγειον κϊ\ τί
ογειον :

ί87. Τί καλείται μέση άπόστα-

5. Τί έννοοΟμεν λέγοντες ά-

αίαν ελζιν;

89. Τί έστι -παγκόσμιος §λξις,
3αρύτης, τί ατομική Ελξις ; Δός

τους νομούς αυττ,ς.

90. I ίοί α ν ένέργε-.αν έςασκε*
ή -αμοιβαία ελξις έπι τί',ς κινή-
σεως τίδν πλανητών ;

91. 9 2. "Αλλα συμπεράσματα;
93. Έν τίνι θέσει, ώς προς

τόν "Ηλιον, ή κίνησις τ&ν πλα-
νητ&ν εΤνε ταχυτέ'ρα ; .

ι ί

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Ε'.

Περί της περιστροφικής κυήσεως ζ ης Γης.—-Περί
της περιφοράς αυτής.. Πόρισμα της
δυτΛής ταύτης κινήσεως.

Ή ρώτησα τήν Ρήν έγώ, τί»ς Γής ό διαβάτης,
ποΟ τρέχει έν ω στρέφεται περί τόν άξονά της ;
καΐ διασχίζει τοϋ κενοϋ τό παγετώδες χάος,
ώς γίγας θστις αφροντις προβαίνει άεννάα,ς ;

Ή Γή δέ μ' άπεκρίθη :
α'Ηνίοχός μου, ώ θνητέ, ό "Ηλιος έκλήθη·
«θεράπαινά του ταπεινή άκολουθ6> έκεΤνον,
»6στις έν δόςη στέφεται υπό χρυσ&ν ακτινών».

'^ϊϊόβεζ^ες τ^ς περεστροφεχης
κενήοεως της Γης·

Γ
'· (Ι

< Π

: 94. Πάντες οί πλανηται ε'/ουσιπεριφορικήνΓ νΐ-
Τίν πέρι£ του Ήλιου· άλλ' έχει άποδειχθη έπι
έον δτι έκαστος πλανήτης έχει ωσαύτως περί*
ροφικήν κίνησιν και έφ' έαυτόν. Τούτο έ'χει προσ-
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διορισθη "δια των παρατηρηθέισών, μέσω του
λεσκοπίου, κηλίδων έπι της επιφανείας των π7
νητών τούτων. Αι κηλίδες αύται κινούνται
δικώς, μεταβαίνουσιν άπο της μιας πλευράς 93|||
την έτέραν, είτα αφανίζονται και αναφαίνονται πι;
λιν είς την πρώτην πλευράν. - Έκ της παρατη©
σεως. ταύτης, έπορίσθησαν ότι οί πλανηται εχοιί
περιστροφικήν κίνησιν, ής ήουνήΟησαν νά υπολο^Ι
σωσι την διάρκειαν.

95. Έχομεν παραδεχθ^ οτι ή Γή είνε σφαιρικ
σώμα, μεμονωμένον έν τω διαστήματι. Πάντες '
αστέρες φαίνονται στρεφόμενοι πέριΗ της Γης ι
διαστήματι είκοσι τεσσάρων ωρών τοΰτο^ δεικνύέ
σι ν αί αισθήσεις. Άλλ' εάν ώναλογισθτ} τις τ
άπειρον άπόστασιν, ήτις αποχωρίζει ήμας άπο τ
αστέρων, θά 'ίδη ότι είνε ανάγκη,εάν ούτοι κινών:
περ'. ήμας, ν' άποδώση είς τά σώματα ταύτα Τ
χύτητα υπέρ μετρον.

Ο "Ηλιος απέχει τριάκοντα οκτώ έκατομμύ|:
λεύγας* άπο της Γης. Ή μάζα αύτου είνε τριαΙ:
σίας πεντήκοντα πέντε χιλιάδας φοράς μεγάλητί
της ημετέρας σφαίρας. Έπρεπε, έάν περιεστρέφέ
πέριΗ ημών, νά διατρέχ-η δύο χιλιάδας έξακοσ-ί
λεύγας κατά δευτερόλεπτον, και ή -κίνήσις αυτη
ήτο μηδέν έν συγκρίσει προς την των αστέρων,
όποιοι ώφειλον νά διατρέχωσι χιλιεκατομμύρια λε
γών έν τω αύτω χρόνω ϊνα συμπληρώσωσι την ή^·
ρησίαν αυτών κίνησιν.
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Πως θα ήτο δυνατόν αστέρες τόσον άπομεμα-
κουσμένοι άφ' ήμων, μεμονωμένοι ,χωρίς έκαστος
ν ττν οιαστήματι., όγκου απείρου έν συγκρίσει προς
τον της Γης, να είνε ήναγκασμένοι νά στραφώσι
■τέρι£ τοΟ άτομου τούτου ; Άλλ' δμως έ'χει άποδει-
^ ή περιστροφική κίνησις του Διός, του Κρόνου,
φν οί δγκοι είνε άλλως τε πολύ μεγαλήτεροι του
όγκου·*τή^ γηίνης σφαίρας* Πρέπει λοιπον νά παρα-
ίεχθώμεν δτι ή Χ ή κινείται περι τον εαυτής άξονα,
και δτι ή κίνησις- του Ηλίου και των αστέρων εί^ε
φαινομενική προκύπτουσα έκ της περιστροφικής
κινήσεως της Γης.1

ί 96. Ή Γη ς·ρέφεται λοιπον περι εαυτή ν έκ ου-

(<) Ή μδλλον απερίσκεπτος ενστασις ήτις έγένετο έναντίον
·,7\ς κινήσεως τής Ρής εΤνε θτι τά πτηνά όφείλουσιν, έν πε-
ίιπτώσει ταύτη, νά βλέπωσι την Ρήν φεύγουσαν προ των ποδών
ων. Ή. ίνστασις α'ίτη ανεφύη έ'κ τίνος ποιήματος προς τήν
στρονομίαν. Τοΰτο λέγει :

«Έάν ή Γή έστρε'φετο περι τόν αξονά της, τά πτηνά έν τψ αέρι
ά 2.βλεπον τήν Γην καΐ τά δάση φεύγοντα υπό τους πόδας αΰ-
[©V. "Θά έ'βλεπον τάς φωλεάς των, τους νεοσσούς των, παρασυ-
ρμένους διά,τ-^ς κινήσεως τής Γ?ις από δυσμών προς άνατολάς·
τρύγων δεν θά έτόλμα ποτέ ν' άπομακρύνηται της επιφανείας
,ς Γ^,ς, έκ φόβου μή χάση τήν κατοικία ν της.»
?Αλλ* ή Ι'νστασις αύτη εΤνε ανίσχυρος : ή ατμόσφαιρα κα\
ϊάντα τά σώματα τά όποΤά είσι βεβυθισμ.ένα έν αύτη μετέχουσι
:?,ς κινήσεως τ?*ς Γ?ϊς. Τοΰτο εΤνε ώσπερ έά.ν, έν τινι πλοίψ
ίπερ βαδίζει ταχέως, λίθος τις άφεθ^ έλεύθερος έκ τοϋ ύψους τοΟ
στοΰ· πίπτει εύθέως ε!ς τόν πόδα τοΟ^Ιστοΰ, έπειδή κατά τήν
:τώσιν αύτοΰ μετέχει τής κινήσεως τοΰ πλοίου.
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σμων προς ανατολάς· συμπληροΐ -δε την κίγησζ
τ αύτη ν εις είκοσι τέσσαρας ώρας περίπου. Έπειδ
ή περιφέρεια του ισημερινού έ'χει μήκος 4000 μύριζ
μέτρων περίπ®υ, εκαστον ση μείον του ισημερινό
οιατρέ/ει 4000 μυριόμετρα εις είκοσι τέσσαρας ,ά
ρας, ή περί 'τά τρία .μυριόμετρα κατά παν προίτό^
λεπτόν, ή 463 μέτρα κατά δευτερόλε-πτον.

υ-

Ετησία κίν^αέ^

97 Ή Γνί, κατά τό σύστηαα του Κοπερνίκοιβ
και τους νόμους του Κ.επλέρου, κινείται πε.ρι τον 'Ή-Π:
Αι ο ν κατά τι ν α ελλειψιν.

98. Ή έ'λλειψις αυτη' διαφέρει μικρόν της περιΐ|·
φερείας του κύκλου. Όνομάζουσι δε την καμπύλη||!
ταύτην βκλείτεπκ ην. . ?

Όν.ομάζουβιν ου-ω καμτεύλτιν (ΐ^ύ ί,πειδή

*>είψε·.ς δύνανται νά λάβω-τι χώο,αν, μ^νον όταν η
ληνη «υρίσκηται εντ&ς του έπιπέϋου υι λίαν εγγύς τω έπε
ττέδω τη- καμπύλης.

Τό έπάυεδον της τροχιάς τη£ Γης ,εϊνε πλάγιο*1
προς το έπίπεοον- του ισημερινού. Τέμνει οέ
έπίπεοον τούτο υπό γωνίαν 23^ 28' περίπου. Την
γωνία ν ταύτην καλουσι ττ-Χαχιόζητα της έκλει|
π^ικης. > .!

Εντός της ουρανί α ς, σφαίρας, θ.ά καλέσωμεν
έκλειπτικήν μέγαν κύκλον της σφαίρας, τέμνοντα,
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5>ν ούράνιον ίσημερινόν υπό γωνία ν 23° 28', και ό·

&κλος ούτος θά είνε έ κείνος ον ο "Ηλιος ©αινε-
ί" - - '
ψι δι ι -περιγράφει έν τ·τ} πορεία αύτοΟ.

| ^ημείο)θί,ς. Έπι των σφαιρών και έπι τ<

γραφικών χαρτών, βλέπει τις ίχνογραφημένον μέ-

κύκλον όστις τέμνει τον ίσημερινον υπό τήν-

Γ.&νίαν ταύτην των 23° 28'. · Καλοΰσι ο' αυτόν

Ηβηλειττηκην. Ό κύκλος ούτος περιλαμβάνει πάντα

έα σημεία της Γης, απέναντι των. οποίων δ ήλιος

ϊαί^εται δ τι ευρίσκεται «.λληλ ο δ ι α δ όχω ς, έν ττ^
, , , , ,

γινομένη ήμερησια κινήσει αυτού. .

| Τό συμπλήρωμα της πλαγιότητος της έκλει-,
ϊΗτικής εΤνε 66° 32'" αύτη είνε ή άπ.ό του πόλου
^όστασις του ύψιστου σημείου της. καμπύλης.
99. Ή περί τον 'Ήλιον περιφορά της Γης συμ-
,ηρο.υται εντός τριακοσίων έξήκόντα πέντε ημερών
έντε ωρών τεσσαράκοντα εννέα λεπτών. Ή περίο-
ος αύτη ονομάζεται τμοπιχον έτος.
Καί η Ικ/ε^πτικτ) έχει τους πόλους αυτής ώς ο ιση-

'Η άτνό της εκλειπτικής άπόστασις άστέρος τινός όνο-
-',άζεται Λ-^ίίεοί· τού άστίρός. Τοϋτο μετρείται ·έπΙ της πε-
ι ΐφερείας^^ καθέτου μεγίστου κύκλου, "©νομίζεται μή-
τον άοτέψός τό τόςο·ν α^ης <κλειπτι*ης τό περιλαμβα-
ί·ί μβνον μεταξύ του σημείου της εαρινής ισημερίας καΐ
ου ποδός της περιφερείας του κύκλου του πλάτους αύτου.

100. Ή γραμμή της κοινής τομής του έπιπέδου
" ου ισημερινού μετά του επιπέδου της εκλειπτικής
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ονομάζεται γραμμή τών δεσμών ή τών ίσημεριί
101. Τά σημεία του ούρανου όπου οί δεσμοί σι
αντώσι τήν εναστρον σφαΤραν ονομάζονται
Ισημεριών.

Ή γραμμή τών. δεσμών" δέν είνε σταθερά Ιν τω ούραν||
μετατοπίζεται, άλλα λίαν βραδέως- δυνάμεθα δ υ. ω ς
Φεωοώρεν αυτήν ώς. σταθεράν.

δε ικνόουσιν ι?(χΐν δτς 6 ήλιος £χει £<ϊ{:
κίνχσιν : δια τοΰ συλλογισμου, έ Κοπέρνικος κατώρθαί
V άτοδβίςγι, ή κίνητις αυτνι είνε ή περιφορά τ?)ς Γης. |||ν

/

\
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102. Έν τγι ένιαυσίω αυτού κινήσει, ό άξων τής
Γης μένει πάντοτε παράλληλος έαυτφ· ούτως ώστε.
ι'αν ή Γή λάβ-η διαδοχικώς διαφόρους θέσεις έν τη
Εκλειπτική, ο άξων θά λάοη ωσαύτως διαφόρους
)έσεις επί \του κύκλου -τούτου, άλλα πάντοτε αί
':έσεϊς αύται θά είνε παράλληλοι, άλλήλαις.

Ή κλίσις του άξονος επί τή<; έκλειπτικής είνε
66° 32' σχεδόν. 'Τό δε συμπλήρωμα είνε 23ο 28··
χυτη είνε ή πλαγιότης τής εκλειπτικής επί του έ-
^ιπέδου του ισημερινού1.

«Β>αδνθ2-*.έν*2 κίνησες τοΰ 'ϊΐλ&ου.

403. Ιδού νυν έ κείνο όπερ.φαίνεται ότι συμβαί-
νει έν τώ ούρανώ όταν τις παρατηρή τήν πορείαν
του, ήλιου : -

(1) Ό γήινος αςων, λαμβάνων διαφόρους θέσεις έπΙ τής έκλει-
πτικής, θά κάμ·^ γωνίαν τινά μετά τής έιτιβατικής άκτΐνος της
άχθείσης άττό τοΟ κέντρου τοό Ηλίου πρός. τήν καμπύλην· ή γω-
νία «δτη θά μεταβάλλεται μεταξύ 66°32' και 123°28'.'

©ά λάβτ) μεταξύ τ&ν δύο τούτοι όρίων -πάσας τάί δυνατάς με-
γεθύνσεις ώστε θά δυνηθή νά εΤνε όξεΤα, ορθή η άμβλεΤα.

*Εκ των διαωόρων μεγεθύνσεων τής γωνίας ταύτης,.έξαρτΟ&νται
αI έ^οχαΐ και αί ανισότητες τΟν .ήμερ&ν καί τ&ν ν\ικτ£ϊ>ν.

"Οταν ή γωνία εΐνε όρθή, ή ήμέρα εΐ\ε 'ίση με τήν νύκτα· δη-
λαδή ε7νε ο χρόνος τής Ισημερίας.

Όταν είνε όξεΤα> ή ήμέρα εΤνε μείζων τής νυκτός.

Όταν αΐ>τη εΤνε άμζλεΤα ή ήμέρα εΤνε έλάσσων τής νυκτός.

ΤαΟτα ττάντζ ώς τιρός τό ήμέτερΟν ήμισφαίριον.
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Έάν τις συγκρίνη τή ν φαινομένην πορείαν του Ή4
λίου προς τήν πορείαν αστέρος τ'νός.θά ιδ*} δτι ο νΗ;ί
λιος διερχόμενος τον μεσημβρινόν, ήμέραν τίνά,κατ4
τον αυτόν χρόνον καθ' δν καΐ δ αστήρ, τήν έπαύριο
θα διέλθω αύτόν 4-λεπτά πρωία βραδύτερον ή {
αύτδς άστήρ* τήν άκολουθον ήμέραν θα οιέλθ-β αύ|·
τον 8 λεπτά βραδύτερον δηλαδή" δτι, έκάστη\
ήμέραν, ό "Ηλιος φαίνεται δτι προχωρεί κατ* ίδί
τινά κίνησιν προς τήν άνατολήν.

Τέλος εις τό τέρμα των τριακοσίων έΗήκοντ®
πέντε ήμερων και τετάρτου της ημέρας περίπου, ο
""Ήλιος και ο αστήρ θά διαβωσιν έκ νέου κατά τήν
αυτήν ' στιγμήν τόν μεσημορινόν.

Όφείλει τις νά παραδεχθη δτι οέν κινείται ο νΗ4
λιος, άλλ' ή Γη κινείται έκ δυσμών προς ανατολάς!,
και δτι ή πραγματική αυτη κίνησις της Γης παράΗ
γει τήν φαινομένην κίνησιν του Ηλίου- ' |

Αί διάφοροι θέσεις άς λαμβάνει ή Γη. έπι τήστ;
εκλειπτικής είνε ή αίτια της οιαφορας των επο-
χών και της άνισο τη τος των ήμερων και των νυ-:
κτών. Άλλ' άφου δεν εχομεν συνείοησιν της κι-
νήσεως ταύτης, άποδίδομεν τάς έποχάς εις τήν'|
φαινόμενη ν κίνησιν του Ηλίου.

έίΤ

104. "Οταν ο Ήλιος φαίνηται ή μι ν έν τφ έπι-
πέοω του ισημερινού, όπερ συμβαίνει τήν 9 Μαρ-
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Ι#ο-υ, ο'.αγράφει τον ίσημερινον εις είκοσι τέσσαρας
3«ς, και λέγομεν ότι είνε. εις τήν έ&ρινην Ιση-

Ά λλ \ αναχωρώ ν άπό της 9 Μαρτίου, 6 "Ηλιος
πομακρύνεται κατ' ολίγον από του ισημερινού, α-
κολουθών πόρείαν πλαγίαν διαγράφει άλληλοδιαδό-
ως, καθ' έκάστην ήμέραν,· εκαστον των παραλλή-
α>ν τω ίσημερινόμ,μέχρις ου φθάσ-ηείς άπόστασιν 66°
άπό του βορείου πόλου* τότε ©α-ίνεται ότι ις-α-
[χι1. Τούτο λαμβάνει χώρα ν τήν 9 Ιουνίου. Όνο-
χΙάζεται δέ τό σημεΤον τούτο Θερινοί ήλιοοτάαιον.
; Από της ημέρας ταύτης, ό "Ηλιος έπαναστρέφε-
χι προς τον Ίσημερινον, διαγράφει άλληλοδια-
£χως τούς παραλλήλους, ους έχει ήδη διαγράψη,καί
βρίσκεται εκ νέου εις τον ίσημερινον τήν 11 Σεπ'τεμ-
;3ΐου : λέγομεν τότε ότι είνε είς τήν φθίνοπωρινην
ψημερί,αν. "Οταν ο "Ηλιος εύρίσκηταί είς τήν φθι-
οπωρινήν ίσημερίαν, έχει 180° μήκους. Τήν 11
επτεμβ^ίου, διαγράφει έκ νέου τον Ισημερινον εί-
χ απομακρύνεται προχωρών προς τον νότιον πόλον
αϊ διαγραφών άλληλοδιαδόχως τους παραλλήλους
μ ίσημερινω έν τω ετέρω ήμισφαιρίω, μέχρις ού
)άσ'β έπι της πλευράς ταύτης είς 66° 32' άπό του
νοτίου πόλου, οπερ λαμβάνει χώραν τήν 11 Δεκεμ-

(1} Δηλαδή 8τι κατά τό θερινόν "ήλιοστάσιον ημέρας τινάς
>Ιλ» καί τινας ήμέρας μετά, 6 ήλιος φαίνεται δτι οΰτε άπομα-
ϊύν.εται οΰτε πλησιάζει προς τον Ισημερινον.
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βρίου. Έκέϊ . φαίνεται ότι ϊσταται, και λέγεται ό^
ό "Ηλιος είνε είς τό χεϊμερινόν ήλιοστάσιον. Είτ
επανέρχεται έκ νέου προς .τόν ίσημερίνόν διαγρά
φων πάλιν τους αύτους παραλλήλους, και εύρ
σκεται είς τόν ίσημερίνόν τήν 9 Μαρτίου, άφου ΘΙ
έ'χη. διαγράψη πάσαν τήν έκλειπτικήν και συμπλ
ρ ώση τό τροπικόν 'έ'τος. . ..

105. Έάν διά τών ήλιοστασίων φαντασθώμε|
δύο παραλλήλους τώ ίσημερινώ, οι κύκλοι ούτο
6ά λάβωσι τό όνομα τροπικοί. Οι τροπικοί λοιποί
είνε μικροί κύκλοι τής σφαίρας, παράλληλοι τφ έ-
πιπέδιο τον Ισημερινού, κείμενοι εις 23° 28' άπό
ΟταΟιν άπ* αύτοΰ. , . ;

Ό εν τω ήμετέρω ήμισφαιρίω εύρισκόμενος τρο|-
πικος ονομάζεται τροπικός τον Καρκίνον ό εΐ
τω νοτίω ημισφαίριο) ευρισκόμενος ονομάζεται τροί
πικός τον -Αιγόκερω.

106. .Λέγονσιν οτι είνε ισημερία, καθ' ας ήμερας
6 °Ηλιος εύρίσκεται έν τω Ισημερινω, δηλαδή τάς|
ήμέρας καθ' άς εύρίσκεται εις τάς αψίδας, επειδή
τότε αι ήμέραι είνε ϊσαι προς τ ας νύκτας, δια πάν-
τας τους λαούς της γής. Τή+ 9 Μάρτίον, ό "Ήλιοφ
είνε είς τήν έαρινήν ϊσημερίαν τήν δέ 11 ΖΣεπτεμ~\
βρίον είνε εις τήν φθινοπωρινήν ϊσημερίαν,
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Την· 9 Ίοννίόν, δ "Ηλιος είνε εις το θερινον ήλιο-
\.άθιόν\ την δε. 9 Λεχεμ6ρίον*εϊνε εις το χειμερινον
Ιϋούτάοιον.

Από της 9· Μαρτίου μέχρι τη- 9 'ΐουνίου, >ογιζόμεθα
Ια ρ. Έν φ & "Ηλιο; προχωρεί Ιν τω βορείω ιζμισφαι-
ή Γ^-~βερμα£νεται βαθμηδόν, τά φυτά εχουαι σπαρτί
βλαστάνουσιν έκ του κόλπου τϋς Γΐς.
Από τίς 9 Ιουνίου μέχρι της 4 1 Σεπτεμβρίου λΰγι-
ιεθα τό θέρος. Ή Γίϊ, θερμαινομένη έπΙ μακρόν ενεκα
ϊϊς παρουσίας του 'Βλίου, παρέχει είς τά. φυτά με -

ΐ^την αυτών "αΰξησιν, οί σπόροι ωρνμάζουσινώςκαΐ οϊ
>ποί..

'Από της 11 ν Σεπτεμβρίου μέχρι της 9 Δεκεμβρίου, λο-
όμεθα τό φθινόπωρον. Κατά τόν χρόνον τοΟτον, δ
3)αος; άπομακρύνεται άπό του βορείου Ημισφαιρίου. ΓΗ
ψύχεται κατά μικρόν ο[ άνθρωποι εργάζονται, πάντες
καρποί είσι «υνηθροισμένοι, τά δένδρα φυλλορροουσιν.
'Από τϋς 9 Δεκεμβρίου μέχρι τ^ς 9 Μαρτίου, λογιζό-
I Ια τόν χειμώνα. Ή Γϋ ψύχεται Ιπαισθητώς, αί δέ πλά-
ι, ι χ ακτίνες τοΰ Ηλίου δεν δύνανται νά θερμάνωσιν αύ-
1». Αυτη είνε συχνά κεκαλυμμένη υπό της χιόνος. Τούτο
ιβαίνει, ούχΐ διότι κατά τόν χειμώνα ιζ άπό του Ηλίου
ί:§«*τασις τής Γής είνε μείζων 9ι κατά τό θέρος, διότι
ι» ί&αίνει τό Ιναντίον, άλλ* Ιπειδ^ αΣ ήλίακαι άκτϊνες
ι ;τουσι "πλαγίως έπΙ τ$ς επιφανείας αύτης καΐ θερμαί-
,σΐν αύτήν βλιγώτερονν



Τί> παρόν σχήμα δεικνύει τά· διαφό^υςί Οίτζις
Γης Ιν τί) κινήσει αυτής επί τϊίς. Εκλειπτικής* 'Ο "ΊΗλφ
τεθΫ) σταθερός έν τω κέντρω της Ιλλειπτ*κης καΐ ]
Γη φαίνεται οτι διαγράφει την ε^λειπτικ^ιν, καΐ
λαμβάνουσι χώραν αϊ διάφοραί έποχαί. Έν τΫ) κινησϊ
αυτοΰ δ άξων της Γης μένει σταθερώς παράλληλος εαυτα
ώς δεικνύει τί> άνωτέρω σχϊίμα 18.

Τοεαΰταί είσιν, «πI της ημττέαας σφαίρας, αΠπιδράσβι|
της φαινομένης πορείας τ:>ϋ 'Ηλίρι» καΙ της> περί τον
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ϊ απο του αν-

■ ■ ·ί· ? ·,-■■

ζκτικόν πόλο ν και ΐστα ται είς

ρκτικοΟ πόλου. Ό τελευταίος ούτος πόλος εΤνε
^βυθισμένος έν τη σκια άπό της 22 Μαρτίου,
ίω δ αρκτικός πόλος δεν έχει παύση - νά φωτίζη-
άι άπο της έποχής ταύτης, (σχ. 22).,

ό της 9 Ιουνίου μέχρι της 11 Σεπτεμβρίου
• επανέρχεται είς τόν ίσημερινόν,· διαγράφω ν
υς αυτούς παραλλήλους* τό ύψος αύτου έλατ-
υται άπό ήμέράς είς-ήμέραν, και ή διάρκεια των
ιερών νίνετα'ι όλιγώ'τερον μακρά. Τήν 11 Σε-
ιεμβρίόυ, ο "Ηλιος ευρίσκεται έν τω ίσημέρινω,
ί ή ήμέρα είνε ίση τη νυκτί. Τό φαινόμενον είνε
^ύτό ώς κατά τήν 9 Μαρτίου. (σχ. 21)

'ί'Από της 11 Σεπτεμβρίου, ό "Ηλιος άπομακρύ-
! ται άφ' ήμών κατά μικρόν, προχωρών προς τον
[ ίιον πόλον* Τά ήμερινά τόΗα γίνονται δι* ήμας
ίψ όλίγον μικρά, και αί ήμέραι σμικρύνονται
χδοχικώς ρ-έχρι της 9 Δεκεμβρίου, ότε ό "Ηλιος
είς το χειμερινό ν ήλιοστάσιον* τότε έχομε ν
βραχυτάτας ήμέράς του έτους-, και τήν 9 Δε-
ϊϊίβρίδύ, τδ ήμέρ^νόν τό'Ηα'ν είνε δσόν" Ιν'εστι μί-
ν, και τό νυκτερινόν τόΗον όσον έ'νεστ» μέγα, ως
ή^λ βί ς . Ή γη εύρισκε τάι, κά'Τά τήν στιγμήν
ώ!την, έν θέσει ακριβώς αντιθέτω εκείνης έν η
ιΙσάετο κατά" τό Οερινόν ήλιοστάσιον. Τό φως
- Ηλίου ύπερβαίνΞι τόν άνταρκτικόν πόλον κατά
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23° καί ϊσταται είς 23° ^ άπό του αρκτικού*
ανταρκτικός πόλος είνε διαρκώς έν τω φο>τΙ οό
της 11 Σεπτεμβρίου, και άπό της. έποχης ταύτ^
ο έτερος πόλος είνε διαρκώς έν τώ σκοτει.

108. Τα σημεία τα κείμενα, οπου το φώς ιστι
ται κατά τά ηλιοστάσια, προσδιορίζουσα δυο μικρό
κύκλους της σφαίρας, οί οποίοι καλούνται πολι
κύκλοι.

Οι κύκλοι ούτοι είνε παράλληλοι τφ ιΟημερϊί
και άφίοτανται τ οϋ π όλον κατά 23° γ.

Άπό της 9 Δεκεμβρίου μέχρι της 9 Μαρτίου!
'Ήλιρς πλησιάζει τον ίσημερινον διαγράφων τ
αύτούς παραλλήλους· τά ήμερινά τόξα βαίνο
πάντοτε αυξανόμενα* τό δε υψος του Ήλιου γίνετ
άπό ήμέρας είς ήμέραν μείζον* αί ήμέραι αύ
νονται.

Τήν 9 Μαρτίου, το ήμερινον τοΗον είνε ίσον |
νυκτερινώ, και ή ημέρα είνε ίση τ^ νυκτΐ, ώς ι
όλίγου έρρήθη.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

94. Οί πλανάται ?χουσι πε—
ριστροφικήν κίνησιν περί έαυτούς;
Π ©ς δύναταί τις νά βεβαιωθη
περί τ?ϊς κινήσεως ταύτης ;

95. Αποδείξατε οτι ή Γ*ν έ-
χει περιστροφικών κίνησιν ιτερί
τόν έαοτής αςονα.

96. Τίς έστιν κατά δβυτερόλε-
πτον, ή ταχύτης εκάστου ση-
μείου τοδ ίσημερινοΟ ;

97. Πως καλεΤται ή χρο
τής Γής ;

98. Ποία εΤνε ή θέσις αύ
ώς προς τόν ίσημερινον ; Τί I
έκλειπτική ;

99. Τί έννοοΒμεν λε'γοντες ,τ
πικόν έτος ; Τί έστι πλάτος
τί μήκος άστέρος τινός $

100. Τί έστι γραμμή τβ&ν
σμ©ν.
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101. Τί έννοοϋμ,βν διά τών.ξπϋς Ισημερία, ήλιοστάσιον ; Πό-
Α*(α>ν Ισημερίας η δεσμών ; Ισαι Ισημερίαι κατ* ετος γίνόν—

102. Ποία εΤνε ή θ^σις τοΟ α-.ται ; Πόσα ήλιοστάσια ; Κατά, .
ϊος τής Γής έν^τφ πβριφορική |τίνας έποχάς -Τ

ιήσει αυτής ;
^03. Έξηγήσατετήν φαινομέ—

κΓνησιν τοΟ Ηλίου.
I 0.4. Εξηγήσατε τήν άλλε-

ληλίαν τών έποχών.
105. Τ£ εΤνε οί τροπικοί ; Τά
ί λ ατά των ;
06. ΊΤέννοοΟμεν διά λέ-

4 07, Ποία αΙτία παράγει τήν
άνισότητα τών ήμερών καί τών
νυκτών κατά τάς διαφόρους έπο—
χάς τοΟ έτους ;

4 08. Τί καλοΟνται πολικοί
κύκλοι; Πόσοι ές αύτών υπάρ-
χουσι ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

ς- ·

\7?ρί *ΗΜου. —- Μεοα πρός προσδιορισμοί τον όγχοχ,
χαϊ τής άπό τής Γής άποστάσεως τον *ΗΛίον.
-— Ζώδια χαI ζωδιακά σημεία.

Πηγή ακένωτος ζωής, μοίάρχα τής ήμέρας

ό τοΟ συς-ήματος ήμών στηρίζων τους άστέρας·
αΐτίατής κινήσεως, ώ άστρο ν σελασφόρον,

ίίπου ή φύσις Ιρριψβ δημιουργίας σπόρο ν Γ
Όμοίως σφαΤραι κύκλω σου συστρέφονται σκιρτώσαι.

ώς κύκλιρ λύχνου στρέφονται ψυχαίτό φώς διψώσαι,
Τό πβν έκλείπει δι* ήμ£ς, έάν τό φώς σου δύση,
έάν τήν σφαΐραν Γου (5οπή ολέθρου άφανίσ^.

Περί Ήλίοο.

0. /Ο "Ήλιος είνε σώμα φο.>τεινόν· ή ίδια-αύ-
ίνησις, εξεταζόμενη, είνε φαινομενική κίνησις,
ρέιτει ν' άποδοθγ, ώς έ'χει άποδειχθη, είς τήν
ατικήν κίνησιν τής Γής.
μέση άπόστασις του Ηλίου άπό τής Γή είνε
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38200000 σχ,εδον ή 153ΓΟΟβΟ μνριομετ^

"Εχει περίπου 350009 λευγώνδιάμετρον/ή 1430(1)
• μυρίομέτ ρων.

111. Ή περιστροφική του Ηλίου κίνησιστ απςιδξΐ
κνυεται δ,ιά της κινήσεως των κηλίδων αύτου.

ΈπισκοποΟντες προσεκτι^ώς τόν "Ήλιον διά εγχρ.ώωγ όάλοι
εΰρίσκομεν ^πΐ τ 7» ς επιφανείας αύτο.Ο μελα.ΐνας κηλίδας σχήμα*;
άκανονίστου καΐ μεταβλητού. ΑΙ κηλίδες αύται διέρχο^τα.ι ί
ήλιακόν δίσκον είς δεκατρείς περίπου ήμέρας, άφανίζονται I:
τινα χρόνον^ σχεδόν 'ίσον, κα\ αναφαίνονται έκ νέου. Ή ύπαρ!
τ(Ι>ν κηλίδων τούτων παρέσχεν άφορμήν τφ ®ΐϊρσχέλ<ρ νά εΐκά
οτι τό σώμα τοΰ '.Ιλίου εΤνε πυρή ν σκοτεινός κα\ στερεός,
οποίου μέρη τινά εχουσιν άποκαλυφθφ ένεκα τοΟ άποτελέσμ
τος των ταλαντώσεων τ?ϊς φωτεινής ατμοσφαίρας, ^ όποία πε
βάλλει αυτόν.

412. Ό Γαλιλαίος συνεπέρανεν, έκ της κινήσε|
των κηλίδων, δτι ό "Ηλιος συμπληροΐ τήν πεί
στροφικήν κίνησιν. αύτου είς % Ο ημέρας.

«^υσεκή κατάστασι; το'3 Γ-8}ϊ'Χ£ου.

143. Αχπλάς δ συγγραφεύς της ούρανία,ς μηχανι*
θεωρεί τον Γ'ϊΙ\ιον ώς σώμα καιόμενον. Συνεπάγεται διι
τι έκ του κόλπου των ή.φανστεί^ν,; περιλαμβάνει,
πέμπονται άέρια άναπεφλεγμένα α τί να διέρχονται
πλανητικον σύστημα, φέροντα πανταχού την θερμό ΐ"
καΐ τ& φώς.'

'Ο "Ερσχελος, ώς προείπομεν φρονεί οτι δ "Ηλιος
στερεά μάζα, περιβεβλημένη φωτβινην άτμόσφαιραν.
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*ίϊ περί τ5) φωτεινής ταύτης άτμασφσίρας δοξασία στηΓ
εται ΙπV του φαινομένου τοΟ ζωδιακού φωτός. Τό φ&ς
;ι®το είνε άσθεν^ς ύπαύγεια κυανίζουσα, ητις σπανιώτατα
«(τρέπει νά βλέπει τις όπισθεν αύτίίς τους άστέρας· συνο-

ύει τόν "Ηλιον, καί παρατηρεί τις αύτλν δταν δ άστίϊρ

ιΛτος έινε ·ηδη υποκάτω του βρίζοντος.

Ού'δεν λοιπόν θετικόν γινώσχομεν περί της φυσικές
καταστάσεως του ΡΗλίου. Επάγονται δέ είς την παρατη-
ϊ: ΐσιν ταύτην άπλα σημπεράσματα.

Καθ' όσον άφοροι την Ταχύτητα, μεθ' η; τ?> φως τοΟ
«Ιστέρος τούτου διασχίζε^ τό υπερμέγεθες διάστημα, δπερ
Αποχωρίζει αυτόν άπό της Γης, δ Ιστιν 153 Ικατομμυ·
ων χιλιομέτρων, δ Δανός άστρονόμος 'Ραϊμερ εχει
Προσδιορίσει αυτιών. Ούτος δπεσττήριξεν οτι τί> φως δια-
τρέξει τ^)ν άπόστασιν ταύτην είς 8 λεπτά πρώτα 4 8 δεύ-
ρα. Εινε ταχύτης 308000 χιλιομέτρων κατά δευτερό-
επτον.

■ ΕϊερΙ των ιωδίων καί τών ^α>!5εακω.ν

σημείων.

114. Οί άρχαΤοι. αστρονόμοι οί έζετάσαντες τήν
••■ορείαν του -ηλίου εΐδον ότι, έν ττ) φαινόμενη πο-
|;|ίια αύτ,ου., έ'κειτο αλληλοδιαδόχους αντίκρυ διαφο-
ων αστερισμών. Οί αστερισμοί ου τ οι: είνε δώδεκα
|όν αριθμόν, ώς και οί μήνες του έτους,,ονομαζό-
μενοι ζώδια- συνιστώσι δε τήν ζ φ δ ι αχ ην καλούμε-
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νην ■ ζώνήγΐ' Οί ποιηταί έχουσιν άποκαλέση αύ<
δώδεκα οικίας του Ηλίου.

Ή ζωδιακή ζώνη έ'χει πλάτος 17° μοιρών, τέμ
νεται οέ υπό τής εκλειπτικής είς δύοισας ζών
": " κέ^μένας έκα τέρωθεν αυτής· ώστε έκατέρα τούτ
εχει πλάτος 8° γ. Αί τροχιά! τών γνωστών είς το
αρχαίους πλανητών περιλαμβάνονται πάσαι έν
ζώνη ταύτη τών

17ο.

115. Τά ζώδια ή οί αστερισμοί τής ζωδιακή
ζώνης εχουσι τάκόλουθα όνόματα και σύμβολα:

Κριός "ν" Ζυγός ^^

π- ~ _ . Σκορπίος

1 αυρος η

Δίδυμοι

Λ* *Τ ΤΤ.

τγ ~ θο . Αιγόκερως ^

.Καρκίνος ^ 1 1 '

Λέων Λ 'Τδροχόος^

Παρθένος ™ Ίχθύες

116. Διήρεσαν τάς 360° τής εκλειπτικής είς
δώδεκα μέρη έκ

30ο εκαστον : Ώνόα,ασαν δ' εκαί
στον σημεΤόν τών διαιρέσεων ζωδιακον ο η μείον. Έ-
χουσι δώσ-/} εις τά ζωδιακά σημεία ταΰτά ονόμα-
τα, οία καί είς τους αστερισμούς. Πράγματι, τά;

(I) Εσφαλμένως λέγεται ζψοιαχός κύκλος υπό τών σνγ~
γραψάντων έλληνικήν Κοσμογραφίαν Ό κύκλος εΤν* έπίπεδον
περιοριζόμενον ΰπά καμπύλης, ένφ τό περί ου πρόκειται. εΤνε
εόρεΤα ζώνη τής ούρανίας σφαίρας. Πλείονα έν ήμετέρα

Διδασκαλική.
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|ά)διακά σημεία εκειντο άλλοτε άντικρυ των ομω-

· - ·; , ..

>μα>ν αστερισμών· άλλ' ένεκα της μετατοπίσεως*"
5>ν δεσμών (§ 101), τά ζωδιακά σημεία δεν κεϊν-
';αι πλέον αντικρύ των αστερισμών. Ου τω το ση-
μεΐον του Κριού κείται ήδη "αντικρύ των ιχθύων.

ά σημεία θα παρίστανται διά των συμβόλων, α.
ί'^ομέν δώστζ\ δια τούς αστερισμούς- άλλά δεν πρέ-
πει νά συγχέηται τό ζωόιαχον Οημεΐον προς τόν ο-
Ι^ώνυμον άστερισμόν ή τό ζφδιο*.

Φαινομέν*/] πορεία τοΰ Ηλίου
^έπε της έχλεεπτδκης.

117. Ό Ήλιο;, κατά τήν έαρινήν ίσημερίαν^
ψοΟται έν^-τ^ έκλειπτικη μετά του σημείου του
£ριου, παρέρχεται τό σημεΐον τούτο, τό του Ταύ-
30υ και τό των Διδύμων, και τήν 9 Ιουνίου εύρί-
^κεται είς τό σημεΐον του Καρκίνου* τότε, στρε-
φόμενος πρός τόν ίσημερινόν, παρέρχεται τό ση-
ιεΐον τοΌ~ Καρκίνου, τά σημεία του Λέοντος και
ής Παρθένου, και τήν 11 -Σεπτεμβρίου, ευρίσκεται
.·.ί,ς τό σημεΐον του Ζυγου: παρέρχεται και τό ση-
χεΐον τούτο, το του Σκορπιού και τό του Τοξότου,.
και άφικνεΐται είς το σημεΐον του Αιγόκερω τήν-
9. Δεκεμβρίου· παρέρχεται τόιε, έπιστρέφων προς-
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τόν ίσημερινόν, τόν Αιγόκερω, τ.όν Ύδροχό.ον.
■ν : 'Ι-χθΟστ, · *αΙ ευρίσκεται είς τόν ίσημερινόν ,κ:!

είς τό σήμείον του Κ.ριου, κατά τήν έαρινήν ίσ*
μερίαν-

418. Τά σημεία, άπό του Αιγόκερω ρ-έχρι τό
Καρκίνου, ονομάζονται άνιόντα σημεία, έπειοή απ
του Αιγόκερω (-*·έχρι του Καρκίνου ό Ήλιος άνέρί
χεται ώς προς ήμας. Τά λοιπά σημεΤα ' όνομάζον:
ται κατιόντα, έπειδή διερχόμενος τά. σημεία ταυτο
6 "Ηλιος απομακρύνεται τοΰ βορείου πόλου.

119. Ή γραμμή των δεσμών λ υφίσταται μετά.·
τόπισίν 'τινα κατ' άντίστροφον:" φοράν - της πορείας
του Ηλίου, άφου τό σημεΤον του Κριού, κείται νυν
αντικρύ του αστερισμού τών ίχθύω^, ό όποιος εύ-!
ρίσκεται έν τώ ετέρω ήμισφαιρίω. Ή παλινδρομική
αύτη κίνησις τών ισημερινών" σημείων παράγει τό*
φαινόμενον της μεταχωρήσεως τών ισημεριών,

• · ΊΓά. ζωδοαχά 'ση;ι.ε'ΐά ' δεαβο&.εν&ι
■ή γ^ και ο.χο ο "Μλεος-

120. Θά

έπαναλάβωμεν ακόμη (διότι είνε άπά-
ν _ ραίτητον νά κατανοηΟη ή άλήΟει-α. αύτη) οτι δεν
βαίνει ό "Ηλιος, αλλ' ή Γη διαγράφει τήν έκλέι-
πτικήν,. και αύτη επομένως διαβαίνει· τά σημεία.



ί^ον. ή Γη διαβαίνει τά σημεία τα αντίθετα έ-
ι^ίχςρν α φαίνεται διαβαίνων ό "Ι^Αιος- ούτως, ό-
αν ο "Ήλιος είνε εις τό σημεΤον του Κριοΰ, η Ι ή
ΐίνε είς τό' ση μείον του Ζυγο'ϋ· όταν ο' ο "Ήλιος
ν'ε είς τό σημεϊον του Καρκίνου, ή Γη είνε εις τό

Ε λ" 'ΐ Ί ' " α / ν ' '

ου Αιγόκερω (σν-24 .
* - γ \ /ν- ι

σ7ν

. 24,

Παραδεχόμεθχ ώς άπ/ϊδέδειγμένην τήν κίνη-τιν τ?1ς περιψορδς
και τ ή ς περιστροφής τ*;ς Γής, αρχήν εγ* ής ε'χομεν έμμείν^ £νε-
.χα τής αξίας αυτ^,ς. "
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121. Ή Γή διαβαίνει τά δώδεκα ζωδιακά ση|!]
με ία, συμπληροΌσα έπι του άξονος αυτής τριακο».
σ'ιας έξήκοντά έξ άκεραίας στροφάς, καΐ έ'χει άρχί-

ση ήδη η τριακοσιοστή εξηκοστή έβδομη στροφ*}|1

-■ Ϊ|γ

οταν ή 1η αφικνειται εκ νεου εις το σημεΐον του
Κριού.

Άνεσότης των εποχών.

122. Τά δύο σημεΤα ισημερίας και τά δύο ήλι$
οστάσια διαιρουσι τήν ήλιακήν τρόχιάν είς τέσσα-
ρα τόξα άνισα αντιστοιχούντα π^,ός τάς τέσσαρα*^
έποχάς του έ'τους: το έαρ, τό θέρος, τό φθινόπωρονί
και τον χειμώνα. . ;·"'·;> ·

Το μέγιστον τών τεσσάρων τούτων τόξων τρερι-ί'
λαμβάνεται μεταξύ του Θερινού ήλιοστασιου κ α ι ί
της φθινοπωρινής ισημερίας. Ό "Ηλιος δαπανα διά.
νά διατρέξη το τόξ-ον -τούτο χρόνον μείζονα εκεί-
νου, όστις απαιτείται ίνα ούτος διατρέξη έκαστον·
τών άλλων τόξων, ή αντιστοιχούσα λοιπόν επο-
χή, ήτις έστι τό θέρος, είνε ή μηκίστη τών έποχών
του έ'τους. ~

Ιδού ό χρόνος της πορείας του Ηλίου έφ' εκά-
στου τών τεσσάρων τούτων τόξων :

Άπό του θερινού ήλιοστασιου μέχρι της φθινο-
πωρινής ισημερίας, 93 ήμέραι 14 , ώραι 13 λεπτά-,
πρώτα.
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ραργύρου, έβδομή^οντα εΗ ύφεκατομμέτρο.>ν ΰ-
ισορροπεί στήλην άέρος, εχουσαν ύψος άπαν
ο υψος τής ατμοσφαίρας. Ό αήρ λοιπόν είνε σώ-
α στα,θμιστόν. Ή υπό του άέρος έΕασκουμένη πί-
Τίς εΤνε 103 )αλιογράμμων έφ*' εκάστου τετραγω-
κου ύτέοδεκα μέτρου· μάλιστχ αυτή δέν γίνεται
ρνον έκ τών άνω προς τά κάτω, άλλα μεταδί-
ται καΟ' δλας τάς διευθύνσεις. Είνε προσέτι 17
<.00 χιλιόγραμμα επί πάσης τής έπιφανείας του
(υματος άνθρωπου τινός, έ'χοντος τό σύνηθες άνά-
τημα* . άλλ' έπειδή διανέμεται ίσου καθ' όλας
•ί )κς διευθύνσεις, ισορροπεί- ούτως, ώστέ κατ' ουδέν
|*.ποδίζει τν'ά τών κινήσεων μας. ;; '· '.·*

ί θά 'ίδωμεν ότι του άέρος είνε ή πίεσις ήν ύφί-
βτίταται ό έν τώ σωλήνι υδράργυρος· διότι, έάν ά*
ν^λθη τις επί τίνος όρους, έπειδή ή άτμοσφαιρική
ι:ίεσις έπι τής έπιφανείας ^τοϋ υδραργύρου, του έν
ω ύποδοχεΤ περιεχομένου, είνε άσθενεστέρα, ο ύ-
ράργυρος θά κατέλθη έν τώ σωλήνι είς ύψος όλι-
<£τέρον τών 76 ύφεκατομμέτρο>ν. Έάν τούναν-,
ίον ήθελε τις κατέλθη είς τό βάθος υπονόμου τι-
»4ς, ο ύδράργυρος θ' άνήρχετο έν τώ σωλήνι, ε-
πειδή ή πίεσις, ή έπιφερομενη έπί τής έπιφανείας
Λόοΰ έν τώ ύποδοχει ύδραργύρου θά έγίνετο μεγα-
Ιήτέρα. Έκ τών γνώσεων τούτων έπορίσθησαν τό
:ι.|έσον του μετρεΐν τό ύψος ορούς τινός ποιούμενοι
^ρήσιν του βαρομέτρου.

(ΚΟΣΜΟ ΓΡΑΦΙΑ) 6

- ' '·' - '



— 82 —
32ύν0εσες άέρος.

130. Ό άηρ εν φ είμεθα Ιμβεβαπτισμένοι σχημαΗ
ζει πέριξ της Γης στιβάδα ίχουσαν πάχος 14 μέχρι \
λεύγων, καλοΰσιν Ιίτμόσφαιραν. οΰ τζ άκτίς της
«ινε 1500 λεΰγαι,'τό πάχος της άτμοσφαίρας είνβ ·
εκατοστών εκείνης περίπου.

Λαμβανόμενος κατά στιβάδας ί<ανώς λεπτάς, δ
φαίνεται άχρους* άλλα βλέπομεν αύτδν κυανοΟν, θεωρό
τ«ς άπαν τό μέρος τής άτμοσφαίρας τό δρατόν δπερά
τοΰ δρίζοντος.

131. 'Ο άηρ σύγκειται Ικ δύο άπλων ούσι&ν μεμιγμι
νων, τοΰ δξυγόνου καΐ του άζώτου. Τό δζυγόνον είνε
άνατπνεύφμον συστατικών τοΰ άέρος, καΐ τό παράγον τ
καΰσιν. Τό άζωτον βίνβ «!ς τήν άναπνο^ν άχρηστον. *Επ
εκατόν μέρων, δ άηρ περιλαμβάνει 21 μέρη δξυγόνου κ
79 άζώτου. άποσύνθεσις τοΰ άέρος δφείλεται τφ Αα
βουαζιέ, γάλλω χημικφ, θανόντι τω 1 794.

'Ο άήρ περιέχει Ικτός τούτων <3λ£γον άνθρακικόν
καΐ μ^ταβλητην ποσότητα άτμών ύδατος* .

' ίΕτϊ&δρασ&ς τοΐ> άέρος έπΐ της αστρονομίας*

132. Ό άήρ σπουδαίαν κατέχει θέσιν έν τ^ όι
στρονομία, και ύπο ταύτην οφείλομεν κυρίας νά έ'
ζετάσωμε-ν αυτόν.

Ό άήρ διαφανής ών, άπορροφα. μ,έρος τών φωτέί·
νών ακτινών, αϊτινες τον διαπερώσιν. Οί άστέρ©
λοιπόν φαίνονται είς ήμας λαμπρότεροι κατά τί
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10 ή κατά τόν ορίζοντα, διότι όταν αστήρ τις
ίσκηται ολίγον υπεράνω του ορίζοντος, αί άκτΐ-
άς πέμπει, διερχόμενοι ι πλαγίως τήν άτμό-
ιραν, φθάνουσιν εις ήμ,ας προφανώς διά μέσου
ι'νοτέρας μάζης αέρος.:

.33. Τό λυκόφως καν τό λνκανχές οφείλονται εις
> παροϋσίαν του αέρος έπϊ της ήμε τέρας σφαί-
. Τά Ολικά μόρια έξ ών ό αήρ σύγκειται διαθλώ-
κατά πάσας τάς διευθύνσεις τάς φωτεινάς ά'-
νας καί ή -διάθλασις αυτή παράγει κατά τήν
υσίαν το Ο Ηλίου, τό ούγκεχυμένον φως ο φω·4
ρ.^εί' ή μας. Τοιουτοτρόπως όταν ό αστήρ ούτος
Μ Οποκάτω τοϋ ορίζοντος, αί ακτίνες α Οτου δεν
ανται νά φθάσωσιν ή μας κατ* ευθείαν, αλλά δι-
ονται τάς ύψηλοτέράς χώρας της ατμοσφαίρας
ωωτίζουσι τά μόρια του άέρος άτινα έκπέμπου-
ήμίν βαθμηδόν τό φώς,'. Παράγεται τότε τό δι-
υν φαινόμενον του λυκόφωτος τήν έσπέραν κ«ί
λνκανγονς την πρφίάν.

Χάρις ττ^ παρουσία του άέρος λοιπόν, ώς βλέπει
δεν μεταβαίνομεν έν άκαρεΐ άπό της ήμέρας ε!ς
νύκτα καί άπό της νυκτός είς τήν ήμέραν.
34. Ή διάρκεια του λυκόφωτος μεταβάλλεται
τω πλάτει· έν ταΤς ήμετέραις χωραις, τό λυ-
χ<|ως εκλείπει καί γίνεται νύξ, όταν ό Ήλιος κα-
η ύπέρ τάς 17 μοίρας ύποκάτω του δρίζοντος.
135. Ό άήρ είνε προσέτι απαραίτητος διά νά
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διαχέηται βαθμιαίως ή θερμότης. Γνωστόν εΤνε.
ή θερμότης έ'ρχεται είς ήμάς έκ του Ήλιου* έξ
τέρου ή Γή άφου έχη θερμανθη, άντανακλα γ
θερμότητά της είς τό διάστημα.

Έάν ό άήρ δέν υπήρχε ν, έφ' όσον θά ή το
εκτεθειμένος είς τάς άκτϊνας του Ήλιου, θά ί
νετο τήν θερμότητα, άλλ' άφ' οτου ήθελεν
νισθη ούτος, θά είχέ τις ύπερβολικ.όν ψύχος. Ό ό
έν τη περιπτώσει ταύτη συγκρατεί τήν θερμότηιΗ
του Ήλιου, έ'χει θερμανθη βραδέως διά τής ι|['
ρουσίας του άστέρος* όταν δ' άφανισθη, ο άήρ βρ
δέως δύναται ν' -άποβάλλη τήν θερμότητα, ήν
χει λάβη, και μάλιστα, ή παρουσία αύτου παρέ'
έμπόδιον είς τήν πλήρη άκτινοβολίαν του θάλπαί
τής Γής ούτως, ώστε μεταβαίνομεν βαθμιαίως ά
μεγάλης θερμότητος είς μέγα ψύχος.

Ή διατήρησις τής θερμότητος έπιδράσει τής|
τρ,οσφαίρας έ'χει άποδειχθη διά συλλογισμών ' κ
διά παρατηρήσεων. Γνωστόν είνε ότι έπι τών ύψ
λών όρέων, έ'νθα ό άήρ είνε άραιότερος, ή θερμότ*.
του Ηλίου δέν προφθάνει ν' άναλύσ-β έζ όλοκλί
ρου τάς μάζας του πάγου καί τής χιόνος, αϊτιν
είσιν έκεΐ συσο->ρευμέναι* καί άφ' ότου ο "Ήλιος ;
φανισθη, ή νύζ φθάνει τάχιστα, καί τό ψύχος ^
νεται ζωηρώς έπαισθητόν.

136. Ό άήρ ού μόνον μεταβιβάζει τό φώς, ά/
προσέτι μεταδίδει αύτό καθ' όλα^ τάς διευθύΐ
σεις, καί αν δέν ύπήρχεν αύτός, αί ακτίνες του I
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ε|ΐυ θά έφώτιζον - μόνον τινά αντικείμενα, άλλ'
«£|ΐνα άπερ δεν θά έφωτίζοντο άμέσως, θά ήσαν
||Ι βαθεία νυκτί.

137. Ή διάρκεια τών φαινομένων του λυκόφω-
ψά καΐ του λυκαυγοΰς, έν τω αύτώ τόπω, έΕαρτα-

έκ της καταστάσεως της ατμοσφαίρας. Έν
εΐίει, οσφ μάλλον δ άήρ εΤνε διεσταλμένος τόσω
άλλον ή διάρκεια του λυκόφωτος είνε μακρά,
|| διά τούτο ή διάρκεια του λυκόφωτος της
πέρας είνε μείζων της του λυκαυγους της πρωίας.

ΙΓ

138." Σχεδόν σόμπας ό κόσμος γινώσκει ότι τήν
'ρίαν και τήν έσπέραν, δύναται τις ένίοτε νά θεω-

τόν "Ηλιον εύκόλως διά γυμνου οφθαλμού
ρ είνε αδύνατον τήν μεσημβρίαν. Διότι κατά
; πρω'ίαν και τήν έσπέραν ή ηλιακή άκτίς, ήτις
ρινει είς τόν ήμέτερον όφθαλμόν, έ'χει νά διέλθη
ιζονα μάζαν αέρος τότε ή κατά τήν μεσημβρίαν.
"'φάρχει, επομένως, μείζων αριθμός άεριωδών στί-
βων μεταζύ του αστέρος και του οφθαλμού
ίων, καΐ επειδή εκάστη τών στιβάδων "εξασθενεί
φ/ λάμψιν τοΟ Ηλίου, δυνάμεθα ευκόλως νά
:^οσηλώσωμεν τά βλέμματά μας έπι του φωτός
:>'ρτου, όπερ είνε άνυπόοορον κατά τήν μεσημ-

139. "Αλλο φαινόμενον υπάρχει όπερ άπαιτεΐ ί-
ίγησιν είνε δέ τούτο ότι τάστρα φαίνονται, έν γέ-

μείζονα κατά τόν ορίζοντα ή είς τό ζενίθ, και-
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τούτου ενεκα οί ποιηταί λέγουσιν ότι ο Ήλιος
ψουται ώς γίγας. Καί τούτο άκόμη είνε άπάτη τ
αισθήσεων όταν ο Ήλιος, ύφώται υπεράνω τ
ορίζοντος τά βλέμματα ήρ.ών, διά νά φθάσωσι μ
χρις αύτου, εΤνε ήναγκασμένα νά διέλθωσιν επί
δα έν οίς πληθύς άντικειμένων συγκρίσεως δύνά
ται νά παράσχωσιν ήμ"ιν, τρόπον τινά, μέσον Ιυ.γ
μήσεως της αφ ήμων αποστασεως του αστεό®
τούτου, ό όποιος φαίνεται προβάλλων ευθύς όπισθΐ
τών άντικειμένων εκείνων.

Κατά τήν μεσημβρίαν, τουναντίον, ούδέν εχ
μ„εν σημειον συγκρίσεως, καί ο Ήλιος φαίνεται ή
μΤν άπώτερον καί επομένως μικρότερος. Τούτο
ζαρτάται έΕ αύτής τής φύσεως τών αισθήσεων μς
καί είνε τόσον συμφυές προς τήν φύσιν ταύτην, ώί
τε, καίτοι έρειδόμενοι επί" του συλλογισμοί), δ£·
δυνάμεθα νά άπαλλαγώμεν τής αύταπάτης ταύτή:
Δύναται τις νά βεβαιωθη φυσικώς ότι ο Ήλιέ
δέν είνε μείζων είς τόν ορίζοντα ή είς τον μεσηϋ
βρ'.'νόν άρκεΤ, προς τοΰτο, νά θεωρήση τόν "Ήλιο
είς τόν ορίζοντα καί είς τόν μεσημβρινόν, δι' 6πγ
γενομένης υπό βελόνας έπί τίνος χάρτου.

-Αϊ διαστάσεις αύτου θά φαίνωνται ήμΐν αί αύ
ταί καί είς τάς δύο θέσεις.

'ΙΕϊτ έδρασες έ-τζΐ τ-ης μ-Ξ-τεωρολογέοις-
140. Τέλος, είς τήν μετάθεσιν του άτμοσφαιρί
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ΰ-άέρος όφείλομεν τάς καταιγίδας. Έν τφ κόλπω
^του σχηματίζονται: ή ομίχλη, ή βροχή, ή χιών
χάλαζα, τά νέφη-. Τά νέφη φαίνονται συχνά κε-
βωματισμίνα-, άφ' ού άφανισθτ^ ό "Ηλιος, έπειδή
.υτά μεν ευρίσκονται τοποθετημένα υψηλότερο ν ή-
ν, αί δε ακτίνες του Ηλίου δύνανται ακόμη ν
τανακλωνται επί των νεφών τούτων, όταν ό Ή-
1!ος έ'χ-β κρυβτ; ήδη άπό των ημετέρων οφθαλμών.

: --· Άστρονομ-εκή δ&άΟλασες.

141. Ά λ λ ' υπάρχει φαινόμενον λίαν σπουδαίο ν
ά τους αστρονομικούς υπολογισμούς, καί ό πα-
''γει ή παρουσία του άέρος. Τό φαινόμενον τούτο

ε το της αστρονομικής δναΟλάοεως.
|.|( διάθλαΌΐς λέγεται το όπτιχον φαι-

·δϊ Ό·ό οί άοτέρες <ραίνοντοει ήμιν εις νψος
ώτερον εκείνον, δ πράγματι εχονοιν.

! 1 - ^ " ' ^ ^ σχ 25

' πϋτός, διερχόμενα*, στιβάδας του άέρος επί μάλλον
||1 μάλλον πυκνρτέρας, θλώνται /ο υ.τω ς-, ώστε ή
Ι^ύΒυνσις αύτών, αντί νά είνε ευθεία γραμμή,
ίν!ε γοαααή καμπύλη· ενεκα τούτου ο αστήρ

ι '"' - -. ; ' · ■

Η .Γ . -
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θυσ^]γ}θη εν ω ρλεπομεν ετι αυτόν, και οε
εινε υπεράνω του ορίζοντος δταν βλέπωμεν αυτί
άνατείλαντα.

Ή άοτζίονομική ΰιάΘλαΟίς επιβραδύνει την άφ€
νειαν των άοτέραιν ν.άι ταχννει την εμφάνιοιν αύτδχ.

Άπαραί τη τον είνε νά οιορθώται, έν τοις άστρι

νομικοΐ'ς λογισμοΐς, ή έκ της οιαθλάσεως προε

χομένη πλάνη. ,

Εκτροπή.

142. "Αλλο φαινύμενον δύναται νά μεταβάλλτ) τήν <
ληθη θέσιν τών άστέρων. "Ελαβε τουνομα εκτροπι
Αυτη προέρχεται Ικ της κινήσεως του φωτός συμβαινούστ
συν τη κινηιει της Γη;. Ή κίνη^ις αυτί παράγει
φαινόμεΝΟν τοιούτον, ωσνε ο£ άστέρες φϊίνονται διαγρ^
φοντες ίλλειψιν πέριξ του άληθοΟς αυτών τύπου. Ή φα
νομένη λοιπόν θέσις έξαρταται Ικ της κινήσεως τής Γ?
καΐ του φωτύς. Ή δέ εκτροπή δέν δύναταί ποτ» νά παρά
γάγη δπερβολικην πλάνην, άλλ' άνέρχεται τό πολυ ί
20", δπ«ρ άπο τελεί έν σχέδον δεύτερον λεπτόν χρύνοι)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-

128 Τίνες εΐαΐν αί κυριώτα— άήρ τ®ν αστρονομικών <ρά
ται Ιδιότητες τοΰ άέρος ;

129. Τί εΤνε βαρόμετρον. ΕΙς

τί δύναται νά χρησιμεύση τό ορ-
γανον τοΟτο :

4 30. Τίς έατίν ή σύνθεσις τοΰ
άέρος ;

431. Τί έατιν άπλοΰν σΟμα ;

νομενον ;

133. Τί εινε λυκαυγές ; Τί λι
κόφως-;

134. Ποία Λ έπίδρασις αύτη ώ
πρός τό φως ;

135. 'Ως πρός τήν θερμότητα
1ϊ>6. Τί θά συνέβαινεν άν 81

132. Τίνα έ-πίδρασιν ένασκεΤ ό,ύπήρχεν άήρ ;
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4 87. ΔιατΙ τήν πρωίαν καΙ|ται μείζονα κατά τόν όρίζοντα
έσπέραν δύναται τις ένίοτε ή είς τό Ζ£ν(0 ;
θεωρ^ τόν Ήλιον διά γυμνοθ| 4 40. Τ£ς ή έπίδρασις^τοΰ άέρος
$αλμοΟ καί δέν δύναται κα-!έπΙ τής μετεωρολογίας ;
τήν μεαιαμβρίαν ; | 141. Τί καλείται άς-ρονομική

38. Όποίαν θέσιν κατέχει ό

έν τή μετεωρολογία ;
39. ΔιατΙ τάστρα φαίνον-

διάθλασις

442. Τ£ καλείται έκτροπή ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'.

Λιάφοροι θέσεις άς δύναται νά κατέχη παρατηρητής τις
έπΙ τής γηίηης σφαίρας. — Ζώναι. ·— ΙΙΛάτος.
-— Μ ήχος. -— Σφαϊραι χρησιμεύουσαι πρδς
την σπονδήν τής χοσμογραφίας.

Α,ςάφοροε" βέσε&ς ας δύναταε νά
ίτα.ρα,τ^ρνϊτ'ής τες της σφαερας-

143. Τρεις θεωρούνται κυριώταται θέσεις άς δύ-
αται νά λάβ-β παρατηρητής τις έπΙ τής γηίνης
ραίρας : δύναται νά εύρίσκηται έπι του πόλου ή

του ισημερινού ή μεταξύ του ισημερινού καί του
ίόλου.

144. "Οταν παρατηρητής τις εύρίσκηται έπι του
'^όλου, τό έπίπεδον του ορίζοντος του παρατηρητοΰ

ούτου είνε παράλληλον τφ έπιπέδω του ίση μερι-
ού, καί λέγεται, περί του παρατηρητοΰ, ότι έ'χει
Τίήν παράλληλον Οφαϊραν.

145. "Όταν ο παρατηρητής εύρίσκηται έπι του
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ισημερινού, τό έπίπεοον του ορίζοντος ευρίσκε-τι
κάθε τον επί του επιπέδου του ισημερινού, καΐ λέγί
ται τότε οτι ό παρατηρητής €χει τήν όρΘτγν σφαίρα)
146. "Οταν 6 παρατηρητής εύρίσκηται μεταΐ
του ισημερινού και τοΌ πόλου, τό έπίπεδον του ο|
ρίζοντος τέμνει^τό του ισημερινού ύφ' οίανδήποτί
γωνίαν, και λέγεται δτι ο παρατηρητής έ'χει ττ||
τιΚαγίαν σφαΐραν.

Θεωρουσι λοιπόν, ώς προς τήν_ θέσιν τών· τόπα>^
τρία ήδη σφαιρών : τήν παράλλ.ηλον σφαΤ.ραν, τήΗ
δρθήν κα'ί τήν πλαγίαν.

ΜαράλΧηλος αφ<χΖρ&..

147. Έάν παρατηρητής τις έ'χη τήν-παράλληλο
σφαΐραν, θα βλέπτ^ πάντοτε τους αυτούς αστέρας
τό έπίπεδον του ορίζοντος θα κρύπτ-β άπ' αύτου του
αστέρας του έτερου ήμισφαιρίου. Ό πολικός άστη
θά είνε διά τόν παρατηρητήν τούτον έγγύτατα το%
ζενίθ- οί οέ γειτνιάζοντες τώ ίσημερινώ" αστέρες θ4
είνε έγγύτατα του ορίζοντος, καΐ θά στρέφωνταί
πάντες πέριζ του παρατηρητου είς είκοσιτέσσαρας
ώρας. Ό παρατηρητής ούτος τεθειμένος' έπι τοΕ
βορείου πόλου, θά ιδίβ τόν "Ηλιον από της 9 μαρ-
τίου, ήμέρας καθ' ην ο "Ηλιος- διαγράφει τον ίση-
μερινόν, μέχρι της 11 Σεπτεμβρίου,. Παρελθόντος
του χρόνου τούτου, δ "Ηλιος θά έχη κρυβτ} από τών
οφθαλμών αύτου. Έν τούτοις, ενεκα της άστρονο-



Ιικής διαθλάσεως,.θά βλέπ-η.αύτόν έπί πολλάς ήμέ-
ας ττρό της 9 Μαρτίου, καί μετά τήν 11 Σεπτεμ-
ρίου. θά εχ-η επομένως επί εξ μήνας ήμέραν καί
λοιπόν χρόνον νύκτα. Άλλα θά εχη ε'τι έπί δύο
:·;χεδ.όν μ-ήν^ας λυκαυγές, καί έπί τοσούτον χρόνον
ίυκόφως τής έσπέρας·-.·μετά δέ τούτο θά έ'χη βυ-
ίσθ^ ε^ίς εντελές σκότος. Ή Σελήνη, διαρκούσα
' ϊούς δύο μ-ήνας τής νυκτός, θά φωτίζη τόν παρα-
Ί&ηρητήν τούτον .έπί ενα μήνα φαινόμενη δις ύπε-
ϊ,άνω τοΰ ορίζοντος αύτου. «

: ι Ό νΉλιος θά φαίνηται ότι στρέφεται πέριΗ του
παρατηρητοΰ τούτου, καί επομένως ή σκιά αύτοΟ
&α στρέφητε ωσαύτως είς είκοσιτέσάαρας ώρας δία-
Ϋράφουσα κύκλον πέριξ αύτου. Ή περίστασις αύτη
3?υνετ'έλεσεν ώστε νά δοθη είς τούς άνθρώπους, οι-
;,|ΐνες θά ήσαν είς τους πόλους, τό όνομα περίσχιοι.



2φαφ% ορθή.

148. Ό παρατηρητής, ό οποίος έ'χει τήν ορθή
σφαΐραν, βλέπει πάντας τους αστέρας εντός ε'ικο
τεσσάρων ωρών ούτοι διαγράφουσι πάσας τάς ή|
μιπεριφερείας εξ ανατολών προς δυσμάς. Ό "ΗλιΙ
ος διαγράφει τον ίσημερινόν τήν 9 Μαρτίου και
τήν 11 Σεπτεμβρίου, δ παρατηρητής ούτος έ'-
χει, κατά τάς ή μέρας έκείνας, τόν "Ηλιον είς το
ζενίθ αύτου τήν μεσημβρίαν τάς δέ άλλας ήμέ4-
ρας, δ "Ηλιος είνε δτέ μέν προς βορρίχν, δτέ δε
προς νότον : προς βαρραν μέν άπό της 9 Μαρτίου
μέχρι 11 Σεπτεμβρίου· προς νότον δέ άπό II Σε-
πτεμβρίου μέχρις 9 Μαρτίου*- Ή σκιά του παρα^
τηρητου είνε, έν μέν τη πρώτη περιπτώσει, προ
βεβλημένη άκριβώς κατά τήν μεσημβρίαν προς νό
τον, έν δέ τη δευτέρα, είνε άκριβώς προβεβλημένη
προς βορραν. Αί ήμέραι είνε 'ισαι προς τάς νύκτας,;
αφαιρουμένων τών αποτελεσμάτων της διαθλάσεως.Ι

2φαιρα, πλαγία.

149. Ό παρατηρητής δ έχων τήν "πλαγίαν σφαΤ-
ραν βλέπει εν μόνον μέρος τών αστέρων είς είκο-
σιτέσσαρας ώρας· οί δέ αστέρες ούτοι διαγράφουσι
περί αύτόν τόΗα πλάγια τω δρίζοντι. Ό έν τω
βορείω ήμισφαιρίψ ευρισκόμενος παρατηρητής, πέ-
ραν δέ του τροπικού, ουδέποτε βλέπει τόν "Ηλιον
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ίίιρός βορραν, καΐΝ τήν μεσημβρίαν ή σκιά αύτου
•προβάλλεται κατ' εύθεΤαν προς βορραν. Διά δέ τόν'
ύρισκόμενον μεταξύ, του τροπικού και; του ισημερι-
νό, ό νΗλιος ευρίσκεται ότέ μέν προς βορραν, δτέ
-5ε προς νότον, και δις του έ'τους, είς ίσην άπόστα-
άπο του ηλιοστασίου, έχει τον Ήλιον είς τδ
νιΟ αύτου. Ή σκιά του είνε λοιπόν προβεβλημέ-
η ότέ μέν προς βορραν ότέ δέ προς νότον. (σχ. 28.)

Ζώναι τής Γης

ΙοΟ. Όνομάζεται ζώνη
έρος της έπιφανείας της
Τιφαίρας περιλαμβανόμενον
ύ.εταζύ δύο παραλλήλων
πιπέδων* εάν δέ τό έτερον
τών παραλλήλων έπιπέ-
■5|ων έφάπτηται της σφαί-
ίας, λέγουσιν ότι ή ζώνη
κύτη έχει μίαν μόνον βάσίν.

Γινώσκομεν δτι ό ού-
άνιος τροπικός είνε κύ-
κλος παράλληλος τώ έ-
ϊειπέδφ του ισημερινού
:*αι κείται εις άπόστασιν
:^3<> 28' άπ' αύτοΟ.

Ύποθέσωμεν δτι εις
αρτόστασιν 23° 28' έκα-
τέρωθεν του γηίνου ιση-
μερινού άγει τις δύο κύ-
κλους παραλλήλους τώ
:|άημερινώ' οί κύκλοι ού-

σΧ·
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τοι λαμβάνουσι το δνομα γήινοι: τροπικοί.

Έάν είς άπόστασιν 23° 28' από τών πόλων, $
66° 32' άπδ του ισημερινού, άγάγ*^ τις δύο κύκλου
παραλλήλους τω ίσημερινώ, οί κύκλοι ούτοι λα^ί |
βάνουσι τδ δνομα πολικοί κύκλοι. Άπέχουσι δ' ούτοι
άπδ τών πόλων δσον οί τροπικοί άπδ του ίσημερινουΐ

151. Τούτου τεθέντος, δύναται τις νά διαιρέσ4
τήν έπιφάνειαν της Γής, είς πέντε μέρη. Τδ μετα|Ι
Ηύ τών τροπικών περιλαμβανόμένον μέρος τής Γής
ονομάζεται <5ιακεκανμενη ζώνη. Οί τήν οιακεκαυμέ-
νην ζώνη ν οίκουντες- λαοΐ.έχουσι δις του έτους τόν
'Ήλιον είς τδ ζενίθ, δι' ο έ'χουσιν όνομασθή ασκλοΐ
δηλαδή άνευ σκιάς*, επειδή δίς του έ'τους, κατά
τήν μεσημβρίαν ή σκιά αύτών προβάλλεται είς τό]
κέντρον τής Γής και δέν έ'χει ίχνος έπι τής έπιφα-|
νείας τής σφαίρας. Τό λοιπόν του έτους, ή σκιά
αύτών προβάλλεται ότέ μεν προς βορραν, ότέ^ δε
προς νότον, δι' ο έ'χουσι κληθη προσέτι άμψίονιιο^
ή λαος με όνο οκιάς. _ .1

152. Καλούνται εύκρατοι ζφναι^ έκάτερον τών
μερών τής γής τών περιλαμβανομένων μεταξύ ε-
νός τροπικού καΐ ενός πολικού κύκλου. Οί λαοί ο¥-
τινες κατοικουσι τάς εύκράτους ζώνας δύνανται νά
καλώνται ετεροΟκιοι, έπειδή. κατά τήν μεσημβρίαν
οί λαοί τής βορείου ευκράτου ζώνης προβάλλουσα
τήν σκιάν αύτών προς βορραν, ένω οί τής νοτίου
ευκράτου ζώνης λαοί προβάλλουσι τήν σκιάν αύ-'
τών ποός νότον.
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153. Καλουσι χατεψνγμένας ζώνας έκάτερον της
ς μέρ®ς, περιλαμβανόμενον .μεταξύ του πολικού
Ι'ιξκλου καί του πόλου.

Υπάρχει λοιπόν μία διακεκαυμένη ζώνη, δύο
τεψυγμέναι και δυο εύκρατοι.

Υπάρχει ή βόρειος εύκρατος ζώνη και ή νότιος-
π άρχε ι ωσαύτως βόρειος καί νότιος κατεψυγμένη
νη.

Ή διακεκαυμένη ζώνη και αί δύο εύκρατοι ί-
υσι δύο βάζεις·.

(Α I δέ δύο κατεψυγμέναι ζώναι έ'χουσι μίαν μόνη ν

(ΓΙ V.

Γεωγραφικόν πλάτος.

ί54. Προσδιορίζομεν τήν θέσιν τών τόπων έπι
• Ρής διά μέσου του πλάτονς καί του μηχονς
ψών".

: ΙΊΤίάτος τόπον τίνος καλείται η άπο τον ιόηβε-
-$όν εγγώνιος άϊίοόταύις τον τόπον τούτον·, λόγι-
ί^ενη έτά τον τόξόν τον μεσημβρινού τον διερχο-
Ιι>οτ; δίά τόν τότΐόν τούτον.

1ΣνμεΙωσις. Τό γεωγραφικόν μ^κος καί πλάτος ίλαβον
Γονομα αυτών έκ του μιί'κους καί του πλάτους τ$ς Μ'ε-
,|είου θαλάσσης. Επειδή τό μέν γεώγρ. μήκος 2χει τ$,ν
ΰνσιν του μήκους της θαλάσσης ταύτης, τό δέ γεώγρ.
ΐάτος εχεί τήν διεύθύνσιν ^οΟ πλάτους αύττίς.

155. Το πλάτος- τόπον τίνος ισούται τω ϋψεύ τον

II - ■ . _ _

!ϊ ^ ". ··" -- .- . - - - ν·
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πόλον νπεηάνυι του έπιπέδον τον ορίζοντος τοζ
τόπον τούτον.

Έάν παρατηρητής τις
εύρίσκηται έπι του ιση-
μερινού (σχ. 30), οί πόλοι
θά φαίνωνται αύτω έν τω /
έπιπέδω ^οΌ ορίζοντος
0Ρ· άλλ' άν προχωρήσηΟ
κατά μίαν μοΤραν προς
τόν έτερον πόλον, ό ορί-
ζων αύτου θά ταπεινωθη
προφανώς κατά μίαν μοΤ-
ραν, καί ό πόλος θά φαί-
νηται αύτω υψωμένος σχ. 30.

κατά μίαν μοΐραν υπεράνω του έπιπέοου του όρί
ζοντος· έάν ό παρατηρητής προχωρήση κατά δύ:
μοίρας, ό πόλος, θά φαίνηται αύτώ ότι ύψούται κατίίί

ουο μοίρας, εαν ο παρατηρητης εινε εν τω σημει^ο
ό ύποθέτομεν_άπέχον κατά 50 μοίρας άπό τοΟ ίσγ
μερινοΰ, ο πόλος Π θά έ'χη ύψωθη κατά 50° ϋπε;
ράνω του ορίζοντος ΟΡ, κ.λ. λοιπόν, τέλος, το ύ1
του πόλσ"υ, υπεράνω του έπιπέοου του όρίζο^τ?
τόπου τινός, είνε ίσον τώ πλάτει τοΌ τόποί^|^ί|
του' ούτως, ώστε όταν θέλη τις νά λάβη ιΐΧα
τος τόπου τινός, άρκεί νά ζητήση τό ύψος του πε
λου.-^ υπεράνω του έπιπέδου του ορίζοντος. "Εχων
τό ύψος του πολικού άστέρος ύπεράνω του όρίζό|
τος τόπου τινός, έ'χει τό πλάτος του τόπου τουτόί| -
Τό πλάτος είνε βόρειον διά τους έν τώ ήμετέρι

-
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έχει μεσημβρίαν,. όταν το ετερον εχη μεσονύκτιον,
|και τανάπαλιν.

158. Όφείλομεν. νά σημειώσωμεν δτι πάντες οί
μεσημβρινοί τέμνονται κατά τόν άζονα. Ύπάρχου-
σι μεσημβρινοί, προς ανατολάς καί προς δυσμάς του
μεσημβρινού των Παρισίων. 'Αφου ή περιφέρεια
ίτου Ισημερινού είνε δι-^ρημένη είς τριακόσια έζη-
κοντα ί'σα μέρη, 0' αριθμέ τις 180° μήκους προς
ανατολάς των Παρισίων, καί 180° προς δυσμάς-;

159. Παρατηρητής τις έχων ν' έκτελέσ-η τόν γύ-
ρον της Γης, διευθυνόμενος πάντοτε προς άνατο -
ίλ&ς,1" Θά έ'χγ) διατρέξ·^ κατ' αρχάς τάς εκατόν όγ-
.^οήκοντα μοίρας του ανατολικού μήκους. Έξακο-
λουθιφν πάντοτε προς ανατολάς, ο παρατηρητής
^ά έύρεθγΐ ε^ 181° άνατολικόν μήκος, ή είς 179°
δυτικον' κοίΐ ούτω καθ' έξης, Οά έ'λθΐβ είς 182° ά-
νατολικόν μήκος, δηλαδή είς. 17 8° δ υτικον κ.Λ.

Ί ■ ; . _ - . ~ .-'■■■

| 160. Ό Ήλιος, έν τ-β πορεία αυτού, διέρχεται

Βία πάντων - των μεσημβρινών έντός είκοσι τεσ-
σάρων ώρων διατρέχει λοιπόν 360° μήκος είς εί-
κοσι τέσσαρας^ωρας· διατρέχει επομένως μίαν μοί-
ραν πλάτο'υς είς ώρας ή είς 4λ^· του χρόνου.

Μετά τήν Οεωρίαν ταύτην, βλέπει τις ότι ή διαφο-
ρά των ώρων θά δώσγ] τό μήκος. Οί τόποι οί πρός
ί&νατολάς κείμενοι έ'χουσι τον Ήλιον προ ήμων„

Γ-· ■
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και επομένως, μεσημβρίαν πρότερον ήμ,ών. Οί δε
■προς δυσμάς ευρισκόμενοι έ'χουσι τον "Ηλιον βφ*-;
δύτερον ημών, καΐ έπομενως μεσημβρίαν βραδύς
τερον ημών. ΒΧέττει τις Χοιιταν οτι ο^ροΧογιον καλώ£ [}
έφφνθμιβμένον θά, δύναται νά χρησιμεύΟΎ] προς
τί^οοδιοριομον τοϋ μήτιονς τόπον τίνος.

Έάν παρατηρητής τις αναχώρηση έΗ Άθην
φέρων μεθ' έαυτου ώρολόγεον καλώς. ερρυθμεσμέ-| ['
νον, καΐ φθάσας είς τίνα τόπον, άριθμη μίαν ώραν
μετά μεσημβρίαν, όταν το ώρολόγιόν-του θά σημεία
οι μόνον μεσημβρίαν, συμπεραίνει οτι ούτος "εχ«|;
μίαν ώραν πλέον ή οί έν Αθήναις* λοιπόν 6
λιος έχει μεταβη είς τόν μεσημβρινόν αύτου πριν
νά μεταβ%. είς τόν μεσημβρινόν τών Αθηνών
λοιπόν είνε πρός^ ανατολάς· και, άφου μία ώρα άν
τιστοιχει πρός 15°, τεκμαίρεται έκ τοΑτου οτι είνεΐ.
είς 15° άνατολικον μήκος.

Έάν τό ώρολόγιόν του έσημείου μίαν ώραν, κοί!||
ύπήρχε μεσημβρία έν ω τινι ούτος εύρισκε το τοπ^
τούναντίον θά έλάμβανε χώραν : θά ήτο πρός δυ
σμάς τών "Αθηνών είς 15° μήκος.

Διά του μέσου τούτου οί ναυτιλλόμενοι δύναν
ται πάντοτε νά γινώσκωσι τήν θεσιν αύτών, ·έπ
τής άπειρου, εκτάσεως τών θαλασσών.
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τών σφαφών ών δύναν^ν τ&ς νά
χρήσιν προς οπο^δήν τής
/,^ωγρβΜρίας καί τής κοσμογραφεας.

^υσιν, επι της γηινης σφαίρας, οτι το-
στ ος τις «Τι/β δ άντίηονς άλλον τοπον, οτοί^εΐνε εκ
μ,έτρον άντίθετος τούτον.

162. Πρδς τήν σπουδή ν
της γεωγραφίας και τών
Γκυριωτάτων ούρανίων φαι-
νομένων, έπενοήθη ή κατα-
σκευή τριών ειδών σφαιρών.
; Ή πρώτη ονομάζεται γη-
Ινη οφαιρα (σχ. 34).
, Ή δέ δε υτερα, ονρανια
[όφάΖρα, έν "η βλέπει τις κεχα-
ραγμένους τους κυριωτάτους
Κύκλους, ωσαύτως τους α-
στέρας καΐ^ τούς αστερι-
σμούς μετ& τών σχετικών σχ. 32
ζέσεων αύτων.

Η 163. Ή τρίτη λαμβάνει τοδνομα κρικωτή Οφαΐ-
£«* ανττ] δέ δέν είνε άλλο τι ή τταράσταοις τών κνρι-
ίοτάτων κύκλων της ονρανί<χς σφαίρας.
\ 164. Θεωρουμένη, έν τη μεγίστη αυτής άπλό-
Ι^ητι, ή κρικωτή σφαϊρα περιλαμβάνει δέκα κύ-
κλους, έκ τών οποίων ες είνε μεγάλοι καί τέσ-
σαρες μικροί. Οί ε ζ μεγάλοι είνε : ο ισημερινός—-
Ρ μεσημβρινρς,-^ό ορίζων,-—ή εκλειπτική καί οί
5>ύο κόλουροι (σχ. 33).



σχ 33 - σχ 34

165. Καλούνται κόλονροι δύο κύκλοι, τεμνόμέ.
νοι κατ' όρθήν γωνίαν είς τούς πόλους της έκλε»τΓ
πτικής, και ών δ μέν είς διέρχεται διά τών ίση
μερινών σημείων, ό δ' ετερος διά τών ηλιοστασίων
Ό πρώτος ονομάζεται κόλόνρος τών ίσημ,εριώϊ
ο δεύτερος κόλονρος τών ήλιοσταΟίων. ϊ

1 66.Οί τέσσαρες μικροί κύκλοι είνε οί δύρ τροπιγί_
καί οι δύο πολικοί κύκλοι. * "· . ; |

Ή ζωδιακή εικονίζεται έπι της κρικωτής σφα
ρας, μετά τών συμβόλων αύτής, διά τίνος ταινία^
ίκανώς ευρείας. __

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-

143. Τ£να θέσιν δύναται νά ται περίσκιαι ; δείξατε τά κοσμ.<
λάβη παρατηρητής τις έπΙ της γραφικά φαινόμενα δι' έκάστι
σφαίρας ; τ&ν σφαιρών παράλληλον, όρθ;

4 44. Τί έστι παράλληλος καί πλαγίαν. ,

σφαίρα; 450- ϋΐς πόσας ζώνας δια

4 45. Τί έστιν ορθή σφαίρα; ρεΤται ή Γη;
4 46. ΤΙ έ στι σφαΤρα πλαγία ;| 4 51. Τίς έστι διακεκαυμέν
447. 448. 449. Τίνες καλοΟν- ζώνη.
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152, Τί έστίν εΰκρατοι^ ζφ-
; Τί σημαίνουσίν αϊ λέξεις,
χ-ι ο. ι· .. ά μ φ ίσ κ ι ο ι, έ τ β-
σ κι ο ι ;

.Τίνες καλούνται κατε-
ιγμέναι ζθ>ναι ; Πόσαι διάφο-
■ ζ©ναι ΰπάρχουσι ;

154. Πδ>ς προσδιορίζεται ή θέ-
~τ(Ι>ν τόπων επί τϊΐς-Γής. Τί

ϊλεΤται -πλάτος τόπου τινός ;

155. -ΜΙ τί εΤνε Υσον τό πλά-
τόπου τινός. ΠίΧ>ς δύναταί
νά τοπροσδιορίση ; Κατά τί.
περίστασιν τό πλάτος εΤνε

ΐΒρειον ;

§

!γ156. Τί έστι μϊ\κος τόπου τι-
ός ;

πρΟ>τος μεσημβρινός; .Τί εινε ό
πρ&τος μεσημβρινός ήμί&ν ; Τό-
πος τις προσδιορίζεται ώς πρός
τήν γεωγραφικήν αΰτοΟ 6έσιν δ-
ταν εΤνε γνϊωστόν τό πλάτος καΐ
τό μϊ\κος αύτοΟ ; Τίνες καλούν-
ται άντ Ισκιοι, περίσκιοι ;

150. Π&ς προσδιορίζεται τό
μ?\κος τόπου τινός ;

16*. Τί καλείται άντίπους ;

162. ΠοΤαι εΤ-ε αϊ τεχνικαΐ
σφαΐραι δς μεταχειριζόμεθα διά
τήν σπόυδήν τ1\ς γεωγραφίας
κα\ τ?\ς ν.οσμογραφίας ;

163. Τίνες καλούνται κρικω-

ται σφαΤραι ;
-"164. 165. 166. Όνόμασον
157. 155. 159. Τί καλείται; του ς κύκλους αΰτϊ^ς ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ. θ*.

Περί τής ΣεΛ^ης.

Χαρίεσσα τίϊιν ουρανών παρθένε, ώ Σελήνη,
μειδίαμ' άργυροφεγγές τό προσωίπόν σου χύνει

καΐ σιωπήν ούράνιον
καΐ πότε μέν άνοίγοντα τάς πύλας τί,ς ήμέρας
συναπάντας τόν Ήλιον, καΐ πότε τό έσπέρας
~ τόν φεύγεις, κάλλος σπάνιον I

οφειλόμενα τήν ςδ&αν

κίνησιν της Σελήνης.

|ΐ67. Μετά τον "Ηλιον, ή Σελήνη είνε ό φαινό-
^νος · είς ήμας ογκωδέστατος τών αστέρων. Γι-
^σχομεν ήδη δτι τδ φαινόμενον τούτο εινε άπατη-
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λ-ον, καί οτι ή Σελήνη φαίνεται τοσον μεγάλη, μ ο
νον έπειδή είνε πλησιέστατη ημών- . _·Ι

Ή κανονίκή άλλεπαλληλία των κινήσεων, άς 'ύίΐ
φίσ-ταται ο άστήρ ούτος καί ή μεγάλη αύτης γ&ι
τνίασις προς τήν Γήν, καί αί άλλ-οτροπκκι, άς πα-
ρουσιάζει, εχουσιν έφελκύσ-ΐβ άπ& πολΧου χρόνοι
τήν προσοχήν τ·&ν αστρονομιών.

Οί πρώτοι άστρονόμοί' οί ζητήσαντεο νά προσδι
ορίατωσι τήν άποστασιν -της Σελήνης άπο τής Γ^;
υπήρξαν Άρί^ταρχος ο Σάμιος καί ο "Ιππαρχο^:. |

168. Ή ί^έση άπόστασις της Σελήνης άπ& τη ;
Γης είνε έΗήκρντα γήινα* ακτίνες, δηλαδή ανοι
των 95000 λεύγων των 4 χιλιομέτρων.

469. Ή Σελήνη είνε ο δορυφόρος της Γής, φέ
ρεται μετά τής'γής πέριΗ του Ηλίου* αλλά ταυ
τοχρονως, ένω τοΰτο λαμβάνει χώραν, ή Σελήνη;
στρέφεται πέριΗ της Γής.

170. Σνμψώνως προς τους νόμανς τον Κεπλέρον,
η ^Σελήνη κινείται εν τινι ελλείψει, -ης Γη ν.ατέ
χει μίαν των εστιών.

171. Το (ϊημεΖον οπον -ή Σελήνη ευρίσκεται έγγν
τατα της Γης ονομάζεται περίγειον. Το άέ θημείόϊ\
οπον αντη ευρίσκεται άπώτατα ονομάζεται άπογειον

172. Έάν τις λά€-β ΰπ' οψει τήν μετάθεσι-
της Γής καί έζετάση έκάστην ήμέραν τήν διεύ
Ουνσιν καί τήν υπο της Σελήνης άποστασιν, θ|
ΐδ-ΐβ οτι ο άστήρ ούτος εχει έλλειπτικήν κίνηση
πέριζ της Γής, καί ότι ή γή κατέχει μίαν των έ;



-τιων τής έλλείψεως ήν διαγράφει. Το επίπεδον
της Οεληναίας τροχιάς είνε ολίγον κεκλιμένον επί
τον επίπεδο ν της εκλειπτικής. Ή δέ κλίοις αντη
ΒΪνβ 5° 8' 49". Τά δύο ταΰτα έπίπεδα τέμνον-
ται κατ' ευθείαν γραμμήν, όνομαζομένην γραμ-
ιιη ν τών δίΟμών.

173. Καλουσιν άνιόντα δεομον, δν ή Σελήνη
πδιέρχεται δταν μεταβαίνη άπο του νοτίου ημι-
σφαιρίου . εις τ δ βόρειον καΐλουσι κατιόντα δεομονγ
ον διέρχεται δταν αύτη μεταβαίνη άπό του βο-
ρείου ημισφαιρίου είς τδ νότιον.

174. Έάν άκολουθήσωμεν τάς διαφόρους θέσεις
της Σελήνης έν τφ ούρανω, θά βλέπωμεν αύτήν
καθ* δλον τδ ετος, κατά κανονικά διαλείμματα
νά διαβαίντβ τον μεσημβρινόν, ταυτοχρόνως μέ τόν

ιον. 'Απδ δέ της έπαύριον, δέν διαβαίνει πλέον
! τον μεσημβρινδν τούτοχρόνως μέ τον άστέρα τού-
τον, άλλά μετ' αυτόν. 'Αλλ' όμως δ "Ηλιο; προ-
χωρεί προς ανατολάς, πρέπει λοιπόν νά σημπερά-
| νί»μεν δτι ή Σελήνη προχωρεί ωσαύτως προς α-
νατολάς καί {Λ-έ κίνησιν ταχύτερα ν. Αύτη προσέτι
ευρίσκεται έ ν τω μεσημβρινή μετά του Ήλιου τήν
| 29 ήμεραν ~ κατόπιν, δθεν έχρειάσθη 29 ή μέρας |
ινα έκτελέσ-η άκεραίαν περιφοράν περί τήν Γή*.
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Ή περιφορά αύτη τής Σελήνης καλείται Οννοάι-
πη περιφορά αυτής, ή Οεληνιακος μην. )

Ή συνοδική περιφορά τής Σελήνης εΤνε λοιπόν,
ό χρόνος ον αύτη χρειάζεται νά έκτελέ-)

ση τόν γύρον τής Γής, ή κάλλιο ν νά έπανέλθη είς
τήν αυτήν θέσιν ώς προς τόν Ήλιον.

175. Καλ εΤται άοτρίχή περιφορά τής Σελήνης όί|
.χρόνος, όν αύτη δαπανά ϊνα έπανέλΟη είς τήν αύ-1

τήν θέσιν, ώς πρός τινα άστέρα. Ό χρόνος τής α-
στρικής ταύτης περιφοράς είνε 27 ήμερα*· \ σχεδόν.

176./Τποθ έτων τις τήν Γήν σταθεράν, θά έ'βλε-
πεν ότι ή Σελήνη οφείλει νά διατρέξη 15 λεύγας
κατά παν λεπτόν άφου, έκτος τής κινήσεως της,
ή Σελ,ήνη έ'χει άκόμη "ν' άκολουθ^ τγ της Γής,!
συμπεραίνει τις ότι ή ταχύ της άύτής έίνε σχεδόν
τετρακόσιαι πεντήκοντα λευγαι κατά πάν πρώτον
λεπτόν. ·

477.-Οί δεσμοί τής Σελήνης παλινδρομοΟσί πρός τήν
δυσιν, διατρέχοντες <αθ' ε«.αστον έτος 19° δηλαδή
μίαν μοΐραν κατά δεκαεννέα ήμέρχς 5) 4° 27Λ κατά πάν-
τα σίληναϊον μήνα. Δεατρέχουσι τήν Ικλειπτικήν είς
εξακισχιλίας Ιτρτακοσίας Ινενήκοντα τρέϊς ήμέρας. *0 "Η-
λιος κινείται κατ* άντίθετον φοράν των δεσμών, καί
εδρίσκεται Ιν τφ αυτω σημείω τοΰ οδρανοΟ, μετά τοΟ
αύτοΟ δεσμού, είς τό τέρμα τριακοσίων τεσσαράκοντα
ήμερών ούτος είνε δ χρόνος τής συνοδικής περιφοράς τών
δεσμών. _
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178. ΛΗ Σελήνη, φερομένη πέριξ τής Γής είς ει-
».οσιν ,έννέα ημέρας και ήμίσειαν, εϋρίσκετα ι, κατά
ήν πε-ρίοδον αυτής εις διαφόρους θέσεις ώς προ*
-Ηλιον- και εις τάς διαφόρους ταύ τας 0 έσει'ζ
οφείλονται αί καλούμεναι φάσεις τ ή,- ϊΣελήΐ'ης. "Ε"
|||τω Η ο "Ηλιος (σχ. 3ο), Γ ή Γή, Σ, Σ', Σ", Σ"'
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είνε αί διάφοροι θέσεις της Σελήνης έπι της τροχιάς
αυτής, ώς προς τήν Γήν. Κα τ* αρχάς, έν τη θέσει Σ;
προφανές είνε δτι το φωτιζόμενον μέρος είνε ές-ραμ-1
μένον έντελώς προς τδ μέρος τοΟ Ήλιου, ούτως»
ώστε ή Σελήνη θά είνε όλως αόρατος δι' ή μας-
Τάς ακολούθους ήμέρας θά παρατηρώμεν φωτεινον;
δρέπανον, δ βαίνει πάντοτε αύξανόμενον, μέχρις ο~·
του ή Σελήνη εύρεθη έν τη θέσει Σ'- τότε παρου-;
σιάζει ήμΐν τδ ήμισυ της πεφωτισμένης έπιφανείας;
αύττ|ς, ή τό τέταρτον όλης της. έπιφανείας αυτής··
και λέγομεν δτι είνε τ δ ηρφ^ον τέταρτον. Ή Σε-
λήνη. έξακολουθρΌσα νά διατρέχητήν τροχιάν αύ-
της, δεικνύει ήμΐν όσημέραι μείζον μέρος της πεΓ-Ι
φωτισμένης έπιφανείας αυτής, μέχρις ότου, φθάσα-;
σα είς Σ', οείΕη ήμΐν άπαν τδ. πεφωτισμένον- ήμΐ-1
σφαίριον, και λέγομεν δτι είνε π\)]θιφαης ή τιαν-
σέληνος. Τέλος, ή Σελήνη εξακολουθεί τήν όδόν1
αύτής, καί φθάνει είς τήν θέσιν Σ'", όπου δεικνύ-ί
ει ήμΐν μόνον το ήμισυ της πεφωτισμένης έπιφα- !
νείας αύτής, και λέγομεν δτι είνε 7 τδ τελενταϊον
τέταρτονείτοί, τδ φώς βαίνει έτι έλαττούμενον, μέχρις
δτου ή πεφωτισμένη επιφάνεια ·ιτής Σελήνης, άφι-
κομένης έκ νέου είς τδ ση μείον Σ, .κρυβη εντελώς"
άφ' ήμών καί είνε ή νέα Σελήνη.

Έν τη θέσει Σ, ή Σελήνη είνε επί του ορίζον-
τος- ταυτοχρόνος μετά του Ήλιου· διαβαίνει τόν
μεσημβρινδν ταυτοχρόνως μέ τόν αστέρα τούτον
καί είνε νέα Σελήνη ή νονμηνία. Έν τη θέσει Σ',
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:!νε το πρώτον τέταρτον, ή ·δέ Σελήνη διαβαίνει
Τον μεσημβρινον τη εκτη ώρα της εσπέρας.
II Έν τφ Σ", είνε πανσέληνος, ο άστήρ διέρχεται
ρ'ον μεσημβρινον σχεδόν κατά τό μεσονύκτιον.
|[ Έν τω Σ'", εινε τό τελευταΤον τέταρτον, και
»Ίϊ: Σελήνη διέρχεται τόν μεσημβρινον σχεδόν τη
ικτη ώρα της πρωίας.

179. Ή Σελήνη έν τη θέσει Σ, λέγεται ότι είνε
εις σύνοδον (δηλ. μετά του Ηλίου) καί έν τη
ιίεσει Σ' λέγεται ότι είνε έν άντιθέσει (ώς προς
|{όν Ήλιον). - '

Έν τη συνοδω, τό άστρικον μήκος της-Σελήνης
είνε ταύτόν τω του Ηλίου* έν δε τη άντιθέσει,
Αμφότεροι οί αστέρες οδτοι. αφίστανται αλλήλων"

480». . ■■·'-.:-■-■/ : " · ." .

180. Αί δύο αύται θέσεις ονομάζονται ονζνγίαι.
"Οταν οί δύο ούτοι άστέρες εύρίσκωνται έν συνό-
λω, λαμβάνουσι χωράν αί έκλείψεις του Ηλίου,
επειδή ή Σελήνη., ευρισκομένη μεταξύ τής.ήμετέ-

σφαίρας και του Ηλίου, δύναται ένίοτε νά
ϊΐρύίπτ-β άφ' ήμ-ων τόν άσ*τέρα· έκεΤνον.

:: Είς δέ τάς άντιθέσεις πρέπει νά λαμβάνωσι χώ-
[|άν αί έκλείψεις τής Σελήνης, έπειδή ή Γη εύρι-
ίκομένη μεταΕυ του Ήλιου καί της Σελήνης, δύ-
ναται, έ'ν τισι περιστάσεσι, νά προβάλλη τήν σκιάν
ί»ίίότής έπί της Σελήνης καί ν' άποτελη όλικήν
ίΓκλειψιν αύτής. . . ·

1 I - ' ' '



θά έξετάσωμεν τάς περιστάσεις ταύτας."

181. Αί θέσεις του πρώτου καί του τελευταίοι
τετάρτου ονομάζονται τετραγωνισμοί.

Αι γνώσεις αύται άποδεικνύουσιν ίκ,ανώς ότι >
Σελήνη δέν είνε σώμα αύτόφωτόν, άλλ' οτι άπά>
τό φώς αύτής δέχεται έκ τοΟ Ηλίου. · '

Αί συζυγίαι παρίστανται διά του σημείου
Αί άντιθέσεις, διά του σημείου .
Οί τετραγωνισμοί, διά του σημείου Ο. ;

Κατά τό πρώτον τέταρτον τά άκρα του μηνίσκοι
είνε έστραμμένα προς ανατολάς..

Κατά οέ τό τελευτάίον τέταρτον- τα άκρα τόΕ
μηνίσκου (κέρατα) είνε έσΓτραμμένα προς, δυσμάς^
Καί άμφοτέρρς δέ τάς περιστάσεις, είνε έστραμ-ί
μένα άντιθέτως του Ήλιου.

Φυοική κατάστασςς της 5ίελήνης.

182. Εξετάζων τις προσβκτικώς τήν Ιπιφάνειαν τη
Σελήνες διά καλών τηλεσκοπίων, παρατηρεί σμικρότατοε
φωτεινά σημεία, τά δποΐα μεγεθύνονται, Ιν φ αί ήλιακαΐ
άκτΐνες έρχονται νά προοβάλωσιν αμέσως τήν Ιπιφάνειαν
τή; Σελήνης. Τότε παρατηρεί τις, οτισθεν τών λαμπρών
τούτων σημείων, προβεβλημένας σκιάς, μάλλον ή ήττον
έκτεταμένος, κατά τήν θέσιν τοΰ άττέρος. Βλέπει μάλι-|
στα οτι αί σκιαΐ αδται προβάλλονται, κίτ' άντίθετον φο-|
ράν τοΟ ήλιακοΟ φωτός. Συμπεραίνει δέ οτι τά φωτεινά]
ταΟτα σημεία είν* υψηλά £ρη, τά οποία δ "Ηλιος φω-4
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ίζβι καΐ ων α Σ σκιαί «ίσι ιτροβεβλημέναι άντιθέτως τον>
ωτός.

Ή Σελήνη δεν έχει άτμόσφαιραν. Έάν είχε ν. ή
τμόσφαιρα αύτη θά ήτο άπεΊίρως άραιωτέρα τής ή-
ετέρας, διοτι δεν έΕασθενει ποσώς τάς φωτεινάς
κτΤνας, αΐτινες διαπερώσιν αύτήν. Έν τητελευ-
αία ταύτη περιπτώσει, έν παραδείγματι, καθ' ήν
Σελήνη άττοκρύπτει άφ* ήμών αστέρα τινά,δηλαλή
?τε ή Σελήνη διέρχεται μεταξύ αστέρος τινός καΐ ή-
|"||ιών, ο άστήρ ούτος θά εχανε προφανώς μέρος τής
Ιλάμψεως του, άφ' οτου θ"ά έφαινε το δτι έμπίπτει
|ίς τήν σεληναίαν άτμόσφαιραν άλλ' όμως τοϋτο
ίς ούδεμίαν. άττόχρζ)ψιν λαμβάνει χώραν.

183. "Ανε υ ατμοσφαίρας ή Σελήνη δεν δύναται
ά έ'χη θαλάσσας έπ^ τής έπιφανείας αύτής, ώς
. *ατ' άρχάς ύπετέθη. Το ύδωρ θά έζητμίζετο, ά-

Ιου ούδεμίαν θά ύφίστατο πίεσιν. Ουδέν σνχκεχν-
ένον φώς ύπάρχει έπΐ τής σελήνης· ή νύζ δια-
δέχεται άποτόμως τήν ήμέραν και την θερμότητα
ό ψύχος. Βλάστησις ώς ή ήμετέρα καΐ δντα τοό
:ΐΐδου(ς ήμών δέν δύνανται νά ύφίστανται έκει.

Οταν ή Σελήνη παρουσίάζη λεπτοτάτην αύΗη-
ίτιν,1 παρατηρεί τις τό έπίλοιπον^τοΰ δίσκου αύτής
Λεφωτισμένον 'ύπο άσθενοϋς ύποφαίου φωτός, 6 κά-
λο υσι φως τεφρόχρονν.

Έν τη περιπτώσει ταύτη, ή Γή άντακλα τάς

ηΐ1

11.5

1

' ί

ί

(1) κοιν&ς γ ι ώμ ωσ ιν.



(4) Ό Ζα^Γαη^ο έπί^^ήςγάλλος γεωμέτρης
κός άκμάσας άπό {736—
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ΕΙς πεδίον μάχης ηλθεν ό Καιρός ό πανδαμάτωρ·
καί ά Νοΰς ό αρχιτέκτων, ό τ?ίς ϋλης παντοκράτωρ.

καί τ?5ς πάλης των μνημεία
τά κολοβωθέντα ταβτα κ* αίθαιρόσπαρτα μνημεία.

236. Οί πλανήται ούτοι είνε σμικρότατοι, έν
συγκρίσει προς ,τάλλα σώματα του ήλιακου συ-
ετΐτ'νήματος· έ'χ-ουσι δε λάβη τοΰνομα άϋτεροειδείς καί
ή 0^ται αυτήν σχεδόν άποστασιν άπό

^~>!ου. Δί τροχιαί αυτών τέμνονται άμοι-
Ί|'ρ£σσα^νομάζουσι δ' αυτούς τηλεσκοπικούς, έπει-

^•Λ/του τού:^ τις ν<* ^αρατηρήση αυτούς μόνον διά

,ιΐλεσκοπίων.
μεγα.

^ I πλανήται δεν ήσαν άλλο τι ή

-Χ-0 . ^ %λου τινός πλανήτου, παρεμβέβλη-
Βτε ^ισΤ' ν' > - Α„ Λ . Λ , ·4 ' , \ „ Λ

£ί|ένου μετα&ρ Αρεως και Διος, και ο οποίος θα

ΐ|χε θραυσθη εκ τίνος έσωτερικής έκρήΗεως'. άλλά

Τούτο είνε άπλή ύπόθεσις. ,

Η! Αΐ]μυήτΎ)ρ, ΆνακαλυφΟεΐσα έν Παλέρμίρ τής Ίτα-

Ιίας τω

1801 ύττό του Ρίβζζί, άπέχει 103146000

Μύγας άπό του Ηλίου. -

Παλλάς, άνακαλυφθεΤσα υπό ΟΙΒθγβ τω 1802,
άπέχει άπό του Ήλιου 103374000 λεύγας.
: νΗρα, άνακαλυφθεΐσα τ φ 1804

υπό ΗαΓοϋϋί*, άπέ-
ΐφ' άπό του Ηλίου 91422000 λεύγας.

^,ατία, εύρεθεΤσα ύπ' ΟΙΒβΓδ τω 1807, άπέχει
Ρ-^ΟΟΟ λεύγας.

Γήν,, πλανήται, άνακαλυφθέντες ά-.'

1 "αϊ τό ϊχ" ...

·' - Ο..· . . '. · , , 40 .
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κολούθως, εύρίσκονται είς αποστάσεις άπό του
Ηλίου σχεδόν ϊσας προς τάς τών τεσσάρων τού-
των πλανητών. Έχουσι δ' άνακαλυφΟη άπό του
1845 υπό διαφόρων αστρονόμων.

ΖΕΥΣ.

Βυθίζει τους θαυμάζοντας άνθρώπούς είς έκστάσεις
τό εις μυθώδεις άφ' ήμ&ν μαρμαΤρον ά-ηοστάσ*-
•πέλωρον άστρον τοΟ Διός, τετράδα δοροφόρ$><|- £σηςΛ
τοΰ σεβασμοϋ προσψέρουσαν τήν σμύρναν κα!^ πρ 0 - *
κύκλω του εχον καί βαρύ καί σύνοφρυ ττρο£ ' , .V

καί τΤ"»ς μακράς αύτοΟ όδοΟ τά τέρματα ΟεχΟ^

"Ω I τίς θνητός τ?>ς Ρης ήμ&ν τόν Δία δίας, *0σϊΉ
*£αρ αθάνατο; έκεΤ καί χάρις βασιλεύει I ταΐ "ΚβΟζ- '-,

Οο7 ·Α 1 ' τ ν ,.ίαρχ^ ΊΤήν:

Ζ,ο/. υ πλανήτης ούτος εχει ν ·.·,.·"

ροτάτην και ένίοτε όμοίαν προς τήν

δίτης. Ήμεθα δέ είς μεγίστην άπ' αύτου απο-'

στασιν διά νά δυνηθώμεν νά παρατηρήσοιμεν τα*

φάσεις αύτου.

Ή παρατήρησις τών κηλίδων αύτου έ'χει έ-|

πιτρέψη νά κρίνωσι περί τής περιστροφικής κινη4

σεως αύτου* ή όποια συμπληροΰται είς 9 ώρας

καί 55 λεπτά πρώτα, ή είς 10 σχεδόν ώρα:

Είνε ό μέγιστος τών πλανητών. Ό όγκος <χύί

του εΐνε 1414 φοράς μείζων του όγκου τής γής«

Έπειδή ή ταχύτης τής περιστροφικής αύτου κι~

νήσεως είνε μεγίστη, ή φυγόκεντρος δύναμκ ·

του είνε έπαισθητή· ο Ζευς είνε πεπλατυ^;

τόν ίσημερίνόν, ό δέ πλατιά :~· *'' ■ ;
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| *Η 'ννισότης τών ή μερών και τών νυκτών αύ-
Ιίρ είνε ολίγον αισθητή- Ή ατμόσφαιρα αύτου
Ι^Ιναται νά τηρη αίωρήμένα νέφη τά -ό-οΤα κρύ-
ςτουσιν αφ* ήμών τάς κηλίδας αύτου. Κείμενος
[■ζ άπόστασιν 200 σχεδόν έκα ιομμυρίων λευγών
Γ^ό του ήλίου, ο Ζεύς συμπληροι >ήν περιφο-
ιίΟΐήν αύτοΟ κίνησιν είς δώδεκα ε τη.. Το φώς
|ϊ ή θερμό της είνε έπ' αύτου 27 φοράς έλάτ-
%τών έπί τής ή με τέρας σφαίρας.
ΤΜ§<φ<χρες δορυφόροι περιάγονται πέριξ του πλα-
"τούτου. Ό τρίτος καί ο τέταρτος φαίνον-
[Μεγάλοι- ώς ο Ερμής, οί δύο άλλοι έ'χουσι
^Ρλ-έγεΟος τής Σελήνης. Πάντες οί δορυφόροι
•4 οι έ'χουσι και ιδίαν περι τον άξονα αύτών
περιστροφική ν ..κίνησιν. "Η περιστροφική αύτη κί-
|ησις εκτελείται έν χρονφ ΐσω εκείνω, όστις ά-
ιτάιτεΐται, 'ίνα συμπληρώσωσι τήν περί τόν πλα-
πτην περιφοράν των ούτως ώστε πάρουσιώζου-
.ν αύτώ πάντοτε τήν αυτήν όψιν.

ΚΡΟΝΟΣ.

ΕΙς τ.ό σύστημα οδεύει τό πλανητικών μας μόνος
μέ τριπλδ έπΐ μετώπου διαδήματα ό Κρόνος.
Ποίας παριστ<? ποικίλος είς τόν όφθαλμόν είκόνας
μέ τάς πέντε όλοχρύσους καί κυματιστός του ζώνας Γ
Έν τφ μέσψ τόσης δόξης, μετά τόσων δορυφόρων,
βασιλέα δέν έμψαίνει τοΰ αΙθέρος στεφηςρόρον ;

Ά Πλανήτης ούτος όρωμενοςδ'.ά του τη-

ίΐν Γήν,, · μοναδικόν θέα α α έν τώ

' -αϊ τό 2τ Γ .

\ -
' > ■;
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πλάνη τικω συστήματι* βλέπομεν αυτόν συνωδε
μένον ΰπ' οκτώ δορυφόρων και περιβε:βλημένον τ(
πλουν δακτύλιον, πλατύν, ομαλον και λεπτον,.
οποίος φαίνεται οτι χρησιμεύει αύτω ώςπερ ζών

σχ. 42.

Ό δακτύλιος ούτος κεκλιμένος κατά 28° 41
έπι του έπιπέδου της έκλειπτικής, παρίστατο
ή μι ν υπό διαφόρους μορφάς· ένίοτε μάλιστα άφαν
ζεται καθ' ολοκληρίαν.

Ό Έρσχελλος έχει εύρη ότι ο δακτύλιος σύγκείΤί
έκ δύο ομοκεντρικών δακτυλίων,*" και ήδυνήθη ν
ϋπολογφτη τάς διαστάσεις του έ σω τε ρ» κΧο
λίου και του εξωτερικού. ^ **·'.">*.·

· · Ρ··,· '.-^Γ-·1 -V
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έπιφανέίάς του δακτυλίου σκοτεινά! γραμμαΐ,
ινες οαίνονται δτι διαιροΟσιν αυτόν .εις πλείονας
Ρόλους. Ό δακτύλιος ούτος έχει περιστροφικήν
σι ν ώσπερ ό Κρόνος, και περί τδν αύτδν άξονα*

{ί κίνησις αύτη έκτελειται έν τώ αύτώ σχεδόν
| έν ω και ή τοϋ πλανήτου.

Ό όγκος* τουτ Κρόνου είνε ύπερεπταπλάσιος του
γκου τής Γής· διατρ.έχε.ι δε τήν τροχιάν αύτου
ίς 29 έ'τη 5 μήνας 14 ημέρας περίπου, και άπέ-
ί!ί 362 εκατομμύρια λεύγας άπδ τοΰ Ηλίου. Ή
^ίρ.αστία αύτη απόστασις γίνεται καταληπτή διά
επομένης παρομοιώσεις· άν ύποΟέσωμεν άτμά-
διανύουσαν 50 χιλιόμετρα καθ* ώραν, ινα
χση άπδ του Ηλίου είς τδν Κρόνον απαιτούνται
6-^δς τούτο έπέκεινα τών τρισχιλία>ν ετών.

II-Ή θερμοτης και το φώς είνε σχεδδν όγδοηκον-
Γ;^κις· μικρότερα τών έν τη ήμετέρα σφαίρα· ή δέ.
^ΐ|ρχιά αύτοΰ εινε κεκλιμένη κατά 2° £ έπί τοϋ έ-
είπέδου τής έκλειπτικής.

ουρανός.

Άλλί' ή. δγρυπνος μελέτη φιλοσοφίας
τάς. έκτάσβις. ^ατ^π-τεοει τής. δημιουργίας·
τ.ολμηρΟις άν*πταμένη τ.»π3ΐρον έτάζει,
τοΟ συστήματος τό φεύγον τέρμα, πλησιάζει,
'^κεΓ κάτω μακράν, ποία σφαΤρα θαύμα σία
τό διάστημ' άροτρεύει -, ποίος κόσμος νέος }
£.Τν' ό Οό"ραν0£· έν πάσει μεγαλοπρεπείς

ρνρ^----τήν μεγάλην του πορείαν έκτελεΐ δρομαίως,

]ν Γήν^ τήν τοϋ Φοίβου άνταυγαζων λάμψιν τών άκτίνων
... "αϊ τό Ετος του κυλίων, τό ήρέμα φθίνον.
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239. Ό πλανήτης ούτος άνεκαλύφθη παρά του
Έρσχέλλου έν έ'τει 1781. Αφίσταται του Ήλιου
κατά 728 έκατομμύρια λεύγας, καί δ όγκος αύτου;
είνε 82 φοράς μείζων του όγκου της Γης. Βλέπει
τις "ρ αύ τον. συνοδευμένον ύπ' οκτώ δορυφόρων;]
Απαιτεί 84 έ'τη ι να συμπληρώση τήν περί τον
Ήλιον περιφοράν του.

__ · - ι

ΠΟΣΕΙΔΩΝ.

·

Δορυφόρους δύο ?χων, κύκλο ν μέγ~αν διανύει,
όστις ολους ΙνδοΟέν του τους πλανήτας -περικλείει
;- Αρά γε γνωρίζουν θτι πέραν του πλαναται σφαΤρ
•πλέον ή έκατοντίκις χ^,ς «κείνου μικροτέρα,
ης ο κάτοικος ό σκώληξ μέ τό "Αργειόν του.
τόν σπουδάζει, καί τό €άρος του έστάθμισεν άκόμ<

240. Ό πλανήτης ούτος άνεκαλύφθη έν έ'τεί
1846. Ή άπό του Ηλίου άπόστασις αύτου
περίπου 1100 έκατομμύρια λευγαι* ή δέ διάρκειφ
της περιφοράς αύτου είνε 165 περίπου έ'τη. Ούτος
εχει Ινα· μόνον δορυφόρον.

ΚΟΜΗΤΑΙ·

. - ■: - «

" . . ι

Κομηται αιθεροπλανβΤς, παύσατε πλέον τρόμον ]

είς τους θ-ητούς έμπνέοντες ! τόν όρισμένον δρόμο>\

τοΟ έλλειψοειδοϋς ήμ©ν άνύετε σταδίου,

φεύγοντες, επιστρέφοντες πλησίον τοΟ Ηλίου.

Πετβτε καί σκορπίζοντες παρά .λαμπροί όδΐται,

τόν κόσμον τόν γηράσαντα αναζωογονείτε.

241. Οί κομηται ύπήρΗα\ι επί μακρόν-ς

· 11Β&ΙΙ



τικείμενον δέους διά τους άμαΟεΐς λαούς- αί δέ πα-
ρουσίαι αύτών έφαίνοντο οιωνοί τών μεγίστων δυ-
στυχιών. Συνοδεύονται συνήθως υπό φωτεινής σει-
ράς ή κόμης, έξ ού και το ονομα αύτών και είνε
όρατο! έπι βραχύτατον χρόνον.

Αί κινήσεις τών κομητών διαφέρουσι πολύ τών
κινήσεων τών πλανητών* ότέ μέν έκτελουσιν αύτάς
έκ δυσμών προς άνατολάς, ότέ δέ έζ άν.ατολών
προς δυσμάς. Τούτο συνέτεινε νά πιστεύηται έπί
μακρόν χρόνον, ότι δέν ύπέκεοΐο ποσώς είς τους νό-
μους τους διέποντας τό πλανητικόν σύστημα. Έ-
θεώρουν αυτούς ώς μετέωρα, τά όποια ^νΐ^πτο^έν
τω ούρανω, έ'πειτα έζ ολοκλήρου ήφανίζοντο. 'Αλλά
μετά μακράς σπουδάς, έπιδέΕιοι άστρονόμο ι κα-
τόρθωσαν νά ύπολογίσωσι τάς περιόδους πολλών
κομητών καί έ'χουσι δείΗη μετ' άκριβείας, διά τινας,
τάς καμπύλας ας διαγράφουσιν.

Οί κομήται κινούνται έντός ελλείψεων λίαν με-
μηκυμένων, κατά τάς κινήσεις αύτών, διέρχονται
συχνάκις εγγύτατα τώ ήλίω τότε υφίστανται ύπερ-
€ ολική ν θερμότητα, ήτις διαστέλλει εκτάκτως τήν
ύλην έζ ής'σύγκεινται. Ή ύλη αύτη, λίαν διαστα-
λεΤσα,/αντανακλά τάς άκτΤνας του Ηλίου- καθ-
είς τήν. αίτίαν ταύτην αποδίδεται ή διάπυρος κόμη
ήτις ενίοτε συνοδεύει τους πλάνητας τούτους
αστέρας.

_·_. Φαίνεται βέβαιον ότι κομήται, όντες ορατοί διά
Γήν, έντελώς ήφανίσθησαν διά τοΰτο οί άστέ-



ρες ούτοι όφείλουσι νά δοκιμάζωσι, κατά τους νο-';
μους της ελξεως, σπουδαίας διαταράξεις έν τη -πο-
ρεία αυτών, όταν διέρχωνται εγγύτατα πλ-ανήτου
ε/οντος πάντοτε μάζαν ύπέρμετρον έν συγκρίσει
προς τήν ίδικήν των.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

233. Δότε καθέκαστα περί τοΟ άλλων τηλεσκοπικών πλανητών:
σχήματος, το<3 πλανήτου 'ΚρμοΟ, 237. Περί τοΟ Διός.

•περί τοΟ ογκου, τ£>ν περιστροφ&ν
αύτοϋ, τ7\ς άπό τοΟ Ηλίου άπο—
στάσεως κ·χΐ /ιερί τΤ^ς καταστά-
α&τοΟ.

234. ταύτά καθε'καστα περί
της Αφροδίτης

235. Περί τοΟ "Άρεως.

236- Περί τϊ,ς Δήμητρος, Παλ-
λάδος, "Ηρας, Εστίας, καί τΟν'

238 ΠβρΙ τοΟ Κρόνου.

239. ΠέρΙ τοδ Ούρανοϋ.

240. Περί τοΟ Ποσειδβ&νος.
Δια τίνων συμβόλων παρίστανται
έν τοΤς βιβλίοις Ικαστος τ©ν
πλανητών τούτων ;

241 . Τί ειν« καμ^ται ; Π0»«
κινοδνται ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ'.

Περί Π αΛιρροιώκ. Σημειώσεις τινές περί τώχ Ζ.ωδίφν~
ΙΙαλερροιαι.

242. ^Ονομάζεται παλίρροια ?) περιοδική κί-
νησις ή ν Αφίσταται ή Θάλασσα, δις της ήμέρας
νψουμένη και δις ταπεινουμένη πέραν μέσον τί-
νος επιπέδου.



1

". ■ .. ^ _ ν — 4 53 — '_

243. "Οταν τά νδατα της θαλάρσης άννψφν-
ναι, διαχέονται επί τών όχθώ" καί άναχαιτίζονοί
Ηο νδωρ τών ποταμών, οπερ επανέρχεται τότε είς
Ύ\ν πηγην αϊτών. ΧΗ προς τάνω κίνηοις αντη κα-
■ [Ιεΐται πλημμνρίς.

1 244. °Οταν τά νδατα ταπεινώνται, επανέρχον-
ται εις την θάλαββαν9 καί τότε λέγεται οτι είνε
$μπωτις.

245. Τά ύδατα ύψουνΊται όταν ή Σελήνη διέρ-
χεται τον άνώτερον ή κατώτερον ήμιμεσημβρινόν

απάγουν τ α ι δ' δταν ή Σελήνη διέρχηται_ τάς με-
σολαβούσας θέσεις.

| Τά ύδατα άνυψουνται περισσοτερον κατά τάς
^συζυγίας* ύψοΰνται δ' όλιγώτερον κατά τούς τε-
ραγωνισμσυς*- ιδού δέ τά έκ τής παρατηρήσεως έζα-
χθέντία αποτελέσματα.

Αι παλίρροιαι προέρχονται έκ
τν^ς ελ^εως. Εξήγησες.

246. ΛΑς 'ίδωμεν πώς δύναται νά έξηγηθη τδ
φαινόμενον τών παλιρροιών.

/Εστω ΒΒΔ' ή Γη και Σ ή Σελήνη ύποτιθε-
| '^χένη έν τω μεσημβρινφ τών έκ διαμέτρου άντι-
εων σημείων Α και Α'.



43.

Τά έν τω Α' θαλάσσια ύδατα, γειτνιάζοντα επί
μάλλον τη Σελήνη, έλκονται μετά μείζονος εντά-
σεως προς τόν άστέρα τούτον. Τείνουσι λοιπόν . νά
ύψωθώσι προς αυτόν έντευθεν ή έξόγχωοις των υδά-
των έν Α' καί ή ταπείνωσις αυτών έπί τίνων όχθων.
Αοιπόν τό φαινόμενον της παλίρροιας λαμβάνει:
ένταυθα χώραν./

Καθ' όσον άφορα τό ση μείον Α ελκεται προφα-
νώς όλιγώτερον του κέντρου της Γής. Τό κέντρον;
τούτο λοιπόν τείνει ν' άπομακρυνθη του Α καί:
αντιστρόφως* λοιπόν υπάρχει ωσαύτως έν τω ση-'
μείω τούτω Α, καί ταυτοχρόνως με τό ση μείον Α',
■ έζόγκωσις τών υδάτων τής θαλάσης καί ταπεινώ-
σεις έπομένως άλλαχου* έ'πειτα παλίρροια.

Νυν, άν ή Σελήνη έγκαταλίπει τόν.
τών σημείων Α καί Α', ή ένέργεια αύτής
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κατά μικρόν έπί. τών σημείου ν τούτων, καί κατά
μικρόν παύει- ή άνύψωσις τών υδάτων. Με τά 12
-περίπου ώρας, ή Σελήνη εύρίσκεται έν τώ άντιΟέτω
ήμιμεσημβρινώ' καί άρχεται προφανώς' έκ- νέου τό
©αινόυ.ενον.

ι I

Ή παλίρροια λοιπόν λαμβάνει χώραν δίς έντός-
24 ωρών ή άκριβέστερον έντός 24ωΡ· 50λπ· 28λδ.
^Χπάρχουσι δύο παλίρροια καθ' έκάστην καί ή θά-
λασσα βαίνει έπί εξ σχεδόν ώρας άννψονμένη, έπί
Μζ δ' ώρας τατιεινονμένγι.

247.» ]25 τίμιες ω σε ς άναφερομ,ένγι εις τά Ζώ^ια.

V Κριός. -— Τά ποίμνια κατήρχοντο δτε <5 "Ηλιος εδρί-
<τκ«το εν τω μεσγιμβρινφ μετά του αστερισμού τούτου.

Ταύρος. - Γονιμό .ης τών δαμάλεων.

Λίδυμοΐ. — Γονιμότης τών αίγών. Γβ ζς>διακ.ή τών
Αιγυπτίων παρίστα δύο έζ αύτών.

Καρκίνος. - Παρατηρησις τής όπισθοπορείας τοΟ

*Ηλ£ου.

-Λέων. - Φλογερός καύσων του 'Ηλίου.

Παρθένος μετά στάχυος. - Ό άμητος.

Ζυγός. - Χρόνος τών ισημεριών αί ήμέραι ισαι μέ

τάς νύκτας.

_ Σκόρπιας. - ΓΗ θερμό της άνα« 7ύα·«ει τά ίοβύλα ζώα

καί προξενεί τάς άσθβνείας. _

Τοξότης. - Εποχή της θήρας.

Αιγόκερως. - *Οδηγός του ποιμνίου. — "Ηλιος

^άνέρχβται πάλιν.- "Από τοΟ σημείου τούτου ηρχετο τό
*τος τών Αιγυπτίων.
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*Ύ"δροχόος. —- Έποχη τών βροχών.

Ίχθνες. — Έηοχ-ίί της αλιείας. Κατά τόν χρόνον
τούτον, ί πλημμυρά τοϋ Νείλο^ έπέτρεπεν «{ς τοί^ς
ΐχθΟς νά περιπατώσιν ΙπΙ πάσης της Αιγύπτου. /

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

242. Τί νοοΟμεν λέγοντες πα-1
λίρροιαν.

243. Τί έστι ττλημμυρίς ; Τί
άμττωτις ;

244. Δότε έξήγησιν τίΰν -πα-
λιρροιών.

2*5. Π&ς ένεργεΤ ή Σελήνη
έπΐ τί*.ς θαλάσσης ;

246. Πα>? ό "Ηλιος καΐ Λ
Σελήνη ένεργοΟσι σύνα'μα έτεί τΟν.
•παλιρροι&ν ; Τίς ό χρόνος τ©ν
μεγίστων ιταλλιρροιΟν ;

247. Τίνες είκασίαι έγένον-το
έπΐ τ© ν δεδομένων 8ίς τά ζψ—
διοτ ονομάτων ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ'.

Πε(ϊ του ^Λογγώμογος.

248. Οί ναυτικοί άρύονται έκ της άστρονομί&ς"
τά μέσα δι' ών οδηγούνται έπί τής θαλάσσης..

Ή ταχύτης τοΰ πλοίου έκτιμαται διά μέσου
τοΰ λεγομένου λόχου*" ή δε οι'εύθυνσις αύτου διά
τοΰ πολογνώμονος.

Ό λόχος σύγκειται έκ τριγωνικής σανίδος έρ-
ματισμένης κατά τήν βάσιν ούτως ώστε νά βυ-
θίζηται σχεδόν δλη έν τω ύδατι και νά τηρήται
κατακόρυφος. Προσκολλωσιν είς αύτήν μίαν Οώ-

(4) γαλ. Ιοοίι άγγλ. 1θ£.

.......γ~Χ
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μ,ιγγα λεπ τήν ήτις άναχωρεϊ, έκτυλισσομένη, άπό
τοΟ πλοίου και διαιρείται είς ίσα μέρη διά ό'εΟμών.
ΈντεΟθεν ή έ'κφρασις τόσονς δβΰμονς καθ' ώηάν1.
Ό λόχος, ριφθείς άπαΗ είς τό ύδωρ, μένει σχεδόν
€ν τώ αύτφ τόπω, είς όν έρρίφθη.

Καλεϊται τοολογνώμοιν μαγνητική βελόνη, κινου-
μ,ένη έκ τοΰ μέσου αυτής έπί τίνος κνώδακος.

"Εν τών περάτων - τής βελόνης διευθύνεται πάν-
τοτε προς τό βόρειον ήμισφαίριον, τό δ' έτερον προς
τό νότιο ν.

Άλλα τό όργανον τούτο υπόκειται είς μεταβο-
λάς- άς είνε άπαραίτητον νά έξετάσωμεν.

Ή βελόνη, ά ν τί νά διευθύνηται άκριβώς προς
βορράν, σχηματίζει συχνάκις γωνίαν μετά του
μεσημβρινού, ήτις ονομάζεται άπόκλισις.

Λ® οιιγνήτ^ς.

249. Καλείται μαγνήτης ή μαγνητικός λίθος
όΗείδιον τοΟ σιδήρου έ'χον τήν ιδιότητα νά ελκη τόν
σίδηρον, τόν χάλυβα, τό κοβάλτιον καί τό νικέλιον.

Ή φυσική αύτη ελκτική δύναμις ονομάζεται
μαγνητική δύναμις.

"Οχι μόνον ό μαγνητικός λίθος έχει τήν ιδιότητα
νά ελκ-η τόν. σίδηρον, τόν χάλυβα κ^λ. άλλ' ούτος

(4) «τόσους κόμβους τήν ώρα ν.
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κοινωνεί τ/]ν ιδιότητα ταύτην τω χάλιβι, προστρε-
βόμενος έπ' αύτου.

Ράβδος τις ουτω προστριβεΐσα, ελκει, ώς ό μα-
γνήτης, ρηνίσματα σιδήρου, τά οποΤα άπτονται
αύτου* αλλά. βλέπει τις οτι τά ρηνίσματα ταύτα
του σιδήρου έλκονται λίαν ισχυρώς κατά τα
πέρατα της ράβδου-" ουδ^λως δέ κατά τό μέσον
αυτής.

Τό μέσον της ράβδου, όπερ ούδεμίαν έ^οοχκεΓ έ-
νέργειαν, ονομάζεται οίό'&τέρα γραμμή.

Τά πέρατα, άπερ ελκουσι τόν σίδηρον, ονομά-
ζονται πόλοι τον μαγνήτον.

Έάν μαγνητική τις ράβδος Οραυσθη είς δύο τε-
μάχια, τά δύο ταύτα τεμάχια θά έχω σι ν,, ώς άκέ-
ραιος μαγνήτης, τους δύο πόλους και τήν ούδετέ-
ραν γραμμή ν. -

Πασα μαγνητική ράβδος ονομάζεται" τεχνητός
μαγνήτης.

ΛΙαγν^τεχή ένέργεεα της Γ-η ς.

250. Έάν στηρίΗωμεν μαγνητική ν τινα βελο-
νην επί τίνος κνώδακος, δεν θά μένη έν ισορροπία^
είς πάσας τάς θέσεις άλλα θά λάβη ώρισμένην δ
εύθυνσιν προς εν σημεΤον το β ορίζοντος* καί έ

Γ " - - · . - Λ · *··;,/. -



251. Όνομάζεται μαγνητικός μεσημβρινός τδ
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με τακίνηση τις αυτήν άπό
ταύτης της θέσεως, θά
έπανέλθη αφ* έαυτής με-
τά τινας "ταλαντεύσεις· ~
τούτο δ' εινε άγεξάρτητον
του τόπου έν φ έκτελεΤ-
ται τδ πείραμα. Είς πάν-
τας τους τόπους τής Γης
ή μαγνητική βελόνη λαμ-
βάνει ούτω σταθεράν οιεύ-
0 υνσιν.

Ή ελζις αύτη οφείλεται

είς τήν μαγνητικήν ένέργειαν τής Γης, ή όποια
δίδει τήν διεύθυ> σιν αύτής είς τήν μαγνητικήν
•βελόνη ν. „

Ό ετερος τών πόλων μαγνήτου τινός ονομάζεται
βόρειος πόλος· δ δέ ετερος νότιος. "Οταν πλησιάση
τις τόν έ'να πόλον μαγνήτου τινός προς τόν πόλον
άλλου μαγνήτου, βλέπει ότι οί όμώννμοι πόλοι
άποθουσιν αλλήλους,, οί δ' έτερώννμοι ελκουσιν
αλλήλους.

Ό βόρειος μαγνητικός πόλος τής Γης ελκει τόν
νότιον μοιγνητικδν πόλον τής βελόνης, καί αντι-
στρόφως* διά τούτο ή βελόνη λαμβάνει μίαν δι-
εώθυνσιν,-καί τηρεί αυτήν.

Λβαιγνητεκός μ.εσημ.6ρ&νος και
άπόκλισις τής βελόνης.
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έπίπεδον τό δίερχόμενον δια τής διευθύνσεως τή
μαγνητικής (βελόνης και τής κατακορύφου του τό
που,, δηλαδή διά τής κατακορύφου τοΟ κέντρου έ
ξαρτήσεως τής βελόνης. ' -

Ό μαγνητικός μεσημβρινός, καθώς δ γήινος με
σημβρινός, διέρχεται διά του κέντρου τής Γής.^

Τά έπίπεοα τών δύο τούτων μεσημβρινών σχη-
ματίζουσι γωνίαν τινά, όνομα ζομένην άπόκλιΟΐιϊ
της μαγνητικής βελόνης.

Ή άπόκλισις είνε άνατολική,. όταν ό νότιος πό^|
λος τής βελόνης (ό φέρων τό-κυανοΰν τής βαφής
χρώμα), διευθύνηται πρός άνατολάς τής μεσημ-ί
βρινής γραμμής· είνε δέ δυτικός όταν ό νότιος πό-
λος τής βελόνης διευθύνηται πρός δυσμάς, τής με-|
σημβρινής. Έάν ή βελόνη έ'χη άκρχβώς τήν διεύ-?
θυνσιν τής μεσημβρινής, ή άπόκλισις είνε μηδέν,
καί τό έπίπεδον του μαγνητικοΰ^μεσημβρινοΰ συμ-
πίπτει μετά του αστρονομικού μεσημβρινού· πυ£ίς
τις προωρισμένη νά δεικνύη τήν άπόκλισιν τής βε-
λόνης ονομάζεται ττνζις άποκλίοεως.

Διά νά εύρωσι τήν άπόκλισιν τής βελόνης, προσ-|||
διορίζουάι τήν γωνίαν ήν σχηματίζει ο μαγνητι-Ί
κός μεσημβρινός μετά του κατακορύφου επιπέδου·!
είς ό άνήκει άστήρ τις. Είτα προσδιορίζουσι



Λίχυτί/ή ττυίξες, άνεμοκύ/λεον.

252. Οί ναυτικοί διαιροΰσι τήν πεοιφέρειαν του

(Κ. Ο ΣΜΟΓΡΑΦΙΑ) >11
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γωνίαν τήν σχηματιξομένην ύπό τοΰ κατακόρυφου,
του περιλαμβάνοντος τον άστέρα, και τοΰ γηίνου
μεσημβρινού. Λογίζονται τήν γωνίαν, τήν σχημα-
τιζόμενης υπό τοΰ μαγνητικοΰ μεσημβρινοΰ καΙ~
τοΰ γήινου μεσημβρινοΰ, και αύτη είνε ή άπό*·
κλισις τής. βελόνης.
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οριζοντίου κύκλου είς 32 μέρη, ονομαζόμενα ρόμ-
βους του άνεμου. 1

'Έί ναυτική πυξις περιλαμβάνει ουσιωδώς μίαν
μαγνητικήν βελόνην, προσηρμοσμένην ύποκάτω
κύκλου εκ τάλκου1 ή διαφανούς κέρατοο, επί του
οποίου προσκολλάται φύλλον λεπτοτάτου χάρτου.

Έπί του χάρτου τούτου είνε κεχαραγμένα τά
32 έμβαδά τών άνεμων* τοΰτο δ.'.ονομάζεται
μοκύκΧιον' ή άνεμολο/ιον. ·' , ,. -·|ΗΗ|

Σημειοΰσι τον Βορραν (Β) είς το άκρον τής βε-

σχ._46.

(!) Ε7δος ορυκτοΟ αχιζομένου είς λεπτά ®ύλλΧα διαοαν^.



φ
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^όνης, τό διευΟυνόμενον προς τό^βόρέιον ήμισφαίριον
χαί τόν Νότ'ον £ίς τό άντίθετον άκρον τής βελό-
νης· αγουσι δέ μίαν κάθε τον έπί τής γραμμής του

ά καί νότου· είς οέ τά πέρατα τής καθέτου1
ταύτης γράψουσι τόν άνατολικόν (Άπηλιώτην) (Α)Κ>
π:ρός δεξίάν καί τόν δυτικόν (Ζέφυρον) (Δ) πρός

^ρος οεςι
άριστε οάν

ριστερα*

Εκάστη τών ορθών γωνιών, τών ύπό τών γραμ^
|*ών ΒΝ καν ΑΔ σχηματιζομένων, διαιρείται είς δύο
||χα μέρη* ώστε τό . άνεμοκύκλιον διαιρείται είς ^
'σας γωνίας έκ 4οα έκαστη, καί είς τέσσαρας νέους
$όμ.βους τοΦ άνεμου, οϊτινες μετέχουσι το& όνό-
χατος Τών δύο ρόμβων του άνεμου μεταξύ τών
ποίων ευρίσκονται.

Μεταξύ το$ βορρά καί άνατολικου ('Ακηλιώτου) ·— 8

βορειοανατολικός

Μβταξύ τοΟ άνατολικοΰ καί Νότου — 8 νοτιοανα-
τολικός

Μβταξύ του νότου *αΙ δυτικοΟ (Ζεφόρου) — 8 νοτιο-
δυτικός

Μεταξύ του βορβιοδυτικοΟ καί Βορρά 8 βορειο-
- δυτικλς



Διαι^ουσι προσέτι, έκάστην τών έκ 45° αποτε-
λουμένων γωνιών είς δύο 'ισα μέρη, και εχομεν δ-·
κτω νέους ρόμβους του. ανέμου, οϊτίνες μετέχου<**\
τοξί ονόματος τών, δύο παρακειμένων μεταζύ τών;
όποιων-έκαστος εύρισκε ται. -

Τοιουτοτρόπως δ ρόμβος του άνεμου του με--
ταΗύ ανατολικού καί βορειοανατολικού ονομάζεται;
ανατολικός βορειοανατολικός.

Καί ούτως εχομεν ετέρους όκτω άνεμους οί
όμοιοι είνε:; _

βόρειος βορειοανατολικός — μεταξύ .βορρά καί βορειοα-

·' νατολικοΟ*

- άνατολικός βορειοανατολικός — μεταξύ άνατολικου χάϊ

βορειοανατολικοί*

άνατολικός νοτιοανατολικός — μεταξό άνατολικοΟ κάΐ
"' ' ' / "'Τ; "''νό'τςοάνο^τολιίί^δ*·

' νότιος νοτιοανατολικός — μεταξύ νότου καί νοτιοα-

: Λ ~ ' ■■■-,:·.-.■■■ νατολικίίΟ·

νότιος νοτιοδυτικός —- μεταξύ νότου καί νοτιοδυτικοί*
δυτικός νοτιοδυτικός —- μεταξό δότικοΟ1 καί νοτιο-
' ' δυ τικοδ*

βόρειος βορειοδυτικός — μεταξύ β&ρρόε καί1 ©δρβίο-

δυτικοΟ*



— 4 65—

^δυτικός βορειοδυτικός — μεταξύ δυτικοΟ καΙ: βορεια-

δυτικόΟ.

Έέλος, «έάν -^ι·«ιρέ6~η έκαστη τών γωνιών
~30' _ε ίς ιδύ ο ι σαμ έ ρη, θά εχωμεν δεκαέΗ ν'έο^ς
ους του άνεμου* καΐ διά νά ονορόέζωμεν αύ-
ρ?υς, :;παρατηρδυμεν ότι εκάστη γω^ία τών 4Β
ΐοιρών είνε ούτωοδι^ρη μένη είς τέσσαρα ίσα μέρη*

-ρόμβος7.το υ - ανέμου, -"^τ^δ ίμετα-ζύ του Βοορα -ίκάΐ

ίιί: >ν . 1 ,- ~ · , , '

>^ίορειαάνα;τ·ο/^κου, ;ευρίσκεται ει-ς το -τέταρτον

2 Π

;ίίτα£ύ νοΘΓ·βορραεχαΐ βορει^ανατολι-κου·-: όνομάζ-ουσι
' .αυτόν β<^ειον^τέρο^τον ντου.^ορε^ανατολικου.

1|Γ , ν ·

' 5 ' ■ Α

" Ό ρόμβος τ^υ . "άνέμου του μ-εταΗ^ βορειοανα-

' *

άδικου ευρίσκεται ,ε^ς τό τέταρτον άπό του βορειοα-

11! '- » , ·. ^
*τολικ:ου προς-^όν .."βορραν* ονομάζεται :δέ βορειοα-

χτολικόν τέταρτον του -βορρά.

11| . - Λ ■ , ) .'* ; : '· ' ^ .

; ΚαΙ ούτω^-κοίΟ' έξής-Ίϊερι τών άλλων. Έχομεν
ιπόν 'δεκαέζ :νεουϊς ρόμβους του άνεμου.
<Α.<ρ ου το ά ν ε^μ ο κ υκλι ο^-^κ α^τασ κε υ α σ θ τ. καΐ έψαρ-
η^έ-πί τίνος μαγνητικής βελόνης, ή ναυτική
,|ι?Ηΐς*εΙνε ^έ-πισηςχκοετεσκευασμένη. (σχ. 45) Ίδόϋ ό
ναζ του'ίάνεμοκΰκλιου.

Ϊ1Μ
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-ΕΡΡΤΉΣΕΙΣ.

248. Διά τίνων £ργ4να>ν βχτι^Ι
μβσιν οί ναυτικοί ^ν-το^ύτ^^Ί
χοΰ πλοίου χαΐ τήν διεύθυνσιν
αύτοΰ.

-249. "Τί γινώσκεις περί -μα-
γνητών χαΐ μ*γνητικ?1ς βελόνης;

250. Ποία ή επί τ35« μβτρη-

-βελόνης επε^έο^εια

^ " ~

251. Τί έστι μαγνητικές με-
σημβρινός καί τί άπόκλισις τ?\ς
βελόνης ;

252.5 Τί έ£τι ναυτική . πυξίϊί
τί -«νεμσλόγιον^;

ρΚΈΦΑΛΛΙΟΝ ΪΕ'. 1

ΉΜαχα άρο^γαι.^ΐξροσ&ορισιΧ,ς^ρ^ο^μ&ρι^ς ]
γραμμής. — Οριζόντιο*- ^Λία^ί γ ^ρόΜγίβν.—'Κα- |
ταχόρνφον ή'Μαχέτ *>ροΛ^ιοχ.-~*ϊο<±χρσ>Μμός.

Ήλ&ίκκ^κ ώ^ολόγεα.

• , . ~ ' · ' ■ . ί
253. Ηλιακά ώρσλόγια είνε όργανα, χρη-σι-]
μεύοντα προς- προσδιορισμό ν τών ωρών τής-ήμέ-ί
ρας διά τής σκιάς, ήν προβ-άλλει επί τίνος πλακός]
δείκτης τις διακόπτων τάς έπ' αύτου προσπιπτού^
σας ήλιακάς ακτίνας. ;

Ό δείκτης ούτ^ς ονομαζόμενος σχιάθηρον, πρέ-
πει νά έ'ρτη τήν δίεύθυνσιν του γη-ένο-ϊ^ οίΕονός,>ήτοι
νά είνε παράλληλος >αύτ<5>, ή δέ πλαζ πρέπει ν ο
είνε ή όριςοντία ή -κατακόρυφος,· ές ου καί ή ονά
κρισις τών ήλιακών ώρολογίων εις ■ οριζόιτνζ
κατακόρυφα.

Ή κατασκε*^ οιουδήποτε ;ήλιαα£ου ^ωρολτογίοΤ
προαπαιτεί τάς έ^ομένας >4ργοΒχ(ας:*. ά) '^δν /κροίΓ



| Ι ^ ®λεα*ον ^ρο^ογιον. ') ίην

| 4#π1 ^ς τί^βκΙ^ς ^τ^θέτησϊν ΙκαΙ

τήν - χάραΗιν .: :με»η μβ ρι-ν % γ-ραμ^ιίής_ ίκαι "τών
| χωρικών γραμμών- · . .

254. Πολλοί ύποίρχουσι τρόποι . .^ος- προσδιο-
| I ρισμον της "μεσημβρινής ^γραμμής* ημείς όμως
Ι' I. θά,· ύπόδείζωμεν "έντα^θα τούς άπλουστίάτους.

Α' Λ ι α. τοΰ ττόλιχον άοτέρος. 'Εάν άπό τοϋ ιτό-
ί I Λ που, ούτινος προκςι ται νά προσδίορισθη ή < μεσημ-
βρινή γροςμμή , είνε · διρ&τός ο-πολικός άστήρ, -έ^:ρ-
τώμεν δ ύο ν ήματα "της στάθμης ούτως, ^ώτστε ν ά
εύρίσκωνται έν εύΟυγ^μμέα μετά του ·π«'λ«κοΰ
αστέρος. Ή ευθΙΊα ν-ή Ιέ^όυσα τους -πόδας ~τών-
τακορύφων νημ*χτ.ων $£§«& ή μεσημβρινή γραμμή.

Β' Λιά τον ήΧιάχοϋ ειδώλοτκ Έ~ι όοιζοντίου έπι-
πέδου πήγνυμεν μικρ.ρν στυλον ύψους 0.α, 20 κυρ-
τόν προς τάν-ω και φέροντα είς τό άκρον μικρόν
οριζόντιον δίσκον έκ'*λευκοσιδήρου, όστις εχει οπήν έν
||- τφ. μέσω Ομ-, 002 διαμέτρου (σχ 47) ΙΙοιοΰμεν ώστε
|ί διά μέσου τής οπής ταύτης νά διέλθη τό νήμοι
τής στάθμης, και σημειοΰμεν τον πόδα αύτής έπΐ
|1 ταυ οριζοντίου;επιπέδου. Είτα άπό τής-^πρωινής
ώρας ί*·4χρι τήξ-10 σημειοΰμεν :'έν ή πλείονα σημεία
α, β, - . · ά^αταλαμβάνει διαδοχικώς τό ήλιακόν



είδωλο ν τό σχηματιζόμενοι έκ τής δέσμης των.
-ηλιακών άκτίνων τών διερχομένων διά τής οπής ο.
Είτα μέ κέντρον τό σημεΐον π καί άκτΐνας πα, πβ. .

^όΗα κύκλων, προσέχοντες ώστε ούόόλως
νά μετατόπιση ό είρημένος δίσκος, δ. Μετά με ση μ-
βρίαν σημειουμεν τά σημεία ά, β'. . . άτινα
διαδοχικώς καταλαμβάνει πάλιν τό ήλιακόν είδω-
Λον έπί τών γραφέντων κυκλικών τόξων, καί είτα



11 ίί
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;γράφομεν τάς £ορδάς άα', βο' . . . ΈνΟυμεν τό
σήμέΤον _μέ τό μέσον τών χορδών ή τών, τόξων
και προσεκβάλλομεν έκατέρωσε τήν γραμμή ν πε,
| ) ήτιςεΐνε -ή μεσημβρινή γραμμή. .

Λιά της μαγνητικής βελόνης: Έάν είς τό μέ-
[· ρος έφ' ου Οέλομεν ν'.άγάγωμεν μεσημβρινήν γραμ-
μή ν, δέ ν δύναταί τις νά έφαρμόστ^ ένά τών άνωτέ- -
ρω τρόπω ν, προσδιορίζει αυτήν διά τής μαγνητικής
θελόνής. Τοποθετεί τήν μαγνητικήν βελό'νήν καί
γράφει κατά τήν οιεύΟυνσιν 'αύτ'ής τήν μαγνητικήν"*
γραμμή ν. ΕΤτα^ επί τίνος σημείου τής γραμμής
ταύτης σχηματίζει γωνία ν 'ισην μέ τήν άπόκλισιν
του τόπου και ής τό μέν. έν σκέλος / αποτελεί ή
άχΦεΤσά "μαγνητική γραμμή, τό ο' έ'τερον σκέλος
11, προσδιορίζει τήν μεσημβρινήν γραμμή ν, ην χαράσσει
, επί του τόπου: -·--·, : —

ΣΗΜ. Ί*ην άτόκλισιν τής μαγνητικής βελόνης ευρίβκει .
τις διά τής μεσημβρινές γραμμής ή* προσδιορίζει έηΐ
Ιγγός κε,μένοο τόπου διά τινϊ%Γ τών εΐρημένων-. τρό*ων.
{Μεταφορά γωνίας· ϊ-ϊε -Νέας Γεωμετρίας βαθμίδα Β'.
κεφαλ. Ε'). _

| ~ 'όρίζόντεον Ηλιακοί ώρολόγοον.

||γ Προκειμένου νά κατα7κευάση τι'ς οριζόν-

τιο ν ήλιακόν ώρολόγιον λαμβάνει έπίπεοον πλάκα
εχουσαν μήκος μέν ού/1 άνώτερον του ημίσεως μέ-
τρου, πλάτος δέ κατά τι μικρότερον ή ϊσον καί
-χαράσσει κατά μήκος αυτής ευθείαν γραμμήν,

§Η
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-;ήτις θέλει τεθη παραλλήλως ή *έπΙ ^τής'άχ-θείση-ς. |
μεσημβρινής του τόπου, έφ' ου μέλλει νά στηφβ ί

σχ. 48.

το ώρολογιον* επομένης θά είνε καί αύτη μεσημ-
βρινή γραμμή. ..·; ■.·'._:'■ ί
"Εστω τοιαύτη γραμμή ΜΒ σ/ . 48. Έν τω σημείω
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Α τής γραμμής ταύτης, γράφει διά μολ-υβδοκον-
δύλου κάθε τον έπ' αύτής τήν ΕΖ έπί του αυτοΌ
δε σημείου Α σχηματίζει, τό ορθογώνιων τρίγω-
νον ΑΓΔ ου ή γωνί<* Α. είνε ϊσ-η τφ γεωγραφική
•πλάτέι: του τόπου έφ' ου Οά στηθη τό ώρολόγιον,.
% δέ-' πλε^ρρι αύτου ΑΠ*, έχει μήκο~: άνάλογον
-προς, τόν μέγεθος τής πλακός. Είς τό σημεΐον .Δ
αγει τήν εύθετάν Ηθ κάθε τον έπί τής ΜΒ καί
λαμβάνει ΔΚ=ΔΓ. Είτα .μέ κέντρον Κ καί άκτΤνα
.κα.τ'. άρέσκειαν, π. ,χ< τήν ΚΙ γράφει περιφέρειαν
αύκλόυ. Χωρίζει έπ' αύτής τόΕά 159 έκαστον, καί
-αγει. τάς άκτΤνα ς άς προσεκβάλλει μέχρις ου συν-,
άντήσωσι τήν εύθεΤαν ΗΘ εις τά σημεία.^α, β, γ. . .
^Ενώνε; ταΟτα . μετά - τ^ΰ , σημείου Α. διά εύθειών
-γραμμών, αί όποΤαι θά είνε άί ώρικαί γραμμαί τών
ώρών 9, 10 καί 11. Αα^βάνεί. έπί του-*άντιθέτου ^
μέρους της Ηθ διαστήματα· ζ/ά==4<χ, α'β'=α6,
6'γ'==βγ ν.αί άγει τ,άς ώρικάς γραμμάς τών ωρών
4,- 2,;. 3 ενώ νω ν τά σημεΐα . α', β', γ' μετά του Α.
. "Ινα γράψ-^.άκολούθως τάς ώρικάς. γραμμάς τής
7Τι«. καί 8ης ώρας, έπειδή τό πλάτος τής πλακός
δέν έπαρκεΐ πρός. συν άντησιν αύ τών μετά τ ής. ΗΘ,
ποιεί ώς έΗής : έπί ^τινος σημείου ε τής ώρικής
γραμμής τής; 9 ώρας άγει.. εώθίεΤανν παράλ,ληλα%. τη
-<*>ρικη γραμμή τής .ώρας, καί λαμβάνει έπ' αύ-
τής εζ=ζτ;=ηβ· είτα ενώνει τά σημεία η καί Θ
μ,ετά του Α καί ούτω γράφον ται · αί γραμ μαί τ ής
7η« καί ώρας. Έπί δέ του ετέρου μέοους γρά-
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φει καί τάς γραμμάς της 4 καί της 5 ώρας καθ*
ον τρόπον εχει γράψη τάς της 1, 2 καί 3.

Τέλος φράσσει βαθέως έπί τής^ πλακός τάς.
ώρικάς γραμμάς χρωματίζων αύτάς χρώματι άνε-
Ηιτήλω, παρ -'αύτάς δε χαράσσει · τούς ρωμαϊκούς
αριθμούς τών ώρων I, II, ΙΠ, IV, V, VI, ΥΠ, VIII,
ΙΛ, Χ Γ, "XII ή τους αντιστοίχους αραβικούς

1, 2, 3, 4, 5, , ; . . 12.

Τούτων γενομένων, στηρίζει έπί της μεσημβρι-
νής γραμμής τ©;έκ χαλκού ή ορειχάλκου σκιάθηρον
ΑΓΝ ούτως ώστε ή κορυφή τής όΗείας γωνίας
αύτου, ήτις ίσουται με το πλάτος του τόπου (35°
έν τω σχήματι) νά τεθη έπί του σημείου Α, τό δ'
έπίπεοον αύτου νά είνε κάθετον έπί της πλακός.
.Είτα τοποθετεί τήν πλάκα ούτως, ώστε αύτη μεν/
νά είνε ορι^οντία, ή γωνία Α του σκιαθήρου νά κεί-
ται πρό~ νότον, η δε Ρ προς βορράν. Τότε ή πλευρά
Α Γ του σκιαθήρου θά είνε παράλληλος τω γηίνω-
άςονι, ή δέ σκ'-ά αύτου, προβαλλομένή τήν μεν με-
σημβρίαν έπί της μεσημβρινής γραμμής ΜΒ, τάς
δέ λοιπάς ώρας επί τών ώρικών γραμμών, θέλει
δεικνυη τάς ώρας της ήμέρας.

Κ*τακόρυφον Ήλιακον ώρολογιον·

2ο6. Το κατακόρυφον ώοολόγιον, διαφέρει τοί>
οριζοντίου μονον κατά τήν γωνίαν Α του σκιαθή-
ρου. κάί τήν θέσιν της πλακός. -
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Ή γωνία Α του. σκιαθήρου ισούται, ούχί μέ τό
πλάτος του τόπου,· ώς έν τω όριζοντίω ώρολογίω,
άλλα μέ τό συμπλήρωμα του πλάτους, ήτοι μέ
τήν οιαφΟράν τής όρΟής γωνίας κα» του πλάτους;
τζ, γ. έν τόπω έ'χοντι γεωγραφικόν πλάτος 35° ή,
' ίίοΗεϊα γωνία- του σκιαθήρου θά εΐνε (90°-—3ο°== ) 55°.

Αί ώρικαί γραμμαΐ χαράσσονται καθ* ον τρόπον
Ιίκαι έν τω όριζοντίί^ μέ τήν διαφοράν ότι έναλ-
λάσσονται οί αριθμοί τών ωρών; δηλαδή αί ώραι
ί^ 2, 3, 4, κ.λ. σημειουνται όπου έν τώ όρι^οντίςυ ή

ι&ϊ 10. 9, 8. κ.λ. καί τανάπαλιν.
■ , , ,

|| Τό κατακόρυφο ν ώρολόγιον τοπο.θετεΤται ούτως
ώστε νά βλέπη προς νότον τό δ' έπίπεδον αύτου νά
ίείνε κάθετον επί του μεσημβρινού. Τότε τό έπίπε-
δον τοΟ σκιαθήρου συμπίπτει τώ μεσημβρινά» του
τόπου, ή δέ πλευρά ΑΓ είνε καί πάλιν παράλληλος
τώ γηίνω ά£ονι.

|| ν. Ίβοχρονιβμός. ■ >·

{{/ρύθμισις τών μνχαηχών ωρολογίων διά τών -ηΛιαχών).

Ι {ι' ... . .;·: · ' ' . Λ. ··...... . .· * : ■ '7··:--'. /

ί. 257. Έν έδαφ. 215 εχομεν ι δη ότι ό διά τών μη-
χανικών ωρολογίων δεικνύμενος χρόνος είνε ό μέ-
σος χρόνος· έκ δέ τών ανωτέρω λεχθέντων ποριζό-
ίμεθα ότι 'τά ήλιακά ωρολόγια δεικνύουσι τόν άλη-

Α2! \ ·ΛΜΛυ £τγι·/-! ιτνίλ Λ-ΛΓΙ Π '



— 176 —

του Ηλίου ή, όπερ ταύτόν είνε, ότε ό ήλιος φθάνει /}
ζις τόν μεσημβρινον του τόπου. Έχομενίοη άλ-
λαχου .οτι τετράκις του έ νια υ του ή χρονική δια-
φορά ςου. μέσου χρόνου καί του άληθοϋς ή ήλια- !
κου είνε μηδέν, δηλαδή κατά τάς ήμέρας ταύτας
(3 Απριλίου,.2 Ιουνίου, 19 Αυγούστου καί 12 Δε- Ι
κεμβρίου) ό πραγματικός καί ό φανταστικός ήλιος
{Γδε έδ. 210) έ'ρχονται ταυτοχρόνως είς τόν μεσημ-
βρινον τόπου τινός* έπομένως κατά τάς ήμέρας ταύ-
τας τά μηχανικά ώρολόγια πρέπει νά δεικνύωσι τήν
μεσημβρίαν ταυτοχρόνως μετά τών ήλιακών. Άπό
της 2 Ιουνίου μέχρι της '19 Αύγουστου καί από
της 12 Δεκεμβρίου μέχρι της 3 Απριλίου ό, φαν-
ταστικός ήλιος ή ο μέσος χρόνος προχωρεί του α-
ληθούς· άπό δε της 3 Απριλίου μέχρι της 2 Ίουτ
νίου καί από. της 19 Αυγούστου μέχρι της 12 Δε^
κεμβρίου ο αληθής ήλιος προχωρεί του φανταστικοΟ-
Διά νά κανονίζ^>μεν - τ ά·. ωρολόγια ημών διάτων
ήλιακών ώρολογίων τήν Ι7»·», 11^ν καί 217ιν εκάστου
μηνός; κατά1 τό νέοννήμερολόγιον, παραθέτομεν τόν
έπόμενον . πίνακα Ισοχρονισμου, όστις δεικνύει, τίνα
χρόνον πρέπει ~ νά σημειοι το μηχανικον ώρολογιον.
καθ' ήν στιγμήν τό ήλιακόν δεικνύει μεσημβρίαν
π. χ. τήν 1 Ιανουαρίου καθ' ην στιγμήν καλόν
ήλιακόν ώρολόγιον; δεικνύει τήν' μεσημβρίαν, τά
ημέτερα ώρολ^ϊα;^επει νίκ δεικνύωσι 0ώΡ ΐϊλ^
43λδ μ ε τά με ση μβ ρίοεν·./, / : .. ._/ _ '
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-

253. Τί έστίν ήλιακόν ώρ(Γ-
λόγιον.; Τ( έστι σκιάΟηρον ;

25Ϊ. Πώς γ;άφομεν μεσημ-
βρινή ν γραμμήν :

255. Πώς κατασκευάζεται ό-
ριζόντιον ήλιακόν ώρολογιον;

256. Πώς κατασκευάζεται χα-
τακόρυφον ήλιακόν ώρολογιον ;

$57 Πώς .γί-εται/ή ρύΟμισις
τών μηχανικών ώρολο^ίων διά
τών ήλιακών : -

ΤΕΛΟΣ.

11 Λ Ρ Ο ΡΑ Μ ΑΤΑ. 7 ' ν
σελ . 51 ,ω 18 χ ν τί : εΤνε ισοταχής διόρθου :δέν είνε Ισοταχής

67 Β \ Β 22 Μ* ρ τ £ου I 9 Μαρτίου
Ν8 - » 1 β δύσει » δύσηται
<48 » ί < 1) ΰπολογήση » ΰπολογίσϊΐ

» ίο! 0 <0 1) ύπέκειτο Μ ύτΐέκειντο
Ί5Ι - » \ 2 η τ^ναπτον Ο άνήπτοντο

Κα* ο σα δι 5 λ αθον τήν προσοχήν τοϋ συγγραφέως καί διορ -

Ου,τοΟ.





ΕΡΓΑ ΤΟ Γ ΛΓΤΟΓ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ. ^

Επίτομος Καλολογβ*, ήτοι περί ,τϋς'
τέχνης τόΰ ευ λέγειν, πρί>ς χρϋσιν των νέων καΐ
δ* των εις τά γυμνάσια και διδασκαλεία φοι-
τώντων· τιμάται. . % . . ... δρ. 4.

ϋΛα'ςρα, τραγωδία Βολταίρόυ. Μετάφρασις
Ιλευθέρα μετά προλεγομένων. ; . . . . δρ. 1,50

ϊτοίχειώδ^ς · Α ρ εκήπρ^ χρί-

σι ν τών κατωτέρων τάξεων του γυμνασίου (κα-
τά τ·$ιν νέαν διαίρεαιν τών παιδευτηρίων). . δρ. 2.

ϋτθ(χ&(ώ^εες γνώσεες τών φναϊχ&γ
επιστημών τεϋχος Α' Ιγκε κριμένο ν, ήτοι Φυσιχή
και Κοσμυγραφία πρδς χρ'Κβιν τών 'Ελληνικών
σχολείων· 4 878. , . . ^ . . , . . 1.

Γραμ^μιατεκή τής νέας*ΕΛΛ*,*ιχης γΛώσο-ης
(ΒαθμΙς πρώτη) πρ&ς χρησιν των κατωτέρων
τάξεων τών σχολείων εις δύο τεύχη. * · δρ. 4,50

-τ— (Βαθμ)ς. δευτέρα) πρλς χρησιν της Δ' καΐ
Β' τάξεως τών σχολείων. "Ε*δόσις δευτέρα ΙπΙ
το βέλτιον μεταρρυθμισμένη. . . ϊ I . δρ. 4,50
■ Νέα (ΒαθμΙς πρώτη) προς

χρησιν της Δ' κοί Ε' τάξεως τών σχολείων.
Τεύχος Α' μετά 347 προβλημάτων. . > . δρ; 4.

-— (Βαθμίς δευτέρα) πρ&ς χρησιν της στ'· τά-
ξβω: τών σχολείων; . . . . _ \ . . . δρ. 4,50

Νέα Ι^εωμιετρε* (ΒαθμΙς πρώτη) πρδς " -

χρησιν της Δ' καΐ Ε' τάξεως. τών σχολείων.: , δρ.' 4.

(ΒαθμΙς δευτέρα) ,π'ρδς χρησιν της <7'Λ.
τάξεως τών σχολείων. .' . .. . ;.· . . ί./ . δρ. 4,50

'Λ ρ ιΟμητε/αΙ άο/ή π ε ες περιλαμβάνου-
σα! περί τά 900 προβλήματα καΐ γυμνάσματα,
πρ&ς χρησιν τών ανωτέρων τάξεων τών σχολείων, δρ. 4,50
Τιμάται δραχμής 1.

V ίίύρίσκέται εν ϊμύρντρ έν τω βιβλιοπωλβίω

• '. 'ν ' Χ, ΚΡΚΓ0ϊΐθνΛ4»ν;
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