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INTRODUCERE. 

Într'o ţară, în care munca pentru binele coinun 
abia începe a fi apreciată, și în care semidocții, 

mai pot huli pe adevăratul -om de sciință; într'o 
țară în care recunoscința - pentru Gmenii mari, 

lasă forte mult de dorit încă, cred că.e mai. 
necesar, 'ca ori-unde aiurea, a scrie biografia ace- 
lora ce ai muncit pentru acestă ţară, şi a înălța 
faptele lor desinteresate și altruiste, 

- Omenii de sciință, acești premergători al epo- 
"cilor mai fericite ale popârelor şi omenirei, tre- 

mai mult adeverurile sciinţifice, 

„ buesc în prima linie să fie cunoscuți și cinstiți. 

“lată de 'ce de doi ani am căutat, pe când 

din nenorocire nu mai puteam lucra pe terenul 

» cercetările chimice, să scriă biografiile mai mul- 
tor din acei, ce ne-ai precedat în brasda difi: 

„cil de tras, pe terenul sciințelor în România. 
e 

Stavrache Niculescu, Miclea şi Marin, ilustru! 

Bechamp și acum în. urmă Bacaloglu și Davila, 
mi-ai servit ca punct de plecate. 

" Bacaloglu, incontestabil că e în fruntea lor pe 
terenul sciințelor, 

Nimeni „dintre Românii din țară nu sa ridicat 

mai sus ca el. 

Puţini sunt astădi, dacă sunt, cari să iubescă 

cari să cultive 
mai desinteresat aceste cercetări și să fie mai 

pregătiți ca el la intrarea în luptă. 

„Am întrunit tot, ce a scris. — Lucrul a fost 
[Orte greii, adesea a trebuit, să aducem publica- 

țiile străine, sati să le copiem în străinătate. 

In acestă lucrare am fost dilnic ajutat de sti- 

matul mei coleg și amic donminul profesor [. Pe- 

tricu și'de un distins absolvent al Facultăţei 

„nostre, domnul Zacharia. Le mulțumesc „cu ac€- 

stă. ocasie. Se va vedea din cele publicate, cine 

a fost Bacaloglu. Totuși, am presimțimintul, că 
mai sunt alte lucrări, ce nu cunâscem şi cari 

lipsesc din acest mănuchiii pentru. a fi: complect. 

Rog dar pe toți acei, ce vor afla ceva nepu- 
blicat în acestă: lucrare, să mi-o comunice pen- 

tru a complecta cu timpul, în mod definitiv, o- 
pera regretatului maestru. 

Dr. C. Istrati. 137, Noembrie 1895 

  

“haut, 

  

. 

INTRODUCTION. 
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ă N 
Dans un pays, oi le travail pour le bien com- 

mun, commence â âtre ă peine apprâci€ et ou les 
demi doctes peuvent s'imposer impunâment aux 

„veritables hommes de science; dans un pays ou la 
reconnaissance -pour les grands hommes: laisse 
encore beaucoup ă desirer, je crois qu'il est plus 
necessaire, que partout ailleurs, d'âcrire la bio- 
graphie de ceux qui ont travailiă pour ce pays et 
de mettre en relief leurs actes dâsinteressâs et 
altruistes, 

Les hommes de science, ces precurseurs des 
€poques .plus heureuses pour les peuples et pour 
humanitâ, doivent âtre connus et vencrâs. 

. C'est pourquoi, depuis deux ans, alors que par - 
malheur je ne pouvais pas travaillei sur le terrain 
des recherches chimiques, j'ai tache d'ccrire les 
biographies de plusieurs de ceux qui nous ont 
precede et ont. ouvert les voies de la science er, 
Roumanie. 5 | : | 

Stavrake Nicolesco, Miclea et Marin, Pillustre 
Bechamp | et dernitrement Bacaloglo et "Davila, 
m'ont servi de point de depart. 

Bacaloglo occupe sans contestation la premitre 
place. - 

Nul parmi les Roumains ne s'est Cove plus 

Il y en a peu aujourd'hui, s'il y en a, qui. ai- 
ment d'avantage les vErites scientifiques, qui s'a- 
donnent avec plus de desinteressement aux re- 
cherches scientifiques et qui aient ct€ mieux pre- 
pares ă leur entre dans la lutte. 

Jai rcuni tout ce qu'il a ccrit. Ce ne fât pas: 
chose facile, et, dans beaucoup de cas, j'ai dă faire 
'venir des publications &trangăres ou jai dă les 

3 faire copier ă I'ctranger. , 
Jai &t€ journellement aid€ dans ce travail par 

mon estime collegue et ami, Mr. le professeur - 
|. Petricu et par un €minent licenci€ de notre facult€ 
des sciences, Mr, Zacharia. Je profite de cette oc. 
casion pour les remercier. On verra dans cette 
Etude qui a t€ Bacaloglo. Jai pourtant le pres- 
sentiment qu'il existe, d'autres travaux qui nous 

sont restes inconnus et qui nous manquent pour 

que cette gerbe soit complăte. 

+ Je prie donc tous ceux qui connaitraientt un tra- 
vail de Bacaloglo, dont il ne serait pas parl& dans 
notre ctude, de bien vouloir nous le communi- 
quer afin que nous puissions compltter -liceuvre 
de notre regrette maitre. | | 

Dr. C. Istrati. - 134,; Novembre, 1895.
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«Sciința este interpretaţiunca 
naturci și omul cste interpretul 
acesteia.» 

E. acalogiu, 

| Prin natura evenimentelor, ce s'aă desfașurat de 
secoli în țara nâstră, prin fasele speciale, prin care 

- fatal urmeză a trece un popor în peridda rena- 
scerei sale, România fusese condamnată a avea, 
„puțini Gmeni de sciință în sînul s&ă i. Sciinţele, cu 
tâtă (rumuseța câmpului lor mănos și prielnic, 
nu aii fost cultivate de cât arare- -ori, și atunci în 

„treacăt numai, în ţara nâstră, 

lată de ce, puțini sunt acei, ce ai dreptul, să 
ocupe, Chiar o mică pagină, în Istoria specială, 
care ar urma să arate activitatea ndstră în trecut, 

Spada ținea de fapt locul condeiului, căci îna- 
inte de or şi ce străbunii noștri ai ținut să-și 
asigure nu numai existența lor, dar și continui- 
tatea operei săvârșite de Traian. i : 

Rari sunt chiar. cronicarii români, căci în vil: 
trea luptei și în virtejul nevoilor, în cari. acești 
eroi și martiri trăia, deși ci alcătuiati prin mo- 
dul vieței lor, fără să scie chiar, marile fapte ce 
constituesc trecutul nostru istoric, dar adesea 
lipsa de timp și lipsa lor de. sciință ai făcut, că 
fOrte numerâse din faptele lor. mărețe, să fie 
lăsate în sema _istoriogeafilor străini, cari le-ai 
trecut posterităței, vădute prin prisma lor îngustă, 

Odată insă cu renascerea nâstră, tâtă activi- 
tatea intelegenței culte a Românilor, a consistat 
în a studia și scrie pentru a revendica -în fața 
lumei, adesea nu numai temeinicia faptelor din 
trecut, pe care se așeadă drepturile: nâstre na- 
ționale, dar chiar pentru, a apăra dreptul nostru   

EMMANUEL BACALOGLO - 
BIOGRAPHIE 

- «La science est Tinterpretation 
de la nature ct /'homme Pinter- 
prite de celle-ci.» 

, „ F. Bacaloglo. . Li 

Par la nature des €vnements qui se sont de- 
roul&s pendant des si&cles dans notre pays, par 
les phases particulitres par lesquelles un peuple 
doit fatalement passer ă l&poque de sa renais- 
sance, la Roumanie avait cte€ condamne îi produire | 
peu d'hommes de science. Les sciences, avec 
toutes les beautes de leur champ si festile et si 
riche, n'ont ct cultivees qu'ă des rares întervalles 
et seulement en passant dans notre pays. 

C'est pourquoi il y en a peu qui mâritent 
d'occuper, mâme une petite place, dans Lhistoire 
“speciale de notre activit€ dans le passe€. 

L'€pee remplagait la plume, car avant tout nos 
ancâtres ont tenu â' assurer lexistence du pays 
et la continuite de l'cuvre de Trajan. 

Les chroniqueurs roumaine eux-memes sont 
rares; car dans le tourbillon des luttes et des. 
difficultâs, sans cesses renaissantes, ces hros et 
ces martyrs, bien que leur--vie et leurs actes 
„constituent notre passc historique, faute de temps” 
et faute de connaissances, ont laiss€ une foule 
de faits importants aux soins des historiogra- 
phes trangers qui les ont racontâs ă la pos- 
trite tels qui'ils les, ont vus ă travers leur prisme 
ctroit. , - 

„. Mais, lorsque vint la renaissance, toute Lactivite 
des Roumains intelligents et cultives se tourna vers 
Ictude. On crivit non seulement pour revendi- 
quer, ă la face du monde, le bien justific prove- 
nant des faits de notre pass€ sur lesquels se basent 
nos droits nationaux, mais encore pour defendre 

,
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de existenţă, ca rasă aparte și ca popor îndri- 

tiut şi el a trăi liber acolo, unde Dumnedeii la 

aşedat. . | | 
De-o-dată cu stabilitatea n6stră, relativă încă, 

scrutarea archivelor străine, culegerea frumâselor 

poesii, balade și cântece române, studierea mo- 

ravurilor și a dialectelor, -studiile de. Geografie, 

Archeologie și de Istorie, a ţărilor locuite de:Ro- 

mâni, ocupară cu drept cuvint tâtă activitatea Gme- 

nilor noștri culți. Ast-fel se manifestară pe rând, 

Heliade. şi Asaki, Boliac, Bolintineanu, Bălcescu, 

Donici, Cogălniceanu, Alexandri, Odobescu și Has. 

deii, pentru a nu cita de cât o parte din frun- 

tașii pămentului nostru. 
Pe terenul aplicaţiunei sciințelor, Medicina a 

fost şi ea unul din sgheaburile, prin cari luă iarăși 

o anumită direcţiune activitatea nostră. Cuciu- 

reanu și Crețulescu, Fătu și Turnescu, Capșa si 

Marcovici, Polizu, Obedenaru și Sergiu, toți lă- 

sară după ei rodul unei munci utile țărei. 

Puţini, de tot puţini -sunt aceia, cari, refractari 

la alte nevoi, destul de imperibse ale țărei n6- 

stre, aă căutat să se isoleze pe câmpia senină a 

sciinţelor, şi încă fârte puţini sunt dintre aceștia, 

"aceia, cari prin munca. și. producerile lor Sai im-- 

pus atenţiunei &menilor de sciință din străinătate. 

Dacă privim până acum puțini ani în trecut, 

Bacaloglu: este singurul, care într'un mod de ne- 

credut de superior, a atacat de odată stânca re- 

sistentă a cercetărilor pure, cu mult succes, de 

şi o făcea în trei direcțiuni deosebite, producâni 

lucrări originale atât în Matematici, cât şi în Fi- 

sică şi Chimie. Şi dacă. ne gândim cât de puţin 

timp a lucrat el, sai. mai bine dis, cât timp a 

fost pus în posițiune de a lucra, rămânem uimiţi au 

numai de varietatea cunoscințelor sale, dar și de 
„ abundența lucrărilor produse în așa puțin timp. 

Bacaloglu începe a scrie la 1859 și isprăvesce 

îndată după 3 ani, la 1862. 

În acest timp ela publicat 14 memorii relativ 

la matematici, tote conţinând vederi originale, de 

asemenea 7 lucrări originale de Fisiză și ş de 

chimie, 

Bacaloglu muri însă târdii, numai în 1891 şi 

se va întreba ori-cine, ce a făcut el în acești 30 

ani, cu atât mai mult cu cât fusese însărcinat cu 

cursul de Fisică de la facultatea de sciințe din 

Bucuresci încă de la 1863. 

Este curios, dar „dureros, a analisa aceste lucruri. 
De fapt eram atât de puțin pregătiți a aprecia fru-   

notre droit ă lexistence comme race ă part -et 

comme peuple en droit de vivre libre lă ou Dieu 

la mis. | 
Avec la stabilite, encore " toute relative, toute 

Pactivit de nos €crivains de merite se tourna 

vers les recherches dans les archives de Ictran- 

ger, les collections des po6sies populaires, l'6- 

tude des coutumes et des dialectes, la gcogra- 

phie, Parcheologie et histoire des pays habites . 

par des Roumains. C'est dans cette voie que se 

manifestărent successivement Heliade et Assaki, 

Bolliac, Bolintineano, Balcesco, Donici, Kogalni- 

ceano, Alexandri, Odobesco et Hasdeu, pour ne 

citer que les plus illustres. 

Dans le voie “d'application des sciences, la mâ- 
decine vint la premiăre: Cuciureano et Kretzu- 

lesco, Fătu et Turnesco, Capsa et Marcovici, Po- 

lyzo, Obedenaro et Sergiu, tous laisetrent apris 

eux les fruits d'un travail utile au pays. 

Peu, tr&s peu nombreux sont ceux qui, r€ 

fractaires ă d'autres-besoins, assez impcrienx dans 

notre pays, ont cherche ă s'isoler dans le champ 

des sciences, et tres peu nombreux aussi sont 

ceux qui, par leur travail et les resultats obte- 

nus, se sont impos6s ă attention des savants 

ctrangers. + 
Si nous considerons. un passt encore recent, 

Bacaloglo est le seul qui, d'une manitre taut-ă- 
fait superieure, se soit attaqu€ au rocher râsis- 

tant des recherches pures et qui lait fait avec 

succes, bien que dans trois directions differentes, 

produisânt des travaux originaux en mathema- 

tiques, en physique ct en chimie. Et si nous pen- 

sons au peu de temps quiil a cte en position de 

travailler,- on reste stupefait de la varict€ de ses: 

-connaissances, et de Yabondance des travaux qu'il 

a produits. - N 

Bacaloglo commence ă €crire en 1859 etil 

S'arrâte au bout de trois ans, en 1862. 

Pendant ce court intervalle de temps il a pu- 

blic 14 memoires relatifs. aux mathematiques, tous 

contenant des vues originales, 7 travaux origi- 

naux de physique et 5 de chimie. 

- Bacaloglo n'est mort qu'en 189: et on se de- 

mandera. ce quul: a fait pendant ces 30 anndes, 

d'autant plus qu'il avait €t€ charge dâs 1863 du 

cours de physique ă la Facult€ des sciences de. 

Bucarest. 
C'est un cas curieux et douloureux ă analyser. 

En cffet, nous dtions si peu prepares ă appre-.



musețea, puterea și utilitatea sciințelor; eram atât 
ae puţin destoinici spre a da adevărata val&re, ade- 
v&ratului om. de sciință, în genere retras, modest 
și incapabil de a se impune și solicita; eram atât 
de departe, în acelaș timp de a înțelege, că nu 
numai subvenţionarea regulată, dar sacrificiile ba- 

_nești chiar, ce s'ar face la un moment dat până 
“și de o țâră sărmană, e cel mai sigur lucru spre 

. a-i ajutora forțele viui și stabili cu demnitate drep- 
tul ei la existență între popsrele culte, în . cât 
chiar Bacaloglu, care era nu numai un specialist 
emerit, dar cum lam numit şi cu o altă ocasie, 
adevăratul și singurul enciclopedist, ce am avut 
în sciințele fisice, a fost nu numai necunoscut, dar 
neîncurajat și neajutat, Ast-fel că acest om, care 
în trei ani făcuse, să se vorbescă de dânsul în 
lumea sciințifică, pe când se afla între. colegi și 
în viața activă a laboratorelor, întors în ț6ră în 

„o peri6dă de dece ori mai mare, el nu mai pro- 
duse de cât articole de vulgarisare 

Eram departe de a înţelege atunci, ceia ce Ba- 
caloglu fu nevoit â spune în urmă, că: 

«Desvoltarea intelectuală a unei națiuni, și prin 
urmare și c:a materială, depinde esenţial de pro- 
ductivitatea sciințifică, nu numai în sciințele exacte, 
dar în ori-ce câmp al culturei spiritului uman ; și 
întru cât acea productivitate stă în condițiuni rele, 
trebue să ne îngrijim și despre progresul culturei 
la noi.» 

Focul sacru și energia sa însă nu s'aă stins în- 
trînsul odată cu ajungerea sa la Bucuresci. 
Din - contra constatăm, că imediat întors la 

1862 €l a căutat să alcătuiască o societate sciin- 
țifică, societate la care a comunicat câte- va din 
lucrările sale, pe. cari numai în urmă le-a trimes 
în străinătate, cum a fost lucrarea sa «Despre 

Atmosferă.» i 

Acestă lucrare a lui Bacaloglu a fost bine pri- 
mită și O găsim urmată -de următârele cuvinte 
măgulitâre: 
«Acestă notă, primul ecoiă al aspiraţiunilor sciin- 
țifice a provinciilor Române, face cea mat mare 
ondre tinărului- săi autor, și noi îi mulțumim de 
a fi dat primele fructe Cosmosului.» 

«Societatea română de sciinţe, din care domnul 
Bacaloglu este unul din fondatori, de abia s'a con-   

v 

cier la beautâ, la force et Putilite des sciences; 
nous €tions si peu aptes ă reconnaitre la veri- 
table valeur d'un vrai savant, gencralement retir€ 
'du monde, modeste et incapable - de s'imposer et 
de solliciter ; nous ctions en mâme temps si loin 
de comprendre, que, non seulement une subven- 
tion regulitre, mais encore des sacrifices pâcu- 
niers faits ă; un moment donn€, mâme par un 
pays pauvre, sont le meilleur moyen d'aider les 
forces vives et d'âtablir avec dignit€ son droit 
ă Lexistence parmi les peuples cultives, „— que 
mâme Bacaloglo, qui ctait non-seulement un . 
specialiste €mcrite, mais encore, comme nous 
lavons dit ă une autre occasion, le vrai et seul 
encyclopediste que nous ayons eu dans les. sci- 
ences physiques, a €t€ meconnu, p.iv& de tout 
encouragement et de toute aide. Aussi cet homme, 
qui, en trois ans, avait fait parler 'de lui dans le 
monde scientifique, alors qu'il se trouvait parmi 
des col!tgues et menait la vie active des labora- 
toires,  n'a-t-il plus produit, une fois revenu en 
Roumanie, pendant: une ptriode dix fois plus 
longue, que des articles de vulgarisation. 

Nous tions loin alors de comprendre ce. que 

Bacaloglo fut oblige de dire plus tard, que 2 
«Le developpement intellectuel dune nation 

et par cons6quent son developpement materiel, 
dependent essentiellement de la productivit scien- 
tifique, non seulement dans les sciences exactes, 
mais dans tout champ dela culture de Vesprit 
humain; et tant que cette productivit€ demeure 

dans de mauvaises conditions, nous devons nous 
înquidter du progrăs de la culture chez nous,» 

Toutefois, le feu sacrâ, l'Energie, qui Panimaient 
ne s'cteignirent pas dts son arrivee „ă Bucarest. 

„Nous constatons, au contraire, quimmediate- 
„ment aprts son arrivee, en 1862, il chercha îă. 

fonder une socit€ scientifique, socicte ă laquelle 

il communiqua quelques uns de ses travaux qu'il 

nenvoya qu'ensuite ă I'etranger, entre autres son 

travail sur VAtmosphăre. ” 

. Ce travail de Bacaloglo a ct€ bien accueilli et 
“nous le trouvons suivi de ces mots flatteurs: «Cette 

note, premier €cho des inspirations scientifiques 

des provinces Roumaines, fait le plus grand hon- 

neur ă son jeune auteur et nous le remergions 
d'avoir donne ses premiers fruits au Cosmos.» 

«La sociât€ roumaine des sciences, dont M. 
Bacaloglo est un des fondateurs, est ă peine con-
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stituit; ea va fi o gardă înaintatăa civilisațiunei 
în acestă ţără încă atât de nouă» (1). 

- F. Moigno. 

Acestă societate avea ca membri pe dr. Tur- 

nescu, majorul Gheorghe Manu, I6n Filcoianu, 

dr. Felix şi pe neîntrecutul vulgarisator.ar. Baraș.. 

Dar curând nevoile politice rupseră o parte din 

membri de la activitatea lor propriu sciinţifică ; 

clientela subjugă pe alții; mrtea răpi pe Baraș 

și numai dr, Felix lucră isolat, dar cu succes, pe 

terenul Higienei. 

Bacaloglu se vădu isolat cu desăvârșire. - 

la acea epocă el era în țară aprâpe singurul 

„om de sciință pe terenul Sciinţelor fisice și el 

suferea cu atât mai mult de acest lucru, cu cât 

nu avea nici mijlâcele necesare spre a putea lucra. 

Ce trebuia să fie la acea epocă neînsemnatul 

săi cabinet de fisică, dacă după 30 ani în urmă, 
aprâpe de mârtea sa, el de abia reușise a com- 
plecta o parte din principalele aparate necesare. 
cursului s&ă. - 
"La început el se consacră cu totul cursului s&ă 

și licra cu atâta căldură și cu atâta foc, în cât 
de sigur la acea epocă cursul săi fu primul curs 
în Universitatea nâstră. : 

Graţie unui vechii elev al săă, domnul St. 
Michailescu, am sub ochii mei cursul săă din 1865, 
în care vorbesce despre teoria dinamică a căl- 
dure, curs de o rară erudițiune și cu totul su- 
perior. De sigur că puține Universităţi la acea' 
epocă aveai un curs asupra Fisicei făcut ast-fel, 
în cât privite fenomenele fisice, din punctul de 
vedere mecanic, să fi avut înai multă legătură, cu 
modul actual de a vedea în aceste chestiuni. 

Şi aci fu însă mare desilusiunea pentru Baca.: 
loglu, 

El care muncea cu atâta foc pentru a-și pro- 
duce colegi şi colaboratori dintre elevii sti, ob- 
servă cu durere, că aceştia nu eraă pregătiţi pentru 
a-l urma și mai mult de cât atât, el a fost forțat 
a reduce cursul săi de Fisică matematică, la un 
simplu curs, excelent însă, de fisică experimen- 
tală, de o claritate rară, pe care avui și ev fe- 
ricirea al urma. 

(1) Cosmos. Vol, : 20, 1862, pag. 732, găsim: Retlexiuni 
asupra formei atmosferei. (Extract făcut de autor, din un 
Memoriă comunicat socictățci române de sciințe; vedi 
pag. 108, 
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stituce; elle sera une avant-garde de la civilisa- 

tion dans ce pays encore si neuf> (1). - 

'F. Moigno. 

Cette societe avait comme membres: le: Dr: 
Tournesco, le major G. Manou, ]. Falcoyano, le 

Dr. Felix et linimitable vulgarisateur le Dr. Ba- 

rasch. 

Mais bientât les necessites- de la politique dc- 

tourntrent une partie des membres de leur activite .. 
scientifique; la clientăle en subjugua d'autres; 

la mort emporta Barasch, et seul le dr. Felix tra- 

vailla isol, mais avec succts, sur le terrain de 

T'hygi&na, : 
Bacaloglo, se vit complttement abandonn€. 

Il stait, ă cette epoque, presque le seul homme 

de science de notre pays, et il. en souffrit d'au- 

tant plus qu'il n'avait pas les ressources nccessaires 

pour pourvoir travailler, ii 

Que devait-âtre, ă cette: €poque, son cabinet 

de physique, si, trente ans plus tard ă la veille 

de sa mort, il avait ă peine "pu obtenir une partie 

des principaux appareils dont il avait besoin pour 

son cours? 

Au commencement il se consacra entitrement 

a ce cours et il travailia avec tant d'ardeur et 

de ztle que certainement, ă cette cpoque, ce fut 
le meilleur de notre universit€. 

Grâce ă un de ses anciens €lăves, M. St. Mi- 
chailesco, j'ai sous les yeux son cours de 1865, 

ou il parlait de la theorie dynamique de la cha- 

leur, cours d'une rare crudition et tout-ă-fait su- 

perieur. Certainement peu d'universites, ă cette 

€poque, avaient un cours de physique ou les ph€- 

nomenes physiques, consideres au point de vue 

mecanique, fussent plus en relation avec la ma- 

ni&re actuelle de voir dans ces questions: Et pour- 

tant Bacaloglo.eât une grande dâsillusion. Lui, 

qui travaillait avec tant de zile ă se procurer: des 

collgues et des collaborateurs parmi ses lves, 

observait avec chagrin que ceux-ci n'6taient pas. 

prepares î le suivre et il se vit force de res-- 

treindre son cours de physique: -mathematique â 

de proportions moindres et d'en faire un simple - 

cours, excellent au reste, de physique experimen- 

tale, d'une rare clarete «t que ja 'ai eu le bonheur 
de suivre. 

(1) Dans le Cosmos, vol. 20, de 1862, pag. 732, nous 

trouvons: Reflexions sur la forme de l'Atmosphire, Ex- 
trait fait par Tauteur d'un Memoire communiquc. ăla 
socict€ roumaine des sciences (+. p- 108).



„instrucțiunei, în fine ele constituesc singurile fo- 

„Pat, din nenorocire, ca multe alte societăţi: ro- 

societăți: <O societate, Domnilor, prosperă în a- 

„atât în parte, cât și prin diare, Societatea ma- 

sale lucrând în sterele lor de acţiune, lucrul pro- 

Trecură câţi-va ani și în 1868 Bacaloglu credu 
iarăși: momentul oportun pentru a'și reconstitui 

o umbră măcar a unei societăți sciințifice, în care 

să se ptă discuta chestiuni de sciință și cari 
să-i servescă ca punct de plecare spre-o peri6dă 
mai fericită în acestă direcțiune; căci pentru Ba- 
caloglu existența unei societăți Sciințifice era in- 
tim legată de condiţiunile esenţiale ale vieței u- 
nui om de sciință i 

lată ce credea el în adevăr despre aceste a- 
sociaţiuni, și pe cari le găsim în discursul să de. 
la 28 Septembre 1865, ca președinte al acestei 
societăți: ' . - 

< Asociaţiunile “ sunt acele medii, în cari omul 
își pote întinde cu mai mare facilitate cadrul cu- 
noscințelor sale; sunt unicile instituțiuni, cari pot 
lucra cu o energie mai pronunțată -în “favbrea 

care, cari mai cu semă la noi ar „putea alimenta 
sub tote raporturile scrierile periodice sciințifice 
prin a căror influență numi, se pâte deștepta 
gustul pentru lumină şi labdre.» 

Acestă societate începută în Ianuarie s'a ocu- 

mâne, numai cu modificarea statutelor și cu fa- 
cerea unui program analitic al studiului sciințelor 
P isico- Naturale în Licee. 

In cuvintarea lui Bacaloglu găsim însă îndată 
descurajarea sa. lată rolul ce indica el acestei: 

devăratul înțeles al cuvîntului, .când tâte părţile 

dus de fie-care parte se combină şi produce un 
tot uniform. 

<Pentru timpul în care trăim, sciința, ale căreia, 
varietăți și "principiuri ai dat nascere la tâte a- 
cele fecunde. și bine făcătâre aplicațiuni, prin care 
omul a putut răspunde la aspiraţiunile sale, este 
fără contradicere lumina conducătâre a or-cărei 
lucrări, al, ori-cărui progres.» , 

Cu cine putea îndeplini aceste vederi ale sale? 
“Mediul în care trăia nu-i dădu nici un sprijin. 

Eată, de ce elemente dispunea: 
- <Publicând după decisiunea d vâstră statutele 

nifestă în public existența sa, și atunci se făcură 
îndată adrese pe la toți d-nii. profesori de prin   districte, invitândir-i a lua parte la acestă nout 
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Quelques anndes, passărerit, et, en 1868, Ba- 

caloglo crut que le moment €tais venu pour re- 

constituer au moins un embrion de societe scien- 

tifique, ou l'on pourrait discuter des questions | 

de science et qui, pourrait servir de point de d€- 
part ă une psriode plus heureuse. dans 'cette : 

| direction; car, pour Bacaloglo, Vexistence d'une 

socicte scientifique ctait ctroitement lice aux con- 

ditions essentielles de la vie d'une homme de 
science. i . 

- Voici, en effet,c ce qu'il pensait de ces associations. 

Nous extrayons ce passage du discours qu'il a 

prononc€ le 28 Septembre 1868 en qualit€ de 
president de cette” socicte: 

«Les associations sont ces milieux oii 'homme 
peut ctendre avec plus de facilit€ le cadre de ses. 

connaissances; ce sont les uniques institutions qui 
puissent travailler avec une €nergie plus marquce 

“en faveur de Vinstruction ; enfin elles constituent 

les sculs foyers qui, chez nous surtout, pourraient 

alimenter: sous tous les rapports les ouvrages 

scientifiques periodiques, dont influence seule, 

peut cveiller le gotit pour la lumitre et le travail. 2 

Cette socict€, qui debuta en Janvier, ne s'oc- 
cupa malheureusement, comme beaucoup d'autres 

sociât€ roumaines, que de la modification de ses 

Statuts et de la confection d'un programme analy- 

tique, de .l'âtude des sciences physico-naturelles 

dans les lyc&es. 

„Nous trouvons dans le discours de Bacaloglo 

une preuve de son d&couragerient. "Voici le râle 

qu'il assigne a cette socictâ:> Une socicte, Mes- 

sieurs, prospăre, dans la veritable acception du 

mot, quand, toutes ses parties agissant dans leurs 

sphăres : d'actions, le travail produit par chaque 

partie se combine” et produit un tout uniforme. 

«Pour le temps oi nous vivons, la science, dont 

les varictes et les principes ont donne naissance 

a toutes ces applications fEcondes et bienfaisantes 

par lesquelles homme: a pu satisfaire” ses as- 

pirations, est, sans contredit, la lumitre conduc- 

trice de tout travail, de tout progrâs.» 

"Avec qui pouvait-il rEaliser ses vues? 
"Le milieu dans lequel il vivait ne lui donnait 

aucun appui. 

Voici, en râalit€, de quels elements îl disposait: 

<En publiant,'selon votre decision, les statuts, 

separemenr et dans les journaux, la Socict€ a ma: 
nifest€ publiquement son existence et on a envoye 

aussitât des circulaires ă tous les professeurs de 
province en les invitant ă faire partie de cette
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instituțiune, şi cu tâte că avem a regreta tăcerea 

„unora din d-lor, totuşi numărul membrilor crescu 
la cifra de 32, de aude da început, după can cat- 

ndsceţi, nu erai decât şepte D.. 

- Însă acestă societate nu împlini anul, :când 

deja încetă a mai fi. Cu ea se duse ultima ilusie 

a lui Bacaloglu. 

Avea însă fericirea să fie, în fine, earăși membru 

fundator la a treia societate de Sciinţe fisice, creată 

la 24 Martie 1890. Acestă societate, al cărei mem- 

bru cel mai activ a fost Bacaloglu, cu tâte greu- 

tățile, meschinăriile unora, îngustimea de judecată 

a altora, indiferența încă generală, trăesce și va 
trăi, : | | 

Organul ei-de publicitate formeză deja 4 volume. 

"Bacaloglu, murind ca membru al ei, ne lăsă 

acestă scumpă danie, în o. periddă posibilă ce a 
avea societăți de astă natură și ast-fel el vădu la 

apusul vieţei sale, născându-se și avend sorți de 

a trăi o instituție, pentru care a lucrat tâtă viața 

spre a o vedea existând. 

„ Alegerea lui Bacaloglu ca membru al Academiei 

"în 1879 fu iarăși pentru el o mică îmboldire la 

lucru, după cum, iusese pentru activitatea sa pe 

_ terenul vulgarisaţiunei sciinţelor, crearea diarului 

«Revista Sciinţifică» (1870—1877). 

Mediul academic la acestă epocă se resimțea 
de mediul social în care exista. Numai partea li- 
terară şi istorică începuse a însemna ceva și Ba- 
caloglu care avea tâte însușirile necesare, de sigur 
că ar fi avut şi menirea de a-i da gloria sciin- 
țifică. 

Trebuia însă pentru acesta să fi avut tote cele 
„necesare pentru lucru la Universitate și să nu fi 
fost deja atins adânc, de acea teribilă bolă su- 
fletescă. născută în inima sa prin isolare, prin 
neîncurajare și prin lipsa de activitate a mediului, 
în care trăia, , , | | 

T6te acestea la un loc ai sdrobit energia sa 
și at înecat în amarul sufletului săi atâtea calități 
şi cunoscințe, cari ar fi făcut de sigur din Baca- 
loglu una din personalitățile cele mai cu vadă în 
or-care din țările apusului. - 

Eată de ce Bacaloglu a comunicat Academiei. 
nstre, lucrări cu totul elementare şi eată de ce 

- trei încercări ale sale pentru a lua loc î în Buletinul 
Academiei de sciințe din Paris (1867), rămaseră 
fără succes. Bacaloglu murise pentru sciință, el 
mai trăia cu trupul și cu sufletul în condiţiunile   

nouvelle institution et, bien que nous ayons ă 

regretter le silence de quelques uns, le nombre 
des membres a atteint le chiffre de 32, afors guw'aa 

debut, ainsi que vous le savcz, îl 1etait gue de 

Sepi - 

En effet la Socict€ ne vit pas la fin de lannce; 

elle cessa d'exister. Avec elle s'en alla la dernitre 

illusion de Bacaloglo. o | 

Mais il eut le bonheur d'âtre enfin membre 
fondateur de la troisime socict€ des sciences 

physiques, crâce le 24 Mars 1890. Cette sociste, 

dont Bacaloglo fut le membre le plus actif, malgre 

-toutes les difficultes, les mesquineries des uns, 

l'etroitesse de jugement des autres, lindifference 

gencrale, vit et vivra. Son organe de publicite 

forme dâja 4 volunies. Bacaloglo, en mourant, nous 

laissa cette chtre fondation ă une €poque ou 

Lexistence d'une sociât€ de ce genre €tait devenue 

possible et au declin de sa vie, il vit naitre et ayant 

des chances de dure, une institution pour laquelle 

il avait travaill€ toute sa vie. | 

L/€lection de Bacaloglo comme membre de 
Academie en 1879 fut pour lui aussi un lger 
encouragement ă se .remettre ă l'ocuvre, comme la 

creations de la Revue scientifi îgue (1S70-—1877) 

avait €t€ pour lui une occasion de faire des ocuvres 
de vulgarisation. 

Le milieu acadeinique, ă cette €poque, se res- 

sentait du milieu social, la section litteraire et his- 

torique seule signifiait quelque chose, et Baca- 

loglo, qui avait toutes les qualites necessaires 

pour cela, aurait eu aussi la mission de lui donner 

la gloire scientifique. Mais, pour cela, îl aurait fallu 

qu'il eut tout ce qui lui tait necessaire pour tra- 

vailler ă VUniversite, et qu'il n'aie pas cte des lors 

atteint de cette terrible maladie morale, que Piso- 

lement avait mise dans son cceur, 'ainsi que'le 

manque d'encouragement et Vinactivit€ du milieu 

dans lequel il vivait. Tout cela brisa son energie 

et lamertume noya dans son âme tant de qualites 

et de connaissances qui eussent cerțainement 

fait de Bacaloglo une des personnalites les plus 

en vue dans tous pays de Occident, 

C'est pour cela que Bacaloglo communiqua ă 
notre Academie des travaux tout-ă-fait 6lEmen- 
taires, et que trois essais qu'il fit pour avoir une | 

place . dans le Bulletin de VAcademie des sci- 

ces de Paris (1867), resttrent sans succăs. Il ctait 
mort pour la science; mais il vivait encore de



în care -se putea. trăi și lucra în țara nâstră la 
- acea epocă. 

Bacaloglu avea: și o scuză de altă natură, care 
| explică descurajarea și retragerea sa. 

+ Era atins de o miopie extremă și era de o 
stângăcie și modestie, adevărat caracteristice ale 
omului de, sciinţă, ast-fel că de fapt trăia isolat. 

Neinsurat fiind, și perdend și pe singura sa rudă 
apropiată, pe. fratele sii, era dus fatal la desgust 
şi- melancolie. 

Starea ateromat6să fârte înaintată a arterelor 
- și bătrânețea precoce, atât de comună ț&rei nâstre, 

datorită cu siguranță climatului extrem, paludis- 
“mului și condițiunilor nstre sociale, sfirşi opera 
începută. : 2 4 

Pacaloglu deși. încă. în curent cu 'sciinţele, de- 
și tot-d'a-una corect și demn, tot-d'a-una un bun 
sfețnic în consiliul Facultăţei sai Universităţei, 
nu mai avea nici o ilusie, nu mai lucra, și în ul- 
timii ani a-i vieței sale singura sa fericire consistă 
în a urmări cu pasiune marile lucrări făcute iri 

” Fisică, în domeniul vast și tot mai surprindător 
şi din ce în ce mai util al electricităței. 

Găsim ast-fel scris cu mâna sa la sfi rșitul unui 
"memorii, asupra luminatului electric, ptesentat la 
13 Martie 1881 Academiei: «De atunci încâce.: 
(Aprilie 1883) multe pogrese ai fost rcalisate și 

-multe vederi ai fost schimbate.» . 

Bacaloglu iubea mult pe Germani și cu deo- 
sebire pe Englezi (1), Biblioteca sa conţinea toți 

- autorii mari de sciință ai Angliei. Faraday era 
„ personalitatea mai marcantă, la câre se. închina. 

Admiraţia pentru învățații „engleză se explică 
prin faptul că Bacaloglu, care era înainte de tote 
auto-didact și care învățase şi citise pentru a 
pătrunde în inima lucrurilor, pentru a satisface a-: 
cestei curiosități. naturale și “divine, care singură 
arată pe adevăratul om de valâre, nu studiase deci 
numai pentru a face fața la examene și concursuri 

-și pentru a-și crea o situaţie i în sarcina unei spe- 

cialităţi Gre-care. ” 
- Acesta este marele merit şi prima caracteristică 

a caracterului și ființei lui Bacaloglu. | 
El nu. memorisa faptele și legile pentru a cu- 

- n6sce părerile unuia sati altuia, el le studia con- 

(1) EL cunoscea limbele: română, franceză, greacă, 
germană şi engleză, 
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corps et d'âme dans les conditions oi.l'on pou- 

-vait- vivre et travailler chez nous ă cette €poque. 
Bacaloglo avait encore une excuse d'wne autre 

nature qui explique son decouragenment et sa 
retraite, | . 

Il ctait afllig€ d'une extreme myopie et il 

Stait d'une telle găucherie et d'une tele. mo- 

destie, veritables caracteristiques de lhomme de 

science, qu il vivait compl&tement isol€. 

N'âtant- pas mari et ayant perdu son seul. 

proche parent, son fr&re, îl fut fatalement conduit 
au degoât et ă la melancolie. 

L'ctat attromateux tr&s avance des arttres et 

la vieillesse precoce, si commune ă notre pays, 

die certainement ă notre climat. extreme, au pa- 

ludisme et ă nos conditions sociales, achăverent 

V'ocuvre commence. 

Bacaloglo, bien qu'il fut au courent des sci- 

ences, bien quiil restat digne -et correct, toujours 

bon conseiller dans les.conseils de la facult€ ou 

de luniversite, n'avait plus diillusions, il ne tra- 

vaillait plus, et, dans les dernitres annces de sa 

vie, sa seule joie ctait de suivre avec passion les 

grands. travaux faits en physique, surtout dans le 
vaste domaine de plus en -plus -surprenant et de . 

plus en plus utile, de '6lectricite. 

Nous trouvons âcrit de sa main, ă la fin d'un 

memoire sur la lumiăre €lectrique, present le 

13 mars 18$S1 ă VAcademie: «Depuis (jusqu'en 

avril 1883) beaucoup de progres ont 6t€ rcaliscs 

„et, beaucoup de vues ont €t6 modifices.» | 

Bacaloglo aimait beaucoup les Allemands et 

surtout les Anglais (1).. Sa bibliothăque conte- 
- nait tous les grands auteurs de science de lAn- 
gleterre. Faraday ctait la personnalite la plus mar- 

quante devant laquelle il s'inclinait. Son admira- 

tion pour les savants anglais s'explique par le fait 

que Bacaloglo, qui: tait, avant tout; un autodidacti- 

tien, avait appris et lu pour penctrer au ceeur 

des choses, pour satisfaire cette - curiosit€. natu- 

relle ct divine, qui seule - denote l'homme de 

valeur, n'avait pas seulement ctudi€ pour passer des 

examens et des concours ou pour se crâer une 

situation dans, une spâcialit€ quelconque. 

Cest lă le grand merite et la marque princi- 
pale du caractâre et de lâtre de Bacaloglo. : 

Ii ne memorisait pas les faits et les lois pour 

connaitre l'avis d'un tel ou dun tel, il les ctudiait en 

_(1) Il connaissait le roumain, le frangais, le grec, Tal-   lemand ct l'anglais.
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trolându-le şi introducând tot-d'a-una în studiul 
săi vederile sale proprii, o părticică din modul săi 
de a înțelege și judeca, fie în ce privesce fondul 

„cestiunei, sai în modul de a presenta sati de a 
o face mai lesne înțelesă și de alții. 

Tot cursul s&ă făcut la Universitate se resimțea - 
de acest factor important și personal al lui Ba- 
caloglu. * 

Fată de ce admira pe Englezi, pe acești auto- 
„didacți, în prima linie, pe acești originali cugetă- 
tori şi cercetători, cari 'și recrutează în mare parte 
Gmenii lor de sciință, nu printre nevoiașii ce caută 
un mijloc de viață, nu numai dintre Gmenii de 
val6re, cari se ridic cu iuțelă spre fericirea ome- 
nirei, din or-ce strat social, dar și 'din acei avuţi 
şi adesea numeroși lordi, cari în loc de a-și perde 
averea și a suferi de spleen, din contra mun 
cesc t6tă viaţa și cheltuesc averea lor pentru cele 
mai frumâse cercetări din domeniul. sciințelor. 

In present chiar nu avem de cât.a ne gândi 
la Salisbury, la Lord Rayleigh, care de curând 
descoperi cu W. Ramsey, Argonul şi pe Lord 
Kelvin (Sir William Thomsen) ilustrul fisic en- 
glez. . 

Bacaloglu, aș putea dice, ne-a lăsat un tes: 
tament sub forma unui modest, dar de o rară 
importanță, studiii, în ce privesce, Cousideraţiunile 
esențiale pentru a face investigațiuil şi descoperiri 
în Sciznţele fisice. | | 

In acest studiă, care este în același timp țipă- 
tul de durere al lui Bacaloglu, căci de fapt este 
confesiunea sa proprie, căutând să explice nepro- 
ductivitatea sa ulteridră, el face și o admirabilă 
pledoarie în fav6rea cercetătorilor noștri pentru 
present și viitor. 

“Sunt sigur, că grație acestui studiii, am ajuns 
în fine, ca judecata greşită, economia răti înțelesă, 
neprevederea și . nesciinţa, să înceteze în sferele 
conducătâre; ast-fel în cât epoca de secetă ste- 
rilă, ce a ucis pe Bacaloglu, să nu urmeze fârte 
curând epoca, -quasi înfloritâre, în care ne aflăm 
astădi. Condiţiunile în cari trăim noi ar face fe- 
ricirea lui Bacaloglu și dacă avem încă un regret 
de adaos e numai dâr prin faptul, că din neno- 
rocire ne lipsesc &meni de valârea lui Bacaloglu, 
iar nu mijl&cele. de studiti ȘI cercetări, 

Sămința pusă însă de dinsul și puţini din 
contimporanii stă, printre cari voiit cita pe Cobăl- 
cescu în prima linie, și în urmă pe Davila, Fătn   

les contrâlant et en introduisant tcujours dans 
son &tude ses vues propres, une parcelle de sa 
manitre' de comprendre ct de juger, soit en ce 
qui concerne le: fond de la question, soit dans la 
manitre de presenter. ou de rendre les faits plus 
accessibles, ă Lintelligence des autres. 

Son cours de PUniversit€ se ressentait de. ce 
facteur important et personnel ă Bacaloglo. 

C'est pourquoi il admirait les Anglais, ces auto- 
didactitiens en premiăre ligne, ces penseurs et cher- 
cheurs originaux, qui recrutent en grande partie - 
leurs hommes de science, non parmi les. besoigneux 
qui en font: un moyen d'existence, non seule- 
ment parmi les hommes de valeur qui s'elăvent 
rapidement, pour le bonheur de lhumanite, de 
toute , classe .sociale, mais parmi. les riches et 
souvent parmi les lords, qui, au lieu, de perdre 
leur fortune et de soufirir du -splean, travaillent . 
toute leur vie et depensent leur avoir en faisant 
„de belle recherches dans le domaine des sciences, 

Nous mavons qu'ă penser ă Salisbury, â lord 
Rayleigh, qui. a râcemment decouvert argon 
avec W. Ramsey et ă lord Kelvin (sir Wiliam 
Thomson), Tillustre physicien anglais. 

Bacaloglo, nous a laiss€, un testament sous 
la forme une modeste, mais trăs importante” 
&tude sur les Considerations essentielles pour faire 
des investigalions et des decouvertes dans les 
Sciences physigues. o 

Dans cette ctude, qui est en mâme temps, le 
cri de douleur de Bacaloglo, car, en realite, c'est. 
sa propre. conlession ou îl cherche â expliquer 
limproductivite des ses dernieres annces, il fait une 
admirable plaidoirie en faveur de nos chercheurs | 
dans -le present et dans avenir, 

Je suis stir que grâce ă cette ctude nous avâns 
rcussi enfin ă voir cesser le faux jugement, l'Eco- 
nomie mal comprise; l'imprâvoyance et lignorance 
des classes conducirices; aussi apres Pepoque de 
s€cheresse et de strilite qui a tu€ Bacaloglo, 
a-t-on vu bien tât I&poque quasi-florissante qui 
est la notre. Les conditions dans les quelles nous 
vivons, feraient le 'bonheur de Bacaloglo et si 
nous avons encore un regret ă emettre, c'est que 
nous n'ayons pas d'hommes de la valeur de Ba- 
caloglo, car ce ne sont plus les moyens d'etude .. 
et de recherches qui nous manqnent. Mais Ja sc- 
mence qu'il a dâposce avec quelques uns de nos 
contemporains, parini lesquels je citerai en pre- 

+



“Miclea, Baraș, Marin, "Poni, Ștefănescu, Bernath, 
Brânză şi alții ai început să dea râdele lor în 
pămintul fertil al. României. . 

Inteligența neamului nostru, educația bună ce, 
sa introdus în familii și școli, aii făcut ca activitatea 
rodnică, să se. împartă ast-fel în cât sciințele po- 
sitive să și aibă și ele partea lor. 

Inteligența naturală și cu totul superidră a Ro- 
mânului, imaginaţiunea sa avută și dusă la poesie, 
spiritul sti de observaţiune fin și puterea sa de 
admirițiune și concepţie, nu mai sunt astădi apa- 
nagiul aprâpe exclusiv al câmpului înflorit al li- 
terilor, cari le acaparase cu totul, dar încep a 
servi şi rodnicei activităţi proprie terenurilor sciin- 
țifice, ast-fel, că de puțini ani constatăm cu fe- 
ricire, că nu este câmp de activitate, pe care să 
se obosâscă cercetătorul străin, care să nu- și aibă 
modestul, dar activul să representant în România. 

Astădi ori-ce cercetător sciinţific, departe de. 
a avea sârta lui Bacaloglu, explicată și justificată 
prin epoca la care a sosit el în ţară, din contră 
gășesce în țara n6stră făcute sacrificii, în mod 
relativ cu mult mai mari de „cât chiar în. unele 
țări din Occident. , , 

lată de ce trebue să purtăm în adâncul inimei 
nostre, ca Români, o eternă recunoscință lui Ba- 
caloglu, nu numai pentru faptul că a fost cel mai 
mare om de sciință, ce am avut până în present, 
dar și pentru acea, că cl a contribuit fârte mult 

"cu cuvîntul și cu scrierile sale, spre a crea pentru 
Gmenii de sciință din țâră epoca, relativ mulţu-" 

mitore, de astădi. 

Să trecem în vedere acum şi detaliele, ce am 
adunat pentru'a alcătui biografia acestui om. 

Scim cu toții, că autobiografiile, când sunt fă- 
cute fără pretențiune, în mod corect și fără o 
altă ţintă de cât acea de a înscrie faptele impor- 
tante din. viața unui -om,. sunt cele mai bune 
biografii, ce se pot avea. Cred, că biografia lui 
Bacaloglu, apărută. în dicţionarul internațional al 
scriitorilor în viață, scos la Florenţa și Paris sub 

” direcțiunea d-lui: A, de Gubernatis, este o auto- 
biografie a.lui Bacaloglu. In acestă descriere suc- 
cintă, în care nu se vid puse de cât cu preci:   
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mire lig..e Cobalcesco et ensuite Davila, Fatu, 

Miclea, Barasch, Marin, Poni, Stefanescu, Bernath, 

Brânza, etc., a commence ă porter ses fruits dans 

le sol: fertile de la “Roumanie. 

L/intelligence de notre race, la bonne €ducation - 

qui s'est introduite dans les familles et dans les 

&coles ont: fait que Vactivit€ feconde se partage . 

de telle sorte que, les sciences positives aient 
aussi leur part. 

Linteligence naturelle « et tout: ă-fait suprieure 

du Roumain, son imagination riche et portde a 

la possie,. son esprit subtil d'observation et de 

conception, ne sont plus aujourdhui l'apanage - 

exclusif. des lettres, qui les avaient conplăte- 

ment accapares, mais ils -commencent î servit 

ă Pactivite feconde, propre au terraais scientifi- 

ques, de telle sorte que depuis quelques annces 

nous constatons avec plaisir qu'il n'y a pas de 
champ dactivite oii trâvaille le chercheur &tranger, 

qui n'ait son representant modeste, mais actif en 

Roumanie. . 

Aujourd'hui tout chercheur scientifique, loin 

d'avoir le sort de Bacaloglo, expliqu€ et justifi€ 

par l'€poque ă laquelle il est arriv€ dans le pays, 

trouve au contraire chez nous appui et protection 

et lon fait pour lui des sacrifices relativement 

plus grands que -ceux qu'on fait dans „les pays 

d'Occident. . A 

Voila pourquoi nous devons. garder, dans le 

fond de nos 'coeurs une ternelle reconnaissance 

ă Bacaloglo, non seulement parcequil a ât€ le 

plus grand homme de science que nous ayons 

eu .jusqwă present, mais aussi parce qu'il a beau- 

coup contribu€ .par sa „parole et par sa plume, 

ă amener pour les hommes de science de Rou- 

manie l'€poque relativement satisfaisante que nous 
„avons aujourd'hui. 

Passons maintenant en revue les materiaux que 

nous avons reunis pour composer la biographie” 
de 'Bacaloglo. 

On sait que les autobiographies, quand elles 

sont faites sans pretention, correctement et sans 

autre but que d'inscrire les faits importants de 
la vie d'un homme, sent les meilleures biographies 
qu'on puisse 'avoir. Je crois que la biographie de 
Bacaloglo, qui a paru dans le Dictionnâire inter- 
national des ccrivains vivants, publi ă Florence 
et ă Paris sous la Direction de M. A. de Gu- 
bernatis, est une 'autobiographie de Bacaloglo. 
Dans cette description succinte, oi l'on ne trouve
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siune și parcimonie datele din viaţa lui Bacalo- 

glu și lucrările sale; cred că putem admite con- 

deiul: să, căci în acest mod; Bacaloglu r&spun- 

dea tot-d'a-una, cu prea multă sobrietate încă, re- 

lativ la ori-ce detalii voia să aibă cine-va despre 

pers6na lui. 

lată ce aflam in acestă “descriere, în care cel 

puţin găsim ci fidelitate citate principalele date. 

„Bacaloglu (Emanuel), fisician - român, dintr'o 

„familie de origine grecă, s'a născut în Bucuresci- 

la anul 1830. Studiile și le-a făcut: în orașul 

natal, la Lipsca și la Paris. De la 1863, predă 

fisica la facultatea de sciințe din Bucuresci, la 

 şe6la- de farmacie şi la șcâla de poduri ș şi- şosele, 

Cabinetul de . fisică de la Universitatea din Bu- 

curesci a fost creat de dinsul. 

«Printre publicațiunile acestui învățat român 
colaborator la Cosmos al abatelui Moigno, merită 

să. fie semnalate: două tractacte de a/geră şi de 
fizică, în limba română (1871); Memorii despre 
liniile și suprafeţele reciproce (1860—61); Despre 
refractiumea luminei (4363); Despre chimie (1864); 
Despre pseudoscop (1864); Despre solubilitatea mal 
multor acide şi despre forma atmosferii ; Despre 
speclroscopie ; Despre Calendar şi necesitatea d'a 
se introduce în Orient noul stil; 
în Revista sciiuţifică din Bucuresci, în Les Abn- 
des de abatele Moigno, în publicațiunea lui Scho- 
misch, etc.; patru memorii citite în ședințele 

| « Academiei române» despre congresul de elec- 
tricitate din. Paris la 1$82, despre exposiţiunile 
electrice, din Miinich în 1882 și din Viena în 
1883; despre Paratrăsnet, etc. 

«In fine d. Bacaloglu a publicat de curând, în 
limba română, o operă complectă de fisică, care 
nare întru nimic a-face cu micul tractact de fi- 
sică publicat în 1871.» 

Bacaloglu, deși cu suflet și inimă românescă, era 
de origină grec și s'a născut la 11 Aprilie 1830 
pentru a pleca dintre noi la 30 August 1891. 

Ştim atât numai, că a avut un frate distins, 
„care a trecut doctoratul în drept la Paris și care 

a murit fiind membru la Curtea de Casaţie din 
Bucuresci (1). 

  

(1) De Pusucapion eu aroit romaini De Zinterruption 
ct de la suspeuston de la Prescription eu droit franţais, 
par M. G. P. Bacaloglo, Paris 1863, 
De același autor în românesce: 
Așicdementul Electorale 3 ,; Aprilie. Bucuresci 1864. 
Ce este Senatul? O superfetaziune coustituhronale. 

Bucurescă 1868. 
Despre judecători? de lustrucție publicat în Românul 

diferite articole 

  

"que des details sur Îa vie et les travaux de Bacalo. 

glo, indiques avec precision ct parcimonie, je pense 

qu'il ne faut voir que sa pluinc, car c'est ainsi qu'il 

repondait, toujours avec sa plus grande modestie, 

lorsqu'on lui demandait quelque chose sur sa 

personne. o 
Voici ce que dit le Dictionnaire de M. A. de 

Gubernatis. 
- „Bacaloglo (Bmitancb); physicien roumain, 

est. n€ ă Bucarest en 1830. Il fit ses âtudes dans 
sa ville natale, ă Leipzig et a Paris. Depuis 1863, 

il enseigna la physique ă la Facult€ des sciences 

de Bucarest, ă PEcole de Pharmacie et ă Ecole 
des Ponts et Chaus6es. Le cabinet de physique de 

P'Universit€ de "Bucarest a ct6 cre par lui. 

«Parmi les publications de ce savant roumain, 

” collaborateur du Cosmos de labbe Moigno, îl faut 

signaler: deux traites ZAlgibre et de P/psiqae, 

en roumain (1871); un 4//moire sur les lignes 
et les surfaces râciproques (1860—61); de a ze- 

fractiou de la lumire (1863); de la Chimie (1864); 

Du pseudoscope (1864); De la solubilite de plu-. 

sieurs acides et de la forme de Vatmosphere,- de 

la spectroscopie, du Calendrier et de la ntcessite 

dintroduire en Orient le nouveau style; divers - 

articles 'dans la Revista Științifică de Bucarest, 

dans les Jfondes de labbe Moigno, dans la pu- 

blication de Schămisch, etc.; quatre J//oires lus 

ă Academie Roumaine, sur le congres d'tlectri- 

cite de Paris en 1882, sur les Expositions d'elec 

tricit€ de Miinich en 1882 et de Vienne en 1883; ; 

sur le paratonnerre, etc. 
>M. Bacaloglo a publi recemment, en roumain, 

un traite coinplet de physique, qui est tout difle- 

rent du petit trait€ paru en 1871.» 

" Bacaloglo, bien que Roumain de coeur et d'âme 

&tait d'originegreque. II est n6le ri Avril 1830 . 

et est mort le 30 Aotât 1891. 
Nous savons seulement qu'il a eu un frăre dis- 

tingus, docteur en droit de la Faculte” de Paris 

et qui ctait conseiller ă la Cour de Cassation, 

quand il est mort (1). 

(1) De Zusucapion. en droit romain. — Le Tinterruplron 
e/ de la suspenstou de da prescripltou, en droit franţais, 
par M. G. P. Bacaloglo, Paris, 1863. 

Du mtme auteur en roumain: 
“La doi clectorale du “],, Avril, Bucarest, 1864. 
Orest-ce que de Senat 2 Une super -fitalion constilution- 

nelle. Bucarest, 1868. 
Des juges d'instructrous, public dans le Românul 1868



In ce privesce tinerețea lui Bacaloglu nu avem 
nici un detaliti și dacă putem, să avem re-care 
date importante relatițe la epoca, în care 'și fă- 
cea studiile în Germania, acâsta o datorim numai 
unei pure întâmplări, - - 

Aflând dela d-l' Rădulescu, doctor în chimie. 
că unul dintre profesorii din Germania, cu care 
din întâmplare a fost în contact, d-l Kăâmmerer, 
fusese colegul de şcâlă al lui Bacaloglu, ne-am 
grăbit al ruga să ne comunice suvenirile sale. 
Mulţumindu-i cu acestă .ocasiune în numele so- 
cietăței pentru extrema bună voință, cu care ne-a 
comunicat aceste date, simt o adevărată plăcere a 
le face cunoscute. i 

„ AMINTIRI DIN VIATA LUI EM. 
DE 

BACALOGLU 

Hermann Kimnierer ( 1). 
  

<Cunoscința lui Bacaloglu o făcui în semestrul 
de vară 1859, când venise pentru a doua ră la 

- Lipsca, unde linsul deja studiase și lucrase în 
laboratorul lui Erdmann; între, astea însă, dacă 
nu mă înșel, a petrecut doui ani la Paris lucrând 
în laboratorul lui Dumas la Sorbona. Cu tâtă de- 
osebirea de etate, —Bacaloglu putea fi atunci deja 
de -30 ani, pe când eii eram numai de 19, — eram 
prietin intim cu Bacaloglu, care întreținea rela- 
țiuni prietenesci cu'toți practicianii laboratorului 
lui Erdmanni; - totuși eii eram singurul, care din 
când în când "| visitam în locuința lui. EI era în: 
soțit de bătrâna lui mamă, de care nu s'a des-: 
părţit de loc în tot cursul studiilor lui în străi- 

- nătate, ă 
- «Adoraţiuinea intimă, ce purta mamei sale, care 

dacă nu mă înșală memoria, era o turedică, în- 
grijirea mișcătâre, ce avea pentru mulţumirea e;, 

„forma una din multele trăsuri excelente ale ca- 
racterului săi. — Bătrâna mamă nu vorbea nici 
franțuzesce nici nemţesce, n'avea în timpul cât a 

„stat în Lipsca alte relaţiuni de cât acelea cu fiiul 
săi. — Acesta nu lua parte.la nici un fel de pe- 
trecere studenţescă șişi întrebuința timpul liber 

1868, şi despre Zaxiz, publicat în No. 12—28 Septembrie 
1868 'din acelaș diar. Trebuc să semnalăm cu deosebire 
o lucrare trimisă din Paris în 1862 cu data 2/18 Oc- 
tombre: Zzbertătea 'zustrucțiunei, publicată cu Revista 
Română Vol. Il pag. 613—648. De sigur că mai sunt 
şi alte scrieri, ce nu cunosc, dar cari ar trebui reunite 

- la un; loc. . 
(1) Profesor de chimie la Şc6la industrială din Niirenberg , 

“ilavait pass€ aussi deux ans ă 
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Pour ce qui est de la jeunnesse 'de 'Bacaloglo 
nous n'avons aucun detail ct si nous avons pu nous 
ptocurer. quelques donnces intressantes relatives. 
ăâ I'epoque oi il faisait ses tudes en Allemagne, 
nous le devons tout-ă-fait au hasard. 
Ayant appris par M. Radulescu, docteur en chimie, 

„qw'un des professeurs d'Allemagne avec qui il avait 
Et par hasard en contact, M. Kâmmerer, avait 
ct€ le camarade d'âtude de „Bacaloglo, je me suis 
empressc de -le prier de me communiquer ses 
sowvenirs. En le remerciant au nom de la So- Dă 
ciât€ -de son extreme obligeance, je suis heureux 
de vous faire connaitre les details qu'il a bien 
voulu m'adresser, _ 

SOUVENIRS DE LA VIE D'EM. BACALOGLO 
ÎN PAR 

Hermann Kămmerer (1). 
  

«Jai fait la connaissance de Bacaloglo, pendant 
Lât€ de 1859. II ctait venu pour'la seconde fois 
a Leipzig, oi il avait“ ctudi€ et „travaille dans: 
le laboratoire d'Erdmann. Si je ne me trompe, 

vaill€ dans le laboratoire de Dumas î la Sor- 
bonne. Maigre la difference d'âge .quiil y avait 
entre nous-—Bacaloglo pouvait avoir 30 ans et moi - 
je n'en avais que 19—nous fâmes amis intimes. 
II entretenait des relations amicales avec tous les 
€lves du laboratoire d'Erdmann, mais j'tais le 
seul qu'il regut chez lui. [l ctait accompagns de 
sa vieille mâre, dont il ne se s&para jamais pen- 
dant tout le temps de ses Gtudes ă I'ctranger. 

«Ladoration intime qu'il avait pour sa mâre, qui, 
si ma memoire ne m'abuse pas, 'ctait turque, les 
tendres €gards qu'il mettait ă satisfaire ses desirs' 
constituaient un des meilleurs traits de son carac- 
tre. Sa mere ne parlait ni le francais ni Valle-: 
mand, et pendant tout le temps qu'elle est restde - 
a Leipzig, elle n'a eu d'autres relations que celles  * 
qw'elle avait avec son fils. [l ne prenait part 
„& aucun -des plaisirs habituels aux âtudiants; îl em- 

ct Du Zuxe, public dans. le mâme journal -No. 12—28 
de Septembre 1868. Nous devons sipnaler specialement 
un travail envoy€ de Paris en 1862, ă la date du 2|18 
Octobre: Za /iderte de FInstruction, publi dans la . 
Revista Română, Vol. IL p. 613—648. Il y a certainement 
d'autres ccrits 
ctre rcunis. | , 

(1) Profes. de chimic ă PEcole industrielle de Niirenberg. 

qui je ne connais par mais qui devraient, 

Paris et avait tra-
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„cu lucrări sciinţifice, în deosebi:cu matematicele. 

"EL dicea adesea, că chipul, cum se studiază chi- 

„mia în. Paris, nu-i convenia şi că socotea mijl6- 
cele germane ca ideal în raport cu cele franțu- 

zesci, și după doui ani mai târdiă, când me du- 

sciii ei însumi la Paris, a trebuit să recunosc că 

părerea prietenului meii nu era de cât f6rte în- 

temeiată. 

«Bacaloglu făcu examenul de Bacalaureat la 

Sorbona, cum l'a obligat guvernul român, care 

Va întreținut în străinătate, 

„«In a doua peri6dă a studiilor lui în Lipsca, 

care a durat de la Sf. Pasci, 1839, până în vara 

anului următor 1860; făcu câte-va lucrări cari 

Sai publicat în jurnalul de chimie practică edi- 

tat de profesorul n-stru ran, adică: 

1) Cercetări relative la influența acidilor mine- 
rali asupra solubilităței acidului arsenios în apă 
(Journal fir pr. ch. 853—111). El stabili prin nu- 
mer6se încercări esacte, că acidul arsenic, sulfu- 
ric și phosphoric sporesc solubilitatea acidului 

arsenios în măsură considerabilă. 

2) Despre câte-va seruri oxaminice (|. c. Sr. 
379). 

3) Într'o.altă publicaţiune (|. c. 83. 49.4) a stu- 
„diat însușirile combinaţiunilor organice în raport 
cu composiţia lor și plecând d: la premisa, că 
proprietățile unei combinaţiuni -atirnă de putenile 

„moleculare, saă de starea moleculară a elementelor 
coprinse în ca, ajunse prin calcule matematice la 
resultatul, că diferența proprietăților membrilor 
din aceiași serie homologă e mai mult, ori mai 
puţin, proporțională cu diferența composițiunei 
și că pentru membrii din serii homologe. diferite, 
acelorași diferenţe de composițiune. pot cores- 
punde 'o altă diferență în proprietăți, 

4) ÎIndemnat de cunoscința numerâselor cerctări, 
pe care prof. Erdmann le -a făcut relativ la gaze, 
Bacaloglu a complectat formulele stabilite de 
Bunsen pentru calcularea cantităței de etilen și 
etan întrun amestec de gaze, care pe lângă aceste 
hidrocarbure cuprinde și acetilen.» 

Găsim în acestă descriere p pe Bacaloglu la 3o 
ani, ast-fel cum lam cunoscut personal de la 1870 
până la mârte. Tot din acestă descriere se vede,   

ployait tout le temps qu'il avait de libre ă des tra- 
vaux scientifiques et particulitrement aux mathe- 
matiques. II disaitsouvent que la facon dont on 
Gtudiait la chimie ă Paris ne lui convenait paset 
qu'il considcrait Lenseignement allemand comme - 
de beaucoup supcricur ă a Venseignement frangais. 
Deux ans plus tard, ctant all moi-mâme ă Paris, 
jai dă reconnaitre que l'avis de mon ami Ctait 
tr&s fonde. | 

«Bacaloglo passa son examen de bachelier ă la! 
Sorbonne pour se soumettre ă l'obligation que lui 
avait iinposce le gouvernement Roumain qui l'en- 
tretenait ă I'ctranger. | 

«Dans la scconde ptriode de ses ctudes qui 
durerent de Pâques 1859 î Let suivant (1860), 
il fit certains travaux qui furent publis dans le 
Fournal de Chimie” fratigue, CAE par notre 
professeur Erdmann : 

1. Recherches relatives ă Pinfluence des acides 
mincraux sur la solubilit€ de acide arsenieux 
dans leau (Journal fir pr. Ch. S3—z11). II cta- 
blit par de. nombreux essais exacts que l'acide 
arsenique, sulfurique ct phosphorique augmentent 
la solubilite de Vacide arsenieux dans une pro- 
portion considerable, - . 

2. Sur quelques sels oxaminiques (l. c. .Sr— 
379) 

. Dans une autre publication (|. €. 33—494) 
il a a ctudic les proprictes des combinaisons orga- 
niques en rapport avec leur composition, et, par- 
tant de cette premisse que les proprictâs d'une 
combinaison dependent des forces moleculaires ou 
de l'Gtat molcculaires des 6l&ments qu'elles contien- 
nent, îl arriva par le calcul ă ce resultat que la 
dificrence des proprictes des membres de la meme 
scrie homologue est, plus ou,moins, proportion- 
nelle ă la dificrence de la composition et que. 
pour les membres de scries homologues la m&me 
dificrence de composition peut correspondre ă 
une autre dificrence dans les proprictes. 

-4. Encourag€ par la connaissance des nom- 
breuses recherches que le professeur Erdmann 
avait faites sur les gaz, Bacaloglo a complete 
les formules ctablies par Bunsen pour le calcul 
de la quantite d'âthyl&ne, d'âthâne, dans un.me. 
lange de gaz, qui, en dehors de ces hydrocarbu- 
res, comprend aussi de lacâtyline.» 

Nous trouvons, dans cette description, Baca- 
loglo ă 30 ans tel que nous l'avons connu per- 
sonellement depuis 1570 jusqwă sa mort, Nous



că obiceiul, cel aveau femeile grece şi chiar ro- 
mâne mai în virstă, de-a umbla legate la cap, a 
făcut pe d-nul Kămmerer, să credă, că mama 
lui Bacaloglu ar fi fost de origină turcă. 

Bacaloglu, atât prin modul cum se ţinea în 
public, cât și prin faptul că era forte miop, se 
presenta, ca o pers6nă extrem 'de severă în în- 
fățișare, și prin natura specialităţi și lucrărilor 

“sale, trecea în fața unora drept omul, care nu rîde 
nici odată. Totuși nimic nu pâte fi mai înșelător 
pentru a arăta interiorul unui om, de cât modul, 
cum se presintă in public.: | 

-Bacaloglu din acest punct de vedere era omul 
cel mai comunicativ și cel mai vesel, îndată ce se. 
afla în cercul cunoscințelor sale intime. 

Jovialitatea cea mai francă și adesea glume 
fOrte pipărate, precum și sarcasme, cari adesea 
usturaii mult pe aceia, cărora le adresa, era ca- 

lităţile, ce definea în mod forte exact pe Baca- 
loglu în „cercul intimilor săi, La Academie, după 
ședința oficială mai mult sai mai puțin .plăcută, 
„urma o altă ședință cu mult mai plăcută, în care 
Bacaloglu şi Ilasdeă istorisiaă lucruri, ce făceati 
pe toți să ridă. | 
Am dis că Bacaloglu era miop. Acdsta lăcea 

ca în demersul să&ii să aibă 'o atitudine caracte- 
ristică şi dacă la cursul săi nu lam vădut în- 
trebuințând o lupă puternică ca b&trânul Milne- 
Edwards, totuși adesea pe lângă ochelarii, ce purta 
de regulă, se mai servea de o a doua pereche, 
care și ea fiind închisă încă (în dublu) o între- 

| buință ca un monoclu. 
Acâstă îniopie a influențat mult asupra lucră- 

rilor lui Bacaloglu, căuzându-i chiar mai multe 
nenorociri în viaţă. Ast-fel nu mult după sosirea 

“sa în ţară cădu într'o pivniță, a cărei uşe era 
deschisă. Jar la Londra, cu câţi-va ani înainte de 
morte vizitând docurile, primi peste cap un balot 
atâta. de greii în cât rEmase cât-va timp fără cunos- 
cință. Medicii susțineaii chiar, că de la acâstă dată 
Bacaloglu, care era atins şi de o stare ateroma- 
t6să fOrte înaintată a arterelor, începu să dea 

» înapoi. 

Inainte de a trece mai departe pentru « a ex= 
pune lucrările lui Bacaloglu, trebue să adaog, că 
Bacaloglu-plecase cu puţine dile înaintea morţei 
sale la Viena spre a consulta medicii asupra unor 
amețeli, de care suferea” de mai mult timp, din 

„„Cauza unei rele circulațiuni cerebrale, datorite tot 

ateromelor arteriale. |   

XV 
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-Y voyons aussi que L'habitude qw'avaient les fem- 
mes grecqucs et mâme les roumaines d'un certain 
âge, de s'entourer la tâte avec un fichu, a fait croire 
a M. Kămmerer que la mâre de Bacaloglo Stait 
d'origine turque. , 

Bacaloglo, tant par la fagon dont il se tenait 
en public, que par le fait qu'il ctait tris myope, 
avait aspect. sâvăre et, par la nature de sa sp&- 
cialite: et 'de ses travaux, ctait considere comme 

un homme que rien ne deridait. Mais rien n'est 
plus trompeur, lorsqu'il s'agit de juger la nature 
interieure d'un homme, que de le juger d'aprts 
lapparence extcrieure. o 

" Bacaloglo, ă ce point de vue, stait Phomme, 
le 'plus, communicatif et le plus gai, dis qu'il: se 
trouvait dans un cercle d'intimes. 

Une franche jovialite, une plaisanterie de bon 
goât et des sarcasmes qui mordaient parlois, 
telles 6taieniţ les qualites reelles de Bacaloglo daps 

"Vintimite. -A l'Academie, apr&s la sâance officielle - 
qui 6tait, plus ou moins gaie, suivait une autre 
stance beaucoup plus agrâable, ot Bacaloglo et 
Hasdeu mettaient la joie parmi les assistants. 

z 

ai dit que Bacaloglo ctait myope. Cela lui 
donnait une attitude caracteristique, et si, ă son 
cours, je ne Lai pas vu employer un2 loupe puis- 
sante comme le vieux Milne-Edwards, souveut 
je Tai vă se servir d'un double lorgnon, dont il 
augmentait la force en le.pliant en deux pour 
s'en. faire un monocle, 

- Cette myopie a beaucoup influence sur les tra- 
vaux de Bacaloglo et lui a cause beaucoup de 
malheurs dans sa vie. Quelque -temps aprăs son 
retour en Roumanie il est tomb€ dans une cave 
dont la porte ctait restce ouverte. A Londres, 

quelques anntes avant sa mort, en visitant les 

docks, il regut sur la tâte un ballot si lourd qu il, 

resta quelques instants sans connaissance. Les. 

medecins soutiennent que, depuis ce. moment, 

Bacaloglo, qui ctait atteint d'un ctat ateromateux 
tr&s avance des arteres, a vu sa maladie Saggraver. 

Avant dialler plus loin et d'exposer les tra-.. 

vaux de Bacaloglo, je dois ajouter qu'il ctait 
parti peu de temps avant sa mort pour Vienne, 

afin de consulter les medecins sur les ctourdis- 
sements dont il souffrait depuis longtemps par suite 

d'une -mauvaise circulation cerebrale, die aux 
ateromes artcriels. 
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AVI 

Cu tâte că era bolnav, voia încă să viziteze 

exposiţia importantă, relativ Ja electricitate, ce 

avea loc în acelaș an la Frankfurt, dar la Viena 

Bacaloglu simțindu-se nu tocmai bine, renunță 

la -călătoria sa la Frankfurt și se reîntârse în Ca-” 
” pitală pe la Predeal, cu trenul de la 30 August. 

Aprâpe de gara Periș, Bacaloglu, care se afla 
întrun: compartiment cu d. dr. Teodorescu și cu 
alte persânc, se simţi cam răi, luă de mână pe 
un amic și cădu pe umerii acestuia fără simțire. 

Corpul săi fu adus în Capitală şi tiansportat 
la locuința sa din strada Popa-S6re No. 

Ast-fel se duse dintre noi unul. din cei “mai 
vechi și mai iluștri profesori ai Universității nâstre. 

Anunţat în grabă despre mârtea - celui, ce pu- 

sese mai mult umărul pentru înființarea societăței. 
n6stre, am venit în Bucuresci, și am rostit urmă- 

t6rele cuvinte la mormîntul stă: 

«Indeplinim astădi una din cele mai triste da-. 
torii. Din micul mănunchii al Gmenilor noștri de 
sciință, din cercul &menilor cu caracterul ales şi 
inalt, din rîndul profesorilor .noştri celor mai de 
elită, Bacaloglu a dispărut. _ 
“ <Am avut plăcerea a fi elevul săi, am avut fe- 
ricirea să devin în urmă colegul săi, am avut 
onGrea a conlucra în timpul din urmă la crearea 
societăţei sciințelor fizice, al cărei prim preşedinte 
a fost, şi în numele căreia vorbesc; Tot-d'a-una 
însă am găsit în Bacaloglu acelaş caracter, ace- 
aşi sinceritate, acecaș bunăvoință, aceeaş activi- 
tate și dorință de a face bine în sfera sa. 

«Cu el dispare: primul nostru om de sciinţe, 
căci Bacaloglu era enciclopedistul științelor _po- 
sitive. : 

<E], care n'a făcut nici o reclamă, el, căruia abia 
către sfârșitul carierei i se crease. un laborator, 
se întorsese î în ţară acum trei-deci de ani, modest, 
dar pregătit pentru cariera sa ca puţini dintre noi; 
căci avea deja la activul să i descoperiri însem- 
nate făcute în matematicile pure, în fizică și în 
chimie. Iată omul, ce am pierdut!,.... Cine ar fi 
credut acum cinci luni când, sărbătorind prima 
aniversare a societăței nâstre, sărbătoream însuşi 
pe Bacaloglu, arătând pe rând importantele sale 
lucrări, tăcute în străinătate și aprâpe necunoscute 
la noi, că el așa de curând va fi răpit din mij- 
locul nostru!   

Bien que malade, il voulait visiter l'importante 

exposition d'electricite, qui venait de s'ouvrir â 

Frankfurt, mais, en. arrivant ă Vienne, il se sentit 

mal, renonga a son voyage de Frankfort et rentra 

ă Bucarest par Predeal, le: 30 Aott. 

Prâs de la gare de Periș, Bacaloglo qui se 
trouvait 'dans un compartiment avec le docteur 

Teodoresco et d'autres personnes, se sentit mal, 

il prit la main d'un ami et tomba sur le dos! 
inanime, . | 

Son corps fut” ramen€ î ă Bucarest et transporte 
dans sa maison, strada Popa-Soare 1. | 

Ainsi s'en' alla lun des plus anciens et'des 

plus illustres professeurs de notre Universite. 

Pr&venu en hâte de la mort de celui qui avait 

le plus aid€ ă la: fondation de notre Socict€, je 

suis venu ă Bucarest et jai prononc€ ces quel- 

*ques mots sur sa tombe : 

«Nous accomplissons aujourd'hui un des plus 

tristes devoirs.. Du petit groupe de nos hommes 

de science, 'du cercle des hommes: douâs d'un 

caractere noble et cl&v€, des rangs de nos pro- - 

fesseurs d'elite, Bacaloglo a disparu. 
«Jai eu la joie d'âtre son cleve, j'ai eu le bon- 

heur de devenir plus tard 'son tollăgue, Jai eu 

Vhonneur dans ces derniers temps de collaborer 

avec lui ă la creation de la Socicte des sciences! 

physiques, dont il âtait le premier president et au 

nom de laquelle je parle. Jai toujours trouve chez . 

Bacaloglo le meme -caractere, la m&me sinctrite,. 

la mâme bienveillance, la mâme activite et le m&me 
dâsir de bien faire dans sa sphâre. 

<Avec lui disparait notre premier savant; car . 
Bacaloglo ctait Lencyclopediste. des sciences. po- 
sitives, a 

«Lui, qui n'a fait aucune reclame, lui pour qui. 
on ma cret un laboratoire que vers la fin de sa. 

carritre, &tait revenu dans le pays, il y a trente 

ans, modeste, mais prepare comme aucun d'entre 

nous, car il avait dejă ă son actif d'importantes 

decouvertes dans les mathematiques, en physique 

et en. chimie. Tel est !homme que nous avons 
"perdu ! 

«Qui aurait pu croire, il y a: cinq: mois, quand 

nous fâtions le premier anniversaire de notre So- 

cict et en mâme temps Bacaloglo, quand nous in-. 

diquions les remargquables travaux q-il avait faits.. 
ă Vetranger et qui taient presque inconnus en 

“Roumanie, qu'il nous serait si vite enleve!



«Societatea sciințelor fisice, care se mândria cu 
Bacalogiu,. e crud lovită, căci sciinţa 'şi judecata 
lui erai garanţia bunet sale reuşite. Ea depune prin 

--mine-un adio plin de admiraţie și 'recunoscință 
pentru memoria lui Bacaloglu. > 

: “Să vedem acum cine a . fost Bacaloglu pe te- 
renul sciințific. 

Bacaloglu să întârce în țcră la 1861 și îndată 
„după sosirea sa se presintă d-lui A, Marin. Acesta 

1 făcu cunoscut ' nemuritorului Davila, rugându-l 
"să'l- numescă în locul s&ă profesor de fisică și 
“chimie la șcâla de medicină și farmacie, ceea ce 
“se făcu de-a doua di. EL fu numit în acelaș timp 
profesor de matematică în locul vestitului profesor 
“Pavlidi, “care lăsase .o' suvenire atât de plăcută 

- prin cursurile sale la liceul St. Sava. Toţi aceia, 
cari ati trecut prin licei: până la, 1864, recunosc, 
că de și Bacaloglu nu avea o facilitâte mare de 
expunere, era: totuși neîntrecut în claritatea cu 
care”'şi făcea cursul. -.  .- - e 

" Bacaloglu fu “numit la 1863--profesor de fisică 
la. universitate, odată- cu crearea facultăţii de sci- 
“inţe sub Vodă Cuza, fiind ministru al înv&țămin- 
tului mult regretatul: A. Odobescu, și avu feri- 

"cirea a serba aniversarea a 25 ani a înfiinţării 
acestei facultăți. 

Cursul, pe care "1 făcu la facultate. la 1863 este 
de o importariță escepțională și grație unuia dintre. 
foştii sti elevi, d-l Ştef.. Michăilescu, avem notele 
acestui curs, din .care reiese, că idea dominantă 

“a regretatului dascăl pare a fi de-a pune în .re- 
lie încă de pe .atunci unitatea forțelor fisice. E! 
începu ast-fel:cu cestiuni mecanice, în cari gă- 
“sim în capitolul [: Fe/ivalentul mecanic al. că. 
durel, în ' cap. II: Acţiunea mutuală a doul Mag 

„ueţi, în cap. III: -Tzazia potențialului și cap. IV: 
Formele miscăreă ondulatorii. 

Aceste note. ale regretatului Bacaloglu nefiind 
i complecte nu sunt publicate, cu lucrările sale. 

Pe aceași scară începu Bacaloglu cursul săă și 
“în anul următor, Servindu-se „de matematicele su- 

. peridre cu facilitatea omului, care făcuse cercetări 
"în acestă : direcţie și cu 'convingerea că numai 
“ast-fel' se putea trata în mod superior cestiunile. 
de actualitate şi c cu totul superidre, ce 'și i alesese 
în expunerea..sa. 
„ Curînd însă -Bacaloglu vădu, că contrastul era 

-“prea mare între dorința” și expunerea sa, față cu   

XVII 

«La Societe des Sciences physiques, qui ctait 
fiăre de Bacaloglo est cruellement frappse, car sa 
science et son jugement diaient lu meilleure ga- 
-rantie de sa rcussite. Elle apporte par ma, voix 
un adieu plcin d'admiration et de reconnaissance 
ă la” memoire: de Bacaloglo.»> 
Voyons ce que fut Bacaloglo sur le terrain 

scientifique., 

Rentr€ en Roumanie en. 1861, i se > prâsenta 
aussitât chez M. Al. Marin. Celui-ci le mit en 
relation 'avec limmortel Davila, en le priant de 
le nommer ă sa place professeur de Physique et 
de Chimie â Ecole de medecine 'et de pharma- 
cie, ce qui fut aussitât fait. [| fut nomme en 
me&me temps professeur de : mathematiques cn 

remplacement du celtbre professeur Pavlidi, dont 

les cours avaient laiss€ de si bons souvenirs aux 

€loves de S-te Sava.. Tous ceux qui ont suivi 

les cours de ce lycse jusquwen 1864 s'accordent 
ă reconnaitre que bien qu'il n'edt pas une grande 
lacilit& d'exposition, Bacaloglo €tait incomparable 
par la clart avec laguelle îl faisait “son cours.: 

II fut nomms, en 1863, professeur de physi: 
que ă lUniversit€, lorsque, sous le Prince Couza 

on crâa la facult€ des sciences,— le trăs regrette 

M. Al. Odobescu ctait alors ministre de instruc- 
tion publique — et il eut le plaisir de fâter le 

25-e anniversaire de la fondation de cette faculte. 
Le cours qu'il y fit en 1863 est d'une im- 

portance: exceptionnelle. L'un: de ses anciens €lt- 

ves, M. Stef. Michailesco, a conserve les notes E 

desquelles îl ressort comme idee dominante que 

le maitre regrette parait avoir mis des cette €- 

poque en relief lunit€ des forces physiques. Il. 

commenga par les questions de mecanique divisanţ 

ainsi sa matitre: 1). l'Eguiva/ent mmdcanigue de la 

chaleur ;— Il) Paction mutuelle de“ deuz aimants ; 

— Ul) Ja Hdorie du polentiel ; —IV) des forutu- 
Jes du mouvements ondiulatoire. | 

Ces notes de Baca!oglo n'stant par complătes 

ne sont pas publices, avec ses autres travaux 
dans le supliment de notre Bulletin. 
“Sur la meme €chelle, Bacaloglo commenga son 

cours l'annce suivante, en employant les mathe- 

matiques supcrieures avec la facilite de 'homme 

qui a fait des.recherches dans ce'te direction et 

la conviction que ce west que de cette manitre 

qu'on peut traiter supcrierement les questions d'ac- 

tualit€ qu'il avait choisies dans son exposition. 
Mais il reconnut bientât que le. contraste ctait 

trop grand entre. son desir et la râalite, ctant - 

II -
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puterea de asimilare a auditorului stă.—-Bacaloglu 
ne putend ridica auditorul până la el, ceea ce 
era în acele timpuri aprâpe imposibil, căută totuși 
a le fi util, scoborindu-se până la dinșii și făcend 
în tot timpul cât a stat la universitate un ad- 
mirabil curs de fizică esperimentală. | 

În acâsta'trebue să avem explicația faptului, că 
Bacaloglu nu a lăsat după .dinsul nici un tînăr, 
în care să fi desvoltat gustul sciinței, căreia 'şi 
sacrificase existența. Unul singur părea a fi des- 
tinat să-l urmeze, căci a fost preparatorul săi un 
lung șir de ani. Totuşi și acesta, d. Hârjeii, părăsi 
acestă direcţie pentru a fi astădi un distins inginer. 

Aceași dorință ce a-și crea un cerc sciințific 
se manifestă în Bacaloglu la 1868, când fu .pro- 
motorul înființărei Societăţei de sciințe fizico-na- 
turale. | | - | 

Bacaloglu fu inima acestei societăți, -ale cărei - 
statute fură votate la 27 lanuarie. — Prin una- 

» nimitatea voturilor el fu ales președinte. 
El făcu acestei societăți mai multe comunicări, 

sciinţifice, dar din nenorocire acestă societate 
expiră înainte de finele anului (1); A mai fost 
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(2) Vedi relativ, la activitatea acestei societăți, pagina 
174. — Iată date relativ la prima Societate din 1862: - 

Ă Societatea română de sciințe. 
«Natusa este atât de variată în pro- 

«ducţiunile şi în fenomenele sale, este 
“atât de dificil de a' pătrunde causele; 
«în cât pentru a o cunâsce și a o forţa 
«să ne desvălue legile sale, trebue ca 
«un mare numer de Gmen! să'şI reun- 
escă luminele şi silinţele lor.» 

Vaplace. — Systeme du Alonde. 

«In multe rînduri s'aă respândit îndoeli asupra utili ății 
sciințelor abstracte superidre, dar,— ceia-ce pote demon- 
stra crorca acestor prejudiții,—s'a recunoscut în tot-d'a- 
una pe deplin utilitatea părților elementare, pentru că 
acestea sunt de o aplicaţie mai imediată şi sunt mai 
mult cunoscute, 

Nu trebuie să credem despre sciințele superidre, după 
cum dicea celebrul Fuler, că este ca despre cămașa de 
păiajen, care fiind prea fină, nu servă la nimic; din contra, 
tot binele material de care lumea se bucură astădi, îl datorim culturci sciințelor, acelor Sciințe superidre, din 
punctul de vedere al celei mai mari abstracţiuni posibile. 
Să nu perdem din vedere că aceste sciințe ai absorbit 
vieţele celor mai mari &meni aj secolilor trecuţi, şi sin- 
gura lipsă ce se simte, fără care ori-ce întreprindere ar 
fi posibilă, este numai că aceste sciințe sunt încă departe 
de perfecțiunea lor, o 
"Chinesii aă căutat îsi tot-d'a-una aplicația și utilitatea 

imediată a Jucrărilor, şi acest popor, atât de numeros, 
într'o viață continuă de un mare număr de secole, n'a   

donne Îa - force d'astimilation de son auditoire. 
Ne pouvant €lever celui-ci jurqu'ă lui, ce qui alors 
tait impossible, Bacaloglo chercha ă &tre utile 
en s'abaissant jusqu'ă son niveau et faisant pen- 
dant tout le temps -quul est rest€ ă Puniversit€ 

un admirable cours de physiqne experimentale. 
Cela nous explique pourquoi Bacaloglo n'a pas - 

laiss€ apr&s lui un seul jeune homme en qui il 
ait developpe le goiit de la science ă laquelle i 
a sacrifig son existence. Un seul, paraissait des- 
tin€ ă le suivre, M. Hârjeu, - qui a 6t€ pendant 
plusieurs annces son prâparateur; mais il a aban- 
donnce cette direction, ct il est. aujourd'hui un 
ingenieur distingu€. MN 

Ce dâsir de se crcer un cercle scientifique s'est 
manifest€ chez Bacaloglo. en 1868, quand il fat 
le promoteur de la fondation de la Societe des 
sciences physico-naturelles. | 

„Îl a €t€ Vâme de-cette Societe, dont les .sta 
tuts ont -&t€ votes la 27 Janvicr et ă. lunanimite, 
il fut clu president. ot | 

II fit ă cette socite plusieures communicatioris . 
scientifiques; mais, par malheur, elle cessa d'exis- * 

„ter,avant. la fin de Vannce (1). II y avait eu une au- 

  

. (1) Voir.au sujct de lactivite de. cette socicte, page 
174.— Yoici des indications relatives î la premitre So- 
cict€ de 1862. . K 

Socict6 roumaine des sciences. 

«La nature est si varice dans ses pro» 
«ductions et ses phenomenes, îl eșt si 
«diflicile d'en pântrer les causes, que 

«pour la connaitre et la forcer ă nous 
«dcnuvrir ses lois, ilfaut qu'un grand 
«nombre d'horames rcunissent leurs lu: 
«mitres et Icurs efforts.» . 

Laplace — Systiwre du Afonide, 

«Lo doute a 6t€ repandu plusieurs fois sur Putilite des 
sciences abstraites supcrieures, mais — ce qui dâmontre 
Verrcur de ces prâjuges, — c'est qu'on a toujours plei= 
nement reconnu Tutilite des parties €lementaires, par ce 
que celles-ci sont d'une application plus immediate et 
sont beaucoup plus connues, 

Il nc faut pas penser des sciences superieures, ainsi 
que le disait le cel&bre Euler, quw'elles sont comme la 
toile d'araignec, laquelle ctant trop fine ne sert â rien; 
au contraire, tout le bien matcriel dont nous jouissons 
aujourd'hui, nous le devons ă la culture des sciences, 
ă ces, sciences supcricures au point de vuc de la' plus 
grande abstraction possible, Ne perdons pas de vue que 
ces sciences ont absorbe la vie des plus grands homa 
mes des sitcles passâs, et la seule lacune qu'on ressente, 
sans laquelle toute entreprise serait possible, c'est seule= 
ment que ces sciences sont encore loin de leur perfection. 

Les Chinois ont toujours cherchă, Papplication et lu- 
tilite îmmddiate des choses, ct ce peuple, si nombreux, 
malgre€ une existence d'un grand nombre de sitcles, n'a



6 - societate de sciințe în Bucuresci, mai în: 

nainte, la '1862. Acesta reiese din faptul, 
în importanta publicație a Abatelui Moigno: Zes 
  

putut da industrică sale de cât o desvoltare fârte măr- 

ginită, pe cât ne este ancvoie să ne închipuim progresele 

repedi ale industrici în Europa occidentală într'un mic 
numer de ani. Chinesii aii cunoscut praful de puşcă, 

hârtia, imprimeria și acul magnetic cu mult timp înaintea 

Europcenilor; dar nu se pâte compara întrebuinţarea și 

perfecţionarea cc s'a dat acestor descoperiri în Europa. 

Să cultivăm dar sciințele, pentru că numai prin ele 

putem spera fericirea, și numai ele nc pot da titlul dorit 

de poor crvilrsaf. 

Ast-fel cea d'intâiii preocupare, a guvernelor înțelepte 

cari doresc prosperarca ţărcă, trebuie să fie instrucțiunea. 

O bună organisare nu sc pote aștepta de cât de la aju- 

torul &menilor speciali, asigurându-se stabilitatea indis- 

pensabilă pentru basele adoptate ale învățămintului şi 

încurajarea meritelor şi tutulor întreprinderilor folositore. 

Pe lângă acesta, pentru a da o impulsiune sigură sciin- 

țelor, care să ne înalțe la același grad de cultură cu cele 

Valte popore. civilisate, -singurul mijloc întrebuințat de 

tâte naţiunile, cari se întrebuințeză şi astăi în casuri 

de lipsă, este de a atrage la noi, prin recompense deo- 

sebite, învățații însemnați din Europa, a căror patrie. 

este pretutindeni, unde sunt. chiemaţi de interesul sciin- 

ți (1). - ” 

Specialisarea menitor în diferite ramură ale sciințelor 

este o urmare a întinderii lor, care nu mai permite unui 

singur om de a le coprinde pe tâtc. 

Dar printr'acestă despărţire, sciințele nu mai pot primi 

decât prin mai mulți 6meni reuniți, ajutârele mutuale 

ce'şi cer ; de unde decurge necesitatea formării socictă- 

ilor sciinţifice, care de la fundarea lor în Europa, pe 

la începutul secolului XVIf-lea, ai fost de cel mai mare 

folos pentru progresul şi rspândirea sciințelor. Cel d'in- 

tâiti avantagit al acestor societăți este spiritul filosofic 

care trebuc să sc introducă în ele şi de aci să sc răs- 

pândâscă într'o națiune întregă: ele aii dărămat opiniunile 

sistematice în care se pote rătăci fără temere ori-ce om 

isolat, şi ai făcut să dispară prejudiţiile cari ai domi- 
nat atât de mult timp în sciințe. . 

Sunt numai cinci luni de când s'a format și la noi o 

societate sciinţifică, cu titlul de Societatea Română de 
Sciinţe, al cărui scop este de a reuni luminele și silin- 

țele mai multor 6meni speciali pentru a contribui la cul- 

(1) Cunâscem cu toții serviciele ce nesaii adus străini! veniţi în misiuni 

în diferite rînduri, din care cel mal mulţi s'ati mărginit. a juca role, cum 

se dice, şi a cheltui în plăceri sumele înseronate ce li sc. plăteaii din 

casa statului. Invăţaţii de. cart vorbim sunt însă cu totul alţii; aceștia 

nu sunt străinl pentru nimeni şi anzagiamentele lor fiind contractate nu- 

mal cu stiința, localităţilo nu'I vor putea abate din calea lor. Ceea-ce 

ne trebue să avem lângă no! pe aceşti părinţi al sciinței și în curind se 

va simţi Îneranata “lor influenţă, . 

că. 

  

NINA 

tre sociât& des sciences i Bucarest, en 1862. Cela 

ressort du fait que dans limportante publi- 

cation de labb€ Mo'gno: /es Afondes, revue /eb- 

pu donner ă son industrie qu'un dâveloppement trts li- 

mite, tandis qu'il nous est difâcile de concevoir les pro- 

gr&s rapides de lindustric en Europe occidentale dans 

un tres petit nombre d'annces. Les Chinois ont connu 

la poudre ă fusils, le papicr, l'imprimeric ct laiguille 

magnctique longtemps avant les Europcens, mais on ne 

peut pas cur comparer l'emploi et le perfectionnement 

qu'on a donne ă ces decouvertes en Europe. 

Cultivons donc: les sciences, car c'est sculement par 

elles quc nous pouvons espcrer le bonhcur, ct, c'est 

sculement elles qui peuvent nous donner le titre desir€ 

de feughe civilise. - 

Ainsi la premitre preoccupation des' gouvernements 

intelligents, qui desirent la prosperite du pays, devrait 

ctre instruction. On ne peut atteindre une bonnc or- 

ganisation qwavec Taide d'hommes speciaux, qu'cn 

assurant la stabilite indispensable aux bases adoptecs 

pour Lenscipnement, ct par l'encourageant du merite 

ct de toutes les entreprises utiles. A câte de tout cela, 

pour.donner une implusion siire aux sciences, qui nous 

clevent au meme dcgrc de cplture que les autres peu- 

ples civilises, le seul moyen employc par toutes les 

nations, qui s'emploie mâme aujourd'hui lorsquc ces 
hommes manqucent, c'est d'attirer chez nous par de belles 

recompenses, des savants remarquables d'Europc, dont 

la patrie est lă ou ils sont appeles dans linterât de'la 

science (1). 

La specialisation des hommcs dans les differentes 

branches des sciences cst unc consequence de leur ex- 

tention, qui nc permet plus â une scul homme de les 
cmbrasser toutes.. . , 

„Mais par “cette -separation, "les sciences ne peuvent 

recâvoir que par plusicurs hommes rcunis, les aides 
qu'elles se demandent, d'oui la necessite de la formation 

„des socictes 'scientifiques, qui depuis leur fondation en 

Europe, vers le commencement du XVIl-tme siăcle, ont 

_ct6 de la plus grande utilit6 pour le progres ct la pro- 

pagation des sciences. Le premier avantage de ces so- 

cictes c'est Pesprit philosophique qu'il faut y introduire 
ct de îă le repandre sur une nation entitre, ce sont elles 

qui ont demoli les opinions systematiques dans les qucl- 

les peut crrer sans crainte n'importe qucl homme isolt, 

ct qui ont fait disparaitre les prejuges qui ont dominc 

si longtemps dans les sciences. 

Il y a sculement cinq mois, qua €t€ formec chez nous 

une socicte scientifique, avec le nom de Socist6 rou- 

maine des sciences, dont le but est de rcunir les lu- 

mitres ct les efforts de plusicurs hommes speciaux-pour 

  

(1) Ncus connaissons tous les services que nous ont rendu les ctrun- 

gers venus ea mission A diverses reprises, dont la plus part se sont con+ 

tentts de j:uer des roles, comme on dit, et de depenser en plaisirs les 

somraes împortantes qui leur ctaient pay€es pur la caisse de I'ltat, Les - 

savants dont nous parlons sont tout autres; ceux-ci ne' sont trangers 

por personne et leurs engagements €tant contractts seulement pour la 

science, les localites ne pourront les faire devier de leur route. Ce qu'il 

nous faut, C'est d'avcir pres de nous ces pâres de la scicnce et bientăt 

"on ressentira leur importante infuensc.
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" Mondes, revue hebdomadatre des sciences 1863, 

Tome troisitme, găsesc la pag. 273; Za diffrac- 

tion de la lumiere, par E. Bacaloglo. (Eztrait 

fait .par Lauteur, de plusieurs memoires com: 

muniquts a la Jociete. roumaine des sciences.) 

Relativ la acestă societate pe care nu o găsesc 

  

tura, progresul și răspândirea sciințelor în ţara n6stră, 

De acum chiar acestă societate se recomandă prin mai 

multe lucrări variate importante, dintre care publicăm 

acum un memoriii interesant, presintat Societăţii în cea 

d'întâiă şedinţă a sa, de d. E. Bacaloglu, şi, care coprin- 

dend calcule, nu s'a putut încă publica la noi. Un extract 

din acest memoriă, făcut de autor chiar, s'a publicat 

într'o revistă sciinţifică francesă, Cosmos, fârte cunos-. 

cută, redigiată de D. P'ale Afoigno. 26-c livraison, 27 

„juin 1862) Redactorele acestei Reviste adaogă cuvintele 

următ6re pline de încuragiare: 

«Cette note, premier €cho des aspirations scientifiques 

«des provinces roumaines, fait le plus grand honncur ă 

«son jeune autcur, ct nous le remercions d'en avoir 

«donnc les premices au Cosmos, 

«La Socicțe roumaine des sciences, dont M. Bacaloglo 

«est lun des fondateurs vient ă peine de se cunstituer; 

«elle sera une avant-garde de la civilisation dans ce pays 

<encore si nouveau (2).» , - 

Intre cele-lalte lucrără ale Sociezăţi! române de sciinţe, 

însemnăm cel d'întâiă memoriii presintat de d. dr. Tur- 

nescu, întitulat: Azeorysn sfontaneii a: artere) poplileă. 

(Vindecare prin compresia digitală.) Acestă operaţie a 

reușit adesea în Francia şi în Englitera, unde s'a făcut 

de mai multe ori, dar nici odată nu s'a executat cu o 

stăruință atât de mare ca aceia întrebuințată de d. Tur- 
nescu, și pentru prima Gră la noi, printr'un tratăment 

continuă de 25 dile, din cari 11 prin compresia digitală, 

şi. 14 prin turnichet (compresor mecanic), Acest memorii 
s'a publicat într'unul din numerile jurnalului Românul, 

dinpreună cu raportul comisiunci numită de socictate 

spre a examina acest memoriii. Un memoriă al d-lui 

Maior G. Manu asupra Armelor fortative ghintuite s'a 

tipărit în numărul din urmă al Revistei Române; un me- 

moriă de d. [. Fălcoianu asupra Cafendarulul, s'a pu- 

blicat în jurnalul Natura (Nr. 18 — 15 Maiii 1862); un 

memorii interesant al d-lui Dr. Felix asupra Afor7/7 apa- 

riute, publicat în acestă Revistă (Maii 1862); un me- 

moriă de d. Dr. Baraș asupra observaţiunilor sale me- 

teorologice urmate mai mulți ani; şi alte lucrări nu mai 

puțin importante. In fine, în şedinţa din 17 Mai 1862, 

d. E. Bacaloglo a presintat societăţii o parte dintr'un 

însemnat memorii de fisică ma/hematică, «Despre di- 
fracțiunea luminel», pe care nu'l putem analisa aici, dar 

ne mărginim a spune că acestă lucrare face multă ondre 

autorului stă. 

(2) Să ni se permită cu acestă ocasiune să observăm, că pentru tâte 

întreprinderile seri6sc, încuragerile ne-ai venit în tot-d'a-una de la străint, 

pe când de la not s'a audit şi s'a vădut chiar contrariul, Nu credem că 

acesteu s'ail putut privi răi, dar constatăm un fapt care caracterisă 

starea nâstră actuală, ”   

domadaire des sciences, 1863, T. LII, nous trou- 

vons ă la pag. 273: la Diffraction de da lumtcre 

par E. Bacalogho (Eztrait fait par lauteur de 

plusteurs memoires communiques ă la societe 

roumaine des sciences.) Toutefois je ne trouve 

pas cette socidte citce dans le memorable travail 

  

contribuer ă la culture, au progrts ct pour repandre des 

sciences dans notre pays. Des ă present cette socicte 

sc recommande par plusicurs travaux vari6s et impor- 

tants, dont nous publions maintenant un interessant 

memoirc, presente ă la Socict€ dans sa premiere seance, 

par M. E. Bacaloglo, ct lequel contenant des calculs,! 

ma pă encore ctre public chez nous. Un extrait de ce 

memoire, fait par Vauteur meme, a €t€ publi€ dans une, 

Revue scientifiquc frangaise, Cosmos; tres connuc, r€- 

digce par lAdăe Afoigno. (26-c livraison, 27 1862). Le 

redactear de cette” revue ajoute les paroles suivantes 

plcines d! encouragement: 

«Cette note, premier ccho des aspirations scientifiques 

«des provinces roumaines, fait le- plus grand honncur - 

să son jeune autcur, et nous le remercions d'en avoir 

«donne les premices au Cosmos. . 

aZa socitie roumaine des sciences, dont M. Bacaloglo 

«est lun des fondateurs vient ă peine de se constituer 

«elle sera une avant-garde de la civilisation dans ce pays 

«encore si nouveau (2).» - 

Parmi les autres travaux de la socicte roumaine des 

sciences, nous remarquons le premier memoire presente 

par le dr. Turnesco, intitul€: Aneorâsme spontane de far-. 

zâre poplite | Guirison par da compression digitale). Cette 

opration a souvent rcussi en France et en Anglcterre, oii 

elle a ctc faite plusieurs fois, mais jamais avec une aussi 

grande perseverance que celle du dr. Turnesco, ct pour 

la premitre fois clic a ct6 faite chez nous, par un traite- 

ment continu de 25 jours, dont 11 par la compression digi- 

tale ct 14 par le tourniquet (compresseur mecaniquc), Ce 

memoire a ât€ publi dans Tun des numeros du journal 

le Romanul, ainsi que le rapport de la commission nom- 

mee par la Socicte pour examiner ce memoire, Un md- 

moirc du Major G. Mano sur les armes portatives ra- 

yees a ct€ imprime dans le dernier numero de la. Re- 

vista Romana; un memoire de M. [. Falcoiano sur le 
Calendrier, a €t6 publi€ dans le journal Natura (No. 
18—15 Mai 1862); un intcressant memoire du dr, Felix 

sur la.Afor/ asarente public dans cette Revue (Mai : 

1862); un memoire du d. Baraș sur ses observations 

. metsorologiques pendant plusieurs annces ct d'autres 

travaux non moins importants. Enfin, dans la scance du 

17 Mai 1862, M. E. Bacaloglo a presente ă la socicte, 

une partie d'un important memoire de physigue mathe 

matigue «sur la diffracttou de da lumitrz» que nous ne 

pouvons  analyser ici, mais nous nous bornons ă dire 

quc ce travail fait grand honntur â son auteur, 

  

(2) Qusil nous soit permis de dire â cet occasion, que pour toutes les 

entreprises scrieuses, les encouragements nous sont toujours venus des 

Gtrangers, tandis que chez nous, nous avons vu et entendu le contraire. 

Nous ne croyons pas que cela ait €i€ mal vu, mais nous constatons un fait 

caracteristique de notre tat actuz. Ă
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citată în memorabila culegere, făcută de di F&tu 
în 1872, ca discurs de intrare la academie, relativ 
la desvoltarea :nâstră culturală, se găsesc Gre-cari 
date în Revista Română, pentru sciinţe, litere arte. 

"Vol. II, 1862.- Bucuresci, pag. 406—414. 
Scrierile lui Bacaloglu înainte de sosirea sa in 

țeră sunt următârele: 

XXI. 

fait par M. Fătu, en 1872, comme discours d'en- 
tree ă Academie, sur notre develuppement cul. 
tural, on trouve quelques donnces dans la Re. 
vista Română, our les sciences, les lettres et 
les arts. Vol, II, 1862. Bucarest, p. 406—414. 

Les ceuvres de Bacaloglo avant de rentrer en 
Roumanie. sont : 

1 LUCRĂRI MATEMATICE 
TRAVAUX MATHEMATIQUES 

„ Asupra unei probleme din mecanica analitică, 
(Ueber eine Aufgabe aus der analytischen Mechanil. - 
Schlămlich's Zeitschrift fiir Mathematik und Physik. 1859, pagine 309). 
Sur un-problkme de mecanique analytique. 

  

Acestea sunt lucrări eşite din sînul Socicță/it române 
de sciinze, în intervalul numai de cinci luni de la con- 
stituirea sa. Putem dar spera, cum dice d Moigno, că va 
fi o avantgardă a civilisațiuncă î în ţara nâstră, | 

Ar fi de. dorit ca societatea să'și. pâtă publica lucră- 
rile sale de ori-ce natură; dar pentru acesta are trebuință 

” de un organ pe sâma sa, care va cerc sacrificii noui pe- 
lângă multe altele, pentru. că, este sciut la noi că ase- 
menca jurnale abia gratis dacă ar putea găsi abonați: 
Sperăm dar că guvernul, care a promis socictății, la con- 

_stituirea sa, tot ajutorul stă, și acum,— când este probat 
că ori-ce încuragiare:nu va fi fără folos, — va înlesni 
societății aceste mijlsce.> . 

La finele studiului despre a/mosferă, de Bacaloglu, (vedi 
pag. 413) se mai găsesce urinătârea notă: 
„<Xotă.— Raportul Comisiunii numită de societate pentru 

a examina “acest memeriii, compusă din d. D..Maior G 
Manu, C. Aninoșanu și I. Fălcoianu, coprinde observțiu- 
nile următâre: 10 Elipsoidul, omofocul cu al pămîntului, 
care trece prin punctul considerat pe suprafața atmos- 
ferci, servă a da direcțiunea atracțiunei pămîntului, și nu 
este “în disposiţia calculatorului a ține saă nu sâmă de 
dinsul, ast-fel încât însemnarea făcută de d. Bacaloglu, 
că dacă n'ar fi ţinut scmă de omofocalitate,; găsesce 
pentru cantitatea £ o valdre mai marc, nu este trebuin- 
ci6să. - - 

20, Metoda. coprinsă în nota: care termină memoriul 
d-lui Bacaloglu nu sc pâte întrebuința, pentru a determina 

nu dirhensiunile clipsoidului atmosferic, dar raportul între 
dimnesiunile acestui elipsoid, fără a comite o erâre de 
ordinul cantității ce voim să calculăm, ceea-ce nu se mai 
numesce azroximațiv ; pentru că legea lui Mariotte care 
se aplică, nu este demonstrată decât pentru circumstanțe 
speciale, cunoscute, de cari casul' de faţă este cu totul 
departe, Intr'adevăr, valdrea găsită pentru cantitatea £ 
reduce cu o a 4-a parte, valârea exactă.     

  

Ce sont les'travaux sortis du scin de la Socie/e rou= * 
maine des Sciences, dans Vespace de 5 mois seulement 
depuis sa creation, Nous pouvons donc esperer comme 
dit M. Moigno,: quelle sera une avant-garde de la civi- 
lisation dans notre pays: 

Il serait â souhaiter que la sociâte puisse publier tous 
ses travaux de quelque nature qu'ils soient; mais pour 
cela elle a besoin d'un „organe ă clle. qui demandera 
des sacrifices nouveaux, ă cotes de bicn d'autres choses 
par ce quc, on. sait chez nous que de pareils journaux 
trouveat â ă peine des abonnes gratuits. Esperons done 
que le gouvernement, qui a promis ă la socicte lors de 
sa constitution son aide, maintenant — qu'il est prouve 
qu'aucun encouragement ne restera sans profit — facili- 
tera ă la socicte ces moyens.» 

- A la fin de l'ttude (voir pag. 413) on trouve la note 
suivante: 

Note. — «Le rapport de la 'commission' nommee par 
la Socicte pour examiner ce memoire, composce des 
Major Mano, C. Aninoşeanu AI. F alcoianu, comprend, les. 
observations suivantes: 1% L'Ellipsoide homofocle avec la 
terre qui passe par le point considere sur la surface de 
latmosphtre, sert ă donner la direction de lattraction 
de la terre, et le calculateur peut en tenir ou non 
compte, de sorte que la remarque faite par M. Bacalo- 
glo, que sil n'avait pas tenu compte de 'homofoclicite il 
trouve pour la auantite S une valeur plus grande, n'est |. 
pas utile. 

20 La methode comprise dans la note qui termine le 
mâmoire de: M. Bacaloglo ne peut ctre employec, pour 
determiner les dimensions del ellipsoide atmospherique . 
mais le rapport. entre les dimensions de cet ellipsoide, 
sans commettre une creur d'ordre quantitatif quc nous : 
voulons calculer, ce qui ne s'appelle plus aproximatiou 
parce que la loi de Mariotte qui s'appliquc, n'est de- 
montree que pour des circonstances speciales, connues, 
dont le cas present est tout-ă-fait €loign€. En effet, la 
valeur trouvte pour la quantit€ . reduit â la 4-2me 
partie, la valeur exacte, > - 

.
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I&
) „ Despre curbura suprafețelor.. . Sa . 

(Ueber die Kriimmung der Ylăchen, Lucrarea citată, pagina 312). 
De la courbure des surfaces. 

Resolvirea unei probleme geometrice. 

_ (Auflăsung einer geometrischen Aufgabe. Idem, pag. 366). 
. Resolution d'un problime de gcometric. 

4. O problemă din geometria descriptivă. 
(Eine Aufgabe aus der descriptiven Geometrie. dem, 1860, pag. 5) 

Un probltine de geometrie descriptive. ” - 

5. Câte-va consideraţiuni noui asupra suprafeţelor podare. 

(Einige ncue Sâtze iiber Fusspunktflăchen. Idem, pag. 67! 
Quelques considerations nouvelles sur cs surfaces podaires , 

6. Curbe și suprafețe podare. - - 

(Ueber Fusspunktcurven und E uspunktflăchen. Grunert's Arrchiv der Mathematik- und: Physik 

XXXV Theil, pag. 1, 1860. Greifswald) “ 
Courbes ct surtaces podaires. 

7. Despre curbele sferice, 

„(Einiges iiber sphărische Curven. Idem, pag. 17) 
„.. Des courbes spheriques. 

[3
3]

 

8. Integrala definită: (a—bx") "xn -1dx, 
(Ueber dans bestimimte Integra! o - 

Idem, pag. 30) - 
L'integrale definic: 

9. Notiţă asupra liniilor de întârcere. 

(Eine Notiz iiber Wendelinien. Idem, pag. 32) | - 

Notice sur les lignes de retour, E 

10. Despre linii și suprafețe reciproce, 

(Ueber reciprolie Linien. und Flăchen. “dem. BJ. 36, 1861, pag. ŞI 

Lucrarea puţin modificată a apărut în les mondes, 1853, pag. 293 
Des lignes ct des surfaees reciprogues. 

si 
LI. Maxima funcţiune: —---- 

A . . sin: X | Ă 
(Die Maxima der Function -—:- Idem, pag. 12) - 

- 

  

, e sin x i 
Le maximum de la fonction: Ea ) . 

.
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II. LUCRĂRI DE FIS'CA 
i TRAVAUX DE PHYSIQUE - 

  

N 

1. Despre schimbarea de direcțiune a verticalei. 
* Ueber die Richtungsânderung der Verticale. Schlomlich's Zeitschrift fiir Mathematik und Physik, 

1860, (pag. 59.  - 
Du changement de. direction de la verticale. 

sin x 2 

  

Despre maxima luminei difractate și a funcţiunilor de forma 

sin x 
  

_4Ueber die Maxima des  geb-ugten Liichtes und Funttionen der Form Annalen der 
x 

Physik und Chemie Von Poggendoriff i in Berlin, B. C. X, Juliheft 1860, (pag. 477). 
sin x Du maximum de la lumitre ds fractee et des fonctions de la forme ”   

3. Despre pseudo:copia descrisă de către d-l. Zăllner. ” 
(Ueber die von Hern. Zăliner beschriebene Pseudoskopie. Idem, Bd. 113. Junihefe, 1861 pag. 333). 
De la pseudoscopic decrite par A. Zoliner. 

4. Formula barometrică pentru înălțimi mici. (Aceiași lucrare, pag. 336). 
l'ormule barometrique pour les petites hauteurs, (Le meme travail, pag. 336.) 

III LUCRĂRI DE CHIMIE 
TRAVAUX DE CHIMIE. 

Tr. Despre câte-va săruri ale acidului oxaminic. 
- 4Ueber einige Salze der oxaminsăure. Journ. fiir prakt. Chemie. Bd. S1. 1£60 im December. 
„Sur quciques; sels de lacide oxaminique. - 

"2. Complectări relative la analisa gazului de iluminat. . 
(Nachschrift, die Analyse des Leuchtgases letreffend idem. 1801) 
Complements relatifs ă lanalyse du gaz d'tclairage. 

3. Despre influenţa unor acidi minerali asupra solubilităței acidului arsenios în apă. 
„ Ueber den Einfluss einiger Mi neralsăuren auf die Los! ichkeit der arsenigen Siure in Wasser, 

Idem. 1861 im lunie. LL 
De linfluence de certains acides mineraux, sur la solubilit& de tacide arsenicux dans cau, 

+4. Deducţiuni teoretice relative la seriile homolâge.- (1) 
(Theoretische Erlăuterungen zu den homologen Reihen. Idem. 
Deductions theoriques relatives aux series homologues. - 

5. Consideraţiuni teoretice asupra chimiei. 
(Considerations theoriques sur la chimie. Les mondes. Tome septitme. 1865. Janvier. avril pag. 214) 

Lucrarea a apărut tot în limba francesă î în Grunert' s Archiv (Thcil ALII pag. 261). 

Acestă lucrarej a publicat-o și în românesce în | Ce travail a €t€ publi€ aussi en Roumanie dans 
Buletinul îustrucţiunei publice pe 1863 pag. 27—30. | le Bulletin de Linstruction publique' 1865 pag. 

. ÎN 27—30. 

- După întârcerea sa în țâră, Bacaloglu, găsi încă Aprăs son retour en Roumanie, Bacaloglo, bien 
timp,:cu tâte că nu avea mijl6ce necesare la în- | quil.n'eât pas toutes les ressources n6cessaireș . 

(1) Aceste patru lucrări de chimie sunt analisate și în . Fakresdericht (Chemie, Pliysik, Mincralogie und Geolo- 
“ aici fiir 1869. Giessen. 1861, pag. 244 —245 şi 611. EI ec numit Bacaiogiio. Tot ast-fel şi în 1861, pag. 263 şi 335. 

Ces quatre travaux de chimie sent analysces aussi dans le Juhrestericht (Chemie, Physik, Mincralogie und Geoligie) fiir 1860, Giessen, 1661, 
pă 244—245 et Gr. Îl est nomme Bacaloglio, De mire en 1861, pag. 263 et 333: 

-
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demână, să facă încă lucrări de matematici şi Fi 

sică, - 
Iată numele acestor lucrări, pe care le-a publicat 

în străinătate: Ă 

Matematică, - 

1. Notiţă asupră excesului sferic (Notiz iber 

den sphărischen Excess. Griinert's Archiv 1862. 
pag. 221). 

- 2. Excesul sferic (Lexcăs spherique par M. g. 

Bacaloglo. Les Mondes. Tome troisizme, 1863. 

pag 94. 
„ Wotă privitore la liniile şi supra fețele 7ect- 

aroct. (Note relative aux lignes et surfaces re 
ciproques. Idem. pag. 293. 

| Fisică. 

4. Reflexiună asupra formei atmosferice. (Phy- 

sique du globe. Cosmos 200 volume pag. 732. 

1862). . - - 

5. Difracțiuuea iuminei. (Sur la difiraction de 

la Jumi&re. Les Alondes. Tome troisieme 1863. 

pag. 273), cu data de q Mai 1807 «în Griinert's- 

Theil XI: Archiv fir mathematik und physil. 

1863: Neue Bestimmungsweise des durch kleine 

Oeffnungen gebeugten Lichtes, ceva mai modificată. 
6. Câte-va observațiuul privitore da . directiunea 

verlicalei, la diferite înălțimi asupra solului. Les 

Mondes. Tome cinquieme + 1864. pag. 678), și 

în Griinert. (Theil XLII) pag. 271. Einiges tiber 
die Richtung der Vertikale bei verschiedenen 

Hâhen iiber den Erdboden. 121. 

Unele din lucrările de mai sus ati fost presen- 

tate și Academiei de sciinţe din Paris în ședința 

de la 2 Aprilie 1867. 

Tot acestei Academii d-sa trimise încă: o notă 
relativă la: zrogoszfrunea relativă la locomoțiunea 

_Qertană, presentată în ședința de la 24 Oct. 1867, 

precum și: AVoză relativă la -o problemă a trisec- 

fiunei unghiului, presentată în ședința de la 27 
Aprilie 1868 

Aceste dou& note aii. fost trimise la comisiu- 

nile sprciale, dar nu aă fost publicate în Comptes 

Rendus. 

Regret însă că nu s'a căutat în hârtiile sale, 

căci de sigur, trebue să se fi aflat copii după aceste 
comunicări. . 

Lucrările. ce a publicat î în țeră; Bacalelgt, sunt 
următorele: . 

Elemente de algebră, pentru usul șcâlelor se- 
cundare, Bucuresci, 1866, 

- missions speciales,   

ă sa disposition, s'occupa encore de travaux de 

mathematiques et de physique. 

Voici le titre des travaux qu'il a publices.ă. 

I'etranger: | 
* 

Mathematiqes, 

IL. orice sur Perces spherigue (A (Notiz iber den.. 
sphărische “Excess, Griinert's Arhiv. 1862. p. 221, 

a. exces spherigue, par M. E. Bacaloglo Les 
Mondes Tome Troisieme. 1863, p. 94. 

“3. Note relative aut limites ct au su ur faces 

7eciprogues. Idem. p. 293. 

- Physiques 

4: Reflezious sur la forme atmosbherigue. (Pny- , 

sique du globe. Cosmos. 20-e volume, pages 

7 32-—1862, 

5. Sur la diffraction de la dumnicre. Les Mon- 

des. Tome Ille 1863. p. 273..ă la date du 

“<q Mai 1861» dans Griinert's Arhiv fiir Mathe- 

“matik -und Physilk. Theil. XL. 1863: Neue Be- 

stimmungsweise des Durch Kleine Oeffnungen 

“gebeugten Lichtes, avec quelques modifications. . . 
„6. Quelgues observatious velatives ă la direction 

de la verticale ă differentes hauteurs au dessus 

du sol. Les Mondes. Tome V. 1864 p..678. et 

dans Griinert (Theil XLII, p. 271). Einiges iiber 

die Richtung der Vertikale bei verschiedenen 
Hâhen iiber den Erdboden. 121. . 

Quelques uns des travaux cit6s plus haut ont ct€ 

Egalement presents ă lAcademie des sciences 

de Paris dans la seauce du 2 Avril 1867. 

Bacaloglo avait encore envoy€ ă la mâme Aca- 

demie une note sur la froposition relative ă la 

Zocomolion adrieune, 'presentee dans -la scance du 

14 Octobre 1867, et une note sur un problime 

de la trisection de fangle,-presentee dans la stance 
du 27 Avril 1868. 

Ces deux notes ont c€t6 renvoyces ă des com-. 

mais elles n'ont pas ct€ pu-. 
blices dans les Cowptes Rendus. 

Je regrete. qu'on n'ait pas fait des recherches 

dans les papiers de Bacaloglo.on y aurait certai, . 

nement retrouve la copie de ces communications. 

En Roumanie, Bacaloglo a , public les travaux 

suivants : - 

Elements dalgibre, pour lusage deș &coles se- 

:ondaires, Bucarest, 1866.



«Să nu. se credă însă că o făcea pentru un 
„interes bănesc, căci. iată - ce. am găsit relativ la 
acâstă algebră :- 

D. .Bacaloglu, profesor la facultatea de sciinţe 
și membru comitetului, a elaborat și donat Mi- 
nisterului, fără nici 6 despăgubire, un escelinte 
tratat de algebră. . Gimnasiile nostre vor căpăta 
ast-fel o carte mai mult de care duceaii lipsă (1).> 

Cursul fusese itografat.. Pentru a putea vedea 
cu ce consciositate lucra el, iată ce găsim în pre- 
faţa acestei cărți; 

„Elementele presinte de Algebră sunt fructul 
meditațiunilor. de patru ani. In patru rînduri am 

„profesat aceste elemente, facând- pe fie-care an 
experienţe noui în privința predării lor, și mE simt 
fericit, dacă 'mi este permis a crede că am îm- 
plinit scopul ce'mi propuneam, adică de a deştepta 
intzresul pentru studiul sciințelor esacte, și de a 
pune junimea studi6să în stare de a urma acest 
studiă mai departe și cu succes, Observaţiunea 
ronsciinci6să şi experiența, din tte dilele 'mi ai 
arătat că teoriile aci cuprinse,. forma „Și desvol- 
tarea care s'a dat fie-căreia din ele, sunt cele mai 
potrivite pentru împlinirea acelui scop. Ne mai 
avEnd astădi ocasiune de a desvolta aceste teorii 
dia. dreptul, cred a aduce un Gre-care. avantagiă 
junimei nstre, puindu-i în mâni un op scris în 
spiritul lecțiunilor ce ani profesat; un defect pâte 

- cine-va impnta acestor elemente că, 'cu t6tă teh- 
dința mea, tot nu sunt reproducțiunea fidelă a 
vnui. curs făcut de viuă voce, condițiune grea de 
împlinit, şi pe care în genere majoritatea cărților 
didactice este departe de a o satisfzce » 

O a doua ediție a acestei cărți a fost sc6să 
de sub tipar la 1870, | 

“ Blemente de Fizică, Bucuresci, 1870, 
In prefața primei edițiuni găsim următorul pa- 

sagiii, care ar trebui să facă să se gândsscă mai 
„mult grabnicii inegritori de hârtie, pentr învă- 
țămiîntul tinerimei. - 

<O_ carte, mai ales care trateză despre o sciință 
experimentală, nu pote fi scrisă cu un re care 
succes, de cât dacă autorul -a avut ocasiune să 
mediteze ani mulți asupra materiei, să urmărescă 
continuii progresele sciinței, să o predea în ..mai 
multe rînduri, în fine va executa el însuși tote - 
  
  

(1) Budezinal îustrucțiunei pati Anul , 1863, pag. 
86. Bucuresci. 

  

  

XV 

Mais qu' on en croie pas qu'il le faisait dans 
un interât d'argent; voici, en effet,. ce que nous 
trouvons relativement ă cette algăbre: * - 

«M. Bacaloglo, professeur ă la faculte des sci- 
ences et membre du Comit6, a €labord et donn€ 
au. Ministăre, sans aucun d€dommagement, un 
excellent traite d'algtbre. Nos gymnases acquer- 
ront: de la sorte un livre dont labsence ctait tr&s 
vivement sentie. (1).» 

Le cours avait . as lithographi€, Afin qu'on : 
puisse se rendre compte de la conscience avec 
laquelle il a cre fait, voici ce que nous trouvons 
dans la preface : 

«Ces €lements d'algtbre sont le fruit de qua- 
tre ans de meditations. A quatre reprises' j'ai 
profess& ces €lements en faisant chaque annce 
de nouvelles experiences sur leur enseignement, 
et je me sens heureux, s'il m'est permis de croire 
que jai atteint le but que je me proposait, ă 
'savoir d'Eveiller Pinterât pour I'€tude des sciences 
exactes, et de mettre la jeunesse studieuse en 
Stat de poursuivre cette ctude avec succăs, Une * 
observation consciencieuse et lexperience de tous 
les jours m'ont prouve que les theories qui sont * 
exposces ici „ la forme et.le d&veloppement qui 
ont c€t€ donnâs a chacun, sont. les plus confor- 
mes, au but que je me proposais. N'ayant plus 
aujourd'hui loccasion de d&velopper ces theories 
directement, je crois apporter quelques avantages,. 
ă notre jeunesse, en mettent dans ses mains un 
Ouvrage crit dans T'esprit des legons que j'ai 
profess€s; on reprochera peut-âtre ă ces €lements 
de n'etre pas la reproduction fidăle” d'un cours 
lait de vive voix, condition difficile ă remplir et 
qu'en general la majorit€ des livres didactiques 
est loin de satisfaire.> 

Une seconde €dition de cet ouvrage a 6i€ pu- 
blice en 1870. | 

El/ments de physigue, Bucarest, 1870. 
Je trouve, dans la preface de la premiăre €di- 

tion le passage suivant, qui devrait faire refle- 
chir beaucoup les presses noircisseurs de papier, 
au sujet de l'enseignement de la jeunesse, 

«Un livre, qui traite -surtout d'une science ex- 
perimentale, ne peut-âtre ccrit avec quelque suc- 
ces que si lauteur a eu loccasion den mediter 
pendant des longues annces la matitre, que sil 
a suivi continuellement les progri:s de la science, 
bue siil'-l'a enseignce ă diverses. reprises, enfin 

(1) Le Bulletin de ? instruction publigue. L'annce I, 
1866, ag 86, Bucarest, 
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încercările cerute la studiul acelei sciinţe și to- 

tuși nu pâte a da cartea publicului de cât cu 

reservă.».. - | ! 

Şi acâstă - părere. o emite Bacalogi încă. la 

1870! 

EI scâse în urmă, un supliment la- acestă lu- 

crare la 1883, relativ: la Luminatul electric, Spec- 
Zroscopia, etc. : = 

In fine Bacaloglu, mai publică încă o impor: 

tantă lucrare, ultima asupra. Fizicei, în 1887, care 

fu premiată de Academie;în urma raportului fa- 

vorabil făcut de regretatul Cobalcescu: 

E. Bacaloglu, Elemente de Pisică : e. II-a. Bu- 

cuvesci 18$7. — Raport de UI Cobălcescu. 

Domnilor Colegi, 

Insărcinat de domniile-vâstre cu cercetarea o: 

pului întitulat «Fisica elementară» al căruia au- 

tor este colegul nostru d-l Fmianoil Bacalogiu, 

şi care sa presentat Academiei pentru premiul 

Lazăr, subscrisul + vine cu plăcere a vă relata cele 

ce urin6ză: 
Deşi întitulat cu modestie «Pisică Elementară» 

opul colegului nostru presintă un curs aprâpe 

complet: de Fisică superidră, destinat școtelor su- 

peridre, învățămîntului nostru secundar, căci con- 

ţine un resumat de tâte cestiunile relative la di-" 

versele părți ale Fisitei. Concepţiunea generată a. 

opului, distribuţiuriea și clasarea materiilor sunt! 
naturale şi metodice, stilul clar, espresiunile juste 

şi precise, cea ce perinite de a fi înțeles și stu- 

'diat cu cea mai mare facilitate. 

Sunt dator de a adăogi-pe lângă acestea că, 
„pentru întâia dată într'o lucrare de asemenea na- 

tură publicată “în limba română, sunt abordate 

cestiunile de înaltă optică, şi sunt descrise Și es- 

plicate aparatele și fenomenele de interferenţe, de 

dublă reflecțiune, de polarisațiune și de difracți- 

une, cât și cestiunile relative la electricitate, des- 
pre “cari, atât întru ceea ce privesce principiile 

cât și aparatele, lucrarea d-lui Bacaloglu dă o 

idee completă, puind'o în curent cu starea de faţă 

în care se află sciința din aceste puncte de ve- 

dere, și o face a se distinge de multe din lucră- 

riie analâge publicate până astădi în limba nâstră, 

Cred că nu este de prisos de a adăogi, că o- 
pul d-lui Pacalag/u este tipărit cu cea mai mare 

îngrijire, şi că textul cât și numerâsele figuri in-   

sil a fait lui-mâine tous les essais reclames par 

'Etude de cette science, et encore ne peut-il 

donner ce livre au public que sous reserve.» 

Bacaloglo €mettait cet avis en 1870! 

II: publia ensuite (1883) un svpplement -relatii 
a.la fraiere dlectrigue, ă la spectroscopte, etc. 

Enfin DBacaloglo publia un: important ouvrage 

sur la Physigue (1887). Cet ouvage fut couronn€ 

par l' Academie ă la suite d'un rapport favorable 

du regrette professeur Cobalcesco:; ” 

E. Bacaloglv. Elements de phisyque. 2-e €1. Bu- 

carest IS%7. Rapport de JM. Cobaleesco. 

Messieurs et Colligucs, 

Chargâs par vous d'examiner l'ouvrage. intitul€ 
«Physique €l&mentaire», dont Vauteur est notre 

collegue M. m. Bacalogio, ct qui est presente 

a Academie pour le prix Lazar,le soussign€ vient, 

avec plaisir vous relater ce qui suir: 

Bien que modestenient inititule  «Physique €I6- 
mentăire», louvrage de notre collăgue contient 
un:cours ă peu pres complet de Physique supe- 

rieure, destine aux €coles supericures, et ă notre 

enseignement secondaire, car il contient un r€- 
sume ă toutes les questions relătives aux diverses 

parties de la Physique. La conception generale 

de. louvrage, la distribution et le 'classement des 
maticres sont naturelles et methodiques, le style 

clair, les cxpressions justes et precises, ce qui 

lui permet d'âtre compris et ctudi€ avec la plus 

grande facilite. 

Je dois ajouter î cela que, pour la premizre 

fois, dans un ouvrage de cette matitre publi€ en 

roumain, on a aborde les questions de haute op- 

_tique, et decrit et expliqus les appareils et les 

ph&nomenes dinterference, de double reflexion 

de polarisation ct de diffraction, ainsi que les 

questions relatives ă l'6lectricite, dont, âutant en 

ce qui regarde les principes qu'en ce qui touche - 

aux appareils, M. Bacalogho, donne une idee 

complăte, en mettant son livre au courant de 

V'tat actuel de la science, ce qui le distingue des 

ouvrages analogues publies jusquă present dans 

notre langue. | 

„Je crois quil nest pas inutile dajouter que 

Vocuvre de M. Bacaloglo est imprimee avec le 

plus grand” soin et que le texte, ainsi que leş



tercalate în cl sunt de o execuţiune, 
nimic de dorit, 

ce nu lasă 

putându-se “alătura în privirea a- 

cesta cu cele mai bune ediţiuni ale lucrărilor de 

acest fel, apărute în străinătate. 

Subscrisul, considerând tâte meritele aceste pe 

cari le presintă «Fisica Elementară» a d-lui Ba- 

caloşiu, este de părere a î se dacerne premiul 

Lazăr, și a insista dinaintea Domniilor Vâstre 
ispre a încuviința acestă premiare> (1.) 

Tâte. aceste cărți făcute de Bacaloglu, sunt în 

curent cu seiința, sunt în adevăr revădute la fie- 
care ediție nouă și sunt scrise cu 
claritate, 

Bacaloglu fu ales membru al Academiei Ro- 
mâne, la 1879, îndată după reforma largă aa- 

cestci utile. instituţiuni, ce se îndeplini. odată cu 

declararea indepenenţei. Aici însă deși cel conti- 
nuă a lucra, dar comunicările sale sunt slabe, ele 

sunt mai mult nisce expuneri de lucrări făcute 

de alţii. Se vede că timpul și mai ales inactivi- 

tatea mediului, precum şi hpsa unui labarator, 

bine înzestrat, influențase asupra acestui om atât 

„& bine preparat pentru șcâlă, după cum am spus 

mai sus. — El fu pe rind ales Vice-Preşedinte și 
Presedinte în urmă, al secțiunci sciințificc. 

La 31 August 1879 oferă mai multe cărți 
Academiei. 

In ședința de la 20 Martie 1850, sub preși- 
dinția M. Sale Regelui, Bacalogiu, citesce discursul 

său de recepțiune despre Calendar, respunzându-i 

în urmă d-l I. Ghica. —EI susținea necesitatea 

schimbărei calendarului nostru, „lucru ce dorim 

cu toţii și pe care lam admis pentru Buletinul 

nostru. 

In şedinţa de la 7 Martie 18$o citesce o no- 
tiță despre materta radianlă. 

lată lucrările lui  Bacaloglu ca 'membru al A- 
cademici. 

îngrijire şi 

Desvoltarea. progresivă a Huminatuluă electric 
ședința de la 13 Martie 1881. 

Ore-cari disposiținnă noul din cabinetul de fi- 

zică al Universităţii din Bucuresci la 3 Septem- 

brie 1882. | 

Relațrună asupra ea posițiuei de electrucitate de 

a Miinchen din anul 1852, şedinţa dela ş Noembrie. 

Dare de sâmă despre crposițiuuca de clectrici- 

Zale de la Viena din- 1853, ședința de la 7 7 .Oc- 
tombrie 1883. 

(1) Analele Academici Române. Seria IL. 

  

  

NIVII 

notnbreuses figures qui y sont intercalces, sont 
d'une ex6cution qui ne laisse rien ă disirer et 

ă cet €gard cet onvrage peut ctre compare aux 

meilleurs €ditions des travaux du mâme genre 
parus ă lâtranger. 

Le soussign6, considerant tous les mtrites qne 

prâsente la Fyysigue clemeutaire de N. Dacalo- 

lo est d'avis de iui decerner le prix Lazar et il 

insiste aupres de voi:s pour approuver cet avis» (1) 

“Tous ces ouvrages a Bacaloglo sont au courant 

de la science; il sont revues ă chaque €dition 

nouvelle et son crits avec soin et avec clarte. 

„Bacalog!o fut cu membre de PAcadeniie rou- 

maine en 1879, aussitât aprâs la reforme de cette 

institution, reforme qui suivit la dâclaration de 

PIndependance, Mais, bien qu'il continuat ă tra- 

vailler, les communications qui] fit sont faib'es, ce 
sont p'utât des exposts de travaux faits par 

d'autres. [| parait que le temps cet Tinactivit€ du 
milieu, ainsi qui labsence d'un labo:atoire bien 

organist, avait influence sur cet esprit si bien 

prepare pour l'ecole, ainsi que nous lavons dâjă 

dit. Îl fut successivement €lu Vice-President, puis 

President de la section scientifique. - 

Le 3 Aoât 1879-il ofire plusieurs ouvrages, 

a VAcademie. - 
Dans la sâance du 20' Mars 1880, sous la pr6- 

sidence de $. M. le Roi, Bacaloglo lut son dis- 

cours de r€ception sur le Calendrier, c'est M. |. 

Ghica qui lui repondit. It soutenait la nâcessit€ 

de chinger n :tre calendrier, ce que nous desirons 
tous; notre Bulletin a dejă admis cette reforme. 

„Dans la sâance de 7 Mars 1880, il avait lu 
une note sur /a patidre radiante. 

Voici quels sont les travaux de Bacaloglu comme 

membre de PAcademie : - 

Developpenent progressif de la dumiere elecirz- 

que (sâance dn 13 Mars 1881). 
Qucigues ncuvelles “dispositions du cabinet de 

Phy îqite de PUniversite de Bucarest le 3 septem- 
bre 1882. Ai 

Relations. Sur Perpositian delectricili de Dlii- 

nic, en 1882, sâance du ş Novembre, 

Compte -rendu de cposition delectricite de 

Vienne en 1883, scance du 7.Octobre 1883. 

Tomul N. 18$7—1888, pan. 152—-155,
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Despre Paratoner, şedinţa de la 27 Martie 1887. 

O nouă descoperire a lui Edison (maşinele pi- 

'romagnetice), ședința de la 9 Octombre 1887. 

Refleziuui asupra unui fenomen eleciric, Se- 1% 

dința de la 18 Ianuarie 1891. 

In același timp găsim o serie de rapârte rela- 

tive la numerâse lucrări puse la concurs. 

8 Raporte asupra diferitelor cărți presentate 

la concurs, ședința de la 8 Aprilie 1880. 

„ Idem, Douz raporte, şedinţa de la 22 Martie 
1890. | . 

Sub preşedenția” sa, în ședința din 7 i Aprilie 

11880, s'aii discutat și admis următârele puncte, 

a cari-el luă o parte activă: 

„Să se studieze 'lignitele din punctul de ve: 
der geologic, mineralogic şi chimic. 

2, Să se înlesnescă studiarea florei românescă, 

3. Să se facă analisa viriurilor românesci. 

4. Să se -analisze cerealele. 

Nomenclatura acestor lucrări mici ale lut Ba- 

caloglu se găsesce cu ușurință în Analele Aca- 

demiei — Indice alfabetic — din 1890. 

Bacaloglu, a mai contribuit mult la r&spândi- 

rea sciințelor prin numerâse articole, scrise în 

Revista sciințifică şi prin importantele sale con- 
ferințe, însoţite de experiențe, făcute la Univer. 

sitate, îe amfiteatrul s&ă, saă la Ateneul Român. 

lată nomenclatura articolelor publicate în Re- 

vista sciințifică și Ti ransacțiunile literare și sciiu- 

7 pe: 

1. Despre cutremure, [Revista sciințifică, anul 

al ru, pag. 40). - 

. O erupțiune zulcanică, (idera pag. 380).. 

. Spectroscopie, (idem anul al IV, pag. 115). 

„. Puteri oculte, (idem pag. 343). 

. Despre calendar, (idem anul al V, pag. 8). 

. Aparate şi fenomene de influență saă în- 

ducțiune electrică, țidem pag. 148). 

7. Presa hidraulică, [idem anul al VI, pag. 292). 

3. Leibnits şi Nezutou saă descoperirea calcu- 

lului infinitesimal, (Zransacțzună literare și sciin- 

fifice, 1872, pag. 180). 
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Mai notăni următârele scrieri importante rela-" 
tive la. învățămîntul nostru: 

1. Refleziuul asupra organisărei instrucţiunii 

| da mol, (România, 11, 12 și 13 Septembre. 1889). 

2. Condițiună esențiale pentru a face investi-   

Du Paratounerre scance du 27 Mars 1887. 

Une nouvelle dicouverte d'Edison (les machi- 

nes pyromagnctiques), scance du 9 Octobre 1887. 

Reflezious Sur un phenomâne diectrigue, scance 

du- 18 Janvier 1891. 
En m&me temps, nous trouvons une scrie de 

rapports relatifs ă des nombreux travaux mis au, 

concours. 

8 Rapports sur “diffirents ouorages presentes 

“au concours, scance du 3 Avril 1880. 
Idem, Deuz rapports,s€ance du 22 Mars 1890. 

Sous sa presidence, dans la scance du 7 Avril 

1880, on discuta et admit les dificrents points 
suivants ă la discussion desquels il prit une part 

active : . | 

„On devra ctudier les lignites au point de 

vue  etologiqe, mincralogique et chimique. 
2. On devra faciliter Pâtude de la flore rou- 

maine. 

3. On devra faire Panalyse des vins roumains. 

-4. On devra analyser les cereales. 

La nomenclature de ces petits travaux peut se 

trouver facilement dans les Annales de l' Academie 

"(Table alfabetique du 1890). 
Bacaloglo a €galement beaucoup contribu€ â 

la diffusion des sciences en publiant des nombreux 

articles dans la Rezista Sciințifică et en faisant . 

d'imporlantes confrences accompagntes d'expe- 

riences, soit ă lUniversit€, dans son amphithcâtre, 

soit ă l'Athence Roumain. 
Voici la nomenclature des articles publi€s dans 

la Revista. scziutifica et les Transactions litte- 

paires et scientifigues: - i 

1. Des fremblements de terre, (Revue scienti- 

fique, Ill-e annce, p. 40). 
. Une €ruption voicanique, (idem p. 380). 

Spectroscopie, [idem Vl-e anne, p. 115). 

» Des puissances occultes, (idem p. 343)- 
„Du calendrier, (idem V-e annce, p. 8). 

„ Apbareils et phenomenes d'inflitence ou di în- 

„
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 duction dlectrigue, (idem p. 148). 

_7. La presse hydrauligue, |idem Ve an. p. 292). 

8. Leibnitz et Nezvlou ou la dâcouverte du cal- 

cul infinitesimal, Zr. dit. et scient., 1872, p. 180). . 

Nous notons encore des €crits importants re-- 

latifs ă notre enseignement : 

1. Refexions sur Vorganisation de Vinstruction 

ches nous, (România, 11, 12,et 13 Sept. 1889). 

2. Cousideralions essentielles pour faire - des



gafiuni și descoperiri în sciințele fizice, (România 
Liberă, 1831, No. 1188—1891). 

Ca onoruri Bacaloglu fu numut ofer a/ Stele» 
României la 3 Martie 1878, căpătă medalia Bene- 

miereuti, clasa I-ii, la. 22 Februarie 1879 și fu 

numit comandor al Corduet României la 31 De-. 

cembre 18843, | 
“La 1884, 11 Aprilie, Bacaloglu fu numit co- 

mandor al ordinnlul Frans Josif. 

Din publicarea, în extenso, a lucrărilor lui Ba- 
” caloglu, sper că toți vor căpăta convingerea, că 

Bacaloglu, a fost primul nostru enciclopedist în. 

„_ ciințele positive, și că Bacaloglu, a fost una din 

gloriile nâstre, preparat în mod admirabil pentru 

„cariera sa sciinţifică și profesională. Din nenorocire 

pentru el, venise prea curând în țcră, atunci când 

acesta nu avea nici mijlâcele, nici priceperea de 

a încuraja şi ajuta pe astfel de cercetători. Dacă 

Bacaloglu, ar fi venit acum, sunt convins că U- 
niversitatea nâstră, s'ar acoperi de o lumină, pe 

care nu o cunâştem în present. 

_ Viaţa activă, modestă,. cu abnegaţie, a lui Ba- 

caloglu, să ne fie de exemplu. Un vechii amic 
“ al-lui Baca!oglu, Profesor distins la Universitate, 

D-l Dr. Z. Petrescu, întrebat și rugat de mine, 
„ a-mi da Gre-care date relative de el, îmi spuse: 

A muncit şi a tăcut, | 

Căci dice el, cine e cinstit şi convins de for- 

țele sale: N 

Tace şi face. . 

Şi: | 

Le bien ne fait, pas de bruit et Je Eruil ne fair 
"pas de bien. | 

Acestă apreciare scurtă, dar perfect exactă, 

corespunde pe deplin cu acea a unui ales Aca- 

demician, care ca președinte a acestui” corpă de 

elită, telegrafia la mârtea lui Bacaloglu: «Cu durere 
aflu încetarea din vicță a iubitului nostru coleg 

Bacaloglu, omu datoriei şi al sciinței. Rog pre- 
sentați complimentele mele de condoleanţă familiei 
răposatului. — ÎI. Ghica.» : i 

Omul datoriei şi al sciiuţei, iată în adevăr cine 
a fost Bacaloglu. 

Munca sa îndelungată, în condițiuni cu totul 

rele pentru un om de sciință; modestia împinsă 
chiar prea departe pentru mediul nostru, iată cari 
eraii darurile ce Dumnedeii   "i hărăzise ca să ne serve 
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investigatious ct des dicouvertes dans les sciences 
Physiques. (România liberă, 1351, No. 11833—1191). 

Bacaloglo fut nomme officier de /Eyoile de 
Roumanie le 3 Mars 1878; il a obtenu la medaille 
Bene Merenti L-ăre cl. le 22 Fâvrier 1879 et de- 

vint commandeur de la Conronne de Roumante 
le 31 Decembre 1883. 

Le 11 Avril 1884, Bacaloglo fut! nommeE copz- 
mandeur de Vordre Francois Yoseph. 

Jai la conviction que de la publication 7 ez- 
lenso des! travaux de Bacaloglu, ressortira pour 
tous la conviction qu'il a €t€ notre premier en- 
cyclopediste dans les sciences positives, et en 
second lieu, qu'il a &t€ une de nos gloires, admi- 
rablement prepare pour la carritre scientifique et 
professionnelle, Par malheur pour lui, il ctait venu 
trop tot en Roumanie, alors que notre pays n'avait 

les moyens, ni Lintelligence d'encourager et 

d'aider des. pareils chercheurs. Si Bacaloglo ctait 

venu maintenant, je suis convaincu que notre 

Universit€ resplendirait d'un €clat que peu lui don- . 
nent aujourd'hui. 

La vie active, modeste, pleine d'abnegation de 
Bacaloglo, doit &tre pour nous un exemple. Un 

vieil ami de notre savant, professeur lui aussi ă 

lUniversite, Mr. le Dr. Z. Petrescu, interroge 
par moi et pri de fournir quelques reinseg- 
nements sur Bacaloglo m'a repondu: 

<// a travatiie et îl sest tu.» Aa 

Car, disăi-t-il, quiconque est honntte et convaincu 

de ses actes: 
Se fait ct agit. 

Car: 

“Le bien ne fait pas de bruit et le e druii ne fait 
pas de bien. 

* Cette courte, mais parfaitement exacte appre- 

ciation, correspond absolument ă celle d'un cmi- 

nent -academicien, qui, comme president de ce 

corps d'elite, telegraphiait ă l'occasion da la mort 

de Bacalugio: «J'apprend avec douleur, la mort de 

notr= bien aimce collegue Bacologlo, homme du 

devoir et de la science. Je vous prie de presen- 

tes mes compliments de condoltance a la familie - 
du defunt. — Î. Ghica.» 

L'homme du devoir et de la science,. tel fut 

en effet Bacaloglo. | 

Que ce labeur acharne dans des conditions ab- 

solument mauvaises pour un homme de science; 

que cette modestie, poussce jusquă l'exc&s nous 
3 

servent d'exemple ă nous tous, et surtout î ceux
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de exemplu nouă, şi mai ales acelor, ce ai ca 
țintă în sciință, înainte de tâte, reclama și bene- 
ficiul bănesc. 

Memoria lui Bacaloglu, ca 'o amintire plăcută 
și: moralisatâre, să fie eternă între noi şi fie ca 
exemplul vieței sale, și râdele bune ce ne aă 
Jăsat, să producă efectul lor dorit, - - 

* 

“qui ont surtout pour but, dans la science, la 
reclame et le bencâce matcriel, 

Que la memoire de Bacaloglu, comme. un 
souvenir agreable et moralisateur, soit cternel-- 
lement parmi nous ct que l'exemple de sa vie et 
les fruits qu'il nous a laisse produisent P'effet 
desire, ”



„LUCRARILE LUI B. BACALOGLU | 
E ——



I. LUCRARI MATEMATICE, 

  

Asupra unei probleme 
(Zeitschrift fir Mathematik 

"Iată problema deja cunoscută: Se caută o curbă de așa constituțiune, ca timpul pe care-l întrebuin- - țEză un punct material, ca să descrie un arc, să stea întrun raport constant / cu timpul, care i-ar tre- „bui aceluiași punct, :ca să 
percurgă cârda corespund&- 
tore, presupunând, că punctul 

"este supus: 1) la puterea gra- 
vitațiunci, 2) la influenţa unei 
puteri, care derivă de la un 

"punct fix, și este proporţio- 
nală cu distanța (Fig. I). 

Acestă problemă a fost tra- 
tată succesiv de Saladini (1), AV 
Fuss (2); Serret și Ossian * 
Bonnet (3); pe cât scit însă, nu. s'a făcut până 

  

  
s 

| I ds - 7 (2) == OP 
ae = "Va VE (n — E, (a) 

- . i „0 “ - 

Se observă, că, dacă pentru găsirea ecuațiunei 
(1) se face ca [ Şi 0 să varieze în acelaș timp, (dp) are o- semnificare specială. Dacă ne închi- puim două rade vectâre OM, ON infinit apropiate 

şi pe. ON luată o distanță OM/, asa că același punct material, sub influența puterei F (7), să per- curgă în timpuri egale distanțele OM, OM, atunci 

(1) Memorie delInstituto Nazionale Italiano, Vol. |, P. II, pag. 43. 1806, 
(2) Memoires de Academic des sc. de St. Petcrsbourg 1824, Vol. IX, pag. gr. . : (3) Journal de Lionville. Vol. IX pag. 25, 116, 1844. 

  

  

din mecanica analitică, - 
und Physik. 1859 pag. 309.) 

acuma observaţiunea, “că în ambele casuri, nu. 
numai pentru Z=1 ci și pentru 4: Gre-care se a 
junge la aceeaşi ecuațiune diferențială. 

(1) k. (dee) (tang. 6. 46) =Vapi-Foza g2 
în care o și 6 sunt coordonatele polare ale „cur- 
bei căutate. De aci resultă, că ecuațiunea (1), cel 
puțin pentru aceste două casuri, este independentă 
de puterea în acțiune, precum. și de -posițiunea 
centrului de acțiune; se mai nasce intrebarea, dacă 
nu cum-va acestă independență este generală, 

Dacă 4, și 7, însemnă timpurile respective, pecare * 
le pune punctul material, ca să percurgă arcul 
şi cârda corespundătâre; 7 și a distanțele punc- telor M, O, la centrul de acţiune A “(dacă O este 
punctul inițial al mișcărei), F (7) puterea ce -lu- 

| creză; dacă punem F, (+) = SF (7) dr, avem, 
[ = ra 

Va Va 
o 

FR) 

distanța MN = (74) şi corespunde crescerei de 
timp d. Din (2) obținem valorile lui ds și (d) 
în funcțiune de puterea F (7) şi timp: 

ds=V2 VF ja, 
= Ve VEDE). dt; 

şi divisând 

ds N dt, 

(dg) dt, ; 
din care sa eliminat puterea și prin acesta in-- dependența formei curbei căutate de putere, este demonstrată, 

a



„linie, care conţine. punctul acesta, ast-fel, că pe 

Corolariii. Comparând ultima ecuațiune cu (0), 
„și făcend Om = OM, avem 

(ur) = dp-knd. tang 6= NM == Nok uM'; de 
aci urmeză 

mA == pdf tang 6, 

MMM — 0 
2 

așa dar 
= 'SOM; 

și dacă ne închipuim un cerc ce trece prin punc-! 
tele O, M', M, resultă că OS este tangenta la cerc 
în punctul O, așa dar că centrul cercului se gă- 
sesce pe linia ce unesce punctul O cu centrul A. 
După modul de determinare al punctelor: M, M',   

locul gcometric al acestora nu este altul de cât curba 

syuchronă a taturor dreptelor concurente în punc- 

tul O. Ca resultat final, resultă așa dar, că acestă 

curbă este independentă de putere și de posițiunea 

centrului de acţiune, că este un cerc, al cărui 

centru se află pe linia OA şi al cărui diametru 

este egal cu distanța percursă de punctul ma- 

terial în acestă direcţiune, în circumstanțele pro- 

blemei enunțate, după cum se pâte demonstra 

acâsta direct, pentru cele dou& casuri mai simple 

ale gravitaţiunci şi ale unei i puteri proporțională cu 
distanța. 

Despre curbura suprafeţelor 

> 
N 

Plecând de la definițiunea dată de Gauss pentru 
curbura suprafeţelor și făcând o mică. digresiune 
de la modul de deducere, voiă căuta să stabilesc 
o formulă, ce se pâte întrebuința, la suprafețele - 

“ developabile, pentru măsurarea curburei. 
Să luăm un punct în suprafață și pe suprafață o 

tâte secantele normale, ce trec prin punctul 
dat, în raport cu acest punct, arcul constant «75 
să fie tăiat, şi fie w suprafața mărginită de acestă - 
linie; să nc închipuim mai departe prin tâte punc-   

  

(Zeitschift fir Matematik und -Physik, 1859 p. 312). 

tele periferiei “liniei, normale duse la suprafață 

și din centrul unci sfere cu raza==1, paralele la 

aceste normale, cari limiteză pe sferă o supra- 

față determinată ( și fie ds arcul de cerc varia- 

bil pe sferă, corespundător fic-cărui d; R, și R; 

diametiele de curbură corespundătâre ambelor în- 

tersecţiuni ale suprafeței precum și intersecțiu- 

nei normale în azimutul' p; de Gre-ce suprafe- 

țele / şi w la limită, pot fi privite ca atare, și 

ds rămâne constant, avem atunci pentru cur- 

bura căutată: 

ds. dgp . 
. 23 22 

0 0 _ Ledp__1 ff (ses pu Sin? p 
im > lim paz JUR i o Ne 

4 ds2. dg 

ă 9 , 

(e — R 

Ţ I IN? 1 

ara) 
IN? T 1 i 12 

i) = sto. (i — 3) 
dacă 9 represintă diametrul curburei mijlocii. Pentru un Ra negativ, avem 

  

2 T TI. 1 

p (a 2) tg (+ a 
Dacă Rz sa luat absolut = R,, expresiunea 

se reduce la Rs, și pentru Re = 6, eg 

—R, 
1 | 3 | . | | 

O . espresiu licabilă - Dură și! presiune neaplicabilă pentru curbură și | 

i PT 1 NE 

-) = 33 + (+a) 
care se depăteză puţin de (1) pentru casul când 

rt—s2 20, se găsesce, dacă schimbăm datele 

ast-fel, ca «5 să remână constant, pe când ds va-. 

riază. Avem atunci Ă



t și
 „0 

(2) lim 
w 9 d 

. 25 

d p Re 

o
i
 

. gr 

Nu e de mirare, dacă pentru aceași mărime se 

“pot găsi espresiuni diferite. De Gre-ce tâte aceste 

expresiuni pot fi aduse la forma comună gpl 

va represinta diametrul acelor slere, care coincid 

în apropierea punctului dat cu suprafața, așa dar 

cari ai aceiași curbură ca acâsta și prin urmare 

ar fi sfera osculatore a acesteia. De Gre-ce însă 
în general nu se presintă o asemenea sferă, 4/7 

nu pote însemna alt-ceva, de câ/ diametrul uner 
sfere, care se unesce mak mult saă mat pulin z- 

saci cu suprafata dată în punctul dat, şi prin dife- 

ritele formule date, se tinde să se ajungă la un 

- grad mai mare sai mai mic de aproximaţie, cel 

puţin după modul de vedere al lui Gauss, care 

de altmintrelea este cel mai nimerit pentru re- 
presentarea uşor de înțeles a curburei supra- 

feţelor. Dacă “acum însă, formula lui Gauss 

d nu mai pote fi întrebuințată pentru supra- 
R,- Ra 

feţele developabile, ceca-ce rezultă, pe de o parte 

din argumentele date de Couruor(1), pe de altă 
„parte. se observă, că în casul acesta suprafața I 
determinată pe sferă, ia forma II, așa dar, nu 

pste fi exprimată prin 4 ds,.dsa, după cum se 

face acăsta în casul [. (vedi fig... .) 

1 (0) 
d | A5250 ZI CA - ka 

Așa “dar cauza acestei anomalii aparente residă 
chiar în natura lucrului, nu însă în faptul, că metoda 
lui Gauss, după cum a afirmat nu de mult un 
Gre-care Dr. Acuard, se bascză mai curînd pe o ana- 

logie de formă, de cât peo analogie intrinsecă reală; 
și de sigur nu vom fi tocmai înclinați pentru sus- 

. ,I. 
ținerea formulei + f, 

main, să definim, după acelaș Dr. Renard (2), 
curbura suprafeţelor, ca limita raportului (ncomo- 

-» dată de Sophie Ger- 
, 

(1) Theorie des fonctions, sec, €dit. Î, vol. pag. 473. 
(2) These de doctorat sow/eune devant la facult€ des 

sciences de Paris, 1850. 

dt. AX ee *7) d. d. tang 

  

=.  tang? gl? 

(0 ă N o . gen) FA în care ds are aceiași însemnare ca şi ds 
în problema de față, w însă, represintă suprafaţa, 
care m&s6ră pe sferă cu rada = 1, unghiul solid, 
format de planul tangent și de tangentele duse | 
la extremitățile lui «s la secantele normale, pre-. . 
supunend numai, că tote aceste tangente sunt con- 

curente în: punctul dat. | 

4 

Resolvirea unei probleme geometrice, (1) 

(Schlomiich; Zeitschrift fr Mateanatik und Physik. 1559 

p. 300), 
  

Problema.“ Se dă o linie curbă C întrun plan 
E și în planul acesta un punct P, care are o 
posițiune determinată față de C. Prin punctul 
P se “duce în spaţii o altă linie curbă D, cu cur- 
bură simplă saă dublă. In acestă linie să se 
misce continuii punctul P cu planul E și linia C, 
ast fel ca planul E saă să rămână. continui pa- 
ralel cu el însuși sait să facă cu tangentele în D 
continuii acelaş unghiii. Se întrebă, care va fi na- 
tura suprafeței F, descrisă în spaţii de C; ecua- 
țiunea, intersecțiunea, etc. — Asemenea se întrebă, . 
cum trebue să fie C, când se dă D și E și cum D, 
când se dă C şi F. 

Mesoloire, Fie .. 

[(C)...F (= o ecuaţiunea curbei C. 
1) 

luate pe un sistem de coordonate, a căror origină 
O -coincidă cu punctul P întrun moment dat și 
planul XY cu planul E; fie s unghiul de înclinaţi- 
une al tangentei la curba D cu planul NY, care 
se consideră ca fixă; f; unghiul dintre o normală 
aședată în planul 'XY pe acestă tangentă și axa 
A-lor, Se facem ca planul E să se “misce paralel 
cu sine însuși și ast-fel, ca O'X'//OX și 0Y'//0Y, 

|(D).. IX =9(2), y, = (2) ecuaţiunile curbei D, 

„și punctul O” sai P să alunece pe curba: D; în- 
t6rcem axele O'X', O'Y' (nu planul) cu un unghii 
5 și apoi planul NX'O+Yr împrejurul dreptei 

(1) Propusă în Journal de Crelle t. 51, p. 100 1850,
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O'X' cu un unghii e—z; avem, întrebuințând cunoscutele formule de, transformare: 

=> [i (20) sin 8 —- Be—p (za) cost, a 
(2)$ y = dy (2)] cos B—lx—p (2) sin fi cos (2—a) + (z—z,) sin (—o), = pr (n) cos ps (a) sin ţi sin (a) -F (aa) cos (62) 
Afară de acâsta mai avem, grație relațiunei (C) 

F (x cos &—y” sin 6, x” sin & + y7 cos î) = 0, 7 = o, 

In fine obținem dout ecuaţiuni 

E [x—g (z.)] [cos2 & +- sin2 f sec (2—2)] + [y— (2)] [l—sec (s—a)] sin & cos 2) O (3) Î Is—p (2) În—sec (ea) sin i cos fi +. în (a) [in? & -F costi sec (27) [> | ly—% (2.)] cos f—[x—p (2)] sin & = (z—z,) cotang (s—n) 
în cari se va elimina z,, după ce mat întâitt sai introdus valorile lui a, 2, = în tuncţiune de z,. 

  

p ot) 
4) sn = O EFRPp tang iz, = (0). 

= Vr lp GP [Y GoF 4 (2) 
Aceste calcule însă nu sunt în tot-d'a-una posibile. Pentru :=7 sat = = constantă, se obțin . 

ambele casuri prevădute în problemă; în casul întâi z=—z, și obținem din (3) ecuaţiunea suprafeței 
căutate: - 

GP 
Dacă î—s = 

| 
a 

atunci avem 

F [sp fa) z—z) sin £, y— (7), <F (224) cos Și] = o, 
[x—p (2)] sin £ = [—y (2)] cos f; Ă 

totuși se deosibesce casul acesta de cel precedent, numai prin posițiunea planului E. 
Dacă curba D este plană și dacă datele problemei permit a se lua planul acesteia normal pe 

za) | 
(2) | 

potrivită de axe, să facem ca fl==o0;-avem atunci din (3) 

(6) F (ep (7), [y— (2.)] sec (2—a) = 0, 

| y—t (4) = (222) cotang (e—a) 
Dacă ecuaţiunile nu sunt esplicite, ci puse sub 'forma: 

| P (su 2) =, (Wu 2) =o | 
ajungem la: ecuațiunea suprafeţei prin eliminațiunea lui x,, y., z, din ecuațiunile acestea și cele din . 
(3) în cari se va pune x, y, pentru P (2), 9 (2). “ a 

Dacă se dă Dșif i 

  

- PR | 1 - e . planul E, atunci £ și împreună cu dinsul ait o valdre constată, și putem prin o alegere 

. n=7 (2) şi A = % (7), F (3, Y z;) — o 
şi se întrebă de natura curbei C, atunci se va înlocui în F, "x,y, z respectiv cu valorile 

x/ cos B—y! sin fi cos (2 —0) + z' sin f sin (—9), 
x” sin A -l- y/ cos fi cos (2—a)—z' cos A sin -(2—2), y' sin (2—9) + z* cos (2—o), 

presupunând că originea coordonatelor este pe curba D, și punînd z==o; avem atunci pentru ecua- țiunea curbei căutate C 
| | 

| F[x cos By! sin % cos (2—a0), 
+ 7) =" sin fp+-y' cos fi, cos (2,—a9), 

! y” sin (32—%)] = o 

Valorile lui 4, fa, 2, se obțin din 4) făcând zi=0 
Dacă se dă C şi F



  

O (x, y) =o 

și se întrebă de natura curbei D, atunci: 
“Dacă înlocuim în F pe X, Y, z cu valorle 

problema nu este îns tot- da- -una posibilă. 

Ey =o 

x” cos By” sin f cos (—z) <- z” sin ; sin (2—a), 
Ax” sin fi —- y” cos A cos (—0)-z' cos f sin 6-0), | 
sty sin (e—2) -F. z” cos Cc , 

în cari 
7 

I 2 = 7 (0), sin 7 
Via ai 

“q Ep 
și 7 o funcţiune cunoscută, 'și punem în ecuaţiunea ast-fel obținută z/ 

== tang £ = — d £ d 7 

= 0, avem 

IE Cos p-y sin fi cos (s—»), 

13 sin pi -L y7 
Ie sin (o) < 

care ecuaţiuue, independentă de valorile speciale 
ale lui x,y”, trebue să fie identică cu o, y')=o 
relaţiunile de condițiune între £, 7; & ale acestei 

- identități determină curba căutată, De Gre-ce pen- 
tru. determinarea lui D, din causa constantelor 
introduse prin integraţiune, sunt necesare cel mult 
patru ecuațiuni de condiţiune, numărul acestora 

- fiind mai în tot-d'a-una mai mare, se vede bine, 
că problema nu este în tot-d'a-una posibilă. 

Dacă C sai D este o-dreptă şi dacă planul E 
se mișcă paralel cu el însuși, «se nasce atunci. o 
suprafață cilindrică, ori-cum -ar fi D sati C. 

e) y: IN - 
Fie C o elipsă 7 -F i = 1 al cărei cen- 

9 Ti 
=—9 Obține pentru ecuaţiunca suprafeţei ge- 
nerate 

tru să alunece pe lipsa 

2 o a   

  

y=B—B V, 2 — 

dacă cosiderăm numai o o jumătate din elipsa a 
doua. Intersecţiunile plane paralele cu planul XY 
sat ZY sunt elipse congruente cu cele date; 
secţiunile paralele cu planul XZ sunt curbe de 
gradul al IV-lea; -secţiunea la distanța B este o 

A ua a „hyperbolă, ale cărei axe stai în raportul pi E 

Volumul. conținut între suprafața ast-fel generată 
7 abC. şi planurile extreme este egal cu 2 

. - - _ p. 

  

COS £ cos (2—a) 

0 problemă din geometria descriptivă. 
(Schtomilch, Zeitschrift făr Matematik und Physik, 

1860 p. 59). 
A găsi un plan, care jumătăţesce, într un con 

de gradul al doilea, dreptele duse paralel la o 
dreptă dată. 

Se duce prin virful O (Fig. 1) al conului 

  

  

  

arepta OP paralelă la drepta dată” Și prin urma 
orizontală P a aceleia, tangentele PM, PN Ja 
basa conului; linia MN. ce unesce punctele de . 
contact, va fi urma orizontală a' planului căutat; 
ca va trebui să trecă și prin virtul O. Acâstă 
construcțiune- reese din următârele considerațiuni: 

1) Tâte planurile duse prin virful O, paralele 
“la drepta dată, aii o linie de intersecțiune comună 
OP, care însăși este // dreptei date; , 

2) In fie-care din aceste intersecțiuni plane, drepta 
PL” este împărțită harmonic, prin generatrițele 

I
N



OL şi OL/ şi prin linia de jumătăţire OR a pa- 
ralelelor Il; căci avem: 

  

  

sin POL _- sinl __ OI 
sin POL! ” sinl' 01 

“sin LOR. Ir sinr Ir. sin rr 

sin L'OR Ol OI 
OV sin POL . 
"OI = sin BOL; 

De aci urmâză, că urmele orizontale ale lini- 

ilor de juimătățire succesive OR se găsesc pe 

polara MN a punctului P, prin urmare locul geo- 

metric al lor este un plan, a cărei urmă horizon- 

tală este drepta MN. 

Câte-va consideraţiuni noul asupra suprafe- 
țelor podare. 

(Sehlămilch, Zeitschrift fir Matematik und Physik, 

1860 p. 67.) 

I. Analog cu teoremele asupra curbelor podare 

găsite de Wetzig și Raabe, avem următârea teo- 

remă pentru suprafețele podare: Unghiul dintre 

rada vectâre și planul tangent remâne constant 

pentru tâte punctele ce se corăspund ale supra- 

fețelor podare succesive ale unei suprafețe date E 

şi normala la un punct al unei suprafeţe podare 

de ordinul 7 trece prin mijlocul radei vectâre-a 

punctului corespundător al suprafeţei podare de 

ordinul (1—1), Să ne închipuim în apropierea 

punctului M- o suprafață conică înveluitârea su- 

prafeței F. Curba podară a celei. din urmă, care 

este o curbă sferică, se găsesce și pe supraiaţa 

podară F/. Dacă trecem la limită, curba sferică se 

reduce la elementul comun M” al suprafeţei, F” 

și al sferei, al cărei diametru este egal cu rada 

vectâre a punctului M, dând cu acesta direcţiu- 

nea planurilor tangente comune. De aci resultă: 

1) că normala, punctului M” trece prin mijlocul 

 radei vectâre OM (dacă O represintă polul), și prin 
acesta unghiul amintit rămâne constant, şi 2) că 

-normalele succesive ale punctelor M, M” . 

se găsesc într'un plan, care trece prin pol, și sunt   

egal înclinate între ele. Dacă suprafaţa F are la 

M o dublă curbură, atunci ne putem închipui în - 

loc de o suprafață conică două suprafeţe, ale 

căror virfuri se găsesc, unul peste suprafața I, 

iar cel alt dedesubtul «ei. | 

Acestă teoremă se pote demonstra și analiticește 

prin înversiunea problemei suprafețelor podare, 

adică căutând la suprafața podară F!, basa F. 

F resultă atunci ca suprafaţă învăluitore a pla- 

nurilor. 

1) xx yy haz! xyz? 

prin eliminaţiunea lui x", y7, z/ între-ecuațiunea | 

de mai sus, ecuațiunea suprafeței F” şi între ecua- 
ţiunile dobândite prin diferenţiare parțială din (1) 

Datpzzairpz) 
ya Daia 

Aceste ecuaţiuni ne arată, că proiecţiunile nor- 

malelor la suprafața F” trec prin mijlocul pro- 

iecţiunilor radei vectâre pe suprafața F, prin ur- 
mare teorema e pe deplin demonstrată. 

IL. Curbele corespundătâre curbelor) planelor 

tangente egal înclinate ale suprafeței_l pe FE? 

sunt intersecțiuni ale lui I” cu conuri circulare 

"drepte, căci se-găsesce prin ajutorul ecuațiunilor. 

3) 5, + q= ki 

= —pz,y! 

următârea relațiune -. 

xy 2 zl? 

„LII. Dacă ne închipuim o suprafață T, un sistem 

de suprafeţe T,, Fa, 4 . . . „reciproce lui (în sensul 

lui Monge) și supralețele podare F',, F'.,F', 

ale fie-căruia din planele de mai sus, se găsesc punc- 

tele corespundătâre ale suprafețelor F/,, F,; F”, 

„ unui punct M al suprafeței F, pe o sferă, 

al cărei diametru este egal cu z-ul punctului M, 

De 6re-ce planurile tangente la punctele cores- 

pundătdre punctului M, ale suprafețelor F,, F., I, 

+ „ „ concură întrun punct Gre-care al axei z, 

teorema e evidentă. Teorema analogă este apli- 
cabilă la curbele plane. 

IV; Dacă diferenţiăm ecuaţiunile 3) în raport 

cu x! și Y considerând succesiv pey' șix! ca 

constant, avem - 

— o 7 
= — 2, 

    

  
  

dx dy __pPyx—z! dy q? x? 

| pă r - Ha „ze dy rs Tyr ze 
x | dy o p'y!. dx dy q'y'—z 

ST ar Sp Sr tar = i
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apoi multiplicând ecuaţiunea: întâia cu cea din urmă, și scădend produsul celor dout mijlocii avem: 

  
  

  

    

dx dy _ Ox dy _ (p? x? —z) (q 1, y' —z1)—p! q' 7 

(4) dx” dy! dy! dx! i zi (rt— a) 

: | “ 14 pp” A qq! 
Ă | | z'2 (nt — s2) 

Diferenţiând în acelaş mod ecuaţiunile 2) găsim: 

. pi AX „dy _ a Pop pe (1 pp + qp sr = 2U+p + z—r'z 

/ 3 . , c Ă ff 2 ! PI , 5 mata i = 2(p'q' st z')—sz, 

7 o. (uk aq?) Ea = 2 (p'q' ks 2) —s'z, 

pa” So team) aug vz: 
de | aci resultă ca mai sus: 

"Ax 
  

    

    

„(k pp* 4 da (a SI 2 dy? A )= 
(ee pre pt 20) (i gropi) a (07 at ps pe 0 2 
— 2 Î( + p!: + r? zu -F ( + q'? + ţ! z”) pf — 2 s/ (p' q' + s z*)] z, 

- sau 

DE E dx dy Ay aq (Pt —s 

dx dy dy? da i pp? Faq” e=z2)- tepi apar 5 az dep at 
, Pa Ţi t7 —s 73 3 + Topa IZ şzia 

- 

Dacă R,, R, şi RI, R% represintă radele. de curbură principale respective ale basei și ale supra- 
feței podare, p, pg” radele vectâre corespundătâre, atunci ecuaţiunea de mai sus, se mai pâte scrie, _ 
ast-fel: 

ay 

dx 

dx 
| 5) az 

de dre-ce 

dx 
1 

dy 
dy 

/ a 
9 

30) VITRO 
Din acesta în relațiune cu 4) și şi de dre-ce 

A (et t — dn (m 2) (mi) 
q') (6 pp + aq”) 

Far = 
p'2 + 

  

  

  
  

  

cos pa omul + pp” j gg 
- Vip Vrppițq” 

dacă + însemneză unghiul (£, 5”) sait al normalelor corespundătâre, dăm peste urmaătârea însem- 
nată relațiune:- 

E LI. 
- (e 2 ) (n, 2 ) R, R _6), | ; = za 

— Ra Ra? 
4 - 

Se găsesce mai departe dacă dF, dk” însemneză elemente de suprafeţe corespundătâre, 

— RR R% | | 
dk — 4 _ : l +. pp“ + qa' aF 

(Rr — +) (Ra — 2) Vui+p: re Pi ha: 

sai De: ME | 

| dF' up! 7) [di 

dF RR
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Curbe și suprafeţe podaie. 
(Grunert, Archiv der Matematik und Phostls, 

- Vol. XXXV 1800). - 

A. 

[. Podara unei curbe date y= f(x) se găsesce 
prin eliminarea lui x și y dintre ecuațiunea curbei, 
ccuațiunca fangentei și a „unei perpendiculare la 
acesta. 

= 

Ecuaţiunea (2). pâte fi înlocuită prin: 

(4) vxhyy= xy: iar ca 
coordonatelor luăm polul. 

Aplicând aceiași regulă la liniile ds gradul al 
douilea, representate prin ecuațiunea: : 

(5) y24- Ax? 2By + 2Cx4+D=o, 
vom găsi : 

(6) Abe? + y + 2(ABy + Cs) ) (2-by)—. 
(Bx—Cy) <- Diez Ay )=o 

  

origine a         

saii în coordonate polare: 

(7) Ar'*-2(AB sin -ţ-C cos Jr D— 
-HAD—C3 sin? -paBC sin 7! cos pi 

care represintă podara unei elipse, parabole sai 

iperbo!e, după cum A=Ze î a 

II. Insemnând cu 7, 7 coordonatele centrului 
(elipsă, iperbolă) sai ale vîrfului (parabolă) vom 
avea ecuaţiunile 'următâre: 

($) = m cos” + n Sin zi Vaz "cos?! -F bisin Dai nel 

  

  

(9) = meos/ + nsin + Vito Ibiza - 
. . 

; D sin: 
10) r'=—m cosz'- n sin ș.-- ——, 

2 "cos! o 
„ Deaici urmeză că podarele elipsei și iperbolei 
sunt curbe închise, ale parabolei din contră ai 
ramuri cari se întind la infinit, O simetrie a 
figurei vom avea numai când m=o saii n=o; 
pentru parabolă trebue să avem n=—0, Anomalia ș' 
e cuprinsă între limitele definite prin dreptele 
TT” şi tt”, cari sunt perpendiculare pe tangen- 
tele „duse din pol; pentru iperbolă + în valbrea 

    

  o Figua, 

absolută va fi mai mic de cât înclinația asimp- 
totelor pe axul y. i 

I-cuaţiunile (S) şi (9) mai arată că un cere con- 
struit pe linia de unire a polului cu centrul e-. 

lipsei sai iperbolei, ca diametru, a 
țiunea este: ă 

(11) 

cărui ccua- 

r, = m cos! -L-n sin 7



___1 

înjumătăţesce partea MN, cuprinsă între ambele 
curbe, a fie-cărei rade vectâre, 

Acâsta se „întâmplă și în casul când polul se 
găsesce pe curba 'dată sai în interiorul ci. 

„ Din ecuaţiunea [ro) Saii în coordonate rectilinii: 

P Ye | (2) e NY y ?—m bn y/— — să 

resultă că podara unel parabole, ori unde ar fi 
polul, are în tot-d'a-una 'o asimptotă, situată la 

| distanţă — de pol, în stânga lui, perpendiculară 

pe axul E ea mai întâlnesce podara încă 
într'un punct 6re care. 

Uşor se: pote găsi cuadratura podarelor cur. 
belor de gradul al douilea. Ast-fel pentru podara 
cercului, în casul când polul e situat pe circum- 
ferință, vom ave: - 

(13). . „v=R (1 <F cost] =2R cost -s
 

  

Supranţa=(* "do 

  

pe [32 „ra Sin Z cos 2 3 la rosia +3 oz? R: 

- 7 sl i 

“ Cisconferinţa = 4 -ţ cos -— du! = 
| Jo 2? 

-G
 

. i - . Ă 

SR (inf) 5. -. 
: o. . 

Volumul podarei elipsei, când luăm ca po | 
i l 

centrul, va [i = ș ăi bi „ Pentru iperbolă vom . 

- av6: 

a Suprafaţa = a? 

+ b* țin 7 cos 7 —), 

= ab (a — b*) arc tg!   

Pentru lemniscată expresiunea acesta, se re. 
duce la a, 

III, Considerând ca pol centrul hipocicloidei, 

I
”
 

te
 

“
l
 

t 

(xi 4y5= 
vom găsi pentru podară ocuaţiunea: 

-___esin2 
(5 r , 2 

în care c= OX = ST; (Fig. 2) iar pentru lun- 
gimea arcului, vom ave expresia: 

7 

  
-
G
 

10) c |/ E (16) Vi sine 2 ș . as 4. 
Ni 7 .t , . 

sai -£ ae tz 3 a 210 i sin24 „d, 

  

F 
Fig. 2, 

in. care 1 == 2%; acestă expresie represintă o ju- - 
mătate din arcul unei elipse, al cărci ax mare 
= 2c= YV', iar cel mic = c = BB, măsurând 
arcurile de la B în direcţiunea. V. 

Lungimea curbei (15) va fi egală cu lungimea 
elipsei de care e vorba. - - 

De dre-ce raza de curbură a ipocceidei (14) 

MN=—3 OP, prin urmare 09 = = 3 ON, urmeză 

ca locul geometric al intersecțiunilor? razelor vec- 
târe ON ale developate! cu tangentele ST ale de- 
velopantei, va fi iarăși o hipocicloidă, cu un pa- 

, Cc... 
rametru = =, și > ŞI care va ave hipocicloida YMX 

ca developată. 

IV. Productul ri” din raza vectâre a unei curbe 
și raza vectâre a podarei ci, va fi numai atunci 
constant, când baza va fi.o iperbolă echilaterală 
egală cu pătratul a? al semiaxei, presupunend, 

_că polul se găsesce în centru. 

Vom ave atunci: 

"pă 

9
 

  

„do - 
Ip IL — (17) rr ds = 

  

  

  

dr? 

V + dz 
de unde : , - 

a2dr 
2 „12 cos (2 +- a) =a2 
reia
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V. Ecuaţiunea podarel mai pâte fi determi- 

nată direct în coordonate polare, eliminând r și 
7 din ecuațiunile : 

  

  

dr 
(:8) rr cos (2—7); r=/ (e); te l— = iz 

?. 
Ast-fel podara lemniscatei va fi: 

— Da e “e Ri — .. r= a cos 27; te (207) = — tg27 

Li 7 2 , 
P=—7 şi ri =a cos =, 

ai > ay 
3 | 3 

Relaţiunile 7” = 37 ne daii un mijloc uşor de 

a construi tangenta întrun punct al lemniscatei. 
Tot ast-fel vom ave pentru podara spiralei 

logaritmice : 

my r=ae ';tg(r—7)==m; pp harctgm. 

m 

(— 

= (parc te m) _ 

Tai 
„In “același mod avem 'pentru podara liniei 

9 
1 

3 
Tr cos z =—a ecuațiunea a cos 

wW
 

ar 
37. ba

 

VI. Dacă observăm că elementel de supra- 
[aţă ale unei curbe, ale podarel ei și ale spa- 
țiului cuprins între curba dată și developata ei, 
pot fi e prin: 

' “15 

dO = „da = E (19) d 

şi că: 

4 do = = ds, di =do,r = r ET, 
ds 

vom ave: 

(20) 42 

Dacă considerăm O, 2, 5, ca variabile 
tegrăm, introducând funcțiunea arbitrară 2 (ch 
şi dacă punem: 

= (da + cda) — (da - cate 
“şi dz = cds, vom ave: | 

(21) 2V/co=z-hes+-e(c), = cs INI e) 

„ diferențând în raport cu c, tavem: 

2= Ver e), o=s+ e, 

= dy da. 

şi in- 

acd 02 

de unde: 

. 9 (0) = — plc) 2cz'(c) 
și: | 

. 
3. , i 

22) 9 = —2c 7% lo, = — p[i) —2e040) 
e asptdtezi— ze 

+ 

Acest sistem satisface ecuațiunei diferenţiate 
(20), pentru că avem:. - 

(d 2 = — [372% (e) <> 2c% [c)] Vede 

(23)! dr = TE (c) hi acut (c)] cdc' 

|as = — [3 (e) -k 2cz2 (q] de 
Resultă din acestea că suprafaţa descrisă de 

rada vectâră a podarei nu stă în raport constant 

cu suprafața descrisă de _rada-vectâre a bazei, 
căci în casul acesta avem valori canstante pentru 

9, 5, a. Putem însă să alegem polul ast-fel, ca 

raportul între Gre-cari părți.din aceste suprafeţe 
să fie constant. 

Aşa d. e. găsim de-a dreptul prin calcul (for- 
mula $), că suprafața totală a podarei unei 

elipsc este de K ori mai mare decâtâ elipsei, 

când polul (m,u) e situat pe un cerc, a cărui 

ecuaţiune e: - : 

(24) m? n: =— 2 kab — (a2-+ b?) 

originea fiind în centrul elipsei (vedi Fig. 1). 
VII. Formula stabilită mai sus (21): 

7 (c) | 
ne conduce la teoremele cunoscute relative la. 

constanţa cuprafeţei unei curbe podare, când po- - 

lul variază. Insemnând cu zz, 7, coordonatele pa- 
“lului în raport cu un punct fix, vom ave € 

(e) şi prin urmare și o, ca funcțiuni de 7, 1, 

păstrând, în raport cu acestea, în tot-d'a-una 

aceiași formă, orl-care ar fi natura bazei, Acâsta 

resultă mai bine din ecuațiunca: 

(25) ra = mecosșn sine, 

în care r,, r, represintă ralele vectâre corespun- 

dătâre aceleiași anomalii +, a două curbe podare 

de aceiași bază și 7, coordonatele relative ale 

polilor. (Crelle, Vol. 50). Din formulele ($), (9), 
(10), însemnând cu F,F,, IE, suprafața podarelor 
respective, vom ave: Ă 

= (atat bi), 

[ln ar] 
(are tg Eh E 

+1 (are ta ză Zis) 

--ab-+ (a — b:) are te şi 

a = 2 Ve 9 — ca — 

(26) 

7
    



cari ne dai condiţiile pentru ca T, E, să 
fie- constante. 

> 

VIII. O problemă deosebită întru cât-va de | 
acea, care nec duce a dovedi constanța suprafeței 
unei curbe podare între dre-cari limite, este 

problema cuprinsă! în formula (24). Acesta pâte ': 

fi exprimată mai general prin: 

ar 

2 măde-ln? | cos? edz--n 
ăi ) 

s- - 

% “vu 

2 a Al: 
sin? d -- 2mn 
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(27). . ='K.9,3, în- care K e un număr 

positiv, şi indicii ne arată limitele. Teorema 
corespundătâre e tot atât de generală și locul 
determinat prin ecuațiunea de sus, ori-care ar fi 

baza, este o elipsă (cerc); ținând stma de (25) 
vom ave: 

| 
| 
| 
" 
„o 2 2 72 

Tr, COS vde 
, .. 

“ 

TI. 

sin 4 cos | zde —- 2m 

EA e, [ 
> i . - . 

. 2 > 7 7 , an] r, sin go H Ep bad = nb 3) n 
! „e 7 ă , e Zi . 

x | ' 
+a yd 

. si | 

-în care pentru ca să fiii mai scurt, am păstrat = R cos. = R sin -Z : ! ! =R = A 
cordonatele rectangulare. ale bazei. SR , AR 

Ne putem ușor convinge: 1) că valdrea și 

posiţia axelor celor două elipse corespundătsre 

problemelor sunt identice pentru aceleași limite ; 
2) că centrele acestor două elipse în genere nu 
cad în acelaș punct; 

variază când polul se mișcă pe elipsa (28), pe 
a 

Nei rămâne constant. - când raportul 

O problemă analogă celei de sus este : deter- 
minarea polului când g,2—0904+ 42 etc, Re- 

lativ la elipsă găsim că volumul podarei este. 

egal cu volumul elipsei plus volumul developatei 

ci, când polul:se găsesce pe cercul cu rada 

  

ab ab RE. 
Va Vab 2 qi 

IX. Dacă eliminăm x,y,z, din ecuațiunile: 

(29) e (sz=o, viyz)=o, 
ay —y dz , 

(50) dx dy dz? - 

(31) x/dx + y'dy + z/dz = o 

: de unde resultă: x/x Ay y tt zz=x0 ya, 
obținem ast-fel dou ecuaţiuni între xyz, care 

“ne 'represintă podara unei i linil strimbe cu dublă 
curbură. 

Așa găsim că podara unei spirale cilindrice 

când polul e situat pe axul: cilindrului este o 
spirală situată „pe un hiperboloid simplu de re- 
voluţie, acest hiperboloid are ca cerc al gâtului, 

secțiunea perpendiculară, trecând prin pol, a 

cilindrului. Dacă representăm prin: ecuațiunile : 

și 3) că supratața podarei | 

spirala cilindrică, vom avea din (30), (31): 

N —xX | 

y 

Din ecuațiunea d'întâiii resultă; 

> ss i Rome pa Azi 
Ry'ax'z R x — ay zi 
a LL pi xy Ep 

Z—z y-y 
3 x! y— paz, 

ah? 

me 
45 

sXZhN deundey =R 

şi în fine 

2 (33) 32 pr =Rpaeze 
care represintă un hiperboloid simplu de revoluţie. 

A doua din ecuațiunile (32) ne dă în unire cu 

(33)... - 

z= (1-22) z 

(az) 
Din acâsta resultă „pentu protecțiunea liniei 

căutate pe planul xy, în coordonate polare, + ur 
mător ea ecuațiune: 

de unde: 

, aR 
(34) z = Tae arc tg 

p 

Ry'-t ax'z 

Ry —ay 7 

    

(3 VER at R- p 
a 2 2— e p- 35)V T— N — = alc cos: 

I-a? 

(/R Vr=—RE Sin i : 
7 cos p— , 

r   și, dacă punem Rr cos:



(36) = 

Acesta represintă o spirală (fig. 

+a 
3), care se 

Ri V ri — | 
  

  

  

Fig. 2 

formeză din developanta cercului de la gât, 
micșorând tâte tangentele cercului cu a 

(3) parte. 

1. Ecuațiunea podarei unei suprafeţe date: 

(37) 2 = 7 (xy), se obţine prin elimiuarea lui 
3, Y,Z, din ecuațiunea acesta, ecuaţiunea pla 
nului tangent, 

(38) - — 2 pls —si=ay —y), 
și din ecuațiunea unui plan dus din pol perpen- 
dicular pe'planul tangent : 

(39) 

7 

B. 

x = —pz, y =—qr 

dz 

dy 
x,y,z coordonatele _podarei și polul e luat ca 
origine, - 

Ecuaţinnea (38) pâte fi înlocuită prin: 

(40) XX e yy + zz= = x + y? + 

II. Ținend semă că £-+- ag = pentru supra- 
feţele cilindrice, de unde: 

(41) *-kay+br=o! 
putern găsi prin considerații geometrice sai prin 
calcul,. că podarele acestor suprafețe se reduc la 
curbe "plane, cari nu sunt altele de cât curbele 
;podare ale linier de intersecţie a suprafeţer ci- 
lindrice cu un plan dus prin pol,.perpendicular 
pe generatrița lor. Pentru suprafețele conice: 

= (=) 

vom av€ relațiunea următâre (combin 
și (40). 

dz în care p și q sunt diferenţialele parțiale di 

z— 

N—9 

  

  PE) 

ând (39;   

  

de unde resultă: 
Podarele suprafeţelor conice se reduc la curbe. 

sferice, situate pe o sferă, al cărei diametru e . 
egal cu distanţa dintre pol şi centrul conului, 
și al cărei centru se găsesce la jumătatea liniei: 
care unesce aceste dou& puncte. - 

Aceste curbe sunt liniile de intersecție ale 
sferei menţionate. cu un con suplimentar al ce- 
lui dat, care are polul ca centru. 

Pentru suprateţele conice de gradul al doilea: 

  
  

     

    

=) r— (zi 2 

f Cc 

3 . 2 4 N—yY C 
vom ave = —, X 

Z— az 

> y— c? 

ai Z — "7 2 

din care avem ecuațiunea conului suplimentar : 

(43). a x2-F by 
- E cuaţianile (42), (43) represintă curba podară * 

căutată, care este o secțiune: conică sferică. - 
In general, podarele tuturor suprafețelor de- 

velopabile se reduc la linii strimbe, situate pe 
un con suplimentar conului, ale cărui genera- 
trițe sunt paralele cu generatrițele suprafeței date; 
acesta resultă din următrele relațiuni caracte- 
ristice ale suprafețelor developabile: | 

(44) pla), = = 7 ( ) 
_ Centrul acestuf con suplementareste polul. 
Conform unei teoreme a lui Raale (Crelle, 

Journal, vol. so), suprafaţa directâre a unei su- 
prafeţe e determinată prin duplificarea radei vec- 
t6re a locului geometric al piciorului ; de aici 
resultă că şi acestea se reduc la linii strîmbe, 
în raport cu suprafeţele developabile, situate dim- 
preună cu podara pe aceiași suprafață sferică. 

Productul. 

13 
= c? az: 

y' 

7 
Z 

  
LA 
v 
Ş         

m (27 PS 99) Ney 

VER: 
e constant pentru cei dou: hiperboloidi de revo- 
luție ai hiperbolei. echilaterale. | 

III. Inclinaţia radei vectâre pe planul tangent 
rămâne constantă pentru .tâte punctele M, A, 

(45)
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- ale uncă suprafeţe F şi ale-suprafeţelor podare "| aședate întrun plan, ce trece prin pol, egal în- 
„succesive şi normala într'un punct al podarei | clinate între ele. 
de ordinul z trece prin jumătatta directriţei Teorema acesta se pSte demonstra în mod 
punctului corespundător al. podarei -de ordinul analitic prin inversiunea problemei relativă la 
(n—1).. . „| suprafețele podare, căutând baza E a unei su- 

Să ne închipuina o suprafaţă conică, care în- | prafețe podare T”. E va fi atunci suprafața în- 
velesce suprafața F în apropierea punctului M. | velitre:a planelor reprezentate prin (40), elimi- 

Curba podară (II, (42)) a acesteia, care va fi | rând pe +, , din - (40), din ecuațiunea su- 
o curbă sferică, va fi situată și pe suprafaţa po. | prafeței E” și din ecuațiunea ce se obține din 
dară IL? - 2 | (40) luând diferenţialele parţiale. 

Dacă trecem la limită, curba sferică se e (46) x-+p' z= (x + p'2);y-kq! zo(y-bq'z), 
duce la elementul M', comun suprafeţei NR A . De aici se .vede, că proecțiunile " normalei sferci, “al cărei diametru e egal cu rada vectâre fata F E iectiunilor 
a punctului M, şi ne dă prin urmare direcţia pe Supra'aţa I. trec prin jumetatea proiecţiuniloi planului tangent comun, Rezultă d'aict: 1) Nor- radei vectâre ale suprafeței I; prin urmare teo- 

rema e demonstrată, mala punctului M” trece prin punctul de înjumă- IV. Dacă dif l aport 
tăţire al directriței OM (dacă polul ya fi O), şi un- acă diferențiem ccuaţiuni e (39) în rapor cu 4%, 3, considerând succesiv pe p' și a/-ca schiul menționat rămâne așa dar constant; 2) 3 pe 3 
Normalele succesive ale punctelor M, M'. . . sunt   constante, avem: 

  

  

dx. dy p'x'— z dx dy g'x 
E ae o Rai 

(+7) dx d dd i NU 4 - A3 YI PY AY, tota să tg, Zi; 

dx dy dx dy (oi 70 (a y— 20 —prgisy ă Lcopas US = dx dy! dy dx! zi (rt—s0) ! (ut s*) 
  

i Dacă diferenţiăm în același mod ecuațiunile (46), avem: 

pe) SS gater 

nod ră 2 (pat 57) 5 | 
(49) dx 

dx! Da ( + aq!) AI în 4 — 2 ( (p'q' -+ s'2% — s7, 

pd î + [n rai) = (1 rr vz) — Uz; 
de unde urmeză: - 

uk po fas) (5 E — za) 

Zita ue rea (oa d sep per — — sa? 
— 2 [+ p* ra teze — 25 (pq <+ s'2)] z, 

u 
sau 

A dy dx dy et sa a 59 at ay dy d Ep Paa? 
x[()- (pia bt gr 2 pas e ra 

2 rit — st? TV 
- 

Insemnând-cu R,, Re și Rp, Ry radele de curbură principale ale bazei și ale podarel, cu pr 
„radele vectâre, vom putea transforma acestă ecuațiune, ținend semă că (7 — 22) Vi -P pF q:= 5. 
şi'vom avea:
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o eu — sa) (2) (Rt RE 
m 5 asa îti sI (Ra — 3) (Rea) | > dx dy dy o (rhpihaq)li-+pp'-kad) 
Combinând acesta cu (48) și ținend sema că: | dintre cele dou& normale corespundătâre, vom 

| Mea avea următârea relațiune cos 4 = 1 + ppt qq' 
(pi 

Vip Vrpițai | (n, ) (a ). 
  

  
  

(52) „2 R, Re 5 = 
în care + însemneză unghiul (p, p) saă unghiul L R, Ri! ” 

4 2 

„Insemnând cu dF, dF” elementele de suprafață, vom avea: 

8, E PRE A 

“e — 7 a jy pia yițpihat 

sa 

- AF R,Ra -(53) A ala 

ar: pp 

V. Aplicând formulele (39), (40) la suprafeţele de gradul -al doilea, a căror ecuaţiune e 

(54) Ax? —- By + Co + 2Dx + 2Ey + 2Fzj- 10 

"vom avea: o | 

AED a BtE | 
pP = Cp CAF” , _- | 

Cxz — Az'x = Dz —Fx „By — Cyz=Fy —Ez; 

_ (2 y2 4 22 BCA (Ex — Dy') Cy' — (Dz' — Fx”) BZ 
e + ACy: 4 ABz: 

[Sk y2 4-22) ACy' — (Ex —Dy) Cs + (Ey — Ez) AZ 
i Ă BCx"2 + ACy*4+ Abz? Ş 

_—(s* — y'2 2) A Bz — (Py — Bz Ay A (Dz — Ta) Bx; 
| B Ca? TA LEA 

Substituind în (50 vom avea : Ma , - 

(55). A BC (32 eye 202 — A (Ey — Ez) — B (Dz — Ft) --- C (Ex — Dy) 

+ 2 (BCDx+ACEy+ABEZ) (24 y: 4-20) 

_ + B Ca? A Cy? + A Bzr2=.0, 

saii, în coordonate polare. 

A B Cr24-2 (BCD sin 0 cos+ ACE sin 0 sin 2 A BF cos e 

(56) + (BC—Br:—CE5) sin: 6 cos: ZF (A C— A F2 — CD?) sin) sin? ș 

+ (AB—AE:— BD) cos 0 -+2 (AEF sin ș-L BD E cos ș) sin 5 cos 
| +2 CD E sin ș cos ș sin: 0=0 

- Insemnând cu „74, n coordonatele centrului celor trei suprafețe centrale, și punend pentru 
prescurtare : 

(57) 1, = 1 sin 0 cos + m sin 6 sin s-k-n cos 

vom avea:
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  (58)r = r, +: Va? sin? 1) cos? ș—- b? sin? |) sin? e + c2 cos: |) 
  

3 (59)r ==. Va sin: | cos 7 -Fb: sin?  sin2 7 — c? cos? 
  (60) r = 1, 4. Va? sin? 9 cosă ?— b* sin? (| sin? e Lc? cos? i 

N 

E (61) r=r, — sin? 0 ———— (a cos? 7 b sin? +) - 2 cos f) : i 
De aici urmeză: | Sa | | 

1) Podarele suprafețelor cu centru sunt suprafeţe închise, ale suprafețelor fără: centru însă- (din cauză că avem cos.0 la numitor) sunt suprafețe fără centru, 2) Paitea radei vectâre 7, cu- prinsă între cele două părți 'ale podarei unei suprafețe” cu centru de gradul al' doilea, este înju- „mătățită de o sferă: (57) care are aceeași însemnătate ca cea reprezentată prin (42). | _VI. Dacă luăm ca pol centrul elipsoidului cu trei axe şi însemnăm cu r, raza vectâre a po- darei, vom avea, din (58): 

(62) .-. r=t tr 

19
 

şi: volumul total: al: unei podare Gre-care a elipsoidului: 
, : | (= = _ - Ă p -. ” N 

(63) W=-— 0 (27 mosia ba oara (7 (25, *ra sin 0d Ode (* (2% ri re sin d0 de 1 Ţ 2 - i 
i 

i : -3 0 +0 . 0 Jo e . 0 Jo . 
I (= (az | ” pl te E 27 ro sin pa oz „o i 3: Jo Jo ” : 

_ În acestă. formulă integralele din mijloc vor fi nule pentru limitele indicate. De dre-ce li- mitele lui 0 şi  surit independente una de alta, putem scrie aceste integrale în modul următor: 

ÎN (27 e ra sin d0de— (e (2 (I sin 0 cos 4 -+- m sin 0 sin 2 n cos 02, 0 o 
0, Jo 

PI 

Va? sin 0 cos? —- b? sin? 0 sin? ? + c2 cos. sin (did. 

  

  

. z N Pier . ” ii ” 
- 

” ” 
” . | | sin) d “ Ve + (a2—c:)sin20— [(2a2—b2-—c2)sin2f)-F-c2j sin*p-+- (a2--b?)sin?0sintp. dsin e. Jo „Jo | | | 

    

(că 22 , ARE - i _ —meţ sin:vas| Ve+| s-<t)sine4—llab*—a2—c2)sin:0--c?jcostz fai bijsiniljcostș.dcos. . A 9 - . , i - 
_- 

  

  

o 
i 

. n2( 2£ (5 ICCP II a =rzi del ve:F(azcos? 9 b*sin2p—2 c*)sin20—(a2cos?2 +- b? sin? —c?)sint!). dsin20. "0 -J0 . PI 
Ț ” . 

= . . ze - 23 _ _ - . _ _ _ . , r Imi. sins6d6!  Vazsin:6 + c? cos?() —(a2— b) sin? sin?p. dsin?. - . n „Jo: e Ă | ” : 
- 22 i ” îi - - o | + II) (| cos -k- m sin da] Ve (a? cos? +- b?sin? ?—c?) sin20). sin26 d sin 0. 
  

o o 
Se [az - i Si00 ana: = | in i cos ff min Os fn cos0) ] Tare sint) = Dap ai op oioa : : 

odo *Jodo IX(a2 sin20 cos? -- b:sin? 6 sin2 p | cfcos: ) sin d0 d) . = , Paz | | | Ă - . , E , , 

[4 sin20d5 (a2sin2 6 cos?p-f b?sin2 v sin? 7 + c? cos? 6)d sin p PO o Yo ' . ă ÎN , - 

pa = 4 --ml sin26 dh (a2sin25 cos? -|- b2sin2,5 'sin2 + c2cos? ţ) d cos » 
ap 

i . i , „ă 
Na . ” 0. Ă 9 . , 

- sa a 25 fa Ia 
Su 

Dl “nano pi: 9 n o . . 2 9 . 
a E . dp! (a*sin25 cos?z-L- b:sin24 sin? 7 c?cos? ) d sin 4; . | a o: „- : 

Integralele. interidre sunt nule, din causă că variabilele sin ș, cos î, Sin 5..., aă aceiaşi va- - - 
- ÎN . 

2 . 

- 
7 i 

o 

A BLIO ps 
[si e 

ppt 7 1 ?      



I6i& pentru cele două limite. Integrala d întăiti 'Și cea din urmă aii din contră o importanţă spe: 

9 volumul podar elipsoidului, pentru centru vom ave: cială; fiind V volumul sferei (42), (57), 2 

64). . W=2v pase + met n)7-F8; 

De aici urmeză: Volumul închis de podara unui elipsoid e, constant pentru toți polii si-' 
“tuați pe o sferă concentrică cu suprafața dată și este egal cu !/, din volumul acestei sfere plus . 
volumul podarei, când centrul e pol. 

“Teorema acesta pote să fie gen:ralisată pentru tâte suprafețele între 6re car! limite; cu aju- 
torul următorei relațiuni, ana!6ge cu (25): 

65)... «Te = | sin 6.cos 

avem: 

2 -Ş
 

66), . 

3
 I fa | Za 1 (2 (72 

+ —nă cos? sinb did 4+ -- r 
a ț, 7 fi Lisi 1 
5 dy ai e 

3 
LI: m (» 

î 

, 

ș-r m sin î sin n cost n 

- ha TI 

1 (2 , RR I ha (Za, | e 
VE |, [: sint 6 cos3 d! der m: | (i sint | sin? dh d 

: Ja d? e. ? Ă 

3sin îi di de 
3 

Yi sint sin geo patag e. . 

“Dacă punem V = const, obţinem e ecuațiunea suprafeței, pe care trebue să fie situat polu 
pentru ca V să fie constant. 

Acestă suprafaţă e în general de gradul al treilea și pote să se reducă pentru Gre-cari li- . 

mite la gradul al douilea. 

Despre curbele sferice 

(Grunert Archiv der Mathematik und Physik Vol. 35-1860) 
  

„ Câte.va probleme relative la aceste curbe 

ai fost tratate între alţii cu deosebire de Gauder- 

manu, pentru un sistem special de "coordonate; 

ele se pot rezolva şi direct în coordonate sferice. 

Insemnând cu a azimutul liniei de intersecție 

a planului unui cerc miare cu planul XY, cu & în-- 

clinația acestor două plane, vom avea ecuațiunea 

aceluia : | 

1) to = tg sin (2 1; 

Pentru ca acest cerc să atingă curba sferică 

(în coordonate sferice)  representată prin ecua-. 

ţiunea 

Întâia din aceste ecuațiuni exprimă condiția de perpendicularitate a două cercuri mari. 

nea (6) ne dă: 

Din (5) în unire cu (3) rezultă: 

tang 2 cos (4—4,) 

sin (7—a)sin (7—a,) 

  
tang 4 > tang v (cos (îu—4) A sin (7 eeotang (64) 

2) f(z)=o0, avem conăiţile î 

d: 
cos 2 dp 
    3) tang v=tang £ sin (6—o), 

tang' f, cos (7—a). 

De aici avem pentru tangenta sferică.a cur- 
bei o 

  i tang 1 cos (ș1— sin (7-2) 2. a | 4) tang = tang 1 cos (pf —p) pe E cos dz 

Normala sferică. în punctul ('74), adica cer- 

cul mare perpendicular la cercul (4) va fi dat 

prin următârele ecuaţiuni (în care 4, 4, sunt: 

coordonatele curente, 2,, fi, constantele aceleia) : 

5) tang £ tang fu, cos (n-a) + =o 

- _ tang 
6) tang gale Za in(z— % ap) Sin (7 —a); 

“ Ecuaţiu- 

+ 1 == sin 2 cotang (£—a) cotang (e —a)+I



- Şi prin urimare 
d | A 7) - “îp tang  cotang (£—0)-+- 1 =o. 

. 4 Îi . 

Ecuaţiunea normală va fi prin urmare : | 
IER do $) tang u=tang 4 cos (ip) sin (79) SE 

Diferenţiând acestă ecuațiune în raport cu ș 
și 9, și considerând 4 ca variabila independentă, . 
vom avea: | 

  

  
    | de? d” „de an 24 T— CI LA i 9) sec + di? Îmi tang VI | €) (33 tang 7 a! 

” Eliminând =, din acestă ecuaţiune și din (8) avem: 9 i o 
ID tang. 4 = tang. 4, cos (2 — 

  

Eliminarea lui 7 și 4 din (2), (S) şi (9) ne 
„conduce la ecuaţiunea developatei, 

II. Pentru determinarea radei de curbură sfe-.. 
rica p, avem formula : ” ii 

10) cos p=sin sin, -- cost cos, cos (7 —7) 
Ușor 'se pote demonstra: i a 

„Intâi: Că raza de curbură atinge în tot-d'a-. 
una developata. Din ecuaţiunea (8) avem prin di- 
ferențiare în raport cu Pi Şi: i 

A
 5 Li dv | 24 1 —_ î sec? vw, dz, > tang.psin (2, —p) —cos(p, —r) 

e] 

. 7 

5 “sin (0 — dr 

7) + a 1 2) a 
, în d. “care ne. represintă după (4) tangenta la curba (7, v,). 

Al doilea: Elementul de arc al developatei e 
succesive, și cresce când raza de curbură scade, 

egal cu diferența dintre două raze de: curbură 
Cu ajutorul formulelor (10), (11) avem : 

  

  

  

. dp cos « dr d” 2 sn pap > cos sin (i) Ş (1 cost, 2) Ma dp cos, dz, dm? Tot din aceste formule resultă: - | 

, __cosy dr, | de, sin = Sin (5—,) = r Cos? ! p cos'%, (4 i 1) dz, V + vi d, ? , 

de unde avem 

12) dp = Vă 2F cos îi. dei, Ia “Termenul din drepta represintă elementul de arc al curbei (£,, %.) (1) „UL. Cu ajutorul ecuaţiunilor (8), (9), (10) putem obţine: cu ușurință valrea razei de curbură în funcţiune de + și »: 

cos +, cos (e, —” Ă i . de „COS p = > (at) (1 = sin % cos 4 tang. fa —p SE) 

      

  
          

  

COS W' 

d d” , de de? PR , . Ă . a = , IT __ ai ; sp A? 2 ! 2, 
COS 4 Cos (7,-—7) x d: tang g gr sin 9 COS d (ŞEF -+- sec ,) 

sr de tang ș JE 
. . d? , . d a do do rap 

- a = tan i — sin PL Ţ aș 
= Cost dit ang o d SID wycosg dy (die + sec %) 

o "cos 4 dp dpi2 dz 
(E — tare 35) + dp + ec) 

  

(1) Cu acestă ocasie ţin să menționez, relativ la raza de curbură a suprafețelor, ca complectare a lucrărei «des- pre curbara suprafeţelor» (publicată în Sclămilch's Zeitschrift fiir Mathem. u. Phys. 1V, p. 312), cele ce urmeză: Insemnând. cu p raza de curbură a unci secțiuni normale în azimutul 9, vom avea: + 

xy 

  

1 __ Cos?  sin2w a R,R," —— ——,d = 12 
Z Rt R; ! e unde RPR, RR, _ Și 

. 
. . 

A * . ă ” Z Dacă luăm ca pol focarul unci secţiuni conice, al cărci ax mare => RICE Ra iar. axul mic == jR, Rs, Sai,: ceea 
RR RR - .. | 

4 12 i . ( . it ţ 17 3 . , * ROER Şi excentricitatea R R> atunci razele vectâre ale acestei sec- Dia : , . „o: 1 3 : ţiuni conice exprimă “legea, după care variază razele de curbură întrun punct „malia secţiunci conice cresce de două ori mai repede de cât azimutul 2, 

  

ce e tot una: al cărcă parametru ce 

  

al suprafeţei, presupunând Că ano-.



  

  

    

  

  

d m , d” d? SI ast-fel avem: FCI tang « —— - sin 1 cos Dia ( i A see %) 

-13) COS pp = z d dz == da e ass 
: Ti tang n o) cos 2, (+ E ) (2 i , +) — . (5 sv 2 “ + di: ai: | sec 

dee de dr? 2 Sin 4 cos 4 de, (SE- — tang SE) (Sa - sec 2%, ) 

de aici urmeză :. 

sai, luând ca 

    

i ! i 2 cind SIN 7 = a Cos 4 sin 

variabilă independentă. 

pi die Na: 
2 i 3 (cos 1 dă 2 

. : SR dr i : 
„sin W cos? + 2 sin “gza A Cos i 

. 7 

  

Semnele + corespund celor două -raze de curbură suplementare, de: Gre-ce: fie-care curbă 
sferică are dou& d evelopate sferice egale, opuse. 

Coordonatele centrului de curbură se cetermină din ($) și (0) sati. din următârele două ecua 
țiuni,. ce „se obţin cu ajutorul lor. 

  

  

  

dn? . , 1-F sec —i— 
15) tang ( = a i 5) tan (fica . | ” d? d*p --- tang w dp Si 

d? : d: 

du? dv: e, 
= 2 tang —i-— — tang « — 4 de + S i dr 397 dr? 

tang =     

  
  ya: 
NINE ar: de: 

za tns ș et asa) az ( -F sec? E). 

Aplicând fo:mula (î.4) la curbele reprezentate prin ecuațiunile (1): 
16) = m 

dEt6 gre, Po Vp pi: 

! tang 
17) > 

tang 

tang: 
4 

„Pentru elipsa 

18) 

„sin = m Sin 7, COS == 74 cos + =, vom avea pentru razele de curbură cor&spun- p- = . 

a (mm2 A cost pi NI 
  

  

    

„A sing! Smi-peost, | E | 

7 = + I_ (im? — sin? Vp e costp)2. Mi 5 ă - 

Va ”” sin « cos yo 1—3 m24-2 sin: — cost | 

(me — cos și i 
Pa = E m? — 3 m'sin: i cost 

sferică, representată prin ecuaţiunea : ' 

DR (e m sin? 2) , 
„con | -—— =] . : 

sint a ! sin? b ) 
  

(1) Aceste curbe ai fost studiate în mod: ârte elegant, în: ce privesc proiccţiunile: lor, de d-l profesor 
Drobisch în lucrarea d-sale: «Noui „cOmplectări a - problemei florentinilor> (Berichte der N. Sachs. Ges. der. 
Wissensch, 18 Martie 1854). 'Mi permit a adăoga pe lângă relaţiunile interesante găsite de d-sa între razele 

„_Yectore r, rf; 1%, ale poiceţiunci oitografice, stercografice şi centrale a unci curbe sferice (No. 4, formula (1)... per. 

:(9)), relaţiunea să = 
aq 

a 

T73”” În care a înscmneză raza sferă,



  
  
  

  

    
  

„cos? “| 1 1 3) cos] | , sau 
= - 20] = 2 sin? a + sin? 25 sin?a  'sin2b i 

în care a și di însemidză cele două semiaxe serice, iar: zentrul: elipsei conicide cu. polul planuiui | XV, vom avea; - | N . , 
” : Ă . Ă 2 

| Di : tang: 4 pri IL cos Ș Sin? 3 ): , 
e | 4 Lsin?2a sin* nb ' | 19) tang p= + , - : Fa 
E tang? y — (| — ———— |tangte cos 2 ș— -.( — aa) sin? 2 w s% . 'sin? se 4 sin? b/.”, i . 

sin?a 'sin?b 

Ie „ “ . 2 — s? % sin? 2 : sec? a sec? str) , (one, ” i la a sin? ş] cos 7 sin ) „dl ? N E = „„ cotang?-a cotang? b , a tang a tang b 

de unde, după: (3) ! 

a
l
e
 

t
o
;
 

  

  

S
e
 

"Razele de curbură ale creștetului sunt prin u ur- 

I „a "d 

  

ng? b „tang? | | | mare e Z și Dee [ o 20) tane (p! = , d; , gb ” ST sin Wcos dr» IV. Pentru punctul de intersecţie al tangentei SI (1), (4) cu o perpendiculară dusă din polul pla-” Acestă relațiune, deși nu presintă un interes nului XY, avem ecuaţiunea. următere: practic destul de mare, merită “totuși să fie men- i 

    

             

— ţionată din causa simplităței ei. ! - . 1 u F P—7=—— sati pi — e = = — (2 — 1) : 3 i : 2 ( : Acesta combinată cu (4) dă 

(21) 1 2) t “ “ | re ci 5? %) tan d — d : 21) cos (7'— 7) tang. /=tang 7 Sin (2'—) tang = cos dz 

NR que ” tang d - 2 d 21 Sa 7 2 (5? — 2 îâng ş Lu. 
tang = tang 9 —p.Sect 4 dz sin2 (2 cosă ș. z 

Eliminarea lui şi din (2) și din. două dintre ecuaţiunile ta), (20), (21) ne dă ecuațiunea poda- - rei sferice. Ast- tel, întrebuințând, întâia și a patra dintre formulele (21) şi formula (18),. vom avea podara elipsei serice. | - 
Ecuaţiunea din urmă i(21) combinată cu : (5) n ne dă: | N 

-- sin 2 2! tang? 4. | tang 25 = - “| E E î 

    

  
    

  
  

  

  

cos 2 &' tang? w/ : | ERE Cs sin? a sin? b, 

| _2 sin.” cos ș! tang? 4! e 
i „ cotang?-b — sin? 7? tang? — (eotangi a — cos? p! tang? 4) . 

» de unde: - | | 
2 a 2 pf 3 e 2 — 2 2 

tang? w cotang a — cos? tang W) (cotg? b - sin2- 7 tange 2) ) tang p— 120; iai „Sin 4 cos. tang? i 
Şi din ecuaţiunile (20)! și (5) se găsesce. de asemenea: 

. 2 sin €' cos 4! tang? W cotang: a -- cos! 2 tang? »/ tang? 5 — — - g 7 tang 7 + De m Bi 2 0e : cotang? b sine z tangi d W | cotang? b — sin? + tang: ș! - 
„ Acestor, ccuaţiuni li se mai pste da- lorma următâre 

A—B „20 DE Ia tang: T— E tang 7, —1=0, tange 7 tang 7 +3 = . , 

3 

"Uşor ne putem. convinge că valorile scâse din aceste ecuațiuni pentru tang 2, sunt identice, când avem A=o și-B=—o în același timp; sait când C=o, sai (A—Bk +4 Co sau Ce — A B=o, De Gre-ce cele d'intâiti trei condiții nu pot fi realizate, mar remâne numai cea din urmă, deci e- | „cuațiunea podarei căutate va fi. ie - . Îi |



22 - - 

. cos? PL, sin? sf 

22) tange pi (CEE + D= 
cotang? a cotang? b 

Insemnând cu R raza sferei și întrebuințând cunoscuta relaţiun: 

VF y2=—R cotang v! 

voim avea pentru, proecția centrală a curbei de mai sus, ecuațiunea : 

23) cet + 
centrale a elipsei (18). - | 

Curba (22) mai pâte fi considerată și ca -linie de intersecţie a sferei cu raza-R, cu suprafaţa : 
2 + y: __ (R2 —z 2)2 

cotang? a cotang? i z? 

„ care ne, reprezintă podara proiecțiunei 
zi a siana ang:b y 

_24)   

Acestă suprafață e simetrică în raport cu pla- | făcute prin planuri duse prin axul s daii sistema - 

-nul XY, care e planul ei asymptotic; ea are ca | de câte două iperbole, care se pot vedea în 

centru originea coordonatelor, taie sfera după cele | fig. 7. Conul suplementar al conului, al cărui 

două curbe egale (22), care sunt podarele elipsei | virf e centrul sferei și a cărui .directriță:e linia 

sferice și are amândoi polii planului XY comuni | (22), taie suprafața (24) și e în același timp conul 

cu ai sferei, Secţiunile plane, paralele cu planul | ei asimptotic; şi centrul acestuia cade în cen- 

XY, ale acestei, suprafațe, sunt elipse; secțiunile | trul sferei. | 

. Proprietatea exprimată prin 

relațiunea (23) pentru podara . 

sferică a elipsei sferice, nu se 

aplică numai la acestă curbă, 

“ci vom avea în: „general: Proiec- 

țiunea centrală a podarei sfe- 

rice a ori-cărei curbe sferice, pe 

planul tangent al sferei, dus prin . 

- pol, cade la un loc cu podara 

proiecțiunei curbei- sferice date 

în raport cu același pol. Trebue 
însă să observăm că planul dus 

prin ax perpendicular pe cercul 

tangent 'al curbei date, este în. 

același "timp perpendicular pe 

planul de proiecțiune, deci și pe 

linia de intersecţie a acestor două 

plane, adică pe tangenta la pro- 

iecţiunea centrală a curbei sfe- 

rice. | 
În modul acesta căutarea po- 

darelor sferice se reduce la cău- 
tarea podarelor plane. 

Să se caute d. e. podara elip- 

sei sferice în raport cu unul din 

. | focarele ei. 

Fie a, d semiaxele, c excentricitatea acestora, | căutată este tot o elipsă, a cărei axă mică e a-: 

R raza sferei, vom avea ca podară a proiecțiunei | și a cărei axă mare e i; acestea fiind date prin: 

ptâng (a-k-.tang la—c). | tang cos c. 

2 V [tang e -- tang (a —0)]: az (a Fo = tang c] 

Dacă raportăm, acest cerc la sferă, vom găsi, |: sin a sin a. 

„prin considerațiuni pur geometrice, că podara | Vcos(a+-c)'cos(e—c) — V/cos2e cos c—sin?2 aq 

  

    
. t 

centrale un cerc cu taza=—



    

” 

  

sait Ia 
  

COS c 

care. a , fosti „găsită de Gudermin. pe altă cale. 
Vom mai lua ca exemplu loxodroma a 

25) cos ( ppt) = 

„ale cărei proiecţiuni or tografice, stereografice şi 

” reografică, găsim, că centrele 

centrale sunt reprezentate prin ecuațiunile: 

pa?) =2 R, Rr pe ->) X Rip Ti, 

  

  

  

De aici rezultă că diferința <> şi>- 

și este egală cu = pentru ”==o0 sai cu = pen- 

tru 7 = oo. Scoțând din (26) valbrea lui £ = 
f (2%), vom avea 

o 2 R cos([f(47)—+7 r'= rcos [p—r1 = = [f( 2") 
A a E(Ț)—tz)) 
Se e —e 

și raportând pe-o sferă: | 

cotang (anti — -tt)= 2Rcos[fle) 7), 
Care.e ecuaţiunea podarei slerice căutate. Detur- 
minarea lui f(4) depinde de rezolvarea ecuaţiu- 
nei (26). . 

V. Putem face asemenea cercetări și asupra 
'developatelor sferice. Relativ la proiecţiunea ste- 

de curbură cores- 

  

    

  

  

  

eta R. pm 

Determinând .podara acesteia, după -. metoda 
indicată cu altă ocaziune, prin eliminarea lui p,z 
din ecuaţiunea (2”) şi din cele următore: 

dr 7 = r cos (p—p"),tang Paz 
vom avea: 

e == tang (e >=) 

ere Y 

pundătâre ale unei curbe sferice și proiecțiunei 
ci sunt situate pe același meridian, nu ati însă 
aceeași latitudine. 

Intrebuinţând formulele deja cunoscute, 
y UR 27)X= tang(£ 3) cos „Y=tang € — Da b 

"n d când raza sferei = 1 și z, y, %, 4 
„unui punct al curbei sferice date; 
2391. 41,4! coordonatele centrului de curbură 
al proiecțiunciă 'stereografice a acestei curbe; 
13 Yi» Ța» W coordonatele centrului de curbură 
sferic, corespundător aceluiaşi punct z, y; vom 
avea : 

coordonatele 

7! Cos p— x” sin m 
! si 70 LA "o y sin p-k-x/cosw 

"Vom „avea mai departe: 

  

tang (27 —7)=   
  

  

  

  

  

  

dy: dy? d. 

uita, dy IF asi ay qi sin cos co e. Vyper „Bi — dy 3 ” dx: d?y ; dn dv ! d d d COS P-l-cos v sin 4 

| ă , de 21 dy = cos? 4 -l- (1 + sin & d i cop i ds acer (3 =) = 
Li 

de unde rezultă: 

  

(3 d În t
i
i
?
 

COS t —|- cos 4 sin 

- 

(E: 
dr 

  i: 
  

  

  

  

  

' | Pia - cos? « , " y cos $—x' sin s=— — i , i 
- - „(7 " d: „dă acost (4 — £) coste train) 8 -p cos ş Et 

4 . î 

dee n 9% 
; cos? « dp? tang + dz 4 7 7 . dr y sin 7 -L N COS e : 7 Ri 7 d 

d, > 
2 cos Z — 3 cos? u sing) € pa E cos + a 

- , . & - dp z-



ast-fel încât: 

” 7 
UL 

tang (2   

Acâstă formulă coincide perfect c cu acea, ce sa intrebuirițat. pentru determinarea longitudinei geo- 

    

" grafice a centrului de curbură sferic (fa, 4.) Determinarea lui 4! e mai complicată şi de dre:ce 
rezultatul nu prezintă o importanță deosebită, voii da numai relaţiunile principale. Ast- fel. vom avea” 

- întrebuințând formula (2 7 

2) == (7 sin z pF x! cos a 
  

| sin = 1 pp) SOS _ sin tang (z 2) sin? Cd 

d av? |: --sins) dz —țtangw SE coss| (l-L-sec” LET - 

7) —F (pp cos 7 — 27 sin și 

— cos] (Ş grinzi, :) IEI (see :] 
  z „d y) 

  
*p 

d 
, 

sin [E apr z takes (L-F-secy re i îFingă 

așa că: 

a
 

. 

  au I-+-sec” al sin u(3 = 

+ I4+-sinn E | d 
    tng » (3 Ste 1ă 

2 
  

> 

ing să tgE-Feosuți--sec Ai 

      
auz ] . 2 D_va 

) Fezabee îdz2) 

  E tngu                ! ae, ă de, COS i-sectp 

ds? 

  

tang V: = 

  

„Acestă formulă e comparabila cu aceea ce 

0 sin ): — 
nici odată: identice, 

De Gre-ce centrul de curbură sferic e situat pe. 
acelaș meridian cu acela al proiecțiunei stereo: 
grafice, resultă că locul geometric al liniilor de 
unire al acestor puncte e o suprafață, a: „cărei 
directriță rectilinie e axa sferei, - E 

În urma celor precedente se pste pune între- 

  

d? 

a cost 

a-Fsini 
a cos! 

a sint” 

rată din centrul sferei. 

Ca resultat final vom avea: 

X= cos b, y— 

I-a sin 

d dI22 dn - Ş 
Vote 4) azi —rsecta 

-<2 (1 + sin v) sai — — (cos + pă 

Calculul va fi mite cu cel precedent, numai formulele „vor fi mai 

to
 

CC
 

  a 72 _ 
i 

am indicat'o pentru tang 4, cu “altă acasiune. 

          1! si e ARI ” și w nu vor fi 

barea, dacă nu există pe axă- vre-un alt punct 
pentru care să avem în acelaș timp 7! dA 

răspunsul va fi negativ. 

  

Pentru -acest scop plecăm de la formulele de: 
transformare : 

F sin o; în care a 'represintă o lungime Gre- care, măsu- .. 

lungi. 

de 

(a-Esina) j2-F seca tai (1-Fasinv?)   

  

tangt mi — 
>= , i Psi rd? 

_ de: 

„de unde se vede că identitatea lui 7 cu, cere 
ca a=—1; acestă proprietate se găseste numai la 
proiecțiunea steoreografică ; în casul acesta însă 
"e diferit de «,, ' IE 

Locul geometric al. tangentelor unei linii curbe 
cu dublă curbură este, după cum se scie, o supra- 
lață developată, a cărei caracteristică este linia 
curbă menționată; locul -geometric al liniilor de 

          Era sin“) la-f-sing)-f-sece gas 1). 

intersecţie ale planelor normale ale aceleiaşi curbe 
este tot o suprafață developată, ale cărei genera- 
trițe sunt perpendiculare pe ale celei d'intâiă. De 
Gre-ce planele normale ale unei curbe sferice trec 
prin centrul sferei (ecuațiunea acelora fiind +: dr 
ap si de = = 0); pentru acestea se va reduce 
a doua dintre suprafețele menţionate la o supra-! 
faţă conică; , dacă ne închipuim o a doua. supra- 

. 

„t 

i 

i 
:. 
“i 

  

2, și d =, . 

     



    

> , : . - ! -€ ” “ - | 
S . . . ” £ ” . . a , , 

. i 25 . « aaa 

” N TI Ra, , 
“faţă conică suplimentară acăsteia, genierațtiţele ei întâia conică va fi situată podara dereloață, for. x. 
Vor fi - paralele, cu tangentele la curba sferică; pe, mată de, aceste tangente. ă 
i ” ” e . A, m. Dr “ . e . Ii - ; 

Ă e e e 
, , (=) . | a | 

_ E , _ . | D “a a p N i Să , , o. “ 

DEEE II | zuteze ala defi nită, ab aa 
Bi 6 , P. Bi ia - , i _ Ă DR . Ri ICI - | S 

(Grunert. Archiv der măathematik und Phy sik; vol 35 1860.) - . i. N Ta 
. . a.? - A ——— a . 

. PR 
lategraţiunea acestei fancţiuni se pote face, direct, fără ajutorul forinulelor de transformare, î în 

"tâte casurile, când 3 şi zi sunt numai positivi. Punend br = 7, avem: 

  

    

a , 
- (£ LL o. 

m-a N: Da aa a—ba) x x = a—u)i u u adm az | ai ua? a . 
o nbu o o . . PI Ce mu eu 
“a me je vi du dv 

la care trebue să adăogăm condiţia u-+oS a. | | 
Conform unei tebreme a lui Dirichlet, vom avea: | | | 

- a | - - a a ” 

(5) i fm ep nlbJ ! PLZ. (1) P ” i 1 , (=) ( ) m 
(a — b Xa xl dx = Se N . A a gta imi ru Bo o a DN aq „în care L represintă integralele Euleriene:.. 

m—il | ao ge 
n o 

A „m . | Corolariă. I. Formula indicata se pote întrebuința ș și când “ e negatie şi în acelaș timp >! şi-P. ZI. 

Căci punând a—b a — iz, avem: 
p , - , + m i Ei 

, g m=i TI . 
(ab Rn) de en (a—-zq)" za dz 

! ” nb | : | E NE 

- : ... m . Ă . ” | | ă E . , de unde avem condiţia > 1 şi q>p | A | | 
II. Formula (1) pste “fi înlocuită prin următârea: 

0 esta a Het) zur 

  

9 la n/A ata 

d mb? pp ( m d) . a , 1 1 et . ED Na LI 0 e _ 
care se pote întrebuința în cazul când m=n. Da ”



e 

  

- III. Când a şi & de sub semnul f.în expresiunea 
| b 
NO | 

jdă 
se reduc la zero vom putea, în unele: cazuri, presupunând că f [), ne folosim de următorea observație: . Putem pune _* . | —fbhote—aP Feb i multiple ale ecuațiunilor f(x)==0 şi (==. Dacă, 

(x—b)! =—V, vom avea 

Vi PU 

-considerând pe a și D ca rădăcini 
F (3) (3)=U şi [s—a 

) E) 2 bax = UV—UVi:U, 
de unde, presupunând q>p, avem : 

i *b a. ” ” i | - . . 

. D IS p =; b Ri Pi 3). | Eesti 0 e gi a. 

! b + [ra |, via Ura ve» 

26 

JP 

tije (ax 

? (>) sunt funcțiuni algebrice, să 

peniru scurtime, punem 

! PA q a: 
qi V A : 

a SI 

In tot cazul acâstă formulă ne dă: avantage numai când p-+g e un număr mic, căci atunci seria din drâpta ce forte scurtă; ceia ce nu se întîmplă când desvoltăm 12) în modul obicinuit. 

O notiţă asupra liniilor de întorcere (rebrus- 
sement).: 

(Grunert, Archiv des Mathematik und Physik vol: 35. 1860. 

"Suprafeţele, ale căror raze de curbură princi- 
pale sunt de semn contrar, aă puncte de întâr- 
cere în tâte punctele lor. Luând planul tangent 
paralel cu planul figurei și însemnând cu OR,, OR, 
(tab. I, fig. 3) direcțiunile secțiunilor. principale ; 
cu OP,, OP, direcțiunile. secțiunilor normale, pen- 
tru care p=—oo; cu OS,, OS, curbele de intersecție 
ale planului tangent 'cu suprafața, vom avea îm- | ka | 

n 

  

      . S, 

. , Fig. 2, i 
prejurul punctului O 
normale duse prin O în interiorul unghiului a 
d. e. (=90" când R,=R,) d'asupra planului tan- 
gent și cu partea convexă a lor întârsă spre a- 

tote elimentele' secțiunilor . 

  
„ale șenetei. Diferința MN = y—y,, eare în O 

N 

cest plan; din contră se vor găsi sub acest plan, 
întârse în spre el cu partea convexă, tâte ele- 
mentele de arc, situate în spațiul £; elementul de ; 
curbă S,S,, S.S,, care are un punct de întârcere  : 
în O, servesce ca trecere între aceste dout. sisteme 
și din cauza acesta aceste curbe se pot numi 
linii de întârcere. Acestea sunt importante pentru 
suprafața de rotaţiune a șenetei (chainette, Ket- 
tenlinie) 

  

x x 
a a pe? 

când planul tangent e cus prin virful acesteia. 
» Ecuaţiunea curbei de înfârcere va fi: 

y = Fa) at e 
dacă NP =y,. Deci ordonatele PM ale curbe 
OS, sunt egale cu arcurile corespundetâre ON 

PE Ta (e Vip = 

devine egală cu zero, cresce şi pentru x= 00 de- 
vine y —y, — a, căci avem: | E 

I.a a ( a ) 
2a+y, 2212laFy, 

11, 3( a ) I să ae ) 
25 123la-Fy, 20133 
Termenul din drepta al acestei  ecuațiuni se. 

reduce la a pentru y=, 

  

   



" următorul fapt: 

  

Despre linii şi suprafeţe, reciproce, 

Grunert, Acchiv der Mathematik und Pre, Vol. 36,: 1561, 

  

Am fost condus a publica acestă lucrare în urma 
unei comunicări, ce s'a „publicat în dările de semă 

ale Academiei din. Paris (1) și în care se susține 
că pentru “suprafeţele reciproce avem numai Te- 

ciprocitate analitică, iar nu și geometrică. Un studii 
“mai de aprope al acestor suprafețe şi generalisarea 
reciprocității și pentţu linii m'a condus la nisce 

„resultate : destul de. importante, cari ne arată în 

modul cel mai evident reciprocitatea geometrică 
a lor. 

. 

“Două linii plane sunt reciproce, dacă coordo- 

* natele lor respective + y şi +, , sunt legate 

prin relațiunea : 

dy d (e e amy psp 
de. unde a 

(2) x zm W y == x dy, 
0? dx ! 

De aci urmeză: 

___1) Unei linii date: | 

(3) e e Lo 
îi corespunde nu o singură linie reciprocă, ci un 
sistem întreg de linii, care se deosebesc între ele 
numai. printr'un parametru variabil. 

2) Totalitatea acestor linii are un sistem co- 
mun de linii reciproce cari se deosebesc în- 
tre ele iarăși printrun parametru variabil, şi între 
care se află și linia dată (3). 

3) De Gre- -ce prin” variațiunea lui 72 numai va- 
_I6rea, lui «, (resp. x) se schimbă, urmeză, că 
„punctele sistemului reciproc corespundătore unuia 
şi aceluiaș punct al curbei se află pe o dreptă 
paralelă cu axul X. | 

4) Din compararea valorilor ui 4, 7, reiese 
dacă ducem tangetele la două 

"puncte reciproce corespundătâre, atunci înălțimile, 
la” cară ele întâlnesc axul Y, sunt egale cu or- 

(1) Ossian Ponnet. Compt. rend, de PAcad, des sc, de Pa- 

ris, t. 42. p. 485, 1856,   

4 
. 

donatele respective ale acelor puncte, insă de 
semne contrarii; de aici urmeză mai departe că: 

5) Dacă ducem o dreptă D paralelă la axul X și 
în punctele, de intersecţie ale acesteia cu fie- care” 

„curbă reciprocă, ce'aparține aceluiaș sistem, ducem * 
tangentele la aceste curbe, atunci tâte aceste tan-, 

gente se întâlnesc întrun singur punct P al axului 

Y; a cărui ordonată luată cu semn contrar, este 
ordonata comună a “punctelor reciproce corespun- | 

dătâre acelor puncte de intersecţie, „Principiul citat 
în geometria analitică privitor lă elipsă, pe care 
se baseză construcțiunea tangentelor, şi care are 
val6re și pentru. cele-lalte două secţiuni conice, 
este un cas special al principiului de mai sus, de 
„6re-ce o secţiune conică cu un parametru variabil 
formeză un sistem de curbe reciproce, 

6) Dacă ne închipuim niormalele la punctele de. 
intersecţie, amintite mai sus, atunci locul geo-. 
metric al punctelor lor de întâlnire este o parabolă, 
al căreY focar este punctul. P, şi a cărei tangentă 
la virf este drepta G. | 

7) Nu fie-care sistem de curbe 

(E 
cari se deosebesc între ele printr'un parametru 

i (3, Yu a) = 0 

"variabil, are și o curbă reciprocă comună; acâsta 
-are loc numai atunci, când ecuațiunea dife- 
rențială obținută prin substituirea valorilor lui: 
Su Yu: din (1) în (4), represintă o curbă reală. 
De 6re-ce integraţiunea nu e tot-d'a-una posibilă,. 
putem, pentru găsirea ecuațiunei căutate, să eli- 
minăm x, Y, direct din (2) și (4); atunci, dacă 
parametrul g se pâte înlătura din ecuațiunea fi- 
nală printr'o alegere convenabilă a lui 22, acestă 
ecuațiune represintă curba reciprocă căutață. 

8). Ordinul unei reciproce este cel puțin egal 
cu numărul punctelor maximale și minimale ale 
curbei primitive, de dre-ce la fie-care din aceste 
puncte corespunde * o întâlnire a „Teciprocei cu 

axul Y, - 
9) Dacă + însemneză abscisa comună a dout 

puncte, +, 7; ce se află pe două curbe reciproce, 
+, y coordonatele punctelor reciproce corespun- 
dătore acestor puncte, atunci înclinațiunea tan-: 

gentelor la aceste d ânâiii puncte determină prin 

formulele : 

dy, x dy 
dx, m 

N 

m? dx! m:



. . - . „7 
- 

„de unde se vede că ele aă: aceiaşi: “înclinare pe 
“axul 9. 

  

„10) Avem:. e 

E E d 
N dx i dx? „dx m dx? 

așa că | | 
N _ . dy dy Y, , , 

(5) di da SL 
, De: aci uimază dacă. b; pi sunt: razele de cur- 
bură, N, N, lungimile normalelor, ds, ds, ele- 
mentele de 'arcuri a două puncte corespundătâre: 

: i); (e “dy, 22 N N,3 
6 = _— 2 (6). pb me =me(-pă 2 au 3. m2, ga 

saă: - 

- dx? dxi Ă 
n sa * Pi asi = m 

şi E | 
pi pa o mm 

i "ds i Pi ă3 ds, dx, 
ds ds, 

Interpretarea geometrică a acestor trei ecua- 
țiuni e ușdră de înțeles. “ 

II) Avem mai departe: 

a 

  

    

  

4 

pas (rr) Asu: ax 
fi da, ( Oy) dy "dx, 

Ir aaa? aa 

, dy: 

i ” . dy: 
3 Dr dx, (+ dă 

“ast-fel că: 

| . , dx 

(9) ds3 __r dx sati ds? __ ” ds. 
o d, fi pd Sau ds? . dx, 

Pi ds, : 

deci pătratele elementelor de arcuri se rapârtă 
"între ele ca proiecţiuni'e razelor. de curbură pe 
axul Y. a 

12) Daca-'dF, 'dF, însemneză elementele de 
suprafaţă corespunidătre, atunci resultă : 

  

 ÎYi . 

(ro) SEI — dpi de d dx, dy 
AF  xdy „dy dx “du dx? 

13) Dacă o, w, însemneză unghiurile de con- 
tingență a două curbe reciproce, dS, „d$, elemen- 

tele, de suprafață, dV, AV, 
ale. feelor. de rotațiune, ce iai nascere prin în- 

stă în strinsă legătură cu posiția axelor coordo- 
nate (dreptunghiulare) relativ la acea curbă. 

Ast-fel găsim pentru hiperbola 

aq 
a? b: E s 

sistemul de hiperbole reciproce. 

  

E E | Pi qi 
— ) 

(e 

D 

ERA ăi 2 — = 

b? a? 
  

îi corespunde sistemul de „lipse reciproeo: 

We , 

Li ruj o 

Trebue să observăm că în ambele casuri avem 
Yy, = 2 b2, ceea ce e cunoscut din geometria 
analitică. - | | 
“Sistemul de curbe reciproce. parabolei - y — 

2ax.-'1 formeză hiperbolele echilaterale x,y, = -— 
am 
—; parabolei x? 

> „_ . 2a3 . 
rabolele reciproce x, 2 — VI.   

2 m2. 
15): Din (1), (2), (3) se pot trage conclusiuini 

asupra naturei punctelor reciproce, corespundătăre 
punctelor singulare. Așa d. e. găsim că în genere 

max. 
la un os. 

corespunde o trecere de la X neg, 

neg. 

irea reciprocei unei curbe date, când deducţiunea 
analitică a aceleia nu se pote executa. Așa, găsim 
pentru reciproca curbei (x? + y3j? — a"xt-bpe y2 
când a. >b V2 2,-forma din fig. 1.   

elementele de volum 

virtirea acelor curbe împrejurul axului X, vom avt: 

AV a dx __ “m dv, a m. 
| VAS: 43 ds. add, 0dS,? az, 

po “ ” 

de unde: ” 
dV. w. dS2. Ă , E (1) ag i AV, o oudS | E 

14) Natura curbelor reciproce unei curbe date 

pe când _ unei hiperbole, ce se deosebesce de cea. 
d'intâiii numai prin schimbarea axelor coordonate: 

— 2ay îi corespund însă pa- - 

la _*; unui punct de rebrusment îi corespunde” __pPos. 
un virf etc, Aceleași formule pot servi la constru-. . 

  

  

 



| Dreptele T T.înclinate pe asul X sub un unghiă 

       7 

Fig. 3. 
N a ” , _ 

a cărui tangentă — —- sunt. asimptotele curbei 
Mi S m. 

_î Teciproce, > 

I.. 

Dou& suprafeţe. sunt reciproce una alteia, dacă ' 

coordonatele lor respective sunt legate prin re- 

- lațiunile: | 

(12) x = mp, yu, = na, z=px-tqy—z, 
în care 4, g, în:emneză diferenţialele parţiale 
dz dz . SR „ 
a Și 7478 două constante, De aci urmeză: 
dx! dy: 

(3) | MPa Y=nq 2 pre tau —zi; 

dz, 
| P.d dy, 

. Principiile 1— 8 facts), stabilite pentru 
liniile . reciproze, se pot aplica şi la suprafețe. 
Trebue însă să observăm, că suprafețele reciproce 

| sunt dependente” de doi parametrii variabili ; 

punctele reciproce corespundătâre unuia și aceluiași 

punct se află pe un plan paralel planului XY; 
că tangentele trebuesc înlocuite prin planuri tan- 
gente. și parabola” din 6) Prin două” cilindre pa- 
Tabolice.. “ 

Xe + 4ps (Za): =0,y: -F-49y (Za) =o 
p, 4, x, Y. 2 se vor considera ca constante : 

1) Dacă x, y;. Su y Și xy; x y sunt co- 

                          

ordonatele a două. perechi de puncte reciproce, 

„atunci cosinusurile inclinațiunilor planurilor tan- 

gente în punctele +", y' și x,, y, De planul AY, 
vor fi esprimate prin; CR 
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1 1 => FERIT == —— == pi 

yet Vor 
I i 

re Fa iri = 
aici. urmeză că, dacă avem un' cilindru drept 

eliptic: 

  

şi punctul reciproc, corespundător' fic-cărui punct . 
al liniilor de intersecţie ale aceluia cu două su- 

„prafeţe reciproce una alteia, atunci planele 'tan- 
"gente în acele puncte sunt deo potrivă înclinate 
pe planul XY și înclinațiunea lor e constantă. - 

- 2) Seriile de puncte cu planui tangente egal 
înclinate formeză pe fie-care suprafață un sistem 
decsebit de curbe, dependent de posiţia” planului 
XY. Ecuaţiunea: diferenţială "comună a projecțiu- 
nei horizontale a acelora resultă prin diferenţiare 

din. ecuațiunea : 

  

(1.4) p + q2= constantă 

Vom ave: | | , 

* ş dy i: (14%) ast a 9 + pr as 0 

în care: r= dz = dz s= dez Pen- 
dx dy? dxdy! ' 

“tru suprafețe developabile ecuațiunea precedentă 

se descompune în următârele două: 

pVr + qVt=o, dx Vr-h-ayyt=o, 

unde: se va lua semnul -- sai — după cum s-este - 
positiv saii negativ. De alt-fel recunâscem ușor că 
aceste relațiuni caracterisâză generatricele supra: 
fețelor developabile, așa în cât pentru tâte punctele 
unei generatrice avem: 

, E 

P. === constantă, 
q ur , | 

3) După priâcipiile cunoscute găsim : 

dx, dy, = mn (rt—s3) dx dy, 

dx dy = mn (aus je dy,;. 

de unde: 

(rs) „mnt—s9 (nt — sr. 

Dacă. însemnăm cu g, Lb n 
bură principale ale pwnctelor. corespundătâre, vom 
ave 

la)
 

' razele de cur- 

.
,



(16) pp. pap, = men" (1-tp2-q) (ip, + qi 
sai : 

ta. ptr 
„rap q=(r pe ră ă 

ceea-ce 'ne conduce la următârele conclusiuni: 

Cele două raze de.curbură principale ale unei 

suprafeţe reciproce pot fi asemenea. sau diferite, 

” după cum razele de curbură corespundătore ale 

suprafeței primitive ai fost asemenea sai dife- 

rite; și: “ : 

Dacă proiectăm cele 4 raze de curbură prin- 

cipale din două puncte corespundătâre, pe axul 

Z și în urmă asupra lor înșile, productul celor 

pâtru proiecțiuni e constant. * 

4) Insemnând cu dF şi dF, elementele de su- 
prafață corespundătâre, vom av€: 

—m?n2   

  

dE,2 a 9 

ap > mere (st pipa a — 
Ze pe? app 
ris I--p*--q? I-Fp2fqu*: 14-p2-4-q? 

sati, dacă R2— p p' Ra = bifa! 

R R, 
(15) AF: dF, == e 
Sa TR Fo Fa: VIFea aa 

"Elementele de suprafață se raportă prin ur- 

mare ca proecțiunile mediilor. geometrice ale ra- 

zelor de curbură principale pe axul Z, 

5). Dacă însemnăm cu dV, dV, elementele de 
volum (paralelepipediice) corespundătâre, vom ave: 
din (8): 

(19) AV: AV, = ZĂ — 'z.R „___ZaRa 

Ip T-Fpri-Fat! 
Interpretarea geometrică a acestei formule e 

uș6ră de înțeles. 
6) Pentru m==n, casul special al lui Monge, avem: 

  PY sai IL AY — 
W- q dx x, dx 

YI ha 
și x dx, E 

ast-fel în cât rada vectâre întrun punct reciproc, 
e perpendiculară pe tangenta orizontală în punc- 
tul corespundător sai, un plan vertical dus prin 
acestă rază vectâre, e perpendicular pe planul de 
contact al punctului corespundător,. 

Dacă considerăm originea coordonatelor ca pol, 
punctele corespundătore aceluiași „punct de pe su- 
prafaţa reciprocă și de pe suprafața podară + vor 
ave același azimut. 

Pi 

  

7) Suprafețele reciproce ale suprafețelor deve- 
dopabile se reduc la linii strimbe; pentru acestea 

mai avem relaţiunea : - 

Je9=o a fi) =o 

Pentru suprafețele conice, aceste linii sunt curbe : 

plane; acâsta reiese din combinarea ecuaţiunilor : 

PP—Bro=p=i=r 

  

= Za 

8) Celor. doui arabi 

       

  

ii 
1 
, 

   

corespund, cei doui hiperboloidi: 

Ma 

7 a” 1 2 + Mb — 23 zu 
„n IN , 

saii prin o alegere convenabilă a axelor: 

„a ra — Xa +2 Zi. 

Corolar. 1) Dacă în formula” (9) însemnăm cu î 
di timpul infinit mic, vom av€: ! -. i 

, Au 

as e) E (2) (a) os as 
po i ds ! ds,” 

de unde resultă o proprietate mecanică a linii- 
lor reciproce: | 

Când un punct material -se: mișcă succesiv pe 

două curbe reciproce cu o iuțelă proporțională 

cu ds, ds, presiunile asupra acestei curbe în punc- . 

tele corespundătâre se rapârtă ca cosinusurile în- 

clinațiunilor tangentelor în aceste puncte pe axa X. 

2): Cmbele caracterizate prin. (14), (1.45) repre-. 
sintă o proprietate mecanică anal6gă. 

Dacă ne închipuim pe o suprafață un punct 

material, „care e supus acţiunei unei forțe con- 

stante, paralelă cu. axa Z, d. e, gravităței, -pre- 

siunea pe acea suprafață va fi constantă, când 

punctul se va mișca pe curbele unor planuri tan- 

gente, cari ati aceiași înclinaţie; prin urmare pre- 

siunile . pe două: suprafeţe reciproce, de- alungul 

curbelor corespundătâre celor două planuri tan- 
gentiale egal înclinate, sunt egale. 

3) Ecuaţiunea (14) pâte fi considerată ca ecua- 
țiunea proiecţiunilor . orizontale a acestor curbe, 

CE ji + mb = 

> (20)... 

după ce vom fi substituit în ea val6rea lui z,
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scâsă din ecvațiunea suprafeţei date, Ast-fel vom 
găsi pentru suprafețele de gradul al doilea : 

(21) Ax" + Bye 7 Ca —- 2Dz = E. 

ecuațiunea: . o | 

(22) A (AFC 2 PB(B-Csy214CB-LD5) 
“în care k2 e o constantă. Urmsză de aici, că 

".. curbele considerate sunt liniile de intersecție ale 

acelor suprafeţe cu supraicțe cilindrice drepte de 
gradul al douilea. Pentru a determina “mai de a- 
pr6pe natura acestora, e necesar a se introduce 

- în (21) condiţiunile speciale ale suprafeţelor de 
ordinul al douilea. 

» Ast-fel vom ave pentr elipsa: 

   

  

  

  

-ye , 
Pina D- = 2z 

a .b NE 

ab ie 
cilindrele eliptice i N2-F Di Pl 

NE Ya 
Și 3 + pe = L*, în care 

am făcut ez k și k” pot să varieze de 

la zero la co. Ecuațiunea” d'intâi e independentă de: 
€ şi dacă însemnăm cu A, B jum&tăţile axelor 

„ elipsei, ce ea represintă, vom i relațiunea: 

    

  

A” __ at bpk | a? 

Bi > pr apă pi > 
saiă : . 

Ta > Bd 

Pentru hiperboloidi 

XA y: z2 . x? y2 ” 2 __ 

ati al îi caz o bit! 
vom avt ecuaţiunile: : - 

a bee 
at x pila 

|: — a A 2 — pa o a 2 — YI 

care represintă; cilindrii elptici “în casul când 
k'<b 

ka 

ceea ce 'concordă perfect cu natura acestor su- 

- prafeţe. K' pâte să varieze de la: o'la a'şi de la 
oz 

sai cilindrii hiperbolici, când' a>k'<5,.   

d la co. Se vede cu înlesnire că valorile maxime 
ale. unghiurilor de înclinaţie pentru cei doi hiper, * 
boloidi corespund valorilor minime, ale lui k!. In 
cele expuse până -aici am presupus a>2. 

4) Când două curbe reciproce se intersecteză, 
punctele reciproce corespundătâre intersecţiunilor 
vor-av€ o tangentă comună. Fie Fay ȘI 12, Ja 
coordonatele acestor puncte; +, p coordonatele 
punctului de intersecție al curbelor reciproce; 
vom ave: 

  

x=m ge = E 

= 2 o pa Ep, 
de unde avem ecuațiunea tangentei“ comune 

= ge = (gt) = E — 
(o m) 

Acelaș lucru pentru suprafeţele reciproce. Fie 
“+, 3 coordonatele unui punct de intersecție a două 

suprafețe reciproce; 291 2 2 fi ȘI 29, în fe e 
coordonatele a' dout puncte corespundătâre celor 
două puncte reciproce, vom ave: 

x = mp, = Mpa Y = nq, = np;z =: 
PX, -F Qi — Zi E Poka FF ya —z 

ast-fel ecuaţiunea planului de contact va fi: 

= PrĂ-+ 4Y—(pră + 4 —2) = X+ qY 
— (Petz ay — 2) 

sati: 

Z = Evz 

3 
|
 

Locul geometric al liniilor de intersecție ale a- - 
cestor plane de contact este o suprafață. „develo- 
pabilă, care învelesce pe cele două suprafeţe 
reciproce, . 

| sin x 
Maxima fi uncțiunei ,   

  

(Grunert, Archiv der Mathematik und Physik, vol. 36, 186). 

In vol. tro-al Analelor de fizică ale lui Pog- 
gendorft (Iulie 1860) am arătat cum se pote de- 
termina maxima luminei difractate. Trebue pen- 

„a „o : e SIN X tru acesta să determinăm maxima funcțiune —— 
- 

Chiar din punct de vedere pur matematic acestă



- sunt maxime ; „acesta resultă din: 

ferințe și 

| 7 
3 vom desvolta = — z 

De 6re-ce acestă serie descresce fârte repede, 

  

estiune pare a fi destul de importantă pentru a 
-o trata mai cu deamănuntul. 

Valorile arcului pid corespundatâre mastinelor 
. sin x 

“fancţiunei Ea se bucură de proprietatea, de a 

N 

fi egale . cu tangenta arcului. o 

-sin x - A 

X . * XCOSXx—cosx 

"dx N 

d.   

și ca condiție a maximului: 

Do 
sin_> x Valorile “corespundătâre. ale funcţiunei + — 

< 

=> 8 

  

  

sin x - - 
d: . i 

XI. „2 , sin 

a 3 cos ins) nĂ 
în care pentru x cosx —sinx=o. diferenţiala 

| „ sinx a. doua e de semh contrar cu funcția e 

Dacă x coprinde un număr 4 de semicircăm- 

i sun unghiii <3 avem 
E i. 

(2) x == na + 2 = tangz 

Pentra a transforma acâstă ecuațiune în o ex- 
presiune! algebrică, din care să putem calcula pe 

(ina. căz> 7) în, 

serie convergentă : 

  

- RR - 27 
e —zSootgz =: Ss 4 

cotge5z cotgiz .. 
. —————— £ TT, <otg 7 Fame ' 
, 3: 7 , 

sau: | 

Ş ( 1) a _ 1 4 3) nr z)r=s= a 
RE RR | 

5x80 7x7 ” 

putem să oprim desvoltarea la termenul întâi și 
vom ave: 

a 1 
. n — | RR G)(n+ - = 

Din acesta, escludend valorile 
72, avem: 

negative ale lui   

3 sr 2)2+ UE) E 

= je) noa] 
sau, desvoltând radicalul, în serie : : 

  

a i , I 

— 1) a 2 = (apa) i —TZ 
ă (ni _ 

11 LI 3: I 1:3 5 
7 6, iii 
  

  (5) [e] [e 
„Pentru a calcula gradul de aproximaţie al ace- : 

stei formule, trebue să resolvăm ecuațiunea exactă : 

N 
RA ———s: 1 = , 

în care s este un număr: positiv care represintă 
Suma termenilor neglijați din seria (3); prin urmare: 

  
1 (13- - 8 e 
3x80  UoxE 73 9 IX | 

| (3) (a) 
  

  

  

  

  

(nr a)a+ 
ALI 113 
24 N 2"4'6 

IN î e 3 Il) 2 e 5" (er) 3 3] [n 3)3 +2] 
LIS 

-2'2'6'$ ia



| 9 = x<e Ie 

„care în unire: cu (6) dă: 

XI eta   
2|[.. 7 — — ji: 4 E GE   
  =: Ie 

Vom av "deci: 
+ 

I 1. . p XI —N € — E i aie <et3 I. 

  

I . 

  SIE [en 
nd ” - -[ , 

[ PNI N 

| in zIz+a _ 2/2 + 2. 

sai, făcând suma _progresiunilor geometrice din 
parantes: | Aa 

ni ru pe i) Fl 
  

    

  

ri) TO 
In același mod avem: a | Sa 

oo At 27 

o le ii a 
ri ppt | 

e) "le 5) al 

        

      Ț 1 | a a 
+ IMNz,e ST INz= e k-: 
i | (n 33] +] (n+3)5+3] ÎI 

- 

“e 
Tare 

  

  

  

sau 
10) x, > 4 = 

II 

ae le 
  

a 
Calculând „prin urmare val6rea lui e din ecuaţiunea : 

  

-1 [e 

(= a 
exact; până la 0,000005 pentru casul, cel mai ne- 
-favorabil -n=1, și adunând expresiunea : 

( “If + =] t- 3) 
la: valorile găsite din 5) și 6) cu aceeaşi aproxi- 

  

"| 4 maţie, vom găsi o valre, care va diferi de valârea 
adevărată cu o cantitate mai mică de cât diferinţa : 

  

 



2 
.)- 

dintre termenii din drepta ai inegalitătilor 9) și 
(ro), prin urmare pentru n=1, va fi mai mică 

Expresiunea complectă va fi, prin urmare: 

decât 2%, 12). ÎN 

- 1. 1 3 135 “ 1 1 4 - 4'6 46 8 

(n | 1) = 

  

TI DI ler): 
I 1 

335 5 
  

[.9,6366198 
2n Ir 

1 O258oui7. 
(221) 

  

A „ 

Progresiunea din parentes se calculză ușor, 
de re ce fie-care termen al ei e mai mare de cât 
suma tutoror termenilor următori; putem să ne 
oprim la”termenul care ne dă aproximaţia ce 
dorim. 

La calcularea termenului de corecţiune între- 
buimţăm pentru x valGrea aproximativă dedusă ! 

3) 
_p 92001365 
(20) 

[(en+ n 

ja) e 
0,2 LI S098. 

(2) 

Eten 
aia progresiune și în caz de 

noscute de aproximaţie. 

+ 

18 
vor fi îmmulţite prin ---- 
| T 
i 

în grade. In modul acesta s' 

imătâre: - S 

+ 02404633 | 

m) 
=) 

a. 
Il 

«9
 

nevoie, metodele cu- | 

„Trebue să mai reamintesc că resultatele găsite 
ov . 
— pentru a le exprima + : 

a calculat tabela ur- 

  

  

    

! i , Valorile. lui > în: Valorile maxime corespun- 
Pa pa aa - Diferințe , sinx ia II , ! : detbreale funcț.u= i i |. părți de diametru ; grade . A - x i i : : 
| | j ! ' - 
La 4493408; 25702712 1830107167! — 021723 
| 2 7.725256) 4 442037'28% a | 1820887. + 0,12837 

3 10,9041 30; 6240450365 | £ | 1810107237. ŢI O09I32 Ii 14066198; 8050610 | 180%44'3 3 -F 007091 : 5. 17,220760! 986%40' 36| i 1800307477, — 0,05797 : 6, 20,371 3081110701 1/23 a | 18003303 547 -- 0,04903 ! 
[ 7 2351945311 rasa, ES | 1S0cr7?i vi — 0,0423 | ji SS. „ 26,666063! 1527%1'9 A! 1800131337: -- 003747 |: 1.9 29,811599, iZo$e4 44 i 18001059”. —— 003352 |1o 32,95639411888015'437 | ii 180093 -- 003033 ar -36,100622:2068024/ 48% - | 1800 a. — 0,02769 i 12! 30,244427i224803225i | IS -F 002547 

Pentru n>>6 e suficientă formula următore: _ 
a 0,6366195. 02580117 ) | 1 x= (ana —(< - (13) ( Ta 2 i +a 2n 1) + ! 

sin x FE. de observat că valorile maxime ale fancțiunei u= ——— pot fi exprimate după 
N 

sunt prin urmare proporţionale cu cosinusul valorilor corespundătâre ale lui x. 
1 

  

1) și prinu==cos s; 
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Notiţă asupra escesului sferic, 
(Grunert. Archiv der Matematik und Physik. Vol. 38, p. 221. 1861), 

  

Avem mai multe” espresiuni ale escesului sferic, dintre care cea mai elegantă e a lui Lhuilier: 

< ” —a —b b— tang — IL E= Ve tang see tang ia tang re tang a 

  

La acestă tormuiă putem ajunge pe mai multe căi; una din cele mai simple și mai ușor de ținut minte cred că e următârea : Fie a, 4, € laturile, A, B, C unghiurile unui triunghi” sferic, 2 p suma, . laturilor, 2 2 P suma unghiurilor, vom avea; - : 

  

/— cos P cos (PZA) „si b__ |/_sssb cos P cos PB). spe o5p cos E “sin BsinC 353 “sin AsinC 13 “sin AsinB 
Imulțind avem: - -. 

A a 
(n sin 

  

    

  

  

„a „bc cos P y — cos P cos (P-—A) cos E-—5) cos (P--C)__ cosP sinc. sin -. sin -- sin —=— 
= a 2 2 2 sin C sin A sin B | 2 sin C 

Escesul sferic este E= A+ B+ C— 18003 P—1800 

de unde P= 900 E și cos P = — sin = ast-fol în cât 

sin A sin P " sin £. sin 2 „E 2 2. „Ap 2V sin £ sin (4—a) sin (25) sin le—2) SIN 2 > sin Ca 2 c c sin a sin b „cos . Cos ;- » 

  

      

E _ V sin p sin (2—a) sin 225) sin 2 i 
» 

si în fine 2) sin 
, [2) a b c 2 cos — cos — 2 COS -- 

“Expresiunea din drepta i fi discompusă în 2 factori, 4 deci vom avea ; 
J   

P .. P— pb . p—c P cos PI a Pb p—c   

  

    

  

E sin sin — ZE sin —— sin COS — COS ——— COS ——— - COS. (3 sin-— a: 2 2 2 2 X "2 „2 2 2 Si 2 __a bc , : a b c COS — COs— Cos — . COS — cos — cos — 2 2 2 2 2 2 

dintre care unul e = sin -2 iar-al doilea = cos -—, dacă se va demonstra că suma pătratelor = 1, 
7 i > SOS a Caci . adică: 

(4) sin p—a , p— —b p-- p p—a p—b p—c “b. c sin —— sin sin ——. COS -— COS ——— cos -—— cos = = “cos — cos - — cos — 2 2 2 2 2 

  

o
 

Inlocuind produsele sinusurilor și cosinusurilor prin sumele lor, vom avea: 
a a b—c . b--e II | cos 2 —cos(p— 2)] | cosP= 2 COS 0—5)] | 

+] cos =. --.cos (p — =)] | cos > cos s(p: — te ] = 4 cos = cos : cos = 
și după executarea calculelor : 

e b— a a _b c E cos &- cos cos (p— A cos (p — BEE => 2 cos cos. cos. 

Esprimând și aici producte!e prin sume, ajungem la formula elegantă :



36 
- = 

(5) cos — a-rbe + cos bre SAL cos 
a-te— 

2 
b -a-+b— a b c 

—— = 4 COS — Cos — cos — 
- 2 2 2 2 

-- cos 

care, după cum ne.putem convinge, este o identitate. 

Tot la o identitate ajungem, dacă punem în ecuațiunea precedentă în tocul lui Z valGrea sa: 

< _L cos   cos 

. AI . . „E . 
Rezultă de aici că factorii, în care se discompune expresiunea lui sin -» represintă 

bre b. cc 
= 2 cos — cos — 

2 2 

  

  

  

  

  

sinusul și -cosinusul lui pi așa dar: N 

. .p—a , p—b . p—c 
, A sin P. sin PE sin PO sin PS. 

. 2 2 2 . 
sin == | 

” a: b c 
cos —cos—cos-— . 

2 2 2 

64 - A 
p —a —b —c 

F | cos P cos PE cos P2 cos PS 
cos —= 2 2 2 2 

4 | a b c 
p COS — Cos — cos — 

2-2 2 

De aici urmâză : = 

=—b p=— 
tan e = tang Pe tang P e tangt tag 

care e formula lui hui | - 
” ip | acâsta am lăsat să se tipărâscă lucrarea, dar fără 

n PE : „a indica pe autor pentru că nu "mi-am permis . 
Asupra acestei note, editorul. revistei «Archiv | nici odată şi nu 'mi voiii, permite nici pe viitor 

der Matematik und Physiks, face observațiunile 

ce urmeză (1). 

„Lucrarea. acâsta mi s'a trimes din depăttare, 

de la un autor pe care "1 stimez fârte mult. În 

scrisGrea, de care cra însoțită acestă lucrare, "ni 

serie autorul: DL 

«Dacă veţi găsi în acestă notiță ceva interesant” 

și vrednic de publicat, m& veţi onora, dacă o 

veţi primi în unul din numerele viitâre ale pre- 

ți6sei d-vâstre Archive». - 
Ast-fel s'a lăsat la voia mea de a primi. sati 

a respinge lucrarea. Nu aș fi primito din causă 

„că. după „părerea mea este defectubsă într'un 

„punct f&rte important, asupra căruia mă voiii 

esplica mai jos. Pe de altă parte. însă găsesc în 

acestă notă re-care lucruri interesante și vred- 

_mnice de publicat, printre cari este cu deosebire 

a . ara E 
descompunerea în doui factori alui sin — care cred că 

e punctul principal în acâstă comunicare și prin 

care se simplifică fârte mult espunerea. Din causa 

(1) Grunet, Archiv der Matematil: und Physik, vol. 38, 
pag. 220. “ 

  

îl rog să mă însciințeze cât se pote mai curînd 

şi imediat voii pune notița cuvenită în Archivă. 
In ceea ce urmeză voiii arăta în ce mod 'mi-ași 

permite a” complecta espunerea prin care se 

înţelege, nu se va micșora întru nimic val6rea 

ideiei fundamentale, care “aparține numai auto- 

rului. Nu pot spune cu siguranță dacă acest pro- 

cedei nu s'a întrebuințat cum-va și mai înainte; 
acesta însă - nu presintă un interes deosebit, de 

Gre-ce subiectul în sine este “instructiv, noii şi 

interesant pentru mulți cititori. 

“Nota editorului. 

După cumam amintit, punctul principal din 

monstraţiunea este discompunerea lui 

E__V'sinp sin = sin (2—4) sin (£-—c) 
sin — 

, 2 b c 
| . 2 cos — A cos —- COS — 

2 2 2 

    

întradevăr. » 

de a critica comunicaiiunile ce le voiii primi dând 

și numele autorilor. Dacă însă autorul ar dori-ca - 

să-i divulg numele, sai dacă pote nu va [i de . 
acord cu vederile mele asupra lucrărei d-sale, 

ji 

espunerea de mai sus prin care se simplifică de- 
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în doui factori, de unde rezultă espresiunea : 
N 
  

  

  

  

„pp. —c 
E A / sin P sin PE sin PP sin p 

sin 2 __2____2 2 2 x 

2 a. c 
COS — COS —- Cos — 

2 22 

e tai IE —a —b —c 
cos p cos PA cos p— cos PE 

- - - o 
  

a b. c 
COS — CO3 — cos — 

2-2 2 

E forte adevărat ceea ce dice autorul că: <unul 

, j , E E, 
din “aceşti factori devine egal cu sin — si cel alt 

3 > 4 3 

E x 
cu cos — dacă vom putea demonstra că suma 

patratelor lor = 1. Acesta o demonstră autorul 

desce acesta, pune - fără nică o esplicaţie pe în- 

tâiul, factor. sin și şi al douilea = cos E, nu 

găsesc motivul pentru acesta — cel puţin nu 

reese din espunerea autorului — și Sar putea 

A E. . ca cel d'intâiii să fie = cos 4 și al douilea 

sin 3. In punctul acesta, după părerea mea, espu- 

nerea este defectudsă și acâsta a fost causa care 
m'ar fi hotărît să nu primesc lucrarea daca nu 
ași fi găsit și Gre-cari lucruri interesante și vred- 
nice de publicat. Voiii arăta cum s'ar putea com- 
plecta, după părerea mea, acestă espunere și pâte 
sar face-şi în mod ceva mai elegant, cu tâte că 
pe acest din urmă lucru nu pun o valâre deose- 
bită și cred că metoda autorului se pste între- .   destul de Jămurit. La sfirșit însă după ce dove- 

2 

De dre-ce E= A + BF C — 1800 deci 

  

  

    

    
făcând în același timp sin a sin 4 = 

2 

, COS — 
. 2 

buința tot atât de bine ca și a mea. 

  

  

  

  

I Ta 
— Bk= — — 900 3E= zIA+B+C)—9o 

„ALB Ci E A+ BAC vom avea: cos E sin A+ B+ + i sin 3 =. — cos ABC , 

PR „ALB CC, AL+B CC prin urmare : cos — == sin AJ cos — —- cos A-+B sin =, - Ia 2 2 a . 
“ 

_A-LB, A-+B a _b „a,b - sin E = sin ALE sin C— cos AB co cos — cos — -|- sin — sin — cos C 2 2 2 2 2; „. E 2 2: 2 2 
Fi o. + - au SI Cos — = - 

după ecuațiunile lui Gauss vom avea însă: : 2 cos c 
- OS —. 

„ALB cec a— 2 Sin ——— cos — == cos —— cos — 
2 2. 2 AI 

ALB cc a--b .. C „a. b cos AB Cos — == cos sin — sin — sin — sin C 2 2 2 sg E 2 2 
a— „Ce sn a - c , a COS —— cos Cu cos A sin — cos — E 2 | 2 deci, cos — = 

2 cos £ 
2 b Le c „| dacă punem ca de obiceiii s= achb-ke — ab). C Cc P 

„cos — cos —— ]sin-—cos-= - , 
sin E_ 2 2 2 (autorul pune 2 în loc de s; acâsta din urmă: 

2 cost 'mi convine mai bine) vom avea: 
2 A 

cos e — cos a cos 2V. sin s sin (s—a) sin (5-4) sin (s—c) -. cos C = ——— a, sin C= 
sin a sin d , sin a sin Ș 

„a. b a b 
4 sin — sin — cos —cos — avem: 

„2 2 2 2 

p.4 COS = cos 2 (cos c — cos a cos 4) E 
  

a b c 
- | “4 COS — cos — cos — 

2-2 2 
  

V sin s sin (s— dj 

a .b cc: 
"2 COS — cos — cos — 

2 2. 2 

  

               - . | . ! 

“



PI . a i i 
De re-ce 4 cos 3 cos 2 = (1 + cos a) (1 -- cos 4), vorm avea: 

E__ 1-bocosa-tcosb--cosc 
= cos 

. a b c 
4 COS— COS — Cos —- 

2 2 2. 
  7)... 

  "sin == 
a b _.c ! 

2 COS — cos — cos — 
2 2 2 

| E_ V sin s sin Za) sin (s—/) sin is—c) ră 

punând pentru scurtare |. 
  

=
 

—
 

Ss.  s—a - s—b  s—c 
cos -— cos cos COS ——— 

- . W - - 

    

  

a b c 
COS — cos — cos — 

2 2 2 
  

„8 . s—a . s—b . s—ece 
sin — sin sin sin ——— 

- - 

    

  

a .b c 
COS — CO5 — cos -- 

2 2. 2 

vom avea conform ecuațiunei a doua din 1): 

o... „SNn-=2u9. 3) sn—=—2u9 
- 

7 

- Din-2) putem obţine cu ușurință conform cunoscutelor formule goniometrice : 

e cos (s — - 22] 
„a b c a „a 

4 (uz?) cos -— cos „cos — = | cos-2 -- cos (s —2)] | cost 

a - a _b— c 
| cos 2 — cos s-—2)]| cos? C — cos (s — te IN 2 2 a: _ 

, a _b c a b-+-e b—c a 4 (e 0%) Cos = cos -- cos — == | cos 3 -+- cos =F<] | cos —— -- cos 2] 

„a b-kc b—c a 
+ | cos — — Cos »te] | cos —— — Cos =] . > » o 2 

  

  

« - - - 

fâcend imulţirea vom avea : 

2 (12-40) cos = cos 2 cos > == cos = (cos co be) 

e b c b—c 
2 “fe2—a) cos — = cos 2 Cos == cos - + cos —-— cos — 

deci după formulele cunoscute :. 

a bc a __b 
(42-77) cos — cos. cos -—:== cos = cos cos 

2 22 2 W
I
 

| 4 (1——2?) cos 2 cos > cos 3 = 1 + cos a —- cos + cosc 
deci 

La e . I-bcosa-t-cosb-t cosc 
u ko i O n no 

__a b c 
+ cos -- cos -- cos. 

Ă 32.2 2 
conform ecuațiunei 1) vom avea: 

 



- 
4 

Alee Motto ut cos 2; 

adunând și scădend aceste: două ecuațiuni vom 

  

  

- avea: 

E „E2 - 
2u2— 1 cos = 2 cos: 

, 2 + 

2 VL —— COS „= 2 sin -- 

deci : 

„E? EEE 
1: = cos - „D= sin =-e 

4 

E Di a 
- De 6re-ce atât cos -- cât și sin --. sunt positive 

4 5 : 

, E. „i 
e. u = cos —/v=sin 
Sa E 
deci după 2): 

| ! —a _ s—b s—c 
COS -- COS --—-— COS .——— COS -- = 

cos — : = i = 
: ab c ” 

, . COS -- COS —cos.--- 
Î . 2: 2 2, 

6) s _ 
„S s—a — s—c 

sin — Sin —— Sin =-—- sin ——-. 
„E a 2 2 2 

sin — = | oi S | a. _ .b cc 
COS —- COS — Cos -- 

2 2 2 

împărțindu-le avem : 

E V, s s—b. s—ec 
Po. tg tg Sg tg tg ZI   

care este trata căutată a lui Lhuilier [pe titlul 
diferitelor lucrări ale acestui distins matematic e 

scris pe unele Lhuilier (Algebra) pe altele L/Hui- 

lier (expositio elementaris)]. Cam în modul acesta: 

ar trebui complectată demonstrațiunea. 
A 
4 . , E... 

Afirmaţiunea de mai sus că cos - și sin — În ! 3 4 

“sunt positive se dovedesce ușor. De dre-ce nici: 

un unghiă al triunghiului sferic nu e mai mare 

ca 180%, deci: 

Apte<si 5.400 
și AFBAC—1800<3600 

și E.< 3600 deci < 90%, de unde rezultă afir- |: | 

_maţiunea de mai. sus. Doresc ca autorul să re- 
cunâscă atențiunea ce am dat'o lucrărei d-sale 
prin observaţiunile de mai sus. Numele d: sale va 

fi publicat imediat ce va permitte. 

E x   

A 

La observatul de mai sus Bacaloglu răspunde 
:prin- următârea scrisâre publicată în volumul ur- 

- mător al „revistei, la pagina 237: 

Astăgi am primit cele două estracte ale no- 

tiței mele despre escesul sferic pe care ați avut 

buna voință a mi le trimite. De re-ce nici pe 
copertă nici în altă parte nam putut să găsesc 

dată, nu sciăi cât de târzii sosesc cu răspunsul; 
fac acesta însă îndată după primirea -extraselor: 

Vă mulțumesc pentru atenţiunea care aţi dat'o 

notiţei mele şi pentru modul bine-voitor dea vă - 

esprima despre . mine. Convin. cu d-vâstră că, 

descompunend espresiunea 

  

sin E Vs V_sin p sin (/—a) sin PD) sin (p—c) 
  

a b Cc. 
2 COS — COS -- Cos — 

- - - 

în 'doui factori precum urmeză : 

  

D—b e 
_ sin P sin pă ! sin PI sin pe 
E- 2 2 2 2 

sin -- = 2. Doina Pi ini aa 
2 | b c 
a , cos îcos. “cos . 

3 2 

—a p—b p—c 
cos ? COS La COS —--— Cos — 

a Cc 
COS — COS — COS — ' 

- 2. 2 2 : 

  

si dovedind că suma .pătratelor acestor factori 

1, avem că unul = sin. —, altu —cos-— și 
4 . | 4 

nu :resultă că întradevăr întâiul -să fie = siu' 

. . E e ana 
și al douilea cu cos Ț Imi veți“ permite însă a 

observa că eii, am afirmat că. 

  

  

  

  

. . —a . p—b »—c 
_ sin n Ps sin pa sin pe sin PIE 

„E 2 2: 2 2 
- Sin = 

4 a: _b c 
COS --- cos -- 3 Cos — 
„2: 2 

—a —b . —c 
cos p Cos pa cos PI e cos La 

E 2 2: 2 2 
„COS --=— — = -— > - Ț : , a b..c 

COS — COS — Cos — 
2 2: 2. 

numai după ce mam convins că pentu E=o.: 

numai «xpresiunea d'iîntâiii'se reduce la zero, iar 

nu și a doua; credeam însă că nu e nevoie să 
mai adaog' acestă observaţiune; din câuza acesta, 

după cât v&d, "demonstrația, mea sa părut a fi 

defectudsă, - | E
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In cazul când, 
veţi câştiga convingerea, că comunicarea mea 
nu conține nimic arbitrar, vă rog, dar, numai 
în cazul acesta să indicaţi numele! meă ca autor 
al ci și să dați publicităței 'şi observațiunea 'de 
mai sus sub -forma următâre : 

  

în urma acestei observațiuni 

| sin P sin pa sin p—b sin P—e. - 
2 2 2 
  

| o , | 2 

Ă 3 | | Ş a b c 
“COS — COS-— Cos — 

2 2 2 

și demonstrarea că suma patratelor lor = 1, ur- i E 

p | „E E meză imediat că unul = sin —, altul = cos —+ 
4 | 4 

IE , , , „E Pentru a decide, Care dintre amîndoui e. sin 3 

trebue 'să căutăm care dintre ei “s€ reduce : la 
zero pentru E =— 0, ceea ce e caracteristic pentru. 
sinusul unui arc. Dacă E=—o, avem „A+B-LC= 
1800, triunghiul sferic se reduce la una din laturi, 

d. e. latura c, așa că ațb=e s saiă a-H—e=o 

  

şi sin Po = = 0. In acest caz expresia” 
. 7 

—b. —c 
sin sin —— PA sin „PB. sin pe 

2 2 2 2 
  

a - “ c 
COS — Cos — cos — 

2.2: 2 

se reduce la zero și deci reprezintă sinusul lui   
Excesul sferic. (1) a 

  

7 

După discompunerea expresiunei. - 

  

  

2 - a b c 
2 COS 3 COS -— COS 3 

în factorii. 

  

„cos P'cos PA cos Pb 
2 2 * „2 

—c 
22 cos pe o 

.. 

Cos 

  

a  b. c_: 
COS — Cos — Cos — 

2-2 2. 

/ - 
» pe când factorul al dovilea = cos 7 

" Bucuresci, 1,, Iulie 1862. e 

E. Bacaloglo. 

* * 
% 

. 

După acesta urmeză următârele rînduri din 

partea directorului Archivei. î 

In legătură cu <notiţa asupra escesului sfe- 

ric» publicată fără indicarea autorului în partea 
XXXVIII No. XVIII; p. 220 și însoțită cu un 

post-scriptum, - semnat de mine, m'am credut 

dator de a publica precedenta scrisâre forte ami-: 
cală, inodestă și forte puţin pretenţicsă, ce mi 
s'a adreşat din Bucuresci din partea d-lui Baca- 
loglo, autorul, pe care "| stimez. mult, al aceea 
notițe. o o . 

(Les Afondzs Vol. III. p. 94. 1863.) | Da Lu 

Cea mai elegantă din expresiunile excesului sferic, E, este aceea” pe care „adat'o Lhuilier: 
pr 

Li 

  I 
tag r= tang ai e gbrkte= 

aq 

Se ujunge la acestă toiul prin mai multe” 
procedări; următârea 'mi pare una din cele mai: 
simple şi care se ţine minte mai ușor. 

Insemnând laturile prin g, dc; unghiurile 

  

ag a ob rang a se < 

unui triunghiii sferic prin A, B, C, prin. 2 2 
suma celor trei laturi, prin 2 P suma unghiuri- 

lor, vom ave formulele cunoscute: 

(1) Lucrarea acesta precum. și acea următăre s'ai publicat ni mai nainte în limba germană; tradcerile lor le-am dat 
mal sus. Credem necesar însă a publica și traducerile acestor două articole, care pot fi considerate ca forma „defi- 
nitivă dată de Bacaloglu: acestor două lucrări ale sale, xy 

n E Vs Z sin (pc) sin (0) sin (2) 

     



m. 

cos P cos (P—C) 

  

  

  

  

sin î= | cos P cos (P— A) : „sinb.= | cos B' cos "cos (P—B) sin-S-= V= , 
2 „sin B sin C 2 =4 sin A sin C 2 „sin A sin B 

şi, înmulţindu-le între ele : 

“sind. sin P. sin E — _. SOS cos P V— cos P, cos (ZA), cos (P—B), cos (P—C) __ __ COS P sin C 
2 2 cos c sin A sin B.. 2 sin 

„ Avem însă: “ cos -P- cos ai cos £ Z cos at: 
E ABIL 0 150022 P— 150, | 3 

de unde: : | b A = cos —— cos —— cos ——, 

E
,
 

  
. , . pr N + 

P = 900 Di și cos p = — cos 3 

"și prin urmare: - . ? 

a b- ab 
sin-— sin — sin—sin— 

, 2 2 
sin — ea sin Cs——, 

2 ec. c- 
-cos—. - cos— 

2 2 
N 

  

asia, p sin (p— a) sin (p— b) sin = —c 
- sin a. sin b. 
  

deci în fine: - 

  

  

sinE = Vsin p sin (p—a) sin (p—b) sin p—ej 

2 - a b c 
, 2 COs—Cos—cos— 

„a 2 2, 

Acestă espresiune se pâte descompune î în doui 

factori : -- n. 

  

  

  

  

Sa op .„„p—a . p—b-. p—c 
E sin P sin pa sin p—D sin P 

sin—= 2 - 2 < 
2 ” a __b c . 

, ”  COS— COS -—COs —— 
_ 2 2 -2 

| . 
—a —b —c 

, Cos P Cos —— P COS p— COS P= 
x 2 2 2 2 
  

: 5 c. 
cos A. cos 2 cos-€ 

. 2 2 2 
a 

„. din care unul va fi = sin a înr “iar cel-l-alt =— 
E , 

cos De dacă se - demonstreză că. "suma -pătratu- 

rilor lor este = 1, sati că: 

  Psi p=a sin pb sin pe +. 

Să inlocuim dar produsele -sinusurilor și ale: 

cosinusurilor “prin sume, și vom ave : - . 

[cos o (p | = ) [so eee 49] 

| cos2-rcos (e) cocos (p— b+ »3e) | 

  

efectuând immţile şi înlocuind p prin valGrea 

ara +: 

b-l-e “a _b—c 'a a _b __c 
Cos cos———-|-cos—cos——=— 2 cos-—cos-cos-, 

2 24 2 2 2 2 2 
N 

be 
cos b — = cos =   O

 9 
w
|
o
 

== 2 COS 

a
t
a
 

cate este o identitate, Cea dintâi mai i duce la 

formula elegantă : 

og PEPE. -- cos b-re-a -peosă- Feb 

1 

| a-+b—c . a b c 
COS —Î—- = 4 COS — COS — Cos ——,. - a 2.2 2. 

Este dar cert că din cei doui factori în cari 

am descompus valârea sinusului —-, unul repre: 

i a „E : ct ue sintă -sinusul lui pu iar. cel-l-alt cosinul stă,   Pentru a afla care este sinusul, e destul să cău-



e Să 49 
  

tăm care: din cei doui factori se anuleză. cu ar- E 

cul —. 
4 - 

Ori, este ușor da vede că, pentru E = 0, a- 
vem A + B-+- C=— 1800, că în acest cas triun- 

ghiul sferic se reduce la una din laturile sale, la 
laturea c spre pildă, și că atunci avem a -- b = c, 
AR | „_p—c i i 

ȘI prin urmare, c=—0, sin = =0, Prin urmare 
2 

cel dintâi din acești doui factori: se anulcză și 

va trebui să avem; 
r ” 

  

  

  

  

  

  

, „  p—a , p—b . p—c E sin E- sin PI? sin P PE 
sin == 2 2 2 2 

E | -a b Cc 
- COS —-- cos — cos — 
„1 2 2 2 . 

— —b —c 
cos cos cos PA cos 3: cos pe 

cos = = E si 
a bb. c 

COS — COS -— Cos, -— 
2 2 2 

de unde se deduce: 

E —b — —c 
tang = Vi angtangP — E tang tangE— 

„Notiţe privitore Ia liniile și suprafeţele 
reciproce, ' 

(Les Mondes, An, 1863 Vol. III p. 292 et seq). 

  

|. Sc scie că Monge a definit suprafeţele reci- 
proce, acelca ale căror coordonate respective sunt” 
legate prin. relaţiunile : 

dz dz 
Na d dy 7-a ra i 

şi că deduce d'aici relaţiunile e reciiroce: 

In acești din urmă ani (1856, Comptes-rendus de 
/' Academie des sciences, vol. XLII, p. 485), d-l 

“Ossian Bonnet a emis părerea că supratețele de 
felul acesta nu ar poseda de cât o reciprocitate 
curat analitică și nu ar presinta nici un interes 
din punctul de vedere geometric; cu tte acestea, 
se pare a resulta: din ceea-ce urmeză că se în- 
templă contrariul, și reciprocitatea geometrică a 
acestor suprafețe 'mi pare evidentă. Voiii aplica   

mai întâiă acestă definițiunc liniitor plane; voiă 

trece mai apoi la suprafeţe. 

Avem mai întâiă, după definiţiune, însemnând 

prin X, Y şi *,, y, coordonatele respective a dout 

linii reciproce sat a două sisteme de linii re- 

ciproce, dacă introducem parametrul arbitrar pp: 
ay ay 

(1) = mo Yr=S a —Y, 

de unde se trage, diferentiând în raport cu x: 

  | (2). x==m e Ya a Yu 

Ușor se „deduce d'aici. teosemele: următăre : 

La o curbă dată : 

Ă £ (3, y) == 

corespunde un sistem întreg de cutbe reciproce, 

ne deosebindu-se între ele de cât printr un para- 
metru variabil pp. - 

2. “Totalitatea acestora din urmă mai are un sis- 

tem comun de curbe reciproce, ne deosebindu-se 

între ele de cât prin acelaș parametru variabil z ; 

printre acestea din urmă se află și linia dată (3). 
- 3. De vreme ce variaţiunea lu! 7 nu afecteză de 

cât valârea lui +, sati a lui +, resultă. d'aici că. 

tâte punctele sistemului liniilor reciproce, corespun- 

dătâre cu acelaș punct al unei curbe date, se află 
asupra aceleași drepte, paralelă cu axul .r-urilor. 

4. Făcendu-se în ecuațiunea tangentei la o curbă 

== 0 şi comparând resultatul cu 'valorile. lui y, 

și ale lui y, se găsesce că ordonata punctului de 

intersecțiune cu axa p-urilor a tangentei într'un 

punct Gre-care al unei curbe este egală și de 
semn contrar, cu ordonata punctului corespundător 
al curbei reciproce. 

„ Resultă d'aici.că acd se duce o driplă dre- 
care “a, Paralelă cu axa X și tangente la Punctele 
de intersecțiune ale acestei paralele cu tote curbele 
reciproce aparținând aceluiaşi sisteni, tote aceste tan- 
gente se dor întâlni la acelaș punct P al axe Y acărel 
ordonată, schimbată de semn, nu va fi alta de cât 
ordonata comună tutulor funclelor veciproce, corts- 
Pundend cu punctele de intersecțiuie de mal Sus : 
ale drepte! Y. Teorema cunoscută din geometria 

..... "o a . : Lă . analitică asupra căreia se întemeiază construcțiunea 
tangentei la elipsă, și care este adevărată și pentru . | 
cele-lalte două curbe de gradului al douilea nu 
este de cât un cas special al acestei teoreme ge- 

   



nerale de vreme ce o curbă: de gradul al. douilea 
“cu un parametru: variabil, formeză un, sistem de 
curbe reciproce. 

6. Să ne închipuim normalele duse la punctele de 
intesecțiune mai sus menționate ale paralelei G 
cu curbele reciproce ale aceluiaș sistem; locul punc- 
telor de intersecţiune succesive ale acestor normale 

-va fio parabolă în care P va fi focarul şi G tan- 
genta la vârf, - 

7. Un sistem de curbe representate prin ecua- 
țiunea. 

(4) 

cu un parametru: variabil z, nu are în tot-d'a-una 
o curbă reciprocă comună; acesta nu se întîmplă 
de cât pe cât timp ecuaţiunea diferențială obținută 
prin substituirea valorilor (1) ale lui x, şi ale.lui 
y, în ecuațiunea 4), represintă o curbă reală. Fiind: 
că integrarea în genere nu este practicabilă, se 
pote elimina x, și Yu direct între ecuațiunile (2) 
Şi (4) și dacă în acelaș timp, prin o alegere po- 
trivităa lui 2, se pote face să dispară parametrul 
a, ecuațiunea finală va representa reciproca co- 

mună căutată. 

S. Gradul reciprocei unei curbe date este 
cel puțin egal cu numărul punctelor maxime şi 
minime ale acestei din urmă, de vreme ce la fie- 
care din aceste: puncte singulare corespunde o 
intersecțiune a reciprocei cu axa Y. 

F (su Yv a]=o 

9. Fie + abscisa comună la două puncte apar- 
ținend la dou& curbe reciproce; x, Yu, Și X! y/ 
coordonatele punctelor ce corespund la fie-care 
din aceste puncte ș şi luate pe curba reciprocă; vom 
av€ pentru a determina înclinarea asupra axei 
N a tangentelor duse la punctele Su Ya Și XV, y, 
formulele : > 

| și dy _ 

dx! 

de unde se conchide că aceste tangente sunt de 
-o potrivă înclinate asupra axei '-urilor. 

10. Se află uşor că: 

x 

m ) 
în 
Ox 

  

dx = ea d = 

dx, 

şi priă urmare : 

K „dy d? 

(5). d — = "dx? dx.” 
    

şi însemnând prin ș, pi razele de curbură, prin 
N, N, lungimile normalelor, prin «75, ds, elementele 
curbelor la două puncte care se corespund, avem : 

4 

  
  

    
: N>N.3 

Gieuu=m( + ma ba 
dy, ):( în) — 
de / rasă = Y2 y2 

Sau : 

ds det 
(7) băi Xhn asi > 

şi în fine: 

„AX dx, dx dx, “m m | 
Bas XP cs a SĂ a 

“ ds, 

formule al căror" - înţeles geometric se vede ușor, 
11. Mai găsim încă :e. 

  
  

  

dy dy 
p dx îs (Hz) dx? Ox _ 

fn dx, (ue în), dy dx, 
| dx, / dx2 

ae (ae au 
dx,3 (- " dyi? 5):  ds3 

dx, 

sai în fine: î 

d a, AX . o. 3 — . . N ds? : ds2 = p — ds : Pas) 

Resultă d'aici că patratele ilementelor celor două 
curbe reciproce sunt între ele ca proiecţiunile ra- 
zelor de curbură! asupra axei y-urilor. 

12. Să îusemnăm prin dF, dF, elementele co- 
respundătâre de suprafaţă, și vom ave: 

(LO IE — 
dE 

  

13. Fie v, o, unghiurile de contingenţă a: două 
curbe reciproce, dS, dS, „elementele de suprafaţă, 
dV, dV, elementele de volum al suprafețelor de 
revoluțiune provenite din rotaţiunea a două curbe 
reciproce împrejurul axei. x-urilor; vom ave: 

AV 1 dx m AV, m 
0d52. 7 a ds? dd, "dS* o 4adxd, e 

prin “urmare : 

| vas: 
(1) 045,2 

AV 
dY, 

14. Natura reciprocelor unei curbe date este 
în legătură intimă cu posiţiunea axelor coordonate - 
(dreptunghiulare) în raport cu acesta din urmă.



" E 2 e 
Ast-fel se află căreciprocele hiperbolei = 

sunt tot hiperbole represintate prin ecuațiunea 
XA Ya? __ , | „o px __ 
(63; 1 pe când hiperbola ar = 

=) 
pi 

are ca reciproce elipsele 

pt 

  

    

1. Dacă două curbe reciproce se taiă și dacă 

se caută asupra fie-cărei din ele punctele cari co- 

respund cu punctul de intersecțiune privit ca punc- 

tul celei-l-alte curbe, cele două puncte dintâi 

_vor av6 o tangentă comună. In adevăr, fie z, p 

coordonatele punctului de intersecţiune, ,, 7, și 

Xa Ya acelea ale punctelor corespundătâre, vom 
avea ecuaţiunea tangentei: 

—y, ) —xă e 
  y.— x ÎN (x dy, 

a dx, “dx, 

dy, 
N> d = — X—y. 

16. Resultă din formula (9), însemnând prin 
di elementul timpului : i 

E | a) o 
(2) Ș) (se __ dx. dx 

! .p po: pe as: ds, 
  

Acestă proporţiă exprimă proprietatea meca- 

nică următâre a liniilor reciproce: să ne închipuim 

un punct material mișcându- -se succesiv asupra 

a două curbe reciproce. una alteia și cu iuțeli 

proporţionale cu elementele 'acestor curbe:" pre- 

'siunile exercitate asupra acestor curbe la punctele 

corespundătâre vor fi proporţionale cu cosinusurile 

unghiurilor pe care tangentele respective. le fac 

cu axa z-urilor., 

II. Dou& suprafețe sunt reciproce una alteia, 
„când coordonatele. , y, s.și 4, i, i Sunt le- 

gate între ele prin relațiunile : 

9) mpa ya prova, 
dz - 

dy 
și a, 2 niște parametre arbitrare, Se deduce din 

aceste ecuațiuni diferențiându-le succesiv. în raport 

cu 4, și y. 

dz 
în care'2, g represintă derivatele parțiale -— 

(14) X= Mp Y = Nq, Z=p + ji —Za 

Pa și q, sunt de asemenea derivatele parțiale 
dz dz o 
dx, dy, N   
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Cele dintâi opt teoreme (1—S8) demonstrate 

pentru curbele reciproce se aplică aprâpe în toc- 
mai la suprafețe ; trebue însă-să observăm că 

suprafețele reciproce depind de două parametre 

variabile ; că punctele reciproce, corespundend la 

acelaș punct, se află pe un acelaș. plan paralel 
cu planul +; că trebue substituit tangentelor pla- 

" nurile tangente și parabolei teoremei (6) două ci 
lindre parabolice: 

X2-4-4px (Z—2)=0, Y*+4 ay (220; 
cantitățile p, q, y, z, trebuesc privite ca constante. 

9. Fie în afară de acesta, +, y și zu, pi; 2 

y! şi x, Y'2, coordonatele a două perechi de puncte 
reciproce; unghiurile de inclinare „asupra planului 

2y al tangentelor duse la punctele x,y ȘI rasa 
„VOT. ave ca expresiune: 

„d 1 

ee Ve 
1. | _ ” 1: 

ceea-ce duce la teorema următâre : 

  
  

fa Si 
Ya * 
     

  

dacă se îu- 

, Ș5 . Xa Y2 
chipuesce un cilindru eliptic drept It pic? 

care late două suprafețe reciproce după doue linită - 

curbe Ore-care, și dacă se determină pe fiz-care 

din cele două suprafete punctele reciproce cores- 

pundetăre cu curba de zifersecțiune a celei-l-alte 

suprafețe cu cilindrul, planurile tangente duse la 

cele două suprafețe prin aceste din urmă puncte vor 

fi de o potrivă inclinate pe axa z-urilor ȘE în 
clinarea va fi constantă. 

10. Șirul punctelor caracterisate printr'o înclinare 

constantă a planurilor lor tangente formeză asu- 

pra fie-cărei suprafeţe un sistem particular de linii 

curbe care depinde de posiţitinea planului = y în 

raport cu suprafața. Se află ecuațiunea diferen- 

țială comună proiecțiunilor lor orizontale diferen- 
țiând ecuațiunea : 

(15) p? -- q2 = constantă, 

ceca-ce dă: | | | 

5 +a) pre =o 
unde se face: 

_ dz dz __ dz 

dx S > axă î > ay 
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“Ecuaţiunea de mai sus se descompune în cele 

două următâre : - 

pVr+ q Vt= o şi dx Vr + dy Vt=.o 

pentru suprafețele developabile, și se vor păstra- 
semnele superidre saii inferidre, după cum $ va fi 

positiv saii negativ. - 

„11, Curbele trase asupra suprafeţelor reci- 

proce şi caracterisate prin ecuațiunea (15) se mai 

„bucură de o proprietate mecanică analogă cu acea 

exprimată prin formula (12), anume că, dacă un 
punct material este pus pe o suprafaţă şi supus 

acțiunei unei forțe constantă și paralelă cu axă - 
s-urilor, spre pildă acţiunei atracțiunei pămîntului, 

presiunea exercitată asupra suprafeţei este de ase- 

menea constantă, când acest punct se mișcă a- 

supra curbelor cu planurile tangeul: de o egală 

înclinare ; presiunile d'altmintrelea sunt egale a 

supra a două suprafețe reciproce d'alungul 'acelo- 

rași curbe. 

12. Se mai află ecuațiunea finită a proiec-. 

țiunei orizontale 'a acestor din urmă curbe subs- 
tituind în ecuațiunea (15) valoarea lui +, -trasă 

din ecuațiunea suprafeţei date. 

'Ast-fel se află pentru curbele cu planurile tan- 

gente de egală înclinare privitâre la suprafeţele 

de ordinea a doua, represintate prin : 

Axe 4 By: + Cr: 4- 2Dz = E, 

ecuaţiunea : 

(16) AACR) 

în care K înscmneză o constantă Gre-care ; 

| aplicând” în deosebi elipsoidului și celor două pa- 

'raboloide : 

2 BCC )y—K=(CE--D5) 

și Ș 

a 3: z x? y2 - 

— — — = — a Ia . Sea i Sp Diaz 
se află elipsele : | 

Re PE 2 2 e 

unde sa făcut K = — Cantităţile k și k' pot 

trece prin tâte stările de mărime; se va mai 
observa că cea d'intâiii ecuațiune este indepen- 

dentă de C; că dacă se însemneză prin A, B 
jumătăţile de axe ale primei din cele două elipse, 

vom ave: | 

abia 
ap 

a a 
sai > >   i > 

Cât pentru cele două hiperboloide: 
9 2 x2 2 z N Ya 22 - 

Si = RAĂ+ az 
az bi c? ' a2 pt a: ! 

se află ecuațiunile : 

ă ao —pk- p2 — kf2 E 

zi x + LB y => I: ȘI 

2 — a? 2— a? | bi | 
N E —— > —I1 

Kd < b 

care „represintă elipse pe cât timp 1 și hi- 
>a 

perbole dacă b<k <a. 

13. Se află după nisce teoreme cunoscute: 

dx, dy, = mn (rt—-s2) dx dy, 

dx'dy = mn (nt, — 5.5) dx, dy, 

şi prin urmare : 

(17) 

și dacă se însemneză prin p, și pu p/ razele prin: 

cipale de curbură a două puncte reciproce cores- 

pundătbre se află: ” 

men? (rt—s2) (nt, —s,%) = 1, 

(15) GP Pip == men 1--p*-4-q*)(1-+-p.%4-q,2)2 
sati: ; . 

pp pif oa 
1 1 2 Dao a ao — mn, 

(19) (1—-p*--q2) (14-p.%4q4.5? 

ceia ce conduce la următârele două teoreme: 

Cele două raze principale de curbură ale unei - 
suprafețe reciproce sunt de acelaș semn sau 'de 

semn contrar, după cum acelea ale suprafeţei pri-: 

mitive sunt și ele de acelaș semn sati de semn 

contrar. 

" Dacă se proiecteză cele patru raze principale 

de curbură pe axa s-urilor și apoi pe ele însuși, 

produsul celor patru. proiecțiuni va fi constant. 

14. Se află însemnând prin dF, dF, elemen- E 

tele corespundătâre de suprafață: 

„dF? s2) 1-Pa--qu? 

dF.. pf 1A-peh-a? 
__rt— 52 Ip Pa pa PE 
rata Sa? 1A-p' a 1-—p.2+q2 1-+p*+q? 

  men%rt— 

sau punând : 

Ra? 

RR: LR - 

Vp: pipa: VI-Fpu Fa? a, - 

elementele corespuridătâre de suprafaţă ale celor | 

două suprafețe reciproce sunt deci proporţionale cu 

R: = e = BP | 

  (20) dF : dF, =
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projecțiunile asupra axei s-urilor, ale mediilor gco- 
metrice ale razelor principale de curbură. 

15. Se află de asemenea pentru elementele pa- 
ralelipipedice de volum a două suprafeţe . reci- 

- proce dV, dV, proporția următâre : 

zR Ze Ra 

Fo imi 

16. Pentru casul particular când m== =n, și acesta 
este singurul: cas considerat Monge, se află: 

(21) * AV:aV, = 

XP __dy saY1. AY — 1 și de asemenea Y, q dx x, dx : - 

dy, , II = — I;. de unde resultă că raza vectore x dx, 

dusă dela origina coordonatelor la un punct al su- 
prafeţei reciproce este perpendiculară pe tangenta 
orizontală (paralelă cu planul Xy) dusă din punctul 
corespundător al suprafeței primitive, sati mai bine: 
planul vertical trecând prin acestă rază vectore este 
normal cu planul tangent la ultimul punct. 

17, Reciprocele suprafețelor developabile se re- 
duc la nisce linii curbe, de vreme ce mai avem 
relațiunile : 

rp, D= o Sail surf A SR 

  

  

Aceste linii sunt nisce curbe plane pentru su- 
prafeţele conice, căci resultă din combinarea e- 
cuațiunei : 

pe-a y—=z—s, 

cu eembonte (13): 

xp 

18. Dacă se determină pentru fie-care punct 

Na —s. 

al intersecțiunei comune a celor două suprafeţe 
reciproce care se taie, cele două puncte reciproce 
corespundătâre, cele două suprafețe vor ave la 
aceste din urmă puncte un același plan tangent 
comun, a cărui ecuațiune se pâte afla ușor. 
Fie x, y, z coordonatele unuia din punctele de 
intersecțiune ; Xa Yi Zu Pr d, $ şi, Yas Za+ Pa Q2 
coordonatele și derivatele parţiale privitore la cele 
două "puncte reciproce corespundetre, vom ave: 

L=mpa Spy y = nq, na, 2=p, 3, + 
Qi Ya — Zi = Pa SF de Va —z; 

și ecuațiunea punctului tangent comun va fi: 

Z=p X+qY 

q Y — (pa Xa-tkq y, —z); 
sai: Ă 

Z= m Xorae Y —z, 
m 

— (Pa Xa + 4Y —n)=Pe N-L .



UI. LUCRARI DE FIZICA. 

Despre schimbarea de: 
r- 

direcțiune a. verticalei. 

(Schlâmilch. Zeitschrift făr Math. u. Physik, 1860 p. 59) 

“Intro scurtă notiță a lui Puiseux (Compt. rend. 
1856. Vol. 42, pag. 683) se atrage atențiunea 

- asupra acțiunei rotaţiunei pămîntului, și a altor 

"fenomene ceresci, în special însă asupra schimbă- 

rei. direcțiunei verticalei provenită din causa de 
“mai sus, De Gre-ce autorul: indică, pe o cale des- 

tul de cunoscută numai resultatele, am încercat, 
să stabilesc formulele ce ne conduc la acestea; 

în parte însă aceste” formule m'aă condus la re- 

sultate opuse celor indicate de Puiseux.   
Dacă M (vedi figura) represintă un punct pe 

suprafața - pămîntului 'AB, M, un punct aședat 

  

n
r
 

aa a
ti
 ! . - 

f 

po 

ii 

  

    
pe prelungirea normalei % M a punctului M, la   distanţa MM, = 5 Puiseux e de părere, că ver- 

  

a 1 2 

ticala celui din urmă deviază de verticala celui 
dintâi cu unghiul mic 0%; 17 pentru 450 lati- 
tudine geografică și 0— 1000 metrii, nu dă însă 
şi direcțiunea acestei deviaţiuni, când ne aședăn 
întrun meridian, și pare să fi făcut abstracţiune 
de împrejurarea, că acțiunea” totală a elipsoidu- 
lui “pămîntesc asupra punctului exterior M, are 
loc la elipsoidul .homo-focal ”aședat prin . M, 
direcțiunea normalei M, iz. | 

Dacă facem prealabil abstracţiune de rotaţinnea 
pămintului și căutăm unghiul 4, = A, M, și 
dacă insemnăm cu 

a, b semi-axele elipsoidului pămîntesc, 

md. > homofocal, 

d, 0, turtirile respective, 
c, e excentricitățile comune ale celor două elipse; 

meridiane, 

r, 7, razele vectâre respective punctelor M;M, 
dp, d, înclinațiunea acestora pe axa OA, găsim: 

(1) 

(2) _ rin pt d sin a 
tang p= 

Din ecuaţiunea elipsei urmeză : 

o . p.> 

tang p= — tano c = l1—oi! tana ca „5 a: > > 

r cos p- dcos a 

IL COS ca 
  (3) = | TI Pee darea IAR a a: cos q ! :  cose VI - te at N Cos cos (e — II SP N amp Viu Neale 

și dacă punem 7 sin p sin = 0 cos « cos 1, în urma căreia | „ ” 

(4) tang ” _ d cosa d „Vcc V cos a cos pe cos (ep). 
> rsin p a sin. 

'resultă din (2) 

sin p cos (e—j; 
tang = Sing cos (e—) 

cos a cos (p—wy)) 

Z 

(5) 

Avem mai departe 

“tang fi 
tang p, = (ia:   (6) tang a, = 

E



ast- fel că pentru calcularea lui «, este necesar 
să găsim pe oi. Avem însă . 

09 by 200 — bt =c0zat e? din care resultă 

e = Vo (2—0) 
Și 

(7) (1—o,)?= SE = 1— Pa în care am 
- Mo (240 - 

nlocuit, fără a comite erâre însemnată a, = ad. 

Afară de acesta se vede uşor că elipsele ho- 

mofocale când dimensiunile cresc, se măresc mai 

iute în direcțiunea axei celei mici de cât în di- 

recțiunea celei mari ; căci avem: 

V I— e3, V I—a% ac=a, 2, 
TI 

de unde pentru a; >a: ? 

8 sau d 

Jah 
z a 

n timp ce tang p < tang g.. 

A w?a d cos d esp 

G 

(9)4 sau și 

  

CT 
o 

A 
G 289: 

wa ” 

“de re Ce — = 
S 

Dacă, basaţi pe formele de mai sus, trecem la un exemplu, făcend 0=—450, '9==1000 metrii şi luând 
, | | I 

=6 3 metri, 0 = ————— 37739 > 209. 73 3 

(1—0)= 

| aa, 10, 

și, în fine, dacă punem 004 așa dar neglijând 
cosiderațiunea homofocalității. 

d.=—45"0011,05 şi 0000103. 

Din- cele de mai sus resultă că un fir liber sus- 
pendat și omogen formeză o linie curbă, care e 
întârsă cu convexitatea către polul cel mai apro- 

  
(e) = 

“1 6cos. sin? 

(Duh. Mec. 1, 341, 1853; saii pag. 338, a edițiunci germane). 

= 0 „003343, avem: 

„993325, ( (1— d 0903328, 0,=0 „003342, , 
P=44%48'29",38, p=0t0 '32%,51, pi=44 48 29,46, 

A 
00244039 '59”,90, G => 0,000000385, 444959 591.95, 

- G—03=-0 | 95, 
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Dacă introducem acum rotațiunea pămîntului 

, 7: pt . a , IE 
şi dacă —, —- represintă puterile cenirifugale co- 
» 0: 9 - ” ' s “1 ă . 

respundătâre puuctelor M, M,, avem să conside- - 

  

a - 2. 0? - răm încă acțiunea puterii A=-A4-—.—, a: 
o . Ra oi “0 ă 

* N 

  

Dacă însemnăm cu e, direcțiunea normalei M 

143, direcțiune condiționată de acestă din urmă. 

putere, cu g, G accelerațiunea gravităţii la punc- 
tele M, M,, cu w iuțela unghiulară a pămintului, 
avem: 

    

Pa 

sin (e —a,) 

Sin Ca Ol
e 

. . N A 

Re. ş «e G i (8) tang & — & = a tang >. 
- 

. — — N 

s . Ă pr ” G ” 

Avem mai departe: N 

„A __ 02(r cos pi —r cosg): 7i2 
G >. gi m 

sait aproximativ 

29 0 COS g, , . E , 
[+ a (1—o.' sin? a] i a 
  

(ep N: . 
e (ag) | a " sin? 

-. 
+ 

4 

| piat al pămîntului. Ecuaţiunea acesteia, . resultă 
din: A i 

La (10) ya Fa, o=+ Da 

“în care F însemneză o tinciune Gre-care. .Dacă 
i-a succes lui Puiseux, care dă ca parabolică forma 
firului, să demonstreze acesta riguros, nu se pote 

1 = F (x,y, i, 

a r



„conchide. din notița sa; acesta ar fi posibil nu- 
mai atunci, când funcțiunea F ar fi independentă 
de numărul rai mare sati mai mic al casurilor 
condiționale de care depinde schimbarea direcţi- 
unei verticalei; se pâte întimpla, ca partea con- 

vexă de! mai sus, să aibă și o posiţiune irversă, 
" Urmeză. mai departe, că o 'vergea suspendată 
în centrul ei de gravitate și aședată în planul. 

: meridian se va aședa ast- fel, ca să facă cu ver- 

ticala centrului ei de gravitate un. unghiii “mic și 
- extremitatea ei inferidră să fie aşedată către, Sud 

în „hemisfera - boreală ; 

după Puiseux, acestă ex- 

tremitate: este aședată 

către Nord și e deviată 
cu 6' în latitudinea 450, 

Din causa deviaţiunei 
verticalei de-asupra și 

dedesubtul centrului de 
“gravitate G (vedi fig.) 
există o învirtire a ver: 

AB -în direcțiunea 
arătată de săgeată, până. 

când componentele gra- . 
vitațiunei normale în G a - | v, 
la vargă se egaleză cu - Ps 
cele ce lucreză în G4, Dacă însemnăm cu 7202 

"(î=G2=Gg) momentul de inerție al fie-cărei 
jumătăţi a vergei, cu: 4 deviațiunea acesteia. de 
la posiţiunea ei primitivă, cu s unghiul (VV,) 
sai (VV,) cu gi, &, intensitatea gravitaţiuncă 
la 2 și g, cu r'rada vectâre a elipsoidului pă 

„mîntesc la punctul G, avem 

sa sin (0) aa sin toi size = e ir — 
de unde Ta - ” - : 

| 

     
P
A
R
 

= 

aq 

11) tang 7 = tang e &   

— 1 SL 
O, se 

2N- 
1 | (+ 32) 

„sati încă, de Grc-ce 9 în raport cu r-este fârte 
mic: - 

2 . rtange 
Ang e z5   

4 

& r tang e! 
——— 2 — sati 2). Zi tan —— g.1= gg 

Se pâte te pune =, proporţional cu 3, pen- 
tru valori mici ale acestuia; de aci urmeză, că 

49 + 

latitudine geografică, este, constantă. Petru la- 
titudinea 45% avem. y==2'39%,17. 

Urmgză mai departe din consideraţiuni. pur 

geometrice, că la posițiunea deviată "4 vergei 

8 < a—ay, ast-fel că este mai mic: ca valrea 

dată în (12). 

Din causa micimei acestor deviaţiuni şi-a diversi- 
tăţei, şi a multiplelor cause care le condiționeză, cari 
se anuleză reciproc în total sai în parte, aceste 
deviațiuni, contrar rigurosităței recomandată de 
Puiseaux, ar trebui neglijate - cu. totul, mai în 
ttâte casurile. A - 

  

“Despre maxima luminei iteatate și si a 
: n+ 

  funcţiunilor de for ma 

(Annalen "der Physik und Ckemie von Poggendorit, 
- Berlin vol CĂ, 1560. p. +7). 

  

„1. Valorile arcului z, corespundătăre maximu- 

  
j Sin a 

lui funcțiunei. 

tate de a fi egale e cu tangentele aceluiași 
avem : 

„ posedă însemnata proprie- 

arc. Căci 

  
4" COS. —:sin 4 

  

pr 

„Și ca condiţiune a maximului | 

Ea 2 = tang Pa. (0), 

sin + Ca valorile corespundătâre- ale funcţiune $ ——— 

sunt valorile maxime, reese din „următârea rela. - 
țiune. - 

sin 
  > 

a (ec os sin )- “sin 4, ——_ Y Cos 4+—sin rj— ———- da? a - 
    

în care, derivata a doua pentru X COS 4—sin r==07 

sin 2 este de semn contrar cu acel. al funcţiune;   

Se vede bine, că + conține un număr &ce: 
care n de jumătăţi de circonferințe, şi dacă z 

- iu LII az represintă un unghii < Z. atunci avem : , 

- (2) 

Pentru. a putea obţine din acesta, o ecuaţie al- 
georică necesară pentru calcularea lui 3, de 6re-ce 

5 > — 

E = so langa. 

„se va desvolta: _=s s într” o serie con-   ! deviaţiunea 7, pentru or-și care_vergi, la - aceiași vergentă.



  

_ 50 

E cata z ctgs 2 , cotahos ctg? 24 - De '6re ce seria descresce_ destul de repede, 

z Sos 3 5 7: L"|ne putem opri la întâiul termen .și avem: 

sai: -- a | i . 
e -- | (+3) Rr (4) - 
1 IT A 2 + . . 

mer ah i pat (07 Rea „2, z 340 sa 7 La , 
e sând Ja o parte valârea negativă a a lui zi și 

- sai, dacă desvoltăra î în serie câtimea de sub ra-. 

„dical, . 

Ai ca 
pe (ere a . - : ” ă i % INTE 

ee [EŢ 
gg 
Bz zis 

“Î[ TAI O TI ZII - (6) 
+5] (+25 

Pentru a calcula gradul-de aproximaţie al ace- 

stei formule, se va resolvi ecuațiunea i 

(n-+3) 7 7) 
în care & ste un număr positiv şi represintă 

"suma termenilor omiși din seria (3), adică : * 

as, 1 zi 

  

Dem 
  (5) w

|
a
.
 

E); );—omoszaszors] £ 

  

de unde | | 

35> > 7 — da a 5: ; 

Din (7) urmează : 

  

    
  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

or omi | | _ 2 a = (35) | DE IE 
= 35 a (33 — 3) +. de unde în legătură cu (6) Ă 

N m osai [ o _ — 

= e ee 
pat [ 1 AIE Dă J i 

ler Moral 

SS GET Ideal] | 
Avem prin urmare | | | Ă j 

ăi L Oa __ I |. | 

„2 seta (EBE (ni | - 

p 1 n 1 _ + 1 E Ea i i 

ler Le) e 1 | 
o DU ” 1 N “1 Ă NE ui 

Tea [ICE Todea 
Sail și -
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Sa 
Re 

„În acelaș mod resultă: i 
- ardei 

“1 

10)" 

  

  

  

    AF zi 

TI I 

  

[(4-:) 5] 
3 + 

> + 
p 

1 E | Rr 

a lti)are I( 
Calculând aşa dar pe £, din ecuațiunea | 

| = A (a) ez 
| 3 ga 

esact .până la 0,000003 pentru casul. cel mat pu- 
țin favorabil când 'u==1 şi adunându-se expre- 

  

  

€ siunea e 

Ier) 

  

ze 

“la val6- ] 
tea lui + în (5) sati (6), valâre găsită cu aceiaşi |: - 
rigGre, se obține o valdte, care diferă de cea 
adevărată, și este mai mică de cât diferența că- 
timilor din membrul al doilea al inegalităţilor '| 
(9), (10), aşa dar pentru z=1; mar mică ca 27. 

.- - 4 . - 
„Prin „urmare, expresiunea complectă pentru 4 
„este următârea:' - 

RI AN pe . 

IT A) 
[05 05 N 

ați 

  

1 

nia . 

pi 

i 

  

0,2580117 : 0,2091 368 
  

__ > 2. 0,6366198 , : _ 
=) 3 —] 20-F1 + (202Fi)a + (20215: 

a 02118998 , 0,2404633 1 a 
E TF 

( + [zeu 

+ 
(2774-12 

1 

- r - 

„Seria. din parentese este ușor de calculat și 
-“de Gre-ce fie-care termen -al ei este mal mare 
„de cât suma tuturor termenilor următori, 'ne pu- 

tem opriv'la acel dintre termeni, care ne va, da 
. aproximaţia cerută. Pentru calcularea tei menului 

]erra 

+   

3) 

0 
de corecțiune, utilisăm valorea cea mai apro- 
piată a-lul + din serie și la cas de trebuință şi 
metodele cunoscute: de aproximație, 
Este aprâpe inutil de a “mai aminti, că re-: 

>



  

IN II - „180 
sultatele găsite trebuesc multiplicate cu 

„pentru a le putea obține în grade. 

In modul acesta sunt calculate următărele 

valori, ale lui zi intensitățile- 1, 22 resultă din 
formula (4). - 

i 

11; 2 4493408 2570271274 o 
12; = 74725256 = 442037 28" E 

11 == 3; F = 10904130 == 624%45(36(E3 
3) a = qi 2 = 14066198 = '805050! să 

n = 5; 2 = 17220760 = 986040'36%)5”* 
n = 6; 2 = 20,371308 = 1167011123” a 

Diferinţe- Valori corespundătâre ale lui: 

ie 70 = —0,21723 41 0,04719: 
18501016 - 

rez gg. > FO,12837 == 0,01648 
181010'25 „=> 22009132 = 0,00834 
apei = FOO7ONI == 000503 

44 35 i 005797  ==0,00336 
1 80930147“ _ 95/ 

„= 40,04903 - = 0,00240 

II. Relaţiunile de mai sus, se pot întrebuința, 

“relativ la lumina dilractată prin o deschidere 

îngustă, În maximul de vibraţiune şi de inten- 

sitate -a luminei, date prin formulele 'următâre 

(et) [az 
ii 77 Sinp > “ap sin y (14) 

IL 2 
în cari, 7 este lățimea deschiderci, p unghiul de 

. inflexinne, 7 lungimea de undulațiune, iar pla: 

nul ecranului se va lua perpendicular. pe direc- 

ţiunea razelor incidente. In casul acesta se va 

707 Sin zry sin 

? 
lorile maxime corespondătâre lui 1%, a. şi 2, 

aceste două din urmă fiind date în tabela de 

inal “sus, - 

Condiţiunea maximului 

“ zeysinap 7r7 Sin VW - 
7 = tang Ț . Să . (15). 

lua ze 

- ne- conduce la demonstraţiunea, riguros geome- 

-trică a problemei stabilită într! un mod empiric, 

că valorile maxime .nu coincid exact, cu un nu. 

x. , 70 
măr întreg '244-1 -de > pentru care tangenta 

devine atunci infinită și prin urmare nu mai pote 
fi egală cu arcul corespundător ; rămâne cu tâte 

acestea -a se căuta basa fizică a acestui fenomen. 

Dacă ne închipuim lumina ce trece prin acea 
, 

Și se vor putea ast-fel calcula va: 

| sinpy 2: sin ap „sîn Us ==3 sin osia pu=4sin (1/7008 

şi de Gre-ce 4<goo:   

împărțită! în (2z24+ 1) “mănunchiuri 

ca la o 

deschidere, 

(fascicule) de raze, atunci e. probabil,” 
diferenţă. de drum a razelor mărginașe extreme, 

care este cu ceva < (et up(resp. diferința 

de fasă < (244-1) =) se nimicesce, ce e drept 

] o parte mică dinal (24-ţ- 112) fascicul de: lumină, 

prin acţiunea incomplect anulată a celor 24 fas- 

cicule rămase, acestă perdere însă este întrecută : 

prin descrescerea. intensității luminose, atunci, 

când „inclinajianea cresce (adică când diferința de. 

drum = (22 +. 2 ze ast-fel că intensitatea lu- 

mine este totuşi mai mare în casul întâiă. Când 

unghiul de inflexune. cresce, intensitatea lumi- 

„n6să, care” „se mărise prin o mică micșorare- a 

acestuia, scade din ce. în ce mai mult, și de aceca 

valorile maxime (24241) A sa l2n-+ 07 se apr 0- 3 

pie merei. (A se vedea Billet, traite d'optique' “ 
physique T.l, p. :203.) 

Se pste obiecta că de 6re:ce la calcularea for- 

:.] mulei (14) nu s'a considerat scăderea: de lumină 

provenită din înclinaţiunea radelor, lormula de mai 

sus nu se referă la resultate provenite din acâ- 

stă causă, ast-fel că, coincidența principiului fisic 

cu acel geometric se pste considera numai ca 

eventuală. 

.Din observațiănile directe făcute de: Schwerd 

asupra unghiurilor 0 Va. 1. Corespundă-. 

târe valdrei „minime, urmeză că și acestea de-. - 

viază de la, teorie, 

Aceste valori minime sunt date conform teo- 

riei prin formula Isi mzc, de unde pentiu 
N 

M=1 a ' 

1 > 2. 4 > 34 4 > ap .. 

Avem după Schiverd (fenomenele de inflexiune | 
pag. 32) pentru lumina albă a: s6relui 

No. exper. 7, Pa Vi 
1 1353 128% 2'56% q18 

2... 02810230 432. 722 Da 
3. 0»689246 528 s83ş 

"* prin sticlă roșie 

155% 627 6. 12353141” 318%. 
517653 - Ț. 1 >274147” 338% 

       



Dia acăstă tabelă se vede clar resultatul c con- 
“Urar, adică că: 

d <'2W,, 1 < 3% VW < ph . 
„afară de unicul cas: 2'56” = 2 128%, în care 
însă sin 2'56<2 x sin 1'28%. Din acesta urmeză : 

„sin XE w aşa că asa i 
trebue 

să fie mai mare ca 180%, de dre-ce în casul con- 

707 Sin 1» 

d 
„trar expresiunea = —pentru , o valâre des- 

tul de mare alui. z, din asc, aşa dar şi '2 după 
(14) ar fi deviat fârte mult” de -valSrea minimă. 
Aşt-fel suposițiunea a devenit probabilă, căci, 

  

      

  

- în care sa pus pentru prescurtare; 
37 sin , . 
=, Sai mal general 

0 == 
7 
i (in W — sin 7). 

"e insemneză deviațiunea radelor' de lumină 
„„ convergente, din punctul D al spectrului, de la 

direcțiunea radei inijlociă MD. 
Avem _mai departe : 

cos” e = I—d (2), 

şi , - | „- 

7 | 

. 2 - 7 ia 

M = cos y [4 

i , o o - 

7 
2 7. 

( 
a Norco [| arcaszas + 
i 7 . UL 

a | 

de unde după integrare complectă: 

  
dz sin 2 aa: 

  

d. cos 2 ax 

de sin 2 at + d | a sin-2 az (2 —-) 

| dt COS 2 a (2 a =) 

o ” .. , Pa 

_53 
- 

când valorile „maxime. se deplaseza puţin către 
stânga, valorile minime se deplaseză către drepta. 
Aceste anomalii se explică ast: fel, că fie-care ! 
punct al spectrului, luat în înțeles strict, nu este 

„atins de un fascicul de rade. paralele, Și că ast- 
“fel interfereză rade, cu intensităţi luminâse di- 
ferite. Dacă sar cunsce legea „scăderii luminei, 
atunci din (14) am putea ajunge la diferite for- 
mule. Dacă admitem, spre exemplu, că intensi- 
tatea. vibrațiunei să fie proporțională cu o pu- : 
tere a cosinului unghiului de înclinațiune, atunci 
avem pentru găsirea formulelor (14) următorele 
integrale edi fig.): 

7 

<a
 

cos 3 con) dr cos 2 ax cos £, 

N 
| 

(16) 

Zos3 ecosap da Cos 2 a cos"s, 

s
|
=
 

(2 _ x) Cos p 

ă tang-e =. 7     

și i de aci i ncglijând puterile înalte ale fracțiunet 

(i cos? 1 
  

NA 

1 cos? „o ” 
> cap avem : : 

a = ra( x . 

  mici şi punend pentru pres: 

curtare b= 

  

„CO$ €. 

- 

a (a sin 2 (2 — +) 

— 0 | arcos zar (2— <) ; 

z 

N 

>



(2 7 sin e )cos a7 ) 

  

    

  

  

- [sina rdf, =) 1. d M = su = pi — 2 pe — 
l = co "i a faza: a? |sos a Pta aa i (17): 

| N = cos | sin a p cos 2 2 :) s sin a os a ! (= sin a; 7 sina “7 = 1 m pd — a PY ini di 2 ... Pa Pi a zal?” Za Î € iza 7 E 

și în fine i i i 
US) a=By MN. 5 

= p SS MI a it (| — | cos a , LI —a7sin a „) 

| ” a. sin 92. N ? că __ COS * m" (7? cos sos) _ 1 sina 7| a =B 7 sin? apti Zic 27 cosa/-+ TIE 2 

- ” : »- 

“în care “Ba represintă i intensitatea luminei inci- 
dente. - 

Din acestă formulă urmeză : 1) valorile maxime 
şi minime, ale lui z și 2, strict luate diferă. pu- 
țin de. acele din formula (ra); 2) In locurile co- 
respundătăre val6rei minime, nu se produce obs: 
'curitâte absolută, de Gre-ce radicalul, esceptând, 

„ casul corespundător unei valori maxime, nu pote 
deveni nici odată = O. Faptul: se explică ast: 

fel, presupunând că luăm fascicule de rade ne- 
paralele, nu putem ajunge. acolo, ca tâte razele 
să se anuleze -două câte două, de Gre-ce pentru 

„fie-care pereche de rade, se cere. o diferenţă de   
se . — 

21 P COS? 
42 B COS “sar cosa 7 

| “| 

„aceste componete nu pot atinge în acelaş timp - 
valorile lor maxime şi minime. 
“Formula (13) presintă, dacă P însemnză fasa, 
următ6rea relațiune interesantă. 

sin 
p- 

sin 26 pp (5 y. 
= cos( sau Ş   

  = „o 

ast-fel că: în casul unui maxim, intensitatea lu- 
min6să corespundătâre faser ( este egală cu in- 
tensitatea de vibrațiune corespundătâre faseiduble.   

  

drum, o intensitate de vibraţiune și o direcțiune. 

De 6re-ce al doilea termen de sub radical este 

o câtime fârte mică, și de Gre-ce pentru unghiuri 

mici de inflexiune, se pote privi cos p ca con- 

stant, formula (14) este suficientă pentru tâte ca- 

surile. : “ - 
Am; atras atenţiunea în deajuns asupra caussi - 

celei mai probabil», din care s'ar putea. nasce 

Gre-cari anomalii întrebuinţând formula: (14). 

“In formula (18), se pâte privi u ca resultanta 
celor două componente următâre: 

- sina” 
= B cos pi 

aj 

„sin A - 2 
nai i 

27 - 

sir "Lat i( 

Ei ap 

7   

N «
a
l
 

  sin y — sin 2) |] | 
: (20) 

sin w — „sin 7)   

este tot atât de ușGră- și găsim ca ecuaţiune de 

condiţiune - 

  

Căutarea. val6rei maxime a: funcțiunei. parţiale Se 

i | 705 , . . ă a .. cf, a 5 
. a. 27| sin p — Sin 7)| DC d [4 (sin 1 — sin 7)] 

: AA 2 cos ? 705 7 - e e = Ip /. - a A ! dz ? 

nu are nici o semnificare. 3 
IT] 9 fe 

Dacă însemnăm cu w valorile lui! 4 ce resultă “(sin sin = wsau sin p —sing= pprl22) 
din (12) at atunci avem: SE - AI 

) 

“sina po sina tan] P(snr— snz) ei 1. 

fiind. că pentru casul de față anulareă derivatelor 

e. 

p 
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şi din acestă relațiune se află unul din cele două 
unghiuri y şi 7, când este dat celălalt, | 
III. In casul unei deschideri paralelogramice, 
se. determină lumina difractată prin formula 

- 

(aa N ap 
sin —Ț sin gsiniy ) sin (sin zsinop) 

B E xi   (23) cu 
Ta , . 
ps psinw ză, . 

- pn 7 Sin VW 

unghiul între planul ecranulut şi un plan perpen-" 
dicular pe razele difractate, g şi „unghiurile - 
„între linia de intersecțiune a acestor dog- -planurt 

şi laturile g, & ale paralelogramului, iar razele - 
-de lumină incidente se presupun. perpendiculare: 
pe planul ecranului. 

Observând că p=—u=e, dacă 8 represintă un- 
ghiul paralelogramului, că -u este funcţiune de.- 
două variabile independente, găsim ca „ecuaţiuni.   în „care a, & sunt laturile paralelogrămului, y 

               
Tica za. 

„Lia 7 os (Ss sin p sin pn 

+ sin 4 sin 1 peleta sin ş sin ps (Ei 

2 

y
 

a 

[na sin ? sin sin pcos(2 

+ [ei sin ș sin a pcos(E sin ș sin y 

” „aceste ecuațiuni subsistă numai în casul când - 

“sin 9 sn peos (28 sin 

sin-y sin 1/ cos (Spui 

- 

A 

Din acesta urmeză după T, 

  

mb PR sin g sin y = z sin 4 sin w= Ha. (25) 

| d 
E „ka 

E „ -tang pr = 
2 d - 

z! 2 a 

| din care 'relațiune. se pot calcula valorile or g,. 
7 şi. 

„Dacă luăm: pentru fie-care e valără a lul. zi tâte | 
valorile lui, obţinem o serie “dublă corespun-: 
,dătâre duble periodicități a funcţiune (23). 
Ca şi pentru valorile minime, este și aci uşor 

de “demonstrat, că, dacă ne închipuim figura geo-. 
metrică. proiectată. ortografic .pe planul ecranu- |- 

lui, valorile maxime ale intensităței luminei vor. 
fi “determinate de punctele de intersecțiune a 
două sisteme de drepte paralele, care cad _per- 
pendicular pe Jaturele * paralelogramului; distan- 
țele acestor vaiori de valârea maximă centrală |. 
vor fi determinate de valorile lui a, și za. 

Dacă NP (fig. -3) represintă linia de intersec- 
-ţiune, a planului ecranului cu un plan perpen- 
dicular -pe direcţiunea luminel difractate, NO, 

„ proiecţiunea acestei i direcţiuni pe planul ecranului, 

sin >: sin ap) (SFin. 

sin ș sin psi (a sin 2 sin = = o 

———— tang = Pi 

de condiţiune pentru. valGrea maximă: 

(Zzsin gi p sin ) ia (62 sin sin pt ang 4 

sin 4 sin ) in (Esi sin g sin in pan ngp=0 | 

sin ș: cp sin 9) —sin (22. sin p sin »)] sin (e sin Zsin DN 

) afet sin 7 sin no) era sin y)= =0, | 

sin g sin în 4) = % 

(24) 

în cari, pentru z, şi a 'se vor lua” valorile” cal-" 
culate în tabela (23) după formula (12). 

Avem mai departe: 

5
 

   



„?. când rada vectâe corespundătore s'a luat =. 

"Dacă avem mai departe NA || a, AQ La și 

“atunci NQ-este perpendicular pe NP şi = sin Y, 

"-NB ||&, BQ 1, atunci Sa , 

 NA= sin g sin p, NB = sin sin p 

şi dacă luăm NA =2i%, Np.= 22! 
„Ba „20 

atunci punc- 

tele de intersecţiune ale dreptelor A, Buz sunt 

proiecţiunile valorilor maxime ale intensității lu- 

minei, fiind-că acele intersecțiuni satisfac ecua- + 

țiunilor (23), Aa _ i 

In modul acesta s'a construit fig. 4 în care 

distaițele Na, Na. . . trebue să fie pro- 

“ 257027'12”  442"37128% 
a 

2 7   porţionale câtimilor , 

  

distanțele Na, Nas « 
257027'12% 

d. 

„să fie proporționale 

„4420371283 
) o câtimilor „astfel   că întrun paralelogram 6re-care PORS, maxi- 

E (2 a 
sin |—— 

7 
B- 

ri 

UA 
TA, ._ PR X pia 
— Sin psin w. 7 
i] 

  2 7 
. 

sin (22 sin psin  ) 

Ri . DR iv. . e 
Sin p sin ,) sin (3 Sin 4 Sin 2.) Sin ( 5 

sin 7 sin w 

mul intensității luminei se înclină către unghiul 

interior P.. 

  

IV. In casul când avem 1 deschideri paralelogra- . 
mice egale, egal depărtate şi tâte în același plan, 

lumina. dilractată este determinată prin formula: 

2H7cC 
  sin 6 sin w ) 

  

- (2 ze € 
si - 

“7, 

sin (sing sin 

sin 6 sin 1p ) 

  =u Be 

- sin g sin 

se presupune dinainte, că punctele omologe sunt 

în linie dreptă; c însemn&ză distanța a două puncte 

omologe vecine, 0 unghiul direcțiunei acelora, 

cu drepta NP şi se observă, că diferințele 6—p=i, 
sati D—y==e-4-E sunt coastante. 

Dacă considerăm după obicihuință la deter- 

minarea. maximului 2, pe factorul P singur, a- 

cesta nu este tocmai corect, de rece nu.se 

pâte şti dinainte, dacă produsul celor alți doi 

COS 4, —sin 4, Fa COS 1» —Sin 4, 
——cotangp pe = cotang   

Xp; Sa 
= sinysinp 
A. 

"factori atinge în același timp: cu P valârea ma: 

ximă și sar putea căuta prin modul acesta de 

calculare, valori! maxime, acolo unde nu sunt 

"de cât locuri tocmai slab: luminate. De Gre-ce 

dp=dy=—a avem pentru adevăratele valori maxi- 

male .ale lui z, punend pentru prescurtare - 

aa, „ A 
„Sin $ sihp=— . (28) 

următârele ecuaţiuni de condiţiune: 

ZF 3 |n cotga 2, —cotg i) cotang (i =o, 

  

sin +, sin 4 

LX, COS 4, —sin ă, + 1 COS 1, —Sin +, 

sin +, sin 2 

aceste ecuațiuni 

Se vede bine, că dacă punem: 

+ 23 (n cotang ui 4 — cotang 3) = o, 
l- 

de condițiune trebue să existe amândouă în același timp. - 

n cotang n 4, = cotang +, sau n tang 1, =tang au +, (29) 

cari valori sunt necesare: pentru maximul lui P, u rmeză imediat ca în acelaş timp și 

„Fay COS 4, —sin: 2, ='0 și 4, cos a —sin 4, =a, 

      

  

a
p
a
 

ba 
D
a
i
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ast-fel că după formulele (25). şi (25) mm ce 

fa j sin sin ———— D= P 4 p= 
3 

- Sin g sin = 

numai -cu cele două necunoscute: p şi vw. 
Din cele spuse mai sus resultă pe cale ana- 

„litică sati chiar din figura. (3), dacă NK este pa- 
“ralelă cu direcțiunea punctelor omologe „şi dacă 
AK 1 NK, următârea relațiune între Fi ay Xa 

şi cele late” câtimi constante. ale” problemei,” 

7, sin (e+ă)_ pă sin £ 

Q 2c 

a sin : Bu 
care nu pote fi “satisfăcută în tâte, pentru că, 
i 42 2 Sunt cătimi discontinue. De &re-ce după 

- formulele (30), numărul şi posiţiunea valorilor raa- 
- xime rămân neschimbate, stai în contradicere 

„acelea cu faptul, ca în casul mai multor deschi-- 
„__deri există un număr mult mai mare. de valori 

* maxime, de cât în casul unei singure deschideri, 
"şi posițiunea acelora este” cu totul alta. De sre-: 
“ce în casul acesta se mai găsesce şi un al trei-- 
„lea sistem de linii întunecate, cari stai perpen- 
dicular pe dirzcțiunea punctelor omolege și cari. 

împart paralelogramele lumin6se, formate în ca- 
„sul unei singure deschideri, în spații luminose 
mai mici, se găsesc atunci valorile maxime în 
interiorul acestor spații, care suferă prin acesta 
o deplasare precum și. o'augmentare în numărul 
lor şi când distanţa la centru cresce devin din 
ce: în ce 'mai slab luminate. 
„Divisiunea acesta a valorilor maxime și mi- 

nime în atâtea disposițiunt felurile (mari şi mici) 
- perde din valOrea sa, în casul mai multor. des- 

” chideri, și -pâte fi lăsată la o parte tot aşa de 

bine, ca şi în casul unei singure deschideri. In 
fine se mal observă, că valorile maxime -în ca- 

sul de faţă nu se pot calcula tocmai așa de uşor 
„din ecuaţiunele (29), cum s'a făcut acesta maj. 

inainte. Fcuațiunea (31) pâte să existe î în acelaşi 

  n „U=aD (e pia 

3 (2 , 
(pen 

. = Di —— —— 
, 40 1 

(22 , 
- - - -— sin 

1.3.5 (â 

4.6.8 1,a, 

le trei ecuaţiuni 

23 ) 

IC. 

2, d 

zb 
  sin g sin p= , (30) 

  

| timp cu acuaţiiete (29), îndată ce +, 22, ta nu 

mai .represintă valorile particu' are.:ce. „resultă din 
(12) și (29%). . 

V. În fine, .mai r&mân următărela de obser- 

vat asupra luminei difractate .prin o deschidere | 
rotundă. 

Fie D diametrul cercului. și să ne închipuim 

“înscris într'ânsul un poligon regulat de 2 laturi; 

lumina - difractată corespundătăre fie-cărui trapez. 
"isoscel, este dată prin expresiunea 

- dr. (AD 5 3 
ş __ens p sin — Sin 7 cos p cos sin pi 

u=4Di 

Ma (2 
sin | 

“x 

  

TE sin — a 
2, 

Sin g sin — Sin %W 
HP: Zi i - 

„ (32) 

i 
, TC, : 

sin 9 sin 7 SI Y 

"De aci urmeză, pentru 2 = 00 și dacă obser. 
văm că ndp = 21: 

(ac 
„dp cos ps sin (2, sin 7 cos 57) 
  uU 29

 D: 

4 

„Î 
sin 4 

Saii în raport cu cercul întreg:  - 

D 
  

  

r î 0 

U=a — | d p cos p sin (a cos g,. . . (33) 
; 

Ă E a D 
in care sa pus pentru prescurtare a = 3 — Sin w. 

Dacă desvoltăm. pe sin (2 cos 'p) într'o serie și 

„integrăm, în limitele date avem -   
, a , 

1 păr f ” :) 

») (22 sin u 
ZA 13 LO 2 

4 1.2.34 _ 

) "| A | i 

ui (30)
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acestă serie după cum uşor ne putem convinge. 
este convergentă. De aci urmeză, că U, ȘI îm- 
preună cu el valorile sale - maxime Și minime 
sunt dependente numai de 1 ast- fel că proiec- 
țiunea figurei geometrice. pe planul ecranului, 
constă din linit circulare întunecate având printre 
ele spaţii inelare luminăse, resultat care concordă 
cu ob:ervațiunea. 

dU 21 Deosyf 
dy sin 

o 

Din aceste formule, resultă. 

și ca condițiune a maximului - 

  

jrpcoaţP   

ca 'condiţiune a minimului 

Tr 
22 sin cos p — , se (37) - - 

ia D.. ii DD. a sin. COS qp cos (22. sin 4 co 

sati 2—— sin Wcosp=-. (38) 
A 

; . 
1 

„ri si 
saii (13), care. face funcțiunea 

în care + represintă valbrea deja amintită din (12) 

  

n n 
-Maximă. 

tr. 7 

„Se va privi p' ca constant în aceste, formule . 
dintre cari, cea-d'intâiti a fost dată de Schwerd. 

Din. (37) urmeză, dacă V, wo. 

Despre pseudoscopia deserisă de ciitro dona zătmer. Mea 

D-nul Zăllner-a descris ufmătorul I fapti în t. CX, | 
pag.. 500 a acestor anale: 

Dacă avem un sistem de 'drepte perfect. para. 
Iele și dacă ducem peste acestea două sisteme 
de transversale paralele, cari pentru drepte alter- 
native să aibă aceiași direcţiune, atunci dreptele 
nu mai par paralele, ci alternativ convergente și 
divergente. 

| Plecând de la ideia că și acestă ilusiune, ca 
„şi ori-care “alta pusă în perspectivă, trebue să 

se bazeze numai pe anumite proprietăţi particu- 
lare ale unghiului vederii, ei o consider ca pro- 
vocată prin aceea că transversalele ad, ac, se. 
(fig. I) coprind între ele pe cele mai apropiate 
a “bac că prin urmare unghiul vedere: +0 este 

. 

. represintă 

  

sin Cos cos(E Ps wcos m sn (EP sin wi cos )) 135) 

| Dacă diferențiăm (33) sai : 

  U = = 
c bai

 

sin 1 
s. 

în raport cu 1, ăvem 
y — 

(aD 
9) — sin (7 si cos) =... 

unghiurile de inflexiune cotespundetdre | mini: 
mului întâiă, al duoilea . 

sin apti sin vp: sin pt: ri 253 

şi în același mod din (38); dacă m, pp... 
însemneză. unghiurile maxime, avem: 

sin 2 Sin” ve: sin ata = ai: 23: am i 
în care 4, Xe 23 represintă valorile . calculate 
ale lui ze din n (13). 

„ (Pogzeudori, „Annalen der Chemie. uud Physike, vol, 113, 180, poe. 335). 

mai mare de cât unghiul m'O'av, dacă O inzermneză 
posiţiunea. ochiului deasupra planului figurel. . 

De. aceea și paralelele din fig. 1 se. pare că 
convergeză în sus; din contră 

ele divergeză în jos, dacă posi- 
A ţia transversalelor este inversă. a . 

orele considerațiuni: . - 

. Ajungem la noțiunea  fisi- 

că a 'paralelismului dintre două 

drepte, socotind ca absolut constant unghiul sub 
care se vede distanța dintre ele în diferite puncte, 
pe cari le putem privi în același timp, lucru care 
pentru limitele acestea abia pâte_ diferi de 'rea- 

7 

- ; »( dp cos p sin (SPeosgpsiny). (35). 

2 îi m  . Pentru susținerea acestei păreri - € P 
A pot. fi citate între altele urmă- - 
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itate. De aci urmeză în mod necesar, că înce- 
„tarea aparenţei paralele .a dreptelor, în realitate 
“ paralele, pte fi causată numai printr'o. schimbare 

în raporturile” acelor. unghiuri de vedere, așa dar 
_printr'o crescere :sati -descrescere treptată „a "lor 
„și acâstă condiţiune este, satisfăcută prin expli- 
. carea de sus. SI 

„2. În favorul acestei esplicaţiuni vorbesce și 
| următăfea - considerațiune mult mai importantă. 
“Dacă principiul pe care se baseză ea este: adevă- 
rat, atunci urmeză. că ori-ce împrejurare care ar. 
pute produce scăderea unghiurilor vizuale cores- 

„pundătâre perechilor de transversale N/, ar face 
ca ilusiunea să fie mai pronunțată; din contră 
ori-ce împrejurare care produce descrescerea a- 
cestora face ca ilusiunea să fie mai puţin pro- 

- nunțată; acâstă consecință teoretică ! și găsesce o. 
aprobare evidentă prin compararea figurilor 2,3 

Și 4 puse una lângă alta, 

  

Fig. 2. „Fig. Tig. 4 

“In figura 3. transversalele sunt paralele; în fig. [| 

4 ele cOnvergeză spre înăuntru, din contră. “diver- 

“geză în figura 2. De: alt-fel este aprope. inutil să: 

mal observăm, că. punctele de intersecție ale ver- 

ticalelor cu transversalale nu merită. să ne ocu--|: 

păm de ele, de Gre-ce.nu aii nici un rol în feno- 
“menul acesta. , ii 

3 Dacă privim fig. :3 într'o direcţiune oblică, 
dar paralelă cu verticalele, sai mai bine dis, ast-. 
fel ca planul vertical ce trece „prin direcțiunea ve- 
'derei să fie paralel -cu acele linii, atunci conver- 

gința (resp. diverginţa) acestora se micșoreză, și 
.dispare- aprâpe cu totul pentru o posiţie fârte | 
„oblică a ochiului. Acesta se pâte esplica cu aju: 
torul principiului enunțat; aşa - că pe: de oparte, 
din causă posiţiei oblice a ochiului, transversalele. 
par a se apropia unele de altele și ast-fel neega-. 
litatea “unghiurilor, “sub cari se văd perechile suc- 
cesive de transversale: N 7, "dispare încetul cu în: 

cetul ; pe de altă: parte însă întrega figură pare 

  

scurtată, prin care fapt ideea. “despre posiţia re-! 
lativă a transversalelor: devine: mai sigură. 

-4. Cu totul alt fel se întâmplă dacă privim fi- 
gura în sens Jateral, In. direcţiune normală avem 
același fenomen ca mai sus ; din contră conver- 
gința apare (resp. diverginţa) cu atât mai pronun- 
fată cu cât privirea laterală e mai oblică. De Sre- 
ce pentru o privire “laterală oblică. figura. pare a- şi 
perde din lățime, pe când . lungimea ei rămâne” 
neschimbată, “ea pare cu atât mat considerabilă .: 
și prin aceea devine şi ideea despre paralelism 
mai puțin, sigură; 

restrinsă cu cât posiţia ochiului faţă de figură este 
mai puţin simetrică. Prin urmare, e ușor.de în-- 
țeles, că înțre direcțiunea verticalelor şi: între una - 
normală pe acesta se află o. direcţiune laterală 
intermediară, dependentă; de „direcţiunea, -trans- 
versaleloi, pentru care lipsa de simetrie și defox- 
marea subiectivă a.. figurei să. fie: maximă, pen- 
tru a produce ilusiunea cea mai pronunțată. Zăll- : 
ner' ne dă pentru acestă direcţiune un unghii de 
450. aproximativ. 

“Încă câte-va "cuvinte pentrii esplicarea frânge- 
„rei aparente şi. a dislocărei . transversalelor (mai 
evident fig. 1). Pe câtă: vreme ochiul urmăresce 
direcţiunea a d (fig. 5) a bandei transversale prin 

cesta e vădită şi predominantă numai 
direcțiunea verticală și ori-ce direcţiune 
trebuesce să și-o precugete, de aceca 

tere în sensul verticalei spre în sus. In- 
versul se întemplă la cf, adică o dis- 
locare. spre în jos. Se recunâsce : ușor 

că acestă „pseudoscopie e cu atât mai 

  

„ticală, saii chiar cu cât privim. mai 'la- 

„teral și anume în direcțiunea vergei 

transversală, căci aste fel direcțiunea . transversală 
este întru cât-vă relevată prin. varga. verticală: - 

D-nut dr, Weiske, care a luat. cunoscință des- 
„pre considerațiunile esplicate aci, a ajuns la o 
„interpretare a acelei converginţe - “și diverginţe, 
care în principiit nu. diferă mult; dar este mai 

Fig. 5. 

„simplă, și pe care. a avut bunttatea de a mi- -0. 
„comunica; Ași-anticipa, dacă ași publica aci es-: 
plicarea domniei-sale, 
țiunea -să facă. Cred că amindout aceste espli- 
cațuni se complectâză una pe ; alta; mărirea ilu- 
„siunei în fig. 4 precum și micșorarea ei în fig. 2,   

  

nu ar: trebui” să, rămână cu: totul neconsiderate. 
“. 

„acâstă idee este cu atât mai | 

“ lăţimea vergei verticale AB, iar în a-. 

” direcţiunea - subiectivă | suferă o aba- 

slabă, cu cât e mai îngustă varga ver- 

lucru ce însuși are inten-:
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Formulă barometrică pentru înălțimi mică. 

(Pogendorii, Annalen d Chemie u. Physik. vol. 113, p. 336), 

  

arată că pentru înălțimi, cari nu trec peste 1000 

„sait 1200 metri, sar put€ întrebuința în locul 
formulei barometrice a lui Laplace: 

5) 

1090 
  h = 183ogm: log. 2 (ușa 

„cea următdre care e mai simplă : 

E) 
  h = 16000m: Ba( ura TG0G 

Ultima resultă în prima, dacă * în desvoltarea 

 logaritmului după E a neglijăm puterile mai în- 
57 

“nalte -ale acestei mărimi. Coeficientul âre în rea- 

litate valârea 15976, dar pâte fi inlocuit fără e- 

r6re apreciabilă prin 16000. 

Reflexiuni asupra formei atmosferei. 

"Extras făcut de autor, .dintr'un memoriă comunicat So- 

cietăței române de sciințe). 

“ Cosmos, Vol. 20, p 732, 1862, - , 

  

« Atmosfera fiind: un fuid clstie mărginit la 

partea sa  superidră, trebue neapărat .să aibă o 

“formă analogă cu a globului pămintesc, modili” 

cată prin forţa centrilugală care cresce cu înăl- 
țimea precum și prin insolație care e mai pu: 

ternică. la ecuator de cât la poli. Este evident că 

acestă formă, ori-care ar fi ea, nu va fi nici decum: 

” invariabilă, supusă cum este?la diferite cause per- 

turbatâre ale echilibrului atmosferic, dar în tot- 

dauna se pâte face abstracţiune de aceste mici 

variațiuni și atmosfera va avea atunci forma unui 

elipsoid de revoluțiune a cărui turtire va fi mai 

mare de cât'a globului pămîntesc în urma efec- 

tului celor două forțe mai sus” menţionate. Cu 

tâte acestea, e bine: să observăm, și acestă ob- 

servare îmi pare destul de importantă, că turtirea 
terestră insăși tinde. să micşoreze pe. acea a at- 

a — 02 = apt — dit sat a? [1 = (1 — 07] = a [i — — a) 

  a 

2. = gg = 120105, În =+ iai] a, = 125555 E | : ji 
859 

lităței numai, 
3 

In Comptes-rendus, T. LII, p. 221, d-l Babinet 

unui elipsoid 'homofocal cu acel al pămîntului. 

  
a? . - - . 1 

1—(1 —o)? | = 0,993697, 0, = — == 0,003156, | ( >] 993697, 0. == „7 == 0,00315 

mosterei și distruge în. parte -efectul celor lalte 

dou& cause de: crescere. - 

- In adevăr, elipsoidul terestru exercită prin masa 
sa o atracțiune asupra atmosferei, și acesta, pen- 

tru a rămâne în echilibru, va trebui, conform teo- - 

remelor cunoscute” din mecanică, să iea forma 

: 
Insă este ușor de vădut că turtirea elipsoigilor . 
homofocali se micşoreză cu atât maimult cu cât : 

dimensiunile lor cresc. Să însemnăm pentru ac€- 

sta cu a, &, a, b, semiaxele elipsoidilor terestru 

î 

„și atmosferic;- prin o, o, turtirile respegtive; prin 
2 excentricitatea lineară comună celor doui elip- 
soidi; prin e 'excentricitățile numerice respec- 

tive; condiția de homofocalitate va fi exprimată prin 

ecuația. îă ă 

1. 

| ratb: pd, 2 
sai încă: | 

C=ae=aa 

de.unde se deduce 

ba Vi a i b=aV ie, 

da Vie 

Când vom ave a, > şi prin urmare a <e.. 

| 
haz - 

| 
| 

o d d. . - . IER: 
va' resulta > işi se vedeică axul cel mic creș-. ! ; 

  

d 

te mai repede de cât axul cel mare. Se mai i deduce 

încă - | , | 
Vad a—d ui 

în caza 0, <9 îi 

a 

Să ne închipuim acum că înălțimea a, —a a i: 

atmosferei la ecuator ar fi de 25 mile geografice i] 

(aprâpe 200 kilom.), sai încă, cea ce este același 

lucru, că raportul între razele ecuatoriale ale glo- 

__ 352 
SS4 

care se apropie de cifrele date a d.G.G. Schmidt. 

bului și ale atmosferei ar îi — raport 

Turtirea pămintului fiind 02033 =9,0 03343, N 
299.153 

resultă că | . 

b=(1—0) a— 0996657a, (1 a = 0,993325 - 
Se găsesce în urmă:   

unde sa făcut a=— 1. „Inălţimea atmosferei la ecuator « și la pol ar fi deci, sub influența homofoca-



G1 

da =0 029103, bd == oc291s8.. 

sai mai bine 1 şi 1003264. - | 
Să însemnăm prin .- 

A, B, S semiaxele și turtirea elipsoidului at- 

„mosferic supus şi la - acţiunea gravităţei și la a 
forței centrifugale ; da - 

+7, coordonatele unui punct 6re- care luat pe 

suprafața sa; -- a 

n unghiul ce face normala în acest punct cu 

"axul cel mare; 

_p, latitudinea “punctului 7,9; 

„ef, c forța centrifugală . la latitudinea 7 și la 

ecuator ; -- - 
- 4 efectul gravităţei la latitudinea q, aceste trei. 

forțe fiind considerate la limita superiră a at-- 
mosferei, şi vom ave: i 

_a 

d, A 
ay 
dr 

ao tanga 
Ba r tangu 

  tangu = „tang u = . 

Dar pentru ca punctul zy, supus acţiunei gra- 

vităţii și foiței centrifugale, să se găsescă în echi-- 

libru pe suprafața atmosferei, trebue ca resultanta 

SSN 
2 235 (559 859) 

A TD —_ 

(1 
(ut cala) 

= 0005031 = Da 

După âcește.date găsim: - , 

A = 1,029103 * B = 1,023925 

A — a = 0,029103 DB —0.= 0,0272€8 

sai 1 și 0, „93695. — Este bine a reaminti că a- 

ceste cifre nu represintă nici decum adevăratele 

dimensiuni. ale atmosferei, care mai depind de 

expansibilitatea ' sa, de insolație, de atracţiunile 

luni-solare și «de o mulțime de alte împrejurări, 
„de care nu am ţinut, sâmă în cea ce precede. 

„Sar găsi pentru turtirea :X o val6re. mai mare” 

„de cât 75 dacă, neținând: semă de homofocali- 

tate, S'ar însemna prin c« unghiul normalei la un 

„elipsoid asemenea cu- cel pămintesc; ar trebui 

| A d 
“atunci 'să se înlocuiască raportul “A ZI prin —cea ce 

“ar duce Îa valârea 

I 
3, = 005218 = 7 . I9I: 

Observare. — Se mai pot determina aproxima- 

p. 

acestor forţe, socotite pe, tangentă, să- fie egală 

„cu zero sai că 

-2 sin (ue sin [TA 

de unde se deduce succesiv: 

(p cos”a—') sin up sin « cos u -. 

      

  

terminat cu o prosimaţe suficientă punând : 

    

  

ii =i(6 | 2= a 

098: 998! 1 19099969, 

tiv, dimensiunile elipsoidului atmosferic, observând- 

că înălțimile a două -colâne diferite de aer sunt 
în raport invers cu greutăţile lor; 

ușor că O mică erâre făcută la determinarea. înăl- 
țimei uneia din cele două colâne atmosferice con- 

tanga _ cam? B.. 
tangu pcosa. bi 

Bi |. d 7 
= —4/l— 
A ia Vi „cos. 

Observând 'că c =c cos g, sai aproximativ. 
d=c cos c, avem: . 

a au să , e Das 4 L— — 
E A a 2 

i - 

Forţa centritugală c este= 024, sai încă e= 

a ca 1 884 
n Cât „despre 2, el va fde- 
289 -. 239. 359 P P ? 

E ag) 

dar sar ved€ : 

siderate, ar putea să afecteze în mod notabil va- : 
Se Jorile lui. B și 3; 

“prin acestă metodă diferă de cele găsite mai sus. 

“Să însemnăm, de exemplu, prin 
d înălțimea atmosferei la. latitudinea p= 450; 

"7 raza vectore corespondentă « a globului, « sai 
încă 

a z a 
r= 7 N n — ” . 
NEI 

Vii 
0430113, unghiul normalei dusă la extremi- 

tatea „acestei rade și -determinată prin: formula 
-1 

| a 
Să observăm că greutăţile col6nelor de aer / 

și a—a Sunt aprâpe proporţionale cu mijlociile 

forțelor exercitate: la cele două limite ale atmo- 
sferei, sai mai, bine cu cantitățile: . 

tang a = —> 

ast-fel resultatele la care ajung . 

-



  

= fa a aripi 
(0 — (0 

ot i. ssp(rrt) 
"şi vom avea proporțiunda, o 

a ah: 

Se v va: calcula. > prin ajutorul ecuațiunei : 

fai câs e) 

  

N org a: 

oa: 96861, de „unde 4 

    

fa _ 
za ) 997 367 ) 

  

s59 Ss. RR 

las) (354) 559 559 — o 6861; a „a 2X289 9 

96856 
07263 0,02 10; 
97367 x o 3. 

  

Cc A: e aa i i 
de unde se scote aproximativ : i RE 5 po : . 4 Bi Ni - - ă a - . . . 2 2 d A A ! î V2 I-+k+ (cos ceia: 2 i LT | a Si 7 2 ss [ pr 11028903 i -- = | op = — e 1 2007 308— —————— ); == 1,007696, (1 — IS L a ha. / (1.029098/. - | I-+ „Sin « ya sinea | iii - 

(0) o 1 —S= -— - - - : - 
0996174 0005326 == 261 , E 

Extras facut de autor, 

pi A "Ditracţiunea Iuminei (2) 

din mat multe memorii comunicate "Societăţet române de sciinţe. - dă 
(Lea Mondes, Vo, ur, pac. 273, 1569). 

  

= 

| L Difiacţiunea luminei dă o serie-de fenomene 
“cari: ai contribuit puternic a stabili „în optică 
„teoria ondulaţiunilor; din acest punct de. vedere 
“şi din causa marelui interes și a- însemnățăţii ce. 
presintă, ele ati atras atențiunea' fisicilor, Obser-. 
vate pentru întâia Gră de” Grimaldi, interpretate 
de Young, ele ai format. obiectul unor studii seri- 
6se pentru Fraunhofer, Fresnel și d-nul Schwerd. 

„Cu tâte acestea, terenul difracțiunei este așa de 
imens în cât “ţi permite în tot-d'a-una să remaniezi 
și să -complectezi unele părți şi am'să m& ocup, 

  

(a) Acesta lucrare este urmată, de următârele cuvinte sub- 
scrise de. „]/orpno directorul revistei Cosmos: Ă 

câcăstă notă, primul ecoă al aspiraţiunilor sciinţifice ale 
provinciilor românești, face cea mat mare ondre tinărului săi 
autor, şi îi mulțumim că a dat întaetate revister Cosmos. 

Socictalea româuă .de Sciințe, al cărel unul din fundatori 
este d-nul Bacaloglu, de abia sa constituit; ea va fi atant-: 
gardă a civilisațier în acâstă ţeră atât de nouă încă,» 

(2) Acâstă lucrare se. mal află publicată,” cu mici deose- 
biri, în Grunerz, Archiv fir Math, u, Phys. T. XL. 1863; 
la sfirșit se află data. Aaiiă 1561, când Pacaloglu a terminat'o.   

s 

< - . . 

în cursul. aces că lucrări, despre fenomenele difrac-: 
țiunci: produse de mici. deschidături. 

: “ Incep" prin deschiză-. 

tura- îngustă, . și voii 

stabili formula care se 

referă ci' urmând 'me- 
toda domnului Schwerd : 
simplificată. Figura _1 

represintă proiecţiunea 
.. deschizăturei asupra pla- 

-- nului determinat prin. 
radele incidente, și “ difractate. Să împărțim lăr- 
gimea deschizăturei AB=— în 4 părți egale din . 
care una să fie 2. Faza corespunqătâre punctu- 
lui P depărtat de A. cu 3 va fi, observând că 
unghiul « este negativ în raport cu x: - 
2 a = Pt Pp,) = _ 25 22 (in X—sin 4) 

și vitesa- de oscilare va fi A,sinauây. - 
" Aplicând acâstă formulă fie-căreia din părţile 3 

al căror - număr este 2, "vom- ave ca vitesă re- 
sultantă: | a 

  

Fig: 1. 

N 

up ! 2ap'j 
*  



A,(sinaây--sinsa24-F-sinsaaţ-ț. „ksin[2n. —1aă, 
=A, sin2a2) <- sina singaâry E... -+ sinalvţsin [an — Ia. 

sina - 

IT — cos 2 nas; — A i — 
2.sin a8 

sin nad 
    

  „sin and - 

sai înlocuind. sinusul arcului fOrte mic a [” prin 
arcul însuşi : - 

pa sin a 
(4), -   ! sin az; E 

. 

A . . - j n a i „observând d'altmintrelea că „2a.—— în este faza ra- 

zei care trece prin mijlocul lui AB, şi în același |. 
timp, faza resultantă (1), și. că (n A,) = A cos b 

este intensitatea - vibraţiunei incidente, “vom .ave 

pentru intensitatea 7 a razei diifractate prin. des- 

chizătura de lăţimea : 

sn] 5 3 (sin X—sin ] 
sa 

  

(1) u=— A'cos b-— a 

i = (sin X— sin d»). 

S'a admis, în ceea-ce precede, că cele două 

RE planuri. normale la razele incidente și difractate aă 

o intersecțiune. comună cu planul ce conține des- 

chizătura. Am să tratez casul când acâstă coinci- 

dență nu . are loc, şi deşi „în aparenţă acest cas 

“mu presintă nici un interes, se va. vede curând 

marea însemnătate a formulei ce va resulta (Vedi 

No. II). Fie KL (fig. 2), deschizătura al cărei plan” 

  

  

Fig. 2. - 

coincide . cu acela al figurei ; Î NI şi ND sunt in- 

(n se ajunge. la acestă consecință, enunțată de d-l. Bilet 

în tractatul săâii de optică fisică,. Vol. I pag. 200, comparind. 

după cum a făcut d-l. Dahlander razele cari trec prin doue - 

puncte egal depărtate de mijloc, 

ag 

dreptunghiulare, 

"„=Acosb — 

  

tersecțiunile cu acest plan ale celoi dou planuri 
normale . cu direcțiunile luminei incidente și difrac- 
tate; să însemnăm prin —b și X unghiurile ce le face 

“primul plan cu fie-care din cele "două din urmă ; 
fie BF o direcțiune 6re-care în Planul deschizaturet 
determinată prin unghiurile m 9 —p! şi pi un- 
ghiurile ce le face cu fie-care din planurile nor- 
male; vom ave, din cauza triunghiurilor sferice 

resultând din acestă construc- -: 
țiune:, E a 

sin u- = sin & sin X, sin p/ = sinw/. “sin %. - 

Faza pentru un punct P din AB=       

stai SE Gin sin ::) (Gin 2 sin Xosiniy sin b)x 
: - * 4 i 

și lumina “difractată totală. -va depinde de cele 
doub integrale : 

  ţi dx “cos = Gin = sin X. — sin g sin %)] o. | 

SI 

(sin & sin X —-. sin %! sin o); 
- .. 

- ..__ roz ți d sin [E 
o: d 

în sfirşit identitatea 2 va fi: n 

sin] 3 (sin p — sin n, )| 
u= A cos pi 

3 (sin p, —-sin u/) 

(2) 

sin | -—- (sin 7 sin X — sin ș! sin b) |, 
A 5 a ! -J,. 

| îi 
- Si (sin 

+ 
7 sin X — sin ș! sin ) 

II. Intensitatea vibrațiunei z, dată de formula: : 
(1), saă acea a luminei u3, atinge val6rea sea: 
maximală ori de câte ori: 

d 7 (sin X-—sin 2;= = mi 

wi însemvând un număr întreg. Cât pentru maxime 
se scie că d-nul Schwerd a determinat unele dn: 
ele prin interpolare. D-nul Bilet reproducând în 
excelenta sea operă, Optica fizică, calculele d- lui 

- Schwerd, observă. că metoda directă a maximelor 
conduce la nisce .formule: prea complicate pentru 
ca ele să pâtă servi la determinarea lor directă, 
Cu tâte acestea, în 1860, am publicat în Analele . 
de fisică ale d-lui Poggendori, o metodă pentru 
a determina, într'un mod ușor și precis, aceste ma: 
xime nu numai pentru o crăpătură, dar și pentru pa- 

ralelogram și pentru cerc. Mai târzii, am aflat că 

unele din resultatele găsite de mine existaii mai 
înainte întro operă:a d:lui Knoche nhaaer, pu- .
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țin răspândită se vede ; însă metoda d-lui Kno- | 

chenhauer 'mi pare neexactă, când e vorba de, 

paralelogram, și  fârte complicată pentru cerc. 
Fiind-că determinarea directă a maximelor este. 

încă puțin cunoscută, precum resultă * din obser- 

vațiunea chiar” a d- lui Bilet, o voiă reproduce aici 

în câte-va cuvinte trimiţend pentru mai multe a-. 

mănunte și pentru consecințele .ce decurg d'aici 
la memoriul 'original (Pogg. Ann. „Pl 's, vol. CX. 

"p. 477 şi urm). 

  

Factorul | 

si — b A | sn [226 (sin X sn )] | sin ay. 

3 (sin X— sin &) a 

“care întră în formula - (0), dă pentru condiţiunea 
maximului ” 

q Sin ay 

a _ al cos a —sin aj . 

da a: Ni 

sai tang ar = at. (3) 

Fie 6 un unghi <— n un numtr întreg, 

vom ave: , | Pi 

aţ=nz+0= tang $, 

4 

şi desvoltând —-—6 într'o serie convergentă : 

= d cotgi — — 0 = cotg W— cotg) PS, 2 N ae e DIE Ia a 

a a a II (n + —) 2—a[= ap azi? Gas -..14) 

“Lăsând la -0, parte, din causa micimâi lor, toți” 

termenii începând de -la al douilea inclusiv: 

la — ( 1 +2) - ai 1—0 

„ şi, prin urmare, 

  

a i Ii 
N ZE 

aj= (n+ —): 2: = — 

br 
A 2 Si E aa 
2 2. 6 

T 5 “În +a - a 3 zp- 
Valârea lut ay, dată: de- acestă formulă, cere o 

mică corecțiune pe care o. voiti-calcula precum 
„urmsză. Se representăm prin S val6rea absolută 
„a sumsi termenilor neglijați în seria (4), ast-fel 

    

    

  

PA 1 

DS rată > gat 7 gaip 
riguros, 

Me 1 
-IN_ic 2 nt (n is E 
a rr 

11.3 = 11.3 
214.6 a 2 IA 
[( INZ LS z 
nara ET Res” 

şi vom ave 

  

  

  

  

  

I 

(rs) 

e<S+ 

saii, făcend: sumele indicate: - 

  

6: 
L 

SALE ses 
  + 
(mr)z 

1 

  

  

Vom ave de asemenea: 

| csu - -   

(net | 

   



  

  

  

  

| [( +a] - elle] sI ta Esi] zbor) 

nr ae] Sa + el e îi, i a 
  

Er6rea 

  

este deci „cuprinsă între două num=re a căror diana este: 

  

e 
"care pertru' n=1 nu ajunge nici la vuldrea de 

„Se: va putea calcula deci (a +) cu o: aproxi-: 
mare: de 2”, cu ajutorul formulei :. 

           

T 0,6366198 - 02550117 | 6 1=—(2 | 20 op DS [căi pe ea 
0,2091368 - ozn 0,2404633 |: 
nu) + (2u 7 E Ta (2-a) + 

- 7 

ă ” is +. 
„Cat. pentru S, se va „calcula vâl6rea sa cu aju- 

„torur formulei : e 

| a E 1 
p | - - 3 3057 3. 3 = 25275 p 

“întrebuințând valori” apropiate de ale lui a [3 pentru 
N=1, vom avă peS cu o aproximare de 0,00009ş. 

Cu ajutorul acestor formule am calculat cele 
12 d'intâii' maxime ce se află în citatul memorită 

- Și în Arhivele math. fiz. ale d-lui: Grunert, vol. 
XXXVI, pir. 

Ecuaţiunea (3) dă demoristrarea rigurâsă a ace... 
, stei, teoreme care nu s'a stabilit de cât pe dibuite 

 Dasându-se asupra câtor-va valori numerice. 
. maxime Și adică că înaximele lu) u nu corespund 
exact cu fazele egule: ca an număr fără. so? de. 

=, căci atunci tangenta | devenind infinită nu mai 

fate fi egală cu arcul corăspundător ; din contră, - 
faza trebuie să rămână în tot-d'a- -una inferi6ră 

z 

- lui (2n pf 3 

valori potrivite și să potă, prin “urmare, să înde- 
plinescă condiţiunea (3). 

rs Ia îs] 

| amci curbă 

| puțini. ard “diametru rectiliat. Se' scie lungile și 

"| aceste. fenomene“ și numai, 

| “dăturei ABCD (fig. 3) să-o 

pentru ca tarigenta sa se păstreze 

i SARE = | ua 

ENI A n 3) = + es] Ia 
IL: “Formulă: (2).are să ne. dea o'metodă frte. 

simplă spre -a determina lumina difractată pr 
e deschigără presentând for ma unul segment sait 

închise dre-care, “car să aibă cel 

penibilele, calcule: cu ajutorul cărora se determină 

pentru. „Câte-va casuri 

“. | speciale, şi nu “cred de prisos să aduc la cunos- 

cința tuturor. o metodă sim - 
plă și aplicabilă - la tâte ca- . 7 

'surile, - „7 - 

"Fie DB: diametrul “deschi. 

împărțit în porţiuni para: . 

lele şi conjugate cu diime- 

tru DB.- ii 

- Lumina” difractătă prin o: 

“porțiune; Sre- -care FE=2x „va. fi după (2) ș şi ne- 
ţinând scmă. ide factori” constănți : 

a „25 
sin]. 
Lo -- 

. a 
i 3 bin — sin ji) 

  

Fig, 3. 

  (in = — sin 4] E 
RR 

  

“ Fiind. că: acestă.  resultantă are aceiaşi fază ca 
-raza- ce trece „prin. „mijlocul - G al lui EF, se 'pâte - 
suprima . tot restiil deschid&turei păstrând numai ” 
porțiunea. (Armată de diametrul DB, și înmul- 
ţind coeficientul “de vitesă. al: razelor ce străbat 
fie- -care din punctele lui: Dă, prin cantitatea co- 
„respundătâre” a. “Lumina, difractată . prin "deschi- . 
dătura ABCD'va a; depinde „ deci de. “cele două in   tegrale simple :.



A DB ŢI N a ar “sin 3 (sin, u = Sin u. | 

M = dy sin -z a m 

oa sin 
- cos Ea (sin Ă — sin | 

Dope paza a: 
Da sa (sii y. — sin u 0) N 

N = | dy sin 2 — et 
pn Da > [sin p. - sinu/),   

| Sin [i (sin v , — sin ”] - 
' . ÎN . _ 

în cari y și—y/ însemneză inclinarea- diametrului, 

DB asupra celor două planuri. normale. cu: razele 

incidente și difractate;. se va elemina > cu aju- _ 

. torul ecuaţiunei curbei ADC. , 

IV. Să aplicăm. formulele di mai: sus la 'para- 

lelogram (fig. 2), să: însemnăm prin a,.2 laturile 

„sale: să observăm că în "acest "cas factorul frac- 

ionar! sub integrale este coristant și  valoreză.: . 

za 
sin [2 in sine) in b.- — sin: p 5), 

ma 
Ţin b- — - sin p! ] 

să integrăm cea ce rămâne și vor. av cele” două 
expresiuni : E aa 

«i 7 

i „(aa N 
sin [ —— fin —sin ui] 

M==ab sin s —--——— — 
Ra ep 

—- (sin u— sin): 

sin -— (sin y — sin 1) Aaa 
= 

  

  

ş (inv =: sinv). Eau 

, za e: e “i E 

sin | —— (sin u, —'sin u: )) 

  

za . 
(sin u — sin E   

  

- de unde se trage- cu , aproximaţie de un factor 

constant. ! 

o sin Ş = (sin 4. — sin DI 
u =—   

Ta 

o 
EI 

  (sin — Sin pi?) |   
  

66 ” 

za - 
sin ( (sin y — sin v n) | 
— DT 3 - 

  
d 

(sin y — sin V) 

și, reamintindu-ne 'că: 

sin u, — sin sin X, sin = = sin % sin b; 

sin y == sin / sin X, sin Y — sin 4 sin nd, 

avem, în fine: - 

- sin (3 (sia zsin X — sin ş' sin )) 
  

  
5) uz x 

oi Ş bin ș sin X — sin ş' sin &) 

sin = (sin 7, sin X— sin sin ea), 
  

= (sin 7, sin X — sin '/ sin d). 
+ 

"Să presupunem, că. “fascicolul incident cade | 

întrun mod normal asupra crăpăturei, ceva-ce 

revine a face b=o, şi vom avea: 

  Sin (22 sin e sin X).: sin sin sin ) 
d : | d - 

. >= —Z - - XX Z A R ” 

sin ? sin X — sin 7 sin X. 

  

  

Fiind-că avem $ —/ == 180% — s; 4 va de- 
pinde. de cele două variabile "2 şi X și vom av6, 

diferențiând succesiv în raport cu % și cu X, “cele 

„două ecuațiuni de condițiune spre a determina 

maximele : 

„A sin 3— sin / sn X) tang 4: 

-Bisin is 

za, 
A sin n (Ban sin + sin x) + B ini sin % sin sin) 

  sin în) tang + = 0 
Li 

“în care s'a făcut: Bă 

  
ma 

A=3 

“sin (24 în (î 
SR (S 

sin 7 2 sin X cos( Se si sin « 'sin X ) — 

  sin + sin x), 

(3 sin. sin x) — 

sin î sin 7 x) 

  

               

“Aceste ecuațiuni nu vor pute să subsiste de 

cât dacă . „vom ave cele două ecuațiuni simul-. 

tanee ; 

i 
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A=0,B=0 a | a 'd | NE 

sai: 
o sin(SE in a sin 792) | za . ma Me tang (= sin 7 sin X)= Ț sin *sin X, dy sin s isa x . 9: = (sin 2 — sin o) 

) 

tang ( sin */.sin x) = 2 sin :/ sin x. 

cos: (Ș (sin 3 — sin2)y) „(A se vede pentru mai multe amănunte, pri- 
vitâre la aceste maxime, Memoriul 7 a mei citat mai sus, Fogg. Annual, : „te (sin a — sin a) —y Phys.). 

  
V. Trec la deschid&tura _triun- % sin e 

a
 

  

  

    

ghiulară (Ge. 4). Pun BC=a, AC=, „7 (ina — sina). AB=—c, AD==d și însemnez un- 2 
| ghiurile ş, v...... privitâre la aceste sin (2 (sin 3 —sin 2) ysin) „Fig. 4. patru linii prin e, a; 3, 6; %, Y', NE | a 3%. Integralele (7) vor lua forma: saă, înlocuind produsele prin sume : - 

I 
” d , 

. 

e — sin e e 2 _] 22f 1 . PI any M = | dy sin (za [sin a — sin a) -+- ad [sin € — sin 2]: Da = (sin 2 — sin a') Ii 
| ' 

- 231 sin a] — d fsin a n Y | + ay sin (Fa a [sin a — sin a'] — [sin î -— sin 22 
- 

"O . . | | 
. | 

Se — sin s p 
N —— 2 | d cos 22 LL a [ : - 4 d SS : g y 

| N=- y cos (3 Zalsinz sina] — [sin â — sin &) ii 3 (in a — sin 2) Ş . E E | S 

d. 
i | 

js dy cos (i ati ana [sin 3 sin 2] | 5) 
9 

observând că: (1) 
o , a 

d Gin â — sin 8) — a (sin  — sin ) = b (sin & — sin 6), 
PE N II , - “d (sn 6. — sin %) — Z a (sin a'— sin a) = c (sin ( — sin 7) 

și, efectuând integrările între limitele arătate aflăm: 

    

  

    

pu aq sine. | — cos (SE (sin £ & — sin 2)) == (sin + — sin 2) MD — 220 II a Ș (sin 4 — sin 7) — (sin £ — sin p) =. (sin [ — sin *f/) |. 

— d sin e | [e (in ș î — sin f ) (ze in i — sin =) N 5 
Ș (sin a — sin a”) — (sin f — sin fi). E (sin - i — sin %) IN 

  
  

(1) E de ajuns pentru ac6sta '4'a închipui prin punctele A, B, C, D, opt planur normale la rectunite razelor inci- dente și difractate, 
”
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ntensitatea luminei difractate prin deschidătura: triunghiulară va fi deci 9): 
— —lo _- — - - — 

  

(| /ab-,. , 2. 25 .. 
gs cs: | | sin(2 (sin & — sin )) , “E 3 (sin * — sin ). 

ue = | X a Aa iii, + e 
” Ra 2% ” . pi = - 7 ” 

E (sin a — sin a') 250 (sin p — sin 5). (ein = sin 4) | 

Bes DC 
sin(Ș (sin p — sin 5). sin($ (sin + — sin 7) za - S 

— 2— DE esa) IN III „(au (sin a — sn-a)) 

e — (sin. 8 — sin f) - (sin 7 — sin 7) ÎN _ LC ț 

SS este suprafața triun niului, Și unghiurile a, a; 8, fi sunt le ate cu arametrele rimor- p g ; 8 E TD 7, g P P 

diale ș ;X şi d rin următGrele șase: relaţiuni: ; N ip pu p 

| sin a = sin $ sin X,-sin f =siny sin X, sin ş = sin v sin X, i . E , 
I ! ! 

( 0)| sin a! =, sin 4 sin &, sin fL= sin 7! sin &, sin +! = sin ș sin &, 

VI. Să calculăm trapezul.. Ă 
Fie (Fig. 5) AB = a BC = 6 CD=ec, DA= d EF=e; 0, unghiurile corespundă 

A ap 
târe cu laturile g și c; Bf 00 unghiurile corespundătâre cu dreptele 4, d, e: vom ave: 

i a c—a 
  Y, iar integralele (7) vor.lua forma : 

M => — sin e . _ x E , i _ 

5 Ș (sin a — sin a) 

  

| dy sin 6; (sin a —.sin 'a') + Ș = (sin a — sin 29) X cos (= (sin $ — sin cs), 

  

3 i 

7 sin e “ ia N -X N , i 

- e 5 (sin a: — sin 9) i | i 

| dy sin (& (sin. a — sin + = 2 Gin a — sin n av) sin Eu (sin, - — sin %) y) CE 
: | | | , 

sai, doscompunenă « sinusul sumei şi introducând, pentru prescurtare, notațiunea : 

ma - mb. o O . ; 
A = ( (sin a — sin 4), B = (sin 8 — sin 67). C => (sin a — sin a"), 

“ . - ” a T , . N . 

zd me ,, a | . . 
D= 3 (sin 3 — sin 0), E = > (sin € — sin 0), | i N 

ei "sin e Aa a 
M = —— X E - 

  — (sin a — sin %) 

.) pere A Şi dy sin (6-a A) cos (2% y 2 îi aj dy cos ([0—An2) cs (25   

  3 (sin « — sin 97) | S
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. | in aj dy css (le-a ]-— A ») sin (024) + e 

Să însemnăm cele patru integrale în ordinele 

  

  

  

Se e (sin ţ — sin (4) 7 Gin a 

e (sin $ — sin v) — = 2 (sin a 

„sai | | 

BR SA =, „e SA 
, - * 

"și vom av: pyr=ţ a dy cos e .)- DI 
2D 

[1 —.cos '2B) 
  ) 

„R+Q - dy s sin (28% = 

de unde se “aha, cu „ajutorul calculelor elementare: 

  

  

  

  

— sin 1) - 

— sin 9) 

= D, de unde B— D= 

e 

1] dy sin em) sin (=) cos A 

în cari se află, prin P, o; R, T; observăm: că (1): 

b (sin 8 — sin CR 

d (sin â — sin 7), 

C—A; 

P—T= i cos (a 1)= = en 

(1—cos 2D), 'R- i dy sin (ec) 5: 

  

  

a e e sin es. sin N 
a PE (5 sin MA + B) js D sin (A. D)) 

ae e sin e sin -D ae 9: E a pe—[ 5 cos [A — D) — 3 cos (A+B)) 

In fine, observând că are * sin s = = S represintă suprafaţa trapezului şi introducând factoul 
cos W, resultă ; | 

” ap „1 (S cos Py2 „mer m (See) 
Unghiurile a, a; A, 6; 9, & sunt legate cu 

parametrele primordiale prin aceleași relațiuni (10) 
- dela numărul precedent, trebue i însă să înlocuim 
m prin 3, 2 : Aa 

Formula (11) determină tâte împrejurările lumi. 
nei difractate prin un trapez și conţine ca casuri. 
particulare acelea ale paralelogramului și ale tri“ 

„unghiului. Simplicitatea calculelor elementare care. 
conduc la acest resultat și forma sa explicită în care 
se pote citi parametrele primordiale [e destul pen-. 

Bi d . zb 
2 S sin ( Ș, 

  

  

  

u2= = . . ! 12) u=| sake) sin 7 sin X 7 A - 3 

Y 

(5) 

sin (Ș sin 7 sin x). s sin (e an sin. > sin X 

„Sin AD sin D 
os cos(A+O. 

tru acâsta d'a înlocui A, B, C, D, prin valorile 
lor), daii acestei metode un avantagiii real asu- 
“pra modului și notațiunei, fârte grele, de care 
toți s'a servit până acum. spre a stabili şi re- 
presinta acestă formulă. 
* Să presupunem direcțiunea razelor incidente 
normală cu planul trapezului, ceea 'ce revine-a 
face în formula (a): 

  

  

b = o, sai 2 oa = o; 
vom avea, | i 

a 2 d. - 2 
sin: sin x) sin( 2 sin in'w sin x) 

IE — 
“sin -/ sin b sin 4 sin. x    

  
—— - 

3 sin 7 sin X 
zd 
N sin sin X 

Cos cet a d, sin * sin as) 

(1) Aceste ecuaţiunt s se stabilesc uşor dacă ne inchipuim, prin punctele B, Br, C.A, Lu D, pare paralele între: dinsele 
şi normale, la razele incidente şi 'difractate.



0 , 

şi mulțămită întrebuințărei parametrelor primor- 
. diale, vom putea, fără multă greutate, să arătăm 

unele din maxime și din minime, Soluţiunea ge- 
nerală a acestei cestiuni privitâre la trapez ni se 

„pare abia practicabilă, 
„Să observăm mai întâiă că printre tâte inter- 

“secțiunile planului normal la razele difractate cu 
acela al trapezalui, sunt două pentru care cei doui 
primi termeni puși între acolade devin-egali între 
ei. Aceste direcţiuni sunt date prin condiţiunea 

    

b sin 4 = d sin +, de unde se deduce: 

tang „ki pe tang £ î, diferința p„—n 

fiind constantă. 

Se va recunâsce ușor că aceste direcțiuni sunt 
indicate “prin aceea a laturilor trapezului și prin 
bisectrița lor comună, Formula (12) se reduce * 
în casul întâi la: 

sin ($ sin +, sin x) 
U = —— 

uri 

) 

şi represintă in proiecţiune o dreptă perpendicu- 

sin “7, sinX 

„ară la laturile paralele ale trapezului, asupra că-. 
reia maximele și minimele sunt distribuite după 

„legea relativă la deschizătura îngustă; în casul al 
douilea, ea va lua forma următâre: 

  

  

  

  

  

  

    

  

  

| _a--e 
. de 

„(zb. , sin 2, . sin (Sesin sin X) , — sin fi sinX u , Sa 
zb X ae 
3 sin 7, sin X- 2 

: - sin , sin X 

sai : 

a— nt a-t-c i 
IE 2 Sin——sin 7, sin X/ sin 2 in 2, sinX 

u= : ă ae Safe 
2. Aa ze 
sin 7 sin x sin 7, sin X.. 

va fi deci obscutitate complectă ori de câte-ori 
c—a | 
T—— . 

2 , . : 
3 Sin fa sin X= m ș, 

_c-ta 

sati sin $, sin x = na. 

sin De 
(13) (2 — 

  
! 
4 

| 
| 

| 
1 

i 

| 
) 

os (A + ge 

prin unghiul opus 2 

Acest locuri obscure vor forma în proiecțiune - 
asupra planului trapezului, o serie de puncte iso- 

late, situate. pe o dreptă perpendiculară la bisec- 

trița laturilor sale paralele. Intre aceste puncte 

obscure, vor fi puncte luminâse corespundătâre cu 

direcțiunea A a razelor dilractate, determinate prin 

ecuațiunea transcendentă : 

CA 
  

  

(e „C—A , =) , 
—— cos — sin sin — 

+ (ta cos CA _sipOtA sia aC— A + o 

Formula (12) mai pote să dea pentru z valsrea 

zero și să arate ast-fel alte puncte obscure, când 

avem în același timp .. : - 

2 Dă 
— sinvsnăX=ns. 

îb 
—— sin „sin X= m ș, 

d 

„ Aceste minime sunt tot nisce puncte isolate, 
situate la intersecțiunea celordonă sisteme de drepte, 

respectiv perpendiculare cu cele' două laturi ne- 

paralele ale trapezului. 

VII. Imprejurarea că valdrea lut a (12) se pre- 

sintă sub forma de cât al laturei a treia a unui . 

triunghiă, ale cărui cele-l-alte două laturi sunt: 

„(ab „i (md , . 
sin ( sin + sin x) sin (5 sin 4 sin x) 

şi = , 

——. sin 7 sin X . „Ș sin w sin X 3 , 
* : + 

= (a za rd 

  

sin 7 sin X, înlesnesce 

Gre-cum căutarea ccuaţianei generale care dă 
maximele și minimele. Se află, în adevăr, că 

a, Cc. _ _- “ 
un atare cât e devine'un minimum sali un ma- 

de C - 
"ximum când avem —i = 

“ „- aC C 

Să aplicăm acâsta la formula (12) pusă sub forma 

js E) (E ) —2sinBsinD 

VUzJTUD 
"AFC 

să observăm că de =—dy=d”, şi vom avea, 

din causa celor două variabile independente ? 

  

  cos AO 
  

şi X, ecuațiunile de condiţiune : 

B cos B — sin B * 
———bcos  



" „nisce puncte obscure isolate, situate . pe . nisce 

, . „. 

” ps 
o + (e ces aa + -0)x D cos o sin D d co os + “sin înD;, în (A+Q a+c) cos z 

  

  

| în B si BSB. =? A+ C) e + i cos ?. (în îm0 a C jpoenzae, sin 
A 

  

  

  

snD. sin B x Dos D— sin D: | sin Bsin D : . 
— „d sin « a sin (A + C) (a +'c) sin 7 + (> Z cos A + €) De sn: = sin + O) la +-c) 

carora a 
"Uşor „se recunâsce că aceste două ecuațiuni co- | .. e RI _ xime pentrăi B cos B — sin.B =—0, sau prind casurile minimelor şi maximelor ce le-am |... ;: ee | 

arătat mai înainte. “Aceste ecuațiuni vor fi, în ge- zb in asi x = tang (Ran sin x). 
A nete, satisfăcute când vom avea; : h 

A 

7 

„10 sin A+ — 0, sa = [a ke EEE sin g sin X N dă sin raze, sai za ed m paax 

i snB  sinD =2m n =) și în același timp B= = n, saă bsin, =2 m. ca și în același timp BD „Ac est 
= sin v. Am vădut că aceste condițiuni dai 

    

cas coprinde 10 ca, cas particular. Fiind. că câtul 
sinB  -. snD 

perpendiculare la bisectriţa laturelor paralele ale | posi Do variând într un mod continuă, 
„trapezului. . 

20 A--C=0, satip=0. Se vede că acest cas este 
realisat când intersecţiunea planului normal la ra- 

„zele' difractate cu acela al trapezului este paralelă 
cu laturile paralele -ale acestuia; dar atunci avem | se vede “că -va lua: de două ori aceiași „valdre î în- . 

_B=D, sati b sin /=—d sin w, și minime pen- | tre cele două valori nule” consecutive. Să însem- 
năm prin î,; dn arcurile corespundătăre, şi vom 

  

trece” în diferiţi cuadranţi: prin. valorile minime și 
“maxime” următâre ; ÎN 

IO 04217 0... pour 28.. o, „0091... „ete1).   SI | ab, , Ş . 
tru sin B = o sai = sin p. sin Ă = m; ma- 

  

    

SI a avea : . i 
. , =b | . a | . _ . . . . a 

, , „sin (52. 'sin * sin *) “sin fe. sin E sin x) sin 0, _ sin 0, cati A. E ) E 
N 0, _ 6, , - zb' ” . isa = TI i . , „? IN ” . sin“ sin. X. E bang, ? sin, N. NI a 

i , 

incidentă . cade. inte un. mod normal asupra des- 
chidăturei circulare. Se. pâte, din causa simetriei, 

ue “fără ca'să fie. “trebuință de a avea în 'acelas ȘI. 
„timp 6, = Aa, sai bsin ;/ = dsin', ceea-ce nu ar 

  

  

    

  

fi de cât un cas escepțional, i -. Presupune -7 ==.09%; 4 = 09%; a''doua din for- 
- = (a Pi lele (7) dela N. III dispare şi cea d'intâii se _ 10 = (a + c) . pin | INA | 40 sin (440) =0, sai i sin 7 sin X reduce la acesta: Se i 

-_sinB sinD E a e ij = (2m și în același tim a =0, | m 3, Poppo ri a | : i A A d 22 Acest cas este analog cu i precedentul; valorile” u = d y, sin ȘI Sin XJ, - 
corespundătâre lui B și D.se află între cele două Ri | 
_maxime consecutive, Dă II 

ab. | sai, pirooaene Sei conaele polare': 
5% sin B = 0, şisn D=o, sait 220 7 - : e 

, za. . i a . 2 (0aR 3 - sin x= ma, j— sin W sin X = n z; cas tratat mai: (4) u= ate sin gain —3= sin N sin e], 

înainte. - . | Ț . i o. - | | 
. - 20 VIIL.. Să: trecem la cercul de rază R și să pre | - Sa punem” = sin. x=a, să desvoltăm « sin 

supunem pentru mai multă simplicitate că lumina he - 
7 o : la sin. 2), în seric, și: săintegrăm între limitele 

(1) V. tabloul în Memoriul meti, citat-mal sus, “ arătate, vom, avea;



(16): 208 cin X sin 7 =. tang (Ras x sin 2) . 

“Da “Schwerd, “care a dedus cecul din trapez, 

a aflat că minimele luminei difractate. prin O des- 
chiqătură circulară sunt date de - relaţiunea : 

  

    

find- că atunci tote elementele integralei lt) sunt 

ferențiez val6rea lui z în raport cu X privind pe? 

  

SR | Ia ca constant, ceea-ce este permis, de .vreme ce ș 
7 = TE .. “ 

A! sin x sin 7 =: tă nu figureză: în. limitele integrărci, și aflu: 

du Rae cos X fi |2=R (228 Pe (oa, . i 7 sin | six sin & cos(. —— sin N sin % |— sin =: sin X--sin AX O asin2X x ELI Ă 7 Î II 
. , Ia o „* < RE: E a Ă ” a ! : 

Se vede că derivata . ui u în raport cu: X va pr Ă Sa 
, a AR 270 “A nulă, când elementele . celei din “urmă integrale u= 4 dy sin n (5 sn x). 

vor fi și ele nule, adică, când vom! ave „7 sin x LA E 

i 
v 

A: 

2=R - 

şi valorile corespundatăre ale arcului . pita „sin N 

“sin 9 vor fi date. de.- formula (6). sati: de tabloul 
numeric conținut 

> Să însemnăm prin X' XX, 

citat, și vom. avea: 

în * sus-citatul mei. nemoriiă. 

direcțiunile luini- 
nei difractate care. corespund cu minimele ; prin 

Xi, Xa, su: acelea corespundătâre cu maxitnele; 

prin 9, do, Dai. arcurile înscrise în tabloul e ce lam 

“sin X!: sin x. 

sin X,: sin X;: 

sin Rar: 

sin x: E ia: 
    
a 

" Observaliune. — Cată- să. observăm 'că- diame-, 

trele cercurilor obscure sait luminâse (minime, ma-: 

xime), vădute prin o deschidătuiră circulară, sunt. 

proporţionale. cu. valârea. reciprocă a razei, sai 

Ri 

vor fi proporționale cu a “Razele, . exteridră şi 
1 

inter iGră, ale inelelor“ văgute prin o deschidătură 
p 

anulară, vor fi în acel raport ca =, şi dimen- 

pentru un: al doilea cerc. de rază i Ro ele 

siunile spaţiului anular, în raport . „CU. “raza” înte- 

risră, „Vor fi represintate prin raportul 

sp: 

R 
  

IX. Sa mai considerăm, și un segment de para- | 

bolă, Să admitem că lumina. incidentă este normală 

cu deschidătura, că acesta este simetrică în raport 

cu. axa parabolei şi că: în formulele (7) și (10), 
ș= =90", 10, vom avea. ȘI aici ;.! EER 

Ecuaţiunea parabolei fiind „x2 =.2py, | aflăm | 
7. 

d = “dx, și, prin urmare 2 

I pe 

a loa. i 
22 sin x dx sin ( Ș sin x) 
  <<

 |. 

  

—x 

Integrând aflăm formula remarcabilă: 

25Ă , .b 

n sin >) 

225 sin sin x. | 
. . : . 

  

„Și se vede că. “locurile 
Iractate” prin un segment de parabolă corespund. 
după o Gre:care secțiune, cu acelea ale” maxime- 
lor unei descihzătură strimte, a cărei lărgime ar fi 
egală cu cârda segmentului. 

Dacă facem x = p, adică. dacă ne oprim la ă 
“eSrda ce trece prin focar, vom av€:. 

Aa . [n (22 sin) pan. | | 
! u be za -— COS (era x), 

. „Psinx| E sin X a |   

“Cu tâte acestea, formulele de mai sus nu re-   presintă de cât o parte! din fenomenul total al 

nule. Ei determin -maximele precum urmeză. Di- | 

minimelor luminei di--



  

dilracțiunei produs prin o deschidătură _parabo- 
lică, adică, fenomenele cari aă loc asupra secţi- 
unei ecuatoriale. Soluţiunea generală a problemei 
depinde de formule „ce nu se pot integra de 
cât prin serii. 

X. Principiul ce ne-a servit. spre a stabili for- 
mulele, ( (7) de la No. III. se mai pote aplica cliiar . 
la casul când. deschidătura prin care lumina: se 

„““difracteză, nu are. un diametru  rectilin; dar se 
- întempină în acest cas, care 'este cel mai gene- 

ral, greutăți seri6se, cară nu depind de cât de im- 
perfecțiunea : metodelor analisei matematice. Pu- 
tem, în adevăr, să determinăm pentru oră-ce des- 
-chidătură, ori-care ar fi forma, sa, și cu ajutorul 
ecuațiunei sale, locul geometric al mijlocurilor unui. 
sistem Gre-care de cârde paralele, ceea-ce constitue, 
în genere, un diametru curbilin. Dacă însă se 
însemneză prin X2 și — x, abscisele celor două ex. 
tremități ale. unei cârde 6re- care, aparținând siste- 
mului considerat, prin y ordonata comună „prin z și 
coordonatele polare ale „diametrului . curbilin și 
"dacă se observă că:y = sin fj, dy = sin, 6 dr 
„Fr cos 6 d 6, p=0d, pp, 2 = gorj 

se va recunâsce ușor că formulele (7) se trans- 
formă pentru acest « cas “general în următărele: 

I. 

-t 
Y 

ef 
Ţ 'sin N -— sin sin n9. 

x xţ Gin V dr-i-r cos Ha). 

| | x ini in ș = sin x— sin + sin - | 

Pări U 
2zr sin $ [2 2-4) sin X- sin n [7 sin) Xeos(2 3 (sin 

1 

  

” [18) N = 2 
= 

Ține sin X- — sin + sin b) . 

X N (sin 6 dr Fă r cos n), 
= 

+5 z7 sin -. 7 
i 

x sn (E dia Ce sin sin X —sin 

x 
“În aceste formule, va trebui înlocuit x, Ls 

prin 7 și 0, și se va elimina 7 sati 6, prin ajutorul 
ecuațiunei diametrului curbilin. 

ze sin inte -0lsta sin [ș 1-0) sin b 

  

  
.ceste două elipse: se duce normala M N: și dacă 

Câte-va obsâra raţiuni privitore la 
direcțiunea verticalei la diferite înălțimi asu- 

pra solului (1). 

(os "Mondes Vol, V,: pag. 078, 1504) 
  

E mult timp de când am publicat (Cosmos, 1862 . 
“p: 732 şi Schlămileh Zeitschrift :fiir Math. und 
Phys. 1860, p. 59) câte.va reflexiuni privit6re la 
forma atmosferei şi la deviaţiunile ce suferă ver- 
ticala unui loc cu cât ne urcăm d'asupra solului. 
Fiind. -că am găsit. Gatunci. demonstrarea fGrte-. 
simplă a unei teoreme care servesce ca basă re-. : 
sultatelor: consemnate în aceste memorii, pot. să 

“tratez adi aceste cestiuni într' un mod + mai gene- 
> 

ral și mai precis... - - , 
Se pâte prevedea că tot ce se.referă la forma 

"atmosferei și la direcțiunea verticalei la diferite 
înălțimi, depinde de echilibrul unei punct material - 
pus. d'asupra solului: acest "echilibru depinde şi 
el cu'totul de' forma: globului atrăgător și, pe cât, 
timp nu întră î în joc'puteri străine, este supus lege 
mecanice care ne spune că «verticala acestui punct 
este îndreptată după “normala unui elipsoid, ce 
trece prin acest punct și homofocal eu elipsoidul 
atrăgător. > . - 
“Să ne mărginim la cipsoidele de revolaţiune, 

și: să considerăm elipsele meridiane, teorema: ce - 
trebue demonstrată este uimătorea: «Fie, două e- :: 
lipse ADB, AD B', avend focarele: “comune 'E 
și F, Dacă în punctul M al celei d'intâiă. 'din a-: 

se. prelungesce acestă normală până la intilnitea | 
ci cu elipsa esteridră în. punctul. M, "acestă nor-. 
mală M' N, va fi îndreptată spre interior, adică 
sc va apropia 'de “centrul comun C. mal. mult de -... 
cât normala MN Fie m a 

  

  

  
  

  

Y,. Fig. 

Să ducein radele. vectâre E M, p M, E MF FM 
şi să ne amintim: că normala" este bisectrița un- Si 
'ghiului celor două raze vectore; să luăm pe E N , 

(1) Acâstă lucrare . a mal fost publicata şi în Grunert, 
"Archiv der Math, “und Phys „Vol. 42 p- 271. 

o



mai mare de cât FM, distanța Mf = MF, și să du- 

„__cem drâpta M' f; vom forma ast-fel: triunghiul 

„M'M f egal cu triunghiul MM F, prin urmare 
MMfF=MMEF, şi NME>NMRF; deci 

bisectrița unghiului “E M' F va căd€ în partea 
E M' N care este, cea mai mare; deci, normala 

M' N”, care este bisectrița, se va apropia de cen- 

tru mai mult de cât normala MN, c.c.t.d, 

Afară de acesta, se vede ușor, că turtirea e- 

. lipsoidului exterior este mai - mică “de cât a celui 

interior. În adevăr, dacă însemnăm prin a, &, a, 

“ semi-axele elipselor meridiane; prin c excentricita- 

„tea liniară- comună; prin e, e excentricitățile nume- 

rice; prin 6, g' turtirile respective, vom avea:' 

(1) apatic = ae. 

și prin urmare; 

a 
  SOȚ. 

— =V1—02, —p =V e? 
ESI ai V | 

Se vede că din causa egalităței ae = a' 7, dacă 

aa”, e va fi>e şi, prin, urmare, 1—02<1— e, 

  

d d Pf a—d 
deci, —— și deci, i 1———, sali — h "a <a > a a > 

Lă La 
a —b , 

7, Sau > 

- Ne propunem acum a determina (fig. 2) un- 
"ghiul 2 al normalei M'm' la elipsoidul A,M,B,, 

homofocal cu AMB și dus prin punctul M, luat 

pe prelungirea normalei M m, la distanța MM,==2: 

  

  

    

A a Fig. 2, 

Să ducem razele vectâre OM: și O, Și vom 

ave: | | 
. ” 2 Ă e 

-(3) tang =, tang a = (1—s)? tang 3, 
Ţ 

(4) tang = tang 7 ua) tang a, 
1 

7 sin & 5 sin 2 
tan et, 

E n —7cos pă cos p.. =
 

=   

Se scie însă că: 

“ab ” a I 
PI == rani 

N 1 Hs tang? o 

  

= a dal cos 4 
2li-Ftang a tang ? | cos p cos (7—+) 

iza punând: Ea 

jcos a cos 9 cosa—+p) (5) tang 4 = â cos o __ Nos & Cos ? cos(2—z) 

' rsin? a sin ? 

vom avea : | 

| “sin cos (z—5) 
(6) tang + in cos e —s) | 1 cos a cos |p—v 

Dacă ni sedă a și 5, vom. pute să calculăm pe 

» cu ajutorul formulei” (3), pe cu ajutorul formu- 

lei (5), pe z, 'prin formula (6) și pe a, prin (4), când 

vom cunsce pe c,. Dar avem (formulele (1) și (2);) - 
o 

ac: 
  (1—s,): == == Zi şi (1—sh = 1—e, 

sai î. 

(7) eso 
-Se “pâte pune aproximativ a, = a-+ î, ceea 

ce dă: . | 
, ” Bi ae 2 

(5). d — sp = 1 — (a) 3 

și aceste două formule vor servi spre a calcula 

e şipe pe. 
Dacă voim să aflăm, direcţiunea normalei  M, 

Is, (sai unghiul a) în punctul M,, pe care îl 

presupunem, împreună cu elipsoidul AMB, su- 

pus unei mișcări de rotațiune împrejurul axei OB, 

'se va ţine s&mă de forţa centrifugală desvoltată în 
acestă - mişcare. Direcţiunea căutată 7, 222 va-fi 

resultanta intensităței gravităței G la punctul M, 
Y a y? 

și a puterei PF —— — adică a diferenţei. pu- 
fi p 

ierilor centrifugale la punctele M, și M;: vom ave 

deci, după legea paralelogramului: 

sin (o — 2) __F 
| sin a G) 

de unde: Ă 

F 

a _ITE a 
(9) tang (2 — D= tanga 

E 
Mai găsim încă : 

mm
m 

ra
 

m
a
r
a
r
 

ma
 

a 
a
 
a
 

a
a
a
 

aa
a
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„(1o) „E = pe pe eee feo me și luând pentru val6rea de 185000. = 25 mile 
S 72'| geografice, care este. înălțimea aproximativă a 

„2 â coso, sin? (a—+z) ua 05 4 sin? (a atmosferei determinată de d-nul G. G. Schmidt 
gr sin: "(a) 259 a sin? (iși) p | vom ave: 

însemnând cu w iuțâla de rotațiune a pămin- 
tului, cu 9 intensitatea gravităţei în M și obser- 

wa 1 
vând că —— = —* Prin ajutorul acestor din 

e 289 
urmă dou& formule se va calcula unghiul a,. Se 

_recunosce d'altmintrelea, după formula: (9) că a- 
cest unghiă da (prin urmare și direcțiunea nor-. 
malei MI, m. dusă la punctul M,) depinde cu totul 

G 
sitatea gravităței, dar rămâne constant. mai mic de 
cât &, chiar pentru valori fârte mari ale lui î, 
ast-fel -în cât verticalele punctelor luate pe pre- 

„lungirea verticalei unui loc sunt deviate în spre 
polul cel mai apropiat. | 
„Să aplicăm cele dise la un cas particular ; să 

presupunem 2 = 445%, î == 1.000; 

de raportul al puterei centrifugale către! inten- 

să admitem, 

1 pentru a și s, valorile 16377398", = - 
2 99.153 

= 0,003343, vom ave: 

(1—o)?=9,993325, 
7 ==344048'29, 

= =00%0? o'3211 3, 

09,993327, 5. =0,003 342 

?=440%48'29%, 
1; (—s,= 

11=440%59'59%, 6; =0.000000378, (,=4.4%59'3 97,7 G.: 

de unde se vede că verticala unui punct la înăl” 
țimea de. 1000": face un unghii de 0 „3 cu a- 
ceea a punctului corespundător luat pe pămint 
la latitudinea de 430; deviațiunea este de altmin- 
trelea în spre polul cel mai apropiat. * 
„Ne propunem acum a afla forma clipsoidului 

Care formeză limita superidră a atmosferei, sai, 
ceea ce revine ia același lucru, turtirea sa. Un- 
ghiul 72, corespunde unui punct Gre-care al a- 
cestei limite superidre; odată acest unghii deter- 
minat vom pute găsi ușor turtirea căutată. 

Păstrând datele de mai sus adică a=6377398, 

IT 

9 
6 = 222=0,003343, a—a5ede unde ș 7=4 "4829", 

ăi   

=> 1940137, i 440454 ss 
ba) 0,993695, o 0,0031 A 1] == 0.993695, o = 3157 = 7 

Za = 44959 orz, E. =, „000075, 0244959 5 1,5 

Turtirea definitivă £ a elipsoidului atmosferic, 
se pote determina cu ajutorul formulei : 

tang 4404874877, „ 5 => tang +45 9 5, 5 

17 
deosebită de aceea a elipsoidului. terestru, . i 

După d-nul Schmidt, turtirea atmosferei” este 

care ne dă = .0,003209 = „ turtire puţin | 

237 trebue 'să observăm însă că în ceea ce pre- 

cede, nu s'a ținut semă de insolaţiune, care fiind 
fârte intensă la ecuator, face. ca turtirea să fie 
cu mult mai mare (1). 

(a) Relativ la teorema data la începutul acestui articol, 
D. Pb. Breton, scrie revistei Zes J/ondes (vol. V p. 757) 
că demonstrarea dată -de Bacalogio este prea penibila, şi 
propune o demonstrare a D-sale. — La acesta Bacaloglu răs- 
punde prin urmât6rea scrisâre, cu data de 2 Septembre 1864. 

«Mulţumindu-vă pentru buna: “voinţa cu care aţi primit ar- 
ticolele mele în stimabilul d-vâstră diar, 'mI permit să vă 
comunic două vorbe privitâre la o obseraţiune facută în cel 
din urmă număr, No. 17, în privinţa une! teoreme conținută . 
în ultimul mei memorii. În adevăr, m& mir vădend pe a. 
Breton în Zes, l/onudes (p. 757, No. 17) arătând ca Arca 
penibilă demonstrarea forfe ctementară. a unul problem de 
geometrie care nu coprinde' de cât. ciuc! rânduri, care' nu 
se întemeiază de cât pe trel argumente, și anume egalitatea 
a două triunghiuri, ucegalitatea a dout uushiură şi pea- 
cest fapt că bisectriţa a două vectâre este normală la elipsă, 
şi că se pâte, într'un cuvint, vedea repede şi chiar 7/77, 
dacă acesta este caracterul de bunătate al unet demonstrări, 
Sa. mi: “fie permis d'a me îndoui de marea siniplicitate a de- 
monstrărit d-lui Breton, demonstrare care cere norimalitatea, 
reciprocă a celor „două conice homofocale, și care, cu iste 
acestea, nu arată limpede și fără ajutorul unor. noui rațio- 
namente, cuvîntul pentru care normalele elipselor, sai, ceea 
ce revine la acelaș lucru, tangentele la iperbolele succesive, 
Sar apropia din ce în ce mal „mult de centrul: comun.»
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Despre câte-va săruri ale acidului oxaminic. 

(Journal fiie pract. chemie, vol. Sr p. 379.) 

“Mar multe din aceste. săruri, anume sărurile al. 

" caline şi alcalino- ter6se precum și sarea de argint, 
ai fost preparate şi studiate de Balard și Eng- 

străm (v. actst jurn. XXV, S4 şi LXVIII, 433.) 

In cele ce urmeză voiă vorbi despre câte- va să- 

ruri ale metalelor grele. Pentru. prepararea aces- 
tora m'am servit de sarea de bariii sai oxama- 

tul de amoniă obţinut din sarea de bariă, prin 

carbonatul de amonii. 

La descompunerea oxalatului acid de amoniiă- 

pentru prepararea acidului oxaminic, se pâte în- 
trebuinţa saii. o retortă, cu termometru, după pro- 

cedeul lui Balard, sai, ceea-ce e mal bine, un 

„creuset de fer smălțuit; în casul din urmă agi-. 
- tarea se face mult'mai ușor cu o spatulă de.por- 

celan și nu mai e trebuință” de termometru, fiind- 

că temperatura, din cauza bunei conductibilităţi 

” a vasului, -rămâne uniformă și aprâpe. constantă 

după topirea substanţei. Licorea obținută prin es- 

„tragerea masei cu. apă rece, fiind tratată cu.car- 

“bonat de barii și filtrată, conţine de cele mai 
„multe ori oxalat neutru de amoniii, provenit din 

descompunerea. necomplectă a sărei acide; acest 

oxalat nsutru se pâte transforma ușor în sarea 

dublă şi pote fi întrebuințat” pentru producerea 

“unor noui porţiuni de acid oxarinic. 

Oxamat neutru de ptamnb: 

PbO + CH.NO, + HO; obținut prin des- 
compunerea 'sărei de amonii la rece cu acetât 

„neutru.de plumb. El e un corp solid, alb, crista- 

lin, greii solubil în apă rece, mai ușor în apă 

caldă. Soluţiunea ap6să a acestel sări are reacțiune 

acidă; la '1000 'și perde. echivalentul săi de apă,” 

“fără vre-o |schimbare și pote fi încăldit până la 

1750, fără ca să sufere altă descompunere. 

Analisa sărei:   diluată bură, sai “fârte puţini; însă prin fierberea. aceleia - 

Găsit 

  

  

a 11 Media | :Caleula! 

PbO . . + +. 56,09 5437 55,23 5563. 
CH3NO, . . . 39,13 40,85 39:99 39,858 
HO „44784178 4478 449: 

POL H,NO,-L-HO 100,00 100,00 100,00 100,00 

sait uscată la 100%: 

| Găsit | 

! IL Media — Calculat 

PbO . 58,9 "57,1 58 58,2 

C,H.NO, . ALI - 420 42 41,735 

" PbO+CHNQ, 100,0 100,0 100 10900 

Ozamat basic de Plumă : 

2PbO-LCH, NO, ; pulbere „albă insolubilă în 

apă, obținută prin precipitarea oxamatului de 

amoniii cu acetat basic de plumb. Acestă sare 

tratată cu apă ferbinte, se obține anhidră. 

Din analisă resultă: 

Calculat . Găsit 

„Oxid de plumb. 74,35 7361 

Acid oxamic . . 25,65 '.- 26,39: 

100,00 :  '100,00 

  

de unde formula: 2PbO +. C,H,NO,. a _ 

Osamat de Cupru: | 

CuO-+ CH, NO+-HO ; pulbere albastră granu- 

l6să,- solubilă în acid chlorhidric, mai puţin so!u- 

bilă în. 

de sulfat de cupru, licârea sai nu se tul- 

și prin adăogirea unei mari “cantități de -acid a- 

zotic, să separă cea-mai mare parte de: oxamat 

de cupru. O soluţiune chlorhidrică de acestă sare 

se coloreză în albastru prin potasă și nu se pre-- | 

apă şi acid azotic. Dacă adăogăm la o so-. ” 
-luțiune diluată de oxamat de amoniii o soluțiune
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| cipită de - cât ia cald, Sarea de cupru întocmai ca 
şi oxamatul basic de plumb, perde apă prin fierbere. 
„„Analisa a dat. - 

  

N - | Gasie, Calculat 

Cu0... n. 318 "30,85 . 
CH,NO; ... . . 61,66 - 62,16 
HO... 716. 6.99: 

CuO--C,H,NO,-+-HO 100,00 100,00 

Ozamat de suboxid de Wichel: 

NiOA-C,H,NO;A+-HO ; obţinut mai uşor prin 
amestecul soluțiunilor calde fârte concentrate de 
oxamat de amoniac și 
Nickel. Pulbere albă verdue, 'granulâsă, greii so- 
lubilă în apă caldă. a. . 

” Găsit | 

Ri I> e: Media -  Calculat 

Ni O... + 30,75 28,72 20,74 29,70 
CNO, . „604 63,90 - 62,47 63,19 
HO... . .- 821 738 7:79 "7411 
  

NIO-+CAH,NO, HO 100,00 100,00 100,00 100,00 

Ozamat. de sidozid de fer: 

ReO.LC, H,NO,-+-HO. Sare colorată î în gălben- 
frumos .cristalizată în cristale microscopice. „Apa 
ei am determinat'o cu cromat de potasii, am gă- 
sit'o însă puțin cam crescută: din causa apei . hi- 
groscopice, grei de înlăturat fără alterațiunea sărei. 
"Din acestă causă a: resultat o cifră prea. mică 

- pentru. acidul oxamic determinat, prin diferință. 
Composiţiunea procentuală este: 

  

| Găsit " Caleulat 

-Fe0 .. „ 28,05 28,8. 
- CHaNO, . . . . 60,04 644 
HO .... . . 191 7,2 

FeO--CH,NO,A-IO . + 100,00 1000 

„Dacă ferbem oxid de, fer de curând precipitat 
într'o' soluțiune de acid oxaminic, el se disolvă 

- formând oxamat de oxid: de fer; acesta espus lu- 
minei solare directe, se descompune, ca și oxalatul 
de oxid de fer, însă mai încet, “desvoltând un gaz 
și formând un precipitat galben, care conţine pro- 

“ babil sarea de suboxid. 

“ Dacă s6 adaogă unei solaţiuni « de oxamat de 
” potasiii atât acid oxaminic, cât e necesar pentru 
formarea unei. sări duble acide și dacă soluțiunea 
astfel obținută se fierbe cu oxid de fier de curend 
precipitat, atunci după răcire să separă cristale co- . 

„ lorate frumos în verde. Lipsa de material m'a îm- 
„ piedicat a mă pronunța cu siguranță dăcă acele cris- 

sulfat de suboxid de 

tale crai oxamatul corespundător sărei duble verd; 
-a acidului oxalic saii chiar o sare a acidului oxalic. 

Tratarea oxamatului neutru de plumb cu.acid 
azotic la temperatura fierbezei a dat .după răcire 
cristale albe de o sare dublă, care însă nu con- 

egali de oxalat și azotat de plumb. 
Discompunend 'oxamatul de amoniac cu azotat 

sărurile de mercuriă corespundătâre, în formă de 
pulbere albă insolubilă. . 

(Lucrarea făcută în. laboratorul D-lul Erdmann). 

Complectări relative la analisa gazului 
i „+ de iluminat, 

(Erdmann Journal fir prakt. chemie, vol. sr, p. 69). 
————— 

thelot în gazul de iluminat, trebue să dăm o des- 
voltare mai mare fSrmuleior stabilite de. Bunsen 
(Gasometrische Methodenj) pentru elayl şi ditetryl, 
în cazul când avem trei hidrocârbure, cari pot fi 

absorbite prin acid sulfuric.: 

mător: 

"Fie x cantitatea de 'elayl - 

yo» o» ditetryl 
z » =» acetilenă 

A suma volumelor lor. 

bustiunea lor, 

C contr aeţiunea corespundătâre; avem: 

(i) x yFz= 
Tinend semă că zi . 

I vol. de elaylavem 2 vol. CO, şi 2 vol, contracț, 

1 >- > ditetryl» 4 > 

Io» > acetylenă 22 > 

vom av€ încă două relaţiuni: 
(2) 23 <Î ay —- 22 = B 

2X + 3y +z=c, cari ne dai 

AC —'3B - B_ 2A 
isi pace N. 

Să aplicăm formulele acestea la 'un exemplu 
Fie d. es... -.. ; . 

volumul total al hidrocarburelor, . 
CO, format... . ... ,: . B=2089 
Contracţiunea prin combustiune . C= 1.747 
(Gasometrische Methoden pag. 116). 

> 3 > > 

> Sfe-> > 

, 

>=     

ține acid oxamic, ci e constituită din equivalenți . 

de peroxid sati de 'suboxid de mercuriii se obțin . 

Pentru dozarea acetilenei CH, găsită de ,Ber- 

Calculul se pâte face cu ușurință î în modul ur 

„B, bioxidul de carbon format pin 'com- 

Aogă |



„Vom avea: Pe i 

Elayl: „4 X= 0,360 

Ditetryl. . ... y == 0,298 

Acetilenă. . . .z = 0,089 

T.a calcul. analisei (loco citate) 

Numai cele două d'intâiă at 

ajutorul formulelor 

0,747 
fost calculate cu 

(4) x y=A 
„D) 2x+apy=B 

(6) „ 2X + 3y=C 

(4) și (5! ne-ai dat: 
Elayl.,.. = 0449. 

„Ditetryl ... „ „= 0,298 

. - 0,747 
(4) și (6) dai: 

Ela. .-. = 0,494 

Ditetry îi = 0,253. 

| 0,747 
“Tot atât de bine pot fi întrebuințate și (5) ș 

(6) cari: daă:: 

Elayl . „ = 0,360 

Ditetryl... „= 0,324 

0,702 
Cifrele acestea se depărteză și mai mult de cele 

adevărate, probabil din cauză că nu s'a ținut semă 
de acetilenă. 

„Despre influenţa unor acidă minerali asupra 
solubilităţii acidului arsenios în apă. 

(Erâmann, Journal fiir pract. Chemie, vol. 53, p. 111, 1861. 
  

„Acidul arsenic se prepară, după cum e cuno- 
Scut, prin oxidarea acidului arsenios. cu acid a- 
zotic, evaporare la sec şi estragere cu apă rece. 
Când am incercat acest procedei înainte cu cât- 
va timp în laboratorul d-lui prof. Erdmann, pen- 
tru obținerea acidului arsenic curat, d-sa ne în- 

| treba dacă acidul arsenios present în masă uscată 
nu ar putea trece tot sai în parte în soluţiune, 
cu ocasiunea estragerei cu apă sub influența aci- 
dului arsenic;. prin acesta am fost îndemnat a 

* face experiențele pe cari le comunic mai jos, 
Pentru a stabili un punct de plecare asupra 

solubilităţii acidului arsenios în apă — datele în 
privința acesta fiind atât de divergente — spre a 
o compara cu solubilitatea în! acid arsenic, am 
găsit de trebuință, ca în acelaș timp să fac și 
câte-va experienţe asupra solubilităii acidului ar- 
senios în apă, experiențe, care m'aii condus la 
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- măresc în raport de 16:99 saii 1 

acidul arsenios se calculeză? din”diferința oxige- 

următorele resultate. Acidul arsenios întrebuințat, 

a fost obținut prin cristalisare din soluțiuni apose 

saă chlorhidrice. | - 

1) O soluțiune apâsă saturată /a zece, ținută 

dece luni, în contact cu un 'esces de acid arse- 

nios la temperatura dintre 100 și 20% C. „conţi- 

nea 1.2 9%. acid arsenios. 

„2) O soluţiune de acid arsenios "saturată la cald 

conținea; 2 dile după saturațiune, la 250 C, 2,25 %/e, 

ca medie din trei probe (2,32; 2,25; 2,18). 

3) Dintr'o a doua ;isoluţiuue de asemenea sa- 
“turată la cald a resultat, ca medie din' mai multe 
probe, conținutul de acid arsenios=— 2,3%. 

4) La alte două soluţiuni s'a găsit conținutul 

În procente de acid arsenios egal cu 2,3 şi 2,5 %a- 

5) Intr'o soluţiune, care conținea urme de acid 

chlorhidric, erati 3,8 %, acid arsenios. 

-6) O soluțiune saturată la cald de acid arse-. 

nios conținea la 4 dile după saturațiune, 2,4 %0 

As0O, la 240 C; dnpă 82 dile, la 140 C, 1,5%, 

AsO,; după 4 luni, la 120 C, 1,3 9. AsO,; ast- 

fel că după mult timp și prin micșorarea tempe- 
raturei, conţinutul acid arsenios se: apropie tot 

mai mult de acela care corespunde unei soluțiuni 

saturate la rece, 

Pentru determinarea cantității acidului arsenios 

absorbit de către o soluţiune de acidiarsenic, se 

pte proceda după diferite metâde. Una dintre 
cele mai simple este următârea: Se satureză o 

soluțiune Gre-care de acid arsenic cu acid arse- 

nios, se determină într'o cantitate cântărită din 

acestă soluţiune greutatea AsO,-F-AsO,, se tra- 

teză o a doua porțiune cu acid azotic şi se de- 

termină într însa conținutul total de arsen ca a- 

  

cid arsenic; prin acâsta se obține î în acelaș timp 

concentraţiunea soluțiunei de acid arsenic. În a- 

celaș timp - prin acest metod erorile analisei se 

: 6, de Gre ce 

nului, 

Am determinat conţinutul de acid arsenios şi 

arsenic în soluțiunea saturată, în modul următor : 

S'a cântărit un balon mai întâi gol, apoi cu a- 

cid arsenios în esc2s și pe urmă “după adăogarea 

unei soluţiuni de acid arsenic de concentraţiune 
cunoscută; după aceea s'a adăugăt soluțiunei, dacă 
e necesar, apă şi aceea a fost ţinută în ferbere 
până când ea a luat greutatea care corespundea 
concentraţiunii cerute în experiență. După răcire 
a trebuit, firesce, să aibă loc o separare de acid 
arsenios cristalisat. Atunci s'a cântărit balonul 

1



4 impreună cu conţinutul, s'a astupat bine și după 

mai multe dile s'a luat probe din soluţiune pen- 
tru determinarea de AsO,-1-AsO, prin uscare la 
100—-110% C. -Calcuiele primei experienţe s'au 
făcut în modul + următor : 

N , Grm. „! Diferinţa 

Balon eee e ee 148495] 7,7065 = de 
B-H-As0, . . ; . .=—22,4560|AsO, întreb. 
B-Ă-AsO,-+-As0, so- | 28, 2350==desol. 

„ luţie [inainte de ferb.)==50,69h0] de acid arsenic. 
B-LAsO,--Sol- FApa |11,1830==de a- 
(după ferbere) „=61 S740lpă adăogată. 

Cele 28 235 gr. soluțiune de acid arsenic con- 

țin 61,3 9, sâti 17,308 gr. acid arsenic .și 10,927 
apă, așa că soluțiunea de acid arsenic, care cân- 
tărea după ferbere 25,235-1-11,183==39,418 con- 
ținea 17,308 sai 43,9%, acid arsenic. 
După 3 dile, în decursul cărora temperatura a 
-variat între 20% și 260 C. ai fost luate mai multe 
-porțiuni și s'a aflat ca „medie a conținutului la 
'sută în AsO,-L-As0,—47.7. De aci se calculeză 
cantitatea acidului arsenios x, care corespunde la 

„100 p. soluțiune de acid arsenic, prin următârea 
proporțitine simplă : 

439 + x: 56,1 = 47,7 i 523, 
„de unde 

61 
439 + = API = SII, 

72 = 31439 = 

așa” dar 100 p. din acestă sotătiune: concentrată 
(43:9 %/0) a .disolvat 7,2 %, acid arsenios. In a- 
câstă experiență precum şi în cele următâre s'a 
întrebuințat. acid arsenios cristalisat, obținut prin 
'sublimare. 

„Pentru o a doua încercare a servit o soluțiune 
- de.25 %/, acid arsenic. Soluțiunea saturată. con- 

„ținea 28,2%, AsO,-LPAsO, de unde 

| 25 x : 75 — 282 : 71.8, 
Şi. | 

2 759 
7 = 718 28,2 — 25 = 44 

adică 100 p. dintr'o soluțiune de 25 o, a disol- 
vat 44 p. acid arsenios, 

Două probe de mai târdiă, în cari  soluţianile 
saturate ai fost întrebuințate -13 dile după satu- 
rațiune și la o temperatură” medie de 20? C., at 

„dat următârele cifre: 
|. 100 părți dintr'o soluțiune de 43,8 pro- 

- cente acid arsenic aă disolvat 41 p. AsO,.   

09 

„IL. 100 p. dintr'o soluţiune de 3.5 procente 

acid. arsenic ai disolvat i,4 p. AsO,. 

Intr'o a cincea 'probă corespundeati la 100 p. 

dintr'o soluțiune de 27 procente acid arsenic nu- - 

“mai 1,2 p. AsO,; dar în intervalul acesta tem- 

. 

peratura scăduse la—6 C, o împrejurare. care: 
"pâte să Îi influențat asupra resultatului. 

- Din cele, patru experienţe citate mai sus, pare 

că urmeză legea că cantitățile .de acid arsenios “ 
cari. sunt absorbite de. diferite soluțiuni de acid 
arsenic, sunt aproximativ proporţionale cu gradul 

- de concentrațiune al acestora. Acest resultat însă 
nu se confirmă prin următerele esperiențe făcute 
în acelaș timp și în. aceleași condițiuni; însă tre- 
bue să se țină scmă de împrejurarea, că tempe- 

după saturaţiune, a: fost constant scădută, cam 
83—100 C. ” 

Pentru aceste esperimente a serșit, o soluțiune 
de acid arsenic, care” conținea 63, 73 0, acid ar- 
senic și prin adăogare de cantități convenabile 
de apă a fost adusă la diferite concentraţiuni. 
Greutățile substanţelor întrebuințate sunt urmă- 

13 dile după saturațiune aceste soluțiuni ai 
fost analisate și sa găsit următorele cantități de 
As0O, „-FAs0,, corespundând celor trei. soluțiuni. 

1 1 ur: 

473 3329 1224. 
De aici se pot calcula cantitățile corespundătâre 

X, Y, Z de acid arsenios în modul următor, 

1458 x: 54,2 ="473: . 52,7, 

Il 32;2-+ y: 67,8 = 33,9:.66,1, 
III 20,3 + z::79,2 =>224: 776 

de unde | 

| X==29; y=26; 2 
așa dar disolvă: - - 

I. 100 p. dintro solațiune de 458), acid ar- 
senic, 2,9 p. As0,. 
"II 100 p. dintro soluțiune de. 32,2 E acid ar- dă 

j senic, 2,6 p. As0,. 
III 100 p. dintro soluțiune de 29,8 a acid 

arsenic, 2,1 p. As0O,. 

ratura locului, unde ai fost conservate soluțiunile 

torele. . i 
I 1 “ATI 

Acid arsenios , 7 408. 6,792 6.9023 
Soluţiune deacid arsenic46, 971 34,638 "27,306 

Apă adăogată; greu- - Aa 
tatea ei calculată după a 
fierbere SEA "18,422 + 33,873 ..56,296 

_ Conţinutul o, de a- ă 
cid arsenic , 458: 322.208



23 de dile după saturaţiune, cele trei soluțiuni 
conțineaă aprope aceeaşi cantitate de acid arse- 
nios, şi anume soluțiunile 1 și II, 1.9 p., soluţiunea 

“HI 18 p. As0,, corespungend la.109 p., solu- 
ţiune de acid arsenic. ; 

După: aceste - experiențe se pare că acidul ar- 
senic: influențeză asupra solubilității acidului ar- 
senios, Și că acestă influență la: o temperatură 

înaltă şi puţin după saturațiune, 'nu'e neînsem- 
nată, scade însă după mai mult timp și mai a- 
les prin. micşorarea temperaturei, de unde urmeză 
„ca cantitățile de acid arsenios absorbite de către 
soluțiuni de. acid arsenic de diferite. concentrațiuni , . 

"să fie cam aceleași, „Solubilitatea acidului arsenios 
în soluțiune de acid arsenic ar putea. fi privită, 

„prin urmare ca funcțiune! de trei variabile: de tem- 
peratura 7” de timpul s și de gradul .de concen- 
trațiune c al soluțiunilor de acid arsenic, unde 
cea din urmă variabilă, proporţională concentra- 
țiunii c, este infinit mică pentru valori mici , ale 

„lui 2 saă- pentru valori mari ale lui z. In aceste 
casuri. solubilitatea” acidului arsenios rămâne in- 
dependentă de concentrațiunea soluțiunii de acid 
arsenic, Primele două variabile corespundătâre 
temperaturei. 7 şi timpului: s sunt independente 

"de c și cresc, cea d'intâii cu valorile crescânde, 
ale lui 7”, cea de a doua cu valorile descrescende 
ale lui s. 

"Şi alți acidi ne: :oxidanţi măresc solubilitatea a- 
cidului arsenios în apă, așa d, e. acidul fosforic, 

„ acidul sulluric, a căror influență am “încercat să 
o determin. . Câte- -va din” resultatele aflate sunt 
următârele; o A 

Dout soluțiuni de' acid fosforic de concentra. 
țiune deosebită ! ati fost saturate cu acid arsenios 
tocinai în același mod ca-și soluțiunile arsenice. 
13. dile după aceea s'a determinat acidul fosforic 
ca. pirofosfat de magnesiii și de aici s'a calculat 

„ acidul “arsenios, Soluţiunile de acid fosforic con- 
țineaă 28,5 %, şi 19,5 “fo acid fosforic. anhidru. 

- In soluţiunile saturate cu acid arsenios conținu- 
tul de acid losforic. era 26,83%, şi 18,6 JA De 
aici se calculeză cantitățile corespundătâre de a- 
cid arsenic x și y în modul următor : 

r 28,5 :.715 + x = 268 : 73.2; 

95: . 50,5 = = 18,6 i 31.4; 

de unăe: 

= 6 3; y = = 48; 
aşa dar a 

[. 100 p. dintr'o soluțiune de > 25,5 9% acid fos-   .. foric, 53 p. 450 
- . x 

* 

Il. 1oo p. dintro soluțiune. de 19.5 %, acid 
“fosforic, 48 p. AsO,. 

- Cantitățile. de acid: arsenios disolvate sunt a- 
pr6pe proporționale cu gradul de concentraţiune 
al soluţiunilor fosforice. - 

23 dile după saturaţiune s'a determinat încă o 
dată acidul fosforic şi a resultat că amândou& 
soluțiunile” aă aprope aceleași cantităţi de ăcid ar- 

senios ca. mai sus. Ă 

Două experienţe anal&ge, cu acid sulfuric diluat, 
au dat următârele cifre: ” 

I. 100 p. acid. sulfuric „de 43, 6% aii disolvat. 

43 p. As0,. . - 
II. 100 p. acid sulfuric de 148 VĂ ai disolvat 

21 p. AsO,. 
La esperienţele cu acid fosforic și sulfuric se 

pote întrebuința - ca. control determinarea directă 
a acidului arsenios prin precipitare cu hydrogen .. 
sulfurat. . . 

Deducţiuni teoretice relative la 
“seriile homol6ge 

(Endmann, Journal fiir pract. Chemie, vol, 33, 1561, p. 494.) N 
  

Aceste “serii-aă, precum se scie, o mare impor- 

tanță pentru chimia “organică, deși "complectarea 

lor nu numai că nu-s'a făcut până acum; dar nici 

nu întrevedem posibilitatea de a se face acesta, de - 

Gre-ce nu avem nici un .motiv pentru a admite | 

că tote corpurile organice trebue să aparţie acestor 

serii homolge.. Ele ai mai ales însemnătate prin 

analogiile. în reacțiuni, și prin regularitatea - dife- 

rențelor de proprietăți: precum punctele de fier- 

bere, la a căror cunoscință a contribuit mai mult 

lucrările d-lui [. Kopp. Aceste analogii se pot sta- 

bili teoreticesce și a priori, ba. încă se pot pre- 

vedea și micile abateri de care'sunt însoțite ; este - 

însă necesar să 'ne abatein de la concepțiunile o- 

bicinuite chimice, și să ne raportăm mai mult la. 

cele fisice și mecanice. Va trebui de asemenea“ 

să aplicăm metodele matematice și teoria funcţiu- 

nilor :pentru ajungerea acestui scop. Ă 
-Să ne închipuim un termen '6re-care din a- 

câstă serie de homologi, de exempiu un corp 

CuH2O.. Existenţa acestuia este condiţionată prin 

echilibrul puterilor cari lucreză în interiorul mo- 

leculelor lui, prin al puterei electrice, al.căldurei, 

al forței moleculelor etc. Natura și calitățile ace- 

stui corp depind de la calitatea și cantitatea a- -    
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celor puteri, sunt, prin urmare, funcțiuni de aceste 
puteri. Dar aceste puteri nu sunt decâr resultantele 
derivate după anume legi, ale puterilor car lu- 
creză în elementele constitutive C, H, O şi se ma- 
nifestă mai mult sai mai puţin în corpul Cu Hz O 
în raport cu numărul equivalenților acestor ele- 
mente. Fie a, b, c, stările moleculelor produse 
prin aceste puteri în fie-care ele.ient C, H, O; 
U o proprietate Gre-care a corpului CaH8Og F 

o funcţiune Gre-care; Ecuațiunea 

(1) U=F (a; bf; cy) 
ne arată că proprietatea corpului CaH20, este o 

- funcţiune, adică depinde de forțele moleculare, 
- sai stările moleculare a,b,c ale elementelor C,11,0 
-Și de cantitățile a. ale equivalenților, cari com: 
“pun acele corpuri. Funcțiunea F, saii expresiunea 

- proprietăței U, pâte să conțină, afară de aceste 
variabile, şi alte constante, cari se rapârtă la 
temperatură, presiune și la. alte împrejurări. 

Pentru un al douilea corp Ca-tia H3-FA2 Oy, 
care se deosibesce de cel d'intâiti numai prin ter- 
menul a Az, BA A8, al equivalentului lui C și 
H, care așa dar coprinde Ax equivalenţi de C și 
AB equivalenţi de H, mai mult sau mai . puțin, 
după cum Aa Și A3 sunt positive sau negative, va 
ave evident o altă valdre U, aceași proprietate 

- fiind-că ea nu mai este o tuncţiune de a și f,ci 
de a-- Aa și BAÂ-AB. Ast-fel dar vom ave: 

U,==F (aa Aa; bp-L- Ag; e) (2) 
Rămâne acum să găsim relațiunea între U și U, 

adică să deducem legea, după care se modifică 
proprietatea U, a corpului CaH5O4. prin intro- 
ducerea în molecula lui a unui număr Gre-care de 
equivalenți de carbon şi” hidrogen. 

S'ar păr€ la prima vedere că acesta e impo- 
sibil de resolvat, de Gre ce nu cunâscem forma 
funcţiunei P. Cu tâte acestea analisa matematică 
ne pune la indemână mijlâce pentru a indică va- 
riaţiunile pe cari le suteră chiar funcțiuni de formă 

„ necunoscută când variabilele, de cari depind acele 
funcțiuni, variază după anumite legi; formula în- 

„“trebuințată pentru soluţiunea acestor probleme 
se numesce formula lui Taylor cari se pâte aplica. 
la una sai mai multe variabile; Fiind-că la _tre- 
cerea de la un homolog la altul, care aparține 
aceleași serii, se păstreză aceleași elemente și nu- 
mai numărul equivalenților” de C și ÎL se schimbă, 
de aceia în funcțiunea: nâstră a, b, c și ţ pot fi 

„Considerate ca constante iar « și f ca variabile.   mai departe. Primele derivare , 

De aceea putem să scriem, lăsând afară constantele: 

U=F (a, &, 

U=Fla Apt A, | 
Și. calitatea U, pâte fi exprimată prin ajutorul 

seriei lui Taylor, în modul următor: - 

    

(at Anp ap) =Rla) ast apt a 
As: d*F(a. 8) d? RtaȘi Agz d F(a. d Fa) 
aa ae 2 E 
— etc. sai: 

A (3) in „a i EU + Bag 
32 dU 

zi gt “ape Fete 
Pentru -corpuriie vomolăga avem Ax =— AŞ. Să . 

comparăm, spre esemplu, cele două corpuri: 

- Ca Ho0e, și Co Ha 02, 

pentru primul vom ave: a=s8, f=1o, 

și pentru cel de al doilea: a-pĂz=10, Bt AB=12 
așa dar: 

Ag=10—8—=2,Af—=12— 1022. 

„Să însemnăm pe scurt prin A, numărul echi- 

valenţilor de carbon şi hidrogen adăogați; atunci 
formula (3) se reduce la urmâătârea: PI 

  

dU , dU 5) W=U-ra [Sg] 
A2 [dU  2d2U ad: 

= |Sa+ dr + AF] + 

„A3 20 3d3U 340 E 
= (3 + dazua due 3) + ste. 

. 

sai dacă însemnăm cu D diferența” acestei pro- 

prietăți în ambele corpuri, avem: 

5) D=u ua] e 204 
dU  2d2U dU 

2 [3 da Fr aaiă “dal + 33] + etc, 

Coeficiențli: 2 
dU dU , d:U dU 

cari îmulțesc puterile lui A, se numesc diferen- 
țele parțiale ale lui U, şi sunt, fie-care după ex- 
ponentul lor, de ordinul întâi, de al doilea, și așa 

dU 
dp 

mulțesc prima puțere a lui A, imprimă, după cum - 
ştim din calculul diferenţial, iuțeala, cu care se 
schimbă proprictatea U, la transformarea cor- 
pului Ca H3 O, în corpul Ca An Ha+a8.04; ele 
măsGră cantitatea variațiunei, şi pot în acest cas 

” 6 

AEa,f) 

— cari în-
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să fie considerate ca constante. Ast-fel diferen- 

țiala a doua și cele următâre se reduc la zero, 

fiind-că variațiunile constantelor sunt. nule, și toți 

termenii ecuaţiunei (5), afară de cei d întâia dou 
sunt zero. Avem așa dar: 

+ (6) vila a tr 

dU 
CE FE 

dU E AE 

sati dacă punem: p) 4 ==K (constanta ) 

avem: 

(8) DU, U= KA. 

Din acestă formulă urmâză "neapărat, ca dife- 

rența D a proprietăţilor U, și U, a dout corpuri 

homolbge: Caţ-An [Harap Oy şi Ca Ils O, este 
“proporţională cu diferența A a composiţiunei lor 

. chimice, : 

Întrega lege a vatiațiunei proprietăților corpu- 

rilor homolâge, se represintă prin (5); saii dacă 

însemnăm cu s, suma tutulor termenilor cari 

conţin puteri superidre ale lui D vom avec: 

(9) D=U,—U=KA--s. 
de unde se vede că strict luat diferințele proprietă- 

ţilor D nu sunt cu tstul proporţionale cu diferențele 

constituției chimice A ; acestă proporționalitate va 

fi cu atât măi apropiată cu cât va fi mai mic 
termenul representat în ecuația (9), prin. s. De aci 

„și micile deviaţiuni ale proporționalităţei, cari se 

observă la punctele de fierbere și la alte proprietăți 

ale corpurilor homolâge din aceiași serie, 

O însemnată observațiune urmeză din compa- 

” rarea formulelor (8) şi (9). Pentru a doua serie de 

corpuri homolâge, spre exemplu, pentru seria: 

Bromura de etyl: CH,Br 

„ Bromura de propyl: CHeBr, 
Bromura de butyl: CH,Bra 

factorul ,, fie luat ca constant saii ca variabil, 

în general nu este identic cu factorul corespun- 

dător din . seria considerată mai sus, Căci e ușor 

de observat că, proprietatea V corespunqătâre u- 

nui termen al ăcestei noui serii este o funcţiune 

<p de starea moleculară a, b, c şi de cantitățile: 

a, £, * ale elementelor ce intră aci: C,H,Br. 

V=baa;bfica,  * 
„cari se deosebesc deci de funcțiunea F, pentru 

că aci nu se găsesce starea moleculară a:oxi- 

“genului, ci se află a Bromului. Urmeză de aci 
că și derivatele acestei noui funcțiuni, în raport 
cu a și f:. 

EA K sai 

  

av dV ete 

dz dp! 
aii alte valori, în genere diferite de ale derivatelor 

dU. dU 
— Şi așa mai departe, 

da.” di P 

ale funcțiunei U sai .F. Urmeză, dar pentru | 
acestă serie că diferența proprietăților celor două 

serii va fi exprimată ast-fel:' 

AV D= V—V= A (3 hrs 
sai și prin: 

(10) D' =, —v= RA LS; 
Şi în acestă serie diferența proprietăților este 

aprâpe proporțională, însă nu identică, cu dife- 
rența despre care am vorbit din seria trecută, 
fiind că modulul proporționalităței din (10): » 

AV dv 
K! sati aa + 33 

este deosebit, de cel din (9): : 

dU . dU 
da ap 

Divergențele, cari se arată în: observațiile lui 

Kopp, la diferite serii, găsesc aci desluşirea lor 

fisică şi teoretică și nu avem. nevoe de - nici-un 

artificii pentru aședarea regulată a tuturor - se. 

riilor homoldge, de 6re-ce acele deviațiuni sunt cu 

totul naturale, | 

Basându-se pe părerea că i diferențele proprie- 

tăților corpurilor homolge pentru tâte seriile 

homol6ge trebuesc să fie aceleași, s'a obișnuit 

a se considera ca lege generală, că pentru. fie- 

care echivalent de brom, care întră în o combi- 

națiune chimică, în locul unul equivalent de clor, 

punctul de fierbere al acesteia se va ridica cu 

320, și de aci sa dedus că combinaţiunile clo- 

rului și bromului cu siliciul trebuesc să se scrie: S; 

CI, şi Si Br; pentru că diferenţa punctului de fier- 

bere este egală cu 153%—59%==94%=3 X 31,30, 

şi tâte combinaţiunile clorului și bromului cu fos- 

forul se represintă cu PCI, şi PBr,, al căror punct 

de fierbere se deosibesce asemenea cu „1759 — 

780=—97%= 3 X 32,30. 
Ne-am vădut în- urmă siliți ptin Gre-cari ano- 

malii, cari s'aii arătat la unele combinațiuni ale 

titanului, să considerăm ca nesigure cele stabilite 

la constituțiunea combinaţiunilor siliciului. 
După arătatele variațiuni ale diferenței la dife- 

rite serii de corpuri analâge urmeză că tot atât 

de puţin suntem în drept a considera ca stabilite



deducțiunile trase, din analogia combinațiunilor 

Siliciului și Fosforului, ca şi acele scâse din de- 
viaţiunile primelor combinaţiuni ale Titanului, (a 

“se vede Jurnalul LXVIII, 

după cele spuse nu trebue să fie identice nici pro- 

porţionalitățile modulelor, 

diferenţele punctelor 'de fierbere pentru aceste trei 

diterite serii de corpuri; identitatea acestor dife- 

rențe nu este exclusă cu. tâte acestea, și nu tre- + 

bue socotită cu totul imposibilă, numai trebue 

„considerată, în casul când se presintă, ca întâm- 

plătâre. . - 

Observaţiunile desvoltate aci se baseză, după 

“cum am vădut, pe nişte noi met6de și principii 

ale chimiei, cari ne permit și alte explicațiunr şi 

cu timpul ne vor conduce pote și la o teorie me- 

canică a chimiei. Aceste principii, le voiă supune, 

pe atât pe cât îmi permite starea actuală a a-: 
cestei sciinţe, la calcule matematice mai înalte și, 

cât 'mi va reuși a face acesta, voiii arăta în viitor 

mai pe larg. 

. 

Consideraţiuni teoretice asupra chimici (1). 

(Les Aendes Vol. 7, p. 214, 1863). 

  

I. Marea desvoltare. ce a luat chimia în timpu- 
"rile din urmă și aplicăzile sale numerâse, fac din 
ea una din sciințele care presintă cea mai mare 
însemnătate, mai ales ea fiind singura sciință care 
e în stare 'sâ ne dea indicaţiuni exacte asupra 
activităţei corpurilor : şi a materiei în genere. Cu 
t6te acestea, faptele cunoscute în chimie, de şi 

* forte numerâse, sunt încă .prea isolate, pentru ca 
„să putem vedea legile generale, care" presidă -la 
fenomenele de felul acesta; d'altmintrelea, în chimiă 
mai mult de cât în ori-ce altă sciință s'a neglijat 
a se considera fenomenele 'ca resultatul. forţelor 
puse în joc, în timpul reacțiunilor chimice. A- 
cestă, considerațiune e punctul de plecare al lu- 
crărei de față care va pute fi privită ca o întro- 
ducere la soluțiunea matematică a problemei 
fundamentale a chimiei teoretice. Dacă aruncăm 
o privire minuţi6să asupra imensului domeniă al 

„(1) Această lucrare este reprodusă, în limba francesă în 
Grunert, Archiv, fir Math. u. Phys. “vol. 42 p. 262, după 
revista francesă Cosmos, — A mat fost tradusă î în românesce 
după aLes Mondes» şi publicată în Buletinul Instrucţiuner pu- 
blice, An, 1865- 66 p. 27 (luna Aveast) : 

253 şi 444); aşa dar” 

şi ca consecință nici: 
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chimiei, recunâscem ușor că totul se petrece după 
legi bine determinate, bine difinite, de şi în mare 

parte incă - necunoscute, Acâstă ne autoriză, ne 

obligă chiar, a introduce în chimiă metodele celor- 

„alte sciinţe exacte, mai ales acelea ale mecanicei 

raţionale, care 'mi par cele mai apropiate chimiei 

și în stare d'a deveni pentru ea fârte folositâre. 

Un exemplu va lumina ceea ce precedă. 

Dacă expunem pirita la acțiunea simultanee a 

căldurei şi a oxigenului, vom distruge echilibrul - 

existsat ; ; fierul și sulful nu vor mai pute să existe 

sub forma de pirită. Puteri nouă se pun în joc, 

„atracțiuni nouă lucreză, un echilibru noă se sta- | 

bilesce şi devine manifest prin formarea sulfatului 

de fer. Fie c suma acţiunilor ce suferă o moleculă 

de fer din partea celor-l-alte molecule de fer din 

apropierea ei, cari pot să lucreze asupra €i în urma 

cohesiunei, cu alte cuvinte puterea de cohesiune; 

fie <! puterea de cohesiune pentru o moleculă de 
sulf; a, afinitatea unei molecule de fer pentru o 

moleculă de sulf, adică suma acțiunilor ce suferă 

o moleculă de fer din partea acelora de sulf, în 

stare de a lucra asupra ei, plus suma acțiunilor ce 

suferă o moleculă de sulf din partea acelora de fer; 

existența sulfurei de fer ya cere echilibrul acestor . 
trei forţe, și vom ave o ecuaţiune de condițiune. 
pentru- acest echilibru între cele trei forțe c, < 
și a: F (c, c', a) = o.. Greutatea constă în a pre- 
cisa forma acestei ecuaţiuni 

Fie acum CU” forța de cohesiune a oxigenului, 
a, a“ afinitatea lui pentru fer și “pentru sulf, 7 
temperatura la care se opereză. Acţiunea căldurei 
echivalcză “cu acţiunea unei Gre- -cari. forțe, care 
se manifestă alăturea cu c, cc”, au, a” și pe 
care o însemnez cu f (). Este evident că introdu- 

„cerea acestor patru forțe nouă e, a', a' “și /(0 va 
putea să distrugă echilibrul ' espriznat prin, prece- 
denta ecuațiune și să stabilescă un altul noii a cărsi - 
ecuațiune de condiţiune va fi PD (a, a, a”, £(0]=0. 
Sar pute elimina din acestă ecuațiune funcțiu- * 

nea f(4), dacă s'ar sci în ce mod varitză cohe- 
siunea” și afinitatea cu temperatura. 

Printre forţele moleculare, în înțelesul cel mai 
general al cuvintului, cari sunt în lucrare în in- 
teriorul corpurilor, unele sunt inherente chiar mo- 
leculelor materiei (cohesiune); altele nu exercită | 
“influenţa lor asupra acestora din urmă de cât prin 
intermediul eterului, intercalat între moleculele 
„materiei (forţe calorice, electrice). Dar, ori-care 
ar fi acţiunea acestor „agenţi, putem, precum se . 
face adesea în fizică, să ne închipuim că acestă .- 

  

 



acţiune. este produsă prin lucrarea unor forţe e- 

chivalente, inherente chiar moleculelor materiei. . 

Repulsiunea calorică care este o forță perma- 

nentă, dar de o intensitate variabilă, exercită a- 

supra moleculelor unui. corp compus o acțiune 

însemnată. Fie-care moleculă fiind înconjurată cu 

eter ' caloric, suferă în tote punctele suprafeței 

sale acțiunea acestei forțe repulsive, și, dacă nu: 
se ține semă de cât de.componentele normale ale 

„acestor diferite acţiuni, acestea vor esercita asu- 

pra moleculei o presiune din afară în întru, care 

„contribue la ' menţinerea stabilităței compusului 

„chimic, și pe care o voii numi presiune calorică. 

Cât pentru componentele tangențiale ale repul-: 

„ siunei calorice, ele pot imprima moleculelor 'di- 

ferite mișcări, vibrătâre saă altele, cari fac din 

un alt punct de veders, obiectul cercetărilor mai 

multor. fizicieni. Dacă admitem "acum că atomii 

"ce constituesc molecula, nu ocupă în mod complect 

spaţiul ocupat de moleculă, eterul intratomic 'va 

manifesta v acțiune repulsivă, direct opusă aceleia 

a presiunei exteridre, și va isbuti, la o tempera- 

tură destul de ridicată, să învingă acestă presiune, 

care d'altmintrelea se va micșora cu cât molecu- 

lele se vor depărta una de alta prin efectul căl- 

durei, ceea ce ar aduce la urma urmelor descor: 

Panterea chimică a corpului. “Acest mod d'a vedea, 

acest îndouit efect al căldurei asupra eterului care 

înconjâră molecula și asupra eterului intratomic, 

'mi pare că ne pune în posiţie:de a ne da scmă 

într'un mod complect de o mulțime de fenomene 

chimice, în. care substanțele ce se combină la o 

" temperatură moderată, sunt descompuse când se 
ridică temperatura, -. E 

II, Se înțelege, după ceea ce precede, că pro- 

blema generală a chimiei constă în următârele 

cinci cestiuni: 1? cari sunt forțele active într'un 

corp elementar.; prin ce relaţiuni sunt legate în- 

tre ele și cari sunt condițiunile: de echilibru ale: 

“acestor forțe? 20 de ce natură sunt modificările 

pe cari le suferă forțele active ale unui elemert, 
relaţiunile cari le legă și condițiunile echilibrului 

lor, când punem să lucreze asupra lui unul saă. 

mai multe alte corpuri, cu saii fără concursul al- 

tor forțe exteridre? 30 cari sunt condițiunile nou- 

lui echilibru și natura acelor forțe nouă, resultând 

din combinarea acestor corpuri? 4 ce modificări 

suferă forțele și condiţiunile de echilibru întrun 

"corp compus, -când facem să lucreze asupra lui, 

'separat saii simultaneă, unii agenți sai alte cor- 

-- puri simple sai compuse, și cari sunt condițiu- 
s 

“exprimate în 20 și 4%? Pentru. a 

  

nile noului saă ale nouălor echilibre ce resultă? 

5% ce relațiuni există între proprietățile, fizice sati 

chimice, ale unui corp și forțele care se echili- 
brează în el, 

cate când se schimbă condiţiunile de echilibru 

resolva ace- 

ste probleme, sunt, ca pentru ori-care cestiune 

de fizică, două drumuri de urmat: calea experi- 

mentală, ce a fost cu belșug exploatată și calea 

teoretică sai a analizei matematice. Problema nu 

“va fi cu totul resolvată, sciința nu va atinge gra- 

“dul de perfecţiune ce compârtă, de cât atunci 
când se va duce la un bun sfirșit soluțiunea prin 

aceste două căi: fizica aduce despre acâsta o do- 

vadă strălucită. - 

Voiii desemna sub numele de stare molecula ă 

a unui corp, starea în care se află moleculele sale 

sub” influența forțelor active în lăuntrul săă, și 

acestă stare va pute ds sigur, să sufere modifi- 

cări prin efectul unor cause exteridre.. Se înţelege . 

după acesta că, când două sai mai multe cor- 

puri deosebite vin în: contact imediat, stările lor 

moleculare respective, cari nu sunt de cât resul-. 

tatul acţiunei unor forțe divergente, vor tinde a 

se pune în concordanță, după principiile mecani- 

cei, privitâre la compunerea forțelor. Starea mole- 

culară a acestor corpuri va fi cu atât mal mult. 

deosebite între turburată cu cât ele vor fi mai 

ele, și, în acest: cas, noul echilibru, precum Și 
starea” moleculară a corpuului sai a corpurilor 

din noi formate, se va deosebi cu atât mai mult 

de starea primitivă a corpurilor puse în reacțiune. 

Acesta. esplică deosebirile însemnate ce se ob- 

servă între proprietăţile unui corp şi acelea ale 

elementelor din cari se compune. Resultă deci 

„d'aici că, atunci când mai multe corpuri se com- 

bină, forţele lor. moleculare respective nu sunt de 

fel distruse, ci se compun între ele după legile 

mecanicei ; că, prin urmare, starea moleculară și 

natura corpurilor resultante vor trebui să fie -de- 

sebite de acelea ale: corpurilor cari s'ai combi- 

nat, şi că, în fine, în urma descompunerei chi- 

„mice a unul corp, fie-care din părţile sale con- 

stitutive va trebui. să reapară cu tâte proprietă- 

ile sale primitive, de vreme ce forțele moleculare 

fără a fi fost distruse, nu'aă fost de cât modi- 

ficate în efectele lor. Aceste consideraţiuni ne duc 

a conchide că o materie ponderabilă, care con-. 
ține în ea o Gre-care - cantitate de! eter, trebue 

privită ca representantul material saă echivalentul 

Ponderabil al forţelor ce acestă substanță pune în - 

şi cum aceste relațiuni sunt modifi-" 

| 
i 
i 
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joc, în combinările sale chimice. Fiind-că acestă 
echivalență are loc pentru fie-care din părțile 
constitutive ale unui compus chimic, urmeză că 
nu se pote varia cantitatea lor ponderală, fără a 
modifica în acelaşi timp forțele, cară 'și fac echi- 
libru în acest compus, și fără a distruge acest 
echilibru. D'altmintrelea, find- că existenţa acestui 
din. urmă .cere un raport determinat între forțele 
în echilibru, mai resultă d'aici că: representanţii 
lor materiali nu pot intra în acești compuși de 
"cât. în nisce proporţii definite, ceea ce constitue 
“noțiunea Zeoretică & echivalenților chimici ai cor- 
purilor, ce experienţele și faptele ne silesc a ad- 

“mite, dar de cari nu ne putem da sâma de cât 
intemeiându-ne pe noțiunile deja expuse în pri- 

vința echilibrului molecular al corpurilor. 
Voiii reveni într'o lucrare ulteridră asupra aces-. 

“tor diferite cestiuni, supunendu-le, pe cât va fi 
cu putinţă, calculului matematic, și m& voit măr- 

gini acum a aplica principiile de mai sus la câte- 
va cestiuni generale şi frte insemnate ale chimiei 
teoretice, precum sunt vo/atilitatea, solubilitatea 
substantelor şi căldurile Specifice. . 

III. Moleculele unui corp sunt: menținute, pre-. 
cum se scie, la mici distanțe, sub acţiunea simul- 
tanee a unei forțe atractive, cohesiunea și a une- 
forţe repulsive, repulsiunea calorică şi congenerele. 
sale. Dar, ori-care ar fi forța repulsivă sai atrac- 
tivă care lucreză asupra. moleculei unui corp, fie 
aceste forțe” egale între cle saii una să întrâcă 
pe cea-l-altă, molecula se va găsi: în. echilibru, 

„afară-de mișcările “forte mici ce ar putea să exe- 
cute, precum am arătat mai sus, de vreme ce ea 
este. afectată simetric în tâte direcţiunile posibile 
prin moleculele și stratele lor eterice înconjură- 
târe. Nu merge tot ast-fel pentru. moleculele si- 
tuate la suprafața unui corp; acestea nu primesc 
de cât jumătatea . acţiunilor de cari o “moleculă 
internă este afectată, ast-fel în cât resultanta lor 
nefiind distrusă, ca pentru acesta din urmă, prin 

_cea-l-altă jumătate a acțiunilor, ea va avea o dre- 
care influență asupra moleculei aparținând supra- 
feței libere a corpului; deci,. dacă repulsiunea ca- 

“lotică întrece atracțiunea saă cohesiunea molecu- 
lară, moleculele superficiale-vor manifesta o ten- 
dință care nu este echilibrată, până la un punct, 
de.cât prin presiunea atmosferei înconjurătâre, 
Crescerea acestei tendințe, aduce „deslipirea mo- 
leculelor suprafaciale care se urmeză, pe cât timp 

_repulsiunea calorică și - menţine preponderența. 
„Cea mai mare. > parte, din solide intră mai întâi 

  

ales de cele trei forțe următâre': 

  

în fusiune, spre a suferi apoi evaporarea în stare 
lichidă ; cu tâte acestea, sunt unele .cari nu trec, 

cel puțin în condiţiunile obicinuite, prin acestă 

stare intermediară, dar care se volatiliseză îndata 
ce se ridică îndestul temperatura. Adevărata causă 
a acestei divergențe nu este cunoscută; dar să ne 

închipuim, precum am făcut în optică, ca eterul 
caloric posede. o elasticitate variabilă de la un. 

corp la altul, considerabilă în substanțele cari se 
topesc înainte d'a se volatilisa, fârte slabă în sub- 
stanțele cari se volatilisâză fară a se topi. Căl- 
dura adusă din afară acestor din urmă va fi ab-- 

sorbită prin acest medii nici de cum saă .puțin 

elastic; dar pentru o ridicare suficientă a tempe- 
raturci, repulsiunea manifestându-s e într'un mod 
brusc, precum se întîmplă cu. ori-ce corp puţin 

elastic, când. este supus unei acţiuni mecanice 

violente, 'și va exercita influenţa mai ales asupra 

părţilor: superliciale, determinând ast-fel volatili- | 

sarea acestor substanțe. Dacă acestea! pot 'câte- _ 

odată să intre în fusiune sub nisce presiuni mari, 

causa -este că elasticitatea "eterului, desvoltată 
la părțile superficiale, prin efectul 'căldurei, . ne- 

fiind distrusă prin volatilisarea lor, căci e împe- 

dicată prin presiunea. ridicată, se întinde treptat 
înnăuntrul substanţei. și aduce topirea, ei. 

Solubilitatea unui corp într'un lichid depinde mai 
| 109. de coheziu- 

nea moleculelor substanţei solide; 20 de' repul- - 

siunea calorică care se exerciteză asupra molecu- 

lelor sale și care varicză după temperatură; '3% de' 

atracțiunea mutuală a moleculelor corpului solid 
şi a acelora ale lichidului,. adică de afinitatea ce 
ai între ele cele două substanțe. Dacă se desem- 

neză sub numele de coheziune relativă, deosebirea 

între coheziune şi repulsiunea calorică a: corpului 

solid, se pâte dice că solubilitatea sa întun lichid 

depinde de raportul între coheziunea relativă Și 

afinitatea moleculelor sale pentru acelea ale lichi- 
dului. Ea nu este deci, în genere, împedecată de 
cât prin o prea mare coheziune relativă, sai prin 

'slaba afinitate a substanței de disolvat pentru: di- 

solvantul întrebuințat, sati în fine, prin: concursul 
acestor două împrejurări. Resultă d'aici că multe 
substanțe. privite adi ca nesolubile sar disolva:. 
ușor, dacă s'ar putea ridica temperatura disolvan- 
tului până la.un punct pentru -care coheziunea 
relativă. a substanței ar deveni: destul de mică ca 
să nu .mai împedice disolvarea ei; în adevăr, se 
pâte realisa acesta supunând lichidul la nisce pre- 
siuni, f&rte mari.



„Un fapt însemnat, adesea mascat prin nisce 

“împrejurăzi secundare, este scăderea temperatu- 

rei care însoțesce în tot-d'a-una actul disolvărei, 

și care s'ar datori, după modul nostru d'a vede, 

unei perderi de elasticitate ce o suferă eterul ca- 

loric închis în substanţa ce se disolvă. In adevăr, 
odată ce coheziunea corpului care se disolvă este 

învinsă, eterul caloric nu mai „exercitâză nici o 

presiune, se destinde; este deci perdere de elas- 

ticitate, adică perdere 'le lucru și de putere viuă; 
“căldura este absorbită de la corpuri înconjurătâre 
"spre a reda eterului elasticitatea sa perdută. 

„Când: un corp solid este redus în “starea de 
disolvare. limpede și omogenă, se pâte admite și 
trebue să' admitem că fie-care moleculă a acestei 
soluțiuni este formată de atomele tutulor elemen: 
telor. cari intră în ea, întrunite în nisce propor- 

“ țiuni definite. Aceste atome sunt menținute în 
moleculă prin forțele moleculare cunoscute, și, în 

„afară de acesta, prin acâstă însemnată - acțiune a 

repulsiunei calorice semnalată mai sus. D'aceea 
în modificările raporturilor mutuale ale acestor 
forțe trebue să căutăm explicarea deosebitei' so- 
lubilităţi a unui corp la nisce, temperaturi deose- 
bite, solubilitate care cresce, în genere, odată cu 
temperatura. In adevăr, cu cât se ridică tempe- 
ratura, cu atât coheziunea relativă a corpurilor se 
micșor€ză, cu atât presiunea calorică în disolu- 
ţiune cresce, ast-fel în cât moleculele disoluțiunei 
dobândesc prin acesta îndouita facultate d'a a- 
trage mai -energic particulele substanței de disol-' 
vat și d'a le: menţine cu mai multă vigsre, în- 
dată ce sunt încorporate cu ele. Cu tâte acestea, 
unele substanțe presintă, la'o Gre-care. tempera: 

„tură, o micşorare de solubilitate. Se pste atribui 
acest fenomen la un adaus al repulsiunel intra- 
tomice (v. mai sus $ 1, pe la stirșit), sai la des- 
voltarea altor forţe “(resultând din combinarea 
chimică, deshidratare), cu ajutorul cărora cohe- 
ziunea prevalând, o o. parte a subtanţei disolvate 
se separă. 

- Este aici locul d'a face o observaţiune însem- 
nată în privința diso/mfiunilor suprasaturate cari 
rețin după răcire nisce cantități ale materiei di- 

" solvate, mai mari de cât 'acelea corespundătăre 
cu temperatura finală, și care lasă de obiceiă' să 
se depună acest exces la intervaluri de timp mai 

„mult sati mai puţin lungi, mai ales când se in- 
 troduce în „oluţiune mici cantități: din Chiar sub- 
stanța în - stare solidă. Nu ar fi Gre permis să 
admitem, ca să explicăm acest fenoinen, că ete- 

„proporțională cu aceia a 'concentrărei. 
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„rul caloric are o forță coercitiză care servesce 'a-i 

păstra elasticitatea mare ce a dobândit sub în- 

Auenţa temperaturelor ridicate, mulțămită cărora 

s'a efectuat suprasaturarea ? Când soluţiunea se r&- 

cesce, eterul mai exercită, în urma: acestei forţe 

coercitive, presiunea sa calorică asupra molecule- 

lor disoluțiunei și menţine satirarea. Acestă stare - 

de lucruri însă nefiind naturală, nu se pâte men- 

ține indefinit ; forțele active din disoluţiune tind, 
din contră, a readuce starea normală, și acestă 

întârcere este accelerată de deosebite î împrejurări, 

spre pildă: de venirea repede a aerului, de afi- 

nitate (acţiune de contact a suprafețelor) etc. Fe- 

nomene anal6ge sc presintă în alte împrejurări, 

„și desvoltarea de căldură de care “sunt însoțite 

de obiceiii, arată că starea provisorie în cestiune 

“nu este de 'cât resultatul muncei unei Gre-cari pu- 

teri, echivalent mecanic al căldurei: degajate după 
reintârcerea la starea normală. 

Solubilitatea unci substanțe mai este modificată 

prin gradul de concentrate al lichidului întrebuin- 

țat ca disolvant, când acâstă licre conține în 

disoluţiune alte substanțe de cât acelea ce este 

a se disolva. Ore-care considerațiuni teoretice mă 

fac a crede că, pentru concentrări mijlocii ale 

disolvantului, solubilitatea substanței este aprâpe 

Câte-va 
experiențe ce le-am. făcut cu acidul arsenios duc, 

cel puțin în unele casuri, la aceeași conclusiune, 

(Vedi. Jora. f. pract. chimie, 33, 1 11.— Rep. chân. 
pure, IV, 106. — Fahresd. chem., 1861, 263.) 

IV..Ridicarea de temperatură a unui corp ce. 

se încăldesce se datoresce la crescerea. amplitu- 

dinei oscilațiunilor eterului caloric închis în acest 

"corp. Acâstă ridicare a temperaturei depinde de 

natura pa'ticulară a corpului: și de elasticitatea 

eterului caloric aparținând fic-cărel substanţe; să 

adăogămi că căldura adusă din afară nu este t6tă 

utilisată în acest scop; o parte. este perdută în 

ciocnirile eterului cu moleculele nateriale ale 

substanței mai mult sai mai puţin elastice. De 

aici deosebirile așa de mari în capacitățile ca- 

lorifice ale deosebite lor substante. Cu cât se ridică 

„temperatura unui corp, cu atât repulsiunea calo- 

rică a eterului s&ii cresce și tinde a distruge în 

parte efectul. forţei de coheziune; cu atât, în acest 

cas, va fi mai. mare poițiunea de căldură adusă 

din atară ce va lace echilibrul acestei forţe și va 

refusa d'a concurge la ridicarea de „temperatură. 

Daici acestă lege insemnată ce nu s'a stabilit până 

astădi de cât pe nisce. experienţe: capacitatea ca 
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dorică a unel substanțe este cu atât mal mare cu 
„cât temperatura acestel substanțe este snal ridicată. 
Dar dacă, pentru mase egale din deosebite sub- 
stanțe, căldurile specifice nu sunt egale, se pste 
calcula mase ast-fel în cât cantitatea de căldură 

„ce cer pentru ca temperatura lor să se urce cu 

aceiași cantitate, să fie aceiași. 

Masele ast-fel calculate, sati greutăţile cores- 
pundttâre vor conține cantități echivalente de 
eter caloric, și vor fi, prin urmare, echivaleuțil 
Ponderal! ai acestui din urmă. Dacă se efectudză 

aceste calcule, se află că echivalenți calorici să 

apropie mai mult sai mai puţin de echivalenţii 

chimici corespundărori 11). Cu tâte acestea, di- 

vergențele sunt în acest cas, mult mai mari de 

cât acelea ce se obțin comparând între ele pro- 
dusele capacităților calorifice prin greutăţile ato- 

mic2, precum arată exemplele următâre: 

Numele subst. Cap. calor. e. Gr. atom P. Prod. erp. Echiv. calor. 

Cupru 0,0952 - 31,7 302 . 317 
Platină 0,0324 98,7 3,20 93,2 

Plumb 0,0314 103,7 „26 962 

In loc de a eluda aceste divergențe și d'a căuta 

(1) Aceste, calcule sunt uşor de făcut, nu avem de cât să 

Împărțim succesiv unitatea prin capacităţile calorifice ale di- 

. feritelor “substanţe şi să îmulțim câturile ast-fel găsite prin 

acelaş număr, bine ales, pentru ca unul din aceste produse 

să devină egal cu echivatentul chimic corespundător,   

. 

a le ascunde sub micimea produselor 3,02, 3,20 : 

326, nu. avem de cât să ne reamintim ceea ce 

am dis.mai sus că greutăţile atomice nu sunt 

de cât echivalenții ponderabili ai forțelor cari "Și 

fac echilibru în deosebiții compuşi chimici, ca ..-- 
să ne convingem că aceste divergente nu pre- 

"sintă nimic contra naturei lucrurilor. In adevăr, 

în afară de forțele calorice, sunt și altele cari sunt 

active în compușii chimici, şi se vede uşor că 

greutățile atomice, cari trebue să represinte suma 

acestor forţe, nu pot fi identice cu numerile cari 

represintă una din ele, forţa calorică singură, ceca 

ce arată că legea lui Dulong nu este adevtrată, 

saă, cel puţin, nu este de cât aproximativă. Se 

pote însă dedu-e din acest fapt că echivalenții 

calorici se apropie într'un mod așa de simţitor 

de echivalenţii chimici, o consecință însemnată 

și anume că forțele calorice predomină în com-. 
binările chimice, că efectul celor-l'alte forțe este 

comparativ. frte mic, saă că cel puţin, este trans- 

portat în mare parte asupra .eterului caloric și 

se manifestă ca un efect caloric. -! 

Prin ceea ce precede se vede cum, aceste noui 

principii de dinamică, se potrivesc cu cestiunile 

cele mai însemnate ale chimiei teoretice și -cum 

pot servi spre a da o explicare cu totul rațională 

a: fenomenelor. Voiii reveni în curând asupra a- 

cestor teorii, pentru ale da o mai mare desvol- 

tare, și spre a le aplica combinaţiunilor chimice 
însăși. 

Afară de aceste lucrări, Bacaloglu a: trimes și Academiei de Sciinţe din Paris, mai multe 
note de conţinutul căroră se face mențiune în Comptes rendus de ? Acadlmnie des sciences. — Dăm 
aici numai ceea-ce găsim în Comptes rendus, de Gre-ce nu am putut să ne procurăm a aceste note 
în întregul lor. 

Comptes rendus de I Academie des. sciences de Paris, No.. 13, 2 Avril 1867: M. Bacaloglo 
adresse plusicurs memoires relatifs ă diverses. questions de Mathematiques et de Physique. - 

Jbid, No. 16, 14 Octobre 1867: M. Bacaloglo adresse une note concernant une «proposition 
„relative a la locomotion acrienne.>. 

„Bbid, No. 17, 22 Avril 1867: M. Bacalogio a adrese une note relative au probleme de la tri- 
, section de l'angle.
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IV. LUCRĂRI PUBLICATE IN ANALELE ACADEMIEI ROMÂNE. 

DESPRE CALENDAR. 

DISCURS DE RECEPŢIUNE 
(Analele Academici Române, seria 2-a, vol. II, p. 16). 

. i . 

Alteță Regală, 

Domnilor Membri, 

Venind a trata aci despre calendar, sunt preo- 
cupat de două cestiuni grave: 1) fi-va acestă temă 
la nivelul înaltului corp academic către care mă 
adresez? și 2) pârtă Gre cestiunea ca'endatului 
un caracter destul de național conform Statute- 

* lor acestei Academii? | 

Cestiunea calendarului, fiind de cea mai mare 
importanță practică în viața unul popor, sper că 

" Academia va găsi în aceta o compensațiune pen- 

tru' lipsa de înălțime sciințifică a temei mele. 
In ceea-ce privesce caracterul național al ces- 

tiunii calendarului, cred de prisos a argumenta 
în fav6rea lui, de Gre-ce fie care națiune, fie-care 

„popor, are nevoie de o sistemă și anume de o 
sistenă exactă, ca să măsdre timpul, ast-fel în cât. 
acest studii se, aclimatiseză la ori-ce naţiune. 

Intrând acum în acest studiă, simt necesitate 
Ge -a observa, că în fond nu voit avea să co- 
munic aci lucruri noui, sai să expun 6re-cari in- 
vențiuni noui, sai un calendar modern; acesta 

„este aprâpe și imposibil, sai ar fi vre o modifi- 
care, ași dice, mai puţin nemerită de cât: forma 
actuală a calendarului. Scopul meă este mult mai 
modest, este acela de a expune într'o formă com- | 
pactă tot ce este mai esențial în privința forma- 
țiunii calendarului; a arăta superioritatea acelui 

” gregorian, necesitatea ca acesta să fie introdus 
în tâte țările culte, pe unde acesta nu s'a! făcut 
încă, şi, ceea-ce mi se pare mai important, a a- 

„răta că este în cea mai bună armonie cu regu- 
lele bisericei și că admiterea 'lui este chiar ce- 
rută de aceste reguli,   

„Tâtă lumea “rorbesce de calendar, însă nu at 
toți idei clare despre acesta, pentru că în reali- 
tate și noțiunea de calendar nu este tocmai așa” 
liinpede și precisă. Unii cred că calendarul este 
o tablă afișată prin locale particulare și ale au- 
torităților, arătând cu cruce roşie durminecele și 
sărbătorile de peste an; alții că. calendarul este 
o carte unde se predic dilele de vint, plâie, de 
zăpadă, de ger, etc de peste an; alții cred că 
este o carte bisericescă arătând sfinţii din tâte 

dilele ; iar “alții cred că calendarul este o carte 
amusantă cu tot felul de istoridre, anecdote și 
alte comicării. 

“Daca voim să ne inițiăm cu adevărata noțiune 

a calendarului, ca să ne putem apoi pronunţa . 

asupra pertecțiunii unui calendar dat și a felului 
de legătuă ce presintă cu diferitele cestiuni so- 
ciale și religiose, trebue să "i urmărim formaţiu- 

nea: încă de la originea. lui. Omenii ati simţit 

incă de timpuriă trebuința de a socoti într'un: 

mod Gre-care timpul ce curge. neincetat, ca să 

pâtă înregistra fapte sociale și fenomene naturale 

ce se succed neîntrerupt și în imensitate de nu- 

măr. Modul admis pentru măsura timpului, pen- 

tru socotela epocelor și înregistrarea faptelor, 

presintă o complicațiune mai mare saii mai mică, 

erori mai grave saii mai ușdre, un caracter mai 

mult sai: mai puțin naturâl și rațional, după gra- 

dul de desvoltare intelectuală a naţiunilor. Omul 

însă, din ori-ce națiune și in ori-ce stare de cul- 

tură ar fl, ca să împlinesră acestă trebuință, a tre- 

buit să aibă recurs la fenomene periodice și con- 

stante, fenomene cari au bătut mai mult la ochi 

și cari ati fost alese mai adesea prin instinct, iar 
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nu în urma unei cugetări | mature. Dar fenomene 
cu o periodicitate constantă și cu o reproduc-: 
țiune "asigurată în eternitate, nu le putem găsi 
de cât în natură, și 6menilor nu le putea scăpa 
fenomenul cel mai frecuent, adică succesiunea 
periodică a dilei și a nopţii, ast-fel că cea din- 
tâiă unime pentru măsura timpului, care și astădi 
este basa tuturor măsurilor de timp „a fost fina 
(de 24 'ore). - 

Acestă unime avea un defect comun la tâte 
casurile unde 7dzvidul se iea drept unime, adică 

„este variabilă în lungime. Se înțelege de sine că 
aici nu este cestune de diferinţa în lungimea di- 
lelor și a nopților în. cursul anului, pentru că. 
drept unime la măsura timpului se iea diua de 
24 ore, adică suma de o di și o nâpte. Dar se 
scie că chiar acestă sumă nu este constantă în 
cursul anului, și două dile solare în diferite luni 
ale anului pot să difere în lungime cu mai multe 
minute, chiar dece și cinci-spre-dece minute. O 
unime nu este absolut constantă, cel puţin teo- 
retic, de cât numai când am aleso întrun mod 
cu totul arbitrar și fără ca să fie indicată de na-" 
tură însăși, precum -sunt măsurile de' lungime, de 

- greutate, ete., ca metrul,. cotul, iardul, ocava, 
funtul. chilogramul, etc, etc. Individele însă, cari 
constitue unimi indicate. de natură, nu sunt con- 
stante în mărime, pentru că natura în genere nu 

“ne dă dout individe absolut ecuale între ele; și 
"ast-fel sunt și dilele consecutive. Cu tâte acestea 
diferințele între dilele consecutive ar fi prea mici, 
ca să aducă în general vre-un r&ii mare” la adop- 
tarea acestei unimi, :mai ales astădi, când cun6- 
scem aceste diferințe și putem să regulăm lun-. 
gimea fie-cărei di a anului. 

Greutatea cea mare ce presintă măsura tim- 
pului cu .diua este că diua formeză un period 
prea. scurt, şi prin urmare nesuficient, pentru re-. 
gularea faptelor importante ale omenirii și ale fe- 
„nomenelor naturii, precum succesiunea periodică 
„a verei,.a tâmnei, etc., ast-fel că menii încă de 
la început ai alergat la alte periâde mai lungi, 
de cari nu era lipsă printre fenomenele ceresci 
cele mai ordinare. Omul, mai ales în stare pri- 
mitivă și incultă, fiind amator de tot. ce este 
misterios și poetic, a dat la început preferinţă 

_periodului /uzzar de cât acelui solar, de și cel 
d'întâiii este scurt,-prin urmare nesuficient, şi fără 
nici o importanță, atât pentru trebuințele sociale, 
cât și pentru fenomenele fisice ale pămîntului ; 
el a admis periodul. de o lună de 29 dile și a-   

câsta ncexact, pentru că se socotea ca lună nouă 
momentul la care se vedea pentru. prima 6ră luna 
nouă, care moment varieză după împrejurări și 
pe lângă acesta se scie că vine .mult mai târdiă 

„de cât epoca de conjuncțiune. Chiar când 6menii 
ai început să se pătrundă. de iinportanța perio- 
dului solar, şi să iea anul solar drept unime de 
măsura timpului, acesta totuși a rămas subordi- 
nat” periodului lunar, socotindu-se dout-spre-dece 
luni sai. periode lunare într un 'an, ceia ce dedea 
in an cu vre-o un-spre- dece dile mai scurt ce 
cât acel adevărat, 

N'ar fi cu totul fără interes să observăm aci 

în trecăt, că mai multe din credințele eronate, 

cari dedeaii o importanţă lunei, și ori-cărui fapt” 
sati fenomen în legătură cu Juna, se mai conservă 
încă și astă-zi. Ast-fel mulți, şi ceia ce este de 

mirat, chiar şi dintre Smenii de sciință, cred că 

luna reguleză schimbările timpului : plâia, seceta, 
vintul etc., că luna are o' influență asupra păs-. 

trării obiectelor și alte asemenea. Nu este aci 
locul să ar&t în modul cel mai positiv cât sunt 

absurde şi ridicule asemenea idei; numai un 

fapt vreaă să: relatez. Chiar partisabii cei mai 

înfocaţi ai activităţii lunare pe pământ. vor re- 

cunâsce că luna, afără de gravitate, prin care 

aduce fluxul mărilor, nu pâte lucra pe pămînt 

de cât prin lumina și căldura ei. Dar se scie că 
luna își primesce lumina de la s6re și o reflectă 

în tote părțile și către pămint. Lumina reflec- 

„tată de lună pierde prin însuși actul de. reflec- 

țiune şi se reduce lao parte minimă, pote — a 

dar să admitem numai ——— acâsta lumina după 

legile cunoscute din. optică, se mai reduce încă,, 

până să ajungă de la lună la pămint, în pro- 

porțiune cu  patratul distanţei, ast-fel in cât, 

făcând calcule vom găsi în numere rotunde că 

  

efectul luminos produs de către lună pe pămînt 
este mai înic de cât una din 1500 qustrali6ne 
(1/1500,000,000,000,000,000) din lumina ce aduce 
Grele în atmosfera nostră. Efectul caloric este 

încă și mai mic. Ca, cu asemeni acțiuni slabe, 
cari rămân aprâpe neperceptibile prin tmicimea 
lor, să pretindem că se pot produce pe pămint | 
efecte cari cer lumina și căldura s6relui ca să 
fie realisate; acesta 'mi pare că trece. peste limni- 

tele ori-cărei concepția cât de absurde ne-am 

închipui. | 

După acâstă mică digresiune pe care am cre- 
dut'o destul de instructivă ca să o intercalez aci, 

să: revenim la calendarul nostru. Am văzut că:



cel d'intâiii an solar, fiind, subordinat periodului 

lunar, era cu vro Ir dile mai scurt de cât anul 

solar cel adevărat. Acâstă diferință a necesitat 

intercalări de o lună adițională aprâpe la fie-care 

trei ani, sali precum se introdusese la Roma 

antică, de o lună de 22 dile le fie-care al 
douilea an. 

Acestă măsură mai mult sau mai puţin sis- 

tematică a timpului dimpreună și cu diferie în- 

tercalări de dile sait luni, constitue ceia-ce s'a 

numit un Calendar după Catendae a Latinilor 

care represintaă la ei întâia di a fie-căreia luni, 

pe când un preot proclama luna nouă (în limba 

elenă 476, de unde calendae). | 

Prin Calendar înțelegem încă și un tabel în 

care se află înregistrate în a lor succesiune tâte 

dilele, s&ptămânile și lunile ale unui an, dim- 

preună și cu fapte periodice şi remercabile (ade- 

sea-ori însăşi fârte neînsemnate) cari corespund 

la- acele dile. 7 | 
Cu cât popsrele înainta în cultură, şi ne- 

scința și poesia făcea loc sciinței. positive, cu 

atâta ele ai început să se convingă că s6rele 

este regulatorul tuturor lucrărilor pe pământ și 

de la dinsul trebue să ccră regularea și măsura 

timpului, ast fel în cât astăzi tâte popârele lu- 

minate ai admis anul solar ca norma tuturor 

măsurilor de timp. Periodul solar nefiind însă 
compus de un număr întreg de dile, iară anul 

civil neputându-se socoti după jumătăți sai car-. 
turi de di, a urmat de aici diferite erori pe cari 

voiii încerca să le expui aici. 

Calendarul ' Romei, care primind succesiv di- 
ferite corecțiuni, a devenit astădi acel al lumii 

civilisate și tot de o-dată și cel: mai esact și ra- 
țional dintre tâte Calendarele, ajunsese în tim- 

"„.„pul lui Iuliă Cesar la o confusiune și desordine 
rară în analele Calendarelor, provenind mai ales 

din nesocotința cu care se schimbati ” dilele din 

Calendar, ca să satisfacă capriciele preoților și 

să așeze sărbătorilor în dilele de predilecțiune. 

Sărbătorile secerișului cădeai tâmna, acele ale 

culesului viilor iarna etc. Juli: Cesar, consultân- 

du-se şi cu înv&țații din vremea lui, a recunoscut 

necesitatea de a prelungi anul 708 de la funda- 

țiunea Romei (saii 46 erei nostre A. C.) cu 67 

dile, făcendull ast-fel de 445 dile și aducând în- 

ceputul anului următor 709 A. R. sati întâiul 

Januariă la cea mai mare apropriere cu solsti- 

țiul de iarnă, saă epoca dilei celei mai scurte, 

-de care se află despărțit numai cu 9 dile. In   

90 

adevăr” solstițiul cădend la 22 Decembre, după 

"9 dile urmă întâiul Ianuariă al anului următor. 
Dacă întrebăm de ce nu sa potrivit așa, ca 

anul noii să coincidă cu diua solstițiului, r&s- - 

punsul îl găsim iară în slăbiciunea ce aveai 6- 
menii pentru influența lunară, și Iuliu Cesar a. 

voit ca anul noi să coincidă cu luna nouă cea 

mai apropiată de acel solstiţiii, credend, că a- 

cestă coincidență are să se conserve și în anii 

următori. . 

După ce ast-fel Iuliti Cesar a regulat anul 709, 

el a vrut să prevină și pentru viitor noui des- 

ordini. Consultându-se și cu învățatul Sosigenes 

și recunoscând că periodul anului solar, adică 

timpul între un solstițiii de iarnă şi cel următor 

tot iarna, este de 36; dile și aprâpe 6 ore, a 

conchis 'fârte corect, că terminând anul civil cu 

a 36-a di, ne grăbim înaintea sorelui cu 6 ore 

sait cu un cart de di, cea ce în fa/ru ani face 

o di întregă. Da aceia a pus regula, ca la fie- 

care patru ani să se intercaleze câte o di (diua 

de 29 Februarie), ceia ce va să dică, că după 

patru ani -ordinari de câte 365 dile, trebue să 

mai așteptăm o di întregă și apoi să începem 

anul din noi, ca să fim în armonie cu periodul 
s6relui. | | 

După mârtea lui Cesar, preoţii amestecându-se 

de calendar ai adus iar confusiuni, cari ar fi de- 

venit fârte grave, dacă n'ar fi intervenit August. 

Preoţii nu înţelegeaii că patru carturi de di fac 
o di întrâgă și ai început să intercaleze diua 

bisextilă la finele anului al treilea, în loc de a 

o intercala în al patrulea an, precum regulase 

Cesar. Acdstă neregularitate a ținut puțin și a 

fost expulsă . chiar în A. R. 757, ast-fel în cât 

anul erei nâstre 4 P. C. fiind un an bisextil, 

după acâstă din urmă regulare a împăratului 

August, urmeză că de aci înainte toți anii divi- 
sibili cu 4 'vor fi în Calendarul Iulian asemenea 

bisextili, precum sunt anii: 1872, 1876, 1880, 

1884, etc. ” . 
Calendarul Iulian, după care trei ani conse- 

cutivi aă câte 365 dile, iar al patrulea 366, a 

fost fGrte răspândit și introdus la tote popsrele 

civilisate dimpreună cu creștinismul; popsrele 

creștine însă n'aii conservat ca origine anul fun- 

daţiunii Romei, nici anul regulării luliane, ci anul 

presumliv al nascerii lui Crist, adică A. R. 754 

s'a socotit ca întâiul an al erei creștine. Am zis 

«anul presumtiv al nascerii lui Crist> și să 'mi. 

fie permis să observ că, după investigațiunile 
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seri6se ale învăţaţilor moderni, nascereă lui Crist., 
ca fapt istoric, se întîmplă cu vre-o șapte ani 

mai înainte, adică A. R. 747, iar nu la 754, 
precum. de ordinar se crede, după relațiunile ne- 

esacte ale istoricilor şi cronologilor de pe atunci. 

“Jacă în acestă privință Gre-cari considerațiuni 
cari probeză acestă aserţiune. | 

“Mai întâi chiar relaţiunile a mai multor din 

părinţii bisericei dedeseră de mult bănueli, c 

anul” nascerii cel adevărat ar fi preces cu trei 

ani pe cel admis în general. Apoi /de/er, cel 
mai mare cronolog, a ar&tat că în realitate a 
preces cu șapte ani, adică nascerea se întâmplă 
în A. R. 747. Argumentul cel mai puternic este 

- că, după cum se 'relatează, mârtea lui Ierode a 

fost precesă de o eclipsă de lună întimplată 
scurt timp înaintea Pascilor Evreilor, şi o ase- 

menea eclipsă s'a calculat că se ivise nâptea la 

12 Martie A. R. 730; iar nascerea lui Christos 
trebue pusă cu deni ani înainte, din causă că 
Herojde ordonase mârtea tuturor pruncilor de. 

de, doui ani, cea ce ne conduce pe la finele a- 

nului Romei 747, de: Gre-ce, după tradițiuni, 

Christ se născu către finitul anului. În unire cu 

acesta este și fenomenul ceresc carea condus pe 

“magi la lerusalem și care, după marele astro- 

nom Kepler, ar fi fost conjuncțiunea planetelor 

Joe cu Saturn, care în realitate s'a intimplat tot 

"în anul Romei 747 și a ținut câte-va luni, de la: 
Mai până la Noembre, presentând magilor sati 

“ astrologilor și lumii întregi, aspectul stranii a 

doi luminători ceresci imnpreunați și progresând 
în spațiurile ceresci. S'ar mai putea adăoga și ar- 

gumente curat istorice, însă mă . mulțumesc cu 
aceste câte-va idei aştronomice, cari sunt și mai 
positive. - 

După calendarul Iulian, solstițiul de iarnă; 'a- 
dică diua cea mai mică, cădea la 22 Decembre; 
acel de vară, adică cea mai lungă, la 22 Iunie; 
echinopțiul de primăvară la 21 Martie și acel 
de tâmnă la 23 Septembre. Aceste epoce sunt 

"relative la primii secoli ai erei creştine, și anume 
la începutul “secolului al IV'= (pe la 320—340 

„ C.) Mai târzii însă a început să se observe 
diferențe din ce în ce mai mari și crescând în 
“cursul seculilor. Ast-fel de ex. astădi, socotind 
tot după acest calendar, solstițiul de iarnă, cade 
în diua de ro Decembre, cu alte cuvinte suma 
celor 1500 ani de.la secolul al [Vie și. până 
astădi represintă ceva mai mult: de cât 1500 pe- 
ride solare, și anume cu 12 dile mai mult ; s6-   

rele a terminat cursul săi anual pentru a 1500-lea 

Gră, socotindu-se de la secolul al IVle, și noi 
mai avem încă 12 dile din anul cel vechiii,. al 

1500-lea, ca să terminăm anul care pretindem 

că este regulat după s6re. 

„Aceste diferinţe, în sine mici, cari însă în curs de 

2000 de ani fac la 16 dile, provin din împrejurarea 
că anul solar adevărat, adică timpul între două 

solstiții de iarnă sai între două echinopții de 

primăvară consecutive, nu este tocmai de 365!/, 

dile, precum admisese . Iu'iii Cesar, ci de 365 

dile. 5 6re-48 minute şi 51 secunde, și de patru 

ori acest exces face: numai 23 ore, 15 minute și 

24 secunde, iar nu 24 ore sai o di întregă. 
Adaogtnd însă, după calendarul Iulian, o di în- 

tregă la fie-care patru ani, lungim anul mai mult 

de cât trebuie și ast:fel rămânem în urma s6- 

relui cu 44,360 sai 112,360 pe an, ceia ce face 
o di întregă în: curs de :130 ani aprope. Acestă 

anomalie devenia din ce. în ce mai simţitâre: și 

pe la 1581 Papa Gregorie al XIII!ca, parte ca 

să o înlăture, parte ca să reguleze serbarea Pa- 

scilor (despre care voiii vorbi mai înainte) a 

emis Bulla de 24 Februarie 1581, prin căre or- 

dona modificările necesarii a se observa de aci 

înainte, basate pe .avisul învăţaţilor dc atunci, 
mai cu scmă a lui Aloysius Lilius (Luigi Lilio),. 
puind ast-fel din noi :anul civil în armonie/cu 

mersul s6relui și constituind Calendarul Grego- 

riau. Disposiţiunile acestei bulle tindeati să pună 

din noi în coincidență diua de 21 Martie cu 

echinopțiul de primăvară şi să conserve acâstă 
coincidenţă și pe viitor. 

Pentru acâsta, conform bullei, după Qiua de 

4.Octombre, 1582 s'a socotit imediat 15 Oc- 

"tombre, în loc de 5 Octombre, adică s'a grăbit 
terminarea acelui an cu 10 dile, diferența calcu- 
lată pe. vremea acea, ca anul civil să începă dim- 
preună cu anul solar. 
„Deosebit de acesta, ca să se evite- pe viitor 

asemenea înapoieri ale anului civil, ca să coin- 
cidă prin urmare tot-d'a-una diua de 21 Martie 
cu echinopțiul de primăvară, acea bullă regula 
ca la fie-care 400 ani să.se sară 7727 dile, adică 
periodul de 400 ani civili să '] scurtăm și să '] 
terminăm cu trei dile mai înainte, ca să fim în 
armonie cu 400 periâde solare. Ac&stă din urmă 
dsiposițiune totuși nu era absolut esactă, pentru 
că, precum am mai dis'o, la fie-care 130 ani a- 
prope avem o întârziere de o di, ceia ce ne dă 
trei dile în 388 ani, Deviaţiunea însă este mi-



nimă și abia aduce diferența de o di peste 3900 

ani și negreşit trebue: să ne mulțumim, dacă 
avem un calendar în regulă în curs de vre-o 

4000 ani de aci înainte, apoi acestă disposițiune 
este practică şi lesne de pus în lucrare. În adevăr, 

pentru acâsta este destul ca la trei ani seculari 

consecutivi să suprimăm diua care alt-fel ar fi de 

intercalat, adică să îi lăsăm ani ordinari, făcend 

bisextil numai pe al patrulea” .an secular. 'Ast-fel 

“anul 1600 fiind după amândouă calendarele bi- 

sextil, anii seculari 1700, 1800, 1900, vor fi or- 

dinari după calendarul gregorian ; anul 2000 ya 

fi bisextil după amendouă calendarele; iar anii 

2100, 2200, 2300 ordinari după acri gregurian, 

2400 bisextil și așa mai înainte. 
Nici un om cu puține cunoscințe și liber în 

usul rațiunii lui nu se pâte îndoui despre esac- 

titatea calendarului Gregorian, şi chiar acea mică 
deviațiune din coincidența absolută cu mersul 

-s6relui, care abia se simte în curs de 40 de se- 

cole, o putem face să dispară mai intercalând 

câte o di la fie-care 4000 ani. Tot de o dată 
este lesne de vădut că acest calendar este şi tot 

ce e poe fi mai simplu și practic în aplicaţiunile 

„ Ori-ce încercări și propuneri de modificări 

cari s'aă făcut sai sar putea face chiar dacă 

vom admite că presintă acelaşi grad de preci-. 

siune,— tâte acele propuneri, dic, ar fi lipsite de 

caracterul de simplicitate ce presintă acest ca- 

lendar, și n'ar-fi de cât emanațiune de spirite 

ușdre, lipsite de ori-ce capacitate și seriositate şi 

cari totuși ar dori să facă să vorbâscă lumea de 

ele; căci este imposibil să ajungem la acelaș 
grad de precisiune conservând și aceiași regula- 
ritate şi constanță în periodul anilor bisextili;. și 
nimeni nu'i va da în gând să înlocuiască periodul 
constant de patru ani cu peridde variabile în 
lungime. 

Calendarul Gregorian, cu 'tâtă perfecțiunea lui 
cea mare, nu a fost introdus la dilerite națiuni 
de cât progresiv. și târzii, ceia ce se întimpla 
de ordinar cu tâte innovațiunile și reformele. Cei 
d'intâii cari Vaii admis at fost Italienii, Spaniolii, 

Polonii, Ungurii și în Germania numai părțile 
catolice; iar tocmai lumea cea mai cultă și mai 
cugetătre n'a aderat de cât progresiv şi miilt 
„mai târzii. Ast-fel protestanții din Germania nu 
Vaii introdus de cât 118 ani mai târziă, adică în 
anul 1700, când după diua de 18 Februarie s'a 
socotit r-ii Martie. In Anglia a fost introdus 
abia la 1752, când asemenea după diua de 2   

Septembre S'a' socotit 14 Septembre. Ast-fel în 

secolul al 18-lea, diferenţa între calendarul Iulian 

şi cel Gregorian a fost de 11 dile, din causa 

anului secular 1700, care după calendarul Iulian. 

sa socotit de 366 dile, iar după acel Gregorian 

numai de 363 dile. Cuvintul pentru care Italieni”, 

Spaniolii etc. ai fost cei d'intâi cari ai adoptat 
reforma gregoriană, este lesne de găsit. Acestă 

reformă a emanat, din întimplare, tocmai de la 

“capul bisericei catolice și lumea a considerat'o 

pentru acesta ca o dogmă, sai cel puţin ca or- 

donanță bisericescă; lumea "catolică s'a grăbit, 

prin urmare, să o primescă ca un act religios ; 

protestanții” din contra ai ar&tat: o aversiune 

pentru reformă, fiind împinși negreșit. de consi- 

derațiuni religidse, până când, luminându-se mai . 

târziu, ai adoptat reforma gregoriană ca o re- | 
formă impusă de sciinză. 

Astădi, din totă creștinătatea, numai naţiunile 
de ritul oriental: Ruşii, Românii, Bulgarii, Grecii 

țin încă cu tenacitate la calendarul lulian (stil 
vechiii), nevoind să îndrepteze anul și să intro- 

ducă reforina. Gregoriană (stil noii). Ast-fel astădi 

ne aflăm cu 12 dile în urma srelui, în secolul 

viitor cu 13 dile, de la anul 2100 înainte cu 14 

dile în urmă și așa înainte; cu tote că trebue să 

sperăm că până atunci ne vom lumina, îndestul, 

ca să admitem și .noi reforma gregoriană. 

Dacă întrebăm cari sunt motivele cari me ţin 

în loc legați cu erorile calendarului Iulian, și nu 

ne lasă ca să le înlăturăm și să le evităm pe: 

viitor, admiţend corecțiunea gregoriană, care de- 

stul că este esact și puţin ne pasă de unde vine, 

răspunsul îl găsim în: singura vorbă esciiufă.. 
Pot să influențeze asupra altor popsre orientale 

și motive politice, cari însă prin însăși natura 

lor nu pot avea nici cel mai mic raport cu 

Românii. Cei mai mari oponenți sunt negreşit 

cei prea credincioși, . socotind și căutând să 

propage credinţa, că prin reforma calendarului 

am. introduce catolicismul, cari însă studiând 

cestiunea cu mai multă cunoscință şi cu oma 

mare maturitate s'ar convinge lesne, că o ase- 

menea reformă este imperios cerută de însăși 

candnele bisericei. M& voiu pune acum. îri po- 

siţiunea celui mai înfocat partisan al ortodoxiei, 

ca să probez că reforma gregoriană este forte 

creștinescă, că ea este și esactă,. acâsta sigur nu 
este de discutat. 

Mai întâi calendarul sati “măsura timpului nu 

constitue o dogmă, nu are nimica comun cu 
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„şită. Apoi calendarul Iulian însuşi 

„vom, serba tocmai la ziua aniversară a lui, 

credinţele religiâse, nică cu partidele politice, este 
curat o afacere de sciință, care trebue să ne 
învețe care măsură este esactă şi care este gre- 

Susținut cu 

atâta stăruință de creștini în contra acelui gre- 
gorian,:este un calendar al păgânismului, şi cei 
dintâi părinți ai bisericei nu ai avut nici un 
scrupul ca să "| adâpte. și Să 'șȘI numere eveni- 
mentele bisericei după sistema Romei şi a lui 

„ Cesar ; este dar greii de înțeles pentru ce, pri- 
mind un calendar păgân, să nu primim și o co- 
recţiune, care 'totuși nu este așa păgână. 

Sunt sigur -că unii din preoții fără învățătură, 
şi altă lume devotată credințelor religicse, chiar. 
dacă sar „convinge că calendarul nu constitue 
o dogmă, totuși vor fi contia reformei grego- 
riane, temendu-se de o perturbaţiune în s&rbarea 
praznicelor. Sărbătorile se divid în fixe și mobile: 
și considerând îutâi pe cele fixe, putem fi lini-: 
ştiţi, că cu tâtă îndreptarea calendarului, toți 
sfinţii vor rămânea odihniți fie-care cu diua lui, 
fără ca :că se dee la unul sati la altul vre-o pre- 
cădere, sai să se schimbe câtuși de puțin suc- 
cesiunea În care îi serbăm, nici dilele lor în cursul 
anului. Când, va fi, după calendarul cores 11 Ia- 
nuarie, atunci vom serba cu toții pe sântul Teo- 
dosie și acest sânt va fi mai satisfăcut, căci '] 

de 
Sre-ce, cum facem astădi, după calendarul greșit 
de care ne ținem, noi '] negligem Și ?] serbăm' 
cu 12 dile mai târzii, după ce a trecut adevă- 
rata aniversare a lui. După acest sânt și în or- 
dinea prescrisă de părinţii bisericei vom continua - 
ca şi până acum să serbăm pe sântul Macarie 

„tot la 19 Ianuarie, pe -sântul Pamfilie tot la 16. 
- Februarie și pe cei 40 de Mucenici, tot 'la 9 

„ Martie și aşa mai înainte. Se înțelege de sine că 
corecţiunea datelor nu ne. silesce să schimbăm 
și pe sânţi și să punem la 16 Februarie pe 
catolicii Bassianu şi Priscu: în locul creștinului 
Painfilie. 

Vin. acum Pascile + și cu tâte sărbătorile mo- 
bile cari, după cum se scie, depind de dinsele. 
Pascele, cea mai mare s&rbătâre a creștinătății, 
sunt de origine judaică. Ebreir le serba la 14 
ale lunii. Nisan, adică chiar în diua de luna plină, 
care corespunde la luna nouă ce vine imediat 
după echinopţiul de. primăvară. Creștinii de ori- 
gine judaică le serba cu dou dile mai târzii, 
adică la 16 Nisan, fără distincțiune de diua în 
care cădea, spre comemoraţiunea învierii lui Crist. 
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Creştinii de altă descendență (nejudaică) ai. dat 
preferința la o duminecă, asemenea apropiată 
după luna plină a echinopțiului. O unire a.tu- 
turor creștinilor ca să serbeze Pascele în aceiași 
di era dorită de mult, mai cu deosebire, de către 
Eusebiă, şi a fost realisată la conciliile ecume- 

nice de la Nicea în anul 325 şi de la Antiochia |. 
la 341, când s'a hotărit ca Pascele să fie ser- 
bate de aci înainte de tâtă creștinătatea într'o 
duminică. Şi, fiind-că în vremea acelor concilii 
(325—361 P. Ch) echinopțiul (începutul admis . 
de primăvară) cădea în diua de 21 Martie şi pă- . 
rinții bisericei, nu bănuiaii vre-o mutare a lui, s'a 
consacrat de către acele concilii usul de până 
atunci ca Paștele să fie serbate în întâia dumi- 
“necă după întâia lună plină de primavară, care 
urmeză echinopțiul de 27 Martie (saă de primă- 
vară). Putem adaoga, cea ce este de o mică 
importanţă pentru teoria calendarului, că, dacă 
acea lună plină cădea într'o duminecă, Pascele 
se serba dumireca următâre. 

Acum dacă la sărbarea Pascilor voim să r&- 
mânem creștini buni și să observăm strict regu- 
lele acelor concilii creştinesci, nu putem negreșit 
să facem alt-fel de cât să le serbam după luna 
plină, care îndeplinesce de o-dată amindouă con- 
dițiunile următâre, adică care urmeză după cchi- 
nopțiul de primăvară şi tot o-dată și după diua 
de, 27 darie. Diua de 21 Martie sciii să o gă- 
sescă şi copiii mici; în cât despre echinopțiii trebue 
să ne adresăm la părinții bisericei, cari sciti carte 
destulă :ca să ne spună că echinopțiul nu mai 
cade astădi la 21 ci la 9 Martie. Acum nasce 

intrebarea ce să facem ca să punem în armonie 
aceste două lucruri, așa cum le-aă regulat pă- 
rinții din acele coneilii, să ținem pe s6re în loc 
vre-o 12 dile și să nu "|! lăsăm să intre în echi- 
nopții de cât când 'vom avea zo7 21 Martie, sai 
când s6rele vine la echinopțiă, să ne îndreptăm 

„socotela pe care am greșit'o și să dicem 21 Martie 
în loc de 9 Martie?: Răspunsul nu cred că va 
face vre-o greutate, nici măcar partisanilor ca- 
lendarului celui vechiii. 
„Vom adăuga la acesta o ultimă consideraţiune, 

Pascele și cele-l'alte sărbători fixe sati mobile ati 
fost instituite de creștini şi de prea sânți! părinți 
ai bisericei ca să fie serbate în peridde fize de - 
un an, saii în epoce derivând. din acestea, ca 

"nisce: dile comemorative de cutare eveniment bi- 
sericesc. Ast-fel noi am: devia din poruncile acelor 
părinţi, am. păcătui, dacă, fie chiar printro gre-
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șală. de socotelă, am călca canânele bisericesci, 
serbând de ex. pe sântul Sofronie (11 Martie) 
după cchinopțiii, de vreme ce acest sânt a fost 

aședat prin candnele bisericei înaintea echinop- 
fiului, acest echinopțiă -cădând la: 21 Martie în 
vremea conciliilor menţionate. | 

Resultatul imediat al tuturor acestor conside- 

rațiuni este că calendarul nostru este greșit și 

în contradicțiune cu adeverul stiințific, în contra- 

dicţiune cu disposiţiunile conciliilor ecumenice, 

în contradicțiune cu cânânele bisericei, O îndrep- 

„tare a acestei anomalii este dar imperios cerută, 

și acâsta nu o putem face de cât introducând 

și la noi reforma Gregoriană, basată pe sciința 

şi independența de ori-ce dogmă bisericescă, 

Precum s'a tăcut succesiv și în alte ţări, trebue 
să se legifcreze și la noi cu un timp lung și su- 

ficient înainte, ca întrun an determinat, de es, 
la 1881 după cazare di are să se socotescă cutare 

ale lunei, adică cu 12 dile mai mult; de ex: după   

2 Septembre se va socoti 15 Septembre, iar nu 
trei Septembre. De aci nainte se va regula, ca 

și lă calendarul gregorian, că fie-care trei ani 

seculari consecutivi vor fi ani ordinari, îar al pa- 
trulea bisextil și anume anul 1900-an ordinar, 

iar nu bisextil, anul 2000. rămâne bisextil,-2100, 

2200, 2300, ordinari; 2400 bisextil, şi așa mai 

departe. 

Acestea sunt puţine reflectiurii asupra calen- 

darului ce am credut util de a „expune aci, Rec- 

tificarea calendarului constitue și ea una din tre- 

buințele simţite de ori-ce națiune cultă, și am 
deplina convincțiune că și noi, cari în diferite 

alte ramuri ale culturei am fâcut atâtea progrese, 

nu vom întârzia să adoptăm o reformă bună, să 

ne îndreptăm o erdre, să eșim prin urmare și în 

acestă privință din atmosfera negurâsă a orientului 

și să arătăm lumii și nou& inși-ne că suntem mai 

pe sus de cât prejudecățile învechite ale _tre- 
cutului. 
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v. „ DESVOLTAREA PROGRESIVĂ A LUMINATULUI ELECTRIC. 
(Analele Academici Române, seria 2-a, vol. III, p. 57). 

In anul '1789. medicul italian Galvani observă 

convulsiunile unei brâsce produse sigur sub in- 
fluenţe electrice ; însă Galvani se înșelă şi le a- 

tribui unui fluid vital, propriii brâscelor. Renu- 
mitul fisic italian Volta, repețind experiențele lui 

Galvani, recunbsce adevărata causă și descopere 

0 nouă formă a! electricităţii, cunoscută și astădi 
sub nume de «curenți electrici saă voltaici», sai 

«electricitate dinamică». Imediat după acâsta ai 

„fost inventate diferite aparate spre a produce acestă 

electricitate, formând diferitele «elemente» şi «ba- 

terii> voltaice, cu ajutorul cărora s'a putut studia 
“progresiv diferitele efecte ale electricității dinamice. 

Anul 1810 era reservat să aducă o glorie 

„ouă marelui învățat engles Humphry Davy, prin 

descoperirea ce a făcut a luminei electrice. Iacă 

un pasagiii din expunerea făcută în acestă pri- 

vinţă în «Philosophical Magazine» din anul acela: 
«In ultima lectură de vară, făcută la «Royal In- 

“stitution>, sa pus în lucrare pentru prima 6ră 
marea bateriă voltaică, formată de 2000 plăci 

„îndoite de câte patru <inches» 'patrate. Efectul 
acestei combinațiuni, cele mai mari, care a fost 
construită până acum, a fost din cele mat stră- 
lucite. „Scânteia, a cărei lumină semănă în splen- 
“dâre cu aceea a sârelui, se producea la distanță 
de câte-va linii în aer, iar în aer cald ajungea 
la o lungime de trei «inches», saă pe la 75 mi- 
limetre. Mai multe corpuri infusibile până acum 
ai fost topite la căldura acestei scântei electrice 
precum: iridiă, zircon, aluminiă, etc.; cărbunele 
de lemn a fost evaporat și plombagina sati gra- 
fitul părea a se topi în gol. > 

Mai târdiă, mai ales după descoperirea ba- 
terici ilustrului învățat german, Bunsen, aceste 
efecte ai putut fi produse cu un număr: mai mic 
de plăci 'saii elemente, chiar cu 206 până la 300, 

O lumină artificială de atâta splendâre, com- 
parabilă în intensitate și în calitate cu aceea a 
sOrelui, nu putea să nu sugereze 6menilor ideea 
de a o întrebuința practic “pentru luminatul ar-   

7 

tificial al farilor, pieţelor, stradelor, localelor pu- 

blice, etc. Cu tâte astea, tâte încercările, tâte 

silințele, ale Gmenilor de sciință și de industrie, 
aii rămas fără resultat, fără cel mai mic succes, 

în curs de vre-o cinci-deci ani în urma primei 
descoperiri a luminei electrice. Causa principală 
a fost modul puţin favorabil în care se producea 
electricitatea. In ba'eriile cari ne dedeaă cu-: 
rentul electric se pretreceait numer6se reacțiuni 
chimice, se consumaii materiale, mai ales zinc,! 
în cantități însemnate, de unde resultaă chel- 
tueli enorme de întreţinere. Apoi, intensitatea 
cea mare a luminei electrice forma cel mal grav 
inconvenient, luând pe de o parte vederea, iar 
pe de altă parte din causa umbrelor absolut 
negre şi colosale. ce se produceaii. Curentul elec- 
tiic poseda relativ prea mică tensiune, ast-fel că 
la cea mai mică neregularitate a lampei electrice, 
lumina se stingea irevocabil și spaţiele r&mâneaii 
în întunerec absolut. Tot aceeași tensiune, relativ 
mică, a curentului electric, produs în baterii vol- 
taice cu mijlâce chimice, se opunea la divisiunea' 
luminei în mai multe lămpi, condițiune absolut 
necesară, ca să potă fi întrebuințată practic o 
lumină electrică. Pentru aceste motive a şi rămas 
lumina electrică mult'timp fără nici o utilisare, 
fiind produsă numai ca o curiositate în cursuri 
publice, la representaţiuni de teatru şi întrebuin-.. 
țată câte-o-dată și forte rar la câte un far, şi . 
ca să lumineze microscopul în locul sârelui, în 
locale lipsite de lumina directă a acestui lumi- 
nător. 

Lumina electrică nu a început să fie între- 
buințată practic, de cât numai după ce ai fost | 
descoperite mijlâce nouă, și anume ' mecanice, 
pentru producțiunea electricității, mijlâce mai 
puţin costisitâre și capabile să dea electricitate 
în cantitate cât de mare și de o tensiune extra- 
ordinară. Să urmărim desvoltarea acestor mij- 
l6ce și a-aplicațiunei lor lă confecțiunea puter- 
nicelor mașine, inventate de la 1857 în câce, și 

/



cari semănă că încă și acum primesc pe fie-care 
d. noui perfecţionări. 

In anul 1831 englesul Faraday a făcut una 
„din acele mari şi numerâse descoperiri ce i:aă 
„imortalisat numele, care servesce ca basă pentru 
tote mașinele magneto- și dynamo-electrice.de 
invențiune modernă, cu ajutorul cărora se pune 
astădi necontenit în aplicațiune marele principii 
al transformărei puterilor naturei transformându- 
se căldura în mișcare, mișcarea în electricitate, 
electricitatea iarăși în căldură și lumină. 

Se scia cu câți-va ani “înainte, că putem face 
magneți artificiali cu ajutorul electricității și Fa- 
raday cugetând a găsit, că și invers trebue ca 
să putem produce electricitate.cu ajutorul mag- 
neților. Studiând cestiunea cu abilitatea şi per- 
severanța cunoscute ale lui, a realisat acâstă 
ideiă și a descoperit ast-fel ceea. ce s'a numit 
«magneto-electricitate> sai «curenți de induc- 
țiune magnetică», 

Dacă introducem repede un magnet în inte- 
riorul unui sul sai bobine de sîrmă isolată, for- 
mând un cerc conductor inchis, se va nasce în 
acestă sîrmă un curent electric <de inducțiune» 
și momentan; dacă apoi scâtem magnetul, vom 
avea din noi un curent electric «de inducțiune», 
momentan și de direcțiune contrarie a celui 
dintâi. Dacă ne închipuim o disposițiune me- 
canică prin care să băgăm și să scâtem pe acel 
magnet întro succesiune repede, vom'avea, în 
„miniatură, tipul mașinelor nostre magnsto-elec- 
trice de astădi cu «curenți alternativi», așa cum 
se întrebuinţeză- la divisiunea luminei electrice 

pentru luminatul stradelor, localelor de fabrici, 
etc. Dacă pe de altă parte ne închipuim un 
magnet infinit de mart, (cum ar fi un magnet 
în forma unui cerc) care intră neîncetat în acea 
bobină și nu ese nici odată pe unde a intrat, 
atunci se va produce în acâstă bobină un curent 
continuă și cu o direcţiune constantă, ȘI vom 
avea iarăși tipul mașinelor celor “mari de astădi 
magneto-electrice şi cu «curent constant», cum se 
întrebuințeză mai ales ca să producem o singură 
lumină concentrată și puternică. - 

Aceste principii se pot modifica în practică şi 
ast-fel. Să ne închipuim o bucată.de fer mâle 
aședată în permanenţă în interiorul bobinci sus . 
menționate, ceea ce vom numi un <electro mag - 
net; să învîrtim printr'o disposițiune mecanică 
unul sait mai mulţi asemenea electro-magneți 
înaintea unui sai 4 mal multor magneţi, și vom 
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cu efect și mai mare, pe unul sati pe cel- 
alt tip de mașine magneto-electrice numite mai 
sus, după felul coinbinațiunilor și a disposiţiu- 
nilor ce vom da magneților şi electro-magneților.” 

Indată după descoperirea acestor fapte de către 
Faraday, italianul Pixii și englezul Clarke ai 
construit cele. d'intâi mașine magneto-electrice ; 
aceste inașine ai fost însă prea Mici și electri- 
citatea produsă cu ele prea slabă, ca să se fi 
gândit cine-va să le întrebuințeze pentru lumina 
electrică. 

Renumitul mecanic St&hrer în Leipzig a con- 
struit la 1844 cele d'intâi mașine magneto-elec- 
trice ceva mai mari și în stare să dea, cel puţin + 
în mic, lumina electrică; aceste mașine aii servit + 

ca transițiune la 'mașinele cele mari, a cărora 

epocă începe cam pe la 1857, și cari sunt ade- 

văratele producătâre a luminei electrice prin trans- 

avea, 

formarea lucrului sa a niișcării, în lumină. 

Belgianul Nollet, încuragiat de succesul, 
adevăr cam mic, a! mașinelor lui Stâhrer, a con- 
ceput cu încetul planul, și cu ajutorul unui So- 
cietăți formate la Paris, a realisat la 1353 o ma- 

șină magneto;eleotrică colosală, cu intenţiune nu 

de a produce lumina electrică, ci de a descom- 

pune apa și a-și procura ast-fel, întrun mod 

comod credea Nollet, oxigenul și hydrogenul 

necesarii la producțiunea luminei intensive, in- 

ventate mai de mult de englesul Drummond. 

Experiențele nu ai dat nici un resultat în aceşt 

in 

respect. Englesul Holmes a modificat aceste 'ex- 

perimente, ca să producă direct lumina electrică 

și a avut atâta succes, în cât și el și alţii, chiar 

sub patronagiul guvernelor Angliei și al Franciei, 

sa devotat în modul cel mai serios la studiul. 

acestei cestiuni, ca să înlăture dificultăţile prac-- 

tice recunoscute în cursul acelor experienţe. La 

1859 s'a format în Franța compania «lAlliance> - 

pentru fabricaţiunea mașinelor de lumină electrică 

și în acel an şi în anii următori s'aii construit 

de Holmes în Anglia şi de l'Alliance în Francia 

cele d'intâi şi colosale maşine magneto-electrice, 

cari ai dat lumina electrică de o splendâre ex- 

traordinară și cari ai fost întrebuințate practic 

la diferiți fari din Francia și Anglia. 
Aceste mașini sunt mari, grele și costisitore; 

dimensiunile lor sunt cam de un metru și ju- 

mătate în lung, lat şi în înălțime; greutatea lor 

variază între 3 și 3 tone și preţul de la 10.000 

până la 12.000 franci. Ca' să. producem electri- 

citate, și prin urmare lumină, trebue să le în- 
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vertim cu o iuţeală de vre-o 400 o ori-pe îninută 
şi cu mijlocul maşinâlor:eu vapori de o putere 
de vre-o 7 sait 8 cat şi în sus. Ele se.compun de 
un schelet mare de fer turnat, la care se află a- 
şedat un. mare număr de magneți, d. e. 56, in 
formă de U, mari şi puternici, în şcpte rinduri 
paralele, câte. opt de fie-care rind, dispuşi radial 

„ întrun cere, cu poli înăuntru. Intre aceste şepte 
'rinduri de magneţi de otel sunt aşedate pe axul 
cel mare al maşinei şcse discuri de aramă sati 
alamă, purtând fie-care câte 16 bobine sati elee- 
lromagneți, in total 96 bobine. Pe acest ax al 
maşinei, dimpreună şi cu cele 96 bobine, îl pu- 
nem în mişcare de rotaţiune prin mijlocul unui 
molor de 7 
„du-se între polii maghneţilor de oțel primesc, in- 
Tluenţa acestora şi se nasce în ele curentul elec- 
tric de inducțiunc, puternic ş şi cu tensiune mare, 
care lumincză lampa electrică. ce se află în co- 
municaţiune cu maşina prin doui reofori sait 
sirme grâse de aramă curată şi isolală. 

In anul 1856, adică înainte de realisarea aces- 
„lor maşini mari de lumină, Siemens din Berlin, 
cunoscut lumci întregi prin lucrările şi ins titu- 
“ţiunile sale în domeniut. electricităţii și a tele- 

„ grafiei, a inventat şi a construii o formii nout 

” aramă, bobinele lui Siemens se fac dinir'un ci- 

de Dobinc, saii electromagneți- “fără cari Tumina- 
tul eleciric nu ar fi pulut realisa imensele pro= 
srese de astă-di.:Pe cân i bobinele obicinuile 

“sunt formate de ua cilindru scurt de fer peste 
care” sc înfăşâră transversal o sirmă isolată de 

lindru turtit sait o lablă prelungă de: fer; peste 
care se infăşâră sirma longitudinal. Acestă mo- 
dilicare, mică în aparenţă; dă acestor bobine o 
superioritate imensă asupra bobinelor obici-. 
nuite :.cele dinteiii primind o influenţă. maâgnc- 
tică mult mai puternică de cât bobinele cele 

„Yechi şi producând ast-lel o cantitate de cleclri- 
citate cu mult mai mare: Apoi cu bobinele Sic- 
mens resistenţa aerului în limpul rotațiunii ma- 
şinelor de lumină este neînsemnată, pe când la 
maşine cu bobinele vechi, o mare par te din pu- 
terea motore se cheltuesce & ca să învingă resis- 
tența acrului. Siemens a şi construit maşine 

- magnelo-electrice cari aii funcţionat pentru ser- 

_presinta dificultăţi, e 

viciul telegrafic, însă crait prea mici pentru a 
produce lumina, Sistema bobinelor Siemens 

ca să fie introdusă la mași- 
nele cele mari ale companici «Alliance» şi ale 
lui Holmes. Trebuia modificate aceste maşini, 
trebuia inventate alte maşini noui, cari să pro- 
fite de beneficiele sistemei Dobinelor Siemens. 

Anul 1863 a fost destinat ca să se pue în apli- 
caţiune, la maşinele cele mari bobinele sistema 
Siemens. Wilde din Manchesier a construildupă 

7 sait 8 cai. Ast-fel bobinele invertin= ! 
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nisce e principii noui o maşină puternică, şi în 
anul 1867 a experimentat cu altă maşină colo- 
sală, lot de aceeaşi construcțiune, cântărind mâi 
multe “tone şi pusă în rotaţiune de 1500 ori pe 
minut cu ajutorul unui motor cu vapori de 15: 
cai. Efectele de căldură” şi de lumină produse 
cu acâstă maşină ati intrecut: (te efectele ana- - 
loge produse vre-o dată cu electricitate. Sirme 
lungi şi grose de fer, bețe scurte de fer. „Şi grose. 
ca degetul, bele de platină grâse de vre-o 7 mi- 
limătre, ati fost, topite în căte-va secunde; lu- . - 
mina ajungea splendorea luminei solare şi res- 
pândia o căldură simțită la distanţă de 50 meliri. ! 
„Acestă maşină Wilde era in'realitate compusă 

din trei maşine ale lui Siemens, combinate in- 
irun mod special şi anume: o maşină magneto- 
electrică mică A, cu şcse magnsţi de oţel şi cu 
o bobină grosă de: d centimetre, cântărind cu” 
totul câte-va kilograme; o a doua maşină mag- 
neto- electrică mare B; cu -doui 'electro- -mag- . 
„neţi în locul magneţilor de oțel, şi cu o bobină 
de 19: în diametru: în fine 6 a treia maşini 
maguelo-electrică colosală C, cu doui eleciro- 

“magneți cântărind trei tone. şi cu o bobină de 
vre-o 25 în diametru. Bobinele şi electro-mag- 
neţi erai construiți după sislema Siemens des- 
crisă mai sus. O maşină cu “vapori de A cai în- 
vertia aceste trei bobine. „Bobina : maşinci 4, 
“influențată de magneţii de oțel, primia şi treimi. 
tea în electro-magneţii maşinei B, un cureni 
electric -de o puiere' mare. Maşina B, a.căreia 
clectro-magneţi erai ast- fel transformați în 
magneți puternici, producea asupra bobinel 
sale de 12" un curent puternic de inducțiune, 
care alimenla în acelaşi mod pe. maşina C, a. 
căreia bobină de 25 trimetea în afară eleclri- 
"citatea cea produs acele efeele colosale admi- 
rale de toţi. 

Maşina Wilde, cu tote! producţiunile sâle cele 
mari, nu a găsit o aplicaţiune întinsă din'causa 
“mai multor imperfecțiuni, resultând din massa 
ei cea mare şi din complicaţiunea consiruciu- - 
nii ci; “totuşi acesti maşină constitue un pro- 
gres imens al mijlocelor peniru procurarea elec- 
tricităţii cu ajutorul puterei motore, în locul 
reacţiunelor chimice: Dar un progres de o im- 
portanță cu mult maj. mare se pregălia mai în 
acelaşi timp, N 
„Pe la începutul anului 1867 fraţii Siemens (la 
Berlin şi London) ait construit o maşină mică, 
fără. niagneți: de. olel, în" care electricitatea şi 

„magnelismul se produceaii numai prin mişcare 
de rotațiune. Tot în acelaşi an, câte-va luni nat. 
târdiii, renumitul constructor Ladd din London 
a construit 'cu oare-cari modificări în execulare,.. 

"o maşină mare de acest fel, capabilă să dea o! po 
_. N a a 7
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“lumină electrică strălucitâre. Amendouă aceste 
mașine.eraii expuse la Exposiţiunea din: Paris 
din 1867, cea! mică: la secţiunea germană, iară 
cea mare la secțiunea engleză din hala maşine- 
lor, şi funcţionaii amendouă, fiind învertite una 

cu mâna, iar cea mare a lui Ladd cu puterea 
vaporilor prin transmisiunea generală, “Aceste 
maşine sai numit «dynamo-electrice» sait «dy- 
namo-magnelice», ca să se arate prin acestă 
numire că în ele mişcarea se transformă în elec- 
„tricitate sait magnetism. ii 

__ Aceste maşine dy namo-electrice, Siemens sati 
Ladd, se compun din doui electro-magneţi lur- 
tiţi şi de o bobină” sistema Siemens. Ele “diferă” 
de maşinele magncio- electrice, descrise mai sus, 

' în principii numai prin acesta, că aii electro- 

magneti de fer-mole, în loc de magneţi de otel,. 
-şi că o parle din cu:entul electric al bobinei 
"este condusă intrun modconvenabilla sirma în_ 

_ Tăşurată pe electro-magneți şi servă, ca: să pro- 
ducă în aceştia o puicre magnetică extraordi- 
nară, care la rindul sâii provâcă în bobină cu- 
renţi electrici de o putere tot aşa de extraordi- 
nară şi mare. “Totul se produce în aceste maşine 
prin mişcare; mişcarea se transformă în mag- 
netism şi electricitate, „Acesta este principiul cel 
noii descoper it şi aplicat de Werner Siemens din” 

- Berlin. Trebue să observăm că după ce sa cons- 
truit o maşină de felul acesta trebue în general 7 
să provocăm, odată pentru tot-dauna, în ferul 

m6le al electro-magneţilor, o cantitate cât de 
mică de magnetism, pe care apoi maşina, pe 
când luereză, îl inmulțesce şi-l păstreză pentru 
tot-dVauna. -. : . 

Aceste maşine presintă mare superioritate a- 
“supra celor magneto - electrice ale companiei 

«P'Alliance» ; presintă un volum mult mai mic, 
sunt cu mult mai uşore, costă pe. jumătate şi 

daii efecte strălucite cu 'o putere motore pe ju- 
- mătate de cât acele «Alliance». Cu tâle astea şi 

ele presintă mai multe difcultăţi practice şi tot 
nu pot resolva problema divisiunii luminei 
electrice, care constitue condițiunea esenţială 
pentru aplicațiunea generală a acestei lumini. 

Tâte maşinele magneto- şi dynamo-electrice, 
ale căror forme principale aii fost menţionate” 
până acum, daii .într'o'succesiune, mai mult 

saii mai puţin repede, curenţi alternativă, şi aii 
în general trebuinlă de o disposițiune specială, 
numită «comulator», ca acei. curenţi electrici 
să ajungă îu exterior, la destinaţiunea lor, toți 
în aceeaşi direcţiune. Disposiţiunea comutato- 
rilor însă unde se face schimbarea în direcțiu- 
nea curenților, atrage după sine o desvoltare 
continuă de scântei puternice, cari ruincză ma- 

„ şina şi constitue o pedică seri6să pentru usul 

  

  

îndelungat al maşinelor celor mari. Numai ma- 
şinele cele mari ale companiei «Alliance» se 
fac fără comutatori, prin urmare nu presintă 
dificultăţi in acestă privinţă, a însă alte defecte 
pentru cari ai şi fost părăsite astă-di cu toiul. 
In anul 1871, belgianul Gramme, în serviciul 

companiei «Alliance» la Paris: a_inventat şi 

presintat Academici din Paris o maşină nouă 
magneto-electrică, capabilă de a produce cu- 
'renţi electrici continui şi de o directiune cons- 
tantă, fără ca mașina să aibă lrebuinţă de co- 
mutator, 

Să ne închipuim un inel de fer gros inlăşurat 
“pe tâtă întinderea lui, transversal, cu o sirmă 

d€ cupru isolată şi închisă, cu alte cuviite o 
bobină anulară. Să ne inchipuim un magnet de 
olel în formă de potcâvă, obicinuit sistema Ja- 
min. Inelul, aşedat în planul acestui magnet, se 

"invârtesce între polii lui, prin mijlorirea unui 
motor Ore-care; fie-care punct al inelului tre- 

când neincetat inaintea polilor, se magneliseză 
şi induce în sirma isolată.un curent electric, 
continui şi de o direcţiune constantă. Acest 
curent manifestă tendinţa de a se propaga în 
exterior la două puncturi diametrale, ce „se află 
în permanenţă la extremitățile unei drepte, care 
ar-tăia acel inel perpendicular pe linia polilor. 
Dacă ne închipuim două arcuri saii perii meta- 
Jice, aşedate ast-fel ca să atingă necontenit acele 
două puncturi diametrale, vom conduce curen- 
lui electric la doi reofori şi ne vom procura ast- 
fel lumina şi alte efecte electrice. In practică, 
disposiţiunea acelor punciuri diametrale, pre- 
cum şi a periilor metalice, diferă puțin, însă nu 

;se pâte arăta aci fără figură. Gramme a urmărit 
cu perseveranţă descoperirea lui, a perfecţionat 
maşincle, le-a dat dimensiuni şi putere mare şi 
a înlocuit magneţii de olel cu electro-magneți, 

“întocmai ca la maşine dynamo-eleclrice, inven- : 
tate şi construite de Siemens. Siemens însuşi s'a 
pus la lucru şi a inventat şi construit asemenea 
_maşine cu curent continuii și de direcţiune 
constantă, negreşit tot după principiullui Gram- 
me, însă fidel sistemei lui speciale, cu electro- 
magneţi turtiţi, şi cea ce este mai important, 
închişi in formă de cerc. Maşinele lui Siemens 
intimpină la rotaţiune, din caușa formei avan- - 
tagiose a bobinei, cea mai mică resistență a ae- 

rului şi aduc o economie la pulerea motore. 
Maşinele cu curent constant, Gramme sait Sie- 

“mens, cari de la 1871 şi până astădi ai primit 
"pe fie-care di câte o modificare, ait ajuns astă-di 
la o perfecţiune mare în tâtă privința; sunt I6rte 
puțin voluminose; relativ uşore, cântărind, chiar 
cele mai puternice, numa t câte-va sute de kilo. 
grame; 'costă puţin, între 1500 şi 3000 franci, 
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lucreză cu o putere inotore mică, de doi saii trei 
cal; daii curenți puternici şi se întrebuin(cză 
pretutindeni unde se cere o singură lumină pu- 
ternică; ele se întrebuințeză incă şi la atelierele 
cele-mari de galvanoplastiă. Lumina lor însă nu 
pote îi dislribuită la mai multe lămpi. 

T6te aceste progrese realisate la Fabricaţiunea 
maşinelor dynamo-electrice, precum si acele ale 
lămpilor electrice, despre cari vom trata mai la 
vale, nu ai condus de cât la un siogur resultat 
principal, acela de a nc procura comod şi cu 
puţină cheltuială o lumină electrică intensivă 
şi constantă, ecuivalentă în putere. ei 2.000 până 
la 14,000, şi chiar, la unele mâşine, până peste 
30.000 luminări normale. Fiina-că însă la lumi- 
natul stradelor, pieţelor, fabricilor, etc., se: cere 
ca lumina să fie distribuită uniform peste! tot 
spaţiul, iară nu concentrată la un singur punct, 
urmeză că lumina pe care ni-o dati acele maşine 
nu corespunde unei întrebuințări practice în 
acest respect. 

: 4 

Incă de mult ai căutat fisicii si resolve pTo-: 
blema distribuţiurii practice a luminei electrice 
şi penă la un grad Gre-care, putein dice, că a-: 
câstă problemă şi-a găsit aslă-di soluţiunea. 

„Cele d'ântâiti încercări sai făcut. în sensul a- 
cesta, ca să se intercaleze două sati mat multe 
lămpi în acelaşi curent electric, provenind de: 

"la o singură baterie galvanică, sait de la o ma- 
şină magneto-electrică. Aceste încercări nu ati 
reuşit insă nici pentru două lămpi; când una: 

“strălucia, a doua: era aprope să se stingă ; când 
* acesta lumina bine, întâia scădea, 
-- "Tot aşa de puţin succes ai avul şi încercările 
făcute, ca să se desparță curentul unei baterii, 
saii al unei maşini, în doi sati mai mulţi curenţi 
parţială, cari “să alimenteze un număr egal de 
lămpi elcelrice. - 

Ceva mai bine a mers cu propunerea [âcută 
la 186$ de către Le Roux, ca unul şi același cu-. 
rent să alterneze în succesiune repede, în sus de 
25 ori pe secundă, prin două sai mai multe lămpi. 
Cu ajutorul unor mecanisme speciale, numite 
«reotrope» sait şi «comutatori», pe cari îi pu- 
nem în mişcare repede de rolațiune, conducem 
curentul maşinci intâiti - la lampa 4, apoi la 
lampa B, al treilea la lampa C, şi atunci iară pe 
rind Ja A. la B, la C, şi aşa nai înainte; însă in- 
tervalul de timp între doui curenţi consecutivi, 
cari trec priri aceeaşi lampă să fie mai mică de 
cât 1/; dintr'o secundă. In practică însă nu s'a. 
pulut realisa nici acestă sistemă.. 

Soluţiunea problemei de a distribui lumina 
electrică la mai multe lămpi sai luminări elec.. 
trice era reservată tot maşinelor Gramrme şi Sie- 
mens, insă nisce maşine noui cu curenţi alter- 
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nativi şi de o construcțiune specială. O ast-fel 
de maşină pârtă mai multe rinduri de sirme, 
“sait mai multe sisteme! de bobine separate, şi 
este destinată să dea de odată mai mulți curenți, 
obicinuit patru curenţi, cari să alimenteze pa- 
tru lămpi clectrice, saji 16 luminări Iablochkoit. 
In total aceste maşine scmănă cu cele -Valte ma- 
şine. magneto- sati dynamo-electrice; însă o ma- 
şină cu curent alternativ pentru divisiunea lu- 
minci este tot-d'auna împerechiată cu o maşină 
mai mică cu curent constant, care alimenleză 
pe cea d'intâii. i. 

Problema divisiunei luminei electrice se gă- 
sesce ast fel resolvată, însă între limite restrinse, 
la nu va .pulea fi considerată ea resolvală de 
tot, de cât, când se va găsi mijlocul de a produce. 
cu o singură maşină un număr mare de lumini, 
d. e. 50 saii-100. De şi numerose aceste lumini, 
intensitatea însă totuşi nu le-ar lipsi; căci lu- 

"“minile produse astă-di ai o intensitate între 50 
şi 200 lămpi Carcel, sait egală cu 350 până la 
1400 luminări normale, şi suntem siliți. în prac- 
tică să mai potolim acestă lumină intensivă cu 
Sloburi de sticlă mat; ceea ce aduce o cheltuială 
de prisos 'şi prin urmare o pagubă însemnată. 
In fine pentru divisiunea luminei se mai cere: 
încă, ca condiţiune esenţială, ca luminile [să fie 
asigurate contra stingerei, mai ales contra unei 
stingeri simultance a tuturor luminelor alimen- 
tate de o singură maşină dynamo-electrică. 
Luminatul electric de strade, pieţe, locale de 

fabrici, gări, vapore pe apă, fari, etc., a devenit 
astădi forte comună şi se face cu maşinele de 
ultima construcţiune ale lui Gramme sait Sie- 
mens, după trebuinţă, cu curent constant sati 
alternativ. Sai mai presintat si alţii cu preten= 
ţiune de a modifica aceste maşini saă de a in-. 
venta construcțiuni noui; însă pretenţiunile lor 
nu prea ai avut multă trecere, ca să înlăture 
producţiunile lut Gramme şi Siemens; numai 
"Brush în : America pare a concura şi elin anit 
din urmă cu 6re-care succes. „. 
Producţiunea unui curent abundent, puternic 

şi de o tensiune mare cu o direcţiune constantă 
saii alternativă; precum şi distribuţiunca lumi- 
nei la mai multe lămpi, nu constitue singurele 
dificultăţi ce șe presintă la. luminatul elecirie şi 
cari aii fost învinse aprope de tot, putem dice, 
prin invenţiunile anilor din urmă. O bună lampă 
electrică, care să primescă curentul electie şi * 
să-l transforme în lumină, constitue şi astă-di o 
problemă incă nu pe deplin resolvată. . 

Davy, care a descoperit lumina electrică s'a 
servit de două bețe de cărbune de lemn, tăiate 
cu virf, între cari a produs lumina. Cărbunit de 
lemn nu. conduc bine electricitatea şi apoi se 

4



- residuali din retortele fabricaţiunii gazului de 

consumă fârte repede, de accea putem considera | 
ca un progres insemnat în arta luminatului elec- 
iric întrebuinţarea ce a făcut pentru prima 6ră 
francesul Foucault de cărbuni minerali, cărbuni 

luminat. Aceşti cărbuni sunt compacți, conduc 
eleetricitatea-mult mai bine, şi se consumă mult 
mai încet de cât cărbunii de lemn. Cu tote ace- 

- stea şi aceşti cărbuni îndeplinesc răă (uncțiunea 
lor, pentru că cuprind substanţe eterogene, şi 
anume silice, cari producemici plesniluri, ire- 
murături şi deflagrațiuni, in urma cărora lu- 

mina electrică devine inconslantă şi în fine se. 

stinge. O mulţime de fisici şi fabricanți : aii cău-. 
iat şi caută încă fabricaţiunea celor mai buni şi 
siguri cărbuni, şi în acestă privință se pare că 
aslă-di ai făcut progresele cele mai mari [ran- 
cesii Carrc şi Gaudoin. La confecţiunea cărbu-" 
nilor celor buni se carboniseză principal ma- 
terii organice, precum: grăsimi, răşine, smolă, 
zahar şi altele, şi se amestecă cu o cantitate. 
variabilă, dar mică de coke. Dar ne lipsesc | 

incă cărbuni perfecţi; galvanisarea lor super- 
ficială 'cu nickel pare a îmbunătăţi calitatea 
lor. | 

-Dar nu ajunge numai o perechiă de cărbuni 
„ca să avem practic lumina electrică. Se cere încă 

o lampă, un aparat, un regulator de lumină e- 
lectrică, şi acesta trebue să împlinâscă multe 
condițiuni. Mai înlciit trebue ca extremităţile 
cărbunilor să se atingă la întâia trecere a curen- 
tului ; apoi, îndată cur virfurile cărbunilor ai 
ajuns la incandescenţă, trebuese depărtate la 
distan(a cuvenită, ca să întreție lumina, şi acestă 
distanţă să fie tot-d'auna in armonie cu inten- 
sitatea curentului electric, care el însuşi varicză - 
cu acea distanţă. Regulatorul irebue necontenit: 
să împingă inainte cărbunii pe cât aceştia se 
consumă prin ardere, şi să ţie posiţiunea lumi-. 
„nei tot-deauna la acceaşi înălțime înaintea unui 
rellector. Apoi trebue să întreţie lumina neîn- 

„trerupt cel puțin în timp de 4 ore. In fine tote 
aceste funcțiuni, regulatorul trebue să le facă 

* întrun mod auto.natic,- numai prin dișposiţiuni 

mecanice şi fără amestecul de mână de om. S'a 
construit regulatori în numtr mare şi de lot fe-. 
Jul ; cei mai perfecţi sunt astă-di acei construiti 
după sistemele Serrin, Siemens şi Nyslen. Meca- 
nismele acestor regulatori sunt torte complicate 

„ca să pâtă fi descrise aici fără figuri. 
O noutate în domenul lămpilor electrice con- 

”stitue «luminarea electrică» introdusă pentru i 

prima Oră de Iablochkoit la Paris către finele a- 
nului 1876. Luminarea electrică a lui Iabloch- 

“buni, cari se consumă; 

„ceea-ce ar [i fatal, 

  kojT se compune din două bete de cărbune, cum | 

  

.—[1.. 

2100, ae 

se intrebuințeză şi i la cele-V'alte Imp electrice, 
aşeslate însă. paralel unul lângă altul şi despăr- 
țite printr'ua strat isolator de gips sai de kaolin; 
ea scutesce de ori-ce mecanism, care să misce: 
cărbunii, este prin urmare simplă de tot şi nu 
costă aprope nimica, afară de costul cărbunilor 
cari se consumă. (a să facem să trecă curentul 
prin acestă luminare, se pune d'asupra ci o foilă 
subțire de cărbune ; acesta în câte-va secunde 

arde şi lumina se stabilesce intre cei doi căr- 

iară materia isolătore 

dintre ei se topesce şi se volatiliseză. Lumina 
IablochkoiT este mult întrebuințată la luminatul 

stradelor, presintă însă mai multeinconveniente, - 
pe cari arta până acum nu le- apulut înlătura de - 
cât numai parţial. Ast-fel cărbunele positiv se 
consumă mai curând și de aceea se face inai 
gros. Dacă s'ar intempla să se stingă luminarea 
prin vre-o necurăţenie în cărbuni, nu se niai a- 
prinde de sine cu totă: restabilirea curentului, 

mai ales în casul comun, 
când mai multe luminări sunt alimentate de a- 
'celaşi curent al unei maşine magncto-electrice ; 
căci atunci stingendu-se una se sting tole. 
Acum la urmă IablochloiT a mai propus încă 

o inovaţiune la luminatul electric, care presintă 
avantage sub un punct de vedere. Iablochkolt . 
propune să se intercaleze la maşina dynamo- 
electrică, care alimenteză luminările electrice 
un condensator de o suprafaţă torte mare. Lu- 
minările dai atunci mai pulină lumină, însă 
maşina pote alimenla, cu ajutorul acestui. con- 
densator, un număr indoit de limpl. In practică 
nu s'a introdus incă acestă inovaţiune.! 

Sa mai făcul incă încercări de a produce lu- 
mina prin incandescenţa corpurilor, cari resistă 
la temperature forte înalte; şi accslă incandes- . : 
cență sa produs sati direct prin curentul elec- 
iric, sai prin curenţii de inducțiune ai bobinei 
Ruhmkorit; saă în fine s'a produs lumină prin . 
incandescență de beţişâre saii lame de cărbuni, 
preparate adesea în mod special şi aşezate -în 
spațiul golit de aer din interiorul unui glob de 
sticlă. La acestă din urmă sistemă aparțin şi 
încercărilelui Edison din America. Cu t6te astea, 

afară de casuri speciale şi isolate, lumina elec-" 
irică, concentrată sait disiribuită pe mai multe 
lămpi, astă-di se produce esclusiv eu luminări 
Iablochhkoif, sai: cu limpi Serrin, Siemens şi 
Nysten. - - ! 
Terminând, trebue să observăm că producţiu- 

nea luminei electrice încă nu a ajuns. la acea 
perfecţiune şi înlesnire praclică, cari ar putea 
„să o [acă să concureze pretutindeni şi aşa cu” 

rend cu luminatul aprâpe universal de gaz. 
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Gu can DISPOSIȚIUAI “NOUL DIN CABINETUL 1 DE VISICA AL UNIV BISITATTE [. 
DIN BUCGURESCI 

Cabinetul de fisică al Universităţei nâstre din 
Bucuresci constitue 'astă-di una din pod6bele 
cele-mai frumâse ale ei şi cred că nu este cu to- 
tul fără interes, dacă vii să relatez aci despre 

* progresele realisate de curând în acestă institu- 
țiune naţională, anune în ramura electricităţii 
şi a luminatului electri ic, care astă-di este la or- 
dinea dilei. 

- Acest luminat. electric, care este en Vogue». 
„ de Yre-o ştse ani încâce, a condus la o mulțime 
de per fecționări- şi invenţiunt nouă în domeniul. 
machinelor de inducţiune, mai special al celor 
numite dynamoelectriie, şi a limpilor electrice. 
Aceste maşini electrice ati fost introduse ne-. 
greşit şi în "cabinele de fisică, cel puţin ca-mo- 
deluri ; ; dar; deja în industriă, ele nu serviaă 
numai ca mijlâce pentru luminat ; ele aii fost 
intrebuinţate la arta galvanoplastică şi în tim- 
purile moderne, ca mijloc de transport al pute- 
„ei la distanţă. Aceste machini fiind. introduse 
in cabinete şi la cursuri de fisică, a irebuil să 
căulăm a profita de densele sub tâte punturile 
de vedere. Intru cât ele în realitate nu sunt alt- 
ceva de cât nisce generatori de electricitate, nu 
fac de cât să dea curenţi electrici, şi. încă 'cu- 
renţi electrici de o calitate superidră, este clar 

“că aceste maşini sunt menite să înlocuiască Și 
în industriă şi în cabinetul de lisică, bateriile 
galvanice, cari presintă o mulţime de desavan-. 
tage, cel. pulin acolo, unde se cer curenţi de o 
putere ceva mai mare, dle la două saii trei ele- 
mente Bunsen în sus. Ideia de a înlocui bate- 
riile galvanice cu machine dynamoelectrice nu 
a prins rădecină, nici nu a câştigat încă o ex- 

Ă tensiune cât de mică; în realitate nu sc văd de 
cât casuri sporadice, unde câte un esperiment de 
'galvanism se face cu ajutorul unei maşini dy- 
namoelectrice. Aceste mașini cerend pentru a 

„funcţiona o putere motore ceva mai, mare şi 
continuă, procurarea și instalarea unei aseme- 
nea puteri constitue cea mai principală pedecă 
la introducerea lor la cursuri de fisică; cu tote 
că maj sunt şi alte dificultăţi specifice ale curen- 
ților” electrici produşi de acele maşini. 

[n vederea acestor " progrese ale sciinței și ale. 
LI] 

„(Analele Academiei Române, seria Ba vol, IV pag. 397), . 

  

practicei, nit-am propus şi eii să ridic cabinelul 
si cursul de fisică al Universităţei n6stre din 
Bucuresci la nivelul stărei actuale de lucruri şi 
chiar să merg mai departe, şi să fac cursul în- 
treg de galvanism- numai cu ajutorul . maşine-. 
lor dynamoelecirice şi fără baterii galvanice, 
afară de casuri' rari, unde se cere numai unul 
saii două elemente, al căror us nu presintă nici 
un inconvenient. 

Disposiţiunile necesare peniru a ajunge la: 
; acest resuliat, adecă procurarea şi inslalarea 

  
| 
| 

Î. 

    

maşinelor şi a motorului, presintait două difi- 
cultăţi mari : ântei ia, bănâscă, căci înţelege vri- 
cine că asemenea instalări costă mulie mii de 

„lei ; şi a doua, acea a localului. Aceste diferite 
maşini ai greutăți enorme, de mai multe: tone, 
în timpul funcţionărei lor. produc sguduituri, 
cari echivaleză asemenea cu inai multe tone, şi 
nu era lucru simplu dea face acele instalări în- 
trun'local.a cărui chiar zidăriile presintă o de- 
bilitate remarcabilă, După sacrificii de muncă - 
şi de timp de doui ani aprope, aceste dificulfăţi - - 
aii [ost învinse ; instalarea s 'a complectat şi sgu- 
duiturile sai nimicit. Motorul, care conslilue 
partea cea mai grea, a fost aşedat şi fixat pe un 
zit gros care merge până la fundamente, şi spri- 

„jinit cu bărne şi legături colosale de fer de un 
al doilea zid perpendicular j pe cel d'ântâiiă, care 
asemenea merge neintrerupt până la fundament. 
Motoral este cu 'gaz, sistema Otto, de puterea 
reală de palru cai, construii de renumitul fa- . 
bricant Langen Wolf din Viena, lucreză cu pu- 
tere, liniştit şi fără cea mai mică sguduitură. 
'Transmisiunea și accesoriile ai fost construite . 
aci. — Se înţelege -de sine, că a trebuit să se facă 
în localul cabinetului şi instalare de -gaz cu 
comptor, lămpi hydraulice, ete. — Vasul cu apă, 
trebuincios penlru a ține motorul rece, cântă- . 

“rind cu apa împreună vre-o tonă, este asemenea 
încredințat unui zid gros ş şi nu se e sprijină de loc 
pe g grindile” localului.” 

Maşinele electrice sunt în număr de irc, 
tote sistema Siemens : una dynamoelectrică D;, 
de vre-o două sute kilograme, putând produce 

'o singură lumină de 2000 Tumînări normale, dă . 

,



- ia , 

un . curent conlinuit şi constant, care pâte varia 
în pulere, după iuțela de rotaiune a maşinei, 
de la vre-o 109 până la 950 elemente Bunsen ; — 
a doua” maşină Wa, de vre-o trei sute cnilo- 

"grame, cu curenţi alternativi, putând alimenta 
"până la patru lămpi, ast-fel numite diterenţiale, 
asemenea sistema Siemens, fie-care de o inten- 
sitate luminosă de vre. 0-100 luminără normale; — 
a treia este o maşină, numită Ladd, construită 

"de Ruhmkoif, care dă un cureni continui, -echi-- 
valent cu patru până la opt elemente Bunsen, 
după inţela cu care se invârlesce. — Acest6 di. 
ferite maşine, care ait o greutate însemnatii, şi 
când sunt puse la lucru, aduc asemenea sgudui- - 
turi foarte simţitâre, sunt încredinlate tot unui 
zid care merge continui până la fundament. 

Deosebit de aceste machini, am mai procurat 
încă cabinetului de fisică şi -mai multe lămpi 
electrice, Serrin şi Siemens; şi un număr insenu- 
nat de lămpi de incandescenţii Swan. 

Pentru producţiurea luminei concenilrale, sait 
acelei împărţite în mai multe lămpi, sait a lu- 
minei cu lămpile cele mici de incandescenţă ; 
pentru executarea diferitelor experimente de 
galvanism, de clectromagneiism etc., se cere a 
se pune la lucru, când una, când cea- -l-altă, din 
cele trei maşini sus menţionate; câte o dată ire-   

bue să mergi dout maşine cupelate; adesca se 
cere a opri maşinele, fără a opri iot de o dală şi 
motorul, ca să fie acesta gata la ori ce moment . 
să le pună din noi în mişcare; se cere, şi acesta 
este şi mai greu, ca, fâră a modifica iulcla de 

rotațiune întrun mod simţitor, să aven o dată 

un curent mai slab, ca de 30 elemente Bunsen, 
v - . d 

“altă dată un curent: mai tare, d. e. de 30, 60, 100 

ori 200 clemente Bunsen. Obţinerea acestor re- 
sultate, fără cari usul maşinelor ar fi limitat şi 
nu âr corespunde trebuințelor variate ale cabi- 
netului şi cursului de fisică, este însoţită cu mari 
dilicultăţi, pe cari am căulat să le inlătur prin 
diferite mijlâce ş şi disposiţiuni, Ecă câte-va din 
acesle disposiţiuni: 

- Mai ântâit am instalat o furcă, cunoscută de 

toți cari se ocupă cu lucrări mecanice, cu aju- 
torul căreia se pote face întrun moment şi la 
comandă, ca cuteaoa principală a motorului să 
apuce transmisiunea şi să o pună în mişcare 

dimpreună şi cu una sait mai multe din maşi- 
“nele dynamoelectrice; sait iot cu aceeaşi. furcă, 
iarăşi intr'un moment şi la comandă, lransmi- 

siunea, prin urmare şi maşinele dynamoelec- 
trice, se desfac de curea, se opresc, iară moto- 
rul îşi continuă mişcarea, fiind gata să pornescă 
maşinele din noit la ori-ce moment. 
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Mai grei cu mult este că, lucrând necontenit 
„în 'exterior'cu doui reofori, să primim în'ci după | 
voie și fără să stăm să-i i schimbăm mere de la 
o maşină la alia, curentul acelei maşine, care 
ne convine la un moment dat; pe lângă acâsta 
să mai dispunem ca, executând o serie de expe- 
riminte, cari reclamă curenţi forte diferiţi în in- 
tensitate, să ne procurăm comod şi la: fie-care 
moment curentul de intensitatea: cerută, fără să 
modificăm ceva în mersul maşinelor, ceea.ce 
are nevoie de timp lung şi în general nică nu se 
pote face de cât cu greii şi între limite forte Tes- 
trinse: - 

Pentru a căpăta aceste resultate am introdus 
doui comutatori şi un aparat de resistență execu- 
tate de constructorul cunoscut din Viena, Lenoir 
şi Forster, după descripţiunea și desemnurile ce 

„le am comunicat. Aceste aparate aii o construe- 
țiune specială pe care am inventat o anume 
pentru serviciul la care le destinam, 

Fig. 1 represintă projecliunea orizontală a ce-_ 
lor doui comutatori K, K, precum şi a vasului 
de resistență R, în leg săturile lor cu cele trei 

" maşine dyn amoeleetrice W, Dsi L; iară fig. 2 
arată o secțiune ver ticală a vasului de resistenţă. 

. Comutatorul I este format de o scândură pe 
care se află trei stâlpi de alamă, numerotaţi 1, 
2, 3, formând un are de cerc, la al cărui centru | 
se ană un al patrulea stâlp r, şi apus cu acesta, 
un al cincilea stâlp m, tot de alamă. Aceşti 

„stâlpi sunt destinaţi să primescă diferite sirme 
"de comunicaţiune şi reoforii. O pârghiă “de 
alamă s, mobilă imprejuru lui r, stabilesce 
după voie comunicaţiunea între reoforul exte- 
rior x şi unul Ore-care din reofori b,, As, GC 
cari vin de la maşinele W, D sai L. Pârghia de 
alamă mn, pusă la posiţiune, unesce stâlpul m 
cu stâlpul 2 şi prin urmare cupeleză maşinele 
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D cu YW, ceea-ce se cere la: funcţionarea lămpi- . 
lor diferenţiale. | 

Vasul de resistență R, pe care-l străbate unul 
din cei dout reofori, AR», emanând de Ja ma- 
şina dynamoelcetrică D, este represintat în sec- 
țiune verticală la fig. 2. Un vas de sticlă, aşedat . 
într'o cutie de lemn, coprinde un liquid 6re care, 
d. e. apă cu câte-va picături de 'acid sulfuric, 
Reoforii comunică cu doi stâlpi de alamă MM,. 
cu două bețe orizontale BB şi cu dou& lame de 
platină PP. Stâlpii MM pot “fi ridicaţi mai sus 
saii mai jos, ast-fel.că lamele de platină să fie 
cufundate în lichid mai. mult sait mai puțin. 
Lamele de platină pot fi aşedate, prin miscarea 
orizontală a beţilor B, la o distanţă mai mare 
saii mai mică, ast-lel ca curentul să întâ: npine 
o resistență mai mare sait_mai mică. Cu modul 
acesta se ințelege că vom putea regula intensi- 
tatea curentului după trebuinţă, icind să va-: 
rieze distanţa dintre lamele de platină; stahi- 
lind contactul între aceste lame, avem maxi- 
mun intensităţei curentului. 

Se înţelege de sine că acest vas de resistenţă 
Sar putea intercala şi la cele-l-alte două maşine; 
acesta însă nu este de loc trebuincios. “Maşina 
L dă curenţi relativ slabi şi nu prea are nevoie ! 
de regulat; maşina W 'nu pote funcţiona, după 
cum se scie, de cât fiind alimentată de curentul 
maşinei D, şi dacă acesta este. regulat în putere; 
urmeză ca şi electricitatea, care o dă mașina W 
să fie asemenea regulată. 
"In fine trebue să observ, că. modificările es- 
puse in acestă scurtă dare de scmă nu sunt sin- - 
gurele făcute în cabinetul şi cursul de fisică al 
Universităţei din Bucuresci; dar nu am aci în. 

- vedere de cât numai schimbările făcute în res- 
pectul maşinelor dynamoelectrice: mă 

; 

194 0p a
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An timpurile moderne” electricitatea a luat o. 
aşa mare desvollare, în cât în anul trecul 1551, 

„Sa găsit de cuviinţă a se face o exposiliune elec- | 
"Irică la Paris; succesul ci a tosl'mare. La înce- 
putul anului curent să înființat o a doua expo- ! 
'sijiune la Londra. I:stimp, de ln 15 Septembrie 

"“pâiă la 15 Octombrie, a fost exposițiunea clec- | trică de la Mimnchen și pentru anul viitor ni se” | 
anunță oa patra la Viena. Aceste dese exposi- 
liuni, de şi în privința noulăţii: aii in general o 

ă mai mică imporlanţă, aduc însă mari folose fa-" 
miliarisând lumea cu inv ențiunile şi aplicaţiu- 
nile moderne ale electricității. 

" Exposiţiunea electrică de la Miinchesi negreşil 
nu presintă splendârea acelei de la Paris, n-cia | 
acelei dini L ondra, cari, mai ales cea din urmă, 
eraii favorisate şi prin avantajele, localităţilor 
frumose ale palaturilor industrici Sydenham. 
Caracterul internaţional . chiar cra mai putin 
„pronunţat la Miinchen ; afară de Germania mai ; 
crai represintate Auslria, America (Edison),-! 
forte puţin Francia şi * Anglia, şi din alte state, ; 
sporadic câte unu, cu câte vre-un lucru neîn- | 
„semnal. , . . A 

Cu tote aceste exposiţiuinea de la Munchen a: 
„avut un succes mai mult de cât sulicient, dispo- 

sițiunea ci a Most admirabilă ; nu era făculă ca 
si bată la ochi, ci ca să fii iinstructivă; prin 
urmare lot ce era strein la acest scop a fost 
“eliminat, Fie- -care putea să vadă şi să studieze. 
“comod tot ce era expus întrun mod aşa de sis- 
tematic. Maşinele electrice,. lămpiie electrice, 
lămpile de incandescenţă, transmisiunea miş- 
cării şi a puterii la distahţă, aplicaţiunjle elec- 
tricităţii la galvanoplastie, Ia drumurile de fer: 
ele., grupate forte sistematic, eraii mai accesibile 
la vederea: şi la studiul fie-cărul de cât la Paris. 
Cu tote astea telelonia era represenlată mult mai 

Paris. p. Ă 
Cele mai numerâse maşine dynamo-electrice - 

expuse, eraii acele ale lui Schukert din Bavaria, 
cari păreaii a'fi cele mai avantagiose. O'i impre- 

„urare, care contribuia ca să propage şi măi 
mult acestă idee, era că exposânţii engleză s'ai   

tAnalele Academică Iom: ine seria 2-a vol. V, pag. 213) 

' taurantul, 
capelă, un teatru destul de spațios, crai lumi- 

« 

„ Servil de densele, ca să'și lumineze lămpile, de 
ex. pe aceea sistema Cromplon. Această lampă - 
cu arc vollaic, combinată, cu maşina Schukeri, 

+ dedea resullate forte bune. 

In al doilea rind, jn priviaţa numărului, ve- 

 niaii maşinele dinamo-electrice ale lui Siemens - 
din Berlin, pentru o lumină, sait pen'ru mai 
multe lumini, simple sai cupelate, combinate: 
cu Tămpi asemenea sistema Siemens. 'Trebue. 
insă să observăm, că cele mai multe" din acele 

maşini şi lămpi, sistema Siemens, erait cons- 
truite şi expuse de alţi consteuetori, de cât Sic- 
mens. Resultatele. acestor maşini şi lămpi dile- 
renliale sunt bune şi cunoscule de toţi. 

Edison avea expuse trei saii patru măşini dina: 
; moelectrice colosale; după sistema lui, cari fra- 

pati prin dimensiunile şi chiar forma lor; Şi aces- 
tea ai dat resultate forte bunc, alăt cu lămpile 

; cu are voltaic, cât mai ales cu lămpile cele mici 
de incahdenscenţi, sistema Ijlison sait Swan. 

Lămpile de incandescența Edison sait Swan 
in număr imens erait distribuite în grupe mari 
in diferile părti ale localului exposiţiunri; res- 

butetul, berăria, sala de vinuri, o 

nate cu aceste globuleie incandescente. Afară , 
“de exposiţiune mai multe strade erai! asemenea: 
luminate cu candelabre: purlând aceste lămpi 
mici de incandescenta, câte trei la lie-eare can- - 
delabru. Sălile de Jectără erai: asemenea lu- 
minate cu lămpi de incandescența. O sală spe- 
cială conţinea diferite modeluri de lămpi Edi- 
son; precum şi candelabre de tot felul pentri 
aşedalul limpilor.? 

Mai multe telefânc oferiaii visitatorilor oca- 
siunca să audă concerte şi musici date in dife- | 
rite săli şi cafenele ale. oraşului. O serie de tele-. 
fone presinta urechei cântece produse la o gră- 
dină, Oberammergaii, departe de Miinchen cu 
95 kilometre. Un alt telefon colosal, instalat 
într'o cameră mică, în care puteai intra şapte 
sai opt persone, reproducea vorbe saii cântece, 
emise întrun local public al oraşului şi diferea 
de cele alte telefone prin acesta, că visitatorii 
audiaii toți de o dată, fâră să aibă nevoe să'și 
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“ aridice [ie- cară telefonul la urechiă, numai su- 
netele ni era curate nici plăcute, avend un 
caracter nasal, “forte pronunţat. 

- Transmisiunea puleroi şi :a mişcării "la dis- 
lanță cu ajutorul electricității eraii forte bine 
represiniate în acestă exposițiune, lacă princi- . 
piul acestei transmisiuni la distanţă. “Tote ma- 

- şinele dynamoelectrice întrebuințate astă-di la 

; 

diferitele aplicaţiuni ale electricităţii.” să produc 
electricitatea, fiind puse în mişcare. răpede de. 
rotațiune prin acţiunea vre-unui motor Gre-care, 
fie motor cu vapori, cu gaz, fie o cădere de apă, 
saii ori-care altă putere motore, „Se ştie de cât-va: 
timp, şi Siemens a Contribuit la realisarea acestei 
idci, 

tricitatea: într'o asemenea maşină dinamoelee- N 

„lrică, care sta în repaos, acestă maşină va în- 

“ mâşină, primind din alară electricitaie îucepe 7 

cepe a se invârli, întocmai pare-că ar fi fost su- 
pusă acțiunei. directe. a vre-unui motor..După 
acest principii se instaleză două maşini dyna- 
moelectrice la două localităţi apropiale, sa de- : 

punein pe una din ele 
în mişcare de rolaţiune cu ajutorul motor alai 

părtate, după trebuinţă ;. 

de care dispunem, de ex. o cădere de apă; pro- 

acestă” electricitate o : conducem prin 
sirme la a dona maşină dinamoelectrică, insta- 
lată la a:douăa localitate. Indată acesiă a doua 

a se invârti și constitue un adevărat motor, pe 
are”] intrebuinţăm prin curele şi transmisiuni, 
a să pue in mişcare diferite maşivi, pompe 

şi alte. . 
In localul: exposițiunei de la Miinehen erai 

câle-va maşini, de treeral şi altele, cari func-. 
ționaii prin puterea unei maşini electrice aflate 
lângă densa. Acestă maşină electrică sc invertia 
primind electricitate. de la o altă: maşină elec- 
trică allată în altă parte a exposiţiunei, şi care 
lucra prin acțiunea unui motor cu gaz. Ast-fel 
puterea şi mişcarea acestui motor cu gaz eraii 
transportate la distanţă, fără curea şi fară irans- 
misiune, ci numai cu două sirme de aramă iso- 
late, și prin întervenirea a două maşini dyna- 
moelectrice,. se , | po 

  

că invers, dacă introducem de afară elec- - 

'Transmisiunea actsta de putere şi de mişcare 
| eră şi mal interesantă la instalările făcute de 
fisicul frances Marcel Deprez. La o localitate. 
mică, Miesbach, depărtată de Miinchen cu 57 
kilometre, se afla aşedată o maşină dynamo- 

electrică miseatii direct printr o putere motore 
! Gre-care; o a “doua mașină . dynamoelectrică 
| identică, “instalată i în localul exposiţiunei, pri- 
„ mea curentul electric, fiind legată cu cea d'intâi 

ca un cablu conductor; ast-fel maşina electrică 
din exposițiune intra în mişcare de rotaţiune 

care alimenta o: cascadă în interiorul exposi- 
i țiunei. Se pretinde că puterea: ast-fel trânspor= 

din puterea motore originală, ceea ce ar cons- 
titui un progres, de Gre-ce la tâte încercările de 
felul acesta, făcute până acum, puterea trans- 
portată chiar la distânie mai mici, preţuia mai 
puțin de cât 60/, a puterei originale. Puterea 

cea. originală, şi prin urmare aduce o perdere 
de 409/9 şi mai mult, totuşi presintă cea mai 

„mare importanţă, pe'de o parte. pentru că ne. 
vocând ast-fel întinsa producţiune de eleciri- : 

"citate ; 
pune în posițiune să utilisăm puteri brute ale 
naturei, cari nu cer cheltueli. de instalar e, pre- 

de altă parte pentru că ne dă mijlocul să utili- 

aşeda direct motori. 

In fine ttebue să adaog, că, către terminarea 

disposiţiuni pentru a face măsuri mai precise 
de puteri cheltuite şi de puteri utilisate, măsuri 
de efecte luminâse, studii asupra luminatului 
electric al trenurilor, asupra lămpilor transpor- 
tabile pe locomotivă spre a lumina inaintea ci 
linia ferată etc. Cele mai multe din aceste pro- 
bleme însă nu pot încă conduce la resultate pre- 
cise şi stati în legătură intimă cu cestiunile tra- 

lui Octombrie expirat la Paris, şi cari în ge- 
neral nu ait primit nici o soluţiune i în. acești 
conferinţă. _ - 

„.   

cu o putere de o jumătate cal şi mişca o pompă: 

zăm puteri motore şi în localităţi unde nu putem, 

exposiţiunei ş şi după închiderea ci s'aii organisat. 

tate în. conferința. clectricilor; ţinută în luna 

tată de Ia o distanţă de 57 kilometre preţuia.600/, * 

transportată la distanță, de şi mai mică de cât. - 

cum este cursul riurilor, căderea apelor etc., pe 

+
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DARE DE SEAMA 
pis PRE 

EXPOSIȚIUNEA DE ELECTRICITATE DE LA VIENA, DIN 1883 . 
(Analele Academici Române seria 2-a vol. VI pag. 125) 

Exposițiunea de Electricitate din Viena, anun- 
jată pentru diua de 1 August 1883 stil noii, a fost 
deschisă cu două săptămâni mai. târdiit la 16 
August: Insă, chiar la acestă epocă, exposiţiunea 
cra departe de a fi gata, şi abia pe la a doua ju- 
mă&tate a lunei Septembrie, tot stil noit,s'a putut 
completa pe deplin. Totuşi şi de atunci î încâce 
aprope pe fie-care qi apare câte un obiect noi, 
adesea de o mare valoare şi însemnătate. Des- 
cripliunea de faţă se referă la acestă din urmă 
epocă, N 
Impresiunea” produsă asupra visitatorului la 

întâia vedere, precum şi impresiunca lăsată după 
un studii minulios al exposiţiunii, este din cele 
mai satisfăcătore, din cele mai impusante. Pu- 
blicul cel mare, precum şi adeveratul cunos- 
câtor, se unesc în aceste aprecieri; numai câțe 
un individ, străin disciplinelor sciinței, care 
vrea să trecă de învățat, se găsesce ca să micşo- 
reze importanța acestei exposiţiuni sub cuvint 

"că: aci nu ar figura ceva noii, în compara- 
liune cu exposiţiunea elecirică de la Paris din 
anul 1881. 
 Abundenţa în obiecte, perfecțiunea, varietatea 

de construcțiune, mărimea şi puterea maşinelor 
şi ale diteritelor instrumente; efectele cele mari 
obținute, precum şi o sistem exemplară de or- 
ganisare, constitucse caracterul care domină la 
exposițiune şi'i dait o splendore neajunsă până 
acum. Un cunoscător, pole chiar majoritatea 

„publicului, nu se aştepta să vadă un principiii 
noii de a produce electricitate'saă lumină elec- 
irică. Imensitatea lămpilor şi a maşinelor elec. 
trice, mărimea şi puterea acestor din armă, do- 
vedese progresele cele mari cari sai făcut de la 
1881, adică de la exposiţiunea din Parisi încoce, 
la executarea industrială a acestor mașine şi 
“lămpi; ele dovedesc că sciinţa şi arta unite ai 
înlăturat pe cele mat mari şi mai multe difi- 
cultăţi practice cari mai existat la aplicațiuniie 

Ei industriale ale electricităţii. - 
Scopul pentru care se face o exposi ițiune nu 

  

  

.. 

este alâta ca să se anunțe o descoperire nous, 
cât ca să cunoscă lumea .ceea-ce există, ceea:ce 
nu se făcuse în destul la Paris, şi ca să se dea“ 
ocasiune publicului celui mare, precum şi omu- 
lui special, să vadă adunate la un loc tâte mo- 
dalităţile unei industrii, şi cred că nu există un 
om, cât de special ar fi,, care să nu fi găsit în 
acâştă exposițiune multe lucruri pe cari nu avu- 
sese până acum ocasiune să le vadă, saii cel pu- 
țin să le vadă funcţionând în cutare condițiuni 
speciale. 

In ori-ce cas este un fapt: positiv, că exposi-, 
țiunea actuală din Viena a avut cel mai mare 
succes sub ite punctele de vedere. Proba cea 

„mai evidentă pentru. acesta este parliciparea cea 
mare a tuturor națiunilor, și silinlele ce şi-aii 
pus diferitele ţări, ca să'şi completeze secțiunile 
lor, chiar târdii după deschiderea exposiţiunei, 
când ai fost risipite Gre-cari mici îndoeli asu- 
pra importanjei şi a succesului acestei între- 
.prinderi. 

Negreşit că şi aci, ca la ori-ce lucru omenesc, 
sunt impertecțiuni, mai mici sait mai mari, cari 
insă nu modifică intru nimic caracterul general 
al exposițiunef. Acea întârdiereînsuşia unora din 
exposanți dea expune objectele lor la timp, cons- 
tituia; cel puţin până la o vreme, un mare in- 
convenient; apoi negligența exposanţilor de a 

- pune d'asupra obiectelor lor anunţiuri explica- 
tive şi instructive pentru publicul doritor dea se 
instrui, era asemenea un defect simţit de mulţi; 
câle o lampă se stingea, câte un esperiment nu 
eşia bine, câte un organ al vre-unei maşine se 
deteriora, şi alte asemenea. 'Tote astea însă dis- 
par pe lângă colosul exposiţiunii. Prin com- 
pensaliune, o distribuliune raţională a obiec- 
telor expuse şi un catalog sistematic, precum nu 
a. mai fost la alle exposifiuni, face studiul expo- 
sițiunci forte comod şi profitabil visitatornlui 
care se interescză pentru a cunsce: progresele 
sciințci şi artei electrice. 

- Localul exposiliunei, unicul până astă-di în.
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16tă lunea, contribue într un grad f6rte mare la 
" - succesul ei. Partea centrâlă a edificiului formeză 

Rotunda, cunoscută de la exposițiunea univer- 
sală din anul 18753, cu o suprafaţă de 12900 metre 

“pătrate; la acesta se adaogă cele patru transepie, 
aşedate, către cele patru puncte cardinale, cu o 

" suprafaţă de 3750 metre pătrate; trei. galerii 
despre apus, nord şi răsărit, cu o suprafaţă de 
6750 metre pătrate şi două curți intercalate între 
galerii şi rotundă cu 6600 ra. patrate ; în total.o 
suprafaţă de 30,000 metre pătrate. Dimensiunile 
în înălțime sunt și mai imposante ; la înălțime 

- de 24 metre se află întâia galcriă a Rotundei, În 
giurul căreia sunt: dispuse” vro 100 lămpi cu are 

- vollaic de o putere „luminsă fie-care de peste 
1,000 luminări normale; la înălţime de 48 metre 
sc află a doua galeriă, mai mică de cât întâia 
şi aci atirnă 90 lămpi cu arc, fie-care de o putere 
“lumindsă de vre o 3000 luminări norinale ; la 
-inălțime de 66 melre se.allă a treia galerie cu 
10lămpi de o putere lumin6să și mai mare. Totul 
formeză un spaţiit inchis de vre o 400,000 metre 
cubice. La luminatul acestui spaţii imens ser- 

„vese nu numai lămpile menţionate, cari se află 
la inălţimi colosale, dară incă o mulţime de 
lămpi cu arc, atârnate mai jos, distribuite în 
tâte părțile locului, şi de o pulere luminâsă de 
la 800 până la 2000 Tumână ri. La acestea trebue 
să adiogăm încă mai multe limpfamericane şi 
alie distribuite afară, la portale, da asupra inve- 

“litorii ete., mai multe din ele avend o putere 
lumin6să de câte 10,000 luminări; o lampă Pi- 
elte-Krizik din Pilsen, pusă d'asupra turnului 
celui mai înalt al edificiului, cu o putere de 
30,000 luminări şi în fine o lampă gigantică în 
galeria maşinelor , secțiunea germană, con- 
strucţiunea Schuckert din Nitrnberg, deo putere 
de150,000 luminări. Aceste din urmă două lămpi 
nu aii fost puse de cât în ultimele, dile ale lui 
Septembre. Apoi vin miile de lămpi de incan- 
descenţă cu o puleire luminâsă de la 10 până la 
30 luminără fie-care. Numărul total al lămpilor 
cu arc voltaic se socotesce ca de 100, cu o pu- 

„tere lumincsă de vre-o 560,000 luminări; fără a 
socoti pe cele din urmă două lămpi, cari ele 
singure face 180,000 luminări. Numărul limpilor 
de incandescenţă i în activitate se urcă peste 4000, 
cu o putere de aprope 100,000 luminări, Ast fel 
avem în total o lumină de peste 650 ;000 luminări, 
sait de 800,000 luminări, ținend scmă şi de cele 
două lămpi gigantice, cari însă nu funcţioneză 

“continui, | ” 
Diferiţi construelori şi diferite- “companii ai 

contribuit cu 'maşine elecirice şi lămpi cu are 
saii de incandescenţă, dintre cari cele mai în- 

„semnate firme s suni cele următore: - 

“cai alimentâză aceste diferite lămpi.— 

  
  

, 

Brăckuer Ross şi Consortium (Viena) cu 35 

lămpi mari cu arc, de la 1200 .până la 4000 lu- 
miînări, cu o putere luminosă totală. de aprâpe 
70,000 Inminări. Maşinele electrice ale acestei 
fitnie sunt în număr de 14, „mişcate cu o putere 
de 126 cai. 

Egger „Kremenezky ş şi Comp.(Viena): 21 lămpi 
cu arc, de la 1,000 până la 3,000 lumiînări, una 
de 10,000 lumânări ; 260 lâmpt dle incandescenţă, 
din cari 12 deo putere lumin6să de câte 150 
lumiînări. Lumina totală echivaleză cu aprope 
60,000 luminări. Pentrn aceste lămpi lucreză 20. 
dinamomaşine, mişcate cu. motori de gaz şi de 
aburi de 120 cai. 

. Siemens şi Halsle (Berlin) : 9 lămpi cu arc şi 

100 lămpi de incandescenţă, cu o lumină totală 
de 2,000 luminări. 
„Piette şi Krizik (Pilsen): 30 lămpi cu arc de 
o putere luminâsă de peste 120,000 luminări, 
produsă cu 8 dinamomaşine, mişcate cu un 
molor cu aburi de 60 cai, 
Ganz şi Comp. (Pesta): 30 lămpi cu arc, 1500 

lămpi. de incandescenţă, cu o lumină de peste 
60,000 luminări. Trei dinamomaşine şi 3 maşine 
cu curenţi alternativi, din cari. una de dimen- 
siuni colosale; mişcate cu o putere de 250 cai, 
dait lumină acestor 1 ămpi. - ! 

Schuckert (Niirnberg): 12 lămpi cu arc, 260 
de incandescenţă, cu o lumină totală de 45,000 
de'luminări, 9 dinamo- -maşine cu o putere de 70 

La aceste 
lămpi se adaogă şi lampa gigantică de 150,000 
de lumînără instalată acum la urmă. 

Biirgin (Elveţia): 10 lămpi cu arc, 32 limpi 
de incandescenţă, „3 dinamo-maşine cu putere 
motore de 16 cai şi cu o lumiriă totală de 12,000 
lumînări. - 

- United States Electric lighting gCompany (New- 
York): 22 lămpi cu arc, 200 lămpi de incandes- 

" cenţă, în total cu o lumină de 36,000 de luminări. 
Pentru acesta lucreză 6 dinamo- maşine de 60 cai. 

Socicte €lectrique Edison (Paris) : 500 lămpi 
de, incandescenţă cu o lumină totală de 8 „000 
luminări. Trei dinamo-maşine de construcțiune 
specială (sistem Edison) cu o putere de 70 cai. 

International electric Company (Viena şi Lon- 
dra) : 80 lămpi cu arc, 520 de incandescență, cu: 
o lumină totală de 170,000 luminări. Pentru 
acesta lucreză 11 dinamo- maşine sistem Brush, 
mişcate de un singur motor cu vapori de putere 
de 210 cai. | 

„ Cance, Socidt6 Gramme, Socict&anonyme bre 
vet Gerard, tâte din Paris, şi alte multe firme, 
completeză restul iluminării: 

Puterea totală necesară atât pentru luminat 
cât şi pentru transmisiunea puterii la distanţă,



sintă cea mai mare importanţă. 

po. 

este procurată de 52 maşine cu abur de o putere 
„totală de 1500 cai, şi 11 motori cu gaz de peste 
190 cai. o Ra a : 

Pe lângă lămpile şi maşinele menţionate mai 
sus, se afla expuse încă şi o mulţime de alte 

„lămpi şi maşini în neaclivitate, cele mai multe 
fiind “expuse de Siemens şi Halske (Berlin), 
Schuckert (N iirnberg). Socicle Granume (Paris), 
International Electric Company (London) etc. 
Lumina nu este singura aplicaţiune a eleetri- 

cităţit care figureză la exposiţiune. Telegrafia şi 
“telefonia sunt representate cu o abundanţă şi o 
perfecţiune mare. Aplicaţiuni militare, la dru- 
muri de fer, la medicină, etc., atrag asemenea 
atenţiunea visitatorului care 'se interescză la 
aceste cestiuni. Cursuri publice făcute în localul 
exposiţiunii, diferite experimente cu microscop. 
electric, cu telefon etc., teatrul electric şi alte, 
contribuesc ca, să instruiască publicul şi să”i 
facă familiară idea electricităţii şi a aplicaţiu- 
nilor sale, 

Acum să intrăm la câte-va amănunte. Peniru 
"acesta să amintim aci: că 'localul exposițiunii 
este circular, presintă de giur împregiur o ga- 
lerie mare cu arcade, o a doua galerie mai jos 
cu câte-va trepte, are la mijloc un parter mare 
Şi un basin cu fântână, La Sud şi Nord se află 
două transepte mari pe unde sunt şi cele două 
intrări principale. La Est și West mai sunt alte” 
două iransepte tot aşa de mari. La E. N. şi W.al 
ediliciului descris, care formeză Rotunda, se allă. 
câte o galerielungă, unde. sunt aşedate dinamo-: 
maşinele cele mari, precum şi motorii cu vapori - 
şi cu gaz.” Vom intra prin! porial, adică prin 

„transeptul de Sud, vom merge la drepig, adică 
la E., şi vom ocoli galeriile şi transeptele men- 
jionate ; apoi vom nicrge la galeriile cu maşine, 
la ielefone, la teatru, la traniwaiii electric şi 
transmisiunea puterii. Se înțelege de sine că nu. 
vom menţiona de cât numai obiectele care pre-, 

Intrând prin portalul de Sud, găsim indată în 
„ransepiul de Sud pe lângă alte obiecte, pavi- 

« lonul imperial, splendid luminat cu-lămpi de 
incandescenţă, sistema Swan. Curentul electiic 
îl primesc aceste lămpi de la acumulatorii, sis- 
tema Faure-Selon-Volkmar, ce se altă înti?o 
curte alăturată ; iar aceştia sunt alimentaţi de o 
maşină electrică a firmei Ganz din Pesta; atât 
lămpile cât şi acumulatorii sunt de construcțiune! 
engleză, Acest iransept precum şi tot spaţiul ga- 
leriilor din dreptă și stânga până la partere, for- 
m6ză secțiunea austriacă. Obiectele Austriei se. 
mai găsesc negreşit şi la galeria maşinelor, pre- 
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mensiunile şi natura lor le-a indicat un loc mal 
convenabil, ceia-ce se aplică şi la obiectele expuse 
de alte țări. - Bă cc 
„O mulţime forte variată de aparate şi sisteme 
telegrafice, pentru staţiuni fixe, saii pentru câmp: 
şi serviciii militar; siguale electrice de drum de 

| nile de Bondy din Viena, obținute prin acţi= - 
uni electrice” de 'o curățenie absolută şi de 
cea mai mare conduclibilitate electrică; lămpi 
mari ast-fel numite'clămpi locomotive,» cu re- 
flectorii puternici pentru servicii militare; table 
heliografice şi galvanoplastice ale Institutului - 
militar-geografic. din Viena ; cele mai variate 
aparate pentru a aprinde mine; baterii termo- 
elecirice puternice; telegrafi «multiplex» de cu-: 
-nosculul constructor din Viena, Schăffler ; un 
microscop electric colosal de Plăssl din Viena; 
obiectele cele mai variate de gummi din firma 
cunoscută Reithofer din -Viena; o scară trans-. 
portabilă pe rote pentru instalări electrice până 
la înălțimea: de 30 metri; irăsura ordinară cu 
instalare, ca să fie luminală cu lămpi de incan- 
descenţă ; diferite instrumente de cabinet, de 
Hauck din “Viena; o mulţime imensi de lămpi 
cu arc şi de incandescență, de dinamo-maşine, 
de motori cu. vapori şi cu gaz, asupra cărora 
vom reveni mai la vale, închee bogata exposi- 
țiune a imperiului Austriei, e 

Părăsind secţiunea austriacă și inaintând spre 
transeptul de la Est, găsim secțiunea Italiană şi 
apoi pe aceea a Belgiei. Secţiunile acestea, pre- 
cum şi tote secțiunile diferitelor țări, nu sunt 
iot-d'a-una separate cu totul una de alta, ci câte 

  

  
o dată objectele unei |ări se află intercalate în  * 

| secțiunea unei alte țări, după cum a reclaniat'o 
| natura obiectului şi locul disponibil. Secţiunea - 
Italiană nu presiată vre un deosebit interes. So- 

| cietatea anonimă din Neapol are expuse diferite 
| sisteme telegrafice şi altele. Administraţiunea, 
| regală Italiană de telegrafe expune baterii, ca- 
| bluri, aparate telegralice şi tot felul de obiecte: 

| pentru telegrafia electrică ; un indoit exemplar 
|: de Pantelegraf Casselli merită o atenţiune. spe- 

i cială. i di gg i 
i Belgia este.representată forte slab. Cele mai 
"interesante obiecte sunt câte-va lămpi, ast-fel 

, 

fer, sirme şi tuburi de aramă de tâte dimenriu---: 
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numite «Lampes-Soleil» cari lumincză una din - : 
sălile cu tablouri (galeria externă de la Răsărit). 
„Traaseptul de la Est şi partea galeriilor. din 
naintea acestui transept, până la partere, este. 
"ocupat de secțiunea Marei-Brilanii. “Tot felul de 
„obiecte de guta-percă,- cabluri, aprindători de 
mine ete., în număr imens și de calitatea cea 
mai escelentă. “Tot felul de sisteme telegralice cum și isolate în diferite părți, după cum di-, i din cele mai -perfecte, din cari trebue să Men- 
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- atelegrafia pe linii submarine cari presintă lun- 

ționăm pe «Syphon-Recorder». inventat de cel: 
mai mare fisic al actualităţii Sir Wiliam Thom- 
son şi construit de James White, amândoi din 
Glasgow. Acest telegraf este un cap d'operă de 
perfecţiune'ș şi de simţibilitate, servesce pentru 

" gimi estraordinare, şi lasă semne scrise şi per- 
- manente. -Apoi trebue să menţionăm telegraful” |. 
automatic a lui Wheaistone care dă peste 120- 
cuvinte pe minut; depeşa se presintă acestui 
telegraf împunsă pe o fâşie de hârtie cu o maşină 
specială. Diferite aparate «Duplex». Apoi se află 
pavilonul exposanţilor englezi luminat cu lămpi, 

- Lane-Fox.—In fine mai sunt maşine electrice şi 
motori despre. cari vom relata la: sterile exte- 
riore. 

Mat nainte pe g galeria spre Nord vine Dane- - 
__ marea. Aparate de precisiune forte bine execu- 
tate, căruțe cui telegraf de câmp, mai multe ma- 
şine dynamoelectrice, din cari una cupelată cu 
motor de vapori atrage alenţiunea prin spaţiul * 

mic ce ocupă şi perfecțiunea executării. Diferite j 
instrumente sciinţifice, elc. 

Tot spațiul i in drepta ş şi în stânga transeptului 
din Nord şi înainte până la partere, precum şi o 
parte din însuşi transeptul de Nord, este ocupat 
de Francia. Exposiţiunea francesă, ca şi cea 
austriacă, este din cele mai variate, cuprinde 

cu oabundanţă mare tâte ramurile electricităţii. 
Cele mai principale obiecte din secțiunea fran- 
cesă sunt cele următâre: 

» Companiile drumurilor de fer (rancese ale li- 
niilor Nord şi Vest aii expus signale de drum de 
fer, aparate c de luminat, materiale şi instrumente! 
pentru aşezat de linii telegrafice, orologii cro- 

, nografice, măsurători de-iu(clă, telegrafe, tele- 
-. Tone, aparate pentru măsuri electrice, baterii 

electrice, etc. - 
Ministerul de resbel al Franciei: Yagone cu 

maşini şi” lămpi elecirice, vagâne pentru. tele- 
graf de câmp, eic. - 

Ministerul de -poşte şi, telegraf: un număr 
imens de aparate telegralice, incepând delă cele 
mai vechi, până Ja cele mai noi; un multiplex 
de Meyer, un automat de Wheatstone, o mul- 

" țime de aparate Hughes-cari tipăresc depeşa; 
telegrafe chimice şi pantelegrafCasseli ; aparate 
«multiplex» pentru tipăritul depeşelor,; telegrafe 
pentru servicii submarin, mulţime de aparate 
de studii, galvanometre, cutii cu resistenţă, ete. 

mulţime de telefâne; baterii electrice, cablul 
diferite planuri, ete. A 

După aceea urmeză baterii secundare, : - Sail 
“acumulatori, pentru laboratoriii, maşine astfel 
numile reostatice, pentru a transforma electrici-   tatea dinamică în electricitate statică, de Plante, 
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Sirmă pentru telegraf, de bronz siliciat de cu- 
noscuta firmă Veiler.. O mulţime de aparate de 
precisiune pentru studii şi măsuri electrice “mai 
multe dinamo-maşine Gramme, aparate telegra- 
fice şi telefonice, aparate electrice pentru usul 
medicinei, aparate de înregistrat etc., de renu- 
mita casă Breguet din Paris. Mai multe dinamo- 
"maşine mari: Gramme, lămpi cu arc Gramme, 
vagon cu maşină şi lampă electrică pentru ar-. - 
“mată, un far electric eic., de Sautter, Lemonier. 

şi Comp. din Paris.. Lămpi cu are şi de incan- 
descânţă, 'diterite construcţiuni de Socicte ano- 

nime de construction (Cance), de Socistc fran- 

caise deleciricite (Gerard); de Socicte clectricque 
Edison din Paris, etc. a 

Cu maşinele Gramme * expuse în transeplul 
Nord şi cu transmisiunea puterii la fântâna cen- 
trală a Rotundei, la care vom reveni, se incheia 

lunga scriă a objectelor din secţiunea francesă. - 
După secțiunea francesă urmeză pe rînd sec- 

țiunile ruscscă, elveţiană, şi câte-ya obiecle mici 
din Stockholm. In secțiunea rusâscii o tablă gal= 
vanoplastică de er precipitat, servind ca cliche 
pentru bilete de bancă, atrage cu drept cuvint 
atenliunea visitatorilor; 

Incepend de la transeplul Vest; "prin totă ga- 
leria spre Sud, în partere şi până la secțiunea 
austriacă, se întinde secțiunea Iniperiului g ger- 
man, care rivaliscză în abundanța obiectelor cu 
acea [rancesă şi austriacă, iară în calitatea lor 
cu aceea francesă şi englesă; secţitinea germană 
ocupă un spaţiii fârte întins şi în galeria maşi- 

nelor. . 
O mulţime de instrumente de precisiune pert= 

tru: măsuri electrice şi alte, de renumita casă 

-Edelman din Miiuchen.. executate cu o perfec- 
țiune exemplară. Diferite obiecte electrice, între 
altele” mașine de inilueriță Holz, de o perfecțiune 
mare, cu escitator automat, de mecanicul Voss 

-din Berlin. Mai multe dinamo-maşine de Fein. 
"din Stutgard pentru lămpi cuure şi pentru lămpi 
de incandescență; dinamomaşine pentru tele- 
grafic, dinamomaşine de mână, volt-metre, am- 
pere-metre, acumulatori, aparate telegrafice, te- 
lefne, dinamomaşine pentru galvanoplastie, 
aparate electrice pentru aplicaţiuni medicale, 
lămpi pentru arc voltaic, şi alte inulte tot de 
Fein din Stutgard. O mulţime alte objecte pe 
cari nu ne-ar ajunge multe pagini, ca să le ex- 
punem; dar Wasupra tuturor 'culmineză- cele 
expuse de Siemens-Halske din Berlin cu repre- 
seniant permanent la Viena.' Cele mai princi- . 
pale sunt: mai mulie maşini: „magnetoelecirice 
“pentru laboratoriii, pentru galvanoplastieş şi pen- 
tru signale; vre-o 30 dinamomaşine, din cari 

unele de dimensiuni şi de putere colosală, unele -.



lămpi de incandescenţă Swan de 20 luminări 
fie-care; multe galvanometre pentru dinamo- 
maşine; cutii de resistență; o mullime de alte” 
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servind la limpi cu arc, altele la lămpi de incan- 
descenţă, altele pentru: transmisiunea puterii, 
altele în fine pentru ateliere mari de galvano- 
plâstie. Deosebită atențiune merită dipamoma- 
şinele cupelate cu maşine cu vapori din causa 
spaţiului mic ce ocupă şia siguran(ei cu care 
funcţioneză ; un mare număr de maşie cu cu- 
renți alternativi din preună cu dinaniomașinele 
escitatrice ale lor; o maşină cu curent alternativ, 
cu bande de cupru în loc de sirmne, pentru 500 

y 

instrumente de precisiune pentru măsuri elce- 
irice; lămpi electrice pentru lumina cu arc, pen- 
tru lumina de incandescenţă, elc., tâte aceste: 
obiecte având o construcțiune specială de inven- 
țiune proprie a fraţilor Siemens din Berlin şi 
Londra şi a diriginţilor atelierelor lor. Diferite 
sisteme de telegraf, mulţime imensă de signale. 
elecirice şi alte disposiţiuni pentru drumuri de 
fer, etc. i . a 

In interiorul Rotundei, la partere şi în drep- 
tul transeptului Nord, se află pavilionul turcese 
în care direcţiunea telegrafelor otomane a expus 
mai multe sisteme telegrafice în us în Turcia, 
între cari şi un telegraf sistema Hughes, impri- 
mând telegrame în limba francesă şi în limba 
turcă, * a 
"Acum avem să percurgem pe rând cele trei 

lungi galerii 'cari încongidră Rotunda despre 
Est, Nord şi Vest. Sudul este ocupat de camere 
de locuit, de mulțimea biurourilor administra. 
țiunii, de poştă, telegraf, serviciul siguranței 
publice şi de unul din restauranţii exposiţiunii. 

Jumătatea galeriei Est, şi anume partea des- 
pre Sud, este ocupată de teatru. Acesta este lu-: 
minat cu 900 lămpi de incandescenţă sistema 
Swan de 20 luminăti fie-care construite în Lon- 
dra ; ele primesc curentul electric de la o ma- , 
şină cu curenţi alternativi:a lui Ganz din Pesta, 
care pote alimenta până la 2000 lămpi, când lu- 

- creză cu totă puterea, și este, pote, cea 'mai rare 
maşină în totă exposiţiunea. Acestă maşină este 
cupelată de a dreptul cu un motor cu vapori de 
190 cai şi dă un exemplu frapant de o maşină, 
pâte cea mai puternică care există, care dă efec- 
tele lumin6se cele mai mari, şi cu tote astea cu- 
rentul electric al ci are aşa puțină tensiune, in 
cât pâle cine-va să atingă pe cei doi reofori af 
ei, fără să simţă aprâpe nici cea mai mică co- 
moţiune. - - 
Representaţiunile azestui icatru (balet) pre-. 

sinta în sine puţin interes. Importanţa cea mare 
„constă intru a familiarisa lumea cu un local pu- 
blic, şi anume scena, luminat cu lămpi de in- 
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candescenţă.. Instantaneitalea cu care se' face 
intunerec saii lumina cea maj intensivă, în sala 
spectatorilor sait pe scenă, schimbările plăcute! 
şi instantanee de intensitate și de colâre a Ju- 
minei, apoi lipsa de ori-ce pericol, de explosiune 
saii de incendii, lipsa de ori-ce infecţiune a ae- 
rului din sală, desvoltarea mai mică de căldură 

"produsă de aceste lămpi, constituese caracterele 
neprețnite ale luminei electrice, întrebuințate 
mai ales in locale unde aglomeraţiunea lamei 

u este mare. Trebue să adăogăm că pe scenă mai 
eraii disponibile, afară de lămpile de incandes- 

„cenţă, încă câte-va lămpi puternice cu are vol- 
laic, pentru diferite producțiuni ce s'ar simţi 
trebuinţă a face pe scenă. pu 

Representaţiunile erati scurle ; însă lumea a 
înțeles imporlanța şi agrementul lor, în. cât 
teatrul era visitat pe fie-care scră,la cele trei 
representaţiuni, la 7, 8 şi 9 ore stra, de peste 
"1000 persone. | 

» „In aceeaşi sală a teatrului se dai incă pe fie- 
care di de ilouă ori, la 3 și la 4 ore după amiad, 
represenfațiuri sciinţifice populare cu un mi- 
croscop electric de dimensiuni gigantice, cons- 
truit de Ploss! din Viena, şi mărind de 10,000 
ori linear, adică de 100,000,000 ori in suprafaţă. 
Şi aceste producţiuni erai: din cele mai instruc-. . 
live pentru public. | 

Tot in aceeaşi sală se dai în. timpul exposi- 
tiunii cursuri populare sciinţifice, riegreşit rela- 
tive la electricitate, de diferiți învtţaţi germani, 
francesi saii englezi. 

In jumetatea a doua a acestei gălerit Est şi un 
colț din galeria Nord, sunt dispuse salânele, sait 
cum le numesc acolo «Les intârieurs», camere 
splendid mobilate şi splendid luminate, repre- 
sintând salâne de primire, săli de mâncare, bu- 
cătării, cabinete de sludiit, săli de ioblouri ete., 
cu scop dea studia aspectul ce prasiata aceste 
locale, luminate cu lămpi de incandescenţă. Lu- 
„minatul electric, a avut şi aci cel mai mare suc- 
ces, cuni se scie in parte şi din alte ocasiuni şi 
din exposiţiunea electrică de la Miinchen de 
acum un an, ” 

Intrâga galerie Nord şi aceea West pe trei carle 
* dimpreună şi cu transeptele lor, coprind un nu- » 
mer [Orte mare de motori cu gaz şi cu aburi, 
precum şi un număr. imnens-de dinamomaşine * 
de i6te sistemele posibile; asemenea se mai află 
şi alte objecte cari ai raport direct sait indirect 
cu producţiunea şi usul electricilății, precum 
sunt curele, ştrenguri, organe de maşine, băi 
galvanoplastice ete. O expunere amănunţită a 
taturor maşinzlor ne-ar duce prea departe; ne 
molțumim a cunâsce pe cele nai principale. 

Brand şi Lhuillier din Brănn; un motor cu
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vapori, cu presiune înaltă de 60 cai, pune în 
mişcare dinamomaşinele cari lucreză la tram- 

vaiul electric. : 

Briikner, Ross şi Consortiii, din Viena : mai 

mulţi motori cu aburi, mai multe dinamoma- 

şine şi lămpi electrice cu arc; între altele lu- 

creză la transportul electric” al cărbunilor nece-' 
“sari maşinelor, - 

Wirth din Londra: un motor cu vapori, sis-. 
tema Armington, mişcă şâpte dinamomaşine 
Gramme, ale : societăţii Gramme, cari lumineză 

27 lămpi Cance de câte 350 laminără. 
Socidtt anonyme d'Electricite din Paris, bre- 

vet Gerard: vro 12 dinamomaşine, limpi elec- 
- trice ae tot felul, telefone, telegraf, baterii se- 
'cundare, maşine cu vapori de iu(clă mare, pentru 

a fi cupelate direct cu dinamomaşine. 
"Compagaie continentale Edison din Paris: 

trei dinamomoşine mari, un. motor Armington 
„cu vapori, lămpi de incandescenţă Edison etc. 

The international Electric Company (mai na- 

inte numită : Brusch-Company) o imensitate de 
dinamomaşine, unele pentru 40 lămpi mari cu 
are şi cu tensiune mare, o maşină Ferranti de o 
iuţelă extra-ordinară pentru curenţi alternativi ; 
lămpi cu arc, lămpi de incandescenţă sistema 

“Lane-fox, accumulatori, ete... 
Ganz şi Comp. din pesta: o mulțime de lămpi 

cu arc şi de incandescenţă sistema Swan; o 
mulţime de dinamomaşine, între cari una, cea. 
maj nare în 16lă exposiţiunea, pentru 2000 lămpi 
de incandescenţă câte20luminări fie-care ; acestă 
maşină este întrebuin(ată în realitate pentru a 
alimenta cele 900 lămpi ale teatrului din localul 
“exposiţiunii. | | 

Langen Wolt din Viena: mai mulţi motori cu 
gaz, de construcțiune nouă, de o mare perfec- 
țiune, unul de putere de 10 cai. 

Egger, Kremenezki şi Comp. din Viena: mul- 
țime de motori cu vapori şi de dinamomaşine. 

'The United States Electric Lighting Company 
din New-York : cinci dinamomaşine sisteme 
Weston şi Maxim şi o muljimede lămpi cu are: 

„ Şi de incandescenţă, 
Piette şi Krizik din Pilsen: un număr imens 

de lămpi: cu arc, mulţime, de dinamomaşine, 
unele sistema Schuekert. ” 

Schuckert din Niirnberg are expuse vr'o- 30 
dinamomaşine de o construcțiune spe: ială, în- 
ventată de dinsul şi care se recomandă mult 
pentru avantagiele ce dă maşinclor lui ; multe 
lămpi cu arc, aparate pentru a regula şi a mă- 
sura puterea curenților electrici ce daii acele 
mașine.: - 

Heilman Ducommun din Alsacia :* - mai multe 
“maşine dinamoelectrice sistema Gramme şi un 

x 
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pavilion, represintând un atelier complet şi mare 
de ferărie, care lucreză prin transmisiunea elec- 
trică a puterii. 

Electrical power storage Company din Londra: 
Acumulatori, sistema perfecționată, Faure- -Sel- 
lon-Volkmar, în număr forte mare, servind la: 

luminatul diferitelor părţi din -exposiţiune' cu 
lămpi de incandescență. Acumulatorii se află - 
în paviliâne speciale în curte. ” 

Restul din Galeria Vest este ocupat de sălile 
“pentru audiţiunile telefonice şi de sala de lec- . 
tură. Pe lângă telefânele isolaie, ce se află r&s- 
pândite în t6te părţile galeriilor interne din Ro- 
tunda, aci in sălile destinate special pentru tele-: 

fonie aii expus Societatea privată de telegrafic 
din Viena şi constructorul Ber liner din Hanov er. 

"Sunt .cavinete isolate în cari se admit câte 12 
până la 16 persone odată ; fie-care primesce câte . 
o pereche de tele[6ne ce irebue să se îndese bine - 
asupra celor dout.urechi, sai servindu-se iu-. 
mai de 'una, trebue să astupe pe cea-l-altă în-, 
irun mod absolut; numai atunci efectul este 

„perfect. Concerle, musică, vorbă, se aud pare că: 
ar Îi în aceeaşi cameră. “Interesant este experi- 

mentul teletonic, în care două persâne așezate 
cu multe kilometre departe una de alta, precum 
şi de localul exposiţiă (Korneuburg ş şi Baden) ţin 

"o conversaţiune între ele, ş şi apoi cânta î în unire, - 

una din gură şi cea-alaltă din piano; şi 12 per- 
soane aud de la Rotunda concertul acestor două 
individe cari nu se văd, ci se înțeleg ele insuşi 
numai prin telefon. Audiţiunea este aşa de per- 
fectă, în cât crede cine-va, că musica este la uşa 
acelui cabinet telefonic; dar, depărtând telefo- 
nul câte puţin de urechiă, intensitatea sonoră 
scade, şi la o distanţă de câte. -va milimetre de 
urechic, nu se mai aude nimica, „ăcer ea este ab- 

solută. î PN 
Mai toate telefoanele moderne şi de o audiţi- 

une perfectă funcționează cu ajutorul unei dis- 
posițiuni speciale, numită microfon. Construcţi- 
unea microfonului variează la infinit şi constă. . 
în principiii intrun contact imperfect de corpuri . 

- conductoare pentru electicitate. Acest contact |   variează la cea mai mică vibrațiune, având de" 
efect dea modifica in consecinţă intensitatea cu- 
rentului electric. Perfecţiunea telefoanelor de- 
pinde de simlibilitatea microfonului, de inten- 
sitatea curentului electric, de conductibilitatea 
sârmelor liniei telefonice şi de o mulțime de alte 
împrejurări. , 

Ultimul obiect la rând, dar nu şi în impor- 
tânţă, de care mai rămâne să menţionăm aci, 
'este transmisiunea puterii şi a mişcării la dis- 

ianță „Aplicaţiunile de acest fel sunt foarte nu- * 
meroase in localul exposițiunii şi împregiurul
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ci ; cele mai principale exemple de transmisiune 
sunt ;* e 

a. Un atelier mecanic complet de Heilmann 
Ducommun din Miilhausen. O locomobilă de 50 
cai. mişcă opt dinamomaşine Gramme cari dati 

„ curentul lor Ja alte doauă dinamomaşini, tot 
Gramme, ce se află în pavilionul cu atelierul, 

" Aceste două din urmă dinamormaşine se în- 
vertesc prin acţiunea curentului elecirie şi pun 
în mişcare atelierul întreg, -. Pe 

b. O transmisiune de vagon pe o coardă de fer 
intinsă la înălţime maximum de 18 metri, ser- 
vesce penitua transporta cărbunii necesari pen- 
tru motorii cu aburi, de la depositul de cărbuni. 
ce seallă la o distanţă de 170 metri. Trarsportul 

» vagoanelor se face prin mişcarea circulară. a 
coardei.. Pentru aceasta un motor cu vapori miş- 
tă o maşină Gramme de patru cai, aceasta îşi 
dă curentul electric. unei a doua maşine iden- 
lice, care intrând în mişcare prin acliunea elec- 

„ tricităţii, învertesce coarda cu vagoanele 
c. În mijlocul Rolundei este un basin si o [ân- 

tână, de unde ţişnesce apa la înălțimea de 9 sait 
„10 metri. Două maşine Gramme colosale, de 
o putere de 40 de cai fie-care, din cari una se allă 

“lângă basin, iară cea-alaltă la galeria maşine-. 
lor, procură puterei necesară, ca să funelioneze 
pompa care aspiră apa acelei fântâne şi o ridică 

“la înălţimea de 10 metri.-Una „din acele maşine 
este învârtilă de căire.un motor cu abur, pro-. 
duce electricitate şi o trimite prin două cabluri 
la a doua maşină Gramume, cea de lângă ba-: 
sin ; împreună cu electricitatea însă, îi lransmite 

- şi puterea necesară ca să pue în lucrare pompa 
şi să asvârle apa în sus. Trebue să adăogăm, că 
cascada produsă prin această fântână este lumi- 
nată prin vre o dece lămpi JablochkoiT, cari dati 
o lumină înconstantă şi variabilă în colori. 
„d. In fine, o a patra irasmisiune de putere şi 
mişcare la distanţă, aecea care a interesat pu- 
plicul mai mult, o g*stm .în trainvaiu electric 
al lui Siemens din Berlin. Acest tramvaiă are o 

- lungime de un kilometru şi jumătate, şi este par- 
„curs în 3 minute, ceea ce dă o iuleală efectivă - 

de 30 kilometri pe oră Trenul se compune de 
unu, două, şi acum la urmă de trei vagoane, 
transportând la fie-care cursă 30, 60, 80 per- 
soane. Două dinamomaşine de dimensiuni 
respectabile, sistema Siemens, aşezate în ga- 

“leria maşinelor şi -mişcate' de un motor cu 
vapori de 50 cai, dai curentul electric, care este 
condus prin două cabluri la şinele tramvaiului 
şi de aci prin roatele lui la dynamomaşinele 
aşezate în mijlocul vagoanelor; aceste maşine 

“sunt puse alunci, prin acţiunea electricităţii, în 

tr'o transmisiune cuvenită la roatele vagoanelor. 
Toate aceste transmisiuni de putere la distanță 

livă, ast-fel în cât, în vedere cu această perdere 
mare, s'ar părea, cel puţin celor profani, că a- 

fără nici o utilitate. Lucrul însă nu este tocmai 
aşa. Unde dispunem de o putere naturală, o că- 
“dere saitun simplu curent de apă, acolo nu ne 
supără, dacă perdem 5%/; utilisăm cel pulin 
restul puterii naturale. care nu ne costă aproape nimica şi care altmintrelea ar rămânca pentru 
noi cu'totul perdută: fără mijlocirea electrici- 

terea motorilor :cu aburi, saii când nu putem 

rior, la un edificii slab etc., alunci transmisiunea   
puterii la distanţă, chiar cu perderede5/y, ne-ar 
face servicii prețioase. Inlocuirea iramvaiului 
ordinar cu cai prin locomotive presintă pe strade 

causa focului, a fumului și a sperieturii cailor 
dela cele-alalte vehicule, pe când tramvaiul ele- 
clric face acest servicii, fără să aducă nimenui 
cea mai mică supărare.— Apoi, când este vorba 

"de divisiunea puterii, atunci transmisiunea elec- 
“trică a puterii la distanţe ceva mai mari este ne- 
prețuită; şi, cu toată perderea de 50%/, costă 
mai puţin de cât dacă am vrea să instalăm atâţi 
motori speciali şi direcţi, câţi cere acea divisi- 

irală un motor cu vapori de 100 cai, este adevă- 
rat că nu am putea transmite prin electricitate 
de cât numai 40 pină la 50 la sută, restul remâ- 

„cari mai dispunem, ii putem distribui la 20, 20 
40, 50 de localităţi, şi cheltuelile în total vor fi 
cu mult mai mici, poate jumătate, de cât dacă 
am vrea si instalăm 70 sai 50 de motoruri mici 
şi direcţi cu 'abur.: Pe lângă aceasta se. mai a- pr daogă şi comoditatea de care se vor bucura acele 

“lare, de cât o dinamomaşină mai mică sati maj 
mare care abia va ocupa locul unei maşine de     

| asemenea dificultăţi, ai făcut ca 

cusut de mână. | | 
Pe lingă expesiliune s'a 'ntocmit şi o comisi- 

une tecnică-sciinţifică, şi am fost invitat atât ci, 
cât încă şi unii din delegaţii celor-alalte state, 

| ca să participăm la aceasta, Lucrările acestei . 
comisiuni se raportă la imăsuri electrice şi lu- 
minoase de tot felul. 'Tremurăturile localului 
IExposiţiunii din causa motorilor şi a trăsurilor, 
precum şi imensitatea curenților electrici! cari 
sirebat lExposițiunca în toate direcțiunile, şi alie 

acea comisiune mişcare de rotaţiune, pe care o comunică prin- | să-și înceapă lucrările foarte târzii. Aceste lu- 
- 

| . 
e 

” 
. 

* 7 

cestea nu ar fi de cât nisce esperimente curioase. 

tăţii.— Când la o fabrică ne prisosesce din pu-. 

aşeza motorul la un loc, de ex. la un etagiii Supe- 

une a puterii. De ex. așezând la o stațiune cen- 

nend perdul pentru noi. Dar aceşti 40 de cai de: 

dait numai 4%/ până la 50; din puterea primi- . 

frecuentate cele mai mari inconveniente, din - * 

50 de localităţi, în cari nu se va face altă insta- . 
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crări continuă şi acum şi vor fi terminate pro- 
babil târziu după închiderea exposiţiunii. 
Acum voiii adăoga, că în ceea ce privesce dina- 

momaşinele, sistemele Siemens, Gramme, Brush 
şi varianta Schuckert, sunt cele mai răspândite 
şi par a fi cele mat bune. 

 - In privinţa lămpilor, acele mari cu arc voltaic, ' 
cu o putere luminoasă de la 350 lumânări în sus 
sunt proprii pentru localuri mari de fabrici, 
pentru pieţe, pentru fari, pentru aplicaţiuni mi- 
litare, marină etc., mai ales că sunt şi mai eco- 
nomice. Şi aci sistemele Siemens, Gram me,Brush 
şi Piette Krizik par că daii resultatele cele mai 
bune. Globuri mate fac lumina mai plăcută şi 
aduc o distribuţiune mai uniformă a luminei, 

Lămpile de incandescenţă sunt bune pentru 
divisiunea luminii în lumini mici cu o putere 
de la 10 pînă la 30 lumânări fie-care; ele dait 
o lumină plăcută care se apropie mai mult de 
“lumina cu gaz; ele aii calitatea prețioasă de a 
nu altera de loc colorile obiectelor şi nu ai tre- 
buinţă de globuri mate, cari slăbese lumina, o 
fac prin nrmare mai scumpă, şi-l dat o nuanţă 
galbenă care nu este plăcută de loc. Aceste lămpi 
sunt prin urmare, proprii pentru luminatul ca- 
selor, teatrelor şi altor asemenea locale.— Lăm- 
pile Swan par a fi cele mai bune, dând lumina 
cea mai plăcută; tot de o dată ele sunt și cele 
mai durabile. Firma: Ganz a espus trei lămpi   

[3 Swan cari ai funcţionat la diferite localităţi în . 
timp de 1708, 1872 şi 2330 oare și sunt încă 
în stare de a funcţiona şi mai departe. 

Ca să-şi facă cine-va o idee despre mulţimea 
şi valoarea objectelor espuse, voiii observa că: 
aceste sunt asicurate la 10 diferite companit de 
asigurare cu preţ de 2,100,000 franci. 

In fine voii adăoga că numărul visitatorilor - 
este imens, De la ziua deschiderii 16 August, şi 
până în noaptea dela 3 Octombre, adică în 49 
de zile, ai intrat 499,808 persoane cu plată ; de 
la 4 pină la 10 Octombre încă /2,000 persoane, 
şi se poate admite cu destulă probabilitate, că 
numărul visitatorilor cu plată se va urca pînă 
la închiderea esposiţiunii la 31 Octombre, stil 
noi, peste 750,000 persoane (1). Dacă admitem 
în termen mediii, că fie-care visitator a fost de 
trei ori la exposiţiune, vom găsi că numărul real 
de persoane cari ai visitat esposiţiunea este de 
230,000, din cari poate jumătate sunt streini din 
Germania, Francia, Anglia, Rusia etc. şi aceste 
250,000 de persoane vor umplea toate țările cu 
povestile lor asupra frumuseţilor electrice şi vor 
contribui ca să familiariseze lumea cu foloasele 
şi aplicaţiunile electricităţii, 

  

"(D Numtrul visitatorilor până la închiderea exposiţiunii 
în ziua de 3 Noembre, s'a urcat în realitate la aproape 900,008 
oameni, 

   



APARATORUL DE TRASNET 
(PARATONNERRE) 

  

- “Trăsnetul este unul din fenomenele cele mai 
îngrozi!6re ale naturei ; atâta numai că este ceva 

„local şi acţiunea lui destructâre nu are întiode- 
rea cea mare a altor catastrofe, precum sunt cu- 

tremuri, uragane, etc. Spiritul de conservaţiune 

a condus de mult pe 6meni să se gândescă la 

"mijl6ce de a se apăra, de se pâte, de trăsnet; 
„însă tote încercările ai fost simple concepţiuni 

imaginare, şi până nu sa cunoscut adevărata 
natură a lui, nu s'a putut găsi nici adeveratul 
mijloc de a ne apăra de trăsnet. | 

Trăsnetul, fulgerul şi tunelul sunt. fenomene 
de aceeaşi natură, sunt nisce descărcări elec- 
trice. Când electricitatea nourilor se descarcă 
între ei, avem [ulger cu tunct, cari nu ne aduc 
nici un răi, de cât numai spaima la cei fricoşi, 

“ Când nourii fiind mai aprâpe de pămint, îşi 
descarcă electricitatea către acesta. atunci avem 
trăsnetul. Lucrul se petrece ast-fel: nourii ai 
electricitate positivă care influențeză pămintul 

„si descompun în el electricităţile; cea posilivă 
este respinsă în adâncimile pămîntului, iară 
electri itatea negativă este atrasă către nour și 
se lescarcă către dinsul, dând acea scântee co- 
losală, pe cate o numim trăsnet. Numai când s'a 
înțeles acesta, aii putut 6menii să descopere ș şi 
mijlocul de a se feri de trăsnet, 

Din cele spuse aci la urmă se vede că un apt- 
rător de trăsnet trebue să fie în stare să facă un 
încloit serviciii: 1. Să dea o scurgere continuă şi 
cu acea mai mare inlesnire la electricitatea (ne. 
gativă) a pămintului către electricitatea (posi- 
tivă) a nourilor, ca nu cumva, prin întreruperea 
acestei scurgeri, să se ingrămădâscă la un loc 
o cantitate mare de electricitate şi să facă o des- 

„cărcare violentă către nouri, adică să provâce 
un trăsnet,2. La cas ca nourii să aducă prea 

“multă electricitate, ca iluxul continuii, menţio- 
nat mat sus, să nu fie suficient pentru neutrali- 
sarea ei, ca în fine o descăreare violentă (irăs. 
net) să fie inevitabilă, apărătorul trebue să mij- 
locescă descărcarea, adică acesta trebue să se 
facă între paratonerre şi nouri, iară nici de cum 
între nouri şi obiectele vecine la apărător, pre- 

țânalele Academiei Române, vol. IX, Memoriile secțiunei ştiinţifice, p. 85). 
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cum ar fi case şi alte. De aci resultă condiţiu- 
nile fundamentale pentru confecţiunea şi insta- 
larea unui apărător de trăsnet: a) El trebue să 
presinte un virf ascuţit în partea superidară a 
lui, îndreptată către nouri, ca să potă înlesni 
scurgerea electricităţii către nouri şi să nu per- 
mită o îngrămădire a ei asupra obiectelor teres- 
tre din vecinătate. Americanul Franklin a ar&-: 

| tat pe la jumătatea. secolului trecut (1749), că 
vivfurile ascuţite aii acestă proprietate de a des- 
cărca electricitatea. b) EI trebue să ocupe partea 
cea mai inaltă a edificiului pus sub apărarea 
lui, şi virful lui să iasă mai sus de cât orf-cealt 
virt din vecinătatea apropiată, ca ast-fel descăr- 
carea, eventual şi trăsnetul, să se facă prin para- 
tonerre, iarnu pri altă parte a edificiului. c)EI. 
trebue să presinte o conductibilitate electrică 
perfectă de la virf şi până la adâncimile pămin- 
tului, ca ast-fel electricitatea din interiorul ace- 
stuia, găsind un drum metalic, bun: conductor, 
să se scurgă liniştit către virf şi de acolo la . 
nouri, iară să nu fie silită să apuce drumul prin 
edificiii, de unde nu se va descărca către nouri 
de cât cu violenţă, adică trăsnind acel edificii. 
d) T6te masele metalice ceva mai mari, aflate 
în acel edificiit, precum sunt învelitori de metal 
şi alte deposite metalice în cantități însemnate, 
trebuesc puse în cea mai bună comunicaţiune 
metalică cu apărătorul de trăsnet, ca ast-fel elec- 
tricităţile produse asupra lor prin influenţa 
nourilor să aibă o scurgere uşure atât către virf . 
şi nouri, cât şi spre pămint, şi să nu se îngră- 
mădescă în. cantităţi mari, producând apoi 
trăsnet în interiorul casei. | 

După ce Americanul Franklin a descoperit la 
1749 acţiunea virfurilor, adică că prin ele elec- 
tricitatea se. scurge continuii şi în linisce,a pro- 
cedat cu irei ani mai târdită la probă, că nourii 
ait electricitate, şi a făcut vestitul experiment 
cu smeii, d'asupra căruia a fixat un virf de metal. 
Mai în acelaş timp şi după indicaţiunile lui, a 
făcut şi francezul Dalibard esperimente analăge, 
şi ast-fel sa demonstrat, că nourii sunt încăr- 
cați cu electricitate positivă » de unde decurg 
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tâte fenomenele fulgerului şi ale - trăsnetului, 
La 1754 s'a aşedat cel dintâiit apărător de trăs-: 
neta Znaim în Moravia de către un preot Divish, 
'care se ocupa mult cu studiul electricităţii; la 
1760 a aşedat însuşi Franklin la Filadelfia pe al 
doilea apărător de trăsnet: şi până la 1785 erai 
deja 400 paratonnerre la Filadelfia, * 

Aptrătorul de trăsnet fiind o instalaţiune de 
cea mai mare importanţă, sati ocupat mulţi în- 

vățaţi în parte şi corporaţiuni. întregi de ingi- 
neri, architecţi, Academii, etc., ca să găsescă şi 
să dea prescripţiuni pentru cel mai bun para- 
tonnerre şi pentru cea mai bună instalațiune. Un 
apărător complet se compune din vargă cu virf, 
care se pune d'asupra edificiului, şi din con- 
ductorul metalic, care merge până la o adân-: 
cime 6re-care în interiorul pămîntului, Varga 
este de fer, de o grosime, formă şi lungime de-- 

| terminate, şi terminată cu o estremitate, pentru 
care s'aii dat prescripțiuni forte variate. Varga 
pâte să aibă o lungime de la 3 saii 4 metri până 

„la 7 sait 8 metri; 
mai scurte şi mai multe pe o.casă de cât una 
singură şi lungă. Forma ei este pătrată sai ro- 
tundă; acesta din urmă fiind iarăşi cea mai 
bună. Varga pâte să aibă aceeaşi grosime peste 
tot şi numai către virf, la o distanţă 'de vre-o. 
30 centimetre, să se subţieze puţin, sati să mergă 
progresiv subțiindu-se de la basă spre virf. Gro- 
simea ei trebue să fie de două centimetre în dia- 
metru, cel puţin; după împrejurări însă se cere 
să aibă un diametru şi de patru sai cinci centi- 
metre. Varga trebue să fie făcută dihtr'o bucată 
întregă; dacă fiind prea lungă, are nevoe să fie 
din două saii trei bucăţi, aceste trebuesc impreu- 
nate pe foc la temperatura albă, ca să nu se mai. 
cunbscă punturile, unde aii fost lipite. Varga se 
face câte odată şi din tuburi cilindrici de fer, 
cari însă trebue să fie forte groși în pereţi. Es- 
tremitatea superidră a vergelii cere cele mal 

: scrupulâse îngrijiri. Comisiunea francesă de la. 
1823, numită de guvern dintre membrii Acade-) 
mici francese, a 'deciş ca la estremitatea supe- 
rioră a vergelii de fer să se inşurupeze, și să se 
lipescă tot de odată cu alamă, o vargă mică ca 
de 20 centimetre de cupru, şi d'asupra ei să se 
adauge o vargă de platină ca de 6 centimetre şi 
"forte ascuţită la virf. O a doua comisiune fran- 
cesă din 1854, compusă tot din învăţaţi din Aca- 
demia de sciinţe de la Paris, recunoscând 'de- 
fectele disposițiunit de mai sus, a recomandat 
să se fixeze prin înşurupare şi lipire la estremi- 
tatea superioră a vergelii de fer dea dreptul un 
con mic de platină, înalt de 3 centimetre şi având 

la basă un diametru de două centimetre. Comi- 
siunea din 1855, ţinend compt de scumpetea pla-' 

s 

sunt însă de preferit vergele * 
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tinei, a propus ca acel con să fie de cupru, iară 
nu de platină. Cuprul este în adevăr mai fusibil: * 
de cât platina, însă acesta din urmă conduce. 
electricitâtea mai r&it de cât cupru, prin urmare 
cuprul se încăldesce mai puţin, şi nu este de te- 
mut, cii un virf de cupru se va topi mai curând 
de cât, dacă ar fi de platină. 

Conductorul care pune în comunicaţiune varga .. 
apărătorului de d asupra casei cu adincimile 
pămintului, a fost asemenea obiectul multor 
controverse.: Momentele de cari trebue ţinut 
s6mă la alegerea acestui conductor sunt multe: . 
conductibilitatea electrică, încălditul lui, şi prin 
urmare pericolul de a se topi la cas de trăsnet, 
preţul, forma, şi greutatea materialului din care 
consistă acest conductor, ne impun condițiuni, 
adesea contradictorii, la alegerea materialului. 
Conductorulacesta trebue făcut de metal; despre 
acesta nu pste îi discuţiune; dară care metal? 
Argintul ar fi cel mai bun conductor, dară este 
forte scump şi espus să fie furat; cositorul, zin- 
cul, chiar alama, cari ai fost des întrebuințate, 
sunt forte rele, se deterioreză lesne ; platina este 
scumpă şi grea, plumbul greii şi amândouă rele 
conductore. Nu rămâne să alegem de cât între 
cupru şi fer. Aceste amândouă se întrebuințeză 
cu succes. Conductorii de cupru se fac de sirmă 
grâsă, având un diametru între opt și dece mili- 
metre : acei de fer, în diametru de la două până 
În patru centimetre. Cu cât distanţa este mai 
mare, până unde îngropăm acest conductor î în 
pămînt, cu atâta el trebue să fie mai gros. Aceşti 
conductori se fac şi în forma de cârde sati ştren- 
guri, compuşi din multe sîrme subțiri, răsucite 
împreună; aceștia presintă o mai mare înles- 
nire-la aşedat, îusă sunt espuşi mai lesne la 

“stricăciuni; se pote tăia una, sait mat multe din 
sîrmele subțiri cari le compun, fără ca să se bage 
de sâmă, ceea ce ar întrerupe comunicațiunea 
cu pămîntul şi ar periclita edificiul mai mult, 
în loc să-l apere. Conductorii de fer, ca să fie fe- 
riţi de rugină, trebuesc galvanisaţi cu zinc, sati 
să fie vopsiți cu vre-un fel de lac, care nefiind 
aşa durabil, cere să fie înnoit fârte des. - 

Aceşti conductori, fie de cupru sait de fer,. 
variază, mai ales în grosime, după. condiţiu- 
nile de instalare. Dacă casa, pe care voim să o 
apărăm, se află pe un pămînt băltos,. saii chiar 
pe un pămînt uscat, însă stă isolată, atunci can- 
titatea de electricitate este cu mult mai mare, 
de cit în împrejurările ordinare, şi se cere ca 
aceşti conductori, cari ai să mijlocâscă” tre- 
cerea ci către nouri, să aibă aptitutine mat. | 
mare pentru acâsta şi prin urmare să fie 
mult mai groși, să aibă de exemplu, un dia- 
“metru de un. centimetru şi jumătate până la



două centimetre, dacă sunt de cupru, iară de 4 
până la 6 centimetre, dacă sunt de fer. 

Conductorul metalic, care vine de la varga 
apă&rătorului, trebue îngropat i in pămint întrun 
puț adânc, în care apa nu sâcă nici odată şi păs- 
treză, chiar la seceta cea mai mare, o adâncime. 
de cel puţin un metru. După comisiunea fran- 
cesă ae la 1855, menţionată mai sus, se aşcdă 
în acest puj un tub de fer turnat, de un diametru ' 
interior ca de 15 centimetre, „care să ajungă până 
la suprafața pămintului şi care are: în tâtă lun- 
gimea lui găuri laterale, ca să potă pătrunde apa 
într'insul. Conductorul metalic este introdus în 
acest tub până la fundul puţului, după ce mai 
inainte a fost legat cu 'acest tub cu o bucată 
transversală de fer, 

In localităţi, unde nu se pâte găsi apă în adân- 
cimi accesibile şi în apropierea casei, se face o 
gropă adâncă, până să dă de un pământ mai 
mult sati mai puţin umed; se aşterne un sirat de 
coke pulverisat, și'conductorul este terminat în 
acest sirat de cărbuni printr'o tablă de fer de un 
metru pătrat în suprafaţă. In tote casurile se 
mai cere încă ca să punem conductorul în bună 
comunicaţiune şi cu suprafaţa pămîntului, care 
în timp de plâie udându-se presintă un mare de- 
posit de electricitate capabil să dea trăsnet. 
Pentru acesta, deosebit de conductorii cari merg 
în adâncimile pămîntului, se fac ramificări me- 

"talice şi imediat sub suprafaţa păminiului la o 
adâncime de câte-va centimetre. Se înţelege de 
sine că t6te aceste ramificări trebuesc -apărate 
de stricăciuni şi «le atacurile trecătorilor. 

Varga apărătorului de trăsnet se aşedă, pre- 
cum s'a dis mai sus, pe partea cea mai înaltă a 
edificiului, presupuind că forma şi dimensiunile 
acestuia nu reclamă mai multe vergele. Varga 
se fixeză mai bine pe un stâlp solid de lemn ce 
se află în podul casei, şi se pune tâtă îngrijirea, 
ca varga să pătrunză în invelitore cât se pâte 
mai puţin, saii, dacă se pole, să nu pătrunză de 

„loc. La basa vergelii, unde ea este fixată pe în- 
velitore, se aşcdă în jurul ei un fel de pâlnie de 
tablă de fer răsturnată, ca să oprescă plâia dea 
r&sbi în interior, ceea ce ar face să putrezescă 
stâlpul, şi ar v&tăma soliditatea vergelii. Con- 
ductorul care merge la pământ este fixat la basa 
vergelii prin şuruburi, sait lipit (soudc) şi legat 
solid cu inele de metal. Acest conductor este 
apoi condus pe drumul cel mai scurt dealungul 
învelitorii şi a zidului până la pămînt ş şi spriji- 
nit din distanţă în distanţă, în tot percursul 
s&ii, prin furci de fer, fixate pe învenitâre şi dea 
lungul zidului. Ingroparea lul în pămint, saii în 
puț, nu se face, fără să fie trebuinţă, prea de- 
parte de casă, dară nici mai aprope de unu saiă 
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două metre. Învelitârea şi tote masele metalice 
mari trebue puse în perfectă comunicațiune cu 
acest conductor prin vergele de fer, cari aseme- 
nea este mai bine să fie rotunde, saii şi prin 
sirme de cupru, când conductorul însuși este de 
cupru. Se înțelege de sine, că este mai bine ca 
asemenea masse metalice să-şi aibă două pun- 
turi depărtate ale lor în comunicaţiune cu două 
punturi asemenea depărtate ale conductorului, 
ca ast-fel să mijlocescă pe de o parte scurgerea 
electricităţii negative către virf: şi nour, iară pe 
de altă parte scurgerea electricităţii positive că- 
tre pămint. 
„Cestiunea dea sci, dacă tuburile de distribu- 

țiune a gazului şi a apei este bine să fie puse în 
„comunicaţiune cu conductorul paratonerului, 
sai nu, s'a discutat mult, fără ca să se fi ajuns 
Ja un resultat; se pare insă că opiniunea întâia 
predomină și este adoplată mai de toți 6menii 
speciali ca cea mai corectă. 
Numărul şi mărimea vergelelor, 

punturile unde trebuese aşedate, variază cu di- 
mensiunile şi forma atât a edificiului, cât şi a 
învelitorii. Vergelele este bine să nu fie mai 
lungi de 5 metre, mai bine între trei şi cinci 
metre. Fie care vargă apără un spaţiit împreju- 
rul ci de o îndoită rază cel mult; ast-fel o casă - 

lungă de 24 metre şi cu învelitârea ascuţită are 
trebuinţă de două vergele de câte trei metre fie- 
care, puse la distanţă de 12 metre între ele. Dacă 
învelitârea este şeţă, atunci trebuesc mai multe 
vergele, tot de aceiaşi lungime; ast-fel la casa de 
24 metre cu înveli6rea şeţă se cer cel puţin trei 
vergele de trei metri fie-care, aşezate ast-fel ca 
distanţa până la straşină să fie mai mică de cât 
o lungime a vergelii. O casă în formă de pot- 
covă cere, potrivit cu dimensiunile ei, cel puţin 
trei vergele; o casă, care cuprinde în “interior o 
curte pătrată, cere cel puţin patru vergele; o 
casă în care partea de mijloc este mai înaltă de 
cât părţile laterale, cere o vargă mai lungă la 
mijloc ; de ex., de 4 sai 5 metre, şi câte o vargă 
de trei metre la fie-care parte laterală ; ; dacă însă 
dimensiunile acestei case sunt prea mari, atunci 
se cere un numâr mai mare de vergele. Case cu 
ornamente archilectonice, cu turnuri, vîr- 
furi, etc., cer disposiţiuni speciale, pe cari nu: 
„mai un om special le pote determina la faţa lo- 
cului. , | 

Tote vergelele sunt unite între ele şi cu con- 
ductorul care merge la pămint; la cas când 
numărul vergelelor e prea mare, trebue să 
aşedăm şi doi sai trei conductori la pămînt. 

Deosebit de acâsta, vergelele trebuesc puse mai 
aprope de acea partea casei, despre care vara 
bate mai obicinuit plâia, adică aci la not despre 

precum şi 
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Sud-Vest; as:menea şi conductorul la pămint 
trebue aşedat tot la aceeaşi parte a casei. 

La magazii. cu praf de puşcă, sati alte sub- 
stanțe inflamabile s'aii propus adesea disposi- 
țiuni speciale, între altele de ex., aşedatul ver- 
gelelor, nu pe magazie însăşi, ci pe stâlpi puşi 
imprejurul edificiului la o distanţă de două sati 
trei metre. Accstă disposiţiune nu este de loc ne- 

 cesară şi specialiştii admit, că. este mai bine ca 
paratonerrele să fie puse chiar pe magazie, cât 
se pote pe lângă straşini de jur împrejur. Prin- 
cipala atenţiune trebue să fie ca asemenea ma- 
gazii să fie puse pe pămint absolut, uscat şi ca 
apa de plâie să fie depărtată cu cea mai mare 
îngrijire din jurul edificiului; este şi mai bine 
ca asemenea magazii să se facă la un loc cât se 
pâte mai jos. ” 

Se înțelege de sine că biserici, fabrici cu co- 
şuri înalte, corăbii cu catarte lungi şi alte, re- 
clamă şi mai mult protecțiunea contra trăsne- 
tului. Specialistul va sci să aplice şi să modifice 
principiile espuse mai sus potrivit cu trehbuinţele 
fie-căria instalări. Tot asemenea, instalările te- 
legrafice şi telefonice cer apărători de trăsnet; 
dară în privința acesta nu avem să adăogăm ni- 
mica, întru cât se presupune că directorii unor 
asemenea instituţiuni, ca 6meni speciali, îşi vor 
îngriji stabilimentele lor cu tste necesarele.; 

"Un apărător de trăsnet nu ajunge numai să 
fie instalat; el, mai mult de cât ori ce alt lucru, 
este supus la deteriorări. Un asemenea aperător, 
care a primit unde va o lesiune, o intrerupere, 
este mai periculos de cât dacă ar lipsi cu totul. 
De aceia ori unde avem asemenea apărători de   

trăsnete, trebue să le supunem ]a o probă cel 
puţin la doi ani odată, mai bine la fie-care-an, 
şi la locale periculâse, precum sunt ierbării ete. 
chiar de două ori pe an. Incercarea principală 
constă intru a: vedea, dacă este o continuitate 
perfectă de conductibilitate electrică de la vir- 
ful vergelii şi până la pămint. Pentru acesta ne 
servim de un element, saă o baterie galvanică, 
saii o allă maşină electrică, şi de un galvano- 
metru, şi încercăm pe rând câte două punturi 
ale ap&râtorului întreg, începend de la virful 

„vergelii şi până la puț, unde este îngropat con- 
ductorul; trebue negreşit să încercăm şi dacă 
comunicaţiunea între conductor şi pămint este 
perfectă înăuntru în puț. Se înţelege că acestă 
probă singură nu este suficientă; pentru că cu- 
rentul slab al aparatelor, cu cari încercăm , 
trece şi când conductorul ar avea mici lesiunt, 
sait ar fi puţin oxidat, de vreme ce curentul pu- 
ternic al electrici:ăţii nourilor ar fărăma şi ar 
topi conductorul la părţile imperfecte, atrăgend 
ast-fel trăsnetul. De aceea pe lângă proba men- 
ționată, care este neapărat necesară, mai trebue 
incă să facem din când în când o examinare 
oculară cu de-amănuntul ă instalaţiuniă întregi, 
dacă voim ca antrătorul de trăsnet să presinte 

„0 deplină siguranță, şi să nu rămână totă insta- 
laţiunca ilusorie, ba chiar vătămătăre. 

Incheiii, observând că instalaţiunea parato- 
nerului este o necesitate, de care la noi nu ne-am 
dat încă sâma în de ajuns, şi că numărul para- 
tonerelor stă în general în raport intim cu gra- 
dul de adevărată cultură a unei localităţii.
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REFLECȚIUNI ASUPRA UNUI FENOMEN ELECTRIC. 
(Analele Academiei Române 'seria 2-a, vol. XU, pag. 48) , , | 

  

Se scie că electricitatea exercită diferite ac ţi- 
uni, între cari şi acțiuni numite fisiologice, asu- 
pra "Binţelor organice, 

Aceste acţiuni se manifestă prin emoţiuni ale 
individelor isbite de electricitate, aceasta afec- 

dar în general | C tând mai ales sistema nervosă, 
aduce o alteraţiune în materia nervilor, a mus- 
chilor şi chiar a sângelui. - , 
“Menţinănd pentru un moment concepțiunile 

cele mal vechi, dar eronate, asupra electricită- 
țel, că adecă sunt două feluri de electricităţi, 
statică şi dinamică, acțiunile fisiologice pot f 
exprimate ast-fel: 

1. Ori de câte ori descărcăm un corp încărcat 
cu electricitate, primim o comoţiune. 

2. De câte ori închidem sati deschidem un 
curent electric, primim o comoțiune. 

Dacă reflectăm puţir, vom vede că acest mod 
de a ne exprima este greşit, căci în amândouă 

„casurile nu facem de cât a descărca: prin corpul 
nostru electricitate, sai mai bine, în amândouă 
casurile trece prin corpul nostru acelaşi flux de 
electricitate; diferenţa este că acesta pote să aibă 
odată o tensiune mai mare, şi allă dată o tensi- 
une mai mică. Dar reflecţiunea de căpetenie este 
relativă la faptul următor: 

Să ne închipuim că avem un curent electric, 
provenind de la o bateriegalvanică Bunsen sati 
alta, saii emanând de la o dinamo- -maşină aşa 
de răspândite astădi; să ne inchipuim că ne a- 
flăm în cercul pe care are să-l percurgă acest 
curent electric, care însă nu s'a stabilit încă; 
vom ave fenomenele următoare. In momentul 
în care inchidem cercul, adecă stabilim curen- 
tul electric, primim o comoţiune mai tare sai 
mai slabă, după natura curântului cu care ex- 
perimentăm. De aci înainte nu mai simţim ni- 
mic, nu mai primim nici un efect fisiologic sim- 
țit, ori cât de mult ar circula electricitatea şi 
ori cât ar fi intensitatea ci; bine înţeles să nu fie 
curenți alternativi, căci atunci condiţiunile de 
producţiune ale electricităţii sunt cu totul altele. 
In momentul în care deschidem cercul, adecă 
desființăm curentul electric, în acest moment 

|. simţim iar ocomoţiune mult maj tare de cât acea 
iniţială,. De aci urmează cele două întrebări :. 

1. De ce în tot timpul cât corpul nostru este 
percurs de electricitate, nu simțim nimic? 

2. De ce la deschiderea cercului, adică tocmai 
când dispare ori-ce electricitate, simţim un efect 
şi mai puternic de cât cel ce siinţim la înființa- 
rea eleciricităţei? 

Pe cât scim, nimeni nu. ne-a dat răspunsul la 
aceste întrebări, de şi posibil, ca mulţi să-l cu- 
noască ; dar toţi autorii ne spun numai atât: 

deschiderea unui curent. Se înţelege de sine că 
aci nu este vorba de curenți, ast- fel numiţi de 

trec însă cu totul alt-fel şi unde explicarea lor 
este cunosculă, 

Pentru a răspunde la întrebarea de mat sus, 
să amintim mat întâiă că un curentelectrie tre- 
bue să aibă o tensiune suficientă ca să producă 
un efect fisiologic simţit, şi cu cât tensiunea e- 
lectricităţii este mai mare, cu atât efectul fisio- 
logic seproduce cu Gintensitate mai mare. Când 
un curent este gata a se produce, dar este încă 
deschis, se îngrămădesc la extremităţile opuse 
ale reoforilor cele două electricităţi, positiva, şi 
negativă, căpătând o tensiune Gre-care; şi în 
momentul închiderei cercului prin corpul nos- 
tru, vom simţi o comoţiune 6re-care, presupu- 
nnd că acea tensiune a fost suficientă. După ce 
s'a închis cercul, fluxul electricităţilor se va face 
liniştit şi continui, fâră piedică, fără îngrămă- 

curentul electric prin “corpul nostru, noi nu sim- 
țim aprope nimica, pentru că tensiunea este prea 
mică şi nesuflcientă. La deschiderea cercului 
sai a curentului, lucrul este puţin mai complex; 
să studiăm mai deaprâpecese petrece în aceste 
momente. La momentul deschiderii, electrici- 
tăţile, positivă și negativă, cari se ană î in flux 

sa tăiat drumul conductor, şi se ingrămădese 
la extremităţile reoforilor, despărțite prin des- 
chidere, presentând ast-fel o tensiune mult mai   

  

efectele” fisiologice se produc la închiderea și la . 

inducţiune, unde lucrurile, de şi analoge, se pe-. 

direc, şi prin urmare fără tensiune apreciabilă; . 
şi acesta explică cum se face că, când circulă . 

relativ puternic; se opresc de odată, fiind-că li



“mare de cât la inchidere, când curentul abiai în- 
cepe a se forma. Din causa acestei tensiuni în- . 
semnate, electricităţile se combină în primele 
momente ale deschiderii, producând efectele fi- 
siologice mai intense. | 

Trebue.să observăm că- acest fenomen al mă- 
ririi efectului prin crescere de tensiune la des- 
chiderea unui curent, se observă şi la'alte efecte 
de cât acele fisiologice. Ask fel dacă închidem 

  

- 
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un curent, chiar destul de tare, nu vom ave de 
cât o scântee neperceptibilă,. de 6re-ce când des. 
„chidem curentul, scânteia este puternică. Ne- 
greşit că la tote acestea se amestecă şi acțiunile 
extra-curenţilor produsi la închiderea şi deschi- 
derea curenților galvanici; dar fenomenele şi 
“acţiunile lor sunt “destul de bine cunoscute, în 
cât nu este i nevoe de a insista „asupra lor.
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RAPOARTE PRESENTATE ACADEMIEI ASUPRA UNOR SCRIERI 
ŞI LUCRĂBI ŞTIIĂȚ,EIUE PROPUSE LA CONCURS PEXTRU PREMII 

——. n. 

Studii de higienă publică şi privată de Dr. G. 1. 
Istrati. — Bucurescă 1880. 

(Analele Academiei române seria 2-a, vol. II, pag. 297) 

Acestă carte represintă un extract scurt, compilat 
din multe scrieri, mai ales francese, asupra igienei și 
gimnasticei, 

Aparține la categoria cărţilor de ori-ce natură pen- 
tru premiul Năsturel-Herescu seria B, lei 4.000, 

Nu coprinde absolut nimic peste ceea ce este ordi- 
nar și comun. — Limba română este incorectă și de- 
fectussă. : 

Prin urmare nu intră între scrierile merilorii, ca 
să pâtă fi premiată. : ” 

Încercări de metafisică materialistă de V, Conta. 
— ași, 1879. 

(Analele Academiei române seria 2-a, vol. II, pag. 297) 

Cartea este numai o introducere istorică la materia 
despre care autorul are să tracteze; acâstă introducere 
istorică însăși nu este de cât un ecpus despre modul 
presumptiv în care ar fi fost formate cele dW'ânttiii idei 
religiose ale 6menilor și de unde ar fi decurs ideile 
metafisice, etc. 

Cartea este incompletă, nefiind de cât un început 
de carte, cu t6te că autorul caută să o presinte ca un 
tot. In ori-ce cas, acestă carte, pentru că este neter- 
minată, pentru că nu coprinde nimic noi, pentru că 
chiar ceea ce coprinde nu presintă o mare profundi-: 
tate de cugetare, nu pâte fi socotită între scrierile me- 
ritoriă, ca să potă fi premiată, după cum se cere, pen- 
tru premiul Năsturel-Herescu seria B, de 4.000 lei. 

Intre alte particularităţi din' acestă Introducţiune 
istorică, merită atenţiune un pasagiii din pag. 9: 
«Lătratul câinelui la umbre etc., fuga boului speriat 
«de un pericol etc , sunt cele d'ântâiti forme ale cul- 
"«tului religios».— Nimica nu mi se pare mai gratuit, 
ca sa mă servesc de expresiunea cea mai dulce, de cât   

acestă aserţiune. Frica dă cea d'ântâiă implusiune 
către sentimentele religi6se, iar nu constitue nici de 
cum o formă a acelor sentimente, încă mai puţin a 
cultului religios însuși. 

Mai la vale, pag. 62, vorbindu-se despre apoteose se 
dice: «Un eroii carea cucerit și domnesce peste milidne 
«de 6meni etc, estecu timpu',după mârte, transformat 
dîn Zeii.» In epoca în care se făceaii asemenea apo- 
teose, un eroii nu domnea de cât peste o mână de 
Omeni, iar nu peste miliâne. Lipsa de armonie și de 
coordinare în aceste idei este evidentă, | 

Cunoscinţi geografice de Gh. Mihăilescu.— 
| Galaţi 1879 

” (Analele Academiei române seria 2-a, vol, II, pag. 298) 
Cartea, de și mică, nu este rea ; este scrisă cu multă 

stăruinţă şi cu Gre-care sistemă ; aparţine la categoria 
premiului Lazăr de 5.000, sai Năsturel-Herescu de 
4.000 lei ; arejinsă și defecte. 

Partea matematică și-fisică este peste măsură lungă 
și disproporţionată pentru un tractat de geografie a 
Dobrogei și ar fi prea scurtă pentru un tractat de 

geografie a globului. 
Ca geografie a României intregi coprinde multe lu- 

cruri bune și utile, însă prea puţine, ca să pâtă pre- 
tinde a fi o geografie a României, și prea multe și dis- 
proporţionate pentru o geografie a Dobrogei. 

In fine cartea nu presintă una din acele lucrări 
profunde şi meritorii pentru o :resplată așa de mare 
precum sunt premiile reclamate. 

Pârghii ce produc mişcare fiind cu totul cufundate 
întrun acelaşi medii. 

Proiect presintat de Al. Penescu. 

(ânalele Academiei române seria 2-a, vol, II, pag. 327) 
Aparatul D-lui Penescu, în esenţa lui, se reduce la 

nisce lame subțiri de lemn sati de metal, ab (fiiz. 1) 

    

 



„121 

paralele între densele şi: putându-se învârti în giurul 
unor articulaţiuni, a, fixate de un grătar care se pro- 
iectză în AB, Acest grătar e fixat la extremitatea c6- 

NA 
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    == B 
Fig. 1. 

de! CD a pistonului P, căruia o mașină 6re-care, spre 
exemplu o mașină cu vapori, îi dă o mişcare alternativă 
de la drepta spre stânga sati de la siânga spre drepta. 
Când pistonul merge de la drepla spre stânga în £en- 
sul săgeţiippe care pentru înlesnirejil vom numi sen- 
sul direct, lamele ab se aplică pe grătar una lângă 
alta, aşa că formăză o suprafaţă plană continuă ; când 
pistonul merge în sensul opus săgeţii, lamele ab se 
ridică şi iai o posiţiune perpendiculară pe planul gră- 
tarului.—Ast-fel fiind, dacă maşina molâre Și pistonul 
ar face corp cu un aparat mobil Gre-care, spre exem- 
plu cu un batel plutitor pe apă sai cu un balon, este 
evident că, când pistonul ar merge în sensul săgeţii, 
suprafaţa plană formată de lamele ab ar întimpina o 
resistenţă din partea-apei sai a aerului, și prin urmare 
ar imprima aparatului o propulsiune în sensul opus 
săgeţii. 

- Acesta fiiind principiul propulsorului d-lui Penescu, 
D-lui îl aplică pentru a pune în mișcare un batel pe 
apă, un balon în aer, pentru a înverti o mâră de vent, 
o turbină în apă, în fine la construcţia unu' măsură- 
tor destinat a socoti “cantitatea de apă saii de gaz ce 
trece printr'un tub, 

Vorbind în general și fără al judaca din alt pune 
de vedere, aparatul D-lui: Penescu ar putea servi ca 
propulsor într'un mediii omogen, dacă rădicarea Şi 
culcarea alternativă a lamelor ab ar fi asigurată. Insă 
proiectul nu vorbesce nimic despre acesta, și prin ur- 
mare lasă a se înţelege că acestă sarcină este lăsată 
mediului însuși. Să examinăm în fie-care cas particular 
„punctul acesta, care este esenţial. 

* 

. a 

„Dacă e vorba de un batel de apă, mediul în care 
este cufundat aparatul este destul de des pentru a în-: 
vinge greutatea lamelor, a le rădica și a trece printre 
densele, când pistonul se mișcă de la stânga spre drepta,   

în sensul retrograd; şi se pâte chiar crede că resis: 
tenţa apel ya fi destul de mare pentru a produce ră- 
dicarea lamelor chiar la începutul mișcării retrogade 
a pistonului, ork-cât de repede s'ar face ea, așa că per- 
derea de forță vie provenită din causa resistenței la- 
melor la mişcarea retrogadă a pistonului să fie destul 
de mică. Cu tâte acestea 'nu mi se pare că aplicarea 
propulsorului D-lui Penescu la vapăre ar realisa un 
progres, — din contra, 

In adevăr, să presupunem că s'ar pune la un va- 
por un motor de acestea; în axul lui. Un inconve- 
nient va fi distribuţiunea presiunilor pe faţa propulso- 
rului A (fig. 2), care se va face în mod fârte neregulat, 

  

  

    

  

Fig. 2. 

atât din causa mişcării apei, cât şi a vasului; acesta 
va fi causa că vasul, va fi supus la oscilațiuni neregulate 
de sus în jos şi mai ales în lături, de un efect fârte 
neplăcut. Dar ceea ce este mal grav, este că ori de câte 
ori pistonul va începe a se mişca în sensul direct, va- 
sul întreg va încerca o isbitură violentă din eausa pre- 
siunei apei pe faţa A, care se va produce instantanei, 
iar nu în mod gradat sai continui. Repeţirea conti- 
nuă a acestor isbituri la fie-care nouă bătae a pisto- 
nului va compromite în curând soliditatea vasului, pe 
lângă că va fi nesuferită pentru călători. : 

S'ar putea remedia în parte răul provenit din dis- 
tribuțiunea neregulată a presiunilor pe faţa propul- - 
sorului, adaptând vasului doi propulsori în loc de unul, 
așezați simetric unul în fața altuia, de ambele părți 

  

  

  

Fig. 3. 

ale planului median al vasului (Fig. 3); însă. acestă 
disposiţiune nu va înlătura cu totul undulaţiunile în 
cestiune, și nu va aduce nici o pedică răului mult mai 
mare, al scuturăturilor periodice imprimate vasului. 

Incă o obiecţiune ce se pste face acestei disposiţiuni 
și celei precedente, este că pentru ca axul A'B' al pro- 
pulsorului să potă resista la presiunele enorme pe cari 
cată să le suporte, trebue ca aceste presiuni să fie tot- 
d'a-una normale la faţa A a propulsorului, căci atunci 

„ele tind numai a scurta axul AB, și resistența ferului 
la compresiune este fârte mare. Indată însă ce pre- 
siunea n'ar mai fi normală la propulsor, ea ar tinde 
să îndoiască axul, ceea-ce sar întâmpla de sigur, de
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6re-ce resistența ferului Ia flexiune este destul de mică 
„În comparaţiune cu forțele cu care avem a face aci» 

mai ales când .ne gândim că axul trebue să aibă o lun- 

gime însemnată și că forța care va tinde să'l îndocscă 
va fi aplicată la capătul lui, adică va avea- efectul săă 
„maximum. Din acestă causă. toți propulsorii vaselor 

plutitâre ati o mișcare nu rectilinie alternativă, ci ro- 

tativă, căci atunci se face us de resistenţa la tensiune 

a ferului, care este cu mult mai mare de cât resistenţa 
lui la flexiune, - : 

„Mișcarea rotativă se pâte da și propulsorului D-lui 

Penescu, prin o disposiţiune analogă cu cea indicată 

în planurile 3 și 4ale proiectului D-sale; însă el atunci 

"perde ori-ce originalitate. In adevăr, roţile cu palete 

mobile aii fost întrebuințate pentru mișearea vopre- 

„lor chiar de către Fulton, inventatorul lor; însă el a 
renunțat curând la densele, și de la dânsul până astăqi 

nu se mai fac de cât roți cu palete fixe, însă înclinate 
pe radă ; practica a arătat că acâstă disposiţiune e mai 
avantagi6să de cât cea cu palete mobile; proiectul 
D-lui Penescu dar nu realiseză un progres, ci din con- 

tra. Mai în urmă s'a găsit că roţile cu palete fixe, cari 

trebue să stea jumătate afară din apă, presintă incon- 

veniente, din causă că mișcarea valurilor pote lăsa o_ 
rtă cu totul în aer, pe când cea-l'altă este cu totul 
afundată în apă, și acestă împărţire neegală a resis- 
tenţei asupra celor două roţi este vălămătâre pentru 
soliditatea vasului ;-pe lângă acâsta, în vasele de rezbel, 

"expunerea motorului la lovitura projectilelor inimi- 
cului pâte avea consecințe și mai grave. De aceia in-_ 
ventatorii începuseră să se gândescă a perlecționa prima 

“idee a lui Fulton, care da un motor cu totul cufundat 

în apă, când Sauvage inventă helicea; îndată tâte cer- 

cetările încetară, și astădi helicea ajunge la un us din 

ce în ce mai întins ; ceea-ce dovedesc că ea-are mai 

puţine inconveniente de cât roţile cu palete mobile, 
lucru opus cu afirmaţiunea D-lui Penescu în memo- 
riul sii, . 

Cu un cuvânt, propulsoriil D-lui Penescu cred că 
nu realisâză nici un progres în. mecanica aplicată, în 
ceea-ce pri esce mișcarea batelelor pe apă, cu atât mai 
mult că nu e noi. 

» 

- + 

Aplicaţiunea sistemului D-lui Penescu la direcţiu- 
nea balânelor este impracticabilă, mai ântâiiă pentru 
că tâte cele ce ară dis relativ la vapâre subsistă și pen- 
tru balâne, şi apoi pentru că în casul:acesta se presintă 

o altă dificultate, care acolo nu era, sati era într'o mă- 
sură mai mică ; anume densitatea aerului fiind mult 

mai'mică de cât a apei, și prin urmare resistența lui 
la mişcarea unui corp fiind forte mică, acestă resis- 
tenţă singură nu va fi de ajuns pentru a rădica lamele 
propulsorului în timpul mișcărei retrograde a pistonu- 
lui; de aceea ar trebui un mecanism care să producă 
rădicarea Și lăsarea alternativă a lamelor! în mod au- 

  

  

tomatic. Trebue apoi să ne gândim că, în mişcarea 
unui balon, pistonul va trebui să aibă o mișcare forte 
repede, pentru ca să producă un efect apreciabil, și că 
prin urmare lamele vor trebui să se deschidă și să se. 

“închidă de mai multe ori pe secundă, şi i6te acesteacu o 
regularitate perfectă, fără care siguranţa balonului ar 

„fi compromisă ; o asemenea precisiune în mişcări re- 
clamă organe forte complicate cari vor contribui a mări 
mult greutatea balonului. ă 

Dar în fine dificultatea problemei navigațiunei ae- 
riene nu stă întru a se găsi forma de dat propulsoru- 

“lui ; cestiunea este de a putea imbarea pe balon o forţă 
motrice destul de mare pentru a pune în mișcare pro- 
pulsorul, ori-care ar fi el, fără a mări -în mod prea 

considerabil greutatea balonului ; aşa că cheea pro- * 

blemei stă în perfecționarea maşinelor cu vapori sai a 
unei alte mașine producălâre de forță. O dată ce se va 
face acâsta, determinarea formei paletei care va bate 

aerul va fi o cestiune secundară, a cărei solujiune va 
aterna în multe de soluţiunea ce se va. fi dat cestiuniY 
principale. , 

.. N 
D. Penescu propune propulsorul săii şi pentru con- 

struirea unei giruete destinată a măsura cantitatea de 

“gaz sai de apă ce curge printr'un tub (pl. 5). 
Cantitatea de gaz sai de apă ce trece printr'un tub 

se măs6ră prin numărul învâriirilor ce face în acel 
timp O giruetă pusă în curent; pentru acesta se gă- 

sesce prin experienţă ș și pentru fie-care cas în parte 

relaţiunea . 

a=t0) 
ce există întrecântitatea q de.apă'saii gaz și numărul 
7 de învertiri executate într'un timp dat și apoi se ad- 
mite că relaţiunea acâsta subsistă, ori-care ar fi r; 
atunci se va cunâsce q saii “printrun calcul, saă mal 

bine prin o tablă construită anume. Așa daraci nue 

nevoe ca girueta să execute cât inai. multe rotațiuni 
pe secundă; totul este numai ca aceste rotaţiuni să se 

facă regulat; așa că ori de căte ori-aparatul va fi pus 
în aceleași condițiuni, el să dea aceleași indicaţiuni. 

De aceea giruetele cu palete fixe, cum sunt cele între- | 
buințate până acum, sunt preferabile înaintea celei 
propuse de D. Penescu, ale cărei palete mobile dai 
loc la "frecături şi la .mișcări  perturbătâre, cari tote 
sunt cause de erori în îndicaţiunea aparatului, 

a 
> . 

In fine, dispunând patru propulsori în giurul unui 
ax central, D. Penescu face o moră de vint (pl. 3), în 
care axul motor este vertical, sai o turbină de apă 
(pl. 4.) cu axul orizontal. Amândouă aceste proiecte 
sunt realisabile ; ba încă mâra de vânt, care nu are 
nevoe de a fi orientată după direcţiunea vântului, ca 
cele întrebuințate până acum, pâte chiar să fie avan- 
“lagi6să, dacă cum-va principiul propulsorului ei, care 

- 

e așa de simplu, nu a mai fost deja întrebuințat; însă - 

a
a
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numai practica va putea da cuvântul din urmă în 
acestă privinţă. Cât pentru turbină, nu cred că este 
mai presus de cele deja existente, cari sunt de o con- 
strucţiune mai simplă, mai solidă, şi care presintă și 
avantagiul de a putea umbla sub apă tot așa de bine 
ca și turbina D-lui Penescu, . ” 

Piston cireular transmițând direct mişcarea de vo- - 
taţie unui az. — Proiect presentat de Al. Penescu. 

(Analele Academiei române, seria 2-a vol. Il pag. 382.) - 

In acest sistem (pl, 7) axul motor este gol iînăun- 
tru; aburul sosesce întrinsul pe la un capăt A (fig. 
4), şi ese înti?o cutie cilindrică M N, care încunjură 

  

      
  

  

  

  

  

        
? Fig. 

axul. Pe ax este fixată, în lungul unei generatriţe, o 
tablă solidă, F, care lunecă în interiorul cutiei MN 
și Jâcă rolul de piston. Cutia este, afară de acâsta, 
despărțită prin patru capace puse două câte douz, C, 
C', în două compartimente cari n'ată comunicaţie intre: 
densele de cât când aceste capace se depărleză unul 
de altul. In figura următâre (fig. 5) se vede o secțiune 

- făcută normal pe ax. : 

    

  

Fig. 5 

Când aburul sosesce prin A” el ese într'un compar- 
timent I închis de o parte de capacele C şi de cea-altă 
de pistonul F; atunci prin tensiunea lui, el impinge 
pistonul F care, învertiridu-se, învertesce cu sine şi   

axul A B. In mersul săă pistonul, printr'un mecanism : 
particular, dă în lături cele-Valte două capace C' și 
trece printr'insele în al doilea compartiment K al cu-, 
îiei; atunci el ocupă posiţia E”, iar gura de intrare a 
aburului este în A” pe când gura de eșire a venit în 
B'. Aburul, continuând a veni, împinge pistonul din 

“F” în sensul săgeţii, căci capacele C” s'aii inchis după 
trecerea, pistonului ; iar aburul ce se află în comparti- 
„mentul Iese afară prin gura B”. Acâstă mişcare se 
„continuă ast-fel pe cât timp vine aburul prin A, | 

Scopul acestei disposiţiuni este de a evita pârghiile 
de transmisiune a mişcărei de la piston la ax, cum și 
tot mecanismul distribuţiunii de vapori ; şi dacă auto- 
rul tinde acolo, acesta o face de sigur pentru a evita 
perderile de forţă vie ce se produe în :maoşinele_ordi- 
nare prin diferite transmisiuni de mişcări. Insă siste- 
mul, autorului dă loc 'la perderi necomparabil mat 
mari, din causa sistemului defectuos cum e dispus jo- 
cul capacelor C și C', cari nu stabilesc între un com- 
partiment şi altul o despărțire perfectă prin care să 
nu poată trece aburii de loc. Acest defect mi se pare 
„așa de grav, în cât nici nu ştiti dacă o mașină constru- j 

„7 îtă după proiectul actual s'ar pune măcar în mișcare, 
“ Ori-cum însă proiectul merită atenţiune din causa 
originalității lui; şi dacă autorul ar căuta altă disposi- 
ţiune care să realiseze isolarea perfectă a celor două 
compartimente ale cutiei și să evite perderile de abur, 
succesul ar fi probabil, ae pi  
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"Echer cu oglinda cilindrică. — Proiect presenta 
de Al. Penescu, - 

(Analele Academiei române, seria 2-a vol. Îl p. 334.) 

Acest aparat se compune din o alidadă L O (lg. 6) 
fixă, şi din o oglindă cilindrică ab care se învârtesce 
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Fig. 6. 

In jurul generatriţei ce se proiecteză în O cu ajutorul 
une! a doua alidadă L, fixată de oglindă. Alidada L' 
lunecă pe un cadran gradat circular C D, al cărui cen- 
tru e în O. Oglinda e pătrunsă de o mică ferestră prin 
care se pote vedea, 

  
Dacă cu acest instrument"voim a duce o perpendi- 

culară pe o dreptă OA, punem alidada L» la 45, ne 
așezăm cu instrumentul în O şi-l întârcem până când 
prin ferestră să se pâtă vedea punctul A ; atunci se tră- 
mite un ajutor care planteză un jalon întrun punct Bde: 
unde observatorul să-l vază reflectat în oglindă. In 
adevăr, dacă B O L este drept, unghiul BO L'=% 
şi prin urmare L! O A == 450. A   Tot asemenea, pentru a măsura un unghii BOA, 
ne punem cu instrumentul în O, ne uităm prin fe- 
restră la A şi întârcem alidada L' pe cadran pină cind 
se vedem obiectul B prin reflecţiune; atunci unghiul 
B O A este egal cu îndoitul arcului IL C. 

Din acestea se vede că principiul instrumentului 
este tocmai principiul unui instrument cunoscut deja 
de multă vreme, a sextantului; chiar disposiţia sâ- 
mănă, afară de câte-va detalii. Inovaţiunea adusă de 
d-nul Penescu este numai că a înlocuit oglinda plană 
prin una cilindrică, schimbare a cărei utilitate e con- 
testabilă, de 6re-ce reflecţiunea utilă este numai cea 
care se face pe elementul projectat în O ; ast-fel fiind, 
nu era nici un inconvenient a păstra oglinda plană ; 
ba încă oglinda cilindrică va deforma imaginea obiec- 
telor B aşa de tare, în cât întrebuinţarea instrumentu- 
lui va fi peste putinţă. 

In resumat, echerul d-lui Penescu nu este decât sex- 
tantul, cu o modificare care nu se pote admite ca bună,   

Stereometrul, instrument'pentru măsurarea cor. 

purilor, presentat de I. 1. Pușcaru. 

Analele Academiei române seria 2-a vol. II p. 335.) 

D-l Puşcaru işi propune, cu instrumentul săii, să 

dea un mijloc de a măsura voluinele şi suprafeţele 
corpurilor celor mai obicinuite, 

Instrumentul se compune din dou& părţi cu totul 
distincte, o panglică şi un disc de calcul. 

Panglica e destinată pentru măsurarea lungimilor 

rectilinii și pentru aflarea diametrului şi suprafeţei 

unui cerc a cărui circumferință e cunoscută, 

Fie d diametrul cercului, c lungimea circumferen- 
ței lui, s suprafaţa lui; avem: | 

(Î)c=sd, 

: Amd (2ck 
spa a. 

Panglica pârtă pe o faţă divisiunile metrului, în- 
semnate cu negru; acestă faţă servă pentru măsura 

lungiinilor rectiliniă, 

Faţa cea-Paltă pârtă două divisiuni: una albastră, 
alta roșie. Divisiunea albastră dă lungimea diamelru- | 
lui unei circumferințe de lungime cunoscută; spre 

exemplu, dacă -are cine-va un corp rotund masiv și 
voesce a-i sci diametrul, îl înconjâră de două ori cu 

panglica, și la punclul unde a ajuns citesce pe. divisia 

albastră, nu lungimea circumferinței îndoite, 2c, ci 

val6rea lui d, calculată prin formula (1). 

Tot asemenea, înconjurând corpul rotund de două 

ori cu panglica, se citesce pe divisia.roșie suprafața 

secţiunii înconjurate, calculată prin formula (2). 
Dacă are cine-va un cere căruia îi pote măsura dia- 

metrul, iar nu circumferința, cum ar fi gura undă pu- 
tini îngropată în pămînt, măsâră pe d cu divisiunea 
negră ; caută apoi pe divisiunea albastră acestă valdre 
a lui d, şi în faţă pe divisia roșie află suprafaţa cău- 
tată a cercului. ă 

Cu un cuvint, panglica permite a se afla una din 
alta cuantităţile d, c, s. 

Iacă exemple de modul cum se pstecine-va servi cu 
panglica. | | 

1. Pentru a măsura volumul unui cilindru circular 
drept, i se măscră înălţimea h cu divisiunea nâgră, și 
apoi se înfășură de două ori cu panglică, și pe roșu i 
se citesce suprafaţa s a basei; rămâne apoi a se în- 
mulți d cu s, N E 

2. Secţiunea unui tub cilindric circular se află mă- 
surându-i diametrul și transportându-l pe divisia al- 
bastră ; în faţă, pe roșu, citim suprafaţa căutată. 

3. Suprafaţa interidră a unei bolți hemisferice se va 
afla mtsurându-i diametrul, operând ca la (9) şi în- 
mulţind resultatul cu ?, 

4. Capacitatea unui cazan hemisferic, fiind egală cu 
suprafaţa interidră a lui înmulțită cu a treia parte a 
razei sati cu a șasea parte a diametrului, îi vom găsi 
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suprafaţa ca la (3) şi o vom înmulţi cu a șâsea parte a 
diametrului, care a fost măsurată direct, 

D-l Pușcaru, în broșura sa explicativă, mai dă şi alte 
exemple de asemeni aplicaţiuni. 
„E de observat că, pentru măsura butsielor, d-l Puş- 

caru aplică formula englesă a lui Oughfred, care nu 
se întrebuinţeză la noi. 

Cât pentru discul de calcul, el nu este de cât o ri- 
glă logaritmică de calcul obicinuită în care ambele ri- 
glete s'ati îndoit în formă de cerc, așa că una să lunece 

înlăun e rul celei-Palte; el nu presintă altminteri nimic 
deosebit, Discul de calcul e destinat să execute fără 

condeiă înmulţirile numerilor dați prin măsurile cu 

panglica. 

In resumat, instrumentul d- lui Pușcaru nu repre- 

sintă o invenţiune: D-sa a construit o panglică, care e 

„un fel de tablă cu o singură intrare, sait mai bine de 

jauge, destinată a da valrea unor factori cari se pre- 

sintă mai des în calculul volumelor și suprafeţelor 

corpurilor rotunde obicinuite; asemeni jauges sunt 

de o construcție fârte simplă și in teorie și în practică, 

şi intrebuinţarea lor este universală. Aceiași panglică 
însă nu ar mai putea servi când ar.fi vorba de măsura 

unor corpuri unde s'ar introduce factori de altă formă | 
d? 

"de cât zd sai pm spre exemplu cum ar fi măsura 

„suprafeţei sai a capacităţei unei bolte eliptice. E ade- 
„ Yărat că asemeni corpuri sunt mai rare de cât cele pe 

cari le-a avut în vedere d-l Puşcaru; însă ori-cum, 

observaţia acesta e de ajuns pentru a arăta că instru- 
mentul în cestiune nu pste servi pentru «măsurarea 
corpurilor în tâte formele lor stereometrice,» cum se 

exprimă autorul lui. 
Cât pentru discul de calcul, al cărui scop a fost de 

a permite facerea mecanică a "calculelor, întrebuinţa- 
rea lui este forte limitată, căci pe dânsul numerile de 
patru ţifre nu se pot deja ceti de cât cu dificultate; 

așa că el nu pote servi pentru înmulţiri de dou& nu- 

mere mai mari fie-care de câte două ifre. 

Cotul şi tablele pentru măsura capacităței 

buţilor, presentate de B. Pisone. 

(Analele Academici române, seria 2-a vol. Il p. 337.) 

In cercetarea metâdeid- lui Pisone, trebue să ne ocu- 
păm în parte de principiul ei, și în parte de modul 
cum a căutat D sa să o facă practică. 

D-l Pisone afirmă că formula D-sale pentru ai aflarea 

capacită fel buţilor pline este de o esactitate rigurâsă ; 

voii arăta că este tot empirică ca şi cele-T'alte” între- 

buinţate până astă-di. Iacă cum a ajuns D-sa la densa: 
„Fie v diametrul A A (fig. 7)al vraneă, f diametrul 
BB' al fundului, 7 lungimea buţii, V volumul ei. 

Este evident că V este mai mare de cât suma V” a yo- 
lumelor celor două trunchiuri de con A A' B” B, și 
AA'B,B.; de altă parte, d-l Pisone dice că V este 

    

  

tot-d'a-una mai mic de cât capacitatea V” a unut bu- 
toiti cu dâga circulară și de aceleași dimensiuni. Mai 

. 
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mult de cât atât, d-l Pisone mai dice că V e mai mare 
. ” A ay V , . de cât media aritmetică ——— între aceste din ur- 

mă două capacităţi, și ia drept valâre esactă a lui V 
media aritmetică între V” şi media precedentă, aşacă: 

p LV” 

VA , 3 V 2 av» 

Avend pe v,f, 1 prin măsurători, se pote afla V şi 
V” prin formule cunoscute, și prin urmare și V. 

Deja se vede că formula d-lui Pisone nu este de cât 
o simplă formulă empirică, căci nimic nu ne autorisă 
a gice că V este anume egal cu a doua medie aritme- 
tică între V' și A” mai bine de cât a treia sati a patra; 
şi chiar dacă formula (1) ar fi esactă într'un cas 6re- 
care, nimic nu probâză că ea este generală. Ba încă 
formula (1) are un desavantagiti în comparaţie cu for- 
mulele empirice ce se întrebuințeză în Francia, An- 
glia şi aiurea; căci aceste din urmă ati fost deduse din 
experienţă și confirmate de dânsa, pe când despre acea 
a d-lui Pisone nu se pâte dice același lucru. 

Așa dar, încă o dată, nu trebue să considerăm for- 
mula pe care D. Pisone bazeză metoda sa de cât ca o 
simplă formulă empirică, ca tote cele-alte, iar nici de 
cum ca rigurâsă, 

Odată valdrea lui V aflată în funcţie de », f, 1, prin 
formula (1), D. Pisone a împărţit pe V, cu 7, şi câtul 
împărțirei'l a considerat ca baza unui cilindru circular 
drept de înălţime 1; volumul acestui cilindru este dar 
tocmai capacitatea V a vasului. Făcând ast-fel D, Pi- 
sone a găsit că acestă bază a cilindrului este un cere 
egal cu secţiunea făcută în trunchiul de con AA'BB, 
la distanța CE = :0,656XCO de Ia fundul vasului ; 
cu alte cuvinte că volumul vasului este egal cu volu- 
mul unui cilindru circular drept FGGE" de aceeași 
înălțime, și a cărui bază e secţiunua făcută în butoi la
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0,328 din lungimea lui socotită de la fi und. Ast-fel fiind 
- avemi . , | , 

(9) V, =2AP0,656 0]. 
E Acesta este formula cu care se servă D. Pisone ; ea 

ar trebui să fie tot formula (1) pusă numai sub o formă 
diferită, Sa | ” 

“Voi arăta însă că- formulă (2) nu este consecinţa 
_ formulei (1); așa că chiar dacă am admite ca esacte 

consideraţiunile cari ai condus la (1), nu am putea 
dice că formula (2) este exactă, | E 

- In adevăr, volumul V” al unui vas cu dâgă circv_ 
lară este; . 

PE v alt Vp (g+9Pl—33 
a E» a 

| —iaV +9 pp = 9(34+-9) Paresin ro 
DIE „Pre 
în care - g= ep, 

i zl DE . 

poi . v = V2-b vf 2f), 

Substituind aceste valori în [1), vedem că V va fi 

de formă i | 
V=IF(w,f). 

D. Pisone consideră pe F (Î, , f), ca suprafaţa cer- 

cului de basă a cilindrului medii; însă acestă supra- 

faţă e funcţie de 1, și prin urmare posiţiunea secţiune; . 
DD! varieză cu 1, așa că la diferitele butoe, coeficien- 
tul 0,656 în loc de a fi constant, cum este în (2), va 
trebui să fie o funcţiune de 1. Așa dar formula (2) nu 

este consecinţa logică și rigurosă a formulei (1). 

D. Pisone nu a arătat în broşura sa consideraţiunile 
cari Vaii condus la stabilirea formulei (2); eii le cu- 
nose atât pentru că mi le-a comunicat personal, cât şi 

pentru că le-am audit expuse de D-sa înaintea unei 
comisiuni însărcinată a examina sistemul D-sala. 

Dar dacă facem abstracţiune de acele consideraţiuni 
şi luăm chiar formula (9) ca punct pe plecare, cu atât 
mai mult trebue să considerăm metoda D-lui Pisone 
ca empirică, de 6re-ce nici o consideraţiune teoretică 
nu a servit la stabilirea ei, ir , 

Acest punct fiind stabilit şi empirismul formule; 
(2) fiind recunoscut, să dicem un cuvânt asupra avan- 
tagiului de a se introduce acâstă formulă la noi în 

usul curent. In Francia Sai întrebuințat și se între- 

buinţeză încă formule de același tip ca și (2) şi anume: 

V=si [0,6 (PP, Vs F-H0,625 (Pl, 
| Val [P-F0,666 (-f)P 

„Aceste formule aii fost adoptate după numerâse ex- 
-“perienţe cari aii arătat că coeficienţii.0,6 0,625 și 
0,666 sunt cei cari convin mai bine în cutare sati cu- 

tare casuri pentru-a da o valâre cât mai exactă pentru 
V. Insă coeficientul 0,656 al D-lui Pisone, nefiind ba- 
zat nici pe experienţă, nici pe consideraţiuni teoretice 
valide, are mai puţină probabilitate de cât cele-l-alte   

de a da resultate esacte. De aceea, dacă este a se adopta 
şi la noi o formulă generală, ar fi de preferit să se 
adâpte una din formele cari aii dobândit consacrarea 
experienţei, afară numai dacă cea propusă nu ar pre- 
sinta ceva avantage deosebite, 

+ 
+ + 

Să vedem acum cum a căutat D. Pisone să facă me- 
„toda sa lesnicidsă pentru aplicarea de tâte gilele. - 

Mai ântii D-sa prescriea să se facă măsura lut: v, 
f, Î, cu un metru sai cu o panglică ordinară; apoi - 
cerea să calculeze direct cuantitatea f-+-0,636 (v-f), 
pecare D- luionumesce diametrul fundului mijlocii. 

Acestă operaţiune fiind prea dificilă pentru 6meni, 
În genere puţin instruiți, cari sunt chemaţi să o exe- 
cute, D. Pisone a. construit mai în urmă un cot, care 
dă acest diametru megiii prin o simplă lectură. EI se 
compune dIntr'un baston împirţit în centimetre, AB, 
(fig. 8) pe care lunecă o tăbliță CD, de metal, cu o fe- - 
restră în mijloc, prin care se văd gradaţiile bastonului. 
Pe partea din drepta, D, a tăbliţei sunt divisiuni în 
centimetre, plecând de la marginea ei interidră ; pe 
cea din stânga, unitatea de divisiune este 0,656X1cn. 

Pentru a opera cu acest in- 
strument, se măsâră cu bastonul 
diametrul fundului vasului ; se 

A 

Se aduce marginea inferidră a tă. 
bliţei de metal la acestă divisiune, 
apoi se introduce instrumentul 
pe vrani și se mă&sâră diametrul 
vasului la vrană. Dacă măsura 
a ajuns, spre exemplu, până la 

bliţei, se caută acest număr 20 
„pe stânga aceleași tăblițe, și în 

faţă, pe baston, se citește num&- 

rul îm93, care este diametrul 

fundului mijlocii. In adevăr, 

diferenţa v-f aci a fost de 20«m 

și acestă diferenţă redusă în pro- 
porţia de 1 Ia 0,636, a fost dată 

de marginea stângă a tăbliţei. 
O dată ce diametrul medii d 

este găsit cu ajutorul bastonului 
„sai al calculului direct, pentru 

a găsi pe V, D. Pisone constru- 
esce o tablă cu două intrări, în 

care sc intră cu d și cu 1; la în- 
crucişarea colânelor lui d şi 1 
se găsesce produsul al d2 sau 
zi - , Z [FA 0,656 (+-f) ], adică V 

  
(Fig. s) 

* “ 

Cotul d-lui Pisone este de o construcţie simplă și de 
O întrebuințare comodă ; însă principiul lui nu este 
noi ; asemeni instrumente de reducţie, cari sunt nisce 

găsesce, spre exemplu de 1m,10. 

divisiunea 20 de pe 'drâpta tă- | 
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' adevărate jauges, 'sunt de un us frte răspândit, și 
chiar în sistemul de cotital d-lui Colonel St. Fâlco- 
iianu se întrebuinţeză o tăbliță de reducere analogăcu . 
“a d-lui Pisone, cu singura deosebire că nu face corp 

cu bastonul, : 

„ela de a face operaţiunile indicate î în expresiunea 

Lp + 0,656 (-f)P cu ajutorul unei table este iarăş 

fate bună în sine, de şi nici ea nu este originală, „de 

6re-ce tot-d'a-una formulele cari sunt de un us prea 

“des, mai ales acele ce aii să fie manipulate de 6meni: 

„puţin deprinşi cu calculele, se reduc tot-d'a-una în 

table. Formulele de tipul 2 sunt ceie mai proprii de 

-a fi ast-fel reduse. - 

Ceea ce insă nu găsesc bine, este “modul cum d-l 

Pison a construitaceste table. D-sa nu introduce în- 

" tr'insele lungimea vasului de cât din 10 în 10 centi- 

metre, şi pentru lungimele intermediare -cere să se 

facă interpolaţiuni. prin părţi proporţionale. Dacă odată 

se fac table, încai trebue fâcute ast-fel ca să înlăture 

cu totul calculul, iar nu să obligeca in locul unor ope- 

raţiuni să se facă altele, dacă nu mai lungi, dar cel 

- puţin mai numerdsa și mai grele de ţinut minte. 

In fine star fi putut dispune tablele în ast-fel de 
+ mod, în cât să evite chiar întrebuințarea unui cot spe-: 
cial. 

Cu un cuvint, fe formula pe care este basati metoda - 
"d-lui Pisone nu este mai esactă de cât cele-Palte cu- 
noscute deja ; este tot așa de empirică ca şi acestea, și 

nică nu are, ca densele, sprijinul considerațiunilor te- 

„oretice saii sancţiunea experienței. Intru cât privesce 
- aplicarea ei, ideia cotului combinat cu tablele este bună 
în sine, de și nu are nimie noii; construcţia tablelor 
este defectudsă. 
. + * , 

„ D-l Pisone propune aplicarea metodei sale și la cal- 
culul golurilor, adecă a cuantităţei de lichid coprins 

"într'un vas care e plin numai până a un plan 6re-care 
paralel cu axul săi. Acestă extensiune însă nu este . 

_admisibilă. Cuantitatea lichidului care umple un vas 
numai in parte e mult mai anevoe de determinat de 

cât când vasul e plin; căcă acâstă din urmă problemă 
8 numai un cas particular al celei dintâi, și ori-cine 

” scie că, dacă casul particular al unei probleme admite 
i6te proprietăţile casului general, din contră; casul ge- 

neral nu admite idte proprietăţile casului particular. 

“Când vasul e plin, lichidul formâză un volum, de re- 

voluțiune, care are proprietiţi cu totul diferite de ale 

volumului ncsimetric ce umple numai în parte același 
„vas. De aceea, chiar dacă metoda d-lui Pisone ar fi ri- 

guros esattă pentru vasele pline, e peste putinţă să fie 
admisă, măcar cu ori-ce restricțiune ar fi, pentru m&- 
sura golurilor. 

In genere, tâte metădele date pănă acum pentru 
"măsura capacităţii vaselor sunt concepute numai în 
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hipotesa că vasul este plin de tot; ast-fel fiind, aceste 
sisteme se preocupă numai de capacitatea vasului, iar 
nu și de forma lui, care este un fâctor esenţial când e 
vorba a se determină capacitatea lui plină numai în 
parte. De aceea nici una din ele, ori-ce s'ar face, nu 
va da nici odatăo măsură a capacităţei unui vas plin nu- 
mai. în parte, în care să se potă compta pe 6re-care. 
siguranță. | 

Fotometrul automatic - 

(Analele Academiei române seria 2. -a, vol. xu, „pag. 117) 

| Domnilor Membri, 

Ca resultat al cercetărei lucrării «Fotometrul au- 
tomat» de un Anonim, vă comunie cele următâre : 

" Autorul acelei lucrări este inzestrat cu o imagina- 
țiune desvoltată, însă pare a fi puţin familiar cu exe- 
cularea practică a concepţiunilor teoretice. Idea de a 
se servi de radiometru ca fotometru a fost emisă și de 
alţii încă de la 1882, pe căt sciii insă fără succes; de şi 
S'aă bazat pe principii, cară puteati fi realisate practic 
cu precisiune mai mare. Nu voii menţiona aci de cât 
numai două puncturi prin cari păcătuesce propunerea 
Anonimului. 

Mai ântârii autorul crede căi o bară de fer care face 

corp, cum se exprimă, cu un electromagnet, va _fi în 
stare să exercite o atracţiune asupra unei alte bare 
care formeză vernierul (nonius), ast-fel ca să oprâscă 
pe acâ:ta din mişcarea ei și să determine chiar cu 
precisiune de milimetru sai fracțiune de milimetru 
posiţiunea unde s'a oprit. | 

Al dubilea, autorul pare că uită că radiometrul 
funcţionăză numai într'un, spaţii cu o rarefacţiune 
extremă, că cea mai mică cantitate de aer ce sar in- 
troduce în el, cea mai mică resistenţă ce ar intâlni 
aripele lui, ii opresc, Prin urmare speranța de a va- 
ria cantitatea de aer din. radiometru și de a stabili un 
curent prin contactul aripelor cu o sirmă de platină 
este cam ilusorie ; ast-fel că funcţionarea fotometru- 
lui pe aceste baze devine nerealisabilă. : 

De prisos să mai adaog că, chiar dacă aceste condi- 
țiuni-nu ar împedica realisarea fotometrului, totuși 
mişcarea luminătorului prin sfori și scripeţi ar indica ' 
pentru distanţele de acţiune ale luminătorului valort 
fârte depărtate de adevăr. | 

După aceste se vede că fotometrul automat de Ano-. - 
nim, în forma lui actuată, nu constituesce un insru= 
ment sciinifie nici practic, și prin urmare nu i se 
pâte acorda premiul. (Lazăr), pentru care a concurat. 

Judeţul Bacăit de P. S. Radian:—Bucuresci 1539 

" (Analele Academiei române seria 2-a, vol. XII, pag. 178) . 

Domnilor Membri, 

Find însărcinat în şedinţa cothisiunei] pentzu pre- 
miile Lazăr și Herăscu de la 15 c. să raportez despre 
"opul D-lui Radian, «Districtul Bacăii etc.» am ondre



a vă comunica, fără să intru în prețuirea valsrei in- 
trensece a opului, că de 6re-ce arest op este o lucrare 
făcută prin ordinul Ministerului Domeniului şi în îm- 
plinirea funcţiunei ce ocupa autorul săii, a fost plătit 
și tipărit cu cheltuiala Statului, urmeză că nu pste fi 
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luat în consideraţiune spre premiare, precum s'a ur- 
mat şi în alți ani cu .lucrări analoge presentate spre 
premiare și cari aii fost înlăturate numai pentru mMo- 
tivul că aii fost lucrări de servicii şi plătite deja 
de Stat. a 
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V. LUCRĂRI PUBLICATE ÎN REVISTA SCIINŢIFICĂ. 
—. A: 

D-lor P. S. AURELIAN şi GR. ŞTEFĂNESCU . 

  

E „. DESPRE CUTREMURE 
(Rev. St. An. III, 1872 — 73, pag. 40 şi 72) 

  

Intre fenomenele cele mai îngrozitore ale na- 
turei trebue negreşit să socotim şi pe acelea ale 
cutremurilor cazi stai în legătură cu vulcanii. 

- Causa fenomenelor de acâstă ordine, precum şi 
forțele cari cu această ocasiune îşi desvoltă ac- 

- tivitatea lor trebue să le căutăm, ca şi la vulcani, 
în adâncimile pămentului, probabil: în partea 
inferiGră a crustei solide, unde acesta vine în 
contact cu materia topită şi incandescentă ce 
umple interiorul globului nostru. Cu tâte că cu- 
tremurile insoţesc mai în tot-d'a-una erupţiu-, 
nile vulcanice, cu tote acestea se întâmplă câte 
odată şi cu totul independente de vulcani, atunci 
însă se întind pe o mare parte a. “suprafeţei pă-. 
mentului. Ar £: greii să găsim vre-o parte a pă- 
mentului, fie cât de depărtată de vulcanii pro- 
priit dişi, despre care să putem admite, că n'ati 
fost expuse saii că vor scăpa de a fi expuse la 
cutremuri, de vreme ce asemenea fenomene s'a 
ivitşi acolo ' unde se asceptait mai puțin; nică 
natura solului, nici climă nu exercită vre-o in- 
fluenţă asupra producţiunii, frecuenței saii a 
rarităţii cutremurilor şi tocmai pentru acesta, 
causa lor nu o putem căuta de cât în sinul pă- 

entului. 
 Cutremmarul intră în clasa fenomenelor natu- 
rale celor niai frecuente şi dacă am putea să ţi- 
nem seamă de tot ce se petrecă la fie-care. mo- 
ment pe. suprafața globului, ne-am încredința 
că necontenit aceasta se află zguduită şi modi- 
ficată la vre- un punct al.săii, maj la fie-care 
“moment. Intensitatea lor este forte variabilă, în- 
cepend de la cutremurarea cea mai slabă care 
abia pote mişca objeclele cele mai uşoare şi până 

“la sguduiturile cele mai violinţi cari sfărâmă, tot 
ce se află pe suprafaţa globului, la care solul se 
deschide şi părţi întinse de păment sunt înghi- 
tile în interior, Se înţelege de sine că aseme-   

nea sguduituri, mai cu u sâmă când ating fundul 
mărilor, le vor pune şi pe acestea în cutremu- 
rări mai mult sai mai puţin violinţi. . NE 
”- Cutremurile se presintă sub diferite forine 
“după natura mişcări ce se produce pesuprafaţă. 
De multe ori, ca printro lovitură din interior, 
solul intră în mişcare, saltă de j jos în sus.şi de 
sus în jos. Acest fel de cutremure pare a se pro- 
duce tot-d'a-una d'asupra punctului la care el 
ia nascere şi se numeşte succusoriii. La aseme- 
nea cutremuri cari ai efecte grâznice pietrele 
sunt scoase din pavagiii şi asvârlite în sus, 
Gmenii aruncaţi în șusşi munţii presintă la ori- 
zont o cutremurare prin sărituri în sus şi în jos 
într'un mod vizibil, precum s'a observat în anul 
1783 la munţii de granit din estremitatea S. E.a 
Italiei. — Când acestă mişcare se propagă îm-, 
prejuiul centrului la care a isbucnit în tote di- 
recţiunile, saii numai într'o direcțiune determi- 
nată atunci se produce un cutremur undulatorzii, 
'semănârid cu mişcarea undulatorie a apelor 
mării; acesta este obicinuit felul cutremurilor 

"cari at o mai mare întindere pe suprafața pă- 
mântului şi efecte nu mai.puţin prăpăditâre de 
cât ale celor succusorii, mai cu smă când un- 
dulaţiunile suni scurte şi de o înălțime mare.Ar- 
borii se înclină de multe ori cu corâna până la 
„pământ şi se ridică iar, când undulaţiunea a 
a trecut sub dânşii; ziduri paraleli cu direcţiu- 
nea cutremurului crapă, iarcele perpendiculare 
cad de tot, Gmenii aii simţirea care Li se nasce, 
când se află pe o navă mişcată prin valurile 
mării, — De multe ori objectele ai aparenţa de 
a se fi învertit în jurul unui ax'vertical, precum 
pietrile suprapuse la diferite col6ne în Calabria 
şi la Chile; case se învertesc fără să cadă; ale- 
uri drepte s'ai curbat ș. a. ast-fel în cât sa cre- 
dut, că există şi un al treilea fel de cutremuri 
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rotatorii. — Câte odată pământul se află restur- 
nat întrun mod asa de neregulat, în cât suntem 
siliți să admitem că s'ait încrucişat două mişcări: 
undulatorii venind 'în direcţiuni diferite,. pre- 
cum s'a întâmplat la vestitele cutremuri de la, 
Caracas în Venezuela (26 Martie 1812) şi de la 

Lissabona la 1 Noembrie 1755 asupra cărora vom 
reveni cu mai multe amănunte. NI 

S'aii căutat medii pentru a determina direc- 
țiunea cutremurilor şi pentru a consiata ivirea 
de cutremuri forte slabi ; aparatele cari pot servi 
pentru acâsta sai numit seismomeire. Un pen- 
dul ascuţit atârnat la extremitatea liberă a unei 
ate, care la cea mai mică mişcare ar descri o 
linie pe nisip ce se află sub dânsu, formează un 
instrument prea puţin perfect; mult mai pro- 
“priii pentru asemenea observaţiuni este acela 
inventat de Sicilianul Caccialore (1770 —1841; 
directorele observatorului de la Palermo). Acesta 

este un vas circular purtând lângă gură opt gă- 
uri mici echidistante aşedale in acelaş plan şi 
care corespund fie-care la câte o cr«slătură es- 
terioră: Vasul plin cu mercuriit se aşâdă pe opt 
capsule mici puse sub fie-care crestătură şi ast- 
fel ca găurile să arate puncturile cardinale N, 
NE, E, ete. Când în urma unui cutremur, trece 
o ondulațiune sub acest vas, mercuriul va eşi 
afară prin acele două găuri diametrale opuse 
cari se afla în aceiaşi direcţiune cu mişcarea un- 
dulatorie, curgând în capsulele respeclive, şi 
ast-fel se va putea cundsce direcțiunea cutremu- 
rului; observaţiuni făcute cu acest instrument 
la Palermo ati dat după Frideric Hoffman (1797 
—'1836; profesor la Berlin) resultatul că -din 27 
cutremuri mai iari 19 aii avut direcțiunea de la 

răsărit spre apus, adică erai îndreptate către 
vulcanul Etna ce se află la r&sărit de Palermo.. 

Diferite fenomene stranii însoțesc cutremurile.! 
Ca și la erupţiuni vulcanice, sgomote subterane 
răsună pe o întindere a pămentului sguduit de 
cutremuri. In America meridională se scie de 
toţi, că ele se aud cu o intensitate însemnată la 
gurile puţurilor adânci. Aceste sgomote se ma- 
nifestă în diferite moduri; câte odată semănă 

cu urletul unui crivăt tare, allă dată cu sgomo- 
-tul de lanţuri grele de fer, saii cu acela ce pro- 
duce un car încărcat mişcându-se repede pe un 
pavagiii stricat, sait cu sgomolul produs de 
inulte tobe, bătând împreună; câte odată pare 
a se audi ca un tunet depărtat, sait ca sgomotul 
produs; când se sparg vase de sticlă, saii de por- 
ţelan. Aceste sunete subterane nu lipsesc mai 
nici odată; de multe oriinsă sunt produse fâră ca 
să fie însoţite de cutremur. Fenomene de acâstă 
natură sunt şi bramidos de la Guanajuato ce se. 
află.pe un platoii de la Mexico, departe de vul-   

cani activi. In acest loc se audea în curs deo 
lună, începând de la 9 Ianuarie 1784, ca un tu- 
net depărtat, întrerupt din când în când prin 
lovituri scurte, fără ca să se observe cel mai mic: 
cutremur. Lovituri, ca slobozituri de tunuri, * 
fără cutremur, saii numai câte odată însoţite de 
cutremurări fârte slabe, s'aii audit asemenea la 
Piemont în anul 1808 şi la 1822 pe insula Mel- 
leda din Dalmația ; fenomenul a ținut pe acestă 
insulă un an şi jumătate: într'o noapte sunetul 
s'a repeţit de 100 de ori. 

Pe lângă sgomote, mai sunt şi fenomene de 

altă natură cari adesea însoțesc cutremurile, de 
"multe ori le preced chiar. O ceţă desă şi intinsă 
pe o mare parte a suprafeţei pămentului, s'a 
considerat de multe ori ca piecursorul cutremu- 
rului. In anul 1783, când sa întâmplat cutre- 
murul cel mare în Calabria şi erupţiunea vul- 
cauului Scaptar- -Jâkul pe Islande, o ceţă desă a 
acoperit in luna lui Iunie Europa întregă, nor 
dul Africei, o paute din Asia, America” Nordului 
şi parlea boreală a Ocenului Atlantic; acestă 

câţă a fustde o desime forte mare d'asupra părții 
apusane a Mediteranci, mai cu scmă de când s'a 
început culremurile la inunţii Calabriei. Intin- 
derea acestei cețe a fost forte însemnată şi în - 
înălțime; pentru că acoperea şi verlurile cele 
mai înalte ale Alpilor. — In anul 1831, când a 
eşit din mare insula Ferdinandea, s'a format la 
Sicilia o ceță, care câte puţin a acoperit toâtă 
Europa şi peste o lună s'a intins şi în Siberia şi 
la Nordul Americei: acestă ceţă a escitat pretu- 
tindeni mare admiraţiune prin producţiunea de 
crepuscule lungi şi de nopli lumin6se, iară scra 
cerul părea a fi în mare incendiii. — La 1799, 
când cu cutremurul de la Cumana, o ccţă cam 
roşie acoperi partea întregă de loc, mai cu semă 
în ajunul cutremurului. Cu tâte aceste exem- 
ple, o asemenea ceță nu pote fi considerată, după 
autoritatea lui Alexandru de Humboldt, nici ca . 

însoţind tot-d'a-una cutremurile, nici ca pre- 
cursorul sigur al lor. — Tot acâsta se pote dice 
şi despre vchturi vio'ente, furtuni şi alte feno- - 
mene analge cari de multe ori ai însoţit saii aii 
preces cutremurile; adesea însă aâ lipsit cu to- 

tul, — Humboldt a observat însă că cutremurile 
ai adesea o influenţă insemnată asupra electri- 
cităţii atmosferice şi asupra acului magnetic. 

- Puţurile şi isvârele localităţilor lovite de cu- 
tremur, presintă de multe ori modificări parti- 
culare cu câte-va dile înaintea isbucnirci, ade- 

sea însă aceste modificări sunt independente de 
cutremur. Ast-fel apa scade într'iusele şi pare a 
'seca cu totul; saii devine turbure, sai îşi schimbă 
cursul, secând unele isvore şi apărând în alte 
locuri, precum s'a întemplat la Catanea la 1818, 
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unde câte-vă minute inaintea celei d'intâiii-cu- 
tremurări ai eşit pe suprafaţa pământului 14 
puțuri noui cu apă caldă. 
.Flacăre şi gaze de diferită natură es adesea din 

crăpăturile solului în timp de cutremuri. Gazele 
combustibile întreţin acele flacăre care în ge- 
nere indică o activitate vulcanică; ; gazele mefi-. 
tice şi irespirabile influențâză mai cu scmă asu- 
“pra animalelor dotate cu simţul mirosului în- 
tr'un grad superior; dar mai ales animalele săl- 
batice fug în neastâmpăr din pescerile ce locu- 
esc, ande acesle gaze par a :se desvolta î în .mai 

" mare abundanţă, 

Tot aşa de nesigură este şi influența ce cuire- 
murile ar avea asupra termometrului şi a baro- 
metrului, cu tote că adesea barometrul, a fost 
fârte scădut înaintea ivirii de cutremuri de o în- 

tindere mare. 
- 'Timpurile anului para sta în Gre-c -care legătură 

cu cutremurile. Humboldt a observat că atât în 

America cât şi în Sicilia şi pe insula Molluce, 
timpurile ploi6se; şi acele de pe lângă ecuinoc- 
ţii sunt cele mai pericul6se, adică la acelea cari 
cutremurile se ivesc mai des. Comparaţiuni în- 
tinse şi observaţiuni moderne constată aseme- 
“nea că şi in Europa întregă cutremurile sunteu 
„mult mai numerâse în cele şase luni de tomnă 
şi de iarnă, de cât în cele-l'alte şase luni mai 
calde de primă-vară şi vară. Ast-fel din cele 115 

- cutremuri, citate de geologul von Hoff (1771:— 
1837 ; directorul museelorsciinţifice de la Gotha), 
cari s'ait întâmplat în Europa la nordul Alpilor 
-în anii de la 1821 până la 1830, 

34 ati căzut tâmna 17 primă-vara 
- 43 a >» iarna ) şi numai | 21 vara 

17 - "38 

Profesorul Petru Marian dela Basel în Elveţia 

(născ. 1795) raporteză după datele ce aputut cu- 
lege, că în acest oraş sati întâmplat până la 
1836, 120 cutremuri, din cari 

39 tâmna 22 primă-vara 
41 iarna 18 vara 

40 

) şi numai [ 

adică în partea cea mai rece a anului se ivesc 
un număr de cutremure îndoit de cât în cele 
şase luni mai calde ale anului. 

Studii seriose şi întinse aii condus pe france- 
zul Perrey, la Dijon, la resultatele următre: 

„din 2657 cutremuri întâmplate în diferite părţi 
„ale Europei, în diferiţi secoli, 1524 cad în cele 
şase luni de tâmnă şi de iarnă; iară 1133 primă- 
vara şi vara. — Asemenea din 914 cutremuri 
observate în intervalul de la 1801 până la 1843, 
921 cad în timpurile reci şi 393 în cele şase luni 
calde, 

Geologul german Volger (născut la 1822; suc- 
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cesiv profesor-la Gâtingen, Zârich, Francfurt 
pe Main) găsesce că din 1230 cutremuri din re- 
giunca Alpilor, 774aii cădut i6mna şi iarna, 475 
primă-vara şi vara. — Deosebit de acâsta Volger 
a găsit din. comparaţiunea. a. 502 cutremuri că 
182 s'aii întâmplat diua, iară 390 nâptea. 

Sus numitul Perrey prin studiul.a 7000 cutre- 
muri întâmplate în diferite locuri ajunge la re- 
sultatul, că luna are o influenţă asupra lor. Cu- 
tremurile sunt mai frecuente la lună. nouă. şi 
la lună plină, adică la syssygii de cât la cuadra- 
ture; ele sunt mai frecuente când luna trece la 
meridianul unui loc; asemenea când luna se află 
la perigeii. Tâte aceste î împrejurări arată că exi- 
stă o legătură între cutremure şi între fluxul şi 
refluxul masei liquide care umple golul globu- 
lui nostru, acest flux fiind provocat, precum se 
ştie prin acţiunea atractâre a lunei. 

Durata cutremurilor, în genere scurtă, variază - 
însă între 6re-cari limite. Cele mai multe şi pră- 
păditore cutremure ai ţinut numai câte-va se- 
cunde, rar câte-va minute.Ast-fel renumitul ge- 
olog şi cristalograf german Naumann raportă, 
că cutremurul de la 1693 la care Catanea şi încă 
49 oraşe şi sate din Sicilia aii fost răsturnate cu 
totul, şi peste 60,000 de 6meni ai perit, n'a ţi- 
nut de cât numai câte-va. secunde. — Cutremu- 
rul de la 1812 care a prăpădit Caracasa început 
cu 0 sguduitură de 5 saii 6 secunde care a pus 
clopotele î în mişcare; apoi a urmat o cutremu- 
rare de vre-o 10 secunde, după aceia o mişcare 
succusorie de 3—4 secunde şi în fine una un- 
dulatorie ceva mai lungă, după care oraşul se 
afla transformat în ruine. — Cutremurul din Ca- 
labria de la 1783 a ținut 2 minute; acela de la 
Jamaica 3 minute ; acela dela Lisabona a ținut 
5 minute, dară loviturile cele mai teribile însăşi 
sai petrecut numai în câte-va secunde, repeţin- 
du-se în interval de unul saă două minute.— De 
multe ori cutremurile aii ţinut mai mult timp 
repeţindu-se în periâde lungi, şi acesta s'a în- 
templat mai cu semă în ţările cari nu ai vul- 
cani activi. Causa cutremurelor fiind vaporele 
închise în interiorul cruste pământului cari, în 
urma marei lor tensiuni, caută să ocupe un spa- 
țiii din ce în ce mai mare şi să depărteze ori-ce 
ar pune o piedică la acâstă a lor espansiune, se 
înțelege de sine, că pe unde se găsesce vre-un 
canal vulcanic, acesta va înlesni eşirea vapore- 
lor şi cutremurările vor înzeta ; în absenţa unui 
asemenea canal abducttor, tendinţele vapsrelor 
de a eşi se vor prelungi mai mult şi cutremură- 
rile causate printr'acesta se vor repeţi mai ade- 
sea până să se stabilescă equilibrul între forţele 
intestine cari se află în luptă. Ast-fel cutremurul 
"de la Pignerolo în Savoia la 1808 a ținut până la



. 

7 săptămâni; acela dela Constantinopol la 1510, 
45 de dile, mai fâră încetare; Paşalicul Aleppo 
a fost cutremurat (6tă luna lui. August şi Sep- 
tembre în anul 1822; Caracas se cutremură mai 
necontenit de la 21 Octombre 1766 până la finele 
anului 1767; la Chili a ţinut cutremurul de la 
1822 până Ja finele lui Septembre din anul 1823; 
teribilul cutremur dela Cumanaa durat 14luni; 
-la Monteleone în Calabria s'aii produs în anul 
1783 nu mai puțin de 249 de sguduituri din cari 
98 forte tari, şi localitatea nu Sa liniscit de cât 

după patru ani. Câte odată se întâmplă ca cu- 
tremurele să se reproducă la peri6de determi- 
naie ; ast-fel se crede la Canada, că la fie-care 25 

de ani se intemplă câte un cuiremurtare, la Co- 
piapo în Chili, că fenomenile acestea se repetă 
la fie-care 23 de ani; însă asemenea ieorilnuaii 

nici o basă, din contya repro'lucţiunile periodice 
sunt din cele mai rari şi stai isolate. 

Ivirea simultanee de cutremuri în localităţi 

fârte depărtate una de alta nu este prea rară și 
se explică prin comunicațiunile interidre ce 
există în spaţiurile de sub crusta pământului ; 
asemenea cutremurele diteritelor localităţi al- 

ternsză, adică când o parte a pământului este 
sguduită o a doua parte'se află liniştită şi vice- 
versa, acâsta fiind cutremurată, înteia se află în | 
repaus. O probă necontestabilă pentru aceste 
comunicaţiuni subterane ne dă faptul, că de 
multe ori un cutremur găsesce un canal abdu- 
"cător sait un ventil intr'un vulcan depărtat. Ase- 
menea legăluri subterane pare că există între 

"Italia de sud şi Syria, precum şi între Vesuv și 
Etna. Amândoi acești vulcani încelase de a lu- 
cra de la 1771 încâce, pe când Italia întrâgă era 
sguduilă de numerâse cutremure, până când   

>
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“Vezuyul a isbucnit cu o violenţă mare în anul 
1778. De atunci peninsula a rămas liniştită până 
la marele cutremur de la Calabria. — După cu- 
tremurul cel tare de la Riobamba în Granada- - 

nouă, in anul 1797, 4 Februarie, insulele Antille 

"at fost într'una cutremurate în curs de opt luni 
“de dile, până la erupţiunea de la 27 Septembre 
( 797) a vulcanului de la Guadelupa care se afla. 
slins până atunci ; iară după ce vulcanul a stat, 
cutremurele aă reînceput şi între altele ai pră- 
pădit cu totul Cumana. — La finele anului 1811 
aii început cutremurele cari aii sguduit cu mare 
violenţă valea lui Mississippi în curs de un an; 
la 96 Martie 1812 fu teribliul cutremnr de la Ca- 
racas; iară la 27 Aprilie a început să lucreze 
vulcanul St. Vincent care a fost stins de mai 
mult de 100 de ani şi de atunci s'aă împuţinat 
cutremurările în 'acea parte de pământ. — La: 
vestitul cutremur de la Lisabona, colona de fum . 

a Vesuvului a dat îndăiăți în crater; la cutremu- 

rul de la Riabamba, vulcanul de la Pasto, la o | 
distanţă de 360 kilometre spre sud, care se afla 
in activitate, a încetat de odată. 

Cutremurele aii o iuțclă de propagaţiune forte 
variabilă după împrejurări, adică după intensi- 
tatea celei d'intâii lovituri din interiorul pă- 
mântului, după masa şi structura stâncilor prin 
care se propagă; după direcţiunea munţilor şi 
alte. Experiențele în acâstă privinţă sur.t forte 
puțin numerose. Ast-fel s'a găsit aproximâtiv că | 
cutremurul de la Lisabona, inainta cu o iulclă 
de 550 metre pe secundă; acela de la 1816 din 
Provinciile Rinale se propaga cu 460 metre şi 
cutremurul de la Anltille din SFebruarie 1843 cu 
125 metre pe secundă.. 
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-. "O ERUPTIUNE VULCANICA” 
- (Rev. St. Anul III, 1872-1873, pag. 380) 

“Erupţianile vulcanice fac parte din clasa fe- 
*nomenelor celor mai imposante ale naturei. 
 Coneese cu cutremurile, cele aă cercuri de des- 

.. trucţiune mai restrânse de cât acestea, însă pre- 
sinlă un aspect măreț, care lipsesce cu totul 

* cutremurilor. Mai mult de cât atât, vulcanii pot 
„fi consideraţi ca bine-faceri pentru planeta nos- 

tră, căci servă ca ventile de sicuritate, pe unde 
„se descarcă isbucnirile cutremurilor, cari ar 

produce desltrucțiuni cu mult mai îngrozitre 
prin intensitate şi estensiune, dacă ar lipsi vul- 

„anii, aceste canale pentru scurgerea gazelor şi 
"a materiilor incandescente şi topite din interio- 
rul globului nostru, 
„Gura vulcanilor se numesce crater şi represintă 

un trunchiii de con cu baza cea. largă î în sus, ce 
'se află obicinuit intr'o adâncime mai mare sati 
mai mică în icteriorul unui alt munte conic cu 

“baza cea largă în jos. Vulcanii se află răspândiţi 
- “în diferitele părţi ale pămentului, chiar sub mare 

şi se găsesc câte odată isolaţi, mai adesca insă 
formâză şiruri de munţi -vulcanici. Europa este 
săracă în vulcani activi; Irlanda presinlă şiruri 

vulcanici. Asia presintă intre altele mai cu semă 

la Ramishatka un pământ cu deosebire vulca- 
. nic; aci se află până la 21 “vulcani activi, Dară 
„America centrală, cea meridională, precum şi 
„Polinesia, sunt cuptorii, cei mari unde vulcanii 

se numără cu sutele şi unde erupțiunile vulcanice 
întrece în mărime pe tâte acelea ale vulcanilor 
Europeni. 

Intre vulcanii cei mai rari trebue să menţio- 
năm în ântâiul rang pe Kilauea, pe insula Ha- 
vaii, din grupa Sandwich, în. regiunile polare 
dicolo de America meridională. Acest vulcan 

“are o înălţime de vre-o 1.200 metre; craterul luf 
„are un diametru maximum de pe la 6. 009 metre, 

„ iar adâncimea lui este de vre-o 3410 metre; în 
“adâncimea acestui crater, se găsesc mai. malte 
lacuri de lavă topită, . 

Tot pe aceeaşi insulă Hawaii se giisesce u un al 
„douilea vulcan. Mauna Loa, înalt de 4.200 mne- 
tre, iar de un diametru maximum de -3.300 ms- 

„tre. Acest din urmă vulcan, care lucreză aprâpe 
„neîntrerupt, a fost vara trecută teatrul unci 
erupliuni vulcanice mai însemnate şi a dat mo- 
“tiv la o descripţiune forte interesantă pe care o 
“reproducem aci după.un diar engles «Te Ilustra: 
ted London News». 

- «Pe la finilul lunei lui August trecut; un băirin 
misionar, Titus Coan, scria renumitului geo- 
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log din America, Dana, că o nouă. crupţiune 
vulcanică se produsese pe Mauna Loa. Uni imens 
nor de vapori de foc s'a rădicat d'asupra înal- 
tului vulcan ; în intervale scurte, acest nor for- 
mă colâne de vr'o 700 metre în înălțime. Acestă 
"col6nă de loc, presintă necontenit schimbări 
care lesne puteai fi distinse, de şi vtdute lao 
distanţă de câte-va mile; în adevăr era o prive- - 
lisce de o mașnificenţă necomparabilă când ver- 

ful acestei col6ne s'a întins în forma unui ar- 
bore de dafin înflăcărat. Misionarul Coan, este 
de peste şâpte-deci de ani ; cu idle acestea scrie 
că s'ar fi urcat pe vârfurile munţilor acoperiți 
cu zăpadă, ca să privescă mai de aprope, dacă 
n'ar fi lost oprit de o b6lă gravă de familie. Cu 
tote acestea, un prieten al lu se urcă-pe vârf şi 
dete descripţiunea fenomenului, 
«Mauna Loa, înalt de v'o 4,700 metre d'asu- 

pra nivelului mărci, este unul din cete multe 
conuri vulcanice ale insulei Hawail din sudul 
ocânului Pacific, care formeză la Sud analogul 

„insulei Islanda din Nord. Insă Hawaii, 'cea mal 
mare din insulele g: "upei Sandwich, în contrast 
cu rivala sa de la Nord, este animată prin at-. 
„mosfera voluptâsă a Tropicelor. Haywail este abia 
cât a opta parle din Irlanda, formeză insă o ade-- 

i, Portul de mare: vărată Elveţie de munţi şi de văi 
Honolulu cunoscut de toți navigatorii, la jume- 
catea drumului între China şi California, este în 
apropierea insulei Hawaii. 

«Erupțiunile vulcanice ati fost aşa de nume- 
rose şi de imposante în Hawaj, în cât aă atras 
cu deosebire atenţiunea geologilor încă de la 
descoperirea acestei insule de către căpitanul 
Cock. care a şi fost omorit la piciorul unuia din: 
conurile sale de basalt. 
Mauna Loa, Mauna Kea şi Kilawea; formeză 

un şir de munţi de foc din cari cel din urmă 
presintă craterul cel mai mare din t6tă lumea, 
având în interior.o suprafață de vr'o 3.000. 000 
metre pătrate. Mauna Kea are nouă cratere în , 
jurul vârfului să, iar Mauna Loa, formeză un 
singur dom. Mai multe basinutri saii căldări pro- 
duc aici un sgomot și şucrături perpetue, prin 
mase de lavă ce ferb in clocote, şi cari Sati re- 
vărsat adeşea, aducând „ disteueţinea țărilor 
din prejur, 

aIndigenii ai intrunit a aceste fenomene plulo- 
nice cu “credinţe religiose şi ai format o milo- 
logie întregă.:Se crede că deița Pele şi-a ales re- 
şedinţa sa în acest înalt scaun al furici pluto-



“în fandamentele sale ; 
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nice, De orf-câte ori cuvioşii Hawaiei ar neglija 
ofertele saii jertfele lor, sai ar atrage asupră-le 
urgia ei, Pele aruncă afară mase de petre şi ce- 
ruşă, tornă riuri de lavă şi sgudue ţara cu cu- 
tremure. Ea ar avea cu densa în acel plăcut pa- 
lat fraţi şi surori, între care sunt regele aburului, 
ploia nopţii, tunătorul, copilul de foc al resbe- 

-lului şi sfărimătorul' de luntre cu ochii de foc. 
După tradiţiune un pore monstruos ar fi eşit din 
mare ca să curteze pe acâstă deiţă, la a cărci re- 
fuz mâniindu-se acel monstru, şi-a scos necazul 
aruncând marea înfuriată. peste munţi. Deiţa 
însă a răspuns cu o plâe destructâre de foc şi a. 
asverlit monstrul Tampuoa în mare grabă către 
adâncile caverne ale mărci. . 

«Cea d'ântâiii persână din acestă (eră conver- 
tită la cristianism, a fost o princesă indigenă. . 

- numită Kapiolani. Indigenii temându-se însă de 
a primi religiunea cea nouă a misionarilor de 

„frica deiţei, Pele, princesa Kapiolani a hotărit 
să sfărime acel prestigiit, şi mergând cu curagiti 
până la marginea prăpăstiei unde se credea că 
locuesce acea deiţă, a provocato să apară cu 
t6le grozele sale de focuri și să atace dacă cu- 
16ză, pe campionul crucei. Indigenii stati de de- 
parte tremurând, plângând şi rugând pe prin- 
cesa lor ca să se intârcă. Dar ea sa coborit în | 
interioul carterului pe la 330 metri, la adevăra- 
tele căldări ale. vulcanului Mauna Loa, s'a plim- 
bat pe mărginele lacului de foc şi sa întors la 
domeniele sale sănă&tâsă, ceea-ce a contribuit 

spre conversiunea unui mare număr de indi- 

geni la cristianism, 

«D'asupra acestei grozave scene de violență” 
vulcanică se inalţă vârful de zăpadă a lui Mauna 
Loa. Erupţiunile sunt mai rari pe vert, forte 
dese însă din părţile laterale ale craterului prin- 

„cipal. La 1843, se revărsă însă din vârf un cu-. 
rent de lavă; acesta se repeti la 1852, însă de la o 

"“chasma interidră aflată cu 1330 metre sub veri. - 

La 1859 un torent de lavă a curs 50 mile englese 
şi apoi sărind peste o puternică stincă intră în 
mare; când eşi pentru prima 6ră din cavitatea 
muntelui, acel torent formă o arcadă colosală 

de foc de o înălţime de 90 metre şi apoi se ros- 
togoli la vale intr'o succesiune de admirabile 

„cascade cădând din stincă în stincă. La 1868 se 
ivi o erupțiune din cele mai teribile ; cutremure 
din cele mai ingrozitâre ait sguduit insula până 

în dece minute tâte zidu- 
rile dintr'un district intreg ait dispărut din faţa 
pământului fiind dărimate până la fundamente. 
O vale zimbitore cu un sat înflorind, cu păşuni 
întinse și cu numerose turme şi cirezi, de o dată 
crăpă şi versă afară un volum imens de nomol 
„ferbend în clocote, şi îndată după aceea. un to-   

- 

rent de apă rece. In lungul țărmului marea. se. 
umilă şi cădu în detrimentul mai multor sate.. 

«In luna lui August şi Septembre din anul cu- 
rent (1872) se produse pe Mauna Loa oerupțiune 
încă şi mai admirabilă. Pe platoul cel.mare, 
înalt de patru ori cât Vesuvul, se află două cza- 
tere mari şi altele două mult maimici. Unul din 
cei d'ântâiii duoi numit Makuaweoweo, a lost . 
teatrul erupţiunilor atât în anul trecut, cât şi în 
cel curent. Craterul vădut în timpuri mai liniş- 
tite, presintă pereţi adânci de 160 metre pe o 
parle, iar de 260 metre pe cea-l-altă; 70 strate 
diferite de 'basalt suprapuse; se putea număra 
întrun loc. Dr. Iudă a descins peretele, aprâpe 
vertical care ducea la bază, unde a trebuil să 
umble peste creste de basalt, înalte de la 3până 
la 16 metre ; ici şi cu!o, el observă mari caverne 
acoperite cu delicate fibre de materie vulcanică, 
numite perul lui Pele, care atârnă ca pânza de 
păiajin. Craterul era aşa de liniscit, în cât Dr. 
Iudd avu ideia să pună semințe de portocale în 
fundul ud şi roditor, cu speranţă că visilatorii . 
care ar veni după dânsul să slrângă delici6sele 
fructe sădite de el. 

«Ultimul visitator (din anul acesta 1872) la 

Makuaweoweo povestesce ast-fel. El pulu să se 
preumble pre craterel-cel oval pe o lungime de 
trei mile englese; putu să vâdă solul. pe care Dr. 
Iudd umblase mai înainte; numai o parte din- 

tr'Ensul se culundase, pote cu 35 metre înnăun- : 
tru. Intr'o parte din acest basin deprimat era 
un băltoiii de foc din care vădu acea colână ad- 
mirabilă urcându-se la inălţime, EL o numesce 
«o magnilică cişmea de lavă lichidă», de vre-o : 
25 metre în diametru, care asvârlea materiile 
sale topite, strălucităre şi scânteetore, la o înăl- 
țime de peste 160 metre în formă. de o vină com-.. 
pactă şi puternică. 

«Uitându-se în jos şi în faţă, el putu. să dis- 
tingă la o distanță de "4, de milă, că vina de 

lavă lichidă forma o arcailă. Curentul de foc se 
înalţă într'o direcţiune puţin oblică, ast-fel în 
cât la 'urmă masa cădea perpendicular, Sgo- 
motul flacărilor semăna cu sunetul unei grele 
loviri a mărei agitate călre maluri de stânci. 
Vena de [oc asvârlea cu dânsa mase enorme de” 

stânci incandescente la temperatura albă. Aces- 

tea cădeud şi isbind pe suprafața negră a lavei 
ce se recea, se sfărimait ca nisce meteore pe cer 
într'o nâpte de vară. 

«Noptea spectacolul era deo magniicență ne- 
descriptibilă. Col6na de foc continuă ridicân- 
duse dupe lacul incandescent. Cascade de foc se 
vedeaii în lungul cursului. riului înflăcărat, pe 
când spuma de foc ferbea în giurul undelor aces-: 
tei teribile căldări». , 
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SPECTROSCOBIA 

Este un fapt care a putut fi observat chiar de. 
„cei vechi, cât de'streini aii fost la sciinţe posi- 
tive, că mai tâte cunoscințele nostre le căpătăm 
cu ajutorul luminei, negreşit prin intermediul 
ochiului, adicăal organului destinat pentru pri- 
mirea impresiunilor lumin6se; de unde urmeză 
că lumina ar trebui să- formeze objectul studie- 
lor n6sire celor mai seri6se. Negreşit nu ne pro- 
punem să dăm aici o îcorie întrâgă despre Lu. 
mină, sati să scrim un tractat de Optică; un 

"sigur punct din Optică va _forma objectul arti- 
colului de faţă, dar un punct care în timpii mo- 
derni a câștigat o impoitanţă mare, a condus la 
descoperiri geniale şi promite a desve li încă 
“multe secrete, atât al6. mierolumei atomelor şi a. 
moleculelor cât şi ale imensilăţii spalielor ce- 

resci : este cestiune despre descomposițiunea saii 
dispersiunea luminei albe în colori şi despre di- 
ferite particularităţi cari însoțesc acest fenomen. 
Este cunoscut încă de mult că bucăţi de sticlă, 

diamanți, şi alte cristale şi corpuri naturale sair- 
„artificiale, limpedi şi incolori-(lumea dica albe), 

„espuse Ja lumina dilei, a sorelui, saii la lumina 
artificială a lampelor şi luminărilor, precum 
bucăţile de sticlă atârnate la policandele ș şi altele, 
-mai ales când sunt tăiate cu colțuri, presintă 
diferite culori de o mare vioiciune şi variind în 
nuanţe, după cum le mișcăm sait mutăm ochiul 

_ observatorului. Această producțiune de culori 
= care s'a crezut mult timp a fi o proprietate par- 

ticulară a diferitelor corpuri, a fost recunoscută 
de Newlon ca o proprietate caracteristică şi es- 
clusivă a luminei. Newton, cel mai mare genii 
al tutulor timpilor, a descoperit că lumina albă. 

„ este compusă din lumini de t6te culorile posibile 
şi a demonstrat prin experieiițe decisive, că o 
rază de lumină albă se pâte descompune -într'o 
mulţime de rade simple unicolore, începând de 
la roşu, trecând prin orange, galben, verde, alba- 
stru şi terminând cu violet. Fie-care din aceste 
-culori este ea însăși formată de o mulţime de 
rade de ; uanţele cele mai diverse, şi trecerea 
de la o colre la cea următore se face numai 

„progresiv. El a demonstrat asemenea că lumina 
. 

- roşiu,   

(Rev. St. An. 1V, 1873—74, pag. 115) ii - 

albă pâte [i recompusă prin împreunarea tutu-. 

lor radelor simple colorate, începend de la roşu 
şi până la violet. | . | 

Acestă descompositiune și recomposițiune a 
“luminii se-pâte face în diferile moduri basale 
pe fenomene de reiracţiune, reflecțiuiie, infle- 
siune etc., despre cari se tractedă în cursuri de 
Fisică; aci ne vom ocupa numai cu refracţiunea 
prismatică.” 

O substanţă iransparentă, solidă, .li hidă saii 
gazosă, presinlând la două părţi opuse,. două 
fețe plane; mai mult saii: mai pulin înclinate 
între elc, se numesce în fisică o prismă. Ast-fel 

7 două fațete ale unui diamant, ale unui pa- 
"har, etc., formeză o prismă; forma lor.obi- 

az cinuită pentru usul experienţelor de fizică 
tigi este aceea din fig. 1 . 
Cand o rază de lumină intră pe. una din fețele 

acestei prisme, eşind prin faţa opusă, nu-şi con- 
tinuă drumul în liniă drâptă, ci este deviată de 
la unghiul către baza prismei şi tot deo dată se 
desfâşoră intr'o bandă lungă şi colorată numită. 
speciru. Experien[a se pote face into cameră în- 
tunecală ; la oblonul unei ferestre se află o crăpă- 
tură îngustă, C (fig.2) pe unde intră uă radă de 

e A o! 
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Fig. 2 

lumină OPC; acestă radă întâlnind prisma Peste 
deviată către basa prismei şi tot deo dată des: 
compusă în mai multe raze colorate din cari 
cele mai principale sunt în ordinea urmâtore: 

orange, galben, verde, albastru şi violet ; 
ast-fel se formeză spectrul solar rv,a cărui par- 
te cea mai intensiv luminată, este pe la. gal- 
ben g. Studiul acestui spectru şi al.spectrelor 
produse prin diferite alte lumini, naturale saă 
artificiale, precum şi al aplicaţiunilor fenome-
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nelor ce presintă diferitele spectre, constitue 
ceeâ ce se numesce speciroscopia. | 

Spre a studia spectrele întrun mod mai co- 
“mod şi cu o perfecțiune mare aii fost inventate 
de către Bunsen şi Kirchhof la Heidelberg, fun- 
datorii spectroscopiei, aparate speciale, numite 
spectrale saii spectroscope, cari se pot face în di- 
ferite forme mai simple sait mai complicate și 
se pot adopta chiar la ochianul astronomului, 
ca să descopere în adâncimile cerurilor secrete 
pe cari ochianele ordinare nule pot arăta, Fig. 3, 

"represintă un spectroscop din cele mai usuale. 

| , Fig. 38 

Pe un piedestal solid de fer. turnat se află o. 
prismă:care, pentru a evita refleesuri de lumină 
pole fi înegrită peste. tot, afară de două locuri 

"circulare, lăsate-albe, din cari unul se vede în 
fi gură, iar cel-Valt se află pe faţa opusă a prismei; 
rade de lumină, intrând prin unul din aceste 
două locuri circulare, es prin cel d'al doileâ. La 
stânga prismei se află un tub A, ca de ochian, 
purtând la stânga lui G o crăpătură verticală, 
iar la drâpta o lentilă convergentă, destinată să 
concentreze lumina intrând prin cr&pătură ; a-: 
cest tub A se numesce colimator. La: dreâpta se 
află un ochian astronomic B, prin care: veden 
spectrul format de prisma P._ - | 
Indreptând crăpătura din G şi aparatul întreg. 

către lumina norilor (lumina sorelui reflectată); 
"către lună sati către vre-un alt. luminător,: de 

„ exemplu căire o flacăre de gaz în care putem 
" arde succesiv diferite substanțe, vom vedea spec- 
-trele corespundătâre, presintând diferenţe mai 
mici sati maj mari între ele, după natura lumi- 
nelor cari ait servit la producțiunea lor. Să in- 
cepem cu spectrul solar. | ÎN 

Acesia, provenind saii dintro rază directă a 
s6relui sait din lumina reflectată a novilor, care: 

"în realitate. este tot lumina s6relui, şi observat 
saii direct şi în projecţiune pe o fâie de hârtie   

Ă 1 | Pa PR ” - . ă . , ii "albă, ca la fig:2, saii subjectiv cu ajutorul spec.. *.: 
troscopului descris, ni se presintă ca'o bandă 
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lungă cu culori fârte vii şi dispuse în ordinea: 
men|ionată mai sus, începând cu roşu şi termi- 
nând cu violet. Dacă ingustăm crăpătura îndes- 
iul şi mai concentrăm puţin lumina la fig. 2, 
cu ajutorul unei lentile convergente, sai dacă 
la spectroscop, potrivim bine focării colimato= 
rului şi al ochianului şi ne uităm cu alenţiune, . 
vom recunâsce lesne că acest spectru nu este - 
format de o lumină continuă, ci este întreruptă 
prinir'un mare număr de linii negre transversale, 
numite liniile lui Frâunhofer, după numele fizi- 

cului care le-a descoperit, le-a stu- 
diat şi le-a recunoscut tâtă impor- 
tanța lor; ele se arată cu atât mai . 
“numerose cu cât ne servim de in- 
strumente mai puternice și în tini- 

-pii moderni s'a observat până la 
vro trei mii. O linie negră vădută . 

D ce-va mai grâsă cu un instrument 

R 

     
   

A 

a 

B 

Cc 

mulţime de linii subţiri, cind neui- 
tâăm cu unspectroscop puternic. As- - 
pectulunui speclru solar cu liniile 
lui Frauokhofereste acela din fig. 4, 

„dai spectre identice. Mai: întâi 
spectrele presintă diferenţe în in- 

. tensitatea luminosă şi în nuanțe; 

pul. luminos, este alb sait colorat. 
cu o colore mai mult sait may-pu- i 
țin mixtă şi compusă, spectrul co-- 

  

roşupenă la violet, sati fragmentar: * 
presentând o desvoliate mai mare 
către o regiune determinată, după 
col6rea care predomină acel lumi- . 
nător, şi fiind lipsit de unele părţi 
lumin6se înlocuite prin întunerec, 
ast-fel în cât în âceste casuri vom 
avea numai unul sai „mai multe 
fragmente ale unui spectru com- 
plect. . 

mult mai mare se observă în pri-. 
vința liniilor spectrului. Pe când 

„spectrul solar este întrerupt prin 
linii negre, acela al luminei intensive a lui Dru- 

V 

  

i 4 Fig 4 

mond, adică a calcei incandescente, se presintă . . 
cu o continuitate absolută, fără nici un fel de 
iutrerupțiune în succesiunea continuă a colo- 
rilor; isr lumina electrică, de o intensitate extra- 
ordinară, dă un spectru întrerupt prin linii lu- 
min6se, precum a descoperit Fraunhofer însuşi.” + 

nai mic, se vede descompusă într'o | 

Tote luminile, t6te flacările, nu -* 

după cum flacăra, şi în genere cor- '* 

respundător va fi complect de Ja -. 

O diferenţă de o importanță - 

. 
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_“ţiunea a doui fisici din cei mat mari af actuali- 
tăţei, a lui-Bunsen şi IKireh-hoff, profesori de la 
Heidelberg, cari pe la 1860 ai publicat resulta- 
tele: studiclor lor şi ait fondat spsctroscopia. De 
atunci încoce diferite fapte noui ait mai fost a- 
dâogate şi aplicațiuni noui şi importanie se fac | 

„cu spectroscopia. Faptele principale ale spec- 
“troscopiei se pot resuma precum urmeză: 

1) Corpurile solide sai licide incandescente 
"'daii spectre continue, fâră nici o intrerupțiune. 
de linii lumindse sati obscure, 

* 2) Corpurile:gazâse aprinse, flacără de & gaz sati 
” de alcool în cari se volatilisă vr'o substanță, dai 
spectre în genere parțiale, după colârea Macăirei, 
intrerupte | prin linii lumin6se. 
-3) Lumina electrică, unde căldura fiind forte 

"mare se află tot-d'a-una vapori ale electrodelor, 
* dă un spectru cu linii luminose cari provin în: 

„spectre cu lin 

genere. din vapori şi gaze incandescente. 
4) Sorele, luna „planetele, atmosfera, daiispec- 

tre cu linii negre. 
5) Marginile sârelui şi câte va nebulose daii 

i” lumin6se, 
“Acestea sunt faptele constatate prin studiile! 

spectroscopice cele mai întinse; ele se par fârte 
confuse şt că nu sunt supuse vre-unei legi ficse 
și raționale. Un studiii mai de aprope ne va da 

” cheia la acest chaos aparinte. Să începem cu. 
. No. 2, unde: intimpinăm cea d'intâi anomaliă, 
“adică o întrerupţiune în continuitatea speclrulul 
“prin interealare de linii luminose. 

Când în flacăra aprâpe incoloră ce ne dă o 
“lampă de gaz Bunsen. introducem o mică can-. 

"“.titate a unui clement re care sai a unui com- 
„pus xolatil al lui, de'ex., sare obicinuită saă: 

“ stronţiană etc., flacăra se coloreză în galben sai 

"rile elementare cuprinse in flacăra întrebuințată 

-roşu etc, Colrea acesta, în aparenţă simplă, e 
în realitate compusă din mai multe rade de ale 
spectrului din cari resultă nuanţa vădută. Dacă 
supunem 'acea flacără la analisa prismatică, vom. 
obţine un spectru incomplect,. adică. un câmp 
întunecos, pe care se desfâşoră aici şi colo colo- 

ă, 
“de exemplu o porțiune galbenă pentru sare, 

2 

orange şi albastru pentru compusii stronţiului. “ 
Câmpul neapărend ochiului nici o dată absolut 

A intunecos, mai ales în apropierea părţilor lumi- 
nate, vom avea impresiunea unui "spectru slab, 
având în diferite părţi ale lui regiuni înguste 
sait linii lumindsg, de ex. galbene pentru sare, 

„orange şi albastre pentru stronţi, etc. Aceste 
linii luminse ai, în întindere corespundend 

- spectrului solar, o colre şi o posiţiune deter- 
"minate şi speciale pentru fie-care substanţă ; ele 

„pot s servi i prin urmare pentru descoperirea ele- 
Li 

Aceste [ fenomene extraordinare ati atras aten- . 

  

mentelor chimice ce ar intra în composițiunea 
unui corp necunoscut. Determinarea posiţiunet 
lor se face cu ajutorul unei scări micrometrice S 
([ig 3) după care s'a construii şi tabele. Dar a- 
ceste studii sunt deja de o natură specială şi nu 
pot Îi tratate aici. Pe acestă proprietate ce are 
[ie-caie substanţă să dea un spectru special cu 
linii-lumin6se, determinate, în posițiune şi co- 
lore, Bunsen şi Kirch-hoif ai basat -o metodă! 
nouă de analisă chimică, analisa spectrală, care 
este cea mai perlectă şi cea mai simţitâre de cât ' 
tote cele cunoscute până astă-di şi a condus deja 
la descoperirea mai multor elemente noui, pre- 
cum sunt, cesiul, rubidiul, thaliul, indiul. Ana- 
lisa spectrală ormeză una din aplicaţiunile cele 
mai importante ale spectroscopiei şi studiul şi 
practica ei aparţin la cursuri de chimiă. 
„Tot aceiaşi fizici ait descoperit faptul impor- * 
tant că o flacără care emite rade, adică de o re-, 
frangibilitate determinată, are şi proprietatea 
de a absârbe, adică de a opri şi a stinge, radele 
de aceleaşi colori saii retrângibilitate; cari ve- 
nind de la un luminător exterior! ar căuta să 
străbată flacăra în cestiune. Corpurile solide in- 
candescente, daii, precum s'a dis mai sus, spec- 
tre continue: fâră nici un fel de linii. Dacă aşe- 
dăm un asemenea corp de o intensitate lumi: 
nosă aprâpe egale cu acea a flacărei F (fig. 3) şi - 
dincolo de acâsta, ast-fel ca razele acelui corp 
să străbată flacăra F, vom vedea în spectroscop 
un spectru continuu; ca şi fără intercalarea a- 
cestei ilacăre; pentru ' că razele luminătorului 
solid, absorbite de flacără, sunt înlocuite printr'o 
cantitate ecuivalenlă de lumină emisă în .pec- - 
trăl format de flacără. Dacă însă luminătorul 
solid ar poseda o intensitate luminâsă extraor- 
dinară, ca aceea a luminei: Drumond, atinct 
fenomenul se schimbă; atunct se va presenta 
un spectru. complect cu. linii negre în număr 
egal şi to:mni în aceleaşi posiţiuni ce ocupaii 
liniile luminose ale spectrului produs de flacără; 
cu alte cuvinte vom avea o inversiune a liniilor 
luminose în linii obscure, Acestă inversiune se 
explică lesne după principiile de:mat sus şi este 
în realitate un simplu fenomen de contrast. Lu- 
minătorul solid va tinde şi aici să formeze un 
spectru continau de o mare intensitate lumin6să; , 
acele rade ale lui insă, cari străbat. flacăra F, 
fiind absorbite de către acesta, vor fi represen- 
tate în spectrul resultânt numai prin radele, re- 
lativ f6rle slabe, emise de acea flacără, cari în 
'rapurt cu câmpul tare luminat vor apare ca re- 
giuni sait linii obscure. Spectre cu linii negre nu 
există dar ca productul unui singur luminător, 

"ci, ori de „câte ori se formeză, trebue să fie con- 
siderate ca resultatul combinaţiunei a doui lu- 

x



„- 138 

  

minători; încă mai mult, [linii negre. nu există 

de fel, dar se arată ca negre prin contrastul lu- 

minei slabe a lor cu aceea mai intensivă a câm- 

pului spectral. Ă 
Aceste principii aii condus la aplicaţiunea 

spectroscopiei în cestiuni de astronomiă. Ne- 

greşit şi aceste studii sunt speciale ale cursuri- 
lor de astronomiă modernă, şi nu putem să dăm 
“aici de câtoideerepede, fenomenele fiind prea im- 
portante,ca să le trecem cu totul cu iăcerea. lluștri 

învăţaţi de la Heidelberg, plecând din faptul des- 
coperit de ei, că liniile negre ale unui spectru nu 
sunt de cât efectul inversiunii de linii identice, 

însă luminâse, produse prin vaporile incandes- 
cente de diferite elemente simple saii în stare de 
combinaţiune chimică, aii conchis, asupra con- 
stituțiunei fizice a sorelui, că acesta ar fi format 
de un simbure sait corp central, solid sai licid, 

_emitend (pâte prin incandescenţă) lumină de 
“cea mai mare intensitate posibilă ; acest simbure 
ar fi inconjurat de o atmosferă gazâsă în carese” 
„află în stare de vapori diferite elemente, cele mai 

multe din acelea cari constituesc şi. pământul 
“nostru. Lumina albă, compusă din tâte radele 

- prismalice, emanând din acel sâmbure, perde 
- din diferitele sale rade la trecerea ci prin atmos- 
fera solară, cari sunt inlocuite printrun număr 
corespundător de rade emise de către acesta.din 
urmă. Radele atmosferei solare fiind incompa- 
rabil mai slabe de cât acelea ale sâmburelui cen- 
tral se vor arăta obscure pe lângă aceste din 
urmă şi spectrul solar va presinta aspectul săii 
cunoscut, întrerupt cu linii negre. Lumina lunei, 
atmosferei t.resire, a planetelor şi aceca a co- 

_metelor, nefiind de cât tot lumina solară care 
ne vine prin reflecțiune, ne va da specire iden- 
tice cu acela al sdrelui in privinţa liniilor,,dife- 
rind însă printr”o intensitate inferidră de lumină. 

Acâstă teorie a primit o nouă confirmare prin 
experienţele decisive ale astronomului Lockyer, 
care a găsit mijlce să observe spectrul numai 

'al atmosferei solare; acest spectru coprinde nu- 
mai linii luminose, identice cu acelea vădute cu 
flacări artificiale 'şi corespundător intocmai li- 
niilor negre ale spectrului solar ordinar.   

latre diferitele corpuri ceresci, există şi o clasă 

cunoscută de astronomi sub numele de nebulose 

de o natură forte misteriosă. Multe din ele, nu- 

mite resolubile, zii tost recunoscute cu ajutorul 

ochianelor mari, ca fiind nisce grămedi de un 

număr mai mare sait mai mic de stele în apa- 

renţă forte apropiate între ele. Despre natura 

"celor-lalte nebul6se, numite neresolubile, pen- 

tru că n'aii putut fi resolvate în stele separate 

nici chiar cu ochianele cele mai puternice, nu 

aveam nici o indicaţiune, de cât numai o spe- 

ranţă vagă, că prin perfecționarea ochianelor: 

vom ajunge să le resolvăm şi pe ele în stele sim- 

ple. Spectroscopia a deslegat şi aici nodul gor- 

dian. Spectrele nebulselor resolubile sunt ana- 

loge cu ale celor-P'alţi luminători ceresci, adică 

întrerupte cu linii negre. Examinând şi pe acelea 

ale nebul6selor neresolubile, s'a găsit resultate 

divergente : unele aii dat spectre tot cu linii ne- 

gre, ceea ce însemneză că acestea vor fi resol- 

vate în grămedi de stele, când vom perfecționa - 

ochianele ; iar cele-V'alte aii dat spectre cu linii 
lumin6se, ceea ce arăta că ele sunt compuse de 
materie gazosă, nu ai un simbure solid saă li- 
chid, diferă prin urmare de cele-talte nebul6se, 
neformând grămedi de stele ci representând nu- 
“mai 6 materie cosmică încă în slare de forma-: 

țiune, N 

In fine, acum de curând, englezul Huggins a 

găsit in spectroscopie mijlozul ca să cunâscă 

dacă o stea fixă este imobilă sait are o. mişcare 

de translațiune în direcţiunea sistemei solare 

apropiindu-se saii depărtându- se de acesta. In 

adevăr consideraţiuni teoretice, a căror expu- 

nere nu pâte găsi loc aici, arată că, la cas când 

luminatorul sar apropia de noi, liniile spec- 

irului se înmulţesc către .extremitatea violetă ; 
“iar din contră, când luminătorul se depărteză, 
acele linii se îngrămădesc către partea opusă, 
adică acea roşie; Huggins a constatat aceste fe- 
nomene asupra spectrelor mai multor stele fixe, 
arătând ast-fel că lumea cerurilor, pe care o 

„credem imobilă, posedă tot felul de mişcări mi-“ 
sieriose ale căror legi rămân ca să fie descope- “ 
rite de posteritate.
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PUTERI OCUL TE 
(Rev. Şt. An. IV, 1873—74, pag. 348). 

  

- Supersţiţia şi credulilatea sunt rele respândite | 
chiar în societăţile cele mai culte, mai mult 
de cât ar crede cine-va. Felurile de superstiții 
sunt aşa de numerâse, în cât suntem în tot-d'a- 
una siguri a găsi mai în t6te gradele societă- 
ților aclimatisate: nu câte una, dar câte mai 
multe credinţe falşe, influențând întrun mod 
forte pernicios asupra desvoltărei intelectuale şi 
materiale a poporelor. . 

Origir.ea superstiţiilor trebue să o căutăm în 

nesciinţa omenirci şi în puţina răspândire a lu- 

_minilor adevăratei sciinţe. Dar între tote credin- 

țele falşe cele mai monstruGse sunt cele basate 

pe o cultură aparinte şi pe înveţături neperfecte 

şi eronate ; acestea sunt tol- de-odată şi cele mai 
rafinate, fiind imbrăcate cu formele esteri iore ale 

sciinței. - 

Ori-care fenomen fisic şi ori-care acţiune lu- 

mescă. sunt produse printr”o causă, printrun 

motor, cunoscut saii necunoscut, pe care pu- 

tem califica cu numele generic de pulere. Toto 

puterile, întru cât e scap preţuirei imediate a 

simţurilor nostre, ne sunt cu totul necunoscute. 

Ele se manifestă nouă numai prin efectele lor, 

şi întru cât descoperim un raport mai mult saii 
mai puţin simplu între efectele simţite şi causele 
probabile ale lor ajungem să ne formăm o idee 
mai mult saii mai puţiu clară despre natura a- 
celor puteri, dicem că acestea din urmă ne sunt 
cunoscute, Ast-fel când vedem că corpurile tind 
să cadă: către păment, că lună este atrasă de 
către pământ şi rămâne tot-d'a una în giurul 
lui etc., atribuim aceste fenomene unei puteri, 
alracliunei maleriei, şi câte puţin ne familiarizăm 
cu noțiunea acestei puteri şi cu natura ci, de şi 
nu o vedem peca însăşi. Când vedem că un corp 
frecat atrage alte corpuri uşuri, produce scântei 
şi alte, dicem că este o putere elecirică, care pro- 
duce aceste fenomene şi ne deprindem progresiv 
cu ideea acestei puteri. Asemenca-ne deprindem 
cu puterea voinţei nâstre şi alte puterei morale 
sai fisice. Dar aceste puteri insuşi, puterea a-. 

tracţiunei, a electricităţii, a voinţei etc.,ce să fiă? 
De ce pretindem că le cunscem, pentru că am   conceput 6re-cari rapârte simple între ele şi efec- 

tele respective ale lor, raţiunea sănătâsă insă, ne 
impune datoria să mărturisim că, în starea. ac- 

„tuală a cunoscinţelor nâstre, nu putem merge - 
mai departe, nu putem să ne pronunțăm asupra 

naturei intime a acelor puteri. 

Pe de altă parte sunt multe fenomene pentru 
cari nu putem descoperi raportul ce aii cu pute- 
rile cari lucreză la producţiunea lor. Omenii de 
ştiinţă şi consciincioşi, negreşit în număr forte 
mic, vor dice cu sinceritate că nu cunosc cau- 

sele acelor fenomene. Lumea cea mare însă şi 
'6menii semi-culți găsesc o înjosire întru a măr- 

Lurisi acesta şi se vor sili să atribue acele feno- . 
mene la cause şi puteri fictive, înzestrate cu cz- 
lităţă mai mult sait mai puţin bizare şi fantastice, 
după gradul imaginaţiunei creatorului acelor 
puteri “fictive. Aci se deschide câmpul la super- 
stiţiile şi ficţiunile cele mai estravagante şi cari 
nu mai cunosc nici o limită pusă deraţiunea să-_ 
nătâsă. Calea ficțiunilor fiind o dată deschisă și 
Gmenii'semi-culţi găsind-o mai uşure şi mai co- 
modă de cât aceea a sciinţei, se vor sili să: atri- 
bue acelor cause imaginare chiar fenomenele cu- 
noscute, ba încă vor inventa puteri fictive capa 
bile de a produce cutare sau cutarefenomen mi- 
sterios, şi impostori la rindul lor, nu vor lipsi, 
cu efectele misteriâse ale acestor puteri fictive. 
„Jată-ne dar inaintea puterilor oculte; adică a 

unor puteri fictive capabile de a produce efec- 
tele cele mai extraordinare, bizare şi mistetiose. 
Că puteri oculte şi fenomene nisteri6se nu există, 
resultă din ceea ce sa zis mai sus şi după modul 

“în care Gmenii ai ajuns să crâză la ele.. De şi a- 
cesta este clar pentru acei cari raționeză sănă- 

tos, lumea însă crede la ele şi vom incerca să 
expunem aici câte-va casuri, unde absurditatea 
unor asemenca credințe va fi învederată. 
“Un exemplu ne dă credinţa acţiunei ce ar fi 

având luna-asupra fenomenelor meteorologice 
și altor, după pământ. Cutare formă saii posi- 
țiune a lunei ar fi prevestind vijelia sai vreme . 
frumâsă ; trecerea lunci de la un cart la cel ur- 
mă&tor ar fi insoţită de o schimbare de timp şi a- 
cesta nu s'ar putea face de cât numai la cadra- 
turile sai sizigiile lunei ; carne sait alte objecte
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expuse luminek June ar primi influențe perni. 
ciose şi alte asemenea. Nici „teoria cea mai" în- 
naltă, nici observaţiune 2a cea mai atentivă, nu 
desceptă in_mintea cugetătorului celui mai pro- 

„fund nici cea mai mică bănuială despre nisce 
asemenea influențe lunare asupra pămentului, 

"din contră, el este condus prin logica cea mai 
severă să respingă ca absurde nisce asemenea 

- credihţe. Pentru un cunoscător, fenomenele me- 
| teorologice sunt resultatul modificărilor con- 
„tinue ce primesce atmosfera prin influența căl- 
durci şi este probat. că căldura radelor lunare 
este niulă pe pământ. Cum 'dâr ar putea- luna să 
aducă fenomene meteorologice, sai chiar să în- 

- fluenţeze - câtuşi de, puţin: asupra: lor, dacă nu 
. pâte aduce pe pământ nici cel mâi mic efect de 

- căldură, fără: „care nu. se pâte produce nici o 
: schimbare de timp? Ast-fel credinţa că luna ar 

-- aduce schimbări de timp, este din capul: locului 
şi a priori 'resturnată, şi nu o putem considera. 
de cât ca “aparținând la domenul celor multe 
idei eronate respândite prinire societăţile culte. 
Negreșit, se „vor. găsi. Omeni să pretindă că ar: 
fi. observat coincidența schimbărilor timpului 
«cu carturile lunei şi că basaţi pe aceste obser- 
vaţiuni ai ajuns să deducă influenţele lunare. 
Destul însă să. spunem că întrtun an sunt până 

„la cinci- deci carturi de lună şi să “i întrebăm 
dacă în acel interval ai. observat” mai mult de 3 
sait 4 asemenea coincidenţe, lăsându-i pe ci să 
dică dacă din 3-sâii 4 coincidenje, şi ele pre- 
tinse, se pote deduce vre-o lege a naturei.: 

Este adevărat că de multe. ori luna ne: pote. 
„prevesti schimbări.ale timpului ; de ex. când la 
răsărit apare roşie saii când este inconjurată de 
un cerc mic sait de un halo saii cere mare. Dar! 

'ori-ce om ceva mai cetit scie că aceste aspecte 

„ale lunci nu sunt aleci proprii, fiii:d produse nu 
mai lângă noi în atmosfera nâstră şi prin starea 

igrometricti i în care acesta din urmă se află, 

- Influența asupra materiile org:nice reclamă 

duse numai prin căldură, electricitate și lumină, 
" Fiind-că însă, acţiunile calorice şi electrice ale 
“lunei asupra pământului sunt nule, iar: lumina 
că este forte slabă ca să producă un efect: himic 

- ceva mai insemnat, suntem constrânşi să Regăm 

“lunei şi influenţe de acâstă natură. 

„acțiuni himice şi acestea se scie că pot fi pro-. 

“Terminând trebue să menţionăni că luna e eser- 
cită asupra pământului o.acţiune constantă și. 
„periodică producând . fenomenul fluesului şi al 
reflucsului atăt al mărilor! cât şi al atrhosferei 

întregi ; însă acesta nu are nici cea mai mică le- 

gătură cu pretinsele efecte meteorologice, himice 
şi alte asemenea. | - 

- Un alt rând de fenomene misteri6se, atribuite 
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neapărat la puteri oculte şi itot aşa de misteri6sc, 
sunt coincidențe de diferite fapte, morale saii 
fisice, felurite. presimţiri, răsbunările reclamate 
de sufletele morţilor, prevestiri ale unor stele cu 
aspecte saii culori stranii, prevestirile cometelor 
şi alte imulte. Unul.a visat că trăgea clopotele ş şi 
peste câte-va dile primeşte vestea, că o rudă sait . 
un amic al lui, ce se. afla vre-o cinci-dect kilo- 
metre departe de dânsul, a murit, el.adăogă, în! 
aceeaşi di, oră şi iminut; pare că natura ar fi 

„pus legea, că la cine more să-i tragă clopotele. . 
Altul a audit-un câine plângând sub. ferestrele 
casei lui şi peste cât-va timp a murit cine-va. 
din rude suii amicii intimi. — Planeta Mars, su- 
pusă legilor atracțiunei universale, îşi caută de 

av 
“drum şi în epoca ce îi impun acele legi se arată 
noptea în cerul stelar, strălucind. cu cul6rea'. 
roşie şi specilică a ci; norocul a vrut că pe vre- 
mea aceca să nu fie luna şi atmosfera să fie în- - 
cărcată cu vapori. Suiinţa ne spune, “că lumina” 
plânetei ni se va arăta atunci mai întinsă şi mai - 

roşie. Lumea însă dice că nu este așa ; ci. in a- 
ceastă stea roşie există o putere ocultă. exerci- 
tând o influenţă mâre asupra -destinelor ome-. 
nirel şi mari răsboe şi vărsări de sânge, fomele, 
b6le, şi alte rele-ne ascâptă, mat ales, dacă din 
nelericire diua de stintu Vasile, adică anul noi, 

sa întâmplat 'să cadă întroMarţe, care după 
ideile vulgului este onomastica lui M urs. Come=: 
tele sunt şi ele condamnate să represinte "puteri 
oculte şi să. prevestescă omenirei multe rele. — 
Un om a'petrecut în fericiri; când s'a tredit, se - 
vede fără inijloce de existență, cade în. melan- 
coliă şi îi vine atunci o presimţire de relele ce!l. : 
asceptă. Peste cât-va' timp el se suicide, sai 
ucide un , copil, sait comite vre-un alt act des. 
perat: 

| Aceste exemple, cu cart am putea: umplea vo- 
lume întregi, ajung ca să ne deh o idee despre 
aceste feluri de puteri oculte. In sine ele sunt 
forte ridicule şi amusante; nici nu ai trebuință | 

de a fi combătută; dacă însă ne gândim că ele 

influenţeză forte mult starea societăților umane 

trebue să ne întristăm, mai: ales când găsim - 

caste întregi de 6meni cari contribuesc la înră- 
dăcinarea şi propagarea acelor credinţe falşe. 
Fără a voi să profanăm sciinţa, căutând într'ensa 
argumente sziinţifice spre a combate âsemenea. 
"absurdităţi, vom cere numai de la acei cari in- 
“clină să le râdă, cari însă totuşi conservă pu- 

țină consciințiositate: să'se gândâscă de câte ori. 
saii realisat acele coincidenţe, despre. cari s'a 
vorbit mai sus, şi: Jacă un cas la-dece mii pâte 
să constitue o lege a naturei. Cai ati visat clo= 

pote ş şi, unul şi acelaş individ de 'câte. ori le-a! 
visa at în viaţa lui, şi cu tote astea numai o dată, , 
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saii de două ori s'a, întâmplat vre-un cas de 

“mârte; De câte mii de ori ai urlat şi ait plâns 

câinii, fără ca'să urmeze vre- -un accident. Mars 

și alte stele se arată periodic şi în toţi anii 

de cână există lumea ; , cu tâte acestea resbsele 

“se ivesc numai câte o dată şi neregulat, şi aşa 

înainte, 

Acum venim la“un fel de superstiții imbricate 

în vălul sciinței şi mai rafinate: vrei să vorbesc 

"despre spirite, magnelisatori; mesmerism, -şi alte 

asemenea rele cari bântue chiar clasele cele mai 

- culte ale societăţilor. 
Către finele secolului trecut, un: medie din 

Viena, Mesmer, a credut că a inventat u metodă 

nouă dea irata pe bolnavă prin magnetism 'dar 

printr'un magnetism fictiv, cărui sa i dat numele 

de magnetism animal. Medicul ; saii mai bine 

„magnetisatorul, aplicându-ş -si mâinile pe fruntea - 

pacientului, il freca în jos pe amândouă părţile 

feţei, a peptului şi, dacă .natura boli o cerea şi 

pacientul, a nume cel fe.nenin, rămânea impăcat 

cu buna cuviinţă, la vale penă la genuchi, şi a- 

cestă operaliune o repeţea i în mai multe rinduri” 

Deosebit de acestea în mijlocul salonului mag- 

netisatorului erait aşedate în cere scaune restur--| 

nate, cre şi alte obiecte pe cari magnelisatorul, 
_atingându-le 'cu. un fer. particular le comunica: 

puterea de a vindeca, şi fie-care bolnav atingea 

la rindul săi obiectul special care i se indica. 

- Acestă impostură a fost aprope imediat gonilă 

din Viena şi creatorul ci, Mesmer, s'a transpor- 

tat la Paris, unde a avut un succes mai mare, 

„cu t6le:că comisiuni de învăţaţi, instituite de 

guvernul francez, lait condamnat ca impostor. 

De acolo s'a răspândit în t6lă lumea, găsind 

chiar o credinţă crescândă şi luând forme din 
ce în ce mai misteriose, în cari pacienţii, mai 
ales de sexul cel frumos, devenea somnambuli 

şi visionari saii clairvoyanis. Magnetisatul, expus. 

la o influenţă sait frecare magnetică de vre-o ju- 

- mătate oră sati şi mat puţin, după susceplibili- 

tatea lui, adormea, şi atunci, sub influenţa pre- 

lungită a :magnetisatorului, execula în somn, 

conform ordinelor acestuia, diferite operaţiuni, 

'respundea la întrebările variate ale asistenţilor, 

" desvelind secretele trecutului şi predicând vii- 

_torul cu o sagacitale supra-omencscă. Descep- 

iarea din acestă stare se făcea numai sub acţiu- 

nea desmagnetisatâre a operatorului, ş şi atunci 

- magnetisatul nu mai conserva nici cea mai mică 

idee despre cele petrecute. 

Fie-care om cu mintea sănătâsă va recunosce 

“şi aici, 1) că, chiar dacă ar fi ceva real în pro- 

cedurile mesmerismului şi a somnambulismului 

"impus, acesta însă nu are absolut nemica co- 

mun cu fenomenele sciinţifice, importante şi 
-. 

  

  

clare ale adevăratului magaetism „despre care 
ne învaţă fizica. E 

Magneţii adevăraţi nu sunt Smeni, ci sait O 
„piatră care se găsesce în munţi (un oxid de fer), ! 

saii oțel saii fer curat; acțiunea lor constă sini- 
plu întru a atrage saii a respinge diferite cor- 
puri înanimate, “bucăţi de fer, de cupru, fumul, 
flacăra elc,, iar nu 6meni, şi acestă acțiune este 

exercitată numai în proesimitatea cea mai mâre, 

la câte-va milimetre, ' sai şi centimetre,: dacă 
magneţii sunt ceva mai tari. 9) că este o degra- 

dare a naturei omenesci dea crede că există nu- 
mai două sait trei individe (pretinşii magnetisa- ” 
tori) cari posed puteri supra-naturale ş si pot in- 
fluenţa: pe toţi 'cei-l'alţi Gmeni şi îi pot sili să 
desv clescă secretele trecutului şi ale viitorului, 

ceea ce &i, magnetisatorii, în a totputinţalor ar 

fi trebuit să scie direct şi fără concursul celor- 
Palte fiinţe slabe şi inferidre lor. Fie-care se va 
întreba negreşi! ce influență pote ăvea'asupră-mi 
-un om care imi stă înainte, care nu mă atinge, 
-saii care mă alinge fărte uşure cu degetele, pe... 
frunte şi pe obraz? Este de mirat cum asemenea .. 
povesti în număr imens ai avut trecere şi ait 

găsit credință la un numeros public . de ictă 
mâna. Apoi tote pretinsele secrete, cari ai fost 

desvelite pe calea somnambulistului şi a visio- 
narismului nu presintă în realitate nimic noii ; 

din contră, ele erâi lucruri cunoscute, adesea 

fârte triviale şi de multe ori falşităţile” cele mai 
neruşinate ; mai tot-d'a-una disele somnambit- 
lilor esprimaii aşa de'clar ideile şi credințele 
nagnetisatorului, i în cât se pulca lesne înţelege 
că pretiusul' somnambul vorbea -şi lucra, mai 
mult sai mai puţin în consciința lui şi sub in- 
fiuența, morală a magnelisatorului, precum gă- 

sim f6rte adesea în societăţile nostre influenţe 

morale şi fără magnetisatori. In fine trebue să 

observăm că la cele mai multe casuri ati fost 
dovedite înşelătorii mari şi manipulările cele 
mai dibaci din partea magnetisatorului. 

- In timpii moderni eşiseră mesele la modă. O 

masă, înconjurată de mai multe persâne cari ŞI 

ţineait mâinile pe dânsa, intra spontaneii în miş- . 

care, se învirtea în loc, sai înainta, sait la în- 

irebările ce i se făcâii (!)răspundea ridicându-se 

dintr'un picior şi bătând pe duşumea o dată sai 

de mai multe ori, după întrebări. Că asemenea 

lucruri sunt ridicule şi potrivite pentru copii 

saii pentru babe, este evident. Cu iGte acestea şi . 

ele aii avut trecere şi mulţi, alt-fel cu minte să- 

nătosă, le-ai credut şi încă le cred şi pen acum. 

Englesului Faraday a arâtat că mişcarea, mese- 

lor, când se produce, este efectul unei neegale 

presiuni cu mâinile operatorilor ; aceştia pre- 

tind şi cred că nu apasă pe masă, însă Faraday
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le-a arătat printr'o sistemă de pârghii aședate 
sub mese, că în realitate ci aii apăsat, unul mai 

„puțin, altul mai mult. 
- Sa mai propagat încă şi credinţa în spirite; 
mai ales în America şi în Anglia s'a relatat ase 
menea casuri. În cutare casă se aduna într'un 

salon mat multe pers6ne. Operatorul le da voie 
să examineze totul în cameră cu amănunt; apoi 

întuneca localul, pentru că dice, acele individe 
nu aii destulă credinţă, alt- fel ar putea experi- 
“menta şi la lumină. Atunci spiriduşele primesc 
ordinul de a lucra şi scaunele, mesele, etc., încep 
a se mişca, se aud sunete misteridse, etc.,.și 
iarăşi prin comanda. operatorulai scaunele .vin 
la loc, etc. 

- Credem că exemplele aci expuse sunt destul 
de numerse şi variate ca să nu mai fie trebuinţă 
a-mai adăoga alte multe superstiții mai mult 
saii mail puţin locale, precum efecte medicale ale 
multor isvore, în cari sar fi scăldat câte un 
pusnic, minuni produse prin presenţa'saii de- 
părtarea de numiri şi alte producţiuni ale bigo- 
tismului, fanatismului şi ale nesciinţei în genere. 
„Dacă întrebăm cum am face să stârpim ase- 
menea credințe, cum am opri propagarea lor 
printre generațiunile viitore, care este inijlocul 
de a le stinge cl chiar în germinele lor, răspunsul   

LN 

este simplu şi coprins în singura vorbă Insfruc- 
[iune; dar o instrucțiune adevărată şi sănătosă, 

nu o spoială cum din nefericire se prea. obici- 
nuesce la noi. Fericite acele naţiuni cari, pe 

lângă învăţăturile practice ale artelor și mese- . 
riilor necesarii vieţei omului, se consacră la stu- 
diul celor două mari sciinţe ale omenirei cari 
sunt Istoria popbrelor şi a sciinţelor po- 

sitive. Numai prin răspândirea acestor sciinţe 
pop6rele se vor lumina, vor cun6sce adevărul 
şi se vor libera cel puţin de superstiții. De aceia 
şi găsim în țările civilisate o mulţime de Insti- 
tuţiuni înalte, adevăraţi focari de unde se îla- 
“prăscie radele bine-făcătâre ale sciinţei, acele 
numerose facultăți filosofice, saii cum se dic la 
noi, faculțățile de sciinţe şi de litere. In aceste 
locale sacre, omul învaţă a cunâsce pe sineşi şi 
pe lumea în care trăesce; aci învaţă să distingă 
adevărul de falş, dreptulde cel nedrept ; aci prin 
urmare omul se face om, își înobileză inima și - 

sentimentele sale. Puten afirma fără nici o sfială 
că societăţile cari neglijază cultura sciinţelor po- 

'sitiveşia istoriei universale (sub punctul de ve- 
dere. filosofic) sunt pe calea depravării, ş şi perse-. 
cutorii acestor studii sunt indicii sicuri af unei 
degradări şi corupţiuni cu atât mat înaintate, 
cu cât numărul este mai mare. 
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Fenomenele naturale şi mai ales faptele so- 

ciale urmându-se într'o succesiune neîntreruptă 

şi în imensitate de număr de când există lumea 

şi pe când timpul înainieză, &menii ai simţit 

încă de timpuriii trebuinţa dea socoti timpul ce 

curge neincetat şi a înregistra faptele petrecute 

la diferite epoce. Pentru acesta omui a trebuit 

să aibă recurs la fenomene periodice şi conslanle, 

cari putând fi numărate şi ordinate în succesiune 

aritmetică, ar servi pentru înregistrarea fapte- 

lor fisice şi sociale. Dar fenomene cu o perioii- 

citate constantă şi cu o reproducțiune asigurată 

în eternitate nu le putem găsi de câtin natură, 

şi 6menilor nu le pulea scăpa fenomenul cel niai 

frecuent, adică succesiunea periodică a dilei şi 

a nopţii, asi-fel în cât cea d'ânttiii unime pen: 

tru măsura timpului care şi astă-di este basa tu-. 

tulor măsurilor de timp a fost diua (de 24% ore). 

„Acest period fiind insă prea scurt, şi pe lângă; 

acesta şi ne suficient pentru fapte importante 

„pentru omenire, precum succesiunea periodică 

a verei, a tâmnii, etc., 6menii aii alergat la alte 

peridde mai lungi de 'cari iu era lipsă printre. 

fenomenele ceresci cele mat ordinare. Omul, mai! 

ales în starea primitivă şi incultă, fiind amator 

de tot ce este misterios și chiar poetic, a dat pre-. 

ferinţă la început periodului lunar de cât acelui: 

solar, de şi cel d'ântâii este scurt şi fără nici o: 

importanţă, atât pentru trebuinţele sociale, cât 

-şi pentru fenomenele fisice ale pământului ; el 

a admis periodul de o lună de 29 de dile şi acesta 

neesact, pentru că se socotea ca lună nouă Im0- 

mentul la care se vedea pentru prima Gră luna 

nouă, care moment se scie că .vine mult mai 

târziii de cât adevărata epocă de conjuncțiune, 

şi când mai târdiii a fost introdus periodul so- 

lar (anul), acesta a: fost subordinat periodului: 

lunar, socotinilu-se adică două-spre-dece luni 

înt”un an, ceea ce făcea un an mai scurt cu 

vre-o 11 dile de cât cel adevărat. Acestă diferinţă 

a necesitat intercalări de o lună adiționale a- 

prâpe la fie-care trei ani, sai, precum se intro- 

dusese la Roma antică, de o lună de 22 dile la 

fie-care al doilea an. Me 

Acestă măsură mai mult sait mai puțin siste- 

  

Şi cu învățații din vremea lui a   

DESPRE CALENDAR 
«Rev. sp. An. V, 1814--1875 pag. 8) 

matică a timpului, Wimpreună şi cu diferitele 

intercalări de dile sait luni, constitue cea ce sa 

numit un calendar, după calende a Latinilor 

care represinta la ei întâia di a fie-cărei luni, pe. 

când un preot proclama (în limba elenă «ai de 

unde calendee) luna nouă, etc. . 

Prin-calendar înțelegem încă şi un tabel. în 

care se află înregistrate în a lor succesiune i6te 

dilele, săptămânile şi lunile unui an, dim- 

preună şi cu fapte periodice şi remarcabile (a- . 

desea-ori însă şi forte neinsemna'e) cari .cores- 

puud la acele dile. | Sa 

Cu cât poporele inaintai în cultură, şi nes- 

ciinţa şi poesia făceaii loc la sciinle positive, cu 

atâta ele ati început să se convingă că s6rele ese 

regulato:ul tutulor lucrărilor pe pământ şi că de. 

la densul tretue să ccră regularea şi măsura tim- 

pului, ast-fel în cât astă-di tote popârele lumi- 

nate ai admis anul solar ca norma tutulor mt- 

surilor de timp. Periodul solar nefiind insă com- 

pus de ur număr întreg de dile, 6ră anul civil, 

neputându-se socoti după jumătăţi sai carturi 

de qi, ati urmat de aici diferite erori şi după 

densele diferite corecţiuni, pe cari vom încerca 

să le espunem aici. 

Calendarul Romei care, primind succesiv di-: 

ferite corecţiuni, a devenit astă-di acela al lumei 

civilisate şi tot de o dată şi cel maj esact şi ra- 

ţionul dintre tote calendarele, ajunsese în tim- 

pul lui Iuliii Cesar la o confusiune şi desordine' 

rari în analele Calendarelor, provenind mai ales 

din nesocolinţa cu care se schimbail dilele din 

calendar, ca să satisfacă capriţiile preoților şi să 

aşede sărbătorile în dilele de predilecțiune. Săr- 

hătorile secerişului cădeaii tomna, acele ale cule- 

sului viilor iarna, ete. Luliit Cesar consultându-se 

rerunoscul ne- 

cesitatea de a prelungi anul 708 de la fundaţiu-. 

nea Romei (sait al 46 Erei-nâstre A. C.) cu 67 

dile, făcându-l ast-fel de 445 dile, şi aducend în- 

ceputu! anului următor 709 A. BR. (sait 45 A. C.) 

sat inleiii Ianuarii, la cea mai mare apropiere 

cu solstițiul de iarnă saii epoca dilei celei mai 

scurte, de care se depărta numai.cu 9 dile. In 

adevăr solstițiul cădând la 22 Decembre, după
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i : 
9 dile-urmă întâiul Ianuariii al anului următor. 

"Dacă întrebăm.pentru ce nu s'a potrivit aşa, ca 
- anul noii să. coincide cu diua solstițiului, r&s- 
punsul îl giisim iară în slăbiciunea ce avâi Gme- 
nii pentru influențe luvare, și Iuliit Cesar a voit 
ca anul nui să coincidă cu luna nouă cea maj 
apropiată de acel solstiţiii , credend că acestă 

„coincidenţă are să se conserve şi în anii urmă- 
tori. 
După ce ast-fel Iuliti Cesar a regulat anul 709, 

el a vrut să prevină și pentru viitor noni desor- 
dine. Consultându-se şi cut. învețatul Sosigenes 
şi recunoscând că periodul anului solar, adică 
timpul între un solstiţiii de iarnă şi cel următor: 

“tot de iarnă este de 365 de qile şi aprâpe 6 ore, 
a conchis foarte corect că terminând anul civil 
cu a 365 di, ne grăbim înaintea sârelui cu 6 ore 
saii cu un cart de di, ceea ce în patru ani face 
o di intregă ; de aceea a pus regulă ca la fie-care 
4 ani să se intercaleze câte o di (diua de 29 Fe. 
bruariii),.ceea ce va să dică, că după patru: ani 
ordinari de 365 dile, trebue să mai aşteptăm o 
di întregă şi apoi să începem anul noii, cu să fim 
în armonie cu periodul s6relui. | | 
După mârtea lui Cesar , preoții amestecân- 

du-se de calendar ai adus iar confusiunzi cari ar 
fi devenit fârte grave, fără intervenirea împăra- 
tului August. Preoţii nu înlelegeaii că palru car- 

„. turi de di fac o di întregă și ai inceput să inter- 
caleze diua bisecstilă la finele anului al 3-lea, 
în loc de a o intercala în al 4-lea an, precum 
regulase Cesar, Acestă neregalaritate a ţinut pu-. 
țin şi a fost espulsă chiar A. R 757, ast-fel în 
cât anul erei nâstre 4. D. C., fiind un an bisec- 
stil, urmeză că de aci înainte toți anii dividibili 
cu 4 vor fi, în calendarul Iulian, ascinenea ani 
biseestili ; precum sunt anii 1872, 1876, 1888, ete. 

Calendarul Iulian, după care trei ani consecu- 
tivi aii câte 365 dile, iar al patrulea 366, a fost 
forte răspândit şi introdus la tote popârele civi.- 
lizate dinpreună cu chrisiianismul; pop6rele 
creştine însă nu aii conservat ca origină anul 
fundaţiunei Romei, nici anul regulărei Iuliane, 
ci anul nascerei lui Christ, adică a: R. 754, sa! 
socutit ca 1-iul anal Erei creştine. Este însă bine. 
să observăm cu acestă ocaziune că, după înves- 

"tigările seriâse ale învățaţilor moderni, nasi:crea 
lui Christ, ca fapt istoric, se întâmplă cu vre-o 
şapte ani mal inainte, adică a. R. 741, iar nu la 
75% precum de ordinar se crede după relaţiuni 
neesacte aie istoricilor şi cronologilor de a- 
tunci!). . E - 

  

D Iacă câte-va consideraţiuni care probeză aceste aser- 
țiuni. Mai întâiă chiar relaţiunile a mai multor din părin- 
ți bisericei dedeseră de mult bănueli că anul nascerii cel   

  

“După calendarul Yulian solstițiul de iarnă, 
adică diua cea mai mică, cădea la.22 Decem- 
bre; acela de vară, adică diua cea mai mare la 
22 luniii; echinocesul da primăvară-la 21 Martiă 
şi acela de tâmnă la 93 Septembre. Aceste epoci. 
sunt relative l primii secol at Erei creştine: şi - 
a nume la începutul secolului a! IV-lea (pe la 2: 
320—310 D.. C.) mai târdiii însă a început să se 
observe diferințe din ce mai mari şi crescând 
în cursul secolilor. Ast-fel, de ex. astădi, -soco- 
tind tot după acest calendar, solstițiul de iarnă: : 
cade in diua de 10 Decembre,:cu alte cuvinte 
suma celor 1500 ani de la secolul al IV, şi până 
astădi repretiintă ceva -mai mult de cât 1500 pe- | 
riode solare şi a nume cu 11 dile mai mult s6- i 
rele şi a terminat cursul s&ii anual şi noi mai -. : 
avem încă 12 dile din anul cel vechiii, ca săter- > 
minăm anul care pretindem că este regulat după 
sore. a , i 

Aceste diferinţe, în sine mici, cari însă în curs 
de 2000 ani fac pe la 16 dile, provin din împre- 
jurarea că anul solar adevărat, adică timpul în- 
tre două solstiţii de iarnă sai între două echi-. - 
nocsii de. primăvară consecutive, nu este întoe= 
mai de 3651/4 dile, precum admisese Ialiii Cesar, 
ci de 365 dile 5 ore 48 minute şi 51 secunde, și 
de patru ori acest esces face numai 23 ore 15 
minute 24 secunde, iar nu 24 ore sati o di intregă. 
Adăogend însă, după calendarul Iulian, o Qiîn- 
tregă la fie-care patru ani, rămânem în urma 
s6relui cu 4%, 35”, saă 11”, 9”'pean, ceea ce face E 
o di întregă în curs de 130 uni aprope. Acestă i: 
anomaliii devenea din ce în ce mai simţitore şi 
pe la 1581 papa Gregoriu XIII, parte ca să o în- 
lăture, parte ca să 'reguleze serbarea Pascelui . 
(vedi mai la vale) a emis Bulla de la 24 Februa- 
rii 1581 prin care ordonă modificările necesarii 

| . 

  

adevtrat ar fi preces cu trei ani pe cel admis în general, 
Apoi Ideler, cel mai mare cronolog, a arătat că în realitate _ 
a preces cu şapte ani, adică nascerea se întîmplă în a. R. 
„74î. Argumentul cel mai puternic este că, după cum se re- 
lateză, mârtea lui Herodea fost precesă deo eclipsă de lună 
întâmplată scurt timp înaintea Pascelui Evreilor, şi o ase- 
menea eclipsă s'a calculat că se ivise nâptea-la 12 Marte a. 
R. 750 ; iar nascerea lui Christ. trebue pusă peste doniani |. - 
înainte, din causă că Herode ordonase mortea a tutulor 
pruncilor de doui ani, ceea ce ne conduce pe la finele anu- 
lui Romei -747, de ore-ce, după tradițiuni Christ se născu 
către finitul anului, In unire cu' acâsta este Şi fenomenul 
ceresc care a condus pe Magi la Ierusalim şi care după ma- . 
rele' astronom Kepler ar fi fost conjuacţinnea planetelor 
Joe cu Saturn, cure în realitate sa întâmplat tot în a.R. 
747 şi a ținut câte-va luni, de la Mat până la Noembre, pre-, 
sintând magilor saă astrologilor, și lumei aspectul stranii 
a doui luminători ceresci împreunaţi şi progresând în spa- 
țiurile ceresci. Am putea adăoga încă şi argumente curat 
istorice, însă ne mulțumim cu aceste câte-va astronomice 
cari sunt şi mai positive, : 

. 
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"a s6 observa de aci înainte, basate pe avisul i in- 
vălaţilor de atunci, mai cu sâmă â lui Aloy sius 
Lilius (Luigi Lilio), puind ast-fel din noi anul 
civil în armoniă cu mersul sorelui şi constituind 
calendarul gregorian. Disj osițiunile : acestei bule 
tind să aducă din noii echinocsul de primăvară 
la 21 Martiii şi să conserve acestă coincidenţă şi 
pe viitor. 
Pentru acâsta, conform bulei, după diua de 4 

Octon:bre 1582 s'a socotit imediat 15 Octombre 
(în loc de 5 Octombre), adică s'a grăbit termi- 
narea acelui un cu 10 dile (diferenţa calculată 
pe vramea aceea), ca anul noi civil sii inccpă 
d impreună cu anul solar. 

Deosebit de acesta, ca să sa evite pe viitor ase- 
menea inapoeri ale anului civil, ca să coincidă 
prin urmare tot-d'a- -una echinocsul de primă- 
vară cu diua de 21 Marii, acea bulă regula ca 
la fie-cari 400 ani să se sară trei dile, adică pe-     riodul de 400 ani civili să'l scurtăm şi să'l ter- 
minăm cu trei dile mat-inainte, ca să fim în ar- 
monie cu 400 peri6de solare. Acestă din urmă 
disposiţiune nu era absolut exactă; pentru că, 
precum am dis mai sus, la fie-care -130 de ani 

- aprâpe avem o întârdiere de o di ceda ce ne dă 
3 dile în 388 de ani. Deviaţiunea insă este mi- 
nimă şi abia aduce o “diferență de o di peste 
3900 ani şi negreşit trebue să ne mulţumim, dacă 
avem un culendar în regulă până peste vre-o 
4000 ani; apoi acâstă disposițiune este practică 
şi lesne de pus în lucrare. In adevăr: pentru 
acesta este destul ca la trei ani seculari con:ecu- 
tivi să supriniim diua intercalată, adicti să-i Jă- 
săm anii ordinari, fâcend bisecstil numai peal 
patrulea an secular. Ast-fel anul 1600 fiind după 
aimendouă calendarele biseestil, anii seculari 
1100, 1800, 1900, vor fi după acel gregorian or: 
dinari; anul 2000 va fi biseestil după amândouă 
calendarele; i iar anul 2100,'2200, 2300 ani ordi- 
nari după acel gregorian, 2400 biseestil şi aşa 
înainte. 

Calendarul gregorian a fost admis numai suc- 
cesiv de diferite naţiuni. Cei d'ântâii cari Pai 
admis aii fost: Italienii, Spaniolii, Polonii, Un- 
gurii şi în Germania numai partea catolică. Pro- 
testanţii din Germania nu Paii introdus de cât 
118 ani mai târdiii, adică în anul 1700, când 
după diua de 18 F ebruariii, s'a socotit îndată 1 
Marti. In Anglia a fost introdus abia la 173:, 
când asemenea după diua de 2 Septembre s'a so- 
cotit 14 Septembre. Din tâtă chreştinătatea nu- 
mai naţiunile de ritul oriental, Ruşii, Românii, 
Bulgarii şi Grecii ţin incă cu tenacitate la calen- 
darul iulian (stil vechii), ne voind să indrepteze. 
anul şi să introducă reforma Gregoriană. Ast-fel 
astă- di ne aflăm cu 12 dile in urma sorelui, în   

secolul viitor vom rămânea cu 13 dile, de la 2100 
înainte cu 14 dile în urmă şi aşa inainte, cu tâte 
că trebue să sperăm că până atunci ne vom lu- 
mina în destul ca să admitem şi noi reforma 
gregoriană. 

Dacă întrebăm despre motivele-cari ne țin în 
loc legaţi cu erorile calendarului Iulian şi nu ne 
lasă, ca să le înlăturăm şi să le evităm pe viitor, 
admițând corecţiunea gregoriană, care destul cii 
este exactă și puțin ne pasă de unde vine, r&s- 
punsul il găsim în singura vorbă nesciință. Pot 
să intluenţeze asupra altor popore orientale şi 
molive politice cari însă prin însăși natura lor 
nu „po avea nici cel mai mie raport cu Româ- 

„ Cei mai mari oponenți sunt, negreşit cei 
Drco credincioşi, socotind că prin reforma ca- 
lendarului am introduce catolicismul, cari însă, 
studiind cestiunea cu maturitate şi cu luminele 
necesarii, s'ar convinge lesne, că o asemenea re- 
formă este imperios “cerută de însuşit canânele 
bisericii. M&-voiit pune acum în posiţiunea ce- 
lui mai gelos partizan al ortodocsiei, ca să pro- 
bez că rctorma gregoriană este forte creştinescă ; 
că ca este şi exactă accsla sigur nu este de dis- 
cutat. 

Mai întât calendarul scă măsura timpului nu 
constitue o dogmă, nu are nimic comun cu cre- 
dinţe religiose, nici cu partide politice, este o 
curată ircbă "de sciință rare trebue să 'ne înveţe 
care mâsură este 'esactă şi care e“greşită, Apoi 
calendarul Iulian însuşi, susțiriut cu atât foc de 
creştini în contra acelui Gregorian, este un ca- 
lendar al păgânismului şi cei dintâi părinţi ai 
bisericei nu ai avut: nici un scr upul ca să a- 
dopte şi să-şi numere evenimentele bisericeşti 
după sistema Romei şi a lui Cesar, și este cam 
greit de înţeles pentru. ce, primind un calendar 
păgân, să nu primim şi o corecliune care totuşi 
nu este aşa păgână. 
Acum vine cestiunea sărbătorilor şi mai întâi 

a celor ficse, Şi in acestă privinţă putem fi liniş- 
tiți, că toţi sfinţii vor rămânea odiniţi fie-care cu 
diua lui, fâră cum-va să se dea la unulsaii laal- 
tul vre-o precădere, saii să se schimbe câtuşi de 

“puţin succesiunea în care ii serbăm, nici dilele 
lor in cursul anului. Sfintu Teodosiu va cădea 
tot la 11 Ianuariit, sfintu Macarie la 19, sfintu 
Panfilii la 16 Februarie, şi cei 40 de Mucenici 
tot la 9 Martie, şi aşa mai înainte; se înțelege 
de sine, că corecliunea datelor. nu ne silesce să 
schimbăm şi sfinţii şi să punem la 16 Februarie 
pe sfinţii Basianu şi Priscu în locul sfintului 
Panfiliiă. 
“Vine acum Paştele și cu tote sărbătorile mobile 
cari, se scie, depind de dinsul. Paştele, cea mai 
mare sărbătre a creştinătăţi, este de origină 
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judaică. Evreii-l serbaii la 14 ale lunei Nisan, 
adică chiar în diua de lună plină, urmînd după 
lună nouă ce vine imediat după echinocsul de 
primă-vară. Creştinii de origină judaică îl serbait 
cu două dile mai târdiă, adică la-16 Nisan, fără 
„distincţiune de diua in care cădea spre comemo- 
rațiunea învierei lui Crist. Creștinii de alte des- 
cendinţe (nejudaice) aii dat preferința la o du- 
minecă, asemenea apropiată de luna plină a 
echinocsului, O unire a tuturor creștinilor, ca 
să serbeze Pascile în aceeaşi di, era dorită de 
mult, mai cu deosebire de cătră Eusebii, şi rea- 
lisată la conciliile ecumenice de la Nicea în anul 
325 şi de la Antiochia la 341, când s'a hotărât ca 
Pascile să fie serbat de âci înainte de totă creş 

'tinătatea într'o duminecă. Şi fiind: că în vremea 
acelor concilii (325—341 D. C.) echinoesul (în- 
ceputul admis de primă-veră) cădea in diua de 
21 Martie şi părinţii bisericei nu bănuiaii vre-o 
„mutare a lui, s'a consacrat de cătră acele concilii 
usul de până atunci ca Pascile să fie serbate în 
întâia duminecă după întâia lună plină de pri- 
mă-vară care urmeză echinocsul de la 21 Martie. 
Putem adăoga, ceea ce este de puţin interes pen- 
tru teoria calendarului, că dacă acea lună plină 
cădea intr'o, Duminecă. Paşiile se serba Dumi- 
neca următore; 

" Acum dacă la serbarea Paștelui, voim să ră- 
mânem creştini buni şi să observăm strict regu - 
lările acelor concilii creştineşti, nu putem ne- 
greşit să facem alt-fel, de cât să-l serbăm după 
luna plină de la echinocsu de primă- vară şi de la 
21 Martie. Diua de 21 Martie sciii 'să o şăsâscă şi 

„copiii cei mici; în cât despre echinocs, trebue 
să ne adresăm la părinții bisericei cari scii ne- 
greşi! atâta carte, ca să ne spună că echinocsul 

“nu mai cade astă di la 21 Martie, ci la 9Martie. A- 
cuia naşte întrebarea, ce să facem ca să punem în 
armonie aceste două lucruri,aşa cum le-ati regulat 
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părinţii din acele concilii; să ţinem pe S6re în loc 
vre-o 12 dile şisă nu-l lăsăm să între la echinocs 
de cât când vom avea noi 21 Martie, sati, când 
s6rele vine la echinocssă ne indreptăm socotela 
„pe care am greşit'o şi să dicem 21 Martie în loc 
de 9 Martie? Răspunsul îl las pentru alţii. 

In fine o ultimă observaţiune. Pascile şi cele- 
Valte serbători, fixesaii mobile, ai fost instituite 
de creştini şi de prea sfinţii părinţi ai bisericei, 

„ca să fie serbate în periode fize de un an, ca dile 
comemorative de cutare eveniment bisericesc; 

părinţi, am păcătui chiar dacă pentru o greşală 
de socolelă călcăm canânele bisericesci, serbând 
de es. pe sfintul Sofroni (11 Martie) după echi- 
nocs, devreme ce acestsfinta fost aşedat prin ca- 
n6nele bisericei înainte de echinocs,acâsta cădind 
la 21 Martie in vremea conciliilor menționate. 
“Resultatul imediat al tuturor acestor conside- 

raţiuni este că calendaruljnostru este greşit şi în 
contradicţiune cu adevărul scienţific şi cu acela 
al bisericei; că prin urmareo îndreptare a aces- 
tei anomalii este- imperios cerută și că trebue 

goriană, adică să socotim după stilul noii, o re- 
formă corectă, basată pe sciinţă, independentă 
de ori ce dogmă bisericâscă, şi care ne-ar pune, 
ca creştini, în armonie cu disposiţiunile părin- 
ților pisericel şi a concilierilor lor. Precum sa 
făcut succesiv şi în alte ţări, trebuecuun an îna- 
inte să se fixeze ca pe anul următor imediat după 
culare qi are să se socotâscă culare ale lunet, 

“adică cu 12 dile mai înainte, şi că de aci înainte 
trei ani seculari pe rând vor fi ani ordinari, cră 
al patrulea bisextil, şi anume 1900 an ordinar 
6ră nu bisextil, 2000 rămâne bisextil; 2100, 2200, 
2300 ordinari, 2400 bisextil etc., ră cei-Palțiani 
între cei seculari rămân ca şi până acum, adică 
trei ani ordinari şi al patrulea bisextil.   

ast-fel noi negreşit am devia din dorinţele acelor | 

să ne decidem a întrodureşi la noireforma Gre- .
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APARATE ȘI FENOMENE DE I? INFLUENȚA SAU. INDUCȚIUNE BLECTRICA 
(Rev. St. An. V, 1874—75, pag. 148, 260) 

Afară de telegraful electric, de fulger şi trăs- 
net şi de explosiunea carierelor de petre, lumea 
are forte puţine noţiuni de electricitate, încă 

"mai puţine de electricitate produsă prin influ- 
enţă saii inducţiune. Dar chiar în privința fe- 
nomenelor menţionate, jdeile sunt forte confuse 
şi eronate, ba încă lumea înclinată la tot ce este 
misterios şi estravagant, pune electricitatea a- 
colo unde nu este şi. îşi face ideile cele mai 
perverse despre densa. Negreşit, nu îmi propun 
aici să fac o scâlă de elictricitate; acela care 

nuși simte demnitatea lui de om, spre a se sili 
să cunoscă puţin pe sineşi şi natura în care tră- 
esce, studiând o carte elementară de fisică, de 
istoria naturală, etc.; acela care crede că a pă- 
truns secretele naturei, îndopându-se cu para- 
logismele unei romanțe sai ale unei cărţi unde 
articole de drept reguleză legile naturei; acela 
de sigur nu va citi nici Revista de faţă. ME adre- 
sez dar către 6meni culţi cari aii noţiuni despre 
natură, expunând aci ceea-ce sciința modernă 
a descoperit mai interesant în domenul induc. 
țiunei electrice. 

Electricitatea este o sciință modernă, numai 
de vr'o 170 ani, şi fundamentele sale sunt curat 
anglice, fiind puse de către englezii Gilbert şi 
Gravy pe la 1700. Ceea ce se relată despre iînvă- 

- țatul din anticitate Thales, că frecând suceinul 
ar fi observat că atrage corpuri uşore, este o ju- 
cărie ; un fapl ale cărui consecinţe cele mai ime- 
diate nu le-a vădut Thales, cu t6tă marea lui 

pretinsă învățătură ; un fapt care a rămas iso- 

: Jat în curs de 23 de 'secoli, până la .vremea lui 
Gilbert și Gray. 

Că un corp ori şi care frecat, manifestă pro- 
prietăţi electrice, care negreşitinu constaii nu- 
mai întru a atrage fulgi şi alte"corpuri ușâre, 

„este un lucru familiar la ori-ce om puţin cult; 
"“ceea-ce este însă mai interesant, este ca un corp 

isolat să pâtă fi pus în stare; electrică de departe 
prin influența unui alt corp electrisat, fără ca 
să fie nevoe de a atinge câtuşi de puţin pe cel 
d'ântâiii corp. Faptul există şi este f6rte comun 
şi general ; dar cum se face? Eacă ceea-ce este 
încă un mister al naturei; nu avem de cât ipo-   

tese pentru explicarea lui. O maşină electrică 
ordinară (Ramsden), o butilă de Leyden, sunt 
aparate electrice care funcţioneză prin influență; 
parafulgerul lucreză prin influență; trâsnetul 
îşi aduce efectele sale prin influenţă, şi aşa mai 
inainte. O ipotesă comună pentru a explica a-. 
ceste fenomene care însă nu spune mult este 
aceea a lui Symmer, după care cele dvuă fluide 
electrice neutralisate mutual ce ar coprinde fie- 
care corp, se separă la apropierea unut corp 
electrisat, ceea-ce face ca cel d'ântâiii să iasă 
din starea lui naturală şi să se presinte cu pro- 
prietăţi noui, adică electrisat. 

Electrisarea corpurilor prin infuență a fost 
întrebuințată între alte pentru confecționare de 
diferite aparate electrice,electromagnetice, mag- 
netoelectrice, ete., cari aii diferite aplicațiuni 

practice şi teoretice şi credem că studiul celor 
mai importante din ele este cel mai bun mijloc 
de a cunosce fenomenele de influenţă sait de in- 
ducțiune electrică. Vom începe acest studiii cu 
maşina electrică a lui Holz. 

Acest instrument unul din cele mai ingeni6se 
în domenul electricităţei, a fost inventat la Ber- 

lin numai de vr'o dece anide către un particular 
Holz, şi înlocuesce astăqi universal maşina elec- 
trică cea "veche cu avantage imense în privinţa 
spațiului mic ce ocupă, a eleganţei de construc-. 
țiune, dar mai ales în privința costului relativ 
forte mic, a efectelor celor mari ce produce, a 
înlesnirei'extra-ordinare cu care funcţioneză şi 
a constanței în producţiune de elactricitate ce 

conservă chiar într'o atmosferă umedă, când 
cele-Palte maşini electrice inceteză de a lucra. 
Acest aparat presintă pe lângă tote eceste avan-' 
tage încă unul de o înaltă importanţă sciinţifică, 
pentru că produce electricitatea numai prin in- 
fluenţă şi realisă principiul de transformare a : 
mişcărei în electricitate şi vice-versa, 

Maşina! electrică de influenţă a lui Holz se 
compune din dous discuri subțiri de sticlă, de”. 
vro 40 centimetre în diametru, aşedate vertical 
forte aprope unul de altul şi unse cu un lac îso-. 
lâtor. Unul din ele pote fi pus in mişcare de ro- 
taţiune forte repede cu ajutorul de cârde şi ma-
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nivele, ficând vr?o 5 sati 6 rotaţiuni pe secundă 
şi fără cea mai mică frecare. Al douilea disc cu 
câte-va cenlimetre mai mare, este fics, are călre 
extremilăţile diametrului orizontal, două aiuri 
ovale şiportă dasupra acestora în posițiuni dia- 
metrale două armături de hârtie cu câte un colț 

„de hârtie proeminent în găurile respeelive. Ina- 
intea discului mobil şi în dreptul diametrului 

  

  
Fi 

S 

orizontal se afiă duoi conductori melalici isolaţi 
intre ici şi de restul imaşinci prin “ebonit sait cau- 
ciuc lare, terminaţi către disc cu câte: un pep-, 
tene metalic; i iar în partea opusă cu câle un'glo- 
buleţ la care sar "'scânteele electrice când ler eză” 
mașina. Ast-fel discul mobil este” coprins intre 
colții metalici pe o parle şi discul fics'cu armă- 
turile de hârtie pe cea- -Valtă parle. 
Figura 1, ne dă o idee! despre aceste disposi- 

țiuni, A este discul cel mâi mare şi fics;f, far. 
mălurile de hârlie cu “colții cşi[i în găurile res- 
pective ale sticlei. B este discul! robind,; pu şi 
p'm, conductorii ; p şi p, peptenii; mşi n elobu- 
leţele meialice între: cari se pr oduc' scânteile 
cari pot lua o lungime de vr”o 20—25 centimetre' 
şi sunt deo putere forie mare, când se anexeză 

- la maşină doui condensatori mici. 
Ca să punem acest instrument în lucrare, apro- 

  

  

piem la una din armăturile f! de ess., o bucată 
de cauciuc, sticlă, resină, ete., pe care frecând?o 
cu inâna, sait cu o blană, am electrisato puţin 
posiliv de ess., şi invertind discul mobil 3—4 
secunde ; mașina este acum încărcată cu electri- 
cilale, o reproduce pe un timp indifinit şi în 
cantități imense, cu condiţiune numai ca s%0 în. 
vertim mereii. Putem s'o lăsăm cât va timp şi 

1. 

în nemişcare, însă î obicinuit după O jumătate saii 
cel mult o oră perde electricitatea şi” trebue a- 
lunci săli presintăm din noii bucata de căuciue 
irecat. Vedem dar, că la maşina 'de faţă munca 
ce punem ca să o invertim se transformă direct în 
eleciricităte ; căci aici nu e ca la maşinele ordi- 
nare (Ramsden) unde munca o cheltuim ca să 
Ivecăm rola cea mare de sticlă la pernele 'sale 
şi ast-fel să producem electricitate prin frecare.' 

Dacă ain apropiat de ârmălura fun corp po- 
sitiv, conductorul corespundător p'm devine asc- 
menea positiv; iăr conductorul pn negativ pre- 
cum se vede în figură! Ca să înțelegem acesta și 
in genere prodiiețiunea - continuă a ambelor 
electricităţi, să considerăm cele următore: elee- 
tricitatea positivă comunicată din afara armă- 
turei f influențeză porliunea opusă a discului 
mobil, atrage către faţa internă a lui elecirici-
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Sita 
tatea negativă ă şi respinge pe acea positivă călre 

„Taţa externă despre peptene; acesta influențat la, 
rendul sâi îşi dă electricitatea negativă pentiu 
a nculralisa pe acea positivă a discului. mobil 
și cumuleză + E către m. Electricitatea nega- 

livă rămasă pe faţa înternă a discului mobil este 
transportat prin rolaţiunea lui pâna la gaura 

opusă, influenţeză armătura ci f şi o încarcă cu 
—E, care ca şi mai sus trece către n. Electricita- 
tea positivă rămasă iar pe faţa internă * la [este 

transportală prin rotaţiunea discului; către [și 
aşa înăinte pe cât timp se urmeză cn învârtirea 
maşinei. .. 
Maşina acesta a fost constr uită şi sub alte 

forme cu diferite adause unele atile altele cu 
totul de prisos şi chiar vălămătâre ; dar nu este 

aici locul dea expune şi a critica tote aceste a- 
mănunte, Faptul este că forma şi disposiţiunile 
admise astădi de autorul ci Iolz şi de Poggen- 
dorit la Berlin, sunt acele cară presintă cea mai 
mare per fecţiune. 
Nu mă voiit opri aci ca să spun cum cu acestă 

maşină se pot face cu cea mai mare înlesnire. 
tote experimentele de cursuri ; că se pol lumina 
forte frumos tuburile lui Geisslex cele mai mari, 

„că se pâte încărca cel mult în 11—15 minute, ba- 
teria electrică cea mai mare ctc.; şi Ole acestea 
fără cea mai mică ostenclă din” par lea operato- 
rului ci, scopul mei a fost dea deseri cel mai 
noi aparat eleciric care funcţioneză prin inilu- 
ență. | 

Dar un singur Iueru vreait să adaog. Dacă 
dispunem de. două asemeni maşini, saii “dacii a- 
vem na îndoită, cum sc fac astădi cu două dis- 
cură [ixe şi cu dout mobile, atunci putem pro= 
duce un fenomen de un mare inter es sriinifiie, 

Liberă p pe una din maşini de cordele cj şi elec- 
Lrisăm pe cea-lallă; după ce mai inainte am pus 
in comunicaţiune conduclorii acestor două ma- 

şine. Pe când înv ertim maşina 'electrisală, cea- 

Laltă stă: imobilă şi inactivă ; însă în curend 

  

  

discul ci mobil se pune spontaneii în mişcare de 
rolaţiune, su influenta electricităţii ce varsă 
către densa conductorii metalici electrisaţi. A- 
cesta ne aduce la cunoscinţă faptul cel mare că, 
precum prin niişcare producem electricitate, 
invers, prin electricitate putem produce mișcare, 
adică găsim o probă nouă peniru legea cea mare 
a naturei despre reciprocilatea ec ce există intre pu- 
terile sale. 
Ispunând maşina de influenţă a lui [Holz , îna- 

intea bobinei lui Ruhmhkorit am. “făcut” negreşit 
un anachronism in privinţa or dinei de inven= 
țiune a acestor instrumente; însă :cel dânlcii 

fiind un instrument de electrostatică, are -îm- 

preună cu acâsta dreptul depriorităte; căci elec- 
trostatica “precede în ori- ce privi ință 'eleebrodi- 
namica sait galvanismul.. 

- Incă pe la 1832, englesul Faraday a ficut des- 
coperirea cea mare, că putem produce un curent 
eleelric întrun cerc Sail reolor metalic închis, 

numai prin influenţa exteriâră a unui curent 

galv anie în fiinţă sati a unui magnet; Faraday a 
precisat condiliunile de producţiune si natura 

curenților protiuşi pe care ii a numit errenți de 
inducțiune, însă aci nu pulem intra în aceste 
studii curat teorelice 'cati se găsesc mai mult 

sait iai putin pe larg expuse în tratatele de Fi- 
sici. Ne vom mirgini a descrie aparatele cele 
mai interesante cari serv pentru, producţiunea 
acelor curenți și cu acestă ocasiune se va vedea 
    

     

    
Fig. 2. 

şi ceea-ce este mai important i in privinţa lor. 

Induclorul sati bobina lui Ruhmhkorit este ne- 
“contestat cel mai important aparal de inducţine. 
Inveţatul mecanic : Ruhmkorit de la Hanovra, 
stabilit de mai bine de trei-deci. ani- la Paris,-a 

"construit pe. cel dântâiii inductor de o putere . 
ceva mai: mare şi a adus la construcțiunea lui 
diterite per fecţionări par ic inventate deel:insuşi, 
parte de alți învăţaţi, ca Foucault, Pogsendorif, 
Dove, Stâhrer şi alţii. Fig. 9 şi 3, ne dă: o idee 
despre âcâstă puternică maşină aşa cum se află
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obicinuit astădi. Partea principală este formată 
de un sul mare A B, aşedat pe o cutie grosă ca 
de un lat de mână şi forte solidă. Sulul A B se 
„compune din două rânduri de sârmă de cupru 
îmbrăcată cu mătase şi isolată şi mai bine cu 
reşină topită. Intâiii vine o sârmă, gr 6să de 2—4 
milimetre, lungă de la 2 până la 4 sai 500 me- 
tre,a căreia estremitate se vede la A” şi A”. Peste 

„acesta se înfăşâră o sârmă de 1/—1/, dintrun. 
milimetru şi lungă ca de 10 mii până la 60 mii 
metre şi mai sus; extremităţile acestei sârme 
subţire sunt la A şi B. In interiorul acestei bo- 

„bine şi în lungul acsului s&i se pune o legătură 
„ îndesată de bețe subţiri de fer m6le de cea mai 
bună calitate, în număr de vro 4—500 şi chiar 
câte o dată dacă sunt mai subțiri 2— 4000 bețe; 
însă un număr aşa mare pare în general a fi de 
“prisos. Cutia pe care este aşezată bobina coprinde 
condensatorul, adică foi de mica îmbrăcate pe 
cele două feţe ale lor cu cositor, iar fie-care din 
aceste două armiăture de cositor pot fi puse prin 
sârmele n şi oin comunicaţiune cu câte una 
din extremităţile A” şi A” ale sârmci celei grâse. 
Dacă acum aducem reoforii unci baterii galva- 
nice, compuse de vr'o şse elemente Bunsen, la 
Il şi m, curentul galvanic acelei baterii va putea 
circula i în sârma cea grosă a bobinci, şi de câte 
ori îl vom deschide saii inchide, se vor produce 
în sârma cea subţire momentan, şi numai prin 
influență curenți de inducţiune deo tensiune forte 
mare pe care îi vom cunâsce după scânteile ce 
sar între A şi B. Trebue să observăm însă 10, că 
curenţii produşi la inchiderea bateriei galva- 
nice nu aă destulă tensiune ca să percurgă 
sârmă cea subţire şi lungă, ast-fel in cât scân- 
teile produse între A şi B corespund în general 
numai la deschiderea curentului primitiv. Al 
2-lea, că scânteile dintre A B sunt cu atât mai 
dese şi mai puternice cu cât întrerupțiunile cu- 
rentului primitiv se fac mai des şi mai brusc, 
Pentru acesta sa şi inventat diferite aparate 
speciale, simple ciocane, sati. întreruptori cu 
mercuriii exclusiv întrebuinţaţi la aparatele cele 
mari. Fig. 2 ue dă o idee despre construcțiunea 
lor. Pe o tablă mică se află un electromagnet 
mic M şi două păhărele de sticlă cu fund de me- 
tal coprindând puțin mercur şi ceva alcol da- 
supra. O pârghie orizontală C G G fixată lao 
lamă verticală şi cu două vârfuri de platină PP! 
ce atârnă în păhărele pole oscila f6rte lesne şi 
cu mare repediciune. Curentul bateriei de vro 
şese elemente mari Bunsen este adus prin sir- 
mele a, b, trece prin paharul p, pârghia C G, 
lama S şi eşind prin sârmele [ şi m, este condus 
în sârma cea grâsă A A'a bobinei. La dr cpta în 
E un singur element Bunsen îşi trimite curentul 

  

  

stii la paharul p'şi la electromagnetul M; acesta - 
trage atunci pârghia c, verfurile p p' es din mer- 
cur si curenţii sunt întrerupţi. Lama S oscilând, 
vârfurile pp'intră din noi în mercurşi curenţii se - 
află restabiliţi; ca să fie din noii întrerupţi prin 
atracțiunea pârghiei C de către electromagnetul 
M şi aşa inainte; la fie-care deschidere a curen- 
tulut sare între A şi B o scânteie mare şi puter- 
nică care după aparate pote să fie de laun centi- 
metru până la 30, 40, 50 şi 60 centimetre. Efec- 
tele acestor scântei sunt îngrozitore şi compa- 
rabile numai cu acelea ale trăsnetului ; omul şi 
animalele cele mai mari lovite de densa mor 
îndată ca şi de trăsnet ; sticle grâse de un cen- 
timetru, bine isolate sunt găurile imediat ete. 
După cum se vede aceste aparate sunt forte pe- 
riculose şi se cer cele mai mari precauţiuni când 
operăm cu ele. Efectele lor nu ait ajuns la acestă 
mărime de cât cu ajutorul condensatorului şi a 
legăturei de bete de fer băgate în interioiul bo- 
binci ; se înelege de sine că lungimea sârmei 
subțire şi modul intrerupţiunei cu mercur con- 
iribuesc esenţial la mărimea efectelor. 
Avantagele câştigate prin introducerea legă- 

turei de bete de fer in interiorul bobinei nu sunt 
greii de înţeles. In adevăr, când închidem şi des- 
chidem curentul primitiv, acel fer se magnelisă 
şi se desmagnetisă şi prin urmare contribue şi 
el i împreună cu curentul primitiv, ca să producă 
curenţi de inductiune; aceştia sunt dară provo- 
cați in sârma cea subțire prin acțiunea unilă a 
curentului galvanic din sârma cea grâsă şi a 
magnetismului din fer şi sunt prin urmare mai 
puternici în bobine cu bete de fer de cât când 
acestea ar lipsi. 
 Explicareaefcotelorbune produseprin conden- 
sator nu sunt aşa lesne de exyilicat, ba incă nici nu 
suntem pe deplin luminaţi despre modul în care 
el lucreză; probabil că el servesce ca să păstreze 
electricităţile la deschiderea curentului primitiv 
şi să micşoreze prin urmare scânteia, făcându-se 
ast-fel deschiderea mai bruscă, prin urmare cu- 
rentul de inilucțiune mai puternic. Terminând 
vreaii să observ că cabinetul nostru de lisică de 
la Universiiatea din Bucu:esci, posedă una din 
bobinele cele mai mari din lumne, din care nu 

sciii dacă se mai găsesc încă vre una două în 
t6lă lumea, | 

Machinele nagnetoelecirice sunt incă aparate 
de inducțiune, însă aci curenţii sunt produşi 
prin influenţa magneţilor, iar nu a curenților 
galvanici ; asemenea aparate sunt acelea ale lui 
Clarke, Stâhrer, Siemens şi a altor; iacă prin- 
cipiul după care sunt făcute: Pe un ax solid ce 
se pole înverti cu mare repediciune sunt aşezate 
una sai mai multe bobine formate de un cilin-
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dru de fer mâle înfâşurat cu o sirmă lungă şi 
isolată de cupru. Aceste bobine în timpul rota- 
țiunei lor înaintea polilor unui sait mai multor 
magneţi de oțel, fixaţi pe o machină, se apropie 
şi se depărteză alternativ de acei poli; cilindri 
de fer din interiorul lor se magnetisă şi se des- 
magnetisă şi produc curenţi pe inducţiune în 
sîirma atelor bobine. După numărul şi puterea 
„magneţilor de oţel, după numărul şi mărimea 
bobinelor, dar mai ales după grosimea sirmei 
din bobine, curenţii acestor aparate 'sunt mai 

tari saii mai slabi şi pot servi pentru efecte de 

tensiune sau pentru efecte de. cantitate, de cs. 
pentru producţiune de lumină electrică. Pentru 
luminatul farilor pe mare se întrebuinţeză ase- 
menea machine mari, cari însă nu pot fi puse 
În mișcare de cât numai cu puterea vaporilor, 
"Mult mai interesante sunt machinele dinamo- 

elecirice de o invenţiune cu totul nouă a lui Sie- 
mens din Berlin şi perfecţionate de englesul 
Ladd. Aceste machine sunt pentru producțiune 
de curenţi galvanici, ceia ce machinele de influ- 
enţă a lui Holz sunt pentru producţiune de elec- : 
tricitate statică. Şi in aceste aparate Ladd, ca şi 

în acele 'Holz, mişcarea este transformată în 
electricitate; şi avem ast-fel un noit exemplu 
de ecuivalența puterilor şi de transformarea 
mutuală a lor. Fig. 4 ne dă o idee despre 
această maşină ; ea se - ÎN 
compune din doi e- 

lectromagneţi mari A, 

B împreunaţi pe sus 

printr'o tablă grosă de 

fer, tâtă ferăria fiind de 

fer mâle. Electromag- 

neţii sunt după sistema 

Jui Siemens turtiţi şi 

presinti poli de o es- 

tensiune mare, ceea ce . 

cresce efectele întrun 

mod extraordinar. In- 

tre aceşti poli se) pote 
înverti cu mare repe- 
diciune o. bobină: tot 
sistema Siemens, adică 
lungă şi turtită, 'sirma 
fiind înfăşurată în lun- 
gul ferului, şi polii pre- 
sintând asemenea o es- 
tensiune mare. Acâstă 
bobină este îndoită, 
purtând două sirme pe 
densa ; extremităţile: uneia sunt puse în comu- 

nicaţiune cu acele ale sirmei din electromagne- 
tul cel mare A B, iar extremităţile celeşzalte se 
văd la a şi b. Bobina se vede cu un cap înainte 

  
  

  
(Fig. 4.) 

  

la $; iar C este curdua care o pune în mișcare 
repede: de rotaţiune. Cele alte amănunte de con- 
strucţiune Je lăsăm aci la o parte, ca să nu adu- 
cem confusiunela acest prim studiial aparatului. 

Ca să punem în lucrare acestă machină pro: 
cedăm precuim urmeză: Liberăm extremităţile 
sîrmei clectromagnetului A B şi le punem pen- 
tru câte-va secunde în comunicaţiune cu reofo- 
rii unei baterii Bunsen de câte-va elemente ; 

după depărtarea bateriei, electromagnetul totuşi 
a conservat puţin magnetism pe care avem să'l 
întărim prin mişcare precum urmeză: Restabi- 
lim comunicaţiunea între electromaguet şi -în- 
teia sîrmă a bobinei menţionată mai sus şi în- 
vertim machina forte repede; ast-fel producem 
curenţi de inducțiune cari se întorc îndărăt în 
sirma electromagnetului şi întăresc magnetis- 
mul lui până la puterea maximală a lui. Atunci 
acesta devenit, numai în timpul rotaţiunei, un 
magnet tare, lucreză asupra sirmei a doua din 
bobină, ca la machinele magnetoelectrice des- 
crise mal sus; ast-fel primim de la a şi D un cu- 
rent de inducţiune puternică şi în cantitate e- 
gală cu acela al unei baterii de 50 sait 60 ele- 
mente Bunseu, negreşit numai dacă machina 
dinamoelectrică posedă dimensiuni forte mari 
când atunci trebuesce pusă în mişcare cu ajuto- 
rul unci machine cu vapori. _ 

Iacă ce este mai esen- 
țial în privința induc- 
(țiunei electrice dim- 
preună şi cu aparatele. . 
cele mai importante la 
cari ea a' dat nascere,. 

-O recapilulare în a- . 
câstă privinţă nu mi se 
pare cu totul de prisos. 
Din ceca ce sa dis re- 
sultă că putem produce 
asupra unui conductor 
electricitate fâră ce să'] 
atingem de departe nu- 
mai printr'o influenţă 
exteriră ; electricitate 

ast-fel produsă sa nu- 
mit clectricitate prin 
influență sai de induc- 

“ țiune, 
Ca să mărim canti- 

tatea şi tensiunea a- 
cestei eleciricităţi de 
inducţiune ne servim 

saii de sistema întrerupțiunilor dese şi brusce 
saii de principiul mişcărei, transformând-o în 
electricitate, | ” | 
Avem patru categorii de aparate pentru a re-
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-alisa electricitatea prin ir Nuenţă saii de induc- 
Hune: 

1. Machine dinamoelecirice prin inlluenţă, ti- 
pul lor fiind aceea a lui Holz, în care mişcarea 
face totul; ea regenercză în fie-care moment e- 
lectricitatea şi inmulțesce fară margini puțina 
dosă de electricitate ce am dat machinei la în- 
cepulul lucrării. 

2. Machine dinamoelectrice, lipul lor fiind 
acela al lui Siemens saii Ladd, în cari asemenea 
mişcarea face tot, producend necontenit un cu- 
rent special care întăresce electro- magueții. 

3. Inductorii, bobina lui Ruhmkorif servin- 
du-le de tip; aci frecuenţa întrerupțiunilor 
face tot. 

| 
”] 

2 

4 Machine magnetoelectrice în cari schimba. 
rea polilor face tot. Aci trebue să,ne ferim de a 
crede că mişcarea are rolul principal; prin miş- 
care nu facem alt-ceva, de cât să: presinlăm o 
bobină succesivă polilor unui magnet şi prin 
acesta să provocăm curentul de inducțiune. 

In fine trebue să observăm că electricitatea 
prin influenţă sait de inducțiune este de aceiaşi 
natură ca ori-ce altă electricitate; se divide şi 
ea în electricitate slalică şi dinamică numai că 
în genere este caracteristică printr'o tensiune 
mare, care la unele aparate pote deveni ingro- 
zităre, precum la aparatele luj Ruhmkorif.” 

i 0 a 
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PRESA HIDRAULICA 
(Rev. St. An VI, 1875—76, p. 292), 

Cabinetul nostru de fisică, al universităţei Bu- | 
curesci, sa îmbogăţit dilele acestea cu un în- 
strument noii de dimensiuni şi de o putere, aşa 
cum nu se găsesc în asemenea institute de cât 
numai fGrte escepţional. Din vre-o opt-spre-dece 
cabinete de [isică ale continentului ceam avut. 
ocasiune să visitez până acum 'doi sai trei ani, 
nici unul nu are o asemenea maşină nici pe ju- 
mătate de tare. Se înțelege însă de sine că inidus- 
tria le posedă negreşit în dimensiuni şi putere 
incă cu mult mai mari. 

Presa hidraulică este maşina cea mai i puternică 
pentru a produce presiunile cele mai mari 
posibile,. aşa-de necesarii industriei, şi tot de 
o dată în modul cel -mai simplu şi cu o'mică 
cheltuială de muncă din partea operatorului, 
Este-clar că cu o mică schimbare a dispositivu- 

  

  

    

maşina destinată să producă presiunile cele maţ 
mari la care a ajuns arla omului, presa idrau- 
lică, 

_ Bramah a obținut o patentă (brevet) pentru 
acestă invenţiune. Însă 'abia dout- deci de ani 
maj târdiit sa introdus, forte rar, în industria 

| englesă; la 1518. s'a cunoscut acestă maşină în 

Germania, şi la 1822 în Francia ; dar ati mai tre- 

cut ani mulți până când ea să devie deun us co- 
mun, cum este astă-di. , 

Cu tâte că priacipiul de construcțiune a pre- 
selor idraulice este acelaş pentru tâte, ele diferă 
insă mal mult saii mai puţin-în amănuntele ese- 
cutării. Fig. 1 repiesintă o secțiune” verticală, 

fig. 2 represintă în perspectivă un model de 
presă.   Veste un vas mare de. fer turnat de calitate 

  

  

  

lui acâstă maşină pote servi şi pentru 'tracțiuni 
de £ aceiaşi mărime ca şi presiunile. Acestă ma- 
şină este o inv eațiune curat englesă din finele 
secolului trecut, de pe la 1796. 
“Francesul Pascal care, după cum se scie, s'a 

ocupat cu câte-va cestiuni de fisică relative la 
licide şi la atmosferă, a emis pe la 1653 ideea că 
neegala presiune a lichidelor pe suprafețe de di- 
ferite dimensiuni ar putea fi întrebuințată ca 
putere motore la maşine. Nimeni nu a profitat 
de acestă idee în curs de 130 ani, până când 

* mecanicul engles Bramah a esecutat: pe la 1796 

  

Fig. 1 

super i6ră şi lucrat la strung, deo grosime enormă 
şi de cea mai mare soliditate posibilă ; în inte- 
riorul lui se pote introduce puţină apă piin ca- 
nalul C şi pompa P. Un piston solid D, aseme- 
nea dc fer turnat, care la maşinele cele mari, ca 
a nâstră, se face for le gros în pereţi şi gol inăun- 
tru, se pote mişca, [âră frecare, în interiorul va- 
sului V; în partea superi6ră a acestui piston se 

„află fiSată o tablă mare asemenea de fer. turnat: 
destinată să producă presiunea sapte corpului 
Q. Dacă lucrăm asupra pârghii ZYX și a pom- 
pei P vom umplea văsul V cu apă şi continuând  
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a introduce apa, vom esercita o presiune asupra 
basei pistonului D, care se va mişca în sus şi în- 
tâlnind o piedică o va comprima. O tablă de fer 
forte solidă T, fixată pe patru stâlpi de fer lu- 
craţi la strung, cari şi aceştia sunt legaţi întrun 
„mod invariabil cu vasul V, presintă acea pedică. 
Când esercităm presiunea pe apa din vasul V, 
fundul acestuia şi împreună cu el şi tabla Trag 
în jos, pistonul D şi cu tabla lui sunt irapinse 
în sus, ast-fel în cât objectul Q va îi strivit între 

„cele două table. A: 
cum r&mâne să ar&- | i 

Maşina nouă a cabinetului nostru este desti- 
nată să producă, ca maximum, o presiune reală 
de 2,500 kilograme sai 95 tone; ea este lucrată 

în atelierul lui Secretan la Paris. Un manome- 
tru precis, care se vede la B la drepta fig. 2, lu- 
erat în fabrica lui Bourdon, arată presiunile în 
atmosfere, mergând până la 250 atmosfere. A- 
cestă maşină cântăresce pe la 7 cântare saii 350 
kilograme, 

In privinţa: dimensiunilor acestei maşini şi în 
generala. tutulor 
preselor idraulice, 

  

  

tăm mijlocele prin 

  

de ori-ce putere, tre-   

    care se evită eşirea 
saii întârcerea apei, 
căci în acel casefec- 
tul presiunei va fi 
pierdut. | 

Mai întâiii două 

ventile conice de 
metal, v și u, ce se 
află în corpul de 
pompă, deschiden- 

    
    

  

  
  

du-se amândouă de 
jos in sus, permit 
apei să intre succe- 

„„ Siv în pompă şi în 
canalulc;apoi închi- 
zendu-se nu o lasă 

"să se întârcă îndă- 
Tăl. O piele anulară şi încovoiată pp indesatăi că-, 

tre pistonul D, prin însuşi presiunea esercitată 
pe apă, nu lasă apa să se strecore pe de-alături 
cu acesta. 

„Presiunea nominală saii teoretică produsă cu 
acest aparat se pâte calcula f6rie simplu după 
principiile cunoscute ale idrostaticei şi ale pâr- 
ghiilor. Să admitem că pistonul cel mare D are 
un diametru de 15 ori mai mare de cât acela al 
pistonului y din pompă; secţiunile acestor două 
pistâne vor avea între ele, după cum învaţă geo- 
metria, raportul pătratelor acelor diametre, a- 
dică $ ș 295 ; 1, ast-fel că o presiune esercitată la 

Y va produce la D un sfect de 225 ori mai mare; 
dacă acum raportul bracielor de pârghia ZI: ZY. 
este ; ; 10; 1, se înțelege lesne că apăsând la A 
cu putere de 10 kilograme, vom avea la Yo 
presiune de 100 şi prin urmare pistonul lui 
D va merge în sus cu o putere de 225X100, 
adică de 92,500 chilograme, sait de 22 tone și 
mai bine. Presiunea însă produsă în realitate 
între table este în general mai mică cu 1/4 sait 
chiar cu 1/3, din causa frecărilor şi a pierderilor 

de apă care sunt inevitabile; în esemplul nostru 
ea ar [i de vre-o 15 saii 16 tone. 

   

  

  bue să nej formăm 
o idee corectă; Să 
nu ne aşteptăm la 
ceva aparate colo- 
sale în mărime; din 
coniră ele sunt forte 
mici. în raport cu 

* puterea enormă ce 
desvoltă.Maşina n6- 
strănuocupăun spa- 

  
   

cub cu laturea de 80 
centimetre. Apara- 
tele cele mai puter- 
nice sunt puţin mai 
mari de cât acesta 
numai înălțimea 

stâlpilor SS şi "dimensiunea tablelor T pâte 
varia întrun mod:mai notabil de la un aparat 
la altul, după destinațiunea specială a lui. In 
indăstrie se fac prese.de o putere reală de 20, 50 
100 şi chiar de 200 tone saii 200,000 chilograme. 
Ele se intrebuinţeză la compresiunea baloturilor 
cu marie, la fabricaţiunea hârtiei, la storcerea 
sfeclelor pentru fabricaţiunea zachărului şi altele. 
Rotele vagânelor după căile ferate şi a locomo- 
tivelor se fixcză pe osiile lor prin simpla pre- 
siune de prese puternice, , 

Aceste prese pot i încă servi şi pentru a produce 
tracliuni de aceiaşi mărime ca şi presiunile. Să 
ne inchipuim că în partea inferidră a pistonului 
D S'a fixat o vargă de fier care trece 'printr'o 
gaură lăsată în fundul vasului cel mare V; a- 
cestă vargă va fi trasă în sus cu aceiaşi putere 
de 20, 50 sati 100 tone şi va putea servi ca să în- 
tinză vergele de metal, sait să producă alte trac- 
țiuni mari, unde se cere o putere mecanică mare. 
In fine trebue să observăm că presiunile, pre- 
cum şi tracţiunile esercitate de acâsiă presă se 
produc progresiv şi forte liniscit, fără zgomot 
sait zguduituri, cum s'ar face prin întrebuinţa- 
rea puterei vaporilor. 

= ţii mai mare deun 

     



VI. ARTICOLE PUBLIGATE ÎN DIVERSE REVISTE ŞI ZIARE 
n. 

LEIBXIIZ ȘI AEWIOX SAU DESCOPERIREA UALCULULUI INFIMITESIMAL 
(Transacţiuni literare şi sciințifice, 1872, p. 180. ) 

Una din descoperirile cele mai mari, putem 

dice cea mai sublimă producţiune:a spiritului 
omenesc, este necontestat aceea a calculului infi- 

nitesimal. Sunt descoperiri, precum aceea a ma- 
şinelor cu vapori, a telegralului, a căror impor- 

tanţă şi valore este simțită de totă lumea, pen- 

tru că ai o aplicațiune imediată şi generală la 
trebuințele vieţei sociale. Altele, ca aceca care 
ne ocupă aici, de şi de o importanţă chiar mai 
mare, şi de o aplicaţiune tot aşa de întinsă şi 
mai variată, scapă însă obicinuit preţuirei mul- 
țimei şi numai un mic număr de iniţiaţi la sci- 
inţe recunssce tot meritul unei asemenea pro- 
ducțiuni. Dacă ne gândim la progresul şi por- 

fecţiunea la care aii ajuns sciințele esacte cu aju- 
torul calculului infinitesimal, dacă obsevăm că 
tot ce se cunoscea din aceste sciințe până la 

epoca memorabilă a lui Newton şi Leibnitz, in- 
veniatorii acelui calcul, este absolut nimica 

pelângă extensiunea şi desvoliarea lor de astădi; 
dacă considerăm că nici o sciinţă teoretică, fie 
cât de elementară, nu pote exista fără noțiuni 
infinitesimale, şi că nici o aplicaţiune la arte și 
industrii, la mecanică, hidraulică, navi gațiune 
etc. nu se pâie face cu avantagiii şi inti”un mod, 
rațional, fără teorie: atunci ne vom convinge, 
nu ne va mai r&mânea nici o indoială despre 
importanța cea mare a nouci doctrinea lui Leib: 
nitz şi Newton. : 

Doctrine aşa de importante i însă nu puteaii să 

rămână mult timp proprietatea exclusivă a cinci 

saii dece învăţaţi. In curend studiul lor a deve- 
nit general şi în tâte ţările luminate instrucţiu- 
nea a primit şi primesce încă pe [fie-care di o ast- 
fel de direcţiune, ca t6tă lumea scolastică să fie 
iniţiată, fie chiar în modul cel mai elementar, 
cu principiile pe care se baseză acestă scjinţă, 
sait mai bine acestă metodă nouă. Pentru acesta 
însă, şi ca să'şi aducă aceste doctrine noui tot. 
efectul lor, nu ajung numai cursuri universitare, 
cât de profunde şi sistematice; se cere încă ca   

primul impuls să fie dat chiar de la periodul 
studiilor preparatorii şi enciclopedice, vreaii să 
dic acele ale gimnasiilor saii liceelor: ceea ce se 
ş realisă mai mult sai mai puţin în ţările unde 
arta pedagogică a făcut progresele cele mai mari. 

Sigur că numai în ţări barbare şi inculie nu ai 
fost încă introduse, sai abia se introduc şi în 
gradul ce] mai rudimentarasemeneca studii, Dar 
cum ar trebui să fie calificate ţările în cari sar 

manifesta tendinţe de a distruge asemenea! stu- 
dii şi în genere ori-ce studiii superior; ţări în 
cari studiile secundare în loc de a prepara im- 
pulsul cerut pentru desvoltările universitare, ar 
tinde în genere, prin însăşi alegerea metâdelor, 
să stingă până şi cea mai mică scânteie a lumi- 
nci matematice şi a sciințelor esacte în genere? 
Nu este greit de a găsi răspunsul la acestă între- 
bare. 
„Este forte dificil să ne [ormăm o idee cât de 

puţin complectă despre noua sciinţă a calculu- 
lui infinitesimale, fără a intra în studiul ci cu o 
extensiune suficientă şi cu ajutorul de formule, 
şi de nolaţiuni matematice; dar este tot aşa de 
puţin satisfăcător de'a expune aici consideraţi- 
uni asupra acestui calcul, fără Gre-care noţiuni 
prealabile despre natura lui. Câte-va exemple, 
ne vor pregăti pentru acesta. 

Să considerăm o maşină carelucreză prin pu- 
terea vaporilor ; acâsta apasă pe un piston şi îl 
-mişcă alternativ în jos şi în sus, sait la drepla şi 
la stânga, întrun cuvînt, printr'un mecanism 
special, numit distribuţiunea vaporilor, îi -co- 
munică o mişcare pendulară saii oscilatorie. 

Acâsta se transmite. prin braţe de pârghii saii 
nianivele, dispuse înt”un: mod convenabil, u- 
nui ax de rotaţiune sait drug, care pune în 
mişcare totă maşina şi produce lucrul exterior. 
Acest din urmă depinde esenţial de lucrul ce 
fac vapoarele ridicând pistonul, şi este de cea 
mai mare trebuinţă pentru.un mecanic să scie 
să prețuâscă lucrul vaporilor, între altele ca să 
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cunoscă a câta parte din lucrul cheltuit cu va- 
pori se utiliscză în exterior. Vaporile însă nu lu- 
creză unilorm asupra pistonului în cursul unci 
mişcări a lui de sus în jos, sati de jos în sus: 
Acesta începe a se mişca încet, merge din ce in 
ce mai curând, câştigă un maximum de iuțelă pe 
la jumătatea cilindrului, apoi începe a se mişca 
mai încet, se opresce şi se întârce îndărăt cu 
acelcşi variaţiuni de iuţslă, ca şi în periodul în- 
IGiit al mişcărei. Lucrul însuşi al "vaporilor va- 
riadă cu iutcla la fie-care moment; cl este ne- 
greşit [6rle puţin întrun moment, este numai un 
lucru elementar sai, după cum se dice di/eren- 
țial ; dar suma sait integralul de asemenea lucru 
elementar, executat cu continuitate întwun limp 
determinat, va da lucrul total. Calculul infini- 
tesimal arată metode pentru a exprima acel lu- 
cru elementar şi pentru a face suma de nisce 
asemenea lucruri elementare, sait după cum se 
dice încă integralul lui. Alt-tel n'ar fi fost cu pu- 
tinţă de a găsi prin teorie valârea unui lucru Lo- 
tal a cărui producţiune variadă la fie-care mo- 
meni. - 
Curcubeul este unul din fenomenele naturale 

cele mai interesante a cărui esplicaţiune se cu- 
nosce din fisică. Newton a arâlat că o radă de 
lumină albă a sârelui întâlnind picături de ploic, 
'se descompune în raze de diferite colori şi totde 
odată prihesce şi o deviațiune mai mare sait mai 
mică din direcţiunea ci primitivă. Acestă devia- 
ținne p6te deveni maximală, când atunci se pro- 
duce fenomenul curcubeului. Calculul infinite- 
simal ne dă mediile pentru a determina pe acest 
maximuna, a 

La acestea am putea să mai adăogăm o mul- 
țime de alte exemple; problemele cele mai di- 
verse, cari sait credut nesolubile, aii fost desle- 
gale într'un moment prin acestă metodă nouă şi 

"sublimă a matematicei, producţiune simultance. 
a geniului a duoi 6meni mari: al lui Leibnitz şi 
Newton. 

> Gotifried Wilhelm, baron de Leibnitz, sa năs- 
cut în anul 1646, Iunie 21 st. v., în oraşul Lip- 
sca, de tată profesore de drept la acea universi- 
tate; el insuși a fost doctor de drept, și la 1672 
deveni consilier la Inalta curte de justitie. a 
Electorelui de Mainz, apoi consilier al ducelui 
de Braunsweig, bibliotecar şi membru munici- 
pal: mai terdiii consilier întin şi istoriograf al 
ducelui de Hannover. Pulin mai înaintea mor- 
ței sale (14 Noembrie 1716 st.n.) a fost înălțat la 
rangul de baron și consilier al imperiului. EL 
este fundatorul Academiei de sciinţe din Berlin 
in anul 17C0 şi preşedinte pe viață; membru a] 

„Academiei din Paris încă de la 1669 şi al Royal 
Sociely din London de la 1673 înainte. | 

  

  

Leibnitz era un geniii ardinte şi pălrundător ; 
era de ajuns să audă de o problemă cea mai di- 
ficilă de mecanică sait de matematică ca să o re- 
solve într”o clipă, dar nu avea perseveranţa ca 
să urmărescă tote consecințele acelei resoluţiuni; 
scrierile sale sunt numerdse şi variate. Numai 
corespondența matematică formâză trei volume 
mari şi fie-care memorii şi corespondenţă a lui 
coprinde o invenţiune nouă. Unul din acele me- 
morii: «Theoria molus absitracti et concreli» din 
anul 1671 cuprinde deja cea dinteiii idee despre 
câlini infinit de mici saă diferenţiale. Un alt 
memoriii publica! în «Acta eruditorium Lipsiae: 
din 168» Aova melhodus pro mazimis el mini- 
mis, intemque tangelibus» ete. expune principiile 
calculului diferențial, introduce notaţiunile usi- 
tate cu d. dd ete. şi arătă pentru întcia 6ră me- 
lodele cunoscute astă-di de maxima și de mi- 
nima precum şi aceia a tangentelor. La 1686 da- 

teoria polerei viue atăt de întrebuințată în meca- 
nică. Apoi urmeză o lucrare «de geometria recon- 
dila et analisi etc.» unde descoperă Calculul inte- 
gral şi o mulţime de alte lucrări de analisă ma- 
tematică şi de mecanica analitică. Ş 

Sir Isaac Newlon fiul unui mic proprietar, năs- 
cut la Woolsthorpe în Lincolnshire în anul 1642 
Decembre 25 st. v., a obţinut titlurile academice 
la 'Trinity-Colege în Cambridge şi a funcţionat 
aici ca profesor de matematică de la 1669 până 
la 1702; iar de aci înainte şi până la mortea. lui 
(31 Martie 1727 st. n.) a trăit la Londra ca direc- 
tor Monedei cu remunerațiune anuală de 1500 
livr..sterl. De la 1701 membru Parlamentului - 
englez şi de la 1705 ridicat la titlul de Sir. Mem- 
bru al toyal Society de la 1671, președinte al Ei de 
la 1703 şi membru al Academici din Paris de la 
1699. , | , 
Newton este necontestat cel mai mare învăţat, 

cugetătorul cel mai profund, geniul cel mai ex- 
iraordinar care a esistat pepământ. Astronomia, 
fisica şi matematica îi datorese de o potrivă per- 
fecţionarea şi desvoltarea lor. Scrierile lui sunt 
numerose, unele publicate după mortea lui; 
câte-va trateză şi despre objecte de teologie şi li- 
teratură. «Philosophiae naturalis principia ma- 
thematica» publicate pentru prima 6ră la 1687 
formeză cel mai renumit op al lui şi cuprind le- 
gile gravitaţiunei, teoria refracţiunei, a propa- 
gațiunci sunetului etc., precum şi aplicaţiunea 
principiilor calculului diferenţial. — Opties or a 
Treatise of light ctc.1704, cuprinde icoria disper- 
siunci etc. — Arithmelica universalis unde se află 
şi resoluțiunea ccuaţiunilor numerice de grade 
snperire. Method of [lucsions unde se află expusă 
teoria şi descoperirea calculului diferenţial Şi 
alte multe. — Newlon este inventatorul telesco- 

x
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pului ce pârtă numele lui şi este astă-di de un 
uz general sub numele de telescop al lui Foucaut; 
care a adus multe perfecţionări importante. 

Ast-lel vedem că Leibnitz şi Newton descope- 
riră calculul diferenţial aprâpe simultaneit, dar 
independent unul de atull; calculul integral 
insă r&mâne invenţiuneexclusivă a celui dinteiit. 
Dacă trebue să fixăm epoca unei descoperiri la 

“cea dintâiii apariţiune a ci în public, atunci 
Newlon apare în anul 1677 la inteia publicațiune 

„a Principiilor lui de şi aici nu se vădu de cât nu- 
mai resuliatele metodei pe care o ţinea secretii 
şi nu se-publică de cât după moartea lui la 1735 
în «Method of flucsions». Leibnilz apare în public 
încă din anul 1671 în Theoria molus, de şi me- 

toda se afla incomplect desvoltată abia la 1684 
_în Nova melhodus pro -tagenlibus etc. Dacă im- 
prejurările cari ati însoţit acestă descoperire ar 

fi fost din capul locului aşa de limpezite, negre- 
şit mar, fi rămas nici un pretext de disculat:. 
Leibnitz ar trebui să fie recunoscut ca singurul 
inventator. Dar de şi cele dinteiii publicaţiuni 

dateză respectiv de la 1671 şi 1687, sc inţelege că 
aceste două geniuri posedaii deja de mai înainte 
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principiile metodelor lor, sai servit de densele 
la soluţiunea diferitelor probleme şi ceca ce com- 
plici cazul şi mai mult este că au existat cores- 
pondenţe anteridre acelor publicaţinni între în- 
'suşi Newton şi Leibnitz. Lupta în privința prio- 
„rități a ţinut mai bine de un secol şi ma adus 
nică un resultat, de câtică amândoi ai drepturi 
egale la acestă invenţiune. 

De atunci încâce calculul infinitesimal a pri- 

mit o mulţime de desvoltări prin lucrările îra- 
ților Bernuolli şi ale lui Euler din Elveţia şi în 
timpurile moderne prin Lagrange, Cauchy, Ga-. 
uss, Iacobi şi alţii. Progresele cele mai mari însă 

sati făcut în paralel cu progresul sciinţelor na- 
turale, mai cu scmă a mecanicei, astronomiei şi 

fisicei malematice. Problemele cele mai impor- 
tante din aceste sciințe găsci soluțiunea lor cu 
ajutorul calculului 'infinitesimal, însă cerci 

pentru aceslea o pertecţionare: mai mare a me- 

todelor, care nu înterdia a se face pe măsura că 

analisa infinitesimal probă din ce în ce mai 
convingător importanţa : sa în studiile sciinţilor 
esacte. 

==
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“RESUMATUL CONFERINȚELOR ŢINUTE LA UNIVERSITATEA DIN CAPITALĂ 
- (ÎN DILELE DE '20 IANUARIE, 6, 20, 27 FEBRUARIE Şi 6 MARTIE 1883), 

ASUPRA 

PROGRESELOR RECENTE ALE ELECTRICITĂȚEI 
(Broşură publicată în anul 1853) 

  

CONFERINŢA ÎNTEIA 

Electricitatea a făcut în anii din urmă nisce 
progrese aşa de mari şi aşa de repedi, în câta 
surprins lumea aprope fără veste, fără ca lumea 
să polă urma aceste desvoltăni ale eleciricităţei 
într'un mod raţional. Cu loteastea lucrul nueste 
pentru toţi tocmai aşa. Acei, cari se ocupail cu 
sciința, ai putut vedea aceste progrese venind 
şi desvoltându-se cu încetul încă din anul 1831, 
când marele geniii al englesului Faraday a des- 

» coperit curenţii de inducţiune; numajfaceste pro- 
grese'aii mers f6rie repede de atunci până la 1870 
şi de aici încâce cu orepediciune extraordinară. 

Ca să putem expune aceste progrese înir'un 
mod raţional şi ca să luăm o cunoscinţă reală a 
lucrurilor, irebue să arătăm maj întâi 6re-care 
principii astipra electricităţii statice şi a acelei 
dynamice saii a galvanismului. | 

Sciinţa electricităţii aparţine timpurilor mo- 
derne; ca fondator pote fi considerat englesul 
Gilbert, care în anii 1600 —'1630 a stabilit fap- 
iul, că diferitele corpuri frecate capătă proprie- 

- tatea de a atrage corpuri uşore, ce s'a numit elec- 
iricitate. Otto de Guericke din Magdeburg in- 
venteză la 1650 mașia electrică, care de atunci 
şi până astă-di a primit multe şi mari perlecţio- 
nări. Englesul Gray şi francesul Dufay ne în- văţa pe la 1730 să deosebim corpuri buni con- 
ductori ai electricităţei şi r&i conductori, sai 
isolatori. Apoi se stabilesce prin experimente 
înaintea publicului, diferenţa între electricita- 
tea positivă şi negativă, şi se demonstră legea 
că două corpuri frecate între ele primesc elec- 
tricităţile contrarii, precum şi legea că electri- 
cităţile de acelaşi fel se resping, iar acele de fel 
conirariii se atrag; se arată apoi un pendul elec- - 
tric de construcțiune nouă, un electroscop Tâp- 
ler de o mare simțibilitate, precum şi două ma- 
şine electrice! de influenţă, sistema Holiz; se     

explică principiul condensatorilor electrici, sai 
a ast-fel numitelor butile de Leyden; se arată 
scânteia electrică în aiferite forme, precum şi 
un tub scânteetor. - 

Descărcarea electrică, sai combinaţiunea ce- 
lor două electricităţi, făcându-se prin mijlocirea 
unui corp, produce asupra lui diferite efecte din 
cari cele ma! principale sunt: 

10 Efectele fisiologice asupra corpurilor ani- 
male cari constaii în comoțiuni mai mult sati 
mai puţin violente; | 

20 Efectele mecanice spre e.căror demon- 
strare ca exemplu aă fost găurite mai multe car- 
tone prin scânteia electrică; 

30 Efectele calorice ; sati aprins corpuri infla- 
mabile,ca eter, hydrogen (în pistolul lui Volta) ete 

  

| CONFERINŢA A.DOUA 
In anul 1879 fisicul itâlian Volta a descoperit 

curenţii electrici cari se produc la contactul a 
două metale cu un lichid; condiţiune esenţială 
pentru producțiunea curenților fiind, după cum 
astă-di se scie în mod neconiestat, ca lichidul 
să exercite o acțiune chimică asupra unuia din 
metale, iar cel alt metal servesce în generul ca . 
conductor al curentului și formeză polul posi- 
tiv. Sirmele cari” conduc curentul electric în 
afară se numesc reofori şi drumul întreg ce face' 
electricitatea prin reoforii uniţi şi prin elemen- 
tele cari o produc, formâză cercul care după 
trebuință pâte să fie deschis saii închis. 

Saii arătatmai multe feluri de elemente galva- 
nice: Bunsen, bichromat de potasiă, Le Clanch& 
şi un acumulator Faure. 

Curenţii electrici produc diferite electe; cele 
fisiologice sunt slabe, afară numai de vor fi în- 
tărite prin diferite mijloce speciale. Efectele chi- 
nice, constând în general în descomposițiunea 
corpurilor compuse si având o aplicaţiune la
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galvanoplastie, ait fostnumai menţionate. Efec- 

tele calorice pot deveni fârte însemnate şi con- 

stait mai ales în încălditul şi fusiunea sîrmelor 

metalice. S'aii experimentat cu o baterie de şase 

elemente cu bichromat de potasiii ş și s "a încăldit 

până la incandescență câte-va sirme de platină, 

precum şi un fir de cărbune dintr'o lampă mică 

"Swan. Efecte calorice mai mart, precum şi efec- 

tele lumindse sunt reservate pentru conferinţa 

finală, când se vor întrebuința curenţi electrici 

mai puternici, - 

Electricitatea exercită o influenţă asupra mag- 

neților şi pâte chiar să transtorme o bucată de 
fer mâle înfășurată cu sirmă în care circulă cu- 

rentul electric, întrun magnet puternic, numit 

magnet temporar sait electro-magaet. S'a expe- 

rimentat cu un electro-magnet mic. N 

Venim acum la epoca cea nouă a descoperiri- 

- rilor electrice. Faraday descoperi în anul 1831 
curenţii de inducţiune. Iacă principiul lor: 

10 Ori de câte ori închidem sai deschiderm 

un curent electric în apropierea unui cerc me- 

talic închis, se produce în acesta un curent mo- 

mentan, invers la închidere, direct la deschi- 

dere, şi care sa numit curent de inducţiune” 

electrică ; 
2 De ori câle ori un cerc metalic închis 

se apropie saii se depărteză de un câmp mag- 

netic (spaţiul dinaintea unui magnet unde 

se simte acțiunea lui), se produce în acel cere 

un curent electric invers când se apropie, di- 

rect când se depărtsză, care a fost numit cu- 

rent de inducțiune magnetică. 
Aceste principii s'aă arătat înaintea conferin- 

ţei cu un galvanometru f6rte delicat cu aceasta- 

lice sistema Melloni. . 
S'aii construit aparate pentru a produce aceşti 

- curenţi cu o putere mare. Aparatele saii maşi- 

nele acestea. sunt de două categorii: aparate de 

inducţiuae'electrică, ale cărora tip este bobina 

de inducțiune saii inductorul lui Ruhmkorii; şi 

maşinelej magneto-electrice şi dinamo- electrice. 

S'a arătat la curs o bobină mare de inducţi- 
une dând scântei până la 45 centimetre; acestă 

_scântee sa produs şi în forma condensală cu 

ajutorul unei butile de Leyden. 

CONFERINȚA A TREIA 

In acâstă conferinţă se „repetă principiile des- 

coperite de Faraday, cari formâză basa. tuturor 

descoperirilor moderne, relative la luminatul 

electric şi la cele alte aplicaţtuni moderne ale 

electricităţel. Se presintă. publicului o a doua 
, 
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bobină Ruhmkoriff mai mică, cu care s'a făcut 

diferite experimente asupra scântecă electrice în 

gol, în tuburi golite de aer, numite tuburile lui 

Geissler. 
Mai întâiii se presintă câte-va tuburi mici 

„cari, peniru o mai mare frumuseţe, sunt supuse 

la o -mişcare repede de-rotaţiune cu ajutorul 

unui mic motor electric, presintând ast-fel as- 

pectul de o stea luminosă. Părţile înguste ale 

acestor tuburi, unde curentul electric este mai 

concentrat presintă col6rea roşie. Porţiuni ale 

acestor tuburi sunt făcute din sticlă fluorescentă 

şi presinlă la lumina electrică o colre verduie. 

Apoi se presintă câte-va tuburi Crookes, cari 

nu diferă de'cele precedenţi de cât printr'o, ra- 

refacţiune mai mare a interiorului lor; fenome- 

nele însă ce presintă diferă de acele ale tuburi- 

lor ordinare Geissler. De vreme ce fluxul lumi: * 

nos în aceste din urmă pare a curge de la un - 

„pol la altul (de la un cap al tubului: la cel alt, 

unde și sunt fixate sirmele de platină), la tubu- 

rile Crookes cu o rarcfacţiune extremă, fluxul 

pare a emana de la polul negativ şi este constant 

şi invariabil indreptat către un punct opus şi 

fix, ori unde sar aşeza electrodul positiv; apoi 

diferite minerale aşedate i în untru lor strălucesc 

cu o lumină verde, roşie, aurie etc. după na- 

tura mireralelor. Crookes a credut că pote de- 

duce din acestea şi alte fenomene analoge, că în 

aceste tuburi cu o 'rarefacţiune extremă,-materia 

sar afla însr'o stare nouă deagregaţiune, căreia 

i-a şi dat numele de materia radiantă, şi care ar 

forma o a patra stare de. agregaţiune, cele alte 

trei stări fiind represintate prin corpurile solide, 

licide şi gazose. Teoria acesta a lui Crookes nu 

pare însă a fi prea fundată pe base solide. 

In urmă s'a experimentat cu mai multe tuburi 

Geissler forte mari şi de diferite forme, presin- 

“tând şi fenomenul lu minei stratificate, între al- 

tele un pahar, o corână, o diademă şi un tub 

mare represintând vorba, «România». 

Dupe aceia s'a început cu expunerea maşinelor 

magneto şi dinamo-electrice. Machina Clarke, 

construită la 1832, imediat după descoperirea lui 

Faraday, este tipul maşinelor magneto-elec- 

“trice.-Inaintea polilor unui magnet permanent 

de oțel se învertesc două bobine, formate de 

o sirmă dearamă subţire, lungă şi isolată, înfă- 

şurată pe câte un cilindru masiv de fer mâle. 

La trecerea acestor bobine înaintea polilor 

magnetului se produc curenţii de inducţiune ai 

lui Faraday. Amănuntele de construcţiune a 

acestor maşine ail fost omise. 

Aceste maşini ai primit diferite perfecţionări, 

însă până în anul 1844 aii rămas tot mici şi prin 

urmare fâră vre-o importanţă mare. In acest an .
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mecanicul Stohrer din Leipzig a construit cea 
dintii maşină magneto-electrică ceva mai 
mare, intrunind trei şi pănă la şase magneţi 
mari, prin urmare şase până la donă- -spre-zece 
bobine. De atunci ait inceput fisicii şi consiruc- 
torii să intrevază că aceste mașini, perfecționate 
şi mărite suficient, vor putea odată să dea cu- 
renţi electrici destul de puternici, ca să producă 
lumina electrică înirun mod mai comod, mai 

-pulin costisitor şi cu o constanţă necesară pen- 
iru întrebuinţarea practică a ef. Pe la 1$59 bel- 
gianul Nollet, englesul Holmes şi cunoscula 
companie francesă, Alliance, aă construit maşini 
magneto-elecirice colosale cu. 45, 56 şi până la 
64 magneţi permanenţi de oțel de dimensiuni 
fârte mari. Aceste maşini ait şi fost întrebuin- 
țate practic la luminatul farilor; însă ele sunt 
voluminâse, forte grele, cântărind mai multe 
tone, costă enorm, până la 12.000 tr. şi cer mo- 
tori puternici. 

Deja în anul 1857 Siemens din Berlin a intro- 
dus o modificare importantă in conslrucțiunea 
maşinelor magneto-electrice. Bobinele obicinu- 
ite de indueţiune ale acestor maşini sunt cilin- 
drii de fier infăşurali transversal cu sirmă; Sie- 

mens a construit bobine prelungi, înfăşuraie cu 
sirmă in sensul longitudinal, adică al axului. 
Acestă disposiţiune face ca cele două suprafețe 
polare să crâscii (6rte mult ; influența magnetică 
devine ast-fel mai mare şi maşinele mai produc- 
live în electricitate. In anul 1869. Wilde din 
Manchester a construit după acest. principii o 
maşină colosală, pote cea mai puternică in e- 
lecte electrice până în epoca accea. 

In anul 1867 Siemens ma! fâcea încă o desco- 

perire şi mai, mase. Observând că ork-ce fier 
mole are tot-d'a-una prin influenţa pămentului, 
sait supus cât-va timp la influențe magnelisă- 
tre, puţin magnetism, numit remanent, a avut 
ideia să mărescă acest magnelism prin însuși 
curentul de inducțiune, ca ast-fel flerul mole in- 
cărcat cu mai mult maguctism să exercile o in- 
fluenţă mai tare şi să producă un curent de in- 
ducţiune şi mai puternic. Siemens, şi în urmă 
şi alţii, aii construit maşini mari pe. basa acestui 
principiii noi, în cari magnetismul eleclro-mag- 
neţilor şi electricitatea bobinelor de inducțiune 
se produci prin efectul mişcărei de rotaţiune. 
Asemenea maşini aii tost numile dynamo-elec- 
irice. 

Tote aceste maşini ait diferite inconveniente 
şi nu pot fi întrebuințate practic in t6te casurile 
şi pentru divisiunea luminei electrice. 

  

  

CONFERINŢ A PATRA 

Tole maşinele magneto-electrice, descoperite 
de la 1832 şi până la 1870, şi menţionate în con- 
ferinia a treia, dai curenți alternativi, cari nu 
pot îi transformați i in curenţi continui de câteu 
ajutorul comutatorilor. Comutatorii, alternarea 
curenților şi mai ales schimbarea de polaritate 
magnetică u bobinelor de inducțiune, produc 
căldură mare, prin urinare se incălgesce sirma 
de inducțiune a maşinelor, curentul slăbesce 
şi maşina se deterioreză, topindu- -se reşina iso- 
latore, 

După câteva incer cări ale italianului Pacinotii. 
constructorul Gramme de la compania Alliance 
din Paris, de origine belgian, a reuşit la 1971 să 
facă o maşină magneto- electrică cu o bobină 
anulară, cu curenți continui şi fâră un adev drat 
comutator. După ce s'a arătat un model mic de' 
maşina Gramime, şi s'a explicat asupra acestui 
model modul în care luncţioneză maşina, s'a 
dis că insuşi Gramme s'a servit mai terdiii de 
eleciromagneți i în locul magneţilor permanenţi 
de olel şi a construit ast-fel maşini după prin: 
cipiul dy namo-electric al lui Siemens de o pu- 
tere forte mare. Cele d'inteiii mașini Gram me 
ait fost fârte voluminâseşi grele, c cântă ind peste 
500 kilograme, costând mai multe mii de francă 
şi cerând, ca să fie puse în mişcare, motori de 
o pulese de mai mulţi cai. In curând Gramne 
"şi-a perfecționat maşinele sale şi după el alţi 
constructori eminenţi, ca Siemens, Brush, Edi- 
son etc., s'au servit tot de inductorii anulari'ai 
lui Gramine, pe:care "i-a construitsub alte forme 
mai avanlagiose, construind maşini dynamo- 
electrice de un efeel electric colosal, cari costă 
relaliv puţin şi cântăresc numai a patra parte 
din greulatea maşinelor Gramme celor ivechi, 
dând efecte chiar mult  superidre. 

După aceste progrese, fisicii şi constructorii 
aii revenil asupra curentilor alternativi, cari în 
multe i imprejurări, mai ales la. luminatul elec- 
iric, presintă mari av antage, şi ai construit ma-" 
şine, tot după principiile cele nuoi, cu curenţi 
alternativi, cari însă nu ait defeelele maşine- 
lor celor vechi şi nu se iîncăldese de cât fârte pu- 
țin şi în condițiuni excepționale. 

Maşinele acestea se pot divide sub un alt 
punct de vedere in două categorii: în auto-esci- 
tatrice, adică maşini în. care curentul electric 
ce alimenteză lămpile electrice, circulă şi prin 
inzişi electromagneţii maşinei şi servesce ca 
să inlreţie şi pe aceştia în stare bună; şi al doi-" 
lea in maşine escitale din afară, magncții aces- 
tora fiind escitaţi prin o a. doua” maşină auto- 
escitalrice, legată cu densa. Aceste din urmă, 4
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negreşit cupelate cu o maşină auto-escitatrice, 
sunt preferabile celor alte, pentru că puterea lor 
productivă nu este influenţată de variaţiunile 

lămpilor, de 6re-ce nu depinde de cât de acţiu- 

nea maşinei escitatrice. 

„ Două maşine de felul acesta, sistema Siemens, 

una auto-escitatrice cu curent constant, cea altă 

escitată din afară cu curent variabil, aii fost ară- 

tate publicului şi puse în mişcare cu ajutorul 
unui motor cu gaz de putere de patru cai. Efec- 
tele eleclrice ale acestor maşine s'aii rezervat a 
se arăta în conferinţa următore. 

Intre descoperirile moderne din domenul clec- 
_tricităței, mai ales al curenților de inducţiune, 

. 

aparțin şi telefânele, descoperite de americanul 

Graham Bell, perfecţionate de Siemens, Ader şi 

alţii. S'a arătat și experimentat cu telelâne după 
aceste sisteme: atât Siemens cât şi Ader. Tele- 
fânele funcţioneză prin puterea curenților de. 

inducțiune magnetică. Să ne închipuim la două 

staţiuni A şi B, două telefone simple, adică duoi 

magneți cu câte o lamă elastică de fer d'asupra 

polilor lor ; polii lor fie asemenea infăşuraţi cu 

câte o bobină de sirmă subţire şi aceste două 

„bobine ale stațiunilor A şi B să comunice în- 

tre ele cu sirma de linie. Dacă se vorbeşte, saii 

se produce un sunet d'asupra lamei elastice a 

telefonului de la staţiunea A, lama va intra în 

vibraţiuni, prin urmare se va apropia şi de- 

părta. succesiv de polii magnetului; acesta 

va primi în consecinţă slăbiri. şi întăriri, va 

produce în bobina lui curenți de inducțiune al- 

ternativi; aceşti curenţi, transmişi prin scrma 

de linie la telefonu de la staţiunea B, vor întări 

sati slăbi la rândul lor magnetul acestei stațiuni, 

care va atraşe sai va libera lama elastică a lui ; 

acestă lamă va vibra prin urmare în unire cu 

lama de la A și va reproduce sunetul sait vorba. 

Transmisiunea mişcării la distanţe prin elec- 

tricitate s'a pus în aplicațiune practică pentru 

prima 6ră de către Siemens la 1881. O maşină 

magneto — saii dynamo-electrică, pusă în miş- 

care de 'rotaţiune cu ajutorul unui motor, pro- 

duce electricitate ; invers, dacă introducem în- 

trinsa electricitate de afară, de la o baterie sait 

de la o a doua maşină magneto- -electrică, acea 

maşină se va pune “de la sine în mişcare de ro- 

taţiune. Acest esperiment s'a executat la confe- 

rinţă şi ne învaţă că putem să transportăm prin 

două sîrme o putere saii o mişcare la o distanţă 

6re-care și să o utilisăm departe de locul unde 

residă. Putem în modul acesta, aşeza două ma- 

şine Gramme saii Siemens la două staţiuni de- 

părtate între ele, una A lângă o cădere naturală 

de apă;alta B la o fabrică, să facem ca maşina B 

să se mişte prin influența electricităţii venind   

de la A, şi ast:-fel să se execute lucrările trebuin- 
ci6se la fabrica B; electricitatea maşinei A se 
produce prin aceea, că ea se inverteşte prin pu- 
terea apei, sait prin puterea vre-unui alt motor, 

ce nu putem transporta la fabrica B. 

7 

| CONFERINŢA A CINCEA : 

Acestă conferinţă este consacrată studiului lu- 
minatului electric. In anul 1810, englesul Davy 
a descoperit lumina electrică sait arcul voltaic; 

el a produs-o cu vestita” baterie galvanică din 

«Royal Institution» la Londra, compusă din 2000 

elemente Wollaston, terminând reoforii cu două 

bețe de cărbuni de lemn. Mai târdiii cărbunii 

de lemn aii fost înlocuiţi cu cărbuni de coke şi 

alte, preparați în mod special, ca să fie tari, 

compacți şi buni conductori pentru electr icitate; 

asemenea aii fost inventaţi mai târdiii şi regu- 

latorii de lumină electrică, ca să apropie necon- 

tenit cărbunii între ei, pe cât ei se consumail. 

Lumina electrică nu a putut deveni sigură şi 

constantă întrun mod tolerabil, divisiunea ei în 

mai multe lumini mai slabe şi utilisabile prac-” 

tic nu s'a putut realisa, de cât numai cu maşine 

magneto — şi dynamo electrice, pentru că: cu- 

renţii acestora posedă tensiunea cerută pentru 

asemenea usuri. 
Maşinele pot'să fie numai pentru o lumină, în 

general concentrată şi puternică, saii pentru mai 

multe lumini; aceste din urmă posedă tot-d'a- 

nna o tensiune mai mare. In general pentru mai. 

multe lumini se preferă maşinele cu curenţi al- 

ternativi, cari daii şi o lumină mat albă. Maşinele 

cu. o tensiune prea mare, pentru un număr de 

lămpi cu arc de la 30 în sus, sunt periculoase 

pentru acei cari ar atinge sârmele lămpilor. 

Motorii, de ori ce fel ar fi, trebue să fie de o 

putere mult mai mare, de cât se cere pentru a 

mişca maşinele electrice; alt fel o mică pedecă, 

alunecarea curelei etc. 3 aduc tremurături şi în- 

trerupţiuni la lumina electrică. 
Calitatea, dimensiunile, posițunea cărbunilor 

la lămpile cu arc, fixitatea maşinelor electrice şi 

-a motorului, aii o mare influență asupra con- 

stanţei, intensității şi a calităţei luminei. 

Lămpile electrice se pot divide în mai multe 

categorii: lămpi cuare pentru o lumină concen- 

trată şi cu curent continii, ca aceea a lui Sie- 

-mens; lămpi cu arc pentru divisiunea luminei, 

numite şi lămpi diferenţiale, ca acelea alelui Sie- 

mens; lămpi de incandescenţă, formate de un fir 

subțire de cărbune, închis întrun glob de sticlă 

golit de aer, ca aceleaalelui Swan, Edison, Lane- 
fox ; în fine lumiînări electrice sp. p. lablochkoff, - 

Jamin.— Luminările electrice astădi sunt pără- 

u



  

site aprâpe cu totul. Limpile cu arc cele mari, 
cu lumina concentrată, dând o lumină cchiva- 
lentă ca 8.000 până ia 30.000 luminără se între- 
buințeză la fari; 
mai mici, de la 400 până la vre-o 2.000 luminări 
se intrebuinţeză pnntru strade, piețe, fabrice etc.; 
lămpile de incandescenţă, de o putere de la 10 
până la 50 luminări se întrebuințeză î în camere 
şi chiar pe strade. 
Lumina electrică este bogată în raze violete, 

cari sunt tocmai acele pe care o ceaţă le absârbe 
„ de preferinţă ; de unde resultă că penetrabililatea 
luminei electrice prin ceața deasă este mică, 
ceea-ce constitue un defect mare. 

In fine este,de observat că costul luminatului 
-eleciric, condus întrun mod industrial Şi sis- 
tematic, este cu. mult inferior şi mai eco- 
nomic de cât acela al gazului de luminat. Pe 
lângă acesta, lumina electrică nu presintă peri- 

lămpi cu arcuri diferenţiale 

  

Fă cole de incediii şi dă sub punctul de vedere 
igienic, cea mai sănătâsă lumină. 

Conferinţa sa încheiat cu mai multe experi- 
mente făcute cu curenţii electrici ai maşinelor 
Siemens din cabinetul de fisică. O bobină de 
sârmă de cupru, fără fer, s'a transformat întrun 
magnet puternic ; sârme de fer aii fost topite şi 
arse; o sârmă de platină de cinci metri lungă șI 
de o jumătate milimetru diametru a fost încăl- 
zită până la temperatura albă, îintrebuinţându- 
se numai o parte din curentul electric al maşinei; 
s'a produs lumina electrică concentrată direct 
şi cu o lampă Serrin; apoi s'a luminat sala cu 
un policandel cu două-spre dece lămpi de in- 
candescenţă Swan ; în fine sa luminat sala cu 
două lămpi diferenţiale Siemens, fie-care de pu- 
tere de vre-o 300 luminări, moderate însă cu 
globuri de sticlă mat.
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- „REPLECȚIUNI ASUPRA ORGAN TĂRII INSTRUCȚIUNI | LA NOI 
(«România», diar cotidian, 11, 12, 13 Septembrie 1859), 

„Sunt ani mulţi, când cătră finele anului 1861. 
am intat în corpul didactic şi încă de la început 
am vădut că instrucţiunea la noi are imperfec-' 
țiuni şi vițiuri.. Cauzele acelor. rele am crezut că 
ar putea fi atribuite puţinci culture, instrucţiu- 
nei mărginite şi lipsei de capacitate a 6menilor 
cari administraă instrucţiunea pe vremea aceca. 
Aceşti 6meni iinbătrânind ai dispărut cu incetu, 
au urmat după dinşii în succesiune repede multe 
rânduri noui de administratori ai instrucţiunii, 
şi tineri şi bătrâni, cu pretenţiuni de înaltă in- 
strucţiune, sait schimbat în multe feluri organi- 
zarea, administraţiunea, legile şi. programele 
instrucțiunei, şi totuşi acesta şi a păstrat imper- 

"fecţiunile, a-şi dice mai bine, instrucțiunea a 
mers desozganisându-se din ce în ce mai mult. 
Faţă cu scestă continuare a stării defectuose 

a instrucţiunii, saii că concluziunile iniţiaie ale 
mele despre cauzele acelei stări nu ai [ost esacte, 
saii că administraţiunile şcolare cară sait succe- 
dat de atunci aii moştenit şi t6te viţiurile trecu- 
tului. Să considerăm lucrul ceva mat de aprope . 
şi să facem un sludiu mai aprofundat. 

Factorii de cari depinde o organizare bună a 
instrucţiunii sunt în număr de cinci: personalul 
didactic, cultura şi îngrijirile ce aduc copiil cu' 

denşii de la părinţii lor, programele, legea instruc- 
țiunii şi în fine administraţiunea centrală: 

__ Nu este greii de vedut că la noi nici unul din 
aceşti factori nu se află în condiţiunile cele mai 
bune. Din tote, pote numai legea instrucţiunii 
de la:1864, cu tote imperfecţiunile sale, este ce 
avem mai bun în instrucţiune, cel puţin pe hâr-: 
tiă. Ea este o lege lucrată cu destulă sinceritate 
şi chibzuire, de şi nu cu acea înaltă vedere şi 
mare esperienţă pe care trebue să le aibă un ade- 
vărat legiuitor în materia asupra căreca legife- 
rEză, Şi acestă lege destul de bună, în loz să.o: 
păstrăm şi să ne folosim de ea, reparând imper- 
fecțiunile sale, o isbim din tâte părţile, modifi- 
când în ea tocmai părţile cele mai bune şi cari 
garanteză mai bine prosperarea instrucţiunii, 
ba încă căutăm să o înlăturăm sub pretextele 
cele niai futile, adesea pe. basa de argumente 
purtând stampila neadevtrului, casă o înlocuim   

cu alte proiecte cari nu tind la nimica mat pu- 
țin, de cât la consacrarea prin însuşi legea a ar- 
bitrariului celui mai absolut şi la inăbuşirea ori 
cărif cugetări libere în corpul didactic, bine în- 
țeles a unui corp didactic bine ocrotit. DE 

Nu mă voi ocupa aci să arăt cari sunt părţile 
acei legi de Ia 1864 cari aii nevoia de a fi modi- 
ficate şi ce ar mai trebui adăogat, mi-e temă că 
actsta arfi o muncă zadarnică. Miniştrii nu prea 
ascultă opiniunile particularilor, şi corpurile le- 
giuitore aprobă de ordinar ce le presintă miniş- 
trii. Numai asupra unui punct mă voiii opri, şi. 
anume asupra instituțiunii consiliului general 
de instrucțiune; nu că acestă instituțiune ar fi 
singurul râit dinacâstă lege; dar pentru că ideea” 
consiliului general a fost cea mai ridiculă con- 
cepţiune în materia de instrucțiune, Magistraţi 

inalţi, prelați înalţi, medici, ingineri şi o drâie 
de invălători primari, antreprenori de institute 

private, muzicanți, artişti şi cine ştie câți alţi 
meşteri de tot felu, secadună dinpreună cu câţi-va 
profesori de licee şi de universitate, ca să regu- 
leze programele şi să organizeze instrucţiunea, 
despre care pote nu aii nici cea mai mică idee. 
Şi ce pole să aştepte cine-va din concursul unor 
elemente aşa de eterogene şi animate de interese, 
divergențe, de pasiunc, invidii ete. Şi dacă vre- 
unu din membri competenţi ai acestui consiliu 
ar propune o org ganizare ceva mairaţională, na- 
joritatea nici nu o înțelege nici nu o “primește, 

dacă ar găsi mai comod să facă aşa. Consiliul 
general a fost tot-d'auna o pedecă la ori-ce re- 
formă bună, chiar şi când consiliul permanent - 
al instrucţiunii ar fi vrut vre-o dată să facă vre- o! 
lucrare ceva mat seriosă. In fine relele instruc- 

țiunii n6stre nu provin de cât într'un mod neîn- 
semnat din legea de la 1864; ele provin în mare 
parte d î reauaaplicarea ci. Dar acestă aplicare 
a legci privește administrațiunea centrală. 

Administraţiunea centrală este factorul prin 
cipal în întregul mecanism al instrucţiunii: şi 
acesta este aşa de adevărat, în câto administra- 
țiune bună, pote, negreşit cu ori cari dificultăți, 
să facă să prospere. instrucţiunea, chiar când 
cele-l-alte condițiuni cerute pentru acâsta nu ar
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fi împlinite ; şi iarăşi, oadministraţiune centrală 
rea paralizeză pe deplin o instrucţiune organi- 
zată cniar în perfecţiune, 

Greşala principală a celor mat multe adminis- 
traţiuni a fost favârea şi nepotismul, aplicate 
adesea pe o scară mare. Ai fost tolerate și în- 
troduse în.corpul didactic, pe căile cele mai ne- 
legiuite şi prin curentul partidelor politice, ele- 
mentele cele mai imposibile, persâne ignorante 
şi imorale, cari ait compromis cu totul adevăra- 
tul corp didactic. Aci este Duba cea mare a ins-. 
trucțiunci la noi, şi pâte incurabilă pe cât timp 
nu se va schimba întrun mod radical și perma- 
nent sistema de administraţiune a instrucțiunei; 
dară chiar atunci să nu aşteptăm vindecarea 
rcului de cât după câte-va decenii, afară numai 
de s'ar găsi o mână de fer condusă de un cap 
înțelept, care să curețe părţile cangrendse ale a- 
cestul corp. * 

„Desvoltarea şi propagarea instrucţiunei cade 
în sarcina personalului didactic, ast-fel în cât de 
fapt acesta culege ondrea progreselor realisate 
în instrucțiune; dar tot el este şi responsabil 
pentru decadenţa instrucțiunei. Intru cât însă 
privegherea la împlinirea datoriilor sale şi nu- 
mirea lui depind esenţial de administrațiunea 
centrală, acesta ra asupră-şi o mare parte din acea - 
responsabilitate; pentru că numai printr'o ad- 
ministraţiune rea sait ră intenţionată se intro- 
duc şi se înmulţecs elementele :esănăt6se în per-. 
sonalul didactic. Din nefericire aceste elemente 
cariate sunt f6rie numerdse la noi şi cresc ne- 
contenit în numer. Nu vreai să mă ocup aci de 

“statistica lor, nici en bloc, nici pe clase; atâta 
numai. vreit să observ că numărul lor relativ 
merge crescând în raport invers cu învățămîntul, 

adică de la învățămîntul superior la acel înce- 
-pălor. 

Nu intră în vederile mele, caracterul mei, nici 
trecutul inei, nu-mi permit ca să mă cobor la 

personalităţi sati să intru în polemice. Arăt un 
răi care există la noi, şi cine să ştie vinovat, el 

singur va simţi lovitura. Adevăratul corp didac- 
tic, făcend abstracţiune de impurităţile cari saă 
pripăşit i în el, trebue să fiă satisfăcut că declar 
pe faţă aceste fapte, ca să se ştie, că nu lui i se 
cuvin acele acusaţiuni cari i-se aduc din tâte 
părţile, ci numai elementelor celor rele cari ati 
fost întroduse în mijlocul lui prin influinţa toc- 
mai a acelor puteri, cari sunt cele mai agere ca 
să denigreze corpul profesoral. 

Este un fapt necontestat, că forte puțint sunt 
profesori la noi cari implinesc condițiunile ce- 
rute pentru un profesor bun, şi cari se devoteză 
vocaţiunei lor, cu 16le desagrementele şi neajun- 
surile de cari este înconjurată acestă carieră la   

noi. In adevăr acele condițiuni sunt f6rte nume- 
râșe şi nu tocmai aşa uşor de implinit. Mai în- 
tâiii un profesor bun trebue să aibă cunoştinţe în- 
tinse şi adânci nu numai asupra materii ce predă, 
ci şi asupra ştiinţelor corelate. Apoi el trebue să 
aibă metoda, şi acesta este punctul de căpetenie. 

“Adesea te cuprinde o jale, vădend elevi din cei 
mai silitori cari işi consumă tote puterile. lor, ba 
încă şi sănătatea lor, cari muncesc zi şi n6pte, 

ca să înveţe şi să esceleze la lecţiuni, cară însă 
nu aii conştiinţa de ceea ce ai învățat din causa 

lipsei de metodă a profesorilor lor. Dară punc- 
tul cel mai principal este că profesorul trebue să 
fiă devotat meseriei lui, să fiă serios şi de o con- 
ştiinciositate exemplară. Dară cum să cerem 
aceste calități de la un om, când el este iratat 

cum se trateză profesorii la noi? Profesorii sunt 
puşi la index; ei sunt disprețuiţi de totă lumea, 
în cameră, în senat, la ministere, pretutindeni 
audi vociferându-se în contra lor; şi apoi cu 
acele lefuri ridicule destinate profesorilor, cum 
să se mai găscscă 6meni cari să se devoteze aces- 
tei cariere, şi mai ales esclusiv acestei cariere, 
cum se pretinde de mai mulţi. La profesori sunt 
grade, şi grade analoge la cele alte ramuri ale 
administraţiunii ţărei sunt plătite cu îndoit şi 
mai bine. Apoi tâte tendinţele puternicilor ai 
fost îndreptate către a face poziţiunea profesori- 
lor precarie; ast-fel în cât cit am dis-o la mulţi 
părinți, şi aci o declar şi în public, că numai la 
profesorat să nu-şi destine pe copii lor pe cât . 
timp nu. se va schiraba regimul la noi, căci sunt 
siguri să-i nenorocescă cu timpu. 
Când se ridică dintr'o parte vre-o reclamaţiune 

pentru îmbunătăţirea sorei profesorilor, apoi 
atunci se ridică furtuni în contra lor, lisearuncă 

tot felul de epitete, de calomnii, până chiar in- 
stituțiunile şi laboratoriile şcolare sunt isbite, 
numai. prin ură şi intrigi; şi pasiunea merge 
adesea până a se declara, că la noi nu există ni-. 
mica, nici profesori, nici Omeni de ştiinţe, nici 
instituţiuni școlare; şi unu vrea să umple țara 
cu francezi, altu cu germani, şi tot-d'auna de 
sigur cu lepădăturile din acele ţări, căci 6menii 
capabili nu-şi părăsesc țările lor. | 

Dară dacă în parte, jiă chiar în mare parte, se 
găsesc în corpul didactic individe nedenine şi 
cari compromit corpul întreg şi instrucțiunea 
întregă, cine e de vină? Ce mai strigați tocmai 
voi cari nici învăţătură, nici capaci tate, nici ca- 

racler, nici drepturi de a vă amesteca la ale 
instrucțiuni nu aveţi; voi cari aţi introdus în 
instrucțiune elemente rele, numai ca să-vă că- 
pătuiți favoriţii şi ca să aveţi instrumente pen- 
tru a demoraliza şi a desorganiza corpul instruc- 
'țiunii. Daţi instrucţiunii ce i-se cuvine, daţi-i
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institutele, plătiţi bine şi faceţi onorurile cuve- 
nite Gmenilor capabili în instrucţiune şi în şti- 
inţă, curăţaţi neghina, deja introdusă de mult, 
încetați de a vă mai servi tocmai de cei mai in- 

capabili ş şi lipsiţi de caracter şi demnitate numai 

în intențiune de a vă face trebile, şi veţi vedea 

că instrucţiunea va incepe să prospereze şi să-şi 

dea râdele pe cari ţara le aşteptă cu nerăbdare. 
Programele formeză un punct de mare im- 

portanță în învățământ. Cunoştințele cari se 

“ predaii la diferite grade de învețământ, trebue 
să prezinte îndoitul caracter de profunditate şi 
de extensiune, şi dificultatea constă întru a com- 
bina aceste două calităţi în modul cel mai raţio- 
nal şi potrivit cu ştiinţa şi cu gradul de învăţă- 
mânt. Că la noi şi programele sunt rele, răii com- 
binate şi răi executate, despre acesta nu se în- 

doeşte nimeni, nici acela care le va fi făcut.Voiia 
face abstracţiune de învățâmâatul primar şi de 
acel superior, mă voiit opri puţin la acel secun- 
dar unde, mai ales la licee, programele sunt 
forte încărcate şi răi împărţite. Limba română, 
latină, elenă, franceză, germană şi ca studiii fa- 
cultativ limba italiană, cu cari se află încărcate 

mai tote clasele de la întâia la a şaptea, istoria, 
geografia, matematica, stiințele fizice, istoria 
naturală, filosofia, dreptu, religiunea, desemnu, 
muzica, gimnastica, ba încă şi exerciţii mili- 

tare, etc. sunt materii predate în licee, cari prin 
varietatea lor ar fi de ajuns să ameţescă şi capul 
cel mai solid. Multe din aceste studii se predaii 
şi cu o pretinsă extensiune şi profunditate, cari 
de ar fi fost reale sar cuveni la facultăţi speciale, 
dar în realitate nu fac.de cât să amelescă şi mail 
răi pe bieţii şcolari. Şi mai tote aceste materii 
se cer la examenele generale de bacalaureat; și 
apoi se plânge lumea că aceste examene dait re- 
zultateaşa de slabe. Mulţi cari se cred pricepuţi în 

“ale instrucţiunii, cari însă saii nu cunosc nimica 
saii nu vor să spue adeverul de frica de a'şi face 

- duşmani, atribuesc programelor toate relele ins- 
trucţiunii, fără măcar să aibă o idee despre de- 

” fectele lor, şi propun ca remediii bifurcarea ba- 
calaureatului, ceea ce ar forma măsura cea mai 

. absurdă tot de o dată şi ridiculă, şi ar da o lovi- 
tură adevăratei desvoltări intelectuale a junimei 
nostre. 

Liceul este o instituțiune destinată să formeze 
mintea copiilor şi să” facă apți să se specializeze 
apoi la o carieră 6re-care. Liceul nu este o şcâlă 
specială pentru sciință sai literatură ; căciatunci 
ar fi trebuit să introducem o polifurcaţiune: un 
bacalaureat în matematică, altul în sciinţele fi- 

- sice, altul în istoria naturală, altul în filoso- 
fie, etc. Omul de sciinţe exacte are trebuință de 
„cunoştinţe literare, ca să'şi pâtă exprima i-   

A 

deile corect şi intr'un mod inteligibil; pe de altă 
parte literatul, omul de drept, etc. are.nevoe de 
cunoştinţe întinse din ştiinţe exacte; alt-tel se 
rătăcâsc în regiuni imaginare, şi'şi fac credin- 
ţele cele mai absurde despre lucrarile cele mai 
positive. Dar să lăsăm la o parte asemenea di- 
vagări ale spiritului omenesc şi să privim mai 
de aprope mecanismul acelor programe. 
Ce însemneză întrun liceii studii facultative ? 

Ele sunt destinate şi aii fost create numai ca să 
căpătuiasca pe vre-un favorit al cutărui om de 
influenţă şi aduc o confuziune, sunt cause de 
neregularități şi slăbesc disciplina în şeolă, toc- 
mai pentru că sunt facultative; ele adue o sar- 
cină de prisos la budget, căct nici nu le urmeză 
cine-va, şi acei puţini cari le ar auzi nu profită 
În pr oporțiune cu cheltuelile ce se fac pentru ele. 

Inmulţirea claselor în cari se învaţă limba 
elenă aduce asemenea o încărcare inutilă a pro- 
gramei, mai ales că modul în care se învaţă a- 
cestă limbă este cu totul neraţional. In adevăr, 
este ridicol şi absurd să vedi şcolari cari ter- 
mină liceul, cari nu ştii să citescă două rân- 
duri, nu inţeleg dout cuvinte greceşti, şi cu tote 
„acestea li sa predat din autorii cei mat înalţi şi - 
din diferite dialecte, ai învățat pe Demostene, 
Tucidide,. Homer şi altă literatură înaltă din 
limba elenă. Intrebăm dacă acesta esie o metodă, 
un sistem de a învăța o limbă străină, saii mai 
de grab este un abuz al facultăţilor intelectuale 
ale şcolarilor. Şi ce ar fi mai ridicol de cât să 
vedi la un examen general pe un şcolar din cei 
mai buni traducând din cutare carte a lui Ho- 
mer pe care a învețato întrun mod maşinal, iar 
încolo nu înţelege nici un cuvând din altă carte. 

După ce şcolari sunt încărcaţi cu două limbi 
morte fârte grele de studiat, apoi se mai încarcă 
şi cu limbi moderne.. Negreşit că acestea sunt şi 
mai trebuinciose, dar este absurd să fie două. 
D= şi pentru ori-ce studiii mai serios este astăd” 
o absolută necesitate ca să cunscă cine-va cele 

trei limbi: franceză, germană şi engleză, cari 
cuprind aprâpe exclusiv scrierile cele mai se- 
ridse şi de valre în t6te ramurile cunoştinţelor 
umane, totuşi la un liceii ar fi absurd să se în- 

veţe mai mult de cât una, şi de sigur nu'i va 
plesni nimănui prin cap; de nu va fi dresat 
pentru acâsta, să elimineze limba franceză, ca 
să păstreze pe aceea germană. Nu voiii mai pre- 
lungi aceste reflecţiuni mai departe şi la cele 
alte obiecte de studiii, la cari greșelile şi lipsa 
de sistemă abundă. Atâta numai vreau să ob- 
“serv că, în ori-ce-caz, objectele de studii la ba- 
calaureat trebuesc împuţinate mult. în număr, 
dar la fie-care din objectele rămase trebue să se 
ccră o cunoştinţă mai profundă și mai întinsă.
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Cu ocaziunea acesta voiii adăoga câte-va ob- 
servațiuni în privința examenelor şi notelor şi 
a cărţilor didactice. Examenele: de fine de an, 
şi în general tote examenele se fac la noi întrun 
mod f6rte viţios. Se dă cea mai mare impor- 
tanţă lucrărilor înscrise. Acâsta ar fi nemerit la 
examene pentru catedre de profesori, la exame- 
nele facultăţilor şi pâte la acele de bacalaureat, 
dar examenele inscrise, ca să implinescă scopul 
pentru care se fac, trebuese aplicate cu multe 
precaţiuni şi cu mare prudenţă, şi anume tre- 
bueşte esclusă cu totul sistema absurdă dea pro- 
pune candidaţilor cestiuni în formă de probleme 
şi ghicitori. Acei cari practică aceste sisteme nu 
„aii nici o idee despre scopul examenelor. Nu 
se caulă să se ştie dacă candidaţii au spirit de 
invenţiune, ci dacă posedă cunoşlinţe solide în 
ştiinţa asupra căreia sunt cercelai. 

Dar absurditatea cea-mai mare o găsim, când 
vedem că probele înscrise decid de preferinţă * 
sorta şcolarilor din licee până la clasa înteia, 
precum şi la diferite concursuri ale acestor ŞCo- 
lari, de 6re-ce nu se cere multă minte ca să În- 
jelegă cine-va, că un copil de clasa Isaii Il gim- 
nazială-nu este în stare să facă o compozițiune 
câtuşi de puţin presentabilă, " 

Apol vine colosala necuviinţă de a decide ire- 
cerea şcolarilor dintr”o clasă într'alta, combinând 
cu notele de la studii seri6seşi pe acelea de la de- 
semn, muzică, gimnastică, cari nu aii nimica 
comun cu desvoltarea ştiinţifică aelevilor. Adesea . 
se intâmplă ca un şcolar bun să cadă din cauza 
unei note rele de la desemn sati muzică, şi vice- 
versa, un şcolar slab să trecă „favorisat prin note 
bune la desemn, muzică sait gimnastică. Şi apoi ce 
răutate de a nu se mai primi corigenţi? Pare că 
şc6la'ar fi o instituțiune de persecuţiuai. 

In privinţa cărţilor; didactice ar fi multe de 
dis. Ne mulţumim însă numai să atragem aten- 
țiunea autorităţilor competinte asupra specula- 

“țiunii nedemne care se face cu cărțile didactice, 
" asupra modului interesat în care se abuzeză de 
pungile şcolarilor săraci. Sunt mulți, pote cei 
mai mulţi, şcolari săraci, şi li se impune de că- 
ire unii din profesorii lor să cumpere în interesul 
librarului şi al tovarăşului lui, cărți scumpe; 

„după trei luni li se schimbă cartea şi după alte 
trei luni li se. impune să cumpere o a doua edi- 
țiune a cărţii, care nu diferă de întâia de cât 
prin anul tipărirci şi printr'o prefaţă care nu 
spune nimica ; şi tâte astea, în mulie cazuri, cu 

„ameninţare fie şi tacită, dar mai tot deuna reală, 
de a se da şcolarului o notă rea, la caz de nu 
cumpcra cartea impusă, ceea ce ar păgubi ne- 
greşit pe autorul ci. _ 

A fost o vreme când lipseaii cărti didactice 
e 

  

  

şi autorităţile găsiră de cuviinţă să impue direct 
saii indirect profesorilor să'și editeze cursurile 
lor. Aceasta a dat implusiunea şi astădi piata 
abundă în cărţi proste dar nu. didactice, şi mai 
tote aceste cărţi pârtă pe dânsele autorizarea 
ministerului instrucţiunei. Acestă sistemă de a 
autoriza cărți pentru învățământ; cu alte cuvinte 
de a' le impune învățământului, introdusă de 
către fosta Eforie a scâlelor şi de către consilii 
permanente de tristă memorie, este contrarie 
legei actuale (din 1864) şi cu tote astea pe fie- 
care di se publică autorizări nuoi ; nu am nevoe 
să adaog că dă naştere şi la tot felul de abuzuri 
şi incuragiază publicarea de cărţi rele. 
In fine prosperarea învăţămintului public de- 

pinde esențial şi de creşterea ce ai primit copii 
în casa părintâscă înainte de a intra în şcâlă, 
precum şi de grija ce ait părinţii de copiii lor in 
timpul când aceştia visiteză şcâlele. Din nefcri- 
cire însă la nof, cea mai mare parte din părinţi 

7 se ocupă f6rte puţin, sai nu se ocupă de loc de 
cultura copiilor lor, şi după 'ce i-ati regulat la 
şcolă, nu mai întrebă deci ce fac, şi adesea Li se 
face surprinză de a afla sai că ai rămas repe- 
tenți, sait că nici nu ait frecuentat şcâla. Rămâne 
cine-va uimit vădend indiferența, nepăsarea pă- 
rinţilor, mai ales a tatălui, căci a lui este datoria: 
de a se ocupa cu învăţătura copiilor. Dar ce se 
întemplă ? Tatăl, sub pretextul că educaţiunea 
(dar all-ceva este învăţătura) copiilor aparţine 
mumtci, işi caută de petreceri, jâcă cărți, dorme 
t6lă diua, și când muma, interesându-se chiar | 
dupe legea naturei mai mult de copii, vrea să-i 
pue ceva mai bine la regulă, tatăl o maltratâză, 
ia partea copiilor şi ast-fel ii învață să nu res- 
pecte pe muma lor,şi atunci copiii sunt perduți. 

Este forte curios, că de câte ori sa vorbit la 
noi contra şeslelor, acuzându-se când corpul di- 
dactic, când programele, nici o dată nu sa dis 
nici măcar o vorbă despre influenţa pernicidsă 
ce are lipsa de îngrijire din partea "părinților, 
care constitue, aşi dice aprâpe factorul cel mai 
important pentru prosperarea invâțămentului. 
Dar o lege bună, o administraţiune şi mai bună 
şi un personal profesoral ales (nu după sprin- 
ceană) cată să paraliseze, cel puţin parțial, efec. 
tele cele rele ale ncingrijirei părintesci. 
Am expus în scurt causele cari aii adus starea 

nenorocită a instrucţiunei la noi, şi când se cu- 
nosc causele, atunci este şi mai lesne să se gă- 
sescă şi remediele, când cine-va are buna-voinţă 
şi intenţiunea seriosă să facă ceva în interesul 
instrucțiunci. 
Termin rezumând acele cause în ordinea im- 

portanţei lor. 
I. Defecte în legea instrucțiunei de Ia 1864. A-
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cestea nu ati putut avea de cât f6rte puţină in- 

iv/ 

fluenţă la decadenţa instr ucțiunei „şi lesne se pot. 

înlătura. 

“II. Programele viţiăse contribuese întrun mod 

„destul de. insemnat la mersul cel răi al instruc- 

țiuncă. Ele pot fi îndreptate prin - “consultarea 

_ bărbaţilor. competinţi. Dar cel mai mare răi ai 

"- adus învățământului următârele irci cause: 

IM. Negligenţa, nepăsarea și neîngrijirea pă- 

rinţilor pentru copiii lor cari frecuenleză şcolele 

publice. Este clar că acest răi este fârte greii de 

. reparat; cel puţin nu se pote repara de. cât cu 

- timpul, pote dupe decenii multe şi când socie- 
tatea n6stră va face progrese mai mari în cul- 

tură, . 
- IV, Elementele pernici6se amestecate în cor orpul 

profesoral, r&it, care nu ar fi tocmai asa greit de 

r&parat, cel puțin cu a încetul şi în cursul “anilor, . 

In fine. 
V. Orea administraţiune, care se pote ind epla 

forle lesne printwo aplicare strictă a legci la nu- 
mirca personalului didactic și la -cele-alte ces- 
tiuni ale învăţământului, pr intr”o supraveghere 
minuţiosă a execulărei programelor şia celor   

  

alte îndatoriri ale profesorilor; prin incetarea 
“totală a .favoritismului, prin eliminarea pe cât 
se pote, a personalului supeiluii şi a persona- 
lului ce a făcut invașiune in corpul didactic, 
fără să fi avut drept la acâsta. . 

Tâte acestea cer negreşit timp ca sii se facă 
şi trebueşte neapărat formată o comisiune de un 
număr mic de bărbaţi capabili, Omeni cu ca- 
raâter integru şi cu voință tare, care să.dea pla- 
nul complect al reformelor ce trebnese introduse 
în învăţământ. Asemenea comisiuni aii fost for- 
mate în tot timpul; dar ati fost mai în tot-d'auna 
comisiuni de ostentaţiune, sait şi mai răi de cât 

asta, comisiuni numite adesea dinadins, ca să 

consacreze prin avisul lor dorinţe ilicite ale pu- 
ternicilor. Dar nu ajunge numai ca o comisiune - 
compelinte să lucreze planul reformelor şi să 

dea reguli, chiar-cele mai perfecte, pentru exe- 
cutarea lui. Acel plan va trebui să fie ezecutat 
înainte de tâte şi cât mai de grab, executat cu 
sinceritale, cu preserverenţă şi cu prudenţă, şi 
să nu se uite că, dupe cum dice un învățat en- 
glez, no rules un mixed wil brains. are of the 
least service. - 

„> 
7. 

Afară de acestea Bacatoglu, a mai publicat două volume: Elemente de âlgebră și un curs de Fisică. Ambele 

„avut mai multe ediţii; Algebra a avut prima ediţie, autografiată, în 1866. - ”
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“In procesul vi verbal No. 30, din 7 Martie 188081 

Academiei Române, găsira că: . 
, 

«D-1 Bacaloglu citeşte o notiţă despre materia 

radiantă, a patra stare. de agregațiune a mmate-" 

riei, ipotesă emisă pentru prima Gră în trâcăt de 

către Faraday. Recentele experimente ale lui 

“Crookes,; prin cari se-incereă ă da acea ipolesă” 

ca ceva demonstrabil, sunt interesante ca fapte, 

„ca fapte insă cari mai tâte se explică h prin curen- 

“turi electrice în.gol şi nu ne obligă de a admite 

existența materici radiante. Mişcările radiome- 

"trului sunt şi ele puţin decisive, de 6re:ce ele nu 

probeză alt-ceva.de cât numai că mişcările un - 

dulatore care propagă lumină, căldură, cte., şi 

ar putea prin ciocnirt să producă'şi repulsiuni, 

se esecută mai lesne în spațiuri cu aer rărit. În 

fine, influenţa magneților asupra luminei elec- . 

trice, efectele calorice a fluxului electric în tu- 

biiri Geissler şi alterasemenj fenomene, sunt cu- 

noscute ca fapte, rămâne însă forte problematic 

dacă ele necesi teză şi mai ales dacă ele demons- 

„treză existenţa materiei radiante.» 

9.Octobre 1887: 

«D- l  Bacalogiu comunică Academiei o descope- 
- Tot ast- fel în. şedinţa. de la 9 

pi 

  

rire nouă de Edison. Lumina electrică se por- 

duce astă-di „după cum se scie, prin maşini mari” = 

dynainoelecirice puse în mişcareprin vre un mo- 

tor Ore-care cu gaz sait cu apă. Edison, a avut - 

idea'să întrebuinţeze focul direct asupra maşinei. - 

dynamoelectrice fâră mijlocirea vre unul motor. 

Ast-fel maşina electrică încăldită direct întrun 

mod convenabil intră în mişcare.de rotaţiune şi 

produce electricitatea. S'a construit deja o ase- . 

“menea maşină şi a dat resultate bune. Invenţia -- 

este încă la început ș şi este primitore de perfec- 

țiuni mari. Ea presintă economii şi avantage 

imense, pentru că ne.va da mijlocul de a între- 

buinţa „căldura perdută la încălditul caselor, 

„pentru a produce lumina electrică neceșară la. -..: 

case. Aceste maşine nout le-a numit Bdison pi- 

"romagnelice. po - pi 
p - ap 

.- 

“ Facem loc de asemenea; următorului impor- 

lant articol, ce a publicat îu 1881, şi care este 

o admirabilă expunere asupra neproductivităţei 

„nâstre sciirțifice din 18... S1:. 

-i
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Condițiuni esenţiale pentru a face investigaţiuni ' 
şi descoperiri în sciințele fisice. 

(România liberă) i 

“Este un lucru care trebue să bată la ochi și 
maj ales să preocupe pe ori-care din noi: penu- 

„ria sai aprope lipsa totală de. adevărate pro- 
ducțiuni sciinţifice la noi; căci, ceea ce se pro- 

 clamă ca ast- fel de i însuşi autorii, sai de amicii 
lor, este marfă de târg fără valdre, saii de o îm- 
portanță minimă. Negreşit că şi în alte (ări, lu- 
minate şi: înaintate în cultură, ca în Francia, 

' Germania şi Anglia, se găsesce asemenea multă 
marfă de acesta, fără valore, mai multă pote de, 

"- cât la noi; însă acolo se găsesce şi marfă bună 
in cantitate mult mai mare de acea.rea. | 

_Desvoltarea intelectuală a unei * naţiuni, şi 

prin urmare şi cea materială, depinde esenţial 
de produciivitatea sciinifică,, nu numai în sci- 
inţele esacte, dar în ori-ce câmp al culturei spi- 
ritului i uman ; şi întru cât acea productivitate 
stă“ în condițiuni rele, trebue să ne îngrijim şi 
despre progresul culturei la noi. 

Ştiinţele esacte mai special, constitue baza, 
" fandamentul ori-cărei. culturi intelectuale - pen- 
tru că prin-ele, ajungem să cundscem natura 
din care facem parte; numai „prin ele învăţăm 
legile care domină natura. şi. care-ne: domină, şi. 

„pe noi; fără o cunoscinţă profundă a nature, 

nu ne putem cun6sce pe noi înşine, vom- plana - 
„în regiuni imaginare, şi vom purta i în noi, tot-, 
d'a-una caracterul de uşurinţă şi de superficia- 
litate care ne este propriă : şi cu t6te acestea 
tocmai aeest studii este cel mai negles la noi şi 
“cel mai în "dispreţ. Să nu ne înşelim de vorbe | 
de paradă ce mai toți fac la noi, în privinţa stu- 
diului sciinţelor esacie: căci numai cu vorbe 
nu merg inainte aceste sciinţe. Cei mai mulți 
din pretinşii cultivatori ai sciinţelor esacte, nu 

„sciii măcar începuturile din ele, se proclamă de 
lumini mari în acestă privinţă şi se ocupă în 
realitate de tot ce nu este natură, cu poesii, li- 
teratură, archeologie, elc., invâcă în aceste stu- 
dit ceea ce pretini că ar fi principii mari ale: 
naturei şi aii mare desgust și dispreţ pentru tot 
ce constitue un sludiii serios al naturei. 

De mult am cugelat asupra acestor impreju- 
rări, şi pe fie-care di tapte noui mi le puneaii şi 
mai bine i în evidenţă ; ; am cugetat asupra cau-: 
selor cari aduc acestă stare de lucruri la noi, 
şi asupra condiţiunilor în genere în cari se pot 
face producţiuni sciinţifice, avendi în v edere mai 
cu deosebire sciinţile fisice. 

Ideile şi conelusiunile la care ajungem, le- -am. 
* „găsit în mare parte confirmateintr”o carte peste 
care am dat acum de curând «Gore, the art of 

  

  

scientific discovery» unde autorul într'o întin- 
dere de peste 600 pagini în 8 tratează: cu o . 
pană de meşter despre condițiuni şi metoade 
de investigaţiune i în fisică şi chimie. Imi pro- 
puiii în ceea ce urmează să expui principalele 
resultate ale acestui studiii al lui «Gore», adop- 
tate la: condiţiunile în care se' află societatea 
nostră, şi combinate negreşit cu propriele mele 
convicțiuni, căpătate în acestă privinţă în cu'sul 
mai multor. decenii de când cuget asupra ne- 

"productivităţei sciinţifice de la noi.. 
Prin producţiune sciinţifică se înțeleg negre- 

şit. lucruri forte. variate. şi numerâse, pentru 
cari de sigur nu putem da o definiţiune scurtă 
şi concisă ; numai prin expunerea lucrurilor 
"putem ajunge să ne formăm o ideie despre o a- 
devărată producjiune sciinţifică. Prin acesta în- 
ţelegem nu numai o descoperire, nu numai o 
invențiune, dar chiar o espunere simplă a lu- 
crurilor, insă. intrun moa original, noi, clar, 
raționâl şi sistematic, ast-fel “în cât să ne facă 
să p&trundem în adâncimile sciinței şi să intre- 
vedem drumul spre studii. noi: Ceea ce se face 

| adesea la noi, reproducend tratate şi memorii 
streine, adesea rele şi mai fără valăre, „pe cari de 
multe ori le dăm şi de producțiuni originale şi 
propii, sigur că nu intră în categoria produc- 
țiunilor sciinţifice, şi nici măcar recunâsceri, 

_autorisări şi laude ale autorităţilor învăţate com- 
“petinte, nu pot să ne convingă, după o cuge- 
tare seri6să, că ar fi adevărate produciiuni sci- 
inţifice. 

* Studii sciinţifice' originale, zice «Gore», tind 
către descoperire de adevăruri noui ale naturii, 
către elucidarea şi explicarea fenomenelor na- 
turii, cu ajutor de esperiment, observaţiune, 
comparaţiune şi raționament. Sciinţa'este inter- 
pretațiunea naturei şi omul este interpretul a- : 
cesteia. Inv esligațiunea originală este principala 
sorginte de noui cunoscinţe naturale ; ; scopul ei 
principal este descoperire de adevăruri noui ; 
iar efectele imediate] constaii întru a întinde li 
mitele cunoscinţelor nostre, a inlătura. erori, a 
procura un isvor de disciplină mentală în edu- 
caţiune şi fapte pentru a fi convertite în inven- 
țiuni practice şi resultatul final este o mărire a 
puterii n6stre asupra naturei, şi prin urmare - 
crescerca fericirei omenirej. 

Nici o lucrare sciinţifită, fie descoperire, in- 
vențiune, sait ori-ce alt va [i, nu se 'pâte face, 
fără o cunoscinţă profundă a principiilor celor 
mari ale sciinței. Oamenii, cugetând „asupra na- 
turei şi fenomenelor ce ca rie presintă, ai ajuns 
in cursul secolilor să recunâscă 6re-cari prin- 
cipii mari, care constitue o fântână de descope- 
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riri noui ce nu secă nict 6 dată. Nu numai ori-ce | 
| producţiune sciințilică nouă trebue să ni se 
presinte ca o emanaţiune a vre unuia din aceste 

„principii, dar încă trebue să serve şi ca o veri- 
ficare, ca:o confirmare, a acelor principii în alt- 
fel! pretinsa descoperire sai producţiune: sci-! 
ințifică va fi de sigur ilusorie. Eacă aceste 
principii mari, după «Gore» cu 6re-care mici 
schimbări : 

a) Universolilatea causelor şi a legilor. Fie- 

care fenomen, de ori-ce natură ar îi, are causa. 

ui, adică este legat cu un alt fenomen ast-fel că, 

când cel dântâiiă se întâmplă, al douilea este 
tot d'auna în fiinţă ; prin urmare aceste două 
fenomene sunt supuse la 'o legături, ceea-ce” 
constitue o lege; 

b) Coeccistenţa de materie şi de energie. Ori 
unde există materia este şi energia, potențiala 

sa activă ; adică materia, ori unde s'ar găsi, saii 

are Într'ensa facultatea de a produce yre un 
efect, saii îl şi produce deja pe acel efect: 

c), Conservațiunea materiei şi a energiei; 

d) Persislenţa fenomenelor, care cuprinde prin- 

cipiul inerţiei ; 
e) Universitate de mişcare ; 
f) Corelaţiunea puterilor ; 

8) Transformoţiunea şi ecuivalența puterilor ; 

“h) Concursul şi inecuala acțiune a puterilor. 
"Omul trebue întâiii să studieze şi să asculte 

natura, ca să pâtă apoi să o domine şi să des- 
copere într'ensa lucruri noui. Omul nu are pu-' 

tere de.a crea; el nu pote. să producă cunoscințe 
noui, dar! numai să capete prin obser:aţiune şi 
“experienţe pe cele existente ; nici nv pote căpăta 

"cunoscinţe de lucruri care nu există, de imposi- 
bilităţi sati de contradicţiuni,. de şi adesea le. 
crede că există ; el nu pote să scie nici măcar 
epoca, când are să facă cutare sait cutare des- 
coperire, din causă că aptitudinea de a desvolta 
adevăruri sciințifice noui depinde de cunoscința 
prealabilă de alte adevăruri şi de condițiuni, pe 
care pote încă nu le posedă, ast-fel în cât trebue 
să lase asemenea descoperiri pentru generaţiuni 
ulteriore. . -.: CN 

La ori-ce descoperire sait producțiune sciini- 
țifică trebue să ținem semi «le valorea întrân- 
secă a ei, Acesta este adesea forte grei. căci fie- 
care om de sciinţă studiază într'o direcțiune 
determinată, "şi prin urmare judecă 'şi prețuesce 
valorea unci lucrări în -general după vederile. 
personale ale lui. In acestă privinţă păcătuim 
adesea în două direciuni: sait dăm lucrării 
n6sire o valore mai mare de cât are, ne legănăm 
în ilusiuni şi speranţe de a merge mai departe, 
ceea-ce ne consumă în zadar puterile nostre 

productive, ș şi după, ce tărziu am fost desilu- 

, 

s- 

sionaţi; rămâvem descuragiaţi şi perdem apti- 

tadinea de a lucra în alte direcţiuni mai posi- 
tive ; un exemplu în acestă privinţă ne dai acei 
cari, în starea actuală a cunoscinţelor nâstre, se 

ocupă cu preseveranţă pentru a descoperi mij- 
l6cele de a subordina locomoţiunea acriană vo- 
intei n6stre. Saii, din contra, dispreţuiin o des- 

coperire, nefiind îndată în stare să prevedem - 
importanţa ce pâte avea cu vreme. In casul a- 
cesta se aflaii cele d'ântâiii descoperiri asupra 
electricităţei. Până acum cînci-deci ani lumea 
considera experienţele electrice ca nişte obiecte 
de distracţiune, cel muli ca obieciul unor spe- 

culațiuni abstracte ale sciinţei. Când însă ne 
gândim numai la galvanoplastie şi la telegrafia 
electrică, atunci vedem ce mare valdre întrâp- 

secă era cuprinsă în fenomenele elementare ale 
electricităţei, mai ales în descoperirea curen- .. 

tului electric, făcut de Volta. Cu acestă ocasiune - 
este încă de observat, că adesea şi o simplă pu-. 
nere. în evidenţă a unor idei şi credinţe falşe, 
pâte avea o valâre mare, întru cât contribue la 
progresul civilisaţiunei şi la fericirea omenirei. * 

In ori-ce cas însă, o lucrare sciinţifică origi- 
“nală, mai special o descoperire nouă, este un 
lucru grei şi presintă în general dificultăţi mari.' 
In unele casuri studiul ce ne propunem a face * 
presintă o mare obscuritate ; câte o dată este 
influențat de împrejurări streine pe cari nu le 
putem esclude. Unele studii presintă difienltăţi 
din causa rarităței substanţelor cu cari, sait a 
condiţiunilor în cari, avem să experimentăm ; 
saii din causa timpului excesiv de lung ce cer; 
sait din causa marilor cheltueli, sai din lipsa 
de instrumente puternice şi delicate. de. obser- 
.vațiune, etc. 

Dificultăţile de investigaţiune în sciinţele fi- 
„sice, dice. «Gore», provin în mare parie din ig- 
noranţa nostră. Un “mare număr de fenomene 

se petrec sub ochii noştrii, fără ca să avem cu- 
noscinţă de ele, saii pentru că sunt prea mici 
in cantitate, saii pentru. că acţiunea se produce 

„cu o întârziere estremă. Noi până acum, nu cu- 
n6scem de cât numai cele mai comune şi fra- 
pante fenomene ce ne piesintă materia, dar ig- 
norăm cu totul natura, mărimea, forma, posi- 
țiunea, greutatea, mişcările, etc. ale moleculelor, 
cari.o compun, şi fiind-că fenomenele maselor 
nu sunt de cât resultaiele colective ale feno- 
menelor moleculelor, iară acestea primesc per- 
turbaţiuni profunde la fie-care modificare de pu- 
tere mecanică, de lumină, de electricitate, de 
căldură, etc., este evidentă noi lucrăm continu 

ignorând complet vre-una, dacă nu şi mai multe,   din' fundamentalele condițiuni ale esperimen- 
telor n6stre.



Facultăţile mintale ne sunt forte mărginite 
şi adesea inai puţin desvoltaie de cât simțurile 
nâstre, urmeză «Gore». Unii cari posedă cu- 
noscinţe sciinţifice ai puţină, abilitate la expe- 
rimentat, şi din aceia cari s'aii deprins a preda 

" sciința şi a reproduce experimentele indicate 
de alţii, numai puţin aiă puterea de a imagina: 
ipotese noui şi nemerite, şi încă mai puţini sunt. 

destinaţi, prin. abilitatea lor, să devină inve;-. 
tigatori, origina'i şi cu. succes. “Puterea minţii 

“umane fiind infinit de mică pe lângă mărimea 
. problemelor ce-ne presintă natura; suntem obli., 

gaţi să căutăm, ajutore. artificiale, cari şi aces-   tea ait limite la puterea lor. Nici telescâpe, nici 
microsc6pe, spectroscope, polariscâpe, ete. nu 
ne vor permite să studiem dincolo de 6re-cari. 
limite, iar pentru. perfecţionarea odoratului şi 

“a gustului nu avem nici un instrument. Cu o ba- 

lanţă nu putem astădi să cântărim mai puțin de 

1n0p dintr'un. miligram.; Mousson pretinde a fi 
„produs asupra apei o presiune de 1300 atmos- 
 fere; Whithworih a măsurat până la o distanţă 

în lungime. de 1/4 dintrun milimetru; Joule 
a măsurat o diferenţă de..temperatură de 1/3<09 
dintrun grad Celsius; Wheatstone a prețuit cu 
ajutorul oglindei şi a scânteei electrice [până. la 
1/zac00 dintr'o secundă” de timp; cu: microscopul 

s'aii putut vedea lungimi mici până la 1/scopdin- 
irun milimetru ; Busen'a recunoscut cu spec-: 
troscopul, până la 1/100>000>000 dintr'iin miligram | 
de sare şi așa mai nainte; dar' acestea'sunt li- 

„_mitele estreme ale puterii nostre de investiga-, 
-țiune. 

Obscuritatea celor nedescoperite este aşa de 
mare, în cât adesea geniuri mari ai trecut a- 

„prope.de tot de un lucru noii; fără săl vadă. 
Galvani a avut sub mână experimentul prin. 
care Volta a descoperit curenţii electrici. Mulţi 

"investigatori au fost aprope să descopere com- 
„ posiţiunea s6relui, pe care iînsă'-a făcut'o Bun- 
„sen şi Kirchhoff. Keppler la 1604 a. fost aprope 
să descopere legea sinusilor, pe care a desco- 
perito însă mâi terdiii, la 1621; Willebrord. 

„ Snellius. Marele Newton ă fost la 1666 aprope 
să descopere legile gravităţii; din lipsă însă de 

"date numerice esacte şi positive, nu a putut face 
descoperirea de cât cu 16 ani mai târziă, 

Una din circumstanţele cari aii făcut şi fac să 
crâscă enorm dificultățile investigaţiunilor sci- 
inţifice originale, este, după cum observă f6rte 
corect iGore», dimpreună şi cu «Freamy», lipsa 
de remuneraţiune pentru munca irnensă „timpul 
cel lung şi marele cheltueli de instrumente şi 
materiale, “cerute pentru asemenea investiga-   tiuni. Nu trebue să uităm că astădi, mai mult 
de cât ori și când, ori- ce carieră esie condam-. 

nată ; cele mai înfocate aspirațiuni sut înăbu-. . 
“şite, din lipsa de mijloce „de existenţă. Cea mai” 
mare descoperire sciinţifică nu aduce nici o 
răsplată pecuniară autorului săi, ba incă la cele - 
mai multe casuri îl ruinâză prin cheltuelă; de 
aceca mai toţi fug de-cariere curat sciinţifică şi . 

nu fac lucrări de acest fel, de cât numai de oca- 
siune. «Gore» şi «Freamy» propun chiar o or- 
ganizare sistematică a Gmenilor ce se destină la 
“investigaţiuni sciințifice, plătiţi de stat, şi îm-- 

părțiţi i în diferite grade cu remuneraţii progre- 
sive de la 6000 până la 20000 franci. pe-an. Ei 
plecă din principiul că ori-cine aduce sciinţei 
un progres prin „descope ririle sale, lucrâză. în 
interesul tutulor, şi prin urmarestatul este dator 
să'l recompenseze potriv it cu erviciile sciiuţifice - 
ce'i (ace. 

Principala cheltuială ce se face pentru lucrări: 
şi investigaţiuni în sciințele fisice constă i în tim- 

pul ce perde acela care se ocupă cu asemenea 
lucrări. Mai ori-ce descoperire sciinţifică de im- - 
portanță ar costa mai multe zecimi de mii de 

franci; dacă timpul, meşteşugul şi banii chel-. 
tuiţi pentru acesta, s'ar plăti cu aceiaşi măsură 

cum se plăteşte o practică abilă la. medicină, 
la drept, sai la comercii. Harvey a întrebuințat - 
19 ani de muncă, ca să. descopere şi să stabi- 

“lească pe deplin cirenlaţiunea sângelui. Espe-: 
rimentele lui Hunter în anatomia comparativă 
Vaii costat 180,000 franci şi-un timp imens. Gra- 
ham a făcut peste o mie observaţiuni până să. 
descopere în'anul 1792 variaţiunea. diurnă .a 
magnetului. Descoperirea metalului taliii şi de- | 
terminarea precisă a ecuivalentului săii a costat: 
pe Crookes mulţi ani de muncă şi sume înserm- 
nate de bani. La cele mai multe casuri-lumeă 
nici nu cunosce de cât o părticică forte “mică 

„din timpul şi banii ce costă o lucrare sciințifică 
şi judecă că o descoperire, care ni „se pare așa 
de simplă şi. naturâlă,- după. ce însă s'a făcut, 
n'ar fi putut să coste mai nimica, căci era a lângă 

mintea omului. * 
După acesta expuneri geiierale, cari ne daii o 

„idee despre dificultăţile ce presintă producţiu- 
nile sciinţifice originale, şi, causele cari pun pie- 
dici lă realisarea lor, dacă nu ne îngrijim să în- 
lăturăm, pe cât se pote, acele. cause. şi dificul- 
tăţi, voiit procede acum la expunerea: condiţiu- 

-nilor şi preparaţiunei personale a acelora cari 
işi propun să se: ocupe cu lucrări şi investiga- 

- ţiuni sciinţilice; mai ales de natura experimen- 
tală. Aceste calificaţiuni personale, pentru a avea 
succes în investigaţiuni relâtive la sciinţe fisice, 
sunt f6rte variate, dice «Gore»; cele mai im- 
portante. sunt: o sensabilitate inerintă” pentru . 

| impresiuni particulare de asentănare şi de dife- 
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rinţă, un spirit ardător de cercetare, şi de intre- 

prindere, potrivite şi suficienie cunoscințe 'de. 
sciinţă, o puternică imaginaţiune. sciințifică şi 

învenţiune fertilă, facultăţi acute de: observa- 

țiuni, raţionamânt sănătos” şi corect, şi aptitu- 

dine de a face experimente.. Perşeveranţa şi di-" 

ligenţa la experimente, abilitate întru a discerne 

adevăratele explicări: de acele ilusorii, sunt şi. 
“ele condițiuni esenţiale pentru + a face investi-, 
gațiuni cu succes. N n. 

Claritătea ideilor” constitue asemenea o 'con- 
dițiune principală ; “ideile însă să fie şi nemerite . 

” şi adoptate la- lucruri reale ; se cere asemenea o 
“ xivacitate în gindire şi în concepţiune. Intocmai 

acestă claritate de idei şi vivacitate de concep- 
țiune carăcterisă întrun mod special pe Davy 
şi mai ales pe Faradây, şi făcea ca şi' prelecțiu- 

-nile lor să [ie aşa -de briliante şi să captiveze 
“t6tă lumea. 

O altă condițiune esenţială este, ca un inves- 
“tigator să poseadă aces'e două calităţi: să fie li-: 
per de ori-ce ipelinațiune către idei vechi şi tot 

„deo dală să fie dispas a'primi idei noul. Un om 
cu prejudecăli, cu disposiţiuni dea fa vorisa cu- 
tare saii cutare curent de idei, nici o-dată nu 

va [i bun să. facă lucrări sciinţilice originale, 
“pentru că prejudecățile vor! influența tot-d'a-una 
_observaţiunile sale şi conclusiunile ce va deduce 
"din ele. Studii originale cer un om cu cugetare 
independentă, căcisciinţa nu cunosceautoritatea 

- nimănui, ci numai evidența rațională. - -- 
Facultatea de a concentra atenţiunea: este o! 

“altă condițiune de succes. Diferenţa între o minte 
"ordinară şi a lui Newlon, d. €., constă principal 
“în acâsta că, unul este mai. capabil. să aplice o. 

-. alențiune mai continuă. de cât: cel- alt; că un 
Newton pote, fără să obosescă, să lege o con- 

 elusiune cu alla într'o seric lungă, € către ţinta 
determinală,-pe când un om inferior este silit 
curând să rupă firul ce a început a urmări. 

O condiţiune impor tantă constă în facultatea 
“dea desveli asemănări şi disemănări reale, acolo 

unde se arată asemănări sait disemănări numai 
aparinți. IExerciţiul facultăţii 

iun grad extraordinar de înalt, forineză un, 

„caracter principal al acelora cari aii făcut mari 
„ descoperiri sciinţifice. Răbdare, muncă, presi- 
„siune în metodă și în percepțiune, sunt aseme- 

“ nea caractere distinctiveai inv estigatorilorserioşi 

„al naturei. Odihnă, recreaţiune, somn şi petrece- 
„rea sunt şi ele condițiuni pe cariun adevărat in- 

i xestigator nu le negligeză nici o dată, fără risicul 
de a'şi micşora puterile de ivestigaţiune. 

Poșiţiunea ce ocupă în societate ui om de 
sciinţe, este de o importanţă capitală pentiu ap: 
titudinea lui de a [ace e descoperiri ş şi in n general 

1178- 

„gaţiuni nuoi: 

de a raţiona în-:   

producţiuni sciinţifice originale. Cei mai. mulţi 
cari au făcut descoperiri in sciinţe fisice aii [osti 

profesori „şi mai toți. aii primit în- copilărie o 

taţi intru a câştiga arta de a face investig sațiuni, 

lucrând ca preparatori: saii asistenţi pe lângă 
Gmenii de sciiuţă. Fârte puţini aii fost bogaţi, 

„cel mai mulţi aii avut mijloce suficiente, de 

existenţă, puțini de tot ait-fost săraci. 
„Oamenii eminenţi de sciinţă ai esprimat ideia 

că ocupaţiunea de. profesor este cea mai potri- 

vită pentru investigaţiuni sciinţifice, şi acesta 

„pare a fi adevărat, întra cât predare anei ma- 
terii reclamă să-şi studieze cine-va: bine subiee- 

tul şi acest studii sugerează cestiuni şi investi- 

7 insă. acestă profesiune nu este 

absolut necesară, peniru că ai fost mulţi cari 

fesori. 

Insurătârea ate asemenea mare. influenţă a- 

"ducaţiune bună ; numai puţin aii fost în nece-" 
sitatea de a se instrui singuri, mulți ai fost aju-: 

„au făcut mari descoperiri, fără să fi. fost pro-.. 

supra descoperirilor. «Gore» observă în acestă .. 
privinţă, că pentru.un om de sciinţă nu sunt de - 

cât două alternative: sait de a se însura cu o fe- 
mee simplă şi mmenageră, care îngrijește « de copii 

.şi de casă, şul iubesce sincer, “fără să -se forma- 
liseze de ocupaţiunile ş şi abstracţiunile sale, sail - 
să se însore cu o femee de înaltă inteligenţă, cu 
aspiraţiuni sciinţifice. înalte şi care ar găsi o 

tualăa lui. 

In fine asociațiunile ait cea mai mare influ- 

enţă asupra investigaţiunilor sciinţifice. Adesea 

S'aii vădut câte douj învălaţi cari ai lucrat im: 
“preună cu mare succes: exemple avem nume: 
rose: Laplace şi: Lavoisier, Bunsen şi Kirchhoff 
Și alții. Dar prin asociaţiuni se înţeleg mai cu. 
scmă societăţile: sait Academiile, învățaţilor, A- 

semenea corpuri învălale posedă mai multe mij-. 

. 16ce de investigaţiunce, şi le pot procura mai cu 
inlesnire; pe de.altă par le presintă mai multe 
„puteri, luer ând în armonie către oțintă comună: 

„Condiţiunea: fundamentală însă, a ori-cărei i 

descoperiri, i investigaţiuni, lucrări: proprie sai 
producţiuni sciinţifice, este o cunoscinţă pro- 
fundă şi întinsă a sciinţei, la care aparţine su-. 
picctul: invesligaţiunci, şi cunoscinţe suficiente 
„din alteramuri ale cunoscinţelor umâne corelate . 
cu acea sciinţă. Unul care vrea să descopere nu - 

pote să lucreze [ără materialul pentru cugetare. 
„precun ascmenea.nu pote face experimente fără “ 

“substanţe. Una din principalele calități a acelui 
care face descoperiri esle o repede pătrundere | 

„sciinţifică, şi: acesta: depinde esenţial: de pose- 
siunca de cunoșcinţe întinșe e asupra materiei cu 

care se ocupă. e - : 

satisfacţiune întru a participa la muncă întelec- | 

e
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Condiţiunea din urmă, adică o erudiţinne în- 
- tinsă şi solidă, atrage dupe sine ca condiţiune 
inevitabilă pentru acela care se ocupă cu lucrări 
sciinţifice, modestia şi un fel de sfiulă, caractere 
“cari ai fost observate mai Ja toţi adevărații cul 
livatori ai sciințelor, afară de excepțiuni forte 
rari. Cu cât un om scie mai mult, cu cât pă- 
trunde mai adânc în misterele naturei, cu atât 
vede mai bine imensitatea ci, și cu atât mai bine 
se convinge că 'cunoscinţele lui sunt fârle măr- 
ginite, de. unde resultă acel sentiment de mo- 
destie şi de sfială. Când însă cine-va scie mai 
puțin şi ia lucrurile:cu ușurință, nu-şi face nici 
o idee despre imensitatea naturei, crede că car- 
tea cea mare a naturei constă în cunoscințele 
lui, se crede stăpân pe natură, de unde acea aro- 
igânlă, care îmnpedică ori:ce progres şi desvol- 
lare a spiritului uman. Numai aceia cari, cât de 
mult sciii, totuşi cred că sciii încă prea puţin şi 

„caulă să se lumineze mai bine, numai acestora 
este dat să culeagă gloria descoperirilor şi pr o- 
ducţiunilor sciintifice originale. 

'T6te aceste caractere, necesare acelora cari 
aii adus diferite progrese sciinţelor, nu le sunt 
dăruite din nascere, ci le captă prin “Cducaţiune 
şi educaţiunea: se formeză după mediul, după 

„Socielatea în care trăim. Aceste caraclere precum 
şi diferite condițiuni cerute pentru producțiuni 

- sciinţifice, nu se crează într”o ţară într un mo- 
ment şi de o dată, ci cu încet şi progresiv. Dacă 
educaţiunea privală şi publică, dacă direcțiunea 
înv &țămentului, dacă i în general administraţiu: 
nea intelelectuală, finde şi la noi măcar ca să. 
inceapă a realisa câle putin ace'e caractere şi 
acele condițiuni, acesla constitue o cestiune prea 

> delicată şi care ar trebui tratată întrun articol. 
separat;.că, însă acele condițiuni astădi nu sunt 
împlinile la noi, acesta'este un fapt pe'care il 
putem afirma în modul cel 1 mai positiv, 

  

"In privința infiinţărei şi rolului jucal de So- 
cielalea de. sciințe Fizico- -Naturale, a doua socie- 
tate ce Bacaloglu a a iufiinlat, la 1868,. cred l&rte 

„util a publica urmălârele ce găsesc în Romdânul 
de la 30 Martie acelaş an: 

PROSPECTU 

«Fie care epocă, fie-care secol ga av ut punc- 
tele lor de strălucire în istoria culturii : usanlele, 
ideile, artele, motori puternici, cari ait impins 

„umanitatea puţin câte puţin, către starea de per- 
fecţiune şi tericire, destinată de însuşi natura 
organisaţiunii s6le intime. De câţi-va secoli in- 
câce, un fapt curios se presintă însă spiritului 
cercetător, o abatere 6re cum dela acea lege ge- 
nerală nihil per sallum: progresul se vede, putem 

. 

_tinue ale societăţilor şi, 

  

  

|" dice, cum înainteză animat de o impulsiune 
estraordinară. Reflectând: un moment asupra 
causei, care aventă unele națiuni cu atâta repe-. 
diciune spre prosperitate, vom alla că, alătur, 
cu desvoltarea marelor idei și principiuri ale fi= 
losofiii moderne, ai mers pas cu pas sciințele po: 
silive, prin al căror mijloc li se imprumuta pu- 
terea de a se transforma în realitate şi a apropia 

„prin urmare pe om de acea tendinţă generală a 
reformelor, ce se năs-:use la eşirea lui din starea 
de copi ilărie, unde il- întorsese intunecosul ev 
medii. —De atunci sciințele positive incepură 
să jâce un mare rol în transformaţiunile con- 

preponderență în seridsele ocupaţiuni ale dulci. 
acest secol dice, E. Saisset, imbătrânind, de- 
vine, pe cât se pare, din ce în ce mai positiv; 
fapte, resultate materiale, aplicaţiunile utile, — 
6lă ce se cere savanților, filosofilor.» Aşa. dâră 
în acest epede curental empyrismul:ii, în etatea 
de aur, după cum se dice, a sciinţelor esacte, 
când razele lor revarsă o bine- fâcălâre lumină 
asupra tulor apli. aţiunilor, de natură a ameliora - 
starea materiată a individului şi prin urmare a 
societăţilor—ele merită cea mai ser i6săatențiune. 
Ori unde se observă o mişcare progresivă, intrec 
altele, aceste cunoscinţe sunt pină la re care 
punct asimilate cu ocupaţiunile cotidiane ale 

i poporului şi de sigur că numai în acesi mod i lau. 
nascere Exposiţiunile, marele focare de lumină 
şi activitate, care imprimă spiritului asel nobil! 
avental invenţianiişi cari facatăta ondre! omului, 
ridicândul din ce în ce mai sus pe scara perle: 
țiunii. 

" Cestiunile: dilei şi viitorul călre vare- se intre-: 
vede că păşim, ne obligă, cere imperios esistența 
unui cerc de ocupaţiune mai seriosă şi mai in- 
insă, in favorul sciințelar de predilecţiune ale” 
secolului. Pârghia insă cu care se ridică ori ce 
ideiă, este salutara instituţiane a asociaţiunilor. 
O nouă asociațiune dâră, deriumită Societatea de 
sciințe phisico-haturale, s'a format, având da scop 
general :: a lucra in interesul şi spre propagarea 
sciințelor posilive. 
După constituire, când statutele fură lermi- 

nate, la alegerea biuroului definitiv, socielatea, 
având in vedere distinsele merite sciinţifice, 
oferi „prin votul săi unanim, preşedința d- lui E. 

" Bacaloglu, şi cu acâstă ocasiune nb simțim da- 
tori a exprima mulţumirile. nâstre distinsului 
protesore, pentru buna- voinţă cu care a accepiat. 
acestă delicată misiune. 

Să aruncâm o privire generală asupra princi- 
palelor- puncte cari formezii! scopul acestei so- 
cietăţi. 

Din cele puţine dise, se ințelege de sine că me. 

cu timpul ele luară o : 
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toda de educaţiune în care se admilea numai 
„ clasicitatea, nu mai putea corespunde cerințelor. 
spiritului acestui secol realist. Singura cale pe 
care trebuia să se formeze celățeni Tumin ați eră 
ca ce-l puţin instrucţiunea givnasială se consiste 

intrun ecleclism bine combinat, —-principiă> 
care aducea cu sine o nouă: problemă în cercul. 
numerâselor cestiuni atingătore de instrucliune, 

adică de a se sei în ce proporţiuni trebuesc unile 
studiile clasice propriit dise, cu sciinţele esavle, 
ast-f6l ca orizontul cunoscințelor să fie uniformi:- 
cesce întins asupra tutturor ramurilor activităţii 
umane. — In fond acestă cestiune se reduce la 

- formarea de programe, care să arăte ordinea lo- 
gică de succesiune a seiințelor precum şi să spe- 
-cifice acurat latitudinea ce trebuesce dată [ie- 
cărui studiii.. «O programă, dicea un eminent 
profesor, este o lume.» Nimic nu ne pare mai 
espresiv : considerând în parte î6te cestiunile, 
tâte fasele unei sciinţe, ne presintă acelaşi dedal 
ca şi ideia .nundu. A sistematisa aceste cestiani 
pentru a forma un corp de doctrină, care să iin- 
plinescă îndoita condiţiune de unitate şi metodă, 

_este o dificultate incontestabilă, peste care nu se 
pote trece de cât lucrând cu forţe unite. Consi- 

" derând că programele oficiale nu sunt, propuse 
de cât în teză generală, cel dintâiii punct deră, 
care a atras atenţiunca societății a fost colabo- 
-rarea programelor detaliate de sciinţe fisice. — 
Pentru a obţine-un resultat general, societatea 

le va presinta inaltelor corpuri ale instrucțiunei 
publice, ca, onorate fiind cu Inarea lor in con-, 
siderațiune, să polă deveni obligatorii, în urma 
modificaţiunilor ce vor crede i încă de trebuinţă 
a se face. 

Nu se pâle pune la îndoială avantagiul ce va 
resulta din unificarea studiilor de acelaş grad: 

„pretutindeni. se va pretinde elevului aceleaş cu- 

noştințe, ori-care ar. [i scola la care se presintă şi 

„pretutindeni profesorii vor fi obligaţi a nu se ri- 

dica nici mai mult nici. mai puţin de cât la înăl- 

țimea programei, ast-fel ca studiul să nu se mai 

niveleze după voinţa sii cunoscinţele fie-căruia, 

ci după necesitatea dictată de logică. Singurul şi 

marele merit ce rămâne cu modul acesta profe- 
sorul este meritul de melodă. 

O altă cesliune translegată de aceea a pro- 

.gramelor esle elaborarea cărţilor didactice. Este 

bine înțeles că un plan nu se pote esecula decât 

deca se dispune de material. Din nefericire la 
noi acel material lipsesce în cea mai mare pirte: 

lipsa de cărţi didactice este cunoscută, simțită 

de toţi. Lăsând la o parle ori ce alte cunoscinţe 

„ce s'ar putea deduce considerând starea în care 

“su află biblioteca scolară, nu este însă de trecut 

cu vederea timpul ce perde elevul copiind şi re- 

N 

  

copiind studiite, pe care profesorul, silit de scur, 

limea orci, le laconisâză şi prin urmare le face 

mai puţin asimilabile; pe când acel timp între- 

„buinţat cu prudinţă ar putea aduce alte imense 

beneficii.— Era deră imperios necesar ca elabo- 

rarea cărților didactice să formeze.un obiect, de . 

care să se ocupe accstă societate. 
Este constatat prin lungi experienţe că ori cât 

ar fi de admirabilă metoda; ce va posede un pro- 
fesore în predarea cursurilor de sciinţe fisice, nu 

pâte însă ajunge la resultatul dorit de cât cu con- 
"dițiunea dea pune in vederea scolarilor cel pu- 
țin cele mai principale esperienţe sâii obiecte: 
despre care se va trata. Este într'adevăr demn 
de observat că, în sensul în care aceste sciințe 

studiază materia, studiul nu pote captiva inte- 

ligenţa, prii: urmare nu se pâte bine asimila, 

decă ochiul nu va fi impresionat de factele ce se | 

desv oltă. —De unde resultă deră necesitatea de- 

a posede pe la fie-care gimihaziit cabinete sciin- 

țifice, fie chiar în cele mai restrinse proporţiuni. - 

Acestă măsură are mai mult de cât un avantagiii: 

când descinde cine-va din abstractul domenii 

al teoriei la atrăgătârea realizare a fenomenelor, 

ttă lumea ie pote înțelege, sciinţele se întindcu 

mai mare avânt şi se pot prin urmare mul mai 

lesne vulgarisa. - 

Aceste considerante ai dictat cel de al patrulea _ 

“punct al scopului. Fie-ne permis a exprima con- 

vincțiunea ce avem că în scurt timp, unind mo- 

dicile venituri ale societăţii cu ajutorul ce gu- 

vernul actuul a avut în tot-W'auna în vedere a 
oferi lucrărilor ce presintă Gre-care utilitate pu- 

plică, vom parveni a satisface o necesitate destul 

de simţită.— Credem de prisos a mai adresa res-: 

pectuosul nostru apel către aceia cari, făcându-ne . - 

onsrea citi statutele, vor fi convinși că progresul 
unci instituţiuni depinde de modul în care pu- 
plicul imbrăţişeză şi corespundela necesităţile ei. 

In fine, având” in vedere datoria. ce este im- 

pusă ori-cărui om devotat sciinţei de a'se afla pe 

"cât se pote la înălțimea specialităţi scle, saiista-: 

| tuat cel.din urmă punt al scopului, adica a dis-- 

_cuta asupra diferite cestiuni sciințifice, şi pentru | 

ca artslă disposițiune să presinte un interes mai . 

general s'a luat decisiunea ca, la cea dintâiii oca- 
siune, când mediile vor permile, să se publice 

printrun diar pur sciinţifie ce va sta sub patro. 
nagiul societăţii. Cu acesta credem a răspunde 
la două necesităţi măi întâiit s2 sterge acea lipsă 

a unui or gan de asemenea natură, şi apoi se oferă 
un mod prin care spiritele în momentele de re- 
creațiune să'și.polă întârce cât-va timp atei- 

țiunea către nobila ocupaţiune de-a studia Na-. 
tura. Nu există nici un obiect mai atracliv către 
„cugetare decât acest studiit, şi, fiind-că ne aflăm - 

v



„asupra acestui punct, trebue să repețim marele ; 
că numai când, se va înțelege general- 

„ mente că a cugela este o necesilate de prima or- 

-pentru ca ast- fel să se introduc ă o singură sis- 
- temă; - 

b) A elabora cărți didactice conform acestor 

  

adevăr, 

dine, numai atunci se va reparta i ielorie : asupra 

balaurului- -ignoranța, de care ne vorbea mai i- 
ele trecute, într'o- conferință publici, ilustrul: 

părinte al literaturei române, ]. Heliade B. 
Terminând,adresând amicila şi sincera nostră 

“invitațiune, acelora cari doresc a conlucra la 

" acâstă victorie să vină a ne oferi bine-voitorul 

d-lor concurs. 

AL. “Racovicânu, B. Naniânu, “Petraru, Stei. C. 
„„ Michaileseu, Christu F. Popescu, Mat, Brăescu. 

STATUTI LE SOCIETĂȚII 

SCUNȚE PIIYSICO-NA TUR ALE 
  

“CA PITOLUL N 

Scopul 

Art, 1. Societatea constituită în România, sub 

numele „de «$ Socielatea de sciinte physico- -nalu- 
vale, are de scop: -: , 

a) A colabora programe detaliate de” sciint 
physico-naturale pentru învăţământul secondar 
şi a mijloci. admiterea lor în scâlele publice, 

programe şi a face să se imprime; 

c) A înfiinţa şi întreţine cabinete de fisică, chi- 

miă şi-istorie naturală, pe lângă fie-care liceii şi . 
gimnasiii din eră „după mijlGcele de cari va dis 
"Punc socictaiea ; | 

"dA oferi scolarilor £ ări îi mijloce din căr ţile di- 

dactice elaborate de membrii societăţii: . 

c).A discula asupra difer ile cesliuni de « sciințe 
fisico- naturale. E | 

CAPITOLUL, II - . 
Membrii | 

Art. 2. Societatea se compune din două cate- 
gorii de membrii: colaboratori şi donator". 

"Art, 3. Membrii colaboratori suni residenți și 3 

corespondenți : 
a) Membrii colaboratori residenţi sunt dedrept, 

„toți d-nii profesori publici ai învățământului se: 
condar, de sciințe fisico-naturale din cap tală. 

b) Membrii colaboratori corespondenți sunt 
. asemenea de drepi, toţi d-nii prolesori publici, 
de acelaș studii de prin judete. 
Art. 4. Ca membrii colaboratori residenţi sai 
corespondenţi pol fi tote:personele speciale în 
sciinţe cari, esprimându-şi.dorința dea parti- 
cipa din societate, vor fi admise pr in v olul ma- 

. jorităţii. * 
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Art. 5. Membrii donatori pot fi tâte acele per-. 
sone, cari vor. contribui cu donaţiuni de natură 

asepulea realisa cele prevădule la art. 1 lit. bşic. 
Art. 6. Ca membrii donatori sunt de drepl toți 

d-nii înstilutori superiori ai claselor primare din 
comunele urbane. 

« CAPITOLUL II | 

| * Indatoririle membrilor. - - | - 

“Arts 7. Membrii colaboratori residenți sunt in- 

datoraţi a lucra în spiritul aliniatelor a, b și ede: 
la art. 1. 
„Cei corespondenţi se obligă pe lângă acesteaa. 

„raporta societăţii diferite observaţiuni sciinţifice 
ce vor întâlni în localităţile unde se află, cum 

de exemplu, obser vațiuni. geolosice, metcorolo- 
'gice, ele.. -- D 

E Art 8. Ori-ce personă pentru a deveni membru 
"donator, este datore a răspunde casei socieli ăţei 
cel puţin 40 Iei noui. 

Art. 9. Membrii donatori de drept sunt obli- 
sați a face colecțiuni de obiecte sciinţifice, de 
prin locurile vecine staţiuncă d “lor „Dee cari le y vor 
înainla societăţii.” ” - 

Art: 10. Fie- -care membr avant ocotisaliune 

anuală de 12 lei noui. 

CAPITOLUL IV... - 
Organizarea societăţii. „i 

Art. 1]. Societatea are un comitet compus dinire 

membrii de drept; colaboratori residenţi, ales pe 
timp deunan. 

Art. 12. Comitetul socielă Ai se compune: 

 deun preşedinte; 
- - de duoi vice-preşedinți ; 

» patru secretari; 
» un'casier; 
» un conservator. | 

CAPITOLUL V. 
Atribuţiunile generale ale membrilor comiletului. 

Art.:13. Președintele menţine ordinea în şe-. . 
dinţe; —convâcă ședințele extraordinare j —co- 

respunde i în numele societăţii. 7 

Art, 14. Vice-preşedintele | ține locul preşedin- 

ielui in cas de absență, şi. atunci, se bucură! de 

i6te prerogalivele scie. 

Art.15. Secretarii redijeză procesele verbale; — 

expăduese corespondenţele ş şi sunt responsabili 

de cărliele societății. - _ 

Art. 16. Casierul percepe donaţiunile in bani 
şi colisaţiunile membrilor: -- sublsemneză” chi- 

tanţele de primire şi esle responsabil de fondu- 
rile-socictăţii. - 

„Nu va pulea face nici o plată i fără aulorisa- 
 țiunea prealabilă a societăţii.
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La finele fie-căria Luini va da conspt de, stare A 
financiară a societăţii. -+ 

Art. 17. Conservatorul priimesce de la comilet 
obieelele de cabinete, ce se vor trimite din dile- 
rilele părţi ale țărei. Aceste obiecte .vor sta sub 
a sa răspundere pină ce comitetul xa decide 
asupra destinaţiunci lor: 

Conservatorele va visita cabinetele din Bucu- 
reşti de sub patronagiul societăţii. și va reporla. 
comitetului de starea in cari se află. 

Va fi asemenea dator a sta în relațiune cu di- 
rectorii cabinetelor de prin județe, ast- fel ca so- 

- cictalea să fie tot dauna incunosciințată despre 

starea materială a cabinetelor sale de 'sub patro- 
„nagiul săi. o | E 

CAPITOLUL YI, 

Despre şedin(e. 

= 

Art. 18. Comitetul impreună cu membrii cola- 
boralori residlenţi ţine şedinţe ordinare odată pe 

- săptămână, C Când însă va cere Le ehiiinţa, preşe- 
» dintele după o preaiabilă înţelegere cu comiletul,: 
va putea convoca pe membrii residenți in Şe-. 
dinţă estraordinară.. 

Art. 19. In fie-care an va ave ca loc în Bucuresci 
o şedinţă generală care se va ţine cu maioritatea 
membrilor residenți şi cu parte din membrii ju- 

„dețeni, când se va face din partea comitetului o 
dare de semă generală despre tot ce sa lucrat in 
cursul. anului irecut.: 

CAPITOLUL vu 

- Fonduri. - 

Art. 20. F ondurile societăţii vor consta 

a) din donaţiunile i în numerar; 

„b) din cotisațiunile membrilor; 
' -9) din plata ce se.va răspunde de membrii la 

„primirea diplomei. 
d) din beneficiul ce se va eslrage din vândăre ca 

NI 

cărţilor didâctice prevădute la lit. b art.1.. 
Art. 24. Societatea primesce cu “mulțumire şi 

recunoscință olerte de ori- -ce.natură. * . 

m CAPITOLUL VIII 

 Publicaţiuni si memoare. ..- 

Arp. 22, Publicaţiunile se fac pe numele. fie- 

„cărui membru, insă spre a se, pulea bucura de 
aprobaliunea societăţii, trebue să fie supuse la 

-. cercetarea unci comisiuni alcsă de societate, care 

„_xa opina asupra scrierii. | 
Art. 23. Nicio publicare nu se păte face in nu= 

mele societăţii fără autorisațiunea comitetului. 

Art: 24. Ori ce lucrare distinsă a veri unuj . 
membru va [i laureată cu un vot de comemora-, 

” țiune onorofică şi numele s&ii sc va trece în cartea 

istorică a societăţii. ” a 

î7i 

. CAPITOLUL, IX 

„Disposiţiuni generale şi transitorii.. 

“Art 25, "Toţi membrii vor primi câle o diplomă 
semnată de preşedinle,: secretar şi casier, purtând 

sigiliul societăţii, care se va libera odată cu răs- 
panderea taxei. de 5 5 Iei noi (6 sf.). : 

Art. 26. 'Tote donaţiunile făcute societăţii vor - 
fi menţionate în procesele verbale ale şedinţelor 

„scle Și date publiciţăţii.- 
"Art, 27. Acele persâne cari vor contribui cel 

puţin cu trei pătrimi din costul unui cabinet, so- 
„cietatea spre recunoscinţă va da cabinetului nu- 
“mele acelui donatore. 

Art. 28. Veri ce disculiune: străini selinţelor 
„physico-naturale va. îi interdisă. : 

Art, 29.. Societatea va avea un jurnal al săi. 
-Art.'30. Adunarea generală pote modifica în 

parle aceste siatute. Art. 1, insă, nu se pâte mo- 
difica, fără a atinge însăşi fiinta socielății. | 

Statutele acestea sait votat în şedinţa. de la 27. - 
Ianuarie 1868. 

! - Bucuresci.: ! 

" Preşedinte, “Am. Bacaloglu. 

Vice-preş. B. Nanianu, Pană Constantinescu. 
„Secretari, Al. [. Racoviceanu, St. C. Michai- | 
lescu, Ch. Ph. Popescu, Ioan Petraru. 

Casier: Mat. Brăescu... SI 
Conservator: £. “Alexandrescu. - 
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“La 18 Mai găsim următorele în acelaş 'diar: 

| DARE DE SEMĂ - 
„ Programa generală de 'sciințe phisico- naturale." 

" Este cunoscut.că unul din punctele care for- 
îm€ză scopul societăţii este elaborarea progra- 
melor de sciințe physice, pentru cursurile gim- 

nasiale. In prospectul statutelor ai ar&tat 
motivele ce dictară intreprinderea“ unui asc- 
menea travalii şi modul cum crede societatea a 
oferi cu acâsta un servicii, lucrărilor atingătore 
de instrucțiunea publică. 
Apreciând importanţa de oportuniiate « cepre- 

sintă programele, cu ocasiunea terminării anului . 

scolastic, societatea trebuia natuiralimenle a în- 

târce mai întâiit atențiunca sa asupra acestei 
părți. 

In consecinţă, în şedinţa de la 23 Martie, se 
aleseo comisiune, compusă de d-nii E. Băcaloglu, 
Delcon Albert şi Sit. C. Michailescu, care să pre- 
sinte un proiect de programă g generală, în care 

“să se indice ordinea de succesiune şi coordinarea 
a diverselor ramuri ale sciințelor physice î în cur- 
surile gimnasiale şi să se stabilescă tot-deodată 
şi principalele. liniamente. ale extensiunii ce se 
„cuvine a le da, !  
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Proiectul în, cestiune. fiind presentat, socie- 
tatea îl luă în examinare, în decursde câte-va şe-: 

dinţe şi după 6re-care mici modilicări, se aprobă 

după cum îl arătăm mai la vale. 

RAPORTUL COMISIUNII 
SCURTĂ EXPUNERE DE MOTIVE 

Domnilor Membri, 

Cestiunea relativă la ordinea de succesiune şi 
coordinare a sciințelor în genere aii fost una din 
acele materii, asupra căria s'aii făcut seriose me- 
ditațiuni. Aceste discuţiuni şi teorii de şi ait in- 

„sinele un caracter cu totul abstract, totuşi ai 
adus o mare lumină în aplicaţiunea lor la sta- 
tuarea programelor. 

In cazul de faţă, unde se age de. a distribui 
după 6re-care principii diversele ramuri “ale 
physicii generale, în cei şâpte ani ai cursului de 
liceit, găsim că două metâde se pot întrebuința: 
unul pe careil a 
cel d'al doilea naturale. | . 
Primul metod privesce cestiunea intrun mod 

cu totul abstract, adică nu ea în consideraţiune 
de cât raporturile ce presint, sciinţele între sine” 
şi le ordoneză după dependinţa lor mutuale, pu- 
nend la base acele cunoscinţe de la care se îm-: 
prumută Gre cum elemente ce servă în seria as- 
cendinte a studiului, ast-fel că gradaţiunea se 
faceesclusivamente pe caleaanalitică. După acest 
principiii este evident că sciinţele physice, pro- 
priii dise, trebue să precedă istorii naturale. 

Ori cât ar fi de raţional acest mod dea pro- 
cede, nu se pote însă contesta că presintă puţină 
aptitadine de a fiaplicat, pentru că se opune le-- 
gilor ce urmeză natura în desvoltarea inteli- ' 

*gentei, care, în prima etate, este mai. mult capa- 

pabile de a urmări un studii descriptiv, în care 
sciinţa se prezintă sub o formă pitorescă şi atră- | 
gătore, de cât a cugeta asupra naturii intime a 
materii, şi a înţelege complesitatea relaţiunilor 
ce legă fenomenele. cu causele lor. 

Aşa deră, a studia mai întâiii riatura în forma 

exterioră in ceia ce ochiul vede mai bine şi direct 

şi după aceia a păşi in domenul analisei mai pro- 
funde a constituţiunii materii, a fost idea domi- 

nantă, care aii.dictat aranjamentul studielor, 
ast- fel după cum îl presintăm d-vâstre. 
Luând deră de basă acest melod, trebuia să ne 

întrebăm care este obiectul asupra căruia juna 
„inteligenţă îşi interpretâză mai intâiii atenţiunea, ! 
cu ce să incepem? Lăsând de o parte aplicaţiu- 
nile speciale, cari se manifestă une ori incă de 
timpuriii, in genere animalul, escită mai întciii 
curiositatea în privinţa. formelor, a puterii şi a 
obiceiurilor sele, — pentru că ați observat pole 

„cu câtă plăcere privesc copiii imaginele anima- 

am putea numi philosophic, pe. 

8. 

elor cu cari sunt decorate peisagele paturei, şi 
cât interesele inspiră curiositatea de ale cundsce. 
—Decă trebue să spunem tot, atunci să luăm în 
“consideraţiune că, memoria fiind cel diintciii 
„punt care strălucesce mai întâiii în juna inteli- 

genţă, trebue profitat deacestă disposiţiune na- 
lurală şi prin urmare este necesar a propune în 
anul întciit zoologia descriptivă castudiit cu totul 
memorativ. Acest punt fiind stabilit, în anul al 
doilea urmeză de sine Bolanica, predată tot in: 
sensul acesta, la care insă se va mai adaoge o 

ideiă generală despre globul terestru. In clasa a 
“treia se complecteză descrierea globului în cea ce 
privesce geografia phisică în accepțiune mai în- 
tinsă, = | , 

In anul următor, când: cunoscinţele de geo- 

inetrie sunt destul de familiare elevilor, se va 
studia cosmografia. In atare mod la finele celui 
al IV an se complectăză studiul descriptiv al uni- 
versului. 
“In cei trei ani din urmă se propune studiele de 

o ordine mai superidră, în care se va desvolta le- 
gile generale a fenomenelor la care dă nascere,. 
materia, adică Phisica şi Chimia cu sciinţele de- 
pendinte de acestea. 

* Raportorul cemisiunii st. e. Mihăilescu. 

PROIECTUL DE PROGRAMĂ 
Clasal . 

Zoologia descriptivă. 

“Argument. — Idei succinte asupra or ganisa- ! 

țiunii unui animal, studiată pe un tip (vertebrat . 
'superior). — Clasificaţiunea zoologică. — Des- 

crierea animalelor, cu deosebită atenţiune asupra 
- acelora, cari presintă 6re care utilitate şi impor- 
ianţă practică, . - . 

Clasa II 

a) Bolanica, b) Geografia phisică. 

Arg. a). Idei generale. asupra organisaţiunii 
vegelalelor, eu expunere de cele mai principale 
fenomene ale vieței lor, — considerate în indivi- 
dele mai superidre. Clasificaţiunea vegetalelor. 
Descrierea familielor, cari presintă un interes în 
economia domestică, agricultură şi industrie. 

b). Studii geometric al sferii terestre. Atmos- 

ferii, corenţi atmosferică. Climale. - 

Clasa III 

Geografia phisică (complectare). 

dArg. continuare: orografia, hyvdrographia şi 

chorographia. — Geslogia pilorescă : descrierea 
fenomenelor constante, periodice scii acciden'ale 
ale existenţii pământului. — Geografia ființelor.   zooneinia şi phytomenia. -



_ ClasalV Dă 
Cosmografia - 

ârg. Uranographia, descrierea Sistemului so- 
lar. Calendar. 

Clasa V. 
Phisica 

Arg. Gravitatea, Acustica, -Oplica, Căldura; 
Magnetism, Electricila tea si Electromagnelism. | 

NB. Se va da o mai mare extensiune părțilop 
cari aii ii aplicaţiune i in industrie. 

| Clasa VI: 
2) Chimia minerale, b) Mineralogia i in paralel 

cu Geologia. 

Arg. a). Noţiuni elementare asupra legilor chi- 
mii generale, privite ca metod pentru a facilita 
studiul reacţiunilor. 
corpuri simple şi a compuşilor celor mai impor- 
tanți. | 

b) Modul în care se studicză mineralele ; cer- 
celarea principalilor caractere. Stratigraphia, 
Clasificaţiunea mineralelor şi descrierea speţilor, 
cari presint un interes practic. 

Clasa VII * . 

a) Chimia organică, b) elemente de „Biologiă., 

Arg. a). Noţiuni generale de Chimiă organică: ca: 
Chimia animală şi vegetală. 

b). Anatomia şi phisiologia compărată i in lesa 
generale. | 

„La Isi 12N 

Societatea de sciinţe fisico-naturale reincepu 
lucrările în şedinţa de la 28 Septembre şi cu a= 
cesta întră în al duoilea an al existenţi scle. 

In acâstă şedinţă dei inaugurare, preşedintele 
d. E. Bacaloglu, conform prescriptelor din sta- 

„tute, relată societăţii actele ce se e efectuarii i în anul 
expirat: - 
„După decisiunea. societăţii, trebuind a supune 

aceste acte cunoscinței publice, vom estrage aci 
„discursul d-lui preşedinie. | i 

«O societate, d-lor, prosperă în adevăratul în- 
țelesal cuvântului, când tâtepărţile scle, lucrând 
in sferele lor de acţiune, lucrul produs de fie- 

oembre găsim de asemenea: 

care parte se combină și produceun tot uniform. 
Pentru timpul i în care trăim, sciinţa ale căria. 

„xerităţi şi principiuri ati dat nascere la te acele 

* fecunde şi bine-făcătâre aplicaţiuni, prin care 
omul a putut răspunde la aspiraţiunile scle, este 
fără contraddicere lumina conducătoro a ori-cării 
lucrări, al ori-cărui progres. 

Nu'mai rămâne deră îndoială că este o datorie 
-de primul ordin de a lucra cu tot devotamentul 
posibil în interesul sciinţii,şi acesta mai cu semă” 
pentru, sacerdoţii sti. 

a 

Descrierea principalelor 
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Un efect real nu se va obținea i însă de cât la- 
borând continuii pentru a progresa impreună cu 
sciinţa, âst-fel ca să ne aflăm tot-dcuna la nivelul : 
ci şi apoi căutând a iniţia în' aceste cunoscințe * 
un număr pe cât se pâte mai mare de 6meni, ca 
sciinţasă se răspândescă în tâte clasele societăţii 
şi să producă acele salutare efecte ce se observă 
la tote naţiunile, care se bucură de o adevărată -- 
civilisaţiune. 

D-vostră ați vădut şi aţi înţeles că şi i într un 
cas şi într'altul scopul nu se pâle atinge de cât 
prin crearea unei asociaţiuni, cars, după cum. 
aţi arătat in prospectul statutelor, să aibă de scop . 
"gene:al: a lucra in interesul şi spre propagarea 
sciinţelor posisive. 

Intradevă &r, d-lor, sait probat că asociaţiunile 
sun! acele medii, în care omul işi pâte intinde 
cu mai mare facilitate cadrul cunoscinţelor sle, 

“sunt anicele instituțiuni, care.pot lucra cu o 
energie mai pronunțată in fav6rea instrucțiunei, 
în fine ele constituese singurele focare, care mai 
cu sâmă la noiar putea alimenta sub ite rapor- 
turile scrierile periodice sciințifice prin a căror 
influință numai se pâle descepta gustul pentru” 
lumină şi labâre. - 
Sub impresiunea acestor cugetări cred, d-lor, 

că aţi creat societatea de sciințe fisico -nalurale, 
şi ați elaborat statutele scle, căutând a satisface 
“deo cam-dată cele mai evidente necesități de care 
cram inconjuraţi. . | . 

Când lucrările atingătâre de organisațiunea i in- 
terioră a societăţii fară terminate, avui, d-lor, 
extrema inulțămire de a vă vedea venind a ?mi 
oferi delicala misiune de preşedinte, şi cuacâstă 
ocasiune. mă simt dator a exprima în modul cel- 
mai cordial gratitudinea mea pentru încrederea: 
ce mi-aţi acordat. In prima întreținere, ce avui 
ondrea de a preşede, pe la finele lui: Tanuari lit a 
anului curent, d-vâstră aţi statuat ca diua de 24 
ale acelei lune să se serbeze ca zi aniversară a 
societăţii. 

Publicând după decisiunea d- vâstre statutele 
atât în parte, cât şi prin diare, societatea mani- 
festă în public existenţa sa, şi atunci se făcură 
îndată adrese pe la toţi d-nii profesori de prin : 
districte, învitându-i a lua parte la acestă nouă 
inslituţiune şi, cu tote că ayem a regreta tăcerea 
unora din d- lor, totuşi număral membrilor. cresc 
la cilra de 32 de unde la inceput, după cum cu- 
n6sceţi, nu erai de cât şâpte. 

Incepând ddră a păşi la realisarea scopului ce 
ne propusesem, “16tă atențiunea se îndreptă mai - 
'inteiii asupra elaborării de! programe, ca unele 
ce formatii basa celor-Valte lucrări. 
Combinaţiunea programelor se îndreplă în 

„două direcţiuni: prino, a se elabora programe



“ genârale desciinţe hsice, cu scop dea indica care. 
ar [i ordinea cea mai logică de succesiunea sciiri- 
țelor, cu alte cuvinte să se coordoneze acestă: |! 
hierarhie de cunoscințe; ast-fel ca - dificultățile 
Sciinței să fie în raport cu. gradul. de dezvoltare 

„iztelectuală al elevilor; şi secundo având în ve- 
“dere că programele oficiale, astă-di în vigore, 
"nu sunt propuse de cât în lesă generală, să se 
elaboreze cestiunile de amenunt aşa: în cât, pre- 
sintale societăţii şi apr obatei în spir itul ce Ya crede. 
convenabil, să serve prin convențiune de normă 
în predarea cursurilor: d-vâstre, ca în atare 
mod să:se întroducă -o uniformilate în eslen- 
siunea materiilor a proponimentelor de acelaş 
grad, 

Proiectul de programă generală, fu elaborat, 
d-lor, de o comisiune alsă din sînul societăţiişi. 
presentându-se aci, se-luă în distuţiune în de-. 
“curs de.câte-va şedinţe, şi în fine seaprobă, ast- 

“fel după: cum am vădut publicat: în diarul ho- 
mânul din 18 Maiii..-. Aaa 

- Pentru a complecta acestă operă; mai multe 
“ comisiuni fură numite, având a specilica în de- 

taliii aliniamentele cursurilor ce se găsiră cu 
cule a se: propune in acea programă. — Unele 
-dintracele programe sunt terminate! şi vor forma 
obiectul” ocupațiunilor a câtor-va şedinţe din 
anul cesta. o - - 
„. In cea ce privesce specificarea cesliuheJor pro- 
sI ramelor actuale, am ondre d-lor a vă spune că. 
„în cea mai 'mare „parte ele fură presintate, la bi- 
roul societăţii; lipsind însă limpul material 
pentru a se lua în discuţiune, nu se aprobară ă de 
cât numai câte-va din ele. Sper, d-lor, că aceste! 
lucrări vor fi terminate i în ce] mai scurt interval 
şi societatea îşi va întrece aclivitatea sa spre lu- 

„. erările, care sunt mai direct atingă itore de pro-. 
gresul:şi propagarea sciințelor positiv e,scoppe. 

- care nu itebue a îl perde nică un singur "moment 
din vederea nosiră, 
Pe lânga, aceste lucrări, din. când în'ci nd s se 

fâcură și re care comunicate sciinţifice, care se 
„trecură, după cum ve este cunoscul, îu prescrip- 
„tele verbale, având a se publica mai târdiii, când 
societatea va posede o I6iă periodică a sa, punci 
asupra căruia alrag cu tcosebire atenţiunea d- 

„v6stră, fiind cu toţii convinși cii o asemenea în- 
treprindere ar fi de totă. importanța a se rcalisa 
cât mai curând. 
„Acestea sunt d- -lor, în zesumat resultatele la 

care, ajunserăm prin întreținerea a unui forte 
restrins număr de şedinţe, în pr imul an al so-" 
cietăţii nostre. - 
Terminând, cred că este de datoriă mea a pune 

in vederea d-vâstră că aflându- -ne la începutul 
acestei sesiuni putem, conform regulamentului, 

y 

  
+     

    

aduce statutelor Ore cari modificări, „ce credeți 
că ar fi în favorea societăţii. 
După un an de experienţe este tot- deana ceva . 

de observat, - - 
“Din partemi, d-lor, în interesul timpului, nu 

„Voi perde nici chiar. acestă primă ocasiune, fără 
“a vă comunica o propunere al căruia scop gene- 
rale tinde li mărirea şi animarea cercului de ac- 

„țiune al acestei societăți, ast-fel ca 'să putem 
“ajunge cu o oră mai înainte — cum acesta este 
„de dorit—la resultate mai mulţămitâre. _ 

„asupra' modului cum âm : 
putea satisface acestă dorinţă, pe care'mi permit. - 

Reflectând d-lor, 

a o crede generală, am ajuns la conclusiunea că | 
„trebuie să se admită cu aceleaşi drepturi în sînul” 
„socielăţii şi d-nii profesori de sciințe matematice, 

“Este bine înțeles cred că nici o afiliațiune nu 
pâte fi-mai naturală, şi de aceia, “fără a produce - 
vre o perturbaliune în sistemul. de 'organisare, -.- 
ba din contra pentru a face mai practice resul- 
tatele “ce voim a obține, după cum voii avea 
onore a vă argumenta acesta în propunerea în- 
scris ce voii presinta î în şedinţa viitore;, propun 
ca consecința logică a principiului de. mâl sus : - 
ca societatea să pârle de aci înainte numele de: 
societalea de sciiuțe fisico-malemalice.  .: 

Să nu ni se 'obiecteze, d-lor, . că. prin” acesta 
vom modifica statutele in. esenţa lor: Scopul r€- 
mâne neatins; este vorba a lucra de o dată cu. 
programele de sciinţe fisice şi pe cele ue sciinle 
matematice și în categoria membrilor de drept 
să admitem şi pe d-nii profesori de acele sciinţe 
de prin gimnasii sâă liceuri,—şi pe lângă acestea . 
cesliunile de matematice, aduse i în sinul socie- 
lăţei, să se bucure de acelaşi prestigiii ca şi ces- _ 
iunile atingătâre de sgiinţele fisice. IE 
"Cu acestă mică re orniţ, să nu se pară că in- 

_trăm pe o cale cu totul:i nout, nu facem de. cât a. 
pune în praclică cobăsee” este demonstrat şi ad- 

„mis de lâtă lumea“. upiinza intimă între abstrac- - 
țiunea matemalicilăt” cu, natura reală , 

Anunţându-v& „printr'acesta propunerea ce: 
cred că se va discula cât de curând, vă rămâne 
timp ă reflecta asupră i şi hu mă indoiesc d-lor, 
„0 dic cu l6lă convincţiunea, ca învingând i in in: 
terioru- =nCsa acel sentiment de decuragiare, ce fie- 
„care încercă la începutul unci intreprinderi. de. 
un atât de nalt interes, vom propăși cu LOtă te- 

„nacilălea şi zelul ce merită nobilul angajament 
“luati în faţă cu sciinţa „spreal lace să triumfe spe- 
 ranţele nâstre.» 

“După acestă scurtă expunere, d-nii i secretari 
relatară societăţii comunicatele ce eraii la or- 
dinea dilei şi după ce fură ternienate, şedinţa se 
închise, anunțându-se că pentru cea viitore va fi 
in cestiune modificarea statutelor, . 
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În şedinţa de la 10 Octobre „propunerea anun- 
“țată de d-nu E. Bacaloglu, fa inaintată la biroii, 
avent a se pune în diseuţiuine. 

Etă textul. acelei propuneri :- 

* Propunere. 
. 

Sub- semnaţii membrii ai societății de sciinţe 

fisica- naturale, având în vedere următârele ar- 

sumente şi consideraţiuni: - 

a). Intima şi frecuenta relaţiune stabilită între 

"“sciinţele fisice i în genere şi sciinţele matematice, 

prin cari în starea actială a lucrarilor aii ajuns, 
—putem dice—-a forma un singur corp de doc- 

N trină; o 

b): Colaborarea programelor de sciințe fisice 
“urmând a merge in paralel cu acelea de seiinţe 
matematice, pentru a se stabili o adevărată ar-! 
monie intre tote părţile cunoscinţelor de acâstă 
categoriă ce se propun în cursul gimnazial ; 

c). Cărţile. didactice, relative. mateimatecelor. 

“elementare, de şi în parle din tericire le pose- 
dăm astă-di, cu tâte acestea reinâind încă mult: 

de lucrat, credem că acâsta sar pulea efectua 
mail facile prin filiera unci asotiațiuni ; 

d). In fine, „pentru a evita fracţionarea asocia- 
țiunilor în mai multe corpuri, cari: în stare de 

- separaţiune, sub'consideratul de specialități, în 
cel mai strîns înţeles,ar fi fie- -careîn parte debile: 

"In virtutea acestora propunem ce urmeză : 

18 

bate. 

    
  

„2 

1. Societatea să  pârte epitetul de fiico-male 
„malice. -.. | îi 

-2. Prin acâsta să se admită ca membrii de drept 
şi d-nii profesori de sciinţe matematice, din cur- 
sul secundar.: .. pp € 
„3. Actele societăţei să se întindă și asupra e ces= 

tiunilor ce privesc sciințele matematice. 
4. In tot restul, statutele să remână neschim- . 

(Subsemhaţii), FE. Baealogle, G. Robesei, Mi - 
chailescu, - 

| 
După citirea. propunerei, a: preşedinte ficu 
desroitările cuvenite şi apoi, după Gre-care dis-" 
cuţiune, toţi d-nii membrii conveniră şi propu- 
nerea Îu admisă cu uuanimitate. D. preşedinte 

„declară că societatea va purta de aci nainte nu-! 
mele de societatea de sciințe fisico-matematice, şi | 
prin urmare invită pe d-nii secretari -a lua mt- - 
surile convenibile pentru realisarea celor de- 
pendinte de acâsta. | 
Terminând, ne facem o: plăcere invitând pe 

onorabilii noştri colegi, profesori de sciinţe ma: 
- tematice, a veni în sinul societăţii pentru a ne 
pune cât mai curând la lucru cu forţe unite. 

: Comitetul societăţii,» 
- 

aus “p. S. Intcia şedinţă plenară seva ține Sâmbătă 
la 2 Noembre. i, 

pi - . 
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