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INTRODUCERE 
1. Simţurile cu care natura ai înzestratii pe omii, îlit 

„puni în stare de a afla că sunt în lume, afară de dinsul, o 

“ mulţime de lucruni, unele mai apropiete, pe care le pote pi-' 

păi, altele mai îndepartate pe care le pâte numai vide. 

Totalitatea acestor. lucruni, despre a căror fiinţă ne 

dămi samă prin simţurile nâstre, se numesce materie. 

Fie-care parte mărginită a materiei se numesce corpi. 

ot simţurile n6stre ne arată că în corpuri se petrecit 

deseori fapte deosebite.  Astfeliii, când ridicămii unit obiectii 

la, o înălţime 6re-care și apoi îi dămii drumul, el cade .în- 

totdâuna spre pământii; sit când încăldimii unii cărbune scii 

unii lemnii în aerii, aceste se aprindii, ardit şi respândescit 

în giurul lor lumină și căldură. | 

__ Asemene fapte, care se petrecii în materie, se numescit 

fenomene. | 

În vorbirea comună, cuventulii fenomenit cuprinde înțr- 

însul ideea de ceva estraordinarii. Așa, numimii fenomenii 

unit lucru măreții, care se întîmplă numai arare ori. - În- fi-
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sică acestii cuventii nu are tot acelaşi înțelesii; aci fenomenit 

este ori și ce faptii care se produce în materie. - 

2, Cercetând mai de aprâpe fenomenele ce se pro- 
ducii în materie, videmi că ele se deosebescă intre dinsele. 

Așa, liând esemplele ce am adusi mai susit, ne convingemit 
cu ușurință că unii corpi, care cade, nu'şi schimbă prin a- 

cesta de felii natura sa: el este, după cădere, tot ceea ce 
fusese mai înainte. Din contra, unii cărbune sei unii lemnit 

care arde se schimbă cu totul: în loculii s6ii rămâne numai 
puţină cenuşă, eară, dintrinsul lesă o materie ca aerului, a- 
cea materie, care respândindu-se în casă când astupimii o 
sobă plină cu jaraticii, înădușă și pote aduce chiar mârtea. 

Cu studiulii acestor diverse fenomene se ocupă deose- 
bite sciinți. 

- Pisica, studiâză, fenomenele care, petrecendu-se în ma- 
terie, nu schimbă, de feliu natura sa. 

3. Corpurile, care compunii materiea, diferescii fârte 
mult unele de altele: unele aii forme variate, altele sunt mai 
mari s6i mai mici, altele cu deosebite colori, şi aşa mai de- 
parte. , Aceste lucruri, precum forma, mărimea, colărea s.a, 
prin care putemi deosebi între ele corpurile, se numescă pro- 
prietăţi par ticulare. 

Afară de aceste proprietăți particulare mai sunt şi al- 

tele de care se bucură tâte corpurile din natură fără deose-. 
bire. Aceste se numescii atunce proprietăți gene ale ale ma- 
teriei. 

Proprietăţile generale ale materiei sunt: intinderea, di- 
visibilitatea, nepenetrabilitatea, porositatea, compresibilitatea, 
dilatabilitatea, elasticitatea,. mobilitatea, inerția şi gravitatea. 

4. Întinderea. Intinderea este proprietatea ce are 
materiea de a ocupa unii loci în spaţii. Uni corpi, fie el 
ori cât de micii, totuși trebue se ţină în spațiii unii locii 6re 
care, adecă se aibă întvacelaș timpii o lungime, o lățime și o
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adâncime determinată. Lungimea, lățimea şi adâncimea sunt 

dară elementele întinderei. Ori ce părticică din materie trebue 

se le aibă pe tustrele. In natură nu se află corpuni, cu li- 

niele și suprafețele din geometrie, care se aibă numai una 

sâii numai două din aceste dimensiuni. 

Loculii ocupatii în spaţii de cătră unii corpil se nu- 

mesce volumi. 
îi 

5... Divisibilitate. Oi ce corpii pote fi împărțită în 

părți din ce în ce mai mici. Acâstă proprietate se numeșce 

divisibilitate. 

Câteva. esemple ne vorit arăta pănă la ce micime agiungil 

părticelele în care se potii împărți unele corpuri: | 

Din aurii Sai pututii fabrica for atât de subţiri încât tre- 

bue se punemii una peste alta dece mii pentru a face o gr0- 

sime de unii milimetru. In firele de argintii auritii, care aco- 

păr firele de mătasă din care sunt făcute galânele, aurulii 

nu are o grosime mai mare de câto a doit sute doitedeci 

şi doiiă miimi dintrunii milimetru. Sângele omului şi a ani- 

malelor este colorati prin mici globurele lăţite, a căror dia- 

metru -la omi nu are de cât o sută douedeci şi șesa pante 

dintruni milimetru, eară la unele animale, precum la, helix 

pomatia, ajunge se nu fie de cât o a patru sute vincidecia 

parte dintrunii milimetru. Uitându-ne cu microscopulii la o 

picătură de apă, care ai stat. mai mult timpii în contactiicu - 

materii organice, videmii într însa, plutind și mişcându-se mal 

multe animale, din care unele ait organe forte complicate. Dacă 

acele animale sunt atât de mii, cât de mici trebue se fie or- 

ganele lor, şi cât de mici încă trebue se fie ţeseturele din 

care sunt compuse acele organe ? | , 

Vădând micimeu estremă în care pote fi redusii unii corpii, 

suntemii în drept de a ne întreba dacă divisibilitatea are stii 

nu vre o margine? si 

La cea dintâiii privire ni s'ar părea că divisibilitatea, 

corpurilor pâte merge pănă la nesfirșitii. In adevăr, dacă unu
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corpii pste fi impărțiti în două părţi mai mici, pentru ce nu 

ami put împărți şi pe aceste în aitele şi mai mici, precun 

și pe aceste -din urmă în altele încă şi mai mici? ȘI așa mai 
departe. Impărţind astfeliii unii corpi în părți din ce în ce 

“mat mică, nu videniii nică o rațiune pentru care se ne oprimi, 
că-ci o părticică, fie ea ori cât de mică, ne putemii totuşi în- 
chipui că ar pute fi împărțilă în altele şi mai mici de cât dinsa. 

6. Atomi-molecule. Descoperirile mai nout asupra 

"constituţiunii materiei, făcute mai cu samă în chimie, ai do- 
veditii că divisibilitatea nesfirșită a materiei nu este o reali- 
tate în natură. Impărţind astieliii unit corpit în bucăţi din ce 
în ce mai mici, agiungemii la nişte părticele care nu potii fi 
împărţite mai departe. Aceste părticele sati numitii atomi, cu- 
ventii care însemneză netiibili, ceva care nu pâte fi tăetă. 

Atomii sunt aşa de mici încât nu ai pututii fi deosebiți. 
prin nici unul din mijlâcele de care dispune pănă. astă-(li 
sciința, nici nu ai pututii fi văduți de ochiulii nostru, chiar 
când acesta este agiutatii de cele mai puternice iustrumente 
care ne facii se videmii obiectele mai maui. 

Se pâte întîmpla, după cum se dovedeste în chimie, că 
doi sâii mai mulți atomi se se lipscă unul de altul spre a 
forma o părticică mai mare. Asemene părticele, compuse din 
mai mulţi atomi lipiţi între diînșii, se numescit molecule, 

Moleculele unui corpi nu sunt lipite între dînsele; între 4 
2 ele se află locuri deșerte, care se numescii spuțiă întermoleculare. 

1. Nepenetrabilitate. Se numesce astfeliit acea, pro- 
prietate a materiei în virtutea căreia doue corpuri deosebite 
nu potii ocupa în acelaș timpii acelaș locii în spaţiii, 

La cea dintăiii privire ni sar păr6 că materia nu se bu- cură de această proprietate a, nepenetrabilităţii că-ci pe fie care di putemii observa fapte care partii că ne arată că unii corpi pote străbate înlăuntrul altuia. Uni cuiii, bătută în lemnii, pă- “trunde în lăuntrul stii ; apa turnată: peste o gramadă de nă-
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sipi, întră şi dispare întrinsul; apa, de asemene pâte stră- 

bate prin lemnii, prin pele, prin unele petre. Cercetând, cu 

luare minte, însă aceste fapte, ne putemii convinge că în ele 

penetrabilitatea nu este de cât aparentă. Cuiuli străbate prin, 

Jeinnii înlăturându"i fibrele şi locul ce șt-aii făcutii astfelii ră- 

mâne dese-ori deschisii când îli scâtemi afară; apa nu în- 

tă în materia năsipului ci se duce numai prin locurile de- 

şerte care se află printre firele acestuia; tot asemene se în- 

timplă cu apa sâi cu alte licide care străbatii prin pele, lemnii, 

pâtră ş. a.: licidulii trece prin spaţiile deşerte care sunt în 

materie. 
” 

Nepenetrabilitatea trebue dară se fie înţelesă astfeliii, că 

spaţiulii ocupati de o moleculă materială nu pote fi ocupatii 

în acelaș timpii de altă moleculă materială. In locurile de- 

șerte însă dintrunii "corpi, potii străbate moleculele altui 

corpii. ” ă “ 

$. Porositate. Se numesce porositate proprietatea ce 

aii “corpurile de a posede locuri deșerte sâi pori între părţile 

lor materiale. 

In unele corpuri porii sunt destul de mari pentru a fi 

văduţi cu ochi; aşa sunt bureții, unele petre, ş. a. 

In alte corpuri porii sunt mai mici, încât nu potii fi vă- 

-Quţi de cât când îl observămii cu instrumente ce mărescit o- 

biectele precum sunt lupa sei microscopulit; așa sunt în ge- 

neral materiele organice. Unii mare numerii de fapte ne potii 

dovedi porositatea, acestor substanțe, chiar când nu am fi în 

stare de a vid6 porii lor. Lemnele fiind porâse, apa pâte 

străbate prin porii lor, de aceea ele se umflă când sunt 

„puse la umedală și se strângi şi crapă când sunt puse la 

uscăciune. Câja ouălor este de asemene porâsă. În adevăr, 

când lăsămi unii oii mai mult timpu în aerii, liciduliă dintr'în- 

sul trece afară prin porii câjei sub formă de aburi ; de aceea. 

ouăle vechi sunt deșerte. 

Sunt însfirşit corpuri în care porii sunt atât de mici în- 

y
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cât nu poti fi veduți nici chiar cu agiutorulu microscopurilor 
celor mai puternice. Ființa lor pote totuși fi dovedită, și în 
casul acesta, prin deosebite esperiențe. O bombă de aurii, care 

este unulă din metalele cele mai cdlese, âmplută cu apă și su- 
pusă la o apasare mare, lasă se trecă prin păreții sei pică- 
turi licide asemene rouei. 

9. Compresibilitate. Corpurile fiind porâse, când le 
vomii supune la o apasare mare, părţile lor materiale se vorii 
apropia una de alta, porii se vori micşura și volumulă cor- 
purilor va deveni mai mici. Se numesce Compresibilitate a- 
câstă proprietate ce are materiea de a'și micșura volumulii 
când este apasată. | - 

10. Dilatabilitate. Volumulii corpurilor se măresce prin 
încăldire și se micşureză prin recire. Da acestă proprietate, 
numită dilatabilitate, se bucură tâte corpurile 'din natură. 

Dacă unele “corpuri se 'micșureză când sunt încăldite, a- 
cesta provine din causă că ele perdi prin căldură ceva din 
trinsele. Astfelii, lemnulii încălditii devine mat mi 
usă că el perde o parte din apa sa. 

11. Elasticitate. Unii corpii apăsată sii trasă din 
starea sa naturală își schimbă volunulii si 
înse ce puterea care lucra asupra sa încotâză, el își recapetă volumulit sâii, forma de mai nainte. O, bucată de gumielasticiă 
se micşorâză când o strângemii; o vergă do oţelii își schimbă > 

forma când o îndoimi; lăsându-le înse în libertate, guiniela- 

ait mai înainte: 
stica recapetă volumulii şi oțelulii forma, ce ave 
Se ' niumesce elasticitate, acestă, proprietate a materiei de a: 

ă când facemi se înceteze causa 
vecăpeta starea sa primitivi 
care'i schimbase forma sâă volumuli sei. 

2. Mobilitate. Când căutămii în giurul nostru, videmii unele corpuri stând în nemișcare, în repaos, pe când altele își schimbă loculii lor în spaţii, se mişcă. De multe ori ne putemii convinge cu ușurință e - 

* 

cii din ca- 

forma; îndată 

ă repao-
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sulă unui corpii este numai aparentii. Astfeliii, obiectele dintr'o 

“navă care merge potii se ni se pară că sunt, în repaos; cu 

tâte aceste ele se mișcă în realitate împreună cu nava. O a- 

semene stare de nemişeare aparentă, în cate pote se se afle 

unii corpii, se numesce repaos velativii. Când din contra ne 

amii închipui ună corpi ce stă necontenitii într'acelaș locii în 

spaţiii, starea sa se numesce vepaosti absolutii. Nici unii obi- 

ectii de pe pământit nu se află întiasemene stare de repaosii 

absoluti:; casele, arborii, stâncele ș. a., care ni se pari în 

nemișcare, nu sunt în realitate de cât înt”o stare de repaosii 

velativii, cu-ci şi ele se mișcă în spaţiii împreună cu pământulii. 

Mişcarea unui corpii pote fi și ea de doue feliuri: rela- 

tivă, şi . absolută. 

Mișcarea, este relativă când corpulii își schimbă loculii 

sei în spaţiii faţă cu unii altii corpii care se află numai în repaosii 

velativii; astfeliii este mișcarea unui călătorii dințro navă care 

merge. Mişcarea este absolută când corpulii își schimbă loculii 

sei în spaţii faţă cu unii altul care se află în stare de re- 

paosii absolutit. 
| 

13. Inerţie.  Inerţie se numesce proprietatea ce aii cor- 
za 

purile de a nu'și pute schimba nici starea de repaosii, nici 

starea de mișcare fără agintoriulii unei puteri. 

Când unii corpi se află în repaosii este invederat, prin 

ceca ce vedemii pe fie care qi, că el nu se pâte pune în miș- 

cave de la sine. Când unii corpit însă se mişcă, nu putemii 

vid6 tot cu aceeși ușurință puterea care'i schimbă mişcarea, 

“sii îlu opresce. Cu tote aceste o asemene putere esistă în 

totdcuna. Astfelii, dacă unii corpi pusi în mișcare, precum 

o pâtră asvirlită, bomba unui tunii ș. a. tindii se se oprâscă, 

-causa “este că ele sunt atrase de cătră pământii, eară pe de 

altă parte frecarea și resistența aerului se opuni necontenit 

mișcărei lor. | - 

14. MMişeare.: Uni corpit se pâte mișca s6i cu 6re 

care regularitate, sâii întrunii modit neregulatii. |
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Celui mai simplu genii de mișcare regulată a unui corpi 
este mişcarea uniformă, 

Dicemii că unii corpii se mişcă uniform atunce când el 
percurge spaţii egale în timpuri egale. 
„Se avemii, spre esemplu, unii corpii care se pune în miș- 

care într'unii momentii determinatii. Se presupunemii că în întâia 
secundă a mişcării sale aii mersi unii spaţii egali cu unii 
metru; în a doua secundă aii mersi earăși unii spații egali 
cu unii metru; și așa mai departe, percurgend câte unii me- 

"tru pe fie-care secundă de mișcare. Mişcarea unui asemene 
corpii este uniformă. 

Se numesce repegiune, în mișcarea uniformă, spațiuli s 

percursă de unii corpii în unitatea de timpii. 
Se ia. de ordinar secunda. ca unitate de timpit. 
Putemii calcula cu ușurință spațiulii S percursii de ună 

corpii care se mișcă uniform întrunii timpii T, când cun6scemit repegiunea mișcărei sale. 
Astfelii, în esem 

gală cu unii metru. 
Spaţiulii percursii în 1 secundă va fi S= R 

plulii de mai Susii, repegiunea este e- 

pp a „ 2 secunde * „ S=—2R 
n » >» 3 n n S=3R 
n. „TIT 2 » S=TR . n ? E 

Acâstă formulă este însemnată ; cu 
temii calcula, : . 
__1) Spaţiulă percursă de unii cor 

când cunâscemit timpulă T Şi repegiu 
2) Timpului mișcăr 

giunea, că-ci avemii: 

agiutoriuli ei pu- 

pi cu mişcare uniformă 
nea, ]. 

ei când cunâşcemii spațiulit și repe- 
g.: 

Ti 
R 

3) Repegiunea când cunoscemii. spaţiulă „, ” „Şi timpulii, CO-CĂ avemi:
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RS 
T . 

15. Puteri. Ami vădutii (13) că în virtutea principiu- 

lui înerției, ună corpi care se află: în repaosii nu se pâte 

pune în mişcare de cât cu agiutorulii unei puteri; o putere 

este de asemene necesară pentru ca unii corpii în mișcare se 

mârgă mai repede sâi mai încet, sâi se fie opritii în mer- 

sulii sei. 
O putere este dară ori ce causă care pâte se schimbe 

sii starea de repaosii, sâii starea de mişcare a unui corpil. 

Pentru a ne da samă bine de moduli cum o puterelu- 

crâză asupra unui corpii trebue se scimil: 

1) Care este puntul scă de aplicațiune, adecă, pun- 

tulii corpului de care puterea îlă trage scii îlii împinge; 

2) Care este direcțiunea puterei, sâii linia în care ea 

tinde se facă se se misce corpulii; și 

3) Care este intensitatea putere, adecă, tăria sGii ener- 

gia cu care ea mișcă unii corpil. 

Puterile sunt mai mari scii mai mici: ele vorii pute prin 

urmare fi comparate între dînsele, sâii măsurate, ca ori şi 

ce alte mărimi. 

Când voimit se măsurămii o mărime, scimii că trebue mai 

întăiii se alegemii o altă inărime, căreia! dămii numele de u- 

nitate, și după aceea se căutămii de câte ori unitatea este 

“ cuprinsă în mărimea dată, s6ii cuprinde într'insa acea mări- 

me. Astfeliii, când voimiă se măsurămii. a lungime, luămi-mai 

întăi o altă lungime drept unitate, spre esemplu metrulii, 

stînjinuli ş. a.; şi apoi cercetămii de câte ovi lungimea ce 

voimiă a mâsura cuprinde întinsa acestă unitate. | 

Pentru măsurarea puterilor va trebui se procedemii în-' 

tracelaş modi. Vomii lua mai întâiii o putere 6re care ca u- 

nitate, și vomii căuta apoi de câte ori puterea ce voimii a 

măsura, este mai mare sâii ma! mică de cât unitatea.
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Unitatea de putere, alsă de fisici, este puterea cu care 
o greutate de unii chilogramii trage în giosii unii corpi de care 

este atîmată. Acestă unitate de putere se numesce chilogră- 
monmetru. 

Puterile se representeză de ordinar în fisică prin linii. 
Lungimea și direcțiunea liniej representâză intensitatea, şi di- 
recţiunea puterei; puntulii: în care linia. atinge corpuli este 
puntulii seii de aplicaţiune. - | 

Așa, de esemplu, se avemii uni corpi A (fig. 1) trasă 
întracelaș timpi de doue puteri B şi C. 

A Dreptele AB și AC vorit representa acele 
îi puteri în mărimea și direcţiunea lor, pun- 

pana a 3 tulă lor de aplicațiune fiind în A. 
Fie. 1 Când unii corpi este trasi în două s. 1. 

direcțiuni opuse de două puteri egale, c- 
fectele lor se nimiceseii şi corpulii stă în nemișeare dacă se 
afla mai înainte în repaosii, sâi urmeză calea sa fără schim- 
bare dacă se afla mai înainte în mișcare. 

Asemene puteri, care lucrând asupra unui corpi nu potit 
se'i schimbe nici starea de repaosii, nici stare 
se (ice că staii în ecilibriii. 

16. Compunerea puterilor: Când mai multe puteri 
lucrâză, asupra unui corpi, noi putemii se le înlocuimii prin 
o singură putere care se producă acelaş efectii ca și dinsele. 
O asemene putere, care produce acelaş efectii ca şi mai multe 
alte puteri și care pâte prin urmare se le înlocui 
meșce resultanta lor.. Se numescii com 
cuite de cătră resultantă. 

Avemii dese ori nevoe a afla r 
teri. Cu o asemene lucrare, numit 
ocupă mecanica, 

Vomii indica aci regulele cele mai sim 
merci puterilor | | 

a) Când mai multe puteri lucreză în acei 

a de mișcare, 

ască, se nu- 
ponente puterile înlo-! 

esultanta mai multor pu- 
ă compunerea puterilor, se 

ple ale compu- 

aș linie drâptă
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și în aceiaș direcţiune, resultanta este egală cu suma lor. 

b). Când mai multe puteri lucrâză în linie dreptă, înse 

în sensuri opuse, resultanta este egală cu diferența lor și lu- 

crâză în direcțiunea celei mai mari. 

c) Când doue puteri paralele şi egale tragii unit corpi 

în aceiaş direcțiune, resultanta este paralelă cu puterile, în- 

tensitatea sa este egală cu suma, lor, eară puntulii seii de a- 

plicațiune este aşegatii la mijloculii dreptei care reunesce 

punturile de aplicaţiune ale componentelor. 

d) Când două puteri pasalele și neegale BE și AF 

tragi uni corpit AB în aceiaș direcţiune (fig. 2), resultanta 

CR este paralelă cu puterile; inten- 

sitatea sa este egală cu suma lor, 

şi puntulii sei de aplicațiune C îm- 
parte drâpta AB, care unesce pun- 
tmrile de aplicațiune ale componen- 
telor, în două părți AC şi CB in- / 
vers proporționale cu intensitățile lor. “n 

" Astfeliii avemii: Fig. 2. 

A C BR 

  

e) Când două puteri AB și AC (fig.1, pag. 10). lucr6- 

ză în direcțiuni deosebite asupra aceluiaș puntii A, pentru a 

afla resultanta, vomii construi cu puterile unit pâralelogramii 

„ABDC; diagonala AD va representa resultanta atât în privi- 

rea direcțiuneă cât şi a mărimei, 

Acâstă regulă e cunoscută sub nu- 

mele de paralelogramulii puterilor. 

£) Când, însfirșit, mai multe 

puteri neparalele şi neegale tragi 

unii corpii 6re care, aflarea resul- 

tantei se face tot după regula | 

paralelogramului puterilor. — Se Fig. 3. 
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avemii, spre esemplu, puntulit A trasii de patru puteai: AB, 
AC, AD şi AE. Pentru a afla resultanta, vomii compune mai în- 
tâiii puterile AB şi AC construind paralelogramulii BACr. Pri- 
ma resultantă Ar, căpătată în moduli acesta, o vomă compune 
cu puterea AD (fig. 3) și vomii afla o adotia resultantă Ar?, 
Insfirșit, compunând şi pe acâstă din urmă cu puterea AE. 
vomii căpăta resultanta definitivă AR a tuturor acestor puteri. 

ESERCIȚII ȘI PROBLEME. 

Problema I. Unii corpii se mișcă uniform cu o repe- 
giuue de cinci metri. Care va 6 Spațiulii percursi de din- 
sul întruni patrară de 6ră? | 

Soluţiune. După legea mișcărei uniforme (14), spaţiulii 
este egalii cu timpulă îmmulțitii cu repegiunea. In 15 mi- 
nunte sunt 900 secunde. Spaţiulii percursii va fi dară: 

S=900X5==4500 metri. 

Problema 11. Dol curieri A și B călătorescii în aceiași 
direcţiune cu o mișcare uniformă, însă A cu o vepegiune de 
1 m. 25 și B cu o repegime de 1 m. A, mergând 12 chi- 
lometri, se opresce. Se întrâbă: 1) unde era B în acesti 
momenti; și 2) cât a trebuitii se aștepte A pentru ca B se'li 
agiungă ? . 

| 
Soluţiune. Pentru ca, A se percurgă 12 chilometri i-a trebuitii unii timpi egali cu spațiuliă percurst împărţită prin repegiune, adecă 9600 secunde. a 
1) In acestă timpi B percursese numai 9600 metri, 
2) A va trebui se aștepte pe B timpulii necesari pen- tru ca acesta se percurgă 2400 metri, sâii 2400 secunde. 
Problema. I1[. Două puteri A și B, paralele tragi ună corpii; intensitatea puterei A este de patru chilogramometri Și acea a putere! B de 2 chilogramometri ; distanța dintre pun- turile lor de aplicațiune este 1 m. Se întrebă: 1) care va
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fi intensitatea resultantei; și 2) la ce distanță de puntuli de 

aplicatiune a puterei A va fi puntuli: de aplicațiune alii re- 

sultantei? , 

Soluțiune. 1) Intensitatea resultantei va fi. 6 chilogra- 

monietri. “ 
2) 1 metru trebue împărţită în două părți invers pro- 

porționale cu.4 şi 2. Puntulii de aplicaţiune ali resultantei 

va fi dară la o distanță de O m. 333... de puntulit de a- 

plicaţiune ali puterei A. : 

Problema IV. Două puteri egale şi neparalele tragi 

unit corpi dintwacelași puntii în direcţiuni perpendiculare. In- 

tensitatea fiecărei puteri este 4 chilogramometri. Se întrebi, 

care va fi intensitatea resultantei ? 

Soluţiune.  Construind paralelogramulii puterilor, videmil 

că în acestii casii paralelogramuli este unii patrati, a cărui 

lature este egală cu 4. Diagonala acestui patrati scimii din 

geometrie că este: 

xp e 

Poblema V. Cum varieză intensitatea resultantei când 

unghiul dintre componente cresce stii descresce?



 GRAVITAȚIUNE 
CĂDEREA CORPURILOR, 

17. Tote corpurile cadii spre Ppămentii. Ori şi ce 
corpit ridicatit la o înălțime 6re care și apoi lăsatii în liber- 
tate, cade în totdcuna spre pământii. Cu alte cuvinte, tâte : 
corpurile sunt grele, că-ci cuvântulii greutate nu. însemnâză 
altă ceva de cât apăsarea în giosii a unui corpi. Când ună: 
corpii se sprijine pe unii obstacol 6re care, el apasă asupra 
lui, adecă este grei; obstacolulii lipsind corpulit cade în giosii 
cătră pământi. | 

Căderea. corpurilor este o mișcare, și not amit vădutit 
că nici o mișcare nu se pâte produce de cât sub influenţa 
unei puteri. Trebue dar se esiste o putere care atrage cor- 
purile cătră pământi, 

» Acestă putere se numeşce gravitațiune.  Gravitaţiunea, 
atrage corpurile nu numai cătră suprafaţa pământului, 
cătră interiorul sei. In adevăr, esperienţa ne arată că uni 
corpii, lăsatii în libertate Ia gura unei fântâni, cade. pănă la, fundii ori cât de adâncă ar f ea. 

Tâte corpurile sunt grele, adecă sunt atr 
mânti de puterea gravitațiunei. Faptele ce sar 
tragică acestă regulă generală, precum ridicarea, fumului în sus, plutirea nourilor în aerii, înalţarea balânelor Ş. a. poti se fie esplicate cu forte mare ușurință. In adevăr, ună corpă pote căd6 spre pământi numai pănă când întălnesce în calea 

ci şi 

ase spre pă- 

păre că con-
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sa unit obstacolii care se opune căderei sale. Se luămii o 

bucată la plută, şi se o lăsămit în libertate în aerii de la o 

înălțime 6re care,. ea va căde€ în giosii; lăsând'o însă în apă, 

ea, va sta de asupra. Pentru ce acâstă deosebire? Pentru că 

pluta, fiind mai ușoră de cât apa, întimpină în acesti licidi 

o resistență, care se opune cădere sale, resistenţă ce nu o în- 

tălneșce în aerii care este mal uşorii. Tot astfelii se întim- 

plă şi pentru fumii, nouri și bal6ne. Ei sunt mai ușori de cât 

aeruli, şi întălnescii prin urmare întinsul o resistenţă care 

se opune căderei lor. Dacă sar afla întrunit locii deşertii de 

aerii, sâi întruni corpi mar uşorii de cât el, este invederat 

că ar căde spre pământi întocmai ca şi pluta în aerii. 

18. Diveeţiunea căderei corpurilor. 'Tâte corpuri- 

le cadii spre pământii întio direcțiune determinată, pe care'o 

putemii afla prin urmitârea esperiență, 

Se legămii o bucată de plumbii de 43 N 

capătul unui firii pe careli ținemu  //& SN 

în mâna de celulaltii capttii. Plum- i 

bulii va tinde se cadă spre pământii 

eară fivulii va lua direcţiunea acestei 

căderi (fig. 4). Pentru a determina 

direcţiunea căderei firului, se puneniil 

dedesupt unii vasii plini cu apă şi 

se măsurămit unghiurile formate de 

suprafața apei liniștite, cu firulii. Es- 

periența ne va arăta că aceste un- 

ghiui sunt in tâte părţile egale cu 

909, Din acâsta putemit stabili urmă- 

târea, lege: E 

„Directiunea căderei corpuri- 

lor este perpendiculară cu suprafaţa 

apelor liniștite.“ : 

Se scie înse că pământulii este aprâpe rotundii, şi că 

    
   

  

Fig. 4 

suprafața apelor este aprope sferică, ca și acea a pământului. 

.
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Sfera înse din care face parte suprafața apelor, fiind fârte 
mare, se confundă, întruni spații mărginită, cu unii planit 

tangenţialii. Perpendiculara dusă pe uni planii 
tangenţiali la o sferă, în puntulii de tan- 
gență, este însăși rada sferei. Așa dară di- 
recțiunea căderei corpurilor, după legea, de 
mai sus, este Însăși direcțiunea radei sferei 
pământesci, , 

Generalisând acea lege vomii putâ da- 
vă dice că: „tote corpurile tindii se cadă că- 
tră centrulă pămentului,* 

” Direcţiunea, căderei corpurilor, 'se nu- 
mesce zeriicală. Punctul ceriului cătră care 

„se îndreptâză partea de susi a verticalei se 
numesce zeniti. Ori ce direcţiune perpendi- 
culară cu verticala se numesce orizontală, 

19. Căderea corpurilor în vidă. Es- 
„periența de tâte gilele ne arată că în aerii 
deosebitele corpuri din natură cadii cu repe- 
siuni neegale. In adevăr, se luămii o bucată 
de plumbi, una de lemnii şi alta de pană şi se le 
lăsănmnii se cadă în acelaşi timpii în aeră: plum- 
bulii va căd6 mat repede de cât lemnulii, ear 
lemnulii mai repede de cât pana. Se lăsămii 
înse se cadă aceste corpuri într'uniă locii unde 
nu se află aerii; tâte. vorii cădă atunce de 
opotrivă de repede. Se luămiă în adevăr, unii 
tubii (fig. 5) de steclă, închisti la unii capăti, 
cară la celulalt deschisă și prevădutii cu ună 

„Yobinetii. Se punemii în tubii corpurile de care 
ami vorbită mat susii, și apol se sc6temii 
dintr'insul aerulii prin agiutorulii unci inachini 
pneumatice. Se închidemă robinetulii pentru 
a împedeca intrarea îndărăpt a aerului. In- 

     



-- 
—
 

torcând atunce tubul în giurul seii însuși, vomii vid6 că şi 
pana, şi lemnulii cadii tot atât de repede ca şi plumbuli. 
Pentru a: ne convinge pe deplin că aerulit este singura causă 
a neegalei căderi a corpurilor, se deschidemii puţin robinetulit 
și se lăsămii se intre în tubi.o mică cantitate de aerii. In- 
dată vomit constata atunce o deosehire în repegiunea căderei 

corpurilor, deosebire care va deveni cu atât mai mare'cu cât. 
cantitatea de acrii întrată în tubii va fi ea însăși mai mare. 

Din acestă esperiență putemii deduce următrea lege 

relativă la căderea corpurilor: 
„'Tăte corpurile cadii de o potrivă de vcpede în vidă.“ 
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20. Căderea corpurilor este supusă încă la următârele 

doiie legi:. 
1. „Spaţiul percuvsti de unii corpii.ce cude liberă spre 

pământ întună timpi t este egalii cu spațiulă percursă în, 
înteia secundă a căderei sale înulțitii cu patratulăi timpului.“ 

Se presupunemii, spre esemplu, că unii corpi, ce cade: 
spre pimânti, aii percursii în întâia secundă a căderei sale 

10 metri; —în doiă secunde el va merge unii spaţii egalit 
cu 10X2* s6ă 40 metri;—în trei secunde uni spaţiit egali 
cu 10X3* sâij 90 metri. . .'. . şi așa mai departe. 

tr 

Dacă vomit numi S spațiuli percursii in timpul t, şi 

spaţiulii percursii în întâia secundă, legea de mai sus va pute 
fi esprimată prin formula următore: 

_ 

E ţa 
s=3 

II. „Repegiunea câştigată de uni corpi “ce cade spre. 
pămentă, după uncii timpă t de cădere, este egală cu de două. 

=: 

: 

ori spațiulii percursă în înteia secundă îmulțitit cu timpulă.e. 

Numind R repegiunea, acâstă lege se pâte esprima prin 

“formula următâre: 

et. 

AABLIOT EG 

CENTRAL 
UNivege cALĂ > o

o
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Conform acestei legi videmii 'că repegiunea unui corpi 

co cade nu este aceeș întot timpulii căderef; ea cresce cu 

timpul, adecă cu cât unii corpii cade de uni timpii mal înde- 

lungatii cu atâta repegiunea, sa este mai mare. 

Astfeliii, repegiunea câștigată după o secundă, de unii 

corpii ce aii perscurit în înttia secundă a căderei sale 10 metri, 

esto 20 metri. —Repegiunea câştigată de acelaş corpii în două 

“secunde este de: 20X2=—=40;—în trei secunde de 20X 3==60, etc, 

21. Machina lui Atwood. Pentru a demonstra aceste 

dou din urmă legi ne vomii servi de următoriulit aparati, 

cunoscuti sub numele de machina lui Atwood. 
Pe o colână de lemnii verticală (fig. 6) este aşedată o 

măsuță, de asupra căreia este unii scripete care se pote miş- 

ca, cu fârte mare ușurință în giurul acsei sale. In cavitatea 
seripetelui este pusi unii firii de matasă fOrte fnii, şi la ca- 
petele acestuia sunt atirnate doui greutăţi. egale. In fața u- 

neia din aceste două greutăţi se află o linie împărţită în metri 

şi subdivisiunile metrului. Pe această linie se potii aședa, la 
deosebite înălțimi, prin agiutorul unor şuruburi, mai multe 

place sâi plane, sâii în formă de inelit ; forma acestor place, 

numite cursori, se vede desemnată de o pante la stânga, figu- 

rei. Iasfirșitii, lingă col6na de: lemnii se află unii pendulii 

care bate secundele. 

Dacă amendout greutăţile” atirnate de firii sunt eg gale, 

ele vorit sta în uemişcare în ori ce posițiune le vomit pune, - 
că-ci vorii fi atrase de pimântii cu aceeși putere. 

Se punemit înse deasupra uneia din ele o altă greutate 

p atunce sistemului se va pune în mișcare: greutatea peste 

care am adaos pe p se va scobori “în giusii, în timpii ce cee- 
laltă se va ridica în susii. 

„Dacă greutatea p ar căd€ singură spre pământii, puterea 

care ar face-o se cadă ar fi înseși greutatea sa.p, eară sar- 
cina pe care ar trage-o ar fi tot p. In machina lui Atwood,
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puterea, care pune în mișcare sistemulii greutăților este tot p; . 

sarcina înse trasă de acestă putere este cu mult mai mare; 

ea este egală cu suma greutăților atirnate de firii, s6il cu 
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P-+P-+p, numind P fiecare din greutăţile ce eraii la început 
atîrnate de firii. De aice urmâză că greutăţile in acesti apa- . 
ratii vorii căd6 mai încet decât dacă ar fi lasate în -libertate, 
şi acestă împregiurare ne permite se studiemit mai cu în- 
lesnire legile după care se face căderea lor. 

Pentru a demonstra legea spaţielor prin agiutorul ma- 

chinei lui Atwood, vomii ridica greutatea P, peste care am a- 

dăogit greutatea adițională p, pănă în dreptul divisiunei 0 
de pe linia graduată ; vomii pune în mișcare pendululii, și la 
începutulii unei secunde vomi da drumul greutăților. Vomii 
aşeda cur sorulii planii într”o posițiune astfeliii pe linia gradu- 

ată în cât se oprâscă greutăţile la sfârşitul întăei secunde de 
cădere. M&surând spațiulii percursii în întâia secundă aflămii, 
spre esemplu, că este egalii cu 10 cm. Reîncepemii esperienţa 
ridicând greutăţile P+-p tot în dreptul divisiunei O, dându-le 
drumul la începutulii unei secunde, înse acuma, neoprindu-le 
de cât după. două secunde de cădere. Spaţiulii perscursii în 
acestii timpă vomi constata că este 40 cm. sii 10X2%. Lă- 
sând se cadă greutățile trei secunde, spaţinli percursii va fi 
de 90 cm. sâi 10X35, Și: aşa mai departe. 

Pentru a demonstra legea repegiunilor, vomii lua pon- 
-derea P cilindrică, aşa în cât se trâcă prin cursorulii inelarii, 
eară ponderea adițională p, lungă, după cum e desemnată la 
stinga figurei. Vomi ridica ambele ponderi în dreptul divi- 
siunei O, şi la începutulii unei secunde le vomii da drumul. 
Vomii aşeda, cursorulit inelarit înt”o posiţiune astfeliii pe li- 
nia graduată în cât la sfirşituli secundei întâi de cădere, 
greutatea P se trccă prin el, în timp ce greutatea p se fie 
oprită. Fie spațiulit perscursti de. P-+-p, în prima secundă, 10 
cm. În acestă primă 'secundă de cădere greutatea P ait câş- 
tigatii o repegiune, în virtutea căreia va continua se se misce 
mai daparte cu o mişcare uniformă. In mișcarea uniformă insă 
scimii că repegiunea este Sspaţiulii perscursii în unitatea de timpii. 
Dacă vomit măsura dară spațiulii percursii în o secundă de
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greutatea P, după trecerea sa prin cursoruli inelar, vomii 
av repegiunea câștigată de ambele greutăți P--p după o se- 
cundă de cădere. Făcând acâstă măsură, găsimii că repegiu- 

nea, câştigată este de 20 .cm. Lăsând se cadă greutăţile P+-p 
două secunde, repegiunea - cesigară va fi 40 cm. și așa mai 
departe conform legei N= ' 

25. Legea ezita pote fi dedusă din legea spa- 
țielor şi prin următorulit modii: : 

Se presupunenmnii că unii corpii cade spre pământii uni 
timpii t. Spaţiulii percursi în acestit timpi va fi: 

gt? 
9 
  

„Se presupunemii apoi că toti acestii corpit mai cade 

încă ună spațiii intinitii de micii ș, în uni timpi infinită de 
micii 9. Spaţiulii percursi de el va fi: 

Soto)? 

gt + 280 s 

S-+ e= 

Inse 0 fiind înfinitii de mică, terminat care_cuprinde 

pe 0? pâte fi negligeti  Vomi ave dară: ] l Siig 

      

  

Se pote admite însă că .spaţiulii infinitii de mici c a 

fost percursii cu: o mişcare uniformă. Conform legilor aces- 
tul genii de mnişcare, scinui (14) 'că repegiunea R este egală 

"cu spaţiul împărțitii prin timpu. Aşa dară avenui: 

„Rgt
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23. Mişeare uniformamente variată. Corpurile cadii 

spre pământi fiind trase, în: fiecare momentii alit căderei lor, 

de cătră puterea gravitațiunii. | 

- Acâstă putere este constantă, că-ci ea face se trâscă re- 

pegiunea căderei de cantități egale în. timpuri egale. In a- 

devăr, se presupunemii, cu în esemplulă de mai susii, că 

spațiulii percursi în întâia secundă este 10 centimetri ; repegiu- 

nea câştigată la finele secundei va fi de 20 cm. după legea R==gt. 

După 2 secunde repegiunea va fi 40 cm. 

2 3 » » 5 » 60 n 

n “n „n n» 30 „ . 

Așa dară în fiecare secundă repegiunea aii crescut cu 20 cm. 

Puterea care produce astfeliii cresceri egale de repe- 

giune. în timpuri egale nu pâte fi de cât constantă. 

In formula R==gt constanta g este cantitatea constantă 

cu care cresce repegiunea căderer corpului după fiecare uni- 

tate de timpii; ea se numesce intensitatea putere gratitaţiunii. 

Dacă amii av6 unii mobilii Grâcare, suspusi la acţiunea 

unei puteri constante, el se va mişca .după aceleşi legi la 

care este supusă și căderea corpurilor. Mișcarea,: în acestii 

casii generalii, se numeste mişcare uniformumente accelerată 

eară cantitatea constantă g se gice atunce accelerațiune. 

po 24. Pendulii. Unii pen- 
duli simplu, sâii ideali, se com- 

M, greii îuse fără de volumii, a- 

bilii înse fără greutate (fig. 7). 

Când firulă AM se află în 

materiali Mstă în nemișcare, că-ci 
puterea care "ii solicitâză se cadă 

în giosi este distrusă prin nee- 
stensibilitatea firului. Se aducemii   direcţiunea gravitațiunii, puntulă 

pune dintrunit punti materială 

tîrnatit de unit firă AM inestensi-
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înse pendululi în posițiunea AM; puterea gravitațiunei va tra- 

ge puntuli M în direcțiunea vexticală MG. Ori ce putere în- 

se scimii că pâte fi descompusă în două sâii mai multe com- 

ponente. Se descompunemii puterea gravitațiunii MG în două 

componente perpendiculare: una MC în direcţiunea firului - 

susținătorii, alta MH perpendiculară acesteia. * Componenta 

MC trage puutulii M în direcțiunea fivului AM. Acesti firii 

înse fiind “inestensibilă, ea nu va produce .nici unii efectil. 

Componenta MH va trage puntuli M în direcțiunea MH. Pe 

“de altă parte înse puntulu M, fiind susținutii de firul AM, . 

pu va put€ părăsi, în mișcarea sa, urma arcului MM. So- 

licitatii dară de componenta eficace a gravitațiunii MB, puu- 

tulă M se va mișca pe urma arcului MM pănă în M. In 

messuli seă pănă ari, el ai câştigatii o repegiune, în virtu- 

tea căreia va cotinua se se mişce mai departe tot pe urma 

arcului de cerceii. Ridicându-se acuma cătră M”, mobiluli va 

perde, în fiecare momentii, câte o porțiune din repegiunea câ- 

ştigată, astfeliii încât va, veni pănă întv'o posițiune M” sime- 

trică cu M. Agiunsii acolo, el va fi din noii solicitati de 

“componenta eficace M”H” a puterei gravitațiunil, care îlii va 

face se se scobâre în M', de unde, în virtutea repegiunei câ- 

ştigate, se va urca earăși pănă în M, şi aşa mai departe. 

De aice videmii că pendululii va face o. serie de: miș- 

cări din M în M” şi din M” în M. - . | 

Mersul pendulului din M pănă în M” se numesce 0 

oscilaţiune - simplă, eară mersulii sei din M pănă în M” şi 

întârcerea îndărăpt din M” pănă în M o oscilațiune complectă. 

Unghiulu MAM”, formati de posiţiunile estreme ale pen- 

dulului, se numesce amplitudinea oscilațiunii. | 

Oscilaţiunile pendulului sunt supuse la următorele pa- 

tru legi: a E 

“1, 'Timpuli unei singure. oscilațiuni este independentii 

de amplitudinea oscilaţiunii, pănă. când, acestă, amplitudine 

are o valâre unghiulară mică. Da
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Il. - Timpulii unei oscilațiuni este independentii de na- 

tura mateniei din care este compusii pendululii. 
TILL Timpuli unei oscilaţiuni este proporţionalii cu vă- 
dăcina pătrată a lungimnei pendulului. . . 

VI. Timpuli: unei: oscilaţiuni este invers proporţionalii 
cu rădăcina patrată din intensitatea gravitațiunii. 

Aceste patru legi poti fi esprimate prin următârea formulă: 

VI 
“In care t este timpulii unei -singure oscilaţiuni; 1 lun- 

gimea pendulului ; g intensitatea gravitațiunii, şi = raportulit 
circumferenței la diametru. . A 
1-25. Penduliă compusii. Pendululii simplu nu pote se 
“He realisatii, că-cl în natură nu putemiă av€ uni corpit greii 
fără de volumi, nici unu firii susţinători fără greutate. | 

Pendululu de care ne servimii în realitate este formată 
“din unii corpă grei M, având uni volumit Gre care, susținutit 
prin unit firii s6ă o vârgă grea OM, mobilă în giurulă puntu- 
lui O. Este evidentii, că atât corpulii M, cât şi vârga OJ sunt 
compuse dint'o infinitate de punturi materiale aşedate la de- 
osebite distanţe de puutulii de atîrnare O. Pendululă reali dară 
pote fi considerată ca şi cum ar fi compusii din o infinitate 
“de pendule simple, având fie care «din ele lungimi deosebite, 
și din acâstă causă el se numesce pendulă compusă. 

: Fiecare din punturile materiale care constitue unit pen- 
dulii compusă vorii tinde se oscilezeîn timpuri deosebite. Așa, 
“punturile ce sunt mai aprâpe de O vori tinde se oscileze mal 
“xepede de cât cele mai îndepărtate. Pendululii înse fiind so- 
lidii, elementele sale nu poti oscila deosebit; se va stabili dară 

“0 .repegiune mijlocie de oscilațiune care.pâte fi. calculată în 
modii teoreticii. N ca 
- “Aşa, spre esemplu, se poate demonstra că unii pendulii 
“compusii dinta"0, bombă de plațină, atirnată de: unii firii fârte
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subţire, oscilză ca şi unii penduli simplu a cărei lungime 
ar fi egală cu lungimea de la puntulii de atirnare. şi pănă la 

centrulă bombei. 
“Legile oscilațiunilor pendulului simplu se potii aplica prin 

urmare și la pendululii compusii ; trebue numai se cun6scemti 

lungimea pendulului simplu care corespunde la ună penduli 

“compusă dati. 
26. Intensitatea gravitaţiunii. Pendululi pâte servi 8 l 

pentru a măsura val6rea intensității gravitaţiunii. In adevăr, 

din formula pendulului: - 

Vi 
putemii deduce 

  

De unde: 

  

" Val6rea lui = ne este cunoscută din geometrie. 
Valorea lui | am vădut că pâte fi determinată.  -. 
Val6rea lui t se pote afla numerând oscilațiunile făcute 

de pendulă întrunit timpi T şi împărțind, acesti timpii priu 

-numerulii oscilaţiunilor. , 

Avemi dară tâte elementele pentru a calcula intensita- 

tea g a gravitaţiunii. : 

Valdrea intensității gravitaţiunii nu este constantă în 

deosebite părți a le pământului; ea cresce de la ecuatori la 

poluri. Așa, la ecuatorii avemu g=9"7810; la 45% g=—9"S061 ; 

la. 900 g=—9"8311. 

21. Măsura timpului. Pondululă « este întrebuințată de 

“asemene la măsurarea timpului. In adevăr, din legile espuse 

mai susii resultă că durata unei oscilaţiuni este constantă 

“pentru uni penduli care are aceeși. Jungime şi care oscileză
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în același loci. Pentru a măsura timpulă nu avemă dară de 
căt se facemi se oscileze unii pendulii a cărui lungime este 
astfeliii în cât sefacă o oscilațiune într'o secundă. 

Lungimea unui pendulii simplu, care face la ecuatorit o 
oscilaţiune într'o secundă, este de 0991; ca variâză înse cu 

„latitudinea ; astfeliii la 450 ca devine 0, 993 și la polii 0,996. 

28. Putere centrifugă. Când uni mobilii M este trasit 
de -cătră o putere 6re-care într'o direcţiune determinată, el se 
mișcă necontenit în linie drâptă în direcțiunea acelei puteri. 
Pentru ca mobilulii se urmeze o linie curbă, trebue se esiste 

o adoua putere care se'li tragă în altă direcţiune. 
Aşa, spre esemplu, pentru ca mobilulii M (fig. 8) se se 

p6tă mişea pe urma unei circumferențe, trebue se fie solicitati 
în același timpi, 1) de'cătră o putere tangențială circumfe- 
xenței; şi 2) de cătră o altă putere MO, în direcţiunea cen- 
trului. Ambele aceste puteri trebue se fie egale în fie care 

momentii a mișcărei mobilului. 

Puterea care trage mobilulii cătră centru se nuimesce 
putere centripetă, eară acea care-lii trage în direcţiune tan- 
gențială putere” centrifugă. 

Se presupunemii că mobilul M, 

solicitatii astfeliii de puterile centrifugă 
şi centripetă, se mișcă pe urma circum= 

ferenţei cu o mişcare uniformă, şi că, 
întruni timpi infinită de micii 0, aii 

percusii unii spații infinitii de micii ML. | 
După legile imişcărei „uniforme (14) 
vomi avâ:. 

(0). MAP 0 - 
Insemnând prin r repegiunea. 
Dacă în acestii timpu putere ea centrifugă ar fi lipsiti, mo- 

biluli s'ar fi mișcatii cătră centru şi ai: fi percursti spațiului MP, 
cu o mișcare uniformamente: accelerată, că-ci atunce ar fi 

  

P DZ 

M 

Fig. 8.
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fost solicitati, în fie care momentii al mișcărei sale, de pu- 
tevea constantă centripetă. Numind F intensitatea puterei cen- 

tripete şi aplicând legile mișcărei uniformamente accelerate: 

spaţiului MP, va fi esprimată prin formula: 
| ș 

0) Mp=Et 

Arculi MM, fiind infinită de micii, se pâte confunda cu. 
cârda sa. şi din geometrie scimii că corda este medie pro- 
porţională între diametru şi projecţiunea sa pe diametru. 
Vomil ave dară: - ” . 

„MM? 
5 ML 2R 

  

însemnând prin Ii rada MO. 
Din ecatiunile (2) şi (3) deducemii: 

FO: MM 
3 9R 

Inlocuind pe MM prin val6rea trasă din ecatiunea (1) avemii: 

FO? 022 : 

2 BR 
su 

sâii simplificând: 

Am dis. însă că puterea centripetă trebue se fie, în fie- 

care momentii, egală cu puterea centrifugă; așa dară canti- 

tatea F va representa în același timpi şi puterea centrifugă. 
„In raționamentuli făcut mai susii noi nu am ţinut s€- 

mă de massa mobilului, presupunând că este egală cu unita- 

tea. Dacă acea massă ar fi egală cu m, puterea centrifugă ar 

deveni ea însă: | 
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Din acâstă formulă putemii deduce urniătârele legi ale 
puterei centrifuge: 

1) Puterea centrifugă este proporţională cu massa mobilului. | 
2) Puterea centrifugă este proporţională cu .patratulii re- 

pegiunei. | 
3) Puterea, centrifugă este invers proporţională cu vada. 
Unii mare numirii de fenomene potii fi explicate prin 

cunoscinţa legilor puterei centrifuge. E 
Astfeliu, puterea centrifugă, contribue la micșurarea, în- 

tensităţii puterii gravitaţiunii cu latitudinea (26). In adevăr, 
obiectele ce sunt lu suprafața pământului, învertindu-se  în- 
preună cu dinsul în giurul acsei sale, trebue se fie solicitate 
tangențial cu suprafața pământului, de cătră puterea centrifugă. 
In același timpii ele sunt atrase cătră centrulii pământului de 
cătră puterea gravitaţiunii. Este evident, că efectulă de atrac- 
țiune pe 'care'li observămii noi asupra corpurilor trebue se fie 
egali cu diferența dintre intensitatea gravitaţiunii şi dintre 
puterea centrifugă. Cu alte cuvinte, intensitatea gravitaţiunit 

* din ună locă re care trebue se fie micşurată prin mărimea 
puterei centrifuge din acelii loci. Diversele punturi ale pămân- 

„tului înse nu se învârteseii cu aceeși repeniune; aşa, puntu= 
rile de pe ecuator se învârtesci mai vepede de cât acele 
din apropierea poluvilor. De aici urmeză că puterea centrifugă 
va fi şi ea cu atât mal mică cu cât ne vomi îndeparta de 
la ecuatorii cătră poluri, pe când din contra intensitatea gra- 
vitaţiunii va cresce, că-cl va fi micșurată de cantități din ce 
în ce în mai mici, 

29. Pondere. 'Tâte corpurile scimii (6) că sunt. com- „puse din atomi s6i molecule. Fie care din aceşti atomi sâii 
molecule Sunt atrași cătră pămentit de cătră- puterea, gravi- taţiunii. Trebue dar se esiste pentru unii corpi o mulțime de puteri care atragii cătră pămonti fie care atomă sâii moleculă a sa. Am vădut înse (16) că ește totdduna cu putinţă a în- locui mai multe puteri prin una singură care se numesce re=
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sultantă. Făcend acâstă lucrate pentru puterile care' tragă a- 
tomii sit moleculele unui corpit cătră pământ, vomii căpăta 

o resultantă, sâii o singură putere, care produce tot același 

efectii ca şi tote puterile elementare pe care le înlocuesce. 
Acâstă resultantă a puterilor gravitaţiunii asupra unui 

corpi se numesce ponderea sâit greutatea absolută a corpului: 
Ponderile corpurilor potii fi mai mari s6i mai. mică; ele 

* sunt prin urmare mărimi care potii fi comparate între ele sâii 
măsurate, întocmai ca şi ori ce alte mărimi. Pentru a face 
acâstă comparare a ponderilor va 

trebui se luămiă: una dintr'însele 
drept. unitate şi se cercetămii apoi 
de câte ori ponderea dată este mai 
mare sâi mai mică de cât unitatea. 

In-sistemulii metrică, adoptatii 

astă-i mai de tâte naţiunile civi- 
lisate, s'aii alesii drept unitate de 
pondere greutatea unui centime- 

tru cubieii de apă distilată, la tem- 
peratura de 4 grade centigrade, şi 

acâstă unitate s'aii numitii gramii. | 
Compararea ponderei * unui dis. 9. 

corpă cu acestă imitate se numesce 
cântărire ; eară resultatulii acestei comparătă se numesce pon- 

dere relativă a corpului. 

Dacă am.lua câte uni centimetru cubică din deosebi- 
tele corpuri din natură și i-am cântări, ponderea aflată se 

va numi densitate. - ” 

, Densitatea, unui corpii este dară ponderea unității de 

volumiă a acelui corpi. Astfeliit, luând unii centimetru cubicii 
de apă, elva trage 1 gr.; uni c.c. de mercurii va trage 13,59; 
unit c. c. de platină va trage '22 gr. Densitetea apei va fi==l], 

a mercurului==13.59, a platinei=22. , 

Se luămii unii centimetru cubicii de platină, ponderea sa 

 



30  GRAVITAŢIUNE 

p, după definițiunea de mai susu, va îi egală cu densitatea sa d. 
Ponderea a dot c. c. de platină va fi... p=24 

E) mei 3 x n. non .. p=3 d 

2 „ ună volumi vo p=v d j 

Așa dară ponderea unui corpi este egală cu volumulii 

înmulțită cu densitatea. 

  

30. Centru de greutate. Am dis in paragrafulii pre- 
o „. cedentii că puterile gravitaţiunii, 

care atragii cătră centruli pimân- 

tului atomii sâii moleculele unui 
corpii, poti fi înlocuite prin o sin- 
gură putere P, care este vesultanta 
lor (fig. 9). Ori și ce putere însă 
(15) trebue se aibă unii puntil de 
aplicâțiune G, adecă unii punti 

"-de “care ea trage sei împinge 
corpuli. | 

Puntulii de aplicaţiune ali 
resultantei puterilor gravitaţiunii 

i se numesce centru de greutate, 
Tis. 10, - Când- unii corpii este omo- 

genii și are o figură geometrică . 
regulată, centrul de greutate se află în însuşi centrulă său 
de: figură. Cercetarea sa dară, în acesti casii, se reduce la 
cerceterea centrului geometricii al corpului. 

  

  

Când corpulii însă nu este omogenii, sâi nu are o fi- 
gură geometrică, regulată, cercetarea centrului sei de greutate 
se pâte face prin esperiență în modulii următorii : 

Se atirnă corpul de unit firii (Ag. 
rului fiind însăși direcţiunea resultantel gr 
de greutate trebue se se 
prelungirea Ârului.: 
unii firii în o 

“greutate G 

10). Direcţiunea, fi- 
avitaţiunii, centrul 

afle. întruni punti Gre care G, pe 
Se suspendeză apoi tot acel corpii de 

altă posiţiune. Şi în casulii acesta centrulă de 
va trebui se se afle earăși pe prelungirea firului



GRAVITAŢIUNE 31 

atîrnătoră. Când ună punti înse se-afli în același timpi 

pe două linif, el nu pote fi de cât in loculii unde ele se 

întretaie. Așa dară -centrulii de greutate va fi în G. 

81. Eecilibriulii corpurilor grele. Dicemi că uni 

corpii se află în ecilibriii când puterile care lucreză asupra 

sa se nimicescii unele pe altele, lăsând corpulii în nemișcare. 

Aşa, dacă vomi av, spre esemplu, uni corpi trasi în două 

direcţiuni opuse de două puteri euale, el va fi în ecilibrii. 

” 3 ! 

  

Ai Fig. UI. 

In cercetarea condiţiunilor ce trebue se indeplinescă unit 

corpit greii pentru a sta în ecilibrii, se presentză trei casuri: 

_1)  Oorpulii greii pâte fi atirnată de unii firi în unulit 
din punturile sale: pentru ca se steie, în asemene casii, în 

ecilibrii, trebue ca puntulii de atirnare și centrulii seii de 

greutate se se afle în direcțiunea căderei copurilor. 

2)  Corpulii grei pote fi suspendatii printr”o acsă. In 

casulă acesta vomi ave trei genuri de ecilibrie: 

a) - Se presupunemii că acsa de atirnare (fig. 11) trece 

chiar prin centrulu de greutate a corpului, (precum este în 

râta din mijlocul figurei), ecilibriulă se numesce atunce :n-
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diferentă, co-ci ori şi cum ami intârce corpulii în giurulii 

acsei sale, el va sta necontenit în nemişcare. pp 

b) Se atirnămit unit corpii printi”o acsă care trece pe 
deasupra centrului seit de greutate G, ecilibriulii se va numi 
atunce stabilii pentru că ori şi cum am întârce corpuli în 

giurul acsei sale, el revine în totdduna în posiţiunea sa de 
echibriă primitivi. | 
__€) Putemii însfirşit suspenda uni corpi printr'o acsă 

„care trece pe dedesubtul centrului săi de greutate; ecilibriulit va 
fi atunce nestabilă şi nu va, avâ locii de cât numai pănă când 
centrulii de greutate și acsa de suspensiune sunt în direcţiu- 
nea căderei corpurilor. Indată ce acâstă condiţiune nu este 
îndeplinită, corpulă se întârce în giurulii acsei sale spre a 
veni în posiţiunea de ecilibriii stabili. 

3) Corpul grei pâte fi sprijiniti pe uni planii orizon- 
tali; condiţiunea ce trebue se îndeplinescă atunce, pentru a 
sta în ecilibriii, este ca perpendiculara scoborită din centrul 
de greutate G, pe planulii sprijinitorii, se cadă în lăuntrul po- 
ligonului formatii de punturile pe care corpulii se sprijine. - 

  

Ci Aocaure. 

| Tig. 18. - 
De aici urmâză că o Sferă va sta în ecilibriii în ori 

ce posițiune o vomă pune pe ună planii orizontalii.— Unii 
cilindru va sta în ecilibriii numai pănă când perpendiculara 

„scoborită din centrulii din greutate G, pe planulii sprijinitorit. va căd€ în lăuntrul basel sale (fig. 12).
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"32, Aplicaţiună. Aplicaţiunile condiţiunilor de ecilibrii, 
'espuse în paragraful precedenti, sunt fârte numerâse. Vomit 
cita câteva esemple spre a “arăta utilitatea cunoscinței lor. 
“Uni omii, spre a fi în ecilibrii, trebue se steie dreptii, pen- 

tru ca, verticala din centruli sei de greutate se cadă pe basa 
cuprinsă între picirele sale. Când pârtă o sarcină în spinare, 
el trebue se se plece înainte; când sarcina este în braţe, el 
trebue se se înd6ie îndărăptă, fiind că centrul seii de gre- 

utate este transportati în partea unde se află sarcina. Când | 

o pers6nă ce şede voesce se se sc6le, ea 'şi plecă corpulii îna- 

inte pentru a aduce centrul seii de greutate de asupra pi- 
cidrelor. O trăsură, care merge pe o costişă, nu se va res- 

turna pănă când verticala, care trece prin centrul de greu- 
tate, va aoiunge pe pământii între râte. 

33. Balanța. Balanța 
este unit aparată prin agiuto- 
viulă căruia putemii compara 
între ele greutăţile relative ale 
corpurilor. Pentru a înțelege 
principiulii pe care este funda- 

tă construcţiunea sa, se presu- 

punemii că avemii'0 vârgă so- o v+p, 
lidă AB, care nu se pâte înduoi, - Fi. 13 

susțiuută în imidloculă seii prin ia 
o acsă O, în giurul căreia, se pâte întârce cu fârte mare u- 

şurință (fig. 13). Părţile sale AO și OB, fiind perfectii egale 
atât în lungime cât şi în greutate, ele'vori fi atrase cătră 

pământii. cu aceeși putere și vârga va sta orizontală. Dacă 
vomă atirna la căpetele A şi B două greutăți egale, verga. 
va remân€ tot orizontală. | 

Se atirnămii înse în A o greutate P, eară în Bo gre- 
utate P-+-p mai mare de cât P. Capătulii B, fiind. atrasă spre 
pământii, de cătră o putere mai mare, se va scobori în giosiă, 

3 
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pe când A se va ridica în susii şi verga va lua posiţiunea 

înclinată A B. 

| Figura, alăturată (Ag. 14) înfățoșeză o - balanţă precisă. 

Vârga, sa este făcută în formă rombică, pentru ca se nu se 

îndâie sub greutăţile puse la capetele sale. La mijlocii ea 

are o prismă triunghiulară de oţelii, care se sprijine cu muchea 

  

Ste: E 
ea PARA RARA ia 

Asu 4 ZATUNrE» 
aY sai 

Fig. 14. , 

sa ascuțită pe unii planii tot de oţeli, pe care se pâte în- 
tOrce cu cea mai mare înlesnire. La, capetele vergei sunt a- 
tîrnate dout' platane. ' . 

Când voimii se cântărimnii unii corpi, îli aședămii în u- 
nulii din platane și punemii în celulaltii greutăți însemnate 
pănă ce balanța stă în nemișcare, verga fiind orizontală. 

Orizontalitatea, vergei se pâte. constata prin unii arătă- 
torii, ficsatii perpendicular pe dinsa, care trebue se steie întu”o 
posiţiune verticală. 

34. Condiţiuni de justeţă şi sensibilitate. O ba-
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lanţă, pentru ca se fie bună, trebue se îndeplin6scă următ6- 
vele. condițiuni : 

1)  Braţele sale trebue se fie pertect egale atât în lun- 

gime cât şi în greutate. - 
2) Acsa de suspensiune O trebue se fie deasupra cen- 

trului de greutate G. In adevăr, dacă acsa ar trece prin în- 
"suși centrulii de greutate, am căpăta unii ecilibriii indiferentii, 

și pentru cea mai mică deosebire în greutățile puse în pla- 
tane, vârga. s'ar întârce de 900 în giurul acsei sale. Intro 
bună balanţă înse. unghiulii. de inclinaţiune alii vergei tre- 
bue se fie celii puțin aprocsimativ proporționalii cu. diferența 
de ponderi puse în platane. Acestii resultatii nu pâte fi a- 
giunsit nici în casulii când acsa de suspensiune ar trece pe 

dedesubtul centrului de greutate; ecilibriuli fiind atunce ne- 
stabili, verga se va întârce earăși de 90% pentru cea mai | 
mică deosebire în greutăți. Se presupunemii înse că acsa trece 

pe deasupra centrului. de greutate. 
Atârnând atunce în D o greutate P-+p, ina mare de 

cât greutatea P ce este atîrnată în A, vârga se va inclina 
în posițiunea A” B'. In același timpii centrulii de greutate va 

veni din G în G' (fig. 13 pag. 33). 
Puterea, gravitaţiunii, lucrând atunce asupra vergei, va 

tinde se o aducă în posiţiunea sa primitivă, astfelii ca acsa 
de suspensiune O şi centrulii de greutate G se se afle am- 
bele în direcţiunea. venticalei. Pe de altă parte înse greu- 
tatea, p, atîmată la capătuli B, tinde se tragă acestii capătă 
în giosii. Avemii dară în presență dou puteri contrarie. 
Va agiunge unii momentii în inclinarea vergel 'când ele vor 

fie sale, şi otunce vârga va sta în ecilibriii. Acestii ecilibriit 

se va .obţin€ într'o posiţiune cu atât mai inclinată cu cât deo- 

sebirea între ponderile atîrnate la capete va fi ca însăși 

mai mare. 

Prin indeplinirea acestor două condițiuni, balanța va 

sta orizontală când ponderile puse în platane vor fi egale,
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şi se va înclina, prin ponderi neegale, de cantități care vorii 

fi aproesimativ proporționale diferenţei acestor ponderi. A- 

ceste resultate înse nu sunt îndestulătâre. 

O balanță mai trebue se fie şi sensibilă, adecă se se 

încline cu ușurință de cantități apreciabile, pentru o diferenţă 

de ponderi forte mică. Teoriea şi esperiența ait demonstratii 

că, pentru ca o balanţă, se fie sensibilă, trebue se îndeplinâscă 

următârele condițiuni: 

1) Vârga sa trebue se fie cât se pâte mai uş6ră. 

2)  Braţele sale trebue se fie cât se pâte mai lungi. 

3) - Aesa de suspensiune trebue se fie cât se pote mai 

apropidtă de centrulă de greutate. 

    

  

      
Fig. 15. 

85. Cântariuliu.  Cântariulă, numită şi balanţă ro- 
pană, se compune dintro vârgă rigidă AB, susținută în pun- 
tul O printr'o aesă, în giuruli căreia se pâte învărti CU UȘU- 
ziuță (Fig. 15). În A seaflă ună cârligii, care de asemene se 
pote învănti în giurulii unei acse și: de care putemi atirna 
greutățile Q, ce voimii a cântări. P este o bâmbă susținută 
prin unii inel M peramura OB a vergei, și pe care putemii
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se o aşegămii mai aprope sâii mai departe de puntulii de 

sprijini O. ” 

Se numescii braţe ale cântariului distanțele OA și OM 

de la puntul de sprijini la cârliguli A şi .de la puntulii de 

sprijini la bombă. 

Cântărirea obiectelor cu! acestit aparatii se face basân- 

du-ne pe următârea lege dovedită în mecanică: 

Pentru ca unii cântariii se steie în ecilibriii orizontali 

trebue ca greutățile P și Q se fie în raportă inversă, cu bra- 

țele cântarului. 

De aice urmeză că dacă: greutatea Q ce cântărimii este 

mai mare, va trebui, pentau a căpăta ecilibriulii, se îndepăr- 

tămii bomba P de puntulii de atîrnare O; eară în casuli 

contrarii va trebui se o apropiemii. 

, Cântariulii este graduatii, o dată pentru totdâuna, inta: unit 

modii fârte simplu. Pentru acâsta se atirnă în Q o greutate 

cunoscută, spre esemplu unii kilogramii; se îndepărtâză, bâm- 

ba P pănă ce vârga stă în ecilibriii şi, în dreptul unde ait 

fost adusii inelulii M, se însemn6ză unii semnii corespună- 

toriii. Se punii apoi în Q succesiv greutăţi de 2, 3, du..ori 

mal mari, însemnându-se pentru fiecare, loculi unde fusese 

adusii -inelulii pe vârgă. 

ESERCIȚII ȘI PROBLEME. 

]. Se se demonstreze că verticalele din deosebite pun- 

tură ale pământului nu sunt paralele. 
II. Lăsămii se cadă o pâtră la gura unei fântâni, și 

între momentulii în care amii lasat-o şi acelă în care ai a- 

giunsă la fundii aii trecuti: 3 secunde. Se întrâbă: 1) Care 

este -adincimea fântânei? și 2) Ce repegiune câștigase pâtra 

când aii agiunsii la fundii ? Spaţiulii percursi de unii corpi 

în prima secundă a căderei sale este de 4 m. 904. 

Soluţiune. 1) Conform legilor căderei "corpurilor (20)
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“spaţială percursi de ' pâtră, adecă adincimea fontânei, va fi: 

==4,904X32=—44,136 

2) Conform legei repegiunilor, vepegiunea câştigată va fi: 

R=2X4,904X3=—29,494. 

III.  Sciind că spațiulii percursii de unii corpii în prima 
secundă a căderei sale este de 4 m., 904 se întrâbă, cât timpi 
va întrebuința aceli corpi pentu a căde din virfulii unui 

turnii înaltă de 100 metri? 

Soluţiune. După legile căderei corpurilor (20) avemii: 

100==4,904Xt2 

i] / 100 
4,904 

IV. In cât timpii uni corpi, care cade spre pământi, 
va câştiga o repegiune de 19616 metri, sciind că spaţiulii.per- 
cursii de dinsul în prima secundă a căderei sale este 4m. 904? 

De unde: 

"Soluţiune. După legea repegiunilor în căderea corpu- 
rilor (20), repegiunea câștigată de unii corpă, după unii timpi 
t, este egală cu dublulii spațiului percursii în înttia secundă 
îmmulțitii cu timpulii, sei: 

| 19616=—9 „808sXt 

De unde: 

„19616 
t=— 9,805 2000: Sec. 

V, Unii corpi, cădând spre pământii, percurge în: în- 
tăia secundă a mișcărei sale unit spații de 4,904 și la sfir- 
şitulii căderei ure câștigată o epegiune de 98m. 08. Se în- 
tr6bă care' este spaţiulii totalii percursii de dinsul ?
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Soluţiune, Se însemnămii prin X spaţiul căutatii. Du- 

pă legea. spaţielor avemi: | " 

, N==4,904Xt2. 
Pentru a. resolvi problema ar trebui dară .se cunâscemii 

timpulii în. care corpul ait percursii spaţiul X. . Acestii timpi 

însă îl putemii afla din legea repegiunilor. In adevăr avemi: 

| 99,08=—9,508Xt : 

s6ii 
| „98,08 _ 

RET 
De unde: a | 

X=4,904X102 490,4 | 

VI. Care e volumulii a 457 grame de platină? | 

VII. Sciind că 52 centimetri cubică de aură -trâgii 1 

chilogramii, se se afle densitatea aurului? 0 

“BOILIBRIULU  LICIDELOR. * 
36. Diverse stări ale corpurilor, Corpurile potii e- 

siste în natură în trei stări deosebite: solidă, licidă şi gaz6să. 

Corpurile solide ai unii aspectii forte variatii. Câte odată 

_ele aii forme regulate geometrice şi atunce se numescii cristale; 

alte dăți forma lor. nu presenteză nici o regularitate. In „ori. 

ce casti însă ele aii în totdâuna o formă "particulară pe „care 

ru o potit schimba fără a întrebuința. asupra lor o putere :mai 

mare sâii mai mică. Piărticelele, din care ele sunt compuse, 

sunt ţinute dară între dinsele. printa”o putere particulară care 

Sali numiti coesiune, ii 

“Corpurile licide nu ai o formă proprie: ele iei. în tot: 

dâuna forma vaselor. în care sunt închise. Părticelele. lor nu. 

sunt ţinute între ele cu 'o putere. atât .de mare ca în solide, 

de aceea ele se potii mișca cu'o așa de mare ușurință. 

Gazurile, ca şi licidele, .nu poti av€. altă formă, decât,
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acea a vaselor în care sunt închise. Părticelele lor se poti 
mişca de asemene cu o forte mare ușurință. Pe când îns& 
volumulii unui licidii remâne acelaș, ori care ar fi forma sii 
mărimea vasului în care'li punemii, volumuli unui gazii va- 
ri6ză cu mărimea vasului în care e îuchisii, In adevăr, dacă 
vomii. lua o cantitate Grecare de unii gazii şi o vomi pune 
în vase din ce înce mai mari, el.va umple în totdeuna vasulii 
în tâte părţile sale. De aice urmeză că moleculele gazurilor, 
în loc de a se atrage unele pe altele, ca în solide și licide, 
parii din contra că se respingii între ele. 

Licidele și gazurile se asâmănă dară prin uşurinţa cu 
care moleculele lor se potii mişca. Acâstă proprietate, care le 
deosebesce de corpurile solide, ait făcutii se li se dete numele 

generalii de fluide. | 

37. Principiulii lui Pascal. Dacă apisămiă cu o pu- 
tere Gre care pe suprafața unui licidă, acestă presiune se 

transmite cu o egală intensitate în tăte 
părțile licidului care aii aceieşi su- 
prafață. 

Pentru a ne. da sâmă de acâstă 
lege, cunoscută sub: numele de Pyinci- 
piulă lui Pascal, se presupunem că 
avemii unii vasii (fig. 16), care are mai 
multe deschideri de aceieși mărime AB, 

| D0....; se împlemă vasulit cu apă Și 
Fig. 16. se apăsămu .pe una din deschideri cu o: 

- greutate 6re-care, spre esemplu, de uni 
chilogramii, 'Acâstă presiune se va transmite în. tâte părțile 
licidului cu o intensitate egală pe suprafețe egale, astfeliii 
încât fie care din celelalte deschideri vorii fi apăsate din lă 
untru în afară tot-cu o putere de unii. chilogrami.. | 

Esperiența acâsta nu pâte fi realisată în practică. din: 
causă, că licidele, fiind grele, vori apăsa, pe. deschideri și cu 
propria lor greutate. Eată însă o consecință ce putemii trage 
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din principiul lui Pascal, și pe care o putemit dovedi espe- 
rimental : 

Se luămi doi cilindri, verticali, de mărimi deosebite 
fig. 17) reuniți între dinşii prin x 46% 

unii tubii orizontali. In fie care = 

cilindru este câte uni pistonit care 
îl închide fârte bine, dar care se 
pâte mişca în lăuntru lui cu ușu- 
rință. Se umplem cu apă atât ci- 

lindrii cât și tubul de comunica- 
ţiune şi se apăsăm peste pistonulii 
celit micii cu o greutate 6re care, 
spre esemplu, unii chilogramii. A- 

câstă presiune se va transmite prin 
licidii asupra pistonului celul mare . Fig. 17. 

şi fie care întindere a sa, având 
o suprafață egală cu acea a pistonului: micii, va fi apesată 
din gios în sus cu o putere egală cu unii chilogramii. Ast-. 

felii, dacă suprafaţa pistonului mare este de 16 ori mai mare 
de cât a pistonului micii, esperienţa ne arată că, pentru a 
ţine licidulă în ecilibrii, trebue se punemii pe cel d'intăiiio 
greutate de 16 ori mai mare de cât pe cel de alii doile. De 

aice putemii trage nrmătorea consecință din principiulii lui 

Pascal. 
Apesarea esercitatii pe o ) suprafață dre care a unui 

licidii se transmite înlăuntrul sti în tote direcțiunile cu o 
intensitate proporțională cu suprafețele considerate. 

38. Presa hidraulică. Presa hidraulică este fundată 

pe acâstă din urmă consecință :a principiului lui Pascal. 
Ea se compune din două tuburi cilindrice, numite cor- 

puri de pompă, unul mai mare și altul mai mici (fig. 18), 

care comunică între diusele prin unii canal transversalii cc. 

In fie care din aceste corpuri de pompă se află câte unii 

pistonii a şi :b care se potii mișca cu ușurință, însă care sunt 
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fârte bine adaptate în cât nici gazurile, nici licidele nu potii 

străbate printre păreţii lor şi printre acel a corpurilor de pompă. 

Corpul de pompă cel mai micii este pusii în comunicațiune cu unit 

vasii plinii cu apă prin ună tubii d, care este astupatii prin o su- 

papă, p, ce se deschide din giosii în susii. Canalulit de comu- 

nicaţiune are și el o supapă r, care se deschide dinspre cor- 

puli: de pompă celii mică. înspre. celit mare. 

  

  
| Fig. 18. | 

Pistonului a este prevădutii cu. unit mănerii 7 (fig. 19). 

Ridicând și scoborind acesti mănerii, ridicămiă și scoborîmii 
împreună cu el și pistonulit a. Deasupra pistonului V se află. 

o. mă&suţă g, în giurul căreia este aşeglatii unit cadru de ferii 
forte solidă, | 

"Pentru a înțelege modul cum funcţionză -presa hidra- 
ulică, se presupunem că pistonului a. se află la fundulit cor- 
pului, de pompă. Ridicând măneriulii 7 în sus vomit ridica; 
împreună cu el şi pistonulii, eară dedesuptul acestuia va ră- 
măn€. unii spaţiii deșertii. Apa, din .vasulii k, apăsată de at- 
mosferă, va, întra în tubulii d, se. va ridica în sus, va deschide. 
supapa p şi.va străbate. în. corpulii de.pompă cel mai micii. 
Scoborind -în gios pistonulii a, supapa -p seva. închide 5.apa. 

'
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va fi împinsă în corpulii de pompă ay, unde va întra des- 

chidend supapa r. Ridicând din noi pistonulă, supapa + se 

va, închide, p se va deschide, şi o nouă cantitate de apă .va 

întra în corpulii de pompă celi micii. Continuămii tot astfeliii 

pănă ce amă&ndou& corpurile: de pompă se vorii umplă cu apă. 

Apăsând atunce pistonulit a în giosii cu o putere determinată, 

acestă apăsare se va transmite prin licidă asupra pistonului 

D cu o intensitate de.atâte ori mai mare cu cât suprafața 

celui al doile este mai mare decât a celui înt&iii. . Pistonulit 

V prin urmare se va ridica în susii.. Aşedând deasupra mâ- 

suței- diverse obiecte,. aceste vori fi strînse între dinsa și 

cadrulii. de ferit cu o putere forte mare. 

  

Fig 9. a 

Presa hidraulică are fârte multe întrebuinţări, între care 

vomii. cita: | | 

1); Fabricarea oleurilor; grânele oleaginose sunt așe- 
li
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date în saci, puse pe măsuța y şi strînse cătră cadrul de 
feri. Oleulii storsii se scurge printrunii canali de care e pre- 
vădută măsuţa. 

2). In fabricarea sacharului se scâte mai întăiii suculii 
din sfecle, și acestă operaţiune se face rădend sfecla, punând-o 
apoi în saci şi storcând-o într'o presă hidraulică. | 

3) Multe substanțe, precum bumbaculii, lâna şi fânulit 
sunt comprimate în prese hidraulice .înainte dea f transpor- 
tate, pentru a le micşura volumulii. 

39. Presiuni esereitate de unii licidii. Unii licidă, 
închisă în lăuntrul u- 
nui vasii, apasă prin 

„greutatea. sa: 1) din 
susă în giosii pe fun- 

« dulăi vasului în care. 
este pusii; 2) pe păre- 
til laterali și 3) din 
giosi în susii, 

Cele d'intăi două 
genuri de apăsare nu 
au nevoe dea fi de-. 
monstrate, că-ci esis- 
tenţa lor e confirmată 

“prin o mulțime de fap- 

  

de a observa pe fie- 
Fig. 20, care (i. 

Pentru a dovedi 
că uni licidi apasă și din giosii în susii, se luămi ună 
tubii deschisii la amândouă capetele Și având capătulii infe- riorii astupată prin o placă de steclă Susținută de cătră ună firii (fig. 20). Se punemii acestii tubii întruni vasi plini cu apă; placa de steclă fiind apăsată din giosi în susii, nu va căd6, chiar dacă nu 0 vomi mai susține prin firă. 

te ce avemii ocasiune. -
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40. Presiuni pe fundulii vaselor. „Presiunea eser- 

citată de unii licidă pe jundulă vasului este egală cu greu- 

talea unci colâne de licidi ce ar ave drept basi funduli va- 

sului și drept înălțime, ver ticala de la fund până la nire- 

lulii superioră.* 

Acăstă presiune, prin urmare, nu atîrnă nici de Ia for- 
ma vasului, nici de la cantitatea de licidi cuprinsi într'insul; 
ea, atîrnă numai de la mărimea fundului, și de la înălțimea 
licidului. | 

Pentru a dovedi acâstă lege, se luămii unii vasii cilin- 
dricii deschisi la amăndout capetele și susținutii într'o posi- 
ţiune ficsă prin unit inelit (fig. 21). Capătulii inferiori ali va- 
sului este astupatii prin o placă de steclă atirnată prin uni 
firii de unuli din platanele unei balanțe. Ecilibrămi mai 

  

  

               
Fig. 21. 

înt&iii greutatea placei prin greutăţi puse în celulalt platanii. 

Âmplâna apoi tubul cu apă, videmii că, pentru: a împedeca
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placa de a se deslipi de fund, trebue se mai punemit în 

celulalt platanit o greutate Grecare G. Esperienţa arată că, în 

casulii când vasulii este cilindricii, greutatea G este esact e- 

gală cu greutatea apei pusă în vasii.— Se înlocuimit acuma 

vasul cilindrici prin unit altulii care are tot aceieşi mări- 

me la fundu, este tot atât. de înaltă, înse care e cu mult 

mai largii la gură. Âmplând şi „acesti. vasi cu apă, vomi 
“ved6, că, pentru a menţine placa de steclă, lipită de fun- 
duli seii, va trebui se punemii în celulalta platanii ali ba- 

lanţei tot greutatea G, de şi cantitatea de apă ce întră în 

vasii este cu mult mai mare decât în esperienţa precedentă. 

Insfirşit se punemii 'și în loculii acestui vasii unii altul strimtii 
la gură, înse având aceeși înălţime ca și cele două prece- 

dente. Esperienţa ne va dovedi că, şi în 'casulii acesta, va 

trebui se punemit tot greutatea G în celulait platanii pentru 

“a împedeca placa de steclă se se deslipescă de fundu, de şi 

cantitatea de apă ce întră acumu în vasii este cu mult 

mal mică, - 

41. Presiuni laterale. Licidele apasă pe păreţii laterali 

al vaselor în care sunt închise, şi acâstă. apăsare, ca și acea, 

din susii în giosi, nu atîrnă decât de la mărimea suprafeţei 
apăsate şi de la înălţimea, licidului care se află de asupra. 
Pentru a dovedi acâsta, se luămii unii butoiii plini cu apă, 
pusii în picidre ; se facemii în fundulii seii de deasupra o des- 
chidere în care se lipimii uni tubit subţire, înse îndestul de 
lungi. Turmând apă în acesti tubii, apăsarea pe dâge va 
deveni atât de mare încât butoiulii va crapa de şi în reali- 
tate cantitatea de apă pusă în tubii va fi mică. 

Apăsurea unui licidi pe păreţii laterali at vaselor pote 
fi dovedită și prin agiutoriulit următorului aparati, numitii 
morișcri hidraulică (fig. 22): Uni vasi plinii cu apă, putân- 

- du-se întâree în giuruli unei acse verticale, are la partea sa 
inferiGră două tuburi orizontale a căror capete sunt întrse în 
aceieşi direcțiune. Pină când capetele acestor tuburi sunt 

.
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închise, liciduli cuprinsi într'insele, apăsând cu o putere e- 

_gală în tote divecțiunile, aparatulit va sta în neimnișcare. Des- 

chidând înse aceste capete, apa va eși prin ele; apăsarea ne 

mai având loc în direcțiunea pe unde esă apa, şi eserci- 

tându-se totuşi în partea opusă, morișca se va pune în miş- 

care, şi va continua a se învărti în acâstă din urmă direc- 

ţiune, pănă când se va scurge tâtă apa din vasii. 

    
45. Vase comunicante. Numimii vâse comunicante 

două seci mai multe vase care comunică între dinsele. | 

Când unul şi acelaș licidii este pusii în asemene vase, 

pentru a sta în ecilibriti, el va, trebui se se ridice pănă la 

aceeşi înălțime în fie-care din ele, astfeliii ca suprafeţele sale 

libere se se afle tâte în: acelaş planit orizontalii.
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Pentru - a demonstra acâstă lege, se luămii mai multe 

vase de mărimi și forme deosebite, care comunică între ele 
prin unii tubii orizontală (Ag. 23). Punând apă într'însele 
vomii ved6 că ea se ridică în tâte pănă la aceeş inălțime. 

Jocurile de apă sunt o aplicaţiune a legei vaselor co- 
municante. În adevăr, dacă unulii din aceste vase este mai 

scurtă, licidulă dintrinsul va eși afară şi se va ridica pănă 
la aceeș înălțime ca, și în celelalte vase. 

  

Fig. 23. 

43.  Fontâni artesiane. Sunt localităţi în care. să- 
pând o fontână, apa se ridică într'insa pănă la suprafaţa, pă- 
mântului și une-ori chiar pănă la o înălțime 6re-care deasu- 
pra acestei supiafeţe. Asemene fântâni se numesci artesiane. 

Spre a înţelege causa care face a se ridica apă în ele, 
ivebue se scimii că scorța pământului este compusă din pă- 
turi aședate una peste alta şi compuse din materii deosebite. 
Prin unele din ele, precum sunt; năsipurile, apa pâte strebate; 
prin altele, precum sunt argilele, din contra ea nu pote trece. . 
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Aceste pături sunt de multe ori inclinate pe orizonte astfeliii 
încât formâză ca unii basenii,-mal giosii la mijlocii și ridi- 
catii la margini (fig. 24). Se ne închipuimii că o pătură de 
năsipii se află între două pături de argilă; apele din ploi, 
cădând pe pământi, vor strebate și se vorit îngrămădi în pă- 

tura, de năsipă în cantităţi care potii fi forte mari. Săpând 
o fântână pe la mijloculii Dbasenului, care se agiungă pănă în 
acestă. pătură plină cu apă, licidulii se va, ridica într'însa ca 

întrun vasii comunicantii. 

  

Fig. 24. 

44. Nivelii de apă. Instrumentuli, cunoscutii sub a- 
cestii nume (fig. 25), este compusii din două: vase de steclă 

  

      
  

  

: Fig. 25. . Da 

verticale a şi a, care comunică între ele prin uni tubi ori- 
, p
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zontali de metali 5 D. Când aparatulii este plinii cu apă,li- 

cidulii se ridică în amândouă ramurele pănă la aceeși înălțime. 

Privind peste ambele niveluni, raga visuală m n va fi prin 

urmare orizontală. | 

Cu acestii aparatii se servesc arpentorii pentru a nizela, 

sâii a măsura deosebirea, de înălţime ce este între două locui. 

Se presupunemii că voimii se facemi acâstă lucrare pentru 

puntele A şi B (fig. 26). Punemii în fie-care din ele o miră, 

adecă o linie verticală, împărţită în metri, pe care pote se 

se misce o mică placă patrată. Nivelulii fiind aședatii la mid- 

locii, ne uitămii peste suprafeţele apel succesiv la -amândouă 

mirele şi ridicămii placele pănă ce rada visuală agiunge în 

centrurile lor. Căpătămi astfelii pe mire două înălţimi a că- 

ror diferenţă arată cu cât unul din punturi este mai susii de 

cât, celulalti. 

  

      

  

45. Licide deosebite în vase comunicante. „Dacă 
întrună casă conunicantă punemiă licide de densități deo- 
sebite, încilțimele la care ele se ridică sunt în vaportă în- 

* versă cu densitățile lor“. 

Se punemi, spre esemplu, în unul din ramurele unui 
vasii comunicantii apă, a cărei densitate este egală cu 1, eară 

“în celulalt mercutrii, a cărui densitate este 13,5; esperiența 
ne va artta că apa se ridică la o înălțime de 13,5 ori mal 
mare de cât mercurulii. | 

x 
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ESERCIȚII ŞI PROBLEME 

1. Rada pistonului celui mică, dinti”o presă hidraulică 

este de 0 1n.03, eară rada pistonului celui mare de 0 m. 24. 

Apăsând, pe celi d'intăiti cu o greutate de 100 chilograme, 
se întrebă care va fi presiunea pe alii doile ? 

Soluţiune. Suprafaţa pistonuului micii este : 

S=—z 0,03” 
  

Şi acelui mare:. 

S=—7. 0,21 
, După principiulă lui Pascal (37) presiunile sunt propor- 

ționale cu suprafețele: 

A N 2024     

  

De unde: X=100—— 

IL. Secţiunea pistonului celui mică, dintro presă hi- 
draulică, are o radă de 0 m. 02 şi apăsarea esercitată pe dinsul 
este de 50 chilograme. Se întrâbă ce radă trebue se aibă 
secțiunea pistonului celui mare pentru ca se ptă esercita pe 

dinsul o: presiune de 3000 chilograme ? 

III. Se avemii unii vasă, al cărui fundi circularii are 

o radă de 5 centimetri, şi a cărui înălțime este de dot me- 

tri.  Vasuli fiind plinii cu alcoolii, se într6bă care este apt- 

sarea esercitată de acesti licidii pe funduli vasului ?' Den- 

sitatea alcoolului este 0, Sl. 

Soluţiune. Apăsarea esercitată de uni licidă pe fun- 

dulii unui vasii (40) este egală cu greutatea unei col6ne de 

licidii care ar ave drept basă fundulii „vasului şi drept înăl- 

țime verticala de la fundu pănă la nivelul superiorii. Volu- 

multi unei asemene colone cilindrice este egalu cu basa, îm- 

mulțită cu înălțimea : | 

V=—200. z. 5?
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Greutatea însă este egală cu volumulii îmmulțitii cu 
densitatea (29): : 

9200. z. 52. OI. 
IV... In una din ramurele unui vasi comunicantii se află 

apă a cărei înălțime este 243 m. m. In celulalt se pune 
untdelemni, care se ridică până la o înălțime de 300 m.m.. 
Se întrâbă care este densitatea untdelemnului, sciind că den- 
sitatea apei este 1? . - 

PRINCIPIULU LUI ARCHIMEDE — DENSITĂȚI. 

46. Priucipiulii lui Archimede. Când puneaii anti corpii solidă în lăuntrul amară licidii, el perde din greuta- 
ica sa'0 greutate egală cu acea a licidului deslocuitii. 

Acâstă lege, cunoscută sub numele de 'principiulii lui Archimede, pâte fi demonstrată în moduli următorii : 
Atirnămă de unul din platanele unei balanţe 'unii ci- lindru deșert și dedesubtul acestuja uni altulii plinii (fig 27). Volumulă cilindrului plinii trebue se fie atât de mare ca se âmple perfect escavațiunea celui deşerti. Se ecilibrămii mat întăiii greutatea ambelor cilindre prin ponderi puse în celu- la]t platană al balanței; după, aceea se împlintămii pe cel plini întrunit vasit cu apă. EL, perdând atunce, conform prin- cipiului lui Archimede, o greutate egală cu acea a: apei des- locuite, ecilibriulii în balanţă se va nimici. Pentru ali res- tabili va fi de agiunsă se âmplemii cilindrul deșertii cu apă, cO-că prin acesta se va adăugi, în platanuli de care sunt a- tirnate cilindrele, o greutate egală cu acea a apei deslocuite de cilindrulu plini. : 

41. Consecințe a principiului lui Arehimede,. Din principiulii lui Archimede, putemi trage următârele consecinţe ; 1) Dacă împlintămii intrunit licidi ună corpi mai u-
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şorii decât dînsul, el va pluti deasupra, din causă că, perdând 
o greutate mai mare decât greutatea sa proprie, puterea gra- 

vitațiunii, carelă. atrage cătră pămentii, va fi nimicită. Corpulii 

atunce, nu numai că nu va fi atrasi în gios ci din contra 
„va fi împinsii în susii de cătră licidii. 

  

  

      

  

CL APLANTA. 

2) Dacă corpulii împlintatii este tot atât de greii ca și li- 

cidulii, el va sta în nemișcare în or ce posiţiune îli vomă 

„pune, puterea gravitaţiunii carei atrage în gios fiind ecili- 

brată de puterea cu care licidulii îl impinge în susă. 

„"3) Corpulă, fiind mai greii decât licidulii, va căde la. fundă. 

* Aceste consecințe ale principiului lui Archimede poti fi 
. 

. 
.
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puse în evidență prin următoriulii aparati: numită ludioni 
(fig. 28). a 

Intr'unii vasii de steclă, plini cu apă şi. legatii la gură 
cu o pele de beșică, se află o figurină de porcelană atirnată 
de o.bulă de steclă plină cu aerii. Greutatea feurinai Și acea 
a bulei fiind mai mică decât greutatea apei deslocuite, ele 
vorii sta deasupra; apesend însă, cu asiutoriulii unui şurubă, 

! pe pele, compri- 
mămi aerulii din 
lăuntru, și acestă 

apăsare, transmi- | 
țendu-se în tote 

direcţiunile, de- 

termină  compri- 
marea aerului din 
bulă şi prin ur- 
mare întrarea în- 

lăuntrul ei a unei 

cantități de apă 
prin. deschiderea 
o ce posedeză în 
unul din 'păreții 
sei. Figurina şi 

bula, devenind a- 
tunce mai grele 
decât licidulii des- 
locuiti, cadii la 
fundă. Când în- 

iz. 28 cetămit-de a apă 
| sa pe membrană, apa lesă afară din bulă: şi sistemuli devenind may ușorii se. ridică din noii în sustii. | 

„48. Determinarea densităţilor. Scimi (29) că den- zitateu unui corpi, este greutatea unităţii sa!e de volumii. 
. 
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Din acestă definițiune am dedusii că greutatea unui corpi, 
alii cărui volumii este V şi densitate D,.este egală cu vo- 

lumuli îmmulţiti cu densitatea: 
=VD 

De .unde deducemi: 
po. 
V | . 

Scimiă, pe de altă parte, că în sistemul metricii unita- 
tea de greutate, adecă gramulii, este greutatea unui centime- 

tru cubicii de apă distilată. Prin urmare densitatea apei va 
fi egală cu 1. ” | | 

Se luămii un volumi de apă V, a cărui greutate se 

fie P'. Densitatea apei conform formulei (1) va fi: 

(D= 

P CI 

Oi 
Impărţind egalitatea (1) prin egalitatea (2) vomii ave: 

D—p 
Adecă: „densitatea unui corpii este raportulii între gre- 

utatea sa și greutatea unui volum egali de apă distilată“. 

Metâdele ce vomi descrie pentru determinarea esperi- 

mentală a densităţilor sunt fundate pe acestă din urmă defi- 

nițiune, precum şi pe cunoscinţa principiului lui Archimede. 

49. Metoda balanței. Corpuwă solide. 1) Pentru a 

determina densitatea unui corpii solidă, îli atîrnămii de unul 

din platanele unei balanţe prin unu firii subțire de matasă 

sâi de pării și îlu ecilibrămii prin greutăţi: cunoscute: puse în 

celulalt platană. Fie P greutatea corpului. Implintămi acelii 

corpii întrunit vasi cu apă distilată aşedatii dedesubtul pla- 

tanului. Conform principiului lut Archimâde, el.va perde din 

greutatea sa o greutate egală cu acea:a apel deslocuite. E- 

cilibriulii în balanţă se va nimici, și pentru. ali restabili va, 

trebui se adăugimii în platanul de care e atirnatii corpuli.
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o greutate P'. Acestă pondere P: vepresentâză dară greutatea 
unui volumii de apă egalii «cu - volumulit corpului. -Conform 
definiţiunii densităților, vomi av6 dară: 

. ” . P 

pr 

2) Corpuri licide. Pentru a determina. densitatea unui 
corpă licidi, vomit atirna mal întăiit de unul diu platanele 
unei balanțe unii corpi solidit 6re, care, spre esemplu, o. Dbu- 

„cată de platină, şi'lii voniii ecilibra prin greutăți puse în celu- 
lait platan. Vomi împlinta apoi acestă corpi în liciduli a că- 
rul densitate voimii se determinămii. El va perde atunce, con- 
form principiului lu Archimede, o parte din greutatea, sa e- 
gală cu acea a, licidului deslocuitiă. Spre a restabili ecilibriul 
balanței ce se nimicise, va trebui. se punemi în platanulii de 
care e atirnatiă corpulii o greutate P, care representâză pon- 
derea unui volumi de licidi egalii cu. volumulii solidului îm- 
Dlintatii. Vomii înlătura, apoi licidulii, și după ce amit ştersii 
bine corpul atirnati, îlii vomi pune în apă. distilată. Pentru 
a restabili acum ecilibriulă în balanță, va trebui se punemit 
în platanulă sei o pondere P” care vepresentâză greutatea, 
unui volumii de apă egali cu volumulii corpului. După defi- nițiunea densităţilor vomă avs: 

p | D= - 

50. Metoda flaconului. 1) Corpuri solide. Pentru a determina densitatea unui solidii prin acâstă metodă, ne ser- vimii de unii micii flacon largii la gură şi putând fi astupatii: prin unii dopii de steclă deșertii: și terminati la partea supe-. Ti6ră cu ună tubii, subţire (fig. 29). Acestă aparati se nume- sce picnometru. Umplemiă flaconulii eu apă. distilată, îli astu- pămi cu: dopulii seii și căutămiă ca apa se ;se ridice în tu-. bulă :subţire pănă la. capătulii superiorii. Cântărimii flaconulă: plinit cu. apă fie p ponderea sa. Cântărimi. pe de altă parte. .



DENSITĂȚI | "57 

corpulii solidă a, cărut densitate voimit se determinămii : fie 
P ponderea sa. Punemii apoi corpulă solidii în flacouii; o 

porţiune de apă, egală cu volumulii corpului, va fi dată afară: 
Punemii dopulii, căutămii ca apa se se ridice tot pănă la ca- 

pătulii tubului subțire şi cântărimii din noii; fie p' ponderea 

  

  

Fig. 29. , 
Haconului cuprindând în el solidulii și apa. Este evident că 
ponderea p! va fi egală cu. ponderea corpului solidii P, plus 
ponderea fiaconului plini cu. apă p, minus pondereaapei dată 

afară X.: 
  p'=Pru—A 

De unde: 

N=P+p—p 

X însă representâză ponderea unui volumii de apă egali 

cu volumulii solidului. După definiţiunea densităţilor vomă ave : 
, pa PP 

P+p—p'. 
.2) Corpuri licide.  Pentiu a. determina densitatea unui 

corpă licidii prin metoda ilaconului, cântărimii înt&iu flaconulii: 

deșertii ; fis p ponderea sa. Umplemi fiaconulii cu licidulii a 

cărui densitate voimi .se determinămii şi'lii cântărimi din noi; 

fie P ponderea sa. Este evidentii. că ponderea licidului ce 

„umple  fiaconulii este P—p. Deşertămă faconulii şi îlă umplemit
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cu apă. distilată ; cântărindu'lii fie P' ponderea sa. Ponderea 
apei distilate ce umple flaconuli va fi P'—p. Densitatea li- 

cidului fiind egală cu raportulii între ponderea sa şi ponde- 
rea unui egalii volumii de apă distilată, vomă avâ : 

  
, P—p 

51. Metoda areometrului cu volumit constantit. 
1) Corpuri solide. Aparatul de care ne servimi pentru a 
determina densitatea unui corpi solidi prin acâstă metodă 

"se numesce arecometrulii luă Nicholson ; el se compune dintr 
unii cilindru de metali deșerti înlăuntru, având atirnatii la 

- partea inferi6ră unii panerașii, şi susți- 
nând la partea superidră unit platanii 
prin agiutoriulii unei vergi de metali 
(fig. 30). Punemii areometruli întruni 

vasii plini cu apă distilată şi aşedămi 
în platanii greutăţi pănă când se afundă 
pănă la unit semni făcutit pe vârgă. 

Punemnii apoi în platanii corpulă solidi, 

a cărui densitate voimii se determinămii. 
Pentru ca areometrulii se se afunde în 
apă tot pănă la semnulii de pe vârgă, 
va trebui se sc6temii de pe platanii o 
gr6utate 6re-care P. Acestă greutate P - 
representeză ponderea corpului solidii. 

Fte. 30, Luâmiă apoi corpulii solidii din platanii 
“Şi punemit în panerașii. Aflându-se a- 

cuma în apă distilată, el va perde din ponderea sa o pon- 
dere egală cu acea a apei deslocuite. Pentru ca areometrulii 
se se afunde tot pănă la semnulii de pe vârgă, -va trebui se 
mai punemii încă o pondere P' în platanii. Este evidentii, că 
P”: representâză ponderea upei deslocuite de solidă. Densita- 
tea solidului va îi dară: 

    

  

  
P 

- p
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„2)  Corpant -licide. Aparatuli : care servesce la deter- 

minarea densităţilor licidelor prin acestă metodă se numesce 

aveometrulă luă Fahrenheit, şi se compune din unii tubi ci- 

lindrică dă steclă, terminati la 

partea superi6ră prin o vErgă ca- 

„re susține unii platanii" (fig. 31). 

Cântărimii areometrulii deșertii; 

fie p pondevea sa. Ii punemii a- 

poi în ună vasit plinu cu licidulii 

a cărui densitate voimi se deter- 

minămii. Pentru ali. face se se 
afunde pănă la unii semnit făcutii 

pe vârga sa, va trebui se punemii 

în platanii o greutate P. 'Ponde- 

rea licidului deslocuită de areo- 

metru va fi P-+p.  Punemi după 

aceea aparatulii în apă distilată 

și pentru ali face:se se afunde 

tot pănă la. semnulii de pe vârgă, 

“va trebui se punemii acuma: în 

platanii o greutate P'.. Ponderea . Fie. 31. 

apei distilate, deslocuite de areo- o 

metru, este P'++p. Densitatea licidului va fi: 
. | D— P —+-p , 

P'-+p , 

52. Arcometru cu volumii variabilii. Se numescii 

areometre cu 'volumi variabil, aparate destinate de a com- 

para între ele densităţile licidelor. - 

    
  

  

      

  

  

e 

Uni areometru cu volumii variabilii se compune din- 

tun tubii de steclă prevădutii la unii capătii cu o îmflătu- 

ră în care se pune unii corpii greii, d. e. mercurit sâii bucă- 

ţele de plumbi. Implântând aparatul întruni licidii, el se 

pa afunda cu atât mai târe cu cât licidulii va av6 o densi- 

tate mai mică și viceversa.
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“Pentru; ca se putemii compara între ele densităţile lici- 

delor cu asemene aparate, trebue se le graduămii întrunit 

așa modii ca unii areometru, ori care ar fi forma şi mări- 
mea, Sa, se se afunde întrunit licidii determinati: de unii a- 

celași numării de grade. - - 
Saii imaginati mai multe sisteme de graduare, - între 

care cele mai întrebuințate sunt a lui Gay-Lussac și a lui 
Beaume. , 

„Aveometrulă lui Gay-Lussac, numiti și are- 
ometru centesimii, este întrebuințată pentru a 
constata care sunt cantităţile de: alcoolii curatii şi 
de apă cuprinse întruni spirtii ordinari. Espe- 
riența ati arătati că cu cât ună spirti cuprinde 
mai multă apă cu atât densitatea sa este mai 
mare. Cunoscând acestii faptă, eată cum Gay- 
Issac gradueză areometruli sei: Se pune maj . 
înt&iă aparatul în alcooli curati ; greutatea din 
âmflătura, de desubt este regulată astfeliii ca el 
se se afunde atunci mal în întregime;. se însem- 
n6ză pe marginea tubului, în dreptul nivelului li- 
cidului 100. Se iea apoi uni amestecă, fâcut cu 90 
Părți alcooli şi 10 părți apă, și punând areome- 
trulii într'insui, el se va afunda mai puţiu din cau- 
să că liciduli este acum mai grei; în dreptul ni- Fie. 32 
velului se însâmnă pe tubu 90. Se contibuă toț E 5% 
astfeliii graduarea însemnând pe tubii S0, 70, 60....... locurile 
pănă unde întră tubulii când este pusii în amestecuri de 80 
ale. 20 apă, 70 alc. 30 apă, ete. Spaţiele, cuprinse între fie- 
care 10 divisiuni, se împartă în.10. părți egale (fig. 32). 

„„Arcometrulii bă Beaume este -graduatii în unii modă 
diferitii după cum este destinatii de a compara densitățile li- 
cidelor mai rare: sâi mai dese decât apa. Să 

Areometrulii pentru licidele mar uş6re decât apa (fig. 33) 
se gradusză punând aparatulii mar întăi în apă curată şi în- 
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semnând pe, marginea tubului, în dreptul nivelului, divisiunea 

10. Se iea “apoi o soluţiune compusă din 90 părțiapă și 10 

sare comună în care punând areometrulii se va ridica mai 

sus, din causă că va fi mai grea. Se însemnâză. aice 0. Spa- 

țiula între 0 și 10 se împarte în 10. 

părți egale şi acâstă divisiune se con- 

tinuă şi deasupra lui 10. 
Areometrul pentru licidele mai gre- 

le decât apa, are în bula de desubt o 

greutate astfelii regulată încât punân- 

du'] în apă curată se se afunde .mai în 

întregime (fig. 34). Se însemnâză aice O. 

Implântându'liă în o soluțiune făcută cu 

85 părți apă și 15 părţi sare, ele se va 

ridica în susi şi vom însemna în drep- 

tul nivelului 15. Intervalul dintre aceste 

două divisiuni este împărţit în 15 părţi 

egale și aceste divisiuni sunt continuate fig, 33. Fig. 34. 

de alungul tubului. 

"Din acesti -modii de graduare a areometrelor lui Beau- 

m6 urmeză că ele se vorii afunda în totdcuna de acelaș 

numărit pe grade când vori fi puse in licide care au aceleşi 

densități. Areometrulii lui Gay-Lussac, pe lângă că împărtă- 

şesce și el acestă calitate, mai are: avantagiul de a pute a- 

răta . de odată cantităţile de alcoolii şi apă cuprinse întrunit 

amesteci. 

  

| Densităţile cător-vu solide. 

Platină 21, e
 

5 || Alamăgalbenă... . 4 

Aurii, a 19,3 || Cositori . . . . - 7,3 

Plumbi ... ... . 14 | Nichkeli ...- . . 55 

Arginti .  . . . 105 Oţelu . . i. . . 75 

Bismuti. 98 | Feri în duşi . . . 7,7 

Aramă , e. 1. . 809 | fină . .  . .. . 1,2
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- Stibiă 6, 7: ||. Porcelană 2, 2 
Diamant 3, 5 Sulfure . . . 2, 0 
Marmoră albă . 2, 8 Phosphor . 1, $ 
Aluminiă . 2, 6 “ Lemniă de stejari . 0, .9 

„Steclă de sâmuri . 2,5 Lemniă de bradi . 0, 66 

Densităţile câtor-va licide. | 

Mercuri , . . . 13,59 || Apă distilată. . . 1,00 
Bromi. , 2, 99 | Esenţă de terebentină 0, S7 
Acidi sulfurici. . 1, 84 | Petroli . 0, Si 
Sulfură de cărbune. 1, 29 | Alcooli . . 0, Sl 
Acidii azotici . . 1,22 || Untu de lemni 0, SI 
Apă de mare 1, 03 | Fteriă 0, 73 

ESERCIŢII ȘI PROBLEME. 

1.  Ună vasi trace, fiind deșertii, 5 'chilograme, și are 
o capacitate de 20 litri. Implemii acesti vasii. cu unii aluată 
făcutii din humă şi din apă și cântărindu'lii aflămit că trage 
35 chilograme. Se întrâbă: care este ponderea humel Și care - 
este ponderea apel cuprinse în vasi, sciind că densitatea humei 
este 2,2. Ie | 

Soluțiune. Dacă vasuli. ar fi împlută numai cu humă 
uscată, capacitatea sa fiind de 20 litri, greutatea sa ar fi: 

P=5k.-P2k.2X20=—49k. | 
Dacă am scâte unii litru de humă, pentru a o înlocui prin 

unii litru de apă, greutatea vasului ar scăde cu 2, 2—1=1p, Inse escesuli a 49k. asupră a 35k. este de 14]. Așa dară 
de câte ori acesti numării va cuprinde înti'însul 1k. 2, atâtea 
litri de apă vorii fi în aluatii. Făcând împărțirea aflămii drept coțientii 11, 667. Vasulii cuprinde dară 11, 667 litri s6ă 
1 1k.667 de apă. Volumul humei va fi 20—11,667==8,333 Și pon- lerea sa: - . 

8,333 X2,2—18,333.
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II. Unii corpi, cântăritii în aerit trage 25 gr.; cântărit 

în apă distilată trage 20 er.; cântăritit în apă sarată trage 

19 gr. 85. Se intr6bă: 1) care este densitatea corpului, și 2) 
care-este densitatea apei sarate? 

III. Uni corpi împlîntatii în apă, trage 596 agr.; împlân- 
tată în mercur, el trage 154 gr. Se se afle: 1) care este 
volumulii corpului: 2) care este ponderea sa; și 3) care este 
densitatea sa. 

Soluţiune. . 1) Uni centimetru cubicii de apă trasa ună 
grami și .unii centimetru cubicii de mercurit 13 gr. 59 (vegi 
$ 48 și tabela densităților), Prin urmare în virtutea princi- 
piului lui Archimede (46), fiecare centimetru cubic de coxpii 
perde în apă, unii. gramii din ponderea sa, eară în mercurii 
13 gr. 59. Fiecare centimetru cubicii perde dară în mercurii 
12.gr. 59 mat mult de cât în apă. In problema dată însă 
corpuli ait perdutii mai multi în mercuri de cât în apă 
396—154——242 grame. Așa dară de câte ori 12, 59 va fi cuprinsi 
în 242, atâte centimetri cubici va av6 volumulii corpului: 

242 

| 19,59 . 
2) Dacă volumului corpului este 19,222 c. c., volumulă - 

apei deslocuite va fi tot 19,222 ce. c. (46) şi ponderea apei 

deslocuite 19 gr. 222 (48). Ponderea corpului va fi egală cu 

ponderea sa în apă plus ponderea apei deslocute: 

P=396-4-19, 222—=415,922, 

3) Densitatea va fi egăâlă cu ponderea sa împărțită 

prin ponderea apei deslocuite. 
D= 415 21, 6 

19,222 

IV. Uni aliagiii de aurii și “de aramă trage 650 gr. 

Cântăritit în apă el nu mai trage de cât 600 gr. Se întrâbă 

care este cantitatea, de aurii și de aramă cuprinse în aliagii? 

Densitatea aurului este 19,3 şi acea a uramel S$,8. 

Soluţiune. Aliagiulii implintatit în apă aii perduti din 

greutatea sa 50 grame. 
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Dacă aliagiuii ar fi de aură curati, volumul stii ar fi: 
650 

19,3 
Implântată în apă eli ar perde din ponderea sa:, 

650 
19,35 

Aliagiulii au perdutii dară în apă mai mult decât auruli 

curarii: 50 650 arii: 50099 
19,3 

| a „a: 1 Volanul unui gramii de aurii fiind 93 perderea sa 
„8 

în apă este Er. p îi 35 | 
e - „ei l Volumul uriui ramii de aramă fiind ——, perderea sa 

ai 9,8 ORI , 

în apă este gr.   

Pentru fiecare gramii de aramă, care înlocuesce uni 
granit de aură, vomi av6 o crescere de perdere în. apă 

1 l i 

S.S 19,3 
De câte ori dară acestă crescere de perdere va fi cu- 

egală cu: 

650 , . . x prinsă în cantitatea 50— 53 3 atâte voră fi gramele de aramă 
care ai înlocuit unii numerii egali de grame de aură. Așa 
dară vomit av6: 

  

50 650 
E ( 

Pond. aramei = 193 (19, 350-050) 8.8 =264 1 102193 —88 
5,8 19,3 

Ponder ea aurului va fi: 650—264=—386 

GAZ AURII 
53. Elasticitate— Co mpresibilitate, Moleculele cor- purilor gazse se: potă mișca cu forte mare ușurință ca şi a- cele ale licedelor.
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In timpii ce unii Jicidii are întotdâuna uni volumii con- 

stanti, volumulit unui gazi vari€ză cu mărimea vasului în 
care este închisii. In adevăr, dacă punemii aceeşi cantitate de 
gazii în vase din ce în ce mai mari, gazulii le împle în întregime. 

Moleculele gazurilor se | 

îndepărteză dară unele de 

altele şi apasă pe 'păreții 
vaselor în care sunt închise. 

Se numesce putere e- . 
lastică s6i tensiune, acâstă 
proprietate a gazurilor dea 
tinde necontenit se'și măre- 
scă volumuli și se apese pe 
păreţii vaselor în care sunt 

închise. . 
Gazurile se mat deo- 

sebescii de licide.prin marea 

lor compresibilitate; volu- 
mulii lor se micșureză cu 
forte mare înlesnire când 

sunt apăsate. 
Următârea esperienţă 

dovedesce elasticitatea și 
compresibilitatea gazurilor : „ 
Se luăm unii tubii de steclă Fig. 35. 

plin cu aerii, închisii la unii 

capătă, eară la celulaltii având unii pistoni. Apăsând peste 

pistonă îlii vomit put€ face se se scobâre în giosit și vomi: 

micșura ast-feliii cu uşurinţă volumuli gazului. Lăsând pisto= 

nulii în libertate, gazul în virtutea, putere sale elastice îli 

va ridica în sus-în posiţiunea sa primitivă. | 

54. Greutate. Gazurile ca şi tâte celelalte corpuri 

materiale, sunt grele, adecă sunt atrase cătră pămentă prin 

puterea gravitațiunii. 
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Greutatea gazurilor pâte fi dovedită prin următorea es- 
periență. Luămii unit baloni mare, prevădut la gâti cu uni 
robineti (fig. 35); scâtemii acruli dintr'iusul cu asiutorul 
maşinei pneumatice, și închidemii robinetulit pentru a împe- 
deca aerulii de a pătrunde în lăuntru. Cântărimii balonulii 
deșertii atîrnându'li de platanuli unei balanțe, şi însemnămit 
greutatea sa: Deschidând apoi robinetul, lăsămi se între aerit 
în baloniă; cântărinduli fatunce din noi constatămii că aii 
devenit mai grei. 

ATMOSFERA. —BAROMETRI. 

55. Presiunea atmosferei. Atmosfera este massa 
de aerii care încungiură pământulii în tâte părţile sale. Inăl- 
țimea sa este evaluală la.48,000' metri aprpe; ea se mișcă 
în spaţiii impreună cu pământului. 

Atmosfera, fiind compusă din gă- 
zuri, trebue se fie, ca şi aceste, grea, 
şi se apese peste corpurile de lu su- 
prafața pământului. | 

Putemii pune în evidenţă apăsarea, 
esercitată de atmosferă prin mai multe 
esperiențe. | E 

1) Se luămii uni tubii de steclă 
legatii la, unii capăt cu o pele subțire 
bine întinsă, și pusă cu celulaltii capălit 

„pe 0 machină pneumatică (fig. 36); sco- 
țend aerulii dintrinsul, atmosfera va 

| apăsa, cu t6tă greutatea sa pe pelea de 
- Fig. 36. deasupra, care mail întăiii se va îndoi 

_în gios și în sfirșit va crapa. | 
ii 2) Se luămii două emisfere de aramă, a căror margini 
intră una în alta lipindu-se perfect; una din ele are unii tubii 
prevădută cu ună robinetii, eară ceelaltă uni inel de care o 

  
> BE
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putem apuca. Se reunimit ambele emisfere astfeliii ca se 
formămi din ele o sferă, şi prin agiutoriulit unei machini 

pneumatice se scâtemii aerulii din lăuntru. Inchidând atunce 
robinetulii vomit vid6 că nu ne mai este cu putinţă de a le 

desface una de alta din causă că atmosfera, apăsând peste 
ele cu tâtă greutatea sa, le ţine lipite împreună.- Dacă vomii 
lasa însă se între aerii în liuntru, deschidend 
robinetulii, emisferele se vorii deslipi cu ușu- 

vință, că-ci atunce apăsarea esteridră, a ae- 
rului este ecilibrată prin apăsarea esercitată 
de cătră aerulii dinlăuntru (fig. 37). 

3) - Se luămii unii pahari plină cuapă 
şi se punemii peste guralui o foie de hârtie; € 
selii întOrcemii cu gura în gios ţinând mâ- 
na aplicată pe hârtie. Retrăgând apoi mâna, 
vomit vid€ că apa nu va căd6, că-ci atmo- 
sfera apasă din giosi în susii asupra fel și 
reține prin acâsta apa în paharit (fig. 38). | 

Aceste esperiențe dovedescă nu numai pig, 7. 
că atmosfera apasă, cu o forte mare greutate, i 

peste tâte corpurile de pe pământii, 'dară încă faptulit că a- 

cestă apăsare se eserciteză în tote direcţiunile. 

36. Barometru. Se numesce ba- 

rometru uni aparatii destinat dea mă- 

sura, presiunea atmosferei. 

Uni barometru se compune dintr” 

unii tub de steclă, lungă aprâpe de 

85 centimetri, deschisi la uni capătii 

şi închisii la celulaltă. Umplemii mai 

înt&ii acestii tubii cu mercurii; ținendu'lii 
apoi într'o posiţiune înclinată, îi în. Fig. 38. 

căldimii susccesiv de la fundu pănă la 

gură.  Aerulii ce mai putuse remân€ înlăuntrul seii, între- 

pusii între pireţi şi colona de mercuri, este astfeliti dati a-: 
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fiiră. Tubulii, umplutii cu mercurii și curățitii complect de 

aerii, este apoi resturnatii cu gura în giosii. pe unii vasii plinii 

cu mercurii (fig. 39), care se numesce cuzvetă. Esperienţa ne 

arată că mercurulii din tubi nu cade în cuvetă, ci rămâne 

ridicati până la o înălțime aprâpe egală cu 76. centimetri. 

) Causa care face ca mercurul se 1i- 

e - mână ridicatii în Jăunteul barometrului este 
N presiunea atmosferică. In adevăr, atmosfera 

rai fiind grea apasă peste suprafața mercurului 
din cuveță. Acâstă presiune, conform printi- 

piului lui Pascal, se transmite în tote direc- 
țiunile cu o intensitate proporțională cu su- . 

prafețele considerate; ea va împinge prin 

[i urmare mercurulii în susii în tubii, unde nu 

este aerii care se eserciteze asupra sa v con- 

tra-apăsare. 

Pentru ca colona de mercuriă,  vâdicată 

în tubă, se steie în ecilibriii, este evident că 

trebue ca greutatea el se fie - egală cu greu- 

tatea unei col6ne de atmosferă care ar av€ 
aceeş .basă cu dinsa, şi a cărei înălțime ar 

Fig. 39. fi înălţimea verticală de la nivelului mercu- 
rului din cuvă și pănă la marginea superidră 

a atmosferei. De aice urmâză că înălțimea col6nei de mer- 

curii din barometru măsură presiunea atmosferei. Astfeliii pu- 

temii dice, că atmosfera apasă pe o suprafaţă dată. cu aceeș 
greutate cu care arapisa o col6nă de mercurii care are drept 

basă suprafaţa dată, şi drept înălțime, înălțimea mercurului 

„din barometru. 
Ac6stă înălțime este computată în metri şi Subdivisiu- 

nile metrului, divisiunea O trebuind se. corespundă în totd6- 
una cu nivelulii mercurului din cuvetă. 

Dacă divisiunea acâsta, ar fi făcută întruni modii fiesii 
pe marginea tubului, măsurarea col6nei mercurului din baro- 
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metru, efectuată prin agiutorulii ci, ar fi greșită. In adevăr, 

se presupunemii: că presiunea, atmosferei aii devenitii mai 

mare de cât în" momentulii când ai fost făcută împărţirea 

tubului; mercurulii se va sui atunce în susii în barometru, 

înse în acelaş timpii se va scobori în giosii în cuvetă, și 

divisiunea 0 nu va mai corespunde cu nivelulii mercurului - 

din cuvetă. Inălţimea mercurului din tubii va fi atunce mai 

mare de cât acea aritată prin graduațiunea, ficsă, și anume 

cu spaţiulii ce este între 0 şi între nivelulii mercurului din cuvetă. 

Sai întrebuințatii mai multe mijloce 

pentru a înlătura acâstă causă de greşală în 

măsurarea înălțimei barometrice. 

Celii mai simplu din tâte este realisatii 

în Davrometrulă cu cuvetă, care, dacă nu în- 

lătureză deplinii acâsta sreşală, o face cel puțin 

se fie cât se pote mai mică. | 

| Barometrulă cau cuvetă (fig. 40), este 

compusă din uni tubii de steclă ompluti cu 

mercurii, după cum ami arâtatii mai sus, 

și împlintati cu capătulii seii deschisi într'o 

cuvetă largă şi puțin adâncă. Nivelulit mer- 

curului în acâstă cuvetă va varia forte puţin 

din causa marei diferenţe ce este între dia- 

metrulii seii şi acel ali tubului. Graduaţiu- 

nea va putea fi făcută davă întruni modit 

ficsii pe o placă de metalii aşegată alăture: 

cu tubului. Partea superidră a cuvetei este 

închisă mal în întregime pentru ca se îm- 

pedece colbulii de a străbate la mercurii; ea 

_are numai o -mică apertură prin care aerulii 

pâte întra în cuvetă. Toti aparatulii, însfirşit, 

este aședatii pe ună cadru de lemni. 

- 57, Barometrulii lui Fovrtin. In a- 

cestii barometru nivelulii mercurului din cu- 
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vetă pote se fie adusii întotdcuna: la aceeși înălțime şi: prin 
acesta se se înlătureze greșala de care 'arm''vorbitii mai susă. 

Cuveta barometrului': lui: Fortin se! compune dintruni 
“tubii de cristalii terminati la partea: inferidră prin unii tubi 
de metali 10 (fig. 41). Fundul acestui tubii este compusii 

„Ş 

4 
| 

a 

    

  

    
  

* din : unii saci de pele 

„PD, care se sprijine de 
capătul unul şurubii V. 

Este evidentă că dacă 
"vomi ridica în susi 
şurubulii, vomit ridica, 
in acelaș timpi fundulii 
de pele și cu dinsul 
nivelulă mercurului din 
cuvetă; dacă vomă sco- 

bori din contra şuru- 
bulii V, vomii scobori 
tot odată și .nivelulii 
mercurului din cuvetă. 
Pe la partea superidră 
întră în cuvetă tubulii 
T ali barometrului um- 
pluti cu mercurii, întoc- 

"mal după cum s'ait ară- 
tatit mai sustii, Lângă 

“tubii se află unii coni de 

ivoriii a. Gradaţiunea, 
de pe tubă este făcută 
astfeliii ca zero se cores- 
pundă cu capătulii infe- 

„Tiorii alii 'acestul coni. 
Inainte de “a face o 
observaţiune, învărtimii 
șurubulă V pănă când
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nivelulit mercurului din cuvetă; coincideză esact cu văriuli co- 

nului ; atunce el coincidâză de asemene și cu divisiunea zero 

a barometrului. Inălţimea! colânei de mercurii din tubii ne dă 

în casulii acesta cu: esactitate înălțimea presiunei atmosferice. 

"In partea dicptă:a. figurei este desemnati barometrulii 

susținutii de unii suportă cu trei pici6re, care îlă ține înt'o 

posițiune verticală, aşa cum trebue se fie când voimii se facemii 

o observaţiune. 

58. Mărimea presiunei atmosferice. Cunoştinţă înăl- 

țimei colânei mercuriale din barometru ne permite se aflâmii 

greutatea cu care apasă atmosfera. In adevăr, amii vădutii că, 

acestă greutate este egală cu acea a unei col6ne de mer- 

cură ce ar av drept basă suprafața apăsata şi drept înălţi- 

me, înălţimea barometrică sâii 76 cm. Pe de altă parte scimii 

(29) că greutatea unui corpi este egală cu volumulii îmmulţitii 

cu densitatea sa. Apăsarea atmosferei pe o suprafață de unii 

centimetru patrati va fi dară: 

P=—VX13,59 

Volumuli însă fiind egali cu Dasa îmmulțită cu înălți- 

mea, vomil av6: | Re 

P=1X76X13,59==1032 gt. 

Adecă atmosfera apasă cu o greutate de 1 k.32gr.pe 

fiecare suprafață de unii centimetru patrati. 

Corpulii omului are, în termini de- mijlocii, o suprață 

de 17,500 centimetri patraţi: atmosfera dar apasă peste dinsul 

cel puţin cu o greutate de 17,500 de kilograme. Dacă cor- 

pulii ar fi deșentii, de sigur el ar fi sfărămatit de 0 greutate 

atât de mare ; cavitățile şi țeseturele sale. însă fiind pline cu 

licide, aceste ecilibreză aptsarea atmosferei. | 

59. Intrebuinţările barometrului.. 1) Cea mai în- 

semnată întrebuințare a barometrulut este măsura presiunilor 

atmosferei, care ami vădutii că se evalueză prin înălțimele 

colânei de mercurii din lăuntrul tubului. ME
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„...„. Cunoșcinţa presiunei atmosferei ne permite se esplicămii 
și “se prevedemii chiur mai multe fenomene meteorologice, 
după cum vomii vide mai în urmă. 

2) Barometruli servesce asemene la măsurarea înăl- 
țimelor. Dacă ne ridicămi în sus, col6na de aerii care seată 
deasupra n6stră devenind mai mică, este evident că mercu- 
nulii va trebui se se scobâre în tubuli barometricii. Dacă am 
cunâsce legea, după care se face acestă scoborire ar fi ușorii 
se deducem înălțimea absolută a unui loci de asupra nive- 
lului mărei din observațiunea barometrului.: Fisicii asi stabi- 
litii, în acestii scopii, formule care ne permitii se facemiă ase- 
mene calcule, 

| 

_ESERCIȚII ŞI PROBLEME. 
1.- Cu ce greutate va apăsa atmosfera pe o suprafață 

circulară a cărei radă este 20 centimetri, înălțimea barome- 
trului fiind 0.75? 

ÎL. Umplănd unii tubii barometricii cu alcoolii în locii 
de mercurii, se întrâbă pănă la ce înălțime se va ridica 
acestii licidă, admițând că, înălțimea colânei mercuriale în ba- 
vometru- este 0,756, și sciind că densitatea alcoolului este 
0,81, eară densitatea mercurului 13. 

 BLASTIOITATEA  GAZURILOR. 
60. Legea lui Mariotte.. Am văduti că gazurile își 

micșurâză volumul când Sunt apăsate. Acestă micşurare de 
volume “prin crescerea presiunii: este supusă la următârea le- ge descoperită, de Mariotte | 

»Când una şi acceși cantitate de gaz 
presiuni deosebite, temperatura rământnd n 
mele sdle varicză în raporti, înve 

Astfeliit, dacă am av 
siune P, presiunea cr 

d este supusă la 

eschimbată, volu- 
“să cu presiunile. 

6 unii volumii de gazii V sub 0 pre- 
escând sâă descrescând și devenind P',
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volumulii va descresce sii va cresce şi va deveni V'... Intre 

i 

aceste cantități vomii ave însă în totd6una proporţiunea inversă: 
paza UZ ba 

VP 

PP 

Putemii demonstra legea lui Ma- 

riotte pentru presiuni mai mari de cât 

acea a atmosferei în modulii următoriil: 

Luămiă unii tubii de steclă cu două 

ramuri, una lungă şi deschisă la capă- 

tulii superiorii, alta scurtă şi închisă 

(fig. 42.) Ramura lungă este împărțită 

în părţi de lungime egală, metri și sub- 

divisiunile sale, eară cea scurtă în părți 

de capacitate egală. Turnămii 0 mică 

cantitate de mercurii înlăuntrulii tubu- 

lut astfelitt ca nivelele -sale se se ridi- 

ce în ambele ramuri pănă la aceeșă 

“ înălțime a b. Am închisii prin 'acâsta 

în ramura scurtă o cantitate de aerial 

cărui volumii V îlă putemii măstira prin 

agiutorul divisiunii de pe marginea tu- 

bului, şi care se află la presiunea at- 

mosferică P, co-că atmosfera apasă peste 

nivelulii mercurului în b, şi acâstă pre- 

siune se transmite prin licidii pănă la 

gazii. Turnămii după aceea 0 nouă can- 

titate de mercurii în ramura deschisă 

pănă ce volumulii aerului este redusă 

la giumătate. Măsurând atunce înălți- 

mea colânei de mercurii, care se află 

deasupra nivelului co”, aflăm că ea, este 

egală cu P. Presiunea Ja care este su- 

  

          
fig. 42. 

pusii acuma gazulă este: ânteiii presiunea atmosferică P care
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se esercitâză peste nivelulii mercurului în d și se transmite 

prin tr'însul pănă la gazi, și ali 2-le greutatea,  colânei de 
mercurii din e pănă în d, a cărei înalțime este tot P. De 

aice videmii că presiunea devenind 2P, volumulii ati deveniti 
aa Dacă vomi turna o nouă cantitate de mercurii, astfeliii 
încăt înălțimea sa se fie egală, cu 2P, presiunea totală deve- 
nind 3P, volumulii va deveni ; şi aşa mai departe. 

Pentru a demonstra legea lui Mariotte pentru presiuni 
mai mici de cât presiunea atmosferică, luăm ună vasii adâncii 
plină cu mercurii (fig. 43), în care punemii unii tubu închisi 
la unii capătii și deschisă la celulaltii, și cuprindend o can- 
titate de aerii. Afundămii tubulii în vasii pănă cănd nivelulii 
mercurului dintrinsul se află la aceeși înălțime ca și în va- 

| sulii esteriori. Prin agiutoruli unei li- 
nie graduate mesurămii volumulii aeru- 
lui, care se fie V. Ridicând tubul in sus, 
spaţiul ocupatii de gazii se măresce şi 
presiunea sa, trebue se se micşureze. In 

| Se adevăr, noi videmu că nivelulii mercu-. 
vului în tubă se sue în susă. Mesurând 
atunce din noii volumulit aerului, vomi 
afla că este V”. Presiunea la care else 
află va fi presiunea. atmosferică P, mi- 
nus înălțimea, col6nei de mercurii ab ri- 

| dicată în tubii. Insemnând prin p ac6s- 
i tă, inălțime ab, presiunea la care seaflă 

aeruli din tubi va fi P—p. 
Esperienţa: arată că între aceste 

cantități esistă relațiunea, indicată de 
"legea lui Mariotte: - 

vw p 
61. Legea lui Mariotte nu este 

„Fig. 43. . absolut esactă: In adetir: 
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, 1) Despretz ai demonstratii că diferitele gazuri supu- 

se la, aceleși presiuni își micşurâză volumele de canitiăți de- 

osebite. „Astfelii, acidulii carbonicii, amoniaculii și în general 

gazurile care se licefiâză cu uşurintă, se comprimă cu mult 

mai tare de cât aerulii,. hidrogenuli şi în general de cât ga-. 

zurile care. se licefi6ză cu greutate. - 

| 2) Am vădutu că legea lui Mariotte pste fi esprimată. 

prin formula: 

VP 
PP 

De .aice deducemii: Vp=P 

Sci: - | 

vP 
op 

Aşa dară, conform legei lui Mariotte, raportulii între 

productuli volumului cu presiunea la o presiune P şi între 

productulii volumului cu presiunea la .0 altă. presiune P” ire- 

bue se fie egali cu unitatea. 

Regnault ai demonstrati: 

a) Că pentru niă unii gazii acestii vaportii nu este 

egali cu unitatea. - . 

b) Că pentru hidrogeni, el este mai mici de cât uni- 

tatea, în timpii ce pentru celelalte gazuri el este mai “mare 

de cât unitatea. , 

c) Că valorea acestui vaportii se îndepărteză cu atăt 

mai mult de unitate cu cât: gazulii este supusi la o presiune . 

mai mare. e 

3) In. timpurile din urină Cailletet studiând legea lui 

Mariotte pentru presiuni forte mari (mai mult de 700 atmos- 

fere), ăii obţinutii următârele resultate: AR 

a) Hidrogenulă ca și în esperiențele lui -Regnault, . se 

comprimă mat puţin de cât indică legea lui Mariotte. -. 

--b)  Aevulii, pănă la o- presiune de 80 atmosfere, se com-
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primă mai tare de cât îndică legea lui Mariotte ; val6rea ra- 
portului 3iz; este mai mare de cât unitatea şi merge necon- 
tenitii crescând pănă la 80 atmosfere. La acâstă, presiune ea 
agiunge unii maximum; pentru presiuni mai mari ea desere- 
sce necontenit pănă ce devine mai mică de cât unitatea. Așa, 

sub presiuni mai mari de cât 190 atmosfere, aeruli se com- 

primă ca și hidrogenulii. 

02. Manomeiru cu aerit liberi. Manometrele ser- 
vescit pentru a măsura presiunea la care se află-unii gazii sâit 

o vapore.: Manometrulit cu aerii liberi: se compune dintr'uni 
tubii de steclă lungii b (fig 44), deschisii la am&ndouă cape- 

tele şi cu unul din ele împlântati şi lipiti într- 
uni vasi solidii de spijă, plini: cu mercurii. Gazu- 

rile s6it vaporii, a căror presiune voimi se măsu- 
d rămă, sunt puse în comunicaţiune cu manometrulii 

„- prin agiutorulii unui tubă lateralit a; ele apasă 

atunce peste mercurulii din vasii şilii faci se se 
ridice în sus în lăuntrul tubului deschisi. Turnămi, 
mercurii în acestă tubii pină când nivelulii licidu- 
lui din vasii se va sui la înălţimea la care fusese 

> înainte de-a începe esperiența. Presiunea la care 

se află gazurile s6i vaporii va, fi presiunea atmos- 

ferică plus înălțimea col6nei de mercuri din tu- 
bulă d, pe careo putemi măsura prin o linie gra- 
duată, pusă alăture cu dinsul. 

    

   

   
   

      

  
Fig. 41... 

63. Manometrulii cu aerii comprimatii. Acest apa- 
rată. se compune dintrunii reservoriii de spijă, plinit cu mer- 
curii, în care este înplântatii şi lipitii unii tubii de steclă cu 
păreți groși, închisii la capătuliă superiorii și plinii: cu aeri 
uscatii (fig. 45). Reservoriuli pâte fi pusi în comunicațiune cu 
gazuli s6i vapbrea, acărei presiune voimit se mă&surămii, 
prin agiutorulii unul tubii laterali 2, prevăduti cu unii robineti. 

Se presupunemii că la începutii nivelulii mercurului din



dus la 
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reservoriii este la aceeși înălțime ca şi în tubă; aeruli din 

acesta va fila presiunea atmosferică. Puntnd 

însă manometrulii în comunicaţiune cu ni 

gazii sâii vapore, care se află la o presiune 

mai mare, acestea vor apăsa peste nivelulit - 

mercurului din reservoriii, şilit vorii face se 

se ridice în lăuntrul tubului.. Presiunea. eser- 

citată de gazii sâii vapore va fi măsurată 

prin puterea elastică a aerului din tubi, care, 

după legea lui Mariotte (60), variază în ra- | : 

port inversit cu volumulii seii, și la care va sul 

trebui se adăugimii şi înălțimea col6nei de 

mercură ridicate în manometru. Aşa, spre 

esemplu, dacă volumulii aerului aii fost re- 

1 1 , 
ze din ceea ce fusese 

i
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2 3 

la începutul esperienţei, . presiunile vorii fi 

de 2, 3, 4... ori. mal mari de. cât presiu- 

nea atmosferică, plus înălţimea col6nei de 

mercurii din tubi. 

De ordinar, manometrele 

sunt graduate odată pentru tot 

dâuna, punându-le în comu- 

nicaţiune cu „vase pline de unii 

gazii, a cărui presiune este mt- 

surată prin agiutorulii unui ma- 

nometru cu aerii liberii. 

G4. Manometru meta- 

licii. Acesta este celii mai în- 

trebuințatii din tâte aparatele 

manometrice. El se compune. 

dintunii tubii de metalii (fig. 

46), cu păreți subțiri, și întorsil 

o dată sâit de două ori în giu- Fig. 46. 
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rul lui însuși. Unul din capetele sale este deschisi şi pote 
„ comunica cu gazuli sâii vapbrea a cărei presiune voimi se 
măsurămă. Celulaltii capătii este închisii şi terminati prin uni 
arătătoriii în fața, căruia, se află unii arcii de cerci graduatii, 
Când presiunea gazului sâit vapârei, care comunică cu ma- : 
nometruliă, -creșce, giururile tubului se desfacii și arătătoruli 
se mișcă într'o direcțiune; cănd din contra presiunea des- 
cresce, giururile se strângi şi arătătorulii merge în direcți- 
unea opusă. Instrumentulii este graduatii prin comparare cu 
unit altii manometru. 

ESERCIȚII ȘI PROBLEME 

I. Avemii unii volumii de aeri de 254 litri sub presi- unea de 0,774; care va fi volumulă, acelui aerii sub presiunea de' 0,741? 
IL. Uni tubii cilindrici cupringend mercurii şi aerii, es- te resturnatii . cu gura în gios pe o cuvă cu mercuriă, Inălţi- mea col6nei mercuriale este de. 0,748, eară lungimea tubului ocupati de aeriă 0, 122. Ridicămti atunce puțin tubulă, și constatămii că înălțimea mercurului devine 0,750, eară lun- gimea ocupată de aerii 0,141. Se întrebă: 1) care este pre- siunea atmosferică? 2) la ce presiune se află aerulă din tubi în casulii întăiii? și 3)-la ce presiune se află aeruli din tubii în casulă ali doile? 
Soluţiune. Se însemnămii prin X presiunea necunoscută a atmosferei. In prima observaţiune presiunea, la care se află aerulii din tubi era X—0,748$, şi volumulii seii 0,122. In'a doua, observaţiune, presiunea aii deveniti X—0,750, eară vo- lumuli 0,141. După legea lui Mariotte vomi ave: ... 

X-—0,748 0141 — ll . „ X—0,750 0,122. | De unde: (X—0,748) 0,122—(X-—0,750) 0,141:
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seu: = Oa 017628, 

1) Presiunea atmosferică este dară 0,7628. | 

2) Presiunea la care se afla, aeruli din tubii în casulii 

întâiii: 0,7628—0,745=—0,0148. 
3) Presiunea la care se afla aerulii în casulii al doile: 

_0,7628—0,750=—0,0128. 

MA CHINA PNEUMATICĂ.: - | 

65. Machina cu unii corpii de pompă. Machina 

pneumatică este unii aparatii destinatii de a scote aerulii dintrunii 

corpii sii dintrunii spaţii Gre-care. 

  

  

            
  

  

  

Pentru a înțelege modulit funcţionării acestui aparatii 

se presupunemit că avemii unii corpi de pompă (fig. 47) în 

liuntrul căruia se pâte mişca, unii piston. Acestii pistonii are 

ii sei unii tubii, astupatii la partea inferidră cu 

are se pâte deschide din gios în sus și care este 

unii mică resortii metalici. Fundulii 

eschidere conică care comunică 

în mijlocul 
o supapă S c 

menținută de asupra prin 

corpului de pompă are od
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prin unii canală cu vasulii E din care voimii se seGtemii ae- 
ruli. Pistonulă este străbătutit de o vârgă care se pote mișca 
în sus şi în gios. La partea inferiâră acestă vârgă are uni 
astupuşii conicii S”, care pâte astupa, perfect deschiderea co- 
nică de la fundulii corpului de pompă. In fine pistonul este 
prevădutii cu o c6dă, prin agiutorul căreia li putemii ridica 
sâii scobori, | | 

Se presupunemii că la începutulii esperienţei pistonulii se 
află la funduli corpului de pompă. Ridicând pistonul în sus, 
de desubtul seii va remân€ unii spaţii deșertii de acri; a- 
stupușulii conici S”, ridicându-se şi el împreună cu! pistonuli, 
va lăsa: liberă comunicaţiunea între vasulu £ și corpulii de 
pompă, eară aerul din celii întâiti va străbate în celui din 
“urmă. Scoborind atunce pistonul, deschiderea conică va fi 
astupată cu dopuli S' și aeruli, întrodusi în corpulii de pompă, 
nu se va mal pute întârce îndărăpt în vasulii E; el însă fiind 
apăsatii, în virtutea, puterei sale elastice, va împinge în susii 
supapa S și va. eși afară. Ridicând din noii pistonulă, o nouă 
cantitate de aeri va trece din vasulă E în corpul de pompă, 
care acrii va fi daţii afară prin scoborirea pistonului în gios. 

“Continuând tot astfeliii mai departe vomii sete aerulii din 
vasulii E. 

66. Machina eu două corpuri de pompă. O ma- 
chină pneumatică cu unii singurii corpi de pompă înfăţișeză, 
unii inconvenientii fârte gravii. In adevăr, când cea mai mare 
parte din aerii ai fost dată afară, atmosfera va apăsa cu tâtă 
greutatea sa peste pistoniă și noi nwli vomii mai putâ ridica 
în sus de cât cu fârte mare dificultate. | 

| Spre a înlătura acesti inconvenientii se construescii ma- 
chine pneumatice cu două corpuri de pompă. 

In aceste machine, lângă corpul de pompă descrisii mat 
susii, se pune unii ali doile, construitii întocmai ca Și celii 
dintălit (fig. 48). Cogile ambelor pistâne sunt dintate. hitre
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„diînsele se află'o râtă p de asemene dintată, a cărei dinți 
potii se între pintre dinţii codilor. Râta pote fi pusă în mişcare 
prin agiutoruli unul miănerii. Ambele cavități conice de la 

basa corpurilor de pom- 
pă comunică între din- 
sele prin unit canalii e, 
eară acesti din urmă 
comunică, prin ună altii 
canalii transversalii, cu 
vasulit din care voimii 

se scâtemit aerulii. In- 
vârtind mănerulii de la 

stânga spre drepta, u- 
nulit din pistâne se va 

scobori în gios pe când 
celulaltii se va ridica în 
sus; aerulii din vasulii în. 

care voimii se facemil vi- 

dulii va: străbate în celii BE e RZEEa e 

din urmă corp de pompă, 

în timp ce aeruli din 

-celii d'intăiii va fi datit 
afară Invertind râta în 

sensi inversi,pistonuli, 
care se ridicase, se va Fig. 48. 

scobori acuma în gios, 
aerulii din lăuntrul acestui corpi de pompă va fi dati afară; 

eară pistonulii care se scoborise se va ridica în susă absor- 

bind o nouă cantitate de aerii din vasulii în care voimit se“ 

facemii vidulii. Continuămi tot astfeliii mai departe. 

(9) 
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"Prin o asemene disposițiune, presiunea atmosferică .nu 

mai pote ave nici unii efectii asupra ridicărei pistOnelor. In 

adevăr, atmosfera apasă cuo egală putere peste ambele pis- 

tâne, aceste înse mișcânduse în același timpii în sensuri con- 
G
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trare, este evidenti că apăsarea sa va agiuta scoborirea, unui 

pistonii cu acecș putere cu care va împedeca ridicarea celuilalt. 
Efectele dară esercitate de atmosferă, fiind egale Și contrarie, 

vorii fi nimicite. 
Pe de altă parte machina, cu dou corpuri de pompă 

mat presentâză şi avantagiulii de a produce unii efectii îndoitii 
mat mare de cât machina cu unii singurii corpii de pompă. 

  

    
Fig. 149. 

“ Pentru a put€ scât6 aerul cu ușurință dintwunii vasii 
Gre care, tubul transversală, a cărui secțiune se vede îna, 
este pusii în comunicaţiune cu uni tubii verticală terminatii 
prin ună șurubi. Peste tubul verticali se aflăo măsuţă p;



. 
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de steclă râsă şi perfect plană care se numesce platina ma- 
chinei pneumatice (fig. 49). Când voimă se avemiă unii spațiii 
vid, punemi peste platină unii clopotii de steclă acărui mar- 
gini sunt perfect plane şi unse cu unii corpii grasi pentru 
a face cât mail complectă lipirea între ele și platină. 

Se presupunemi că amit scosii aerulit din spaţiulă aflati 

dedesubtul unui asemene clopotă de steclă. Atmosfera apă- 
sând:atunce cu tâtă puterea sa peste dinsul, nu ne va mai fi 
cu putință de a'lă ridica de pe platină fără ca se riscămiă de 
ali strica. Trebue dară se găsimii unii midloct de a întroduce 
în el aerii după terminarea esperiențelor. Acestă midloci este 
agiunsii prin agiutorulă unui robineti E, de o construcțiune 
specială, care se așadă în tubuli transversală ce stabilesce 
comunicaţiunea între platină şi corpurile. de pompă. Construe- 
țiunea acestui robineti se ve ede în figuva 47 (pag. 79). El are 

două canaluri: unulii tranversală şi altulit laterală O. Când 
robinetulii se află în posiţiunea R, canalulii transversală sta- 
bilesce comunicaţiunea între platină şi corpurile: de pompă. 
Dacă însă îl vomi întârce de 900 în giurul lui, el va veni 

în posiţiunea figurată deasupra; comunicațiunea între platină | 

și corpurile de pompă va fi întreruptă, în timpi ce ea seva 
stabili, prin canalulă lateralii O, între esteriorii şi platină. A- 
ducând dară robinetulu în acestă posiţiune, aevulii de afară 

va pute străbate în vasulii vidii de pe platină: 

67. Manometrulii machinei pneumatice. Cu agiu- 
torul machinei pneumatice nu puteinii face nici o dată viduli 

complectii. Pentru a cunâsce în fiecare -momenti care este 
puterea elastică 'a aerului rămasii, ne servimi. de unii mano- 

metru, care se vede în H (fig. 49) și în F (fig. 47). O pru- 

betă de steclă comunică cu canalulii dintre platină şi corpu- 
vile de pompă. In lăuntruli el se află unii tubit îndoitii în for- 

mă de U, închisi la uni câpătă și deschisi la celulaltu. Ra- 
mura închisă este umplută cu mercurii,. care se mănține ridi- 
cati întinsa ca într'unti barometru din causa presiunei at-
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mosferice. Când facemii se funcţioneze machina, se6temii ae- 
vulii şi din prubetă. Ap&sarea devenind. din ce în ce mai 
mică peste mercurulii din manometru, el se va ridica în ra- 
mura deschisă, scoborindu-se în acelaș timpii în cea închisă. 
„Dacă nivelulu licidului ar fi la aceiaş înălțime în ambele ra- 
muri, acesta ar dovedi că aerulă ai fost. scosii în întregime. 
Unii asemene resultati înse nu' se pote căpăta; între nivele 
remâne în totdâuna o diferență de: înălțime, care măsură pu- 
terca elastică a aerului rămasii în 'aparatii.. 

6$. Caleululi vidului. Modul construcțiunei machi- 
nei pneumatice ne permite se calculămu, în modii teoreticii, 
care este cantitatea de aerii rămasii întrinsa după uni nu- 
mării determinati de lovituri de pistonii. 

În adevăr, se considerămii, pentru mai multă simplicita- 
te, o machină cu uni singarii corpi de pompă, pusit în co- 
municațiune cu unii vasii E din care voimi se scâtemi aerulii 
(fig. 47. pag. 79). Tie A volumulii corpului de pompă şi B 
volumulii vasului E. Se presupunemii că la începutulii espe- 
rienței, pistonulii se află la baza corpului de pompă şi că can- 
titatea de aeră ce se află în -vasuli E este egală cu 1. Ri- 
dicând pistonulii în susii, acestă cantitate de aerii va ocupa vo- 
lumulii A-+B. Scoborind pistonulii în gios, 9 porţiune din 

R SIE A . . , acestii aeri şi anune 178 X1 va fi datii afară. Cantitatea 
de aerii remasă va î: . 

A A-+FB—A B 
A+B AB AF 

Ridicând pistonulii, acestă cantitate de aeră remasă va 
ocupa earăși volumuli A-+-B; scoborind pistonulii, o porţiune 
dintr'însa şi anume: 

1 

LA BB AB o 
AB ALB (AF) 

va fi dată afară. Cantitatea de aeră remasă după o a doua 
lovitură de pistonii va fi:
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B AB (AB B—(A-+-R) AB 
A-FD (AB): AD) (ALB): 

Sai :——— = ( Ci 

" Continuând aceleşi raționamente, vomit vide că după trei 
lovituri de pistonii cantitatea de aerii dată, afară va fi: 

ati AB 
a CAB 

Eară cantitatea de aeri remasă: 
B3 

(A+ 
După n lovituri de pistonii cantităţile de : acrii date a- 

fară şi remase vorit fi: 
 ADni si ipn 

(AB n (AB) 

Cantitatea Lp este cu atât mal mică cu cât n este 

mal mare, însă ea nu pâte deveni egală cu 0 de cât când 
n==20. Aşa dâră aerulă nu va put fi scosii în întregime, 

cu agiutoriulii unei machini pneumatice, de cât după unii nu- 

mării înfinitii de lovituri: de pistonii. 
Defectele inevitabile ale construcţiunii inachinei contri- 

bue de asemene ca se nu se potă face vidulii perfecti cu agiu- 
torulă ei. In adevăr, noi iun presupus că, la, fie care lovitură 
de pistouii, totii aerulii ce întrase în corpulit de pompă este 
dată -afară. Pentru aceasta ar trebui ca pistonului scoborindu- 

se în gios, se se lipâscă perfect de basa corpului de pompă. 
Unit asemenea resultatii înse nu se pote căpăta nici odată în 
practică. In totdâuna esistă între pistonii și fundulit corpului 
de pompă unii mică. spaţiii, numită spații muisibilă, în care 
rămâne o mică porţiune,de aerii. 

POMPE-SIEONU. 
69. Pompele sunt machine prin .agiutoruli cărora pu- 

temi ridica s6ă împinge uni licidii întro direcțiune 6re care.
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Deosebimii trei genuri de pompe: 1) aspirătâre, 9) res- 
pingătâre şi 3) aspirăt6re-respingitore. 

Vomii espune pe scurtii principiele fisice pe care este 
fundată construcţiunea lor. 

10. Pompă aspirătore. Pompa aspirătâre se com- 
pune dintrunii corpă de pompă, înlăuntrul căruia se pâte 

mișca unii pistonii prevădutii cu unul sci două canaluri trans- 

versale, astupate prin supape care se deschidă din gios în 
sus. La basa corpului de pompă se află uni tubii numiti as- 

ZI 

Yig. 50. 

  

pirăloriii, alu cărui capttii infe- 
riori este împlântată în licidulii 

ce voimit se ridicămi, spre esem- 

plu, apa dintro fântână, eară celi 

superiorii are o supapa care se 
deschide de asemene din gios în 
sus (fig. 50) 

Se presupunemii că la înce- 
putulii esperienţei pistonulii se află 

la fundulii corpului de pompă. Ri- 
dicându-lu în sus, dedesubtul seii 

a remânâ unii spaţiii deşertii de 

aerii. Atmosfera apăsând peste apa 

din fântână, acâstă presiune se va 
transmite și la aerulii din tubuli 
aspiratorii; supapa ce se află de 
asupra, acestuia, va fi deschisă și 

o parte din aer va întra în cor- 

pulu de pompă. Scoborind pisto- 
nulă în gios, supapa de la fundi se 
va Închide; aerului întrat în pom- 
pă, nu se va mai put întârce în 

tubulă aspirătoriii, ci apăsând peste supapele pistonului, le va 
deschide şi va ieși afară. Continuănd astfeliit mat departe, 
apa va fi din ce în ce mal puţin apăsată înlăuntrul aspi-
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rătorului și se va ridica ea însăși. în sus pănă în. pom- 
pă. Scoborind atunce pistonulii în gios, apa va deschide 
supapele canulurilor lui şi. va trece deasupra; ridicând pisto-. 
nulii în susii, pe de.o parte o nouă cantitate de apă va fi 
aspirată din fântână în ponipă, eară pe de alta, liciduli ce 
se află deasupra pistonului va fi suitii împreună cu dinsul și 
vărsatii prin tubuli laterali. 

Pentru ca 0 pompă se pâtă ridica apa dintro fântână, 
trebue ca tubulii aspirătoriii se aibă o lungime mai mică de 
cât 10 metri. In adevăr, causa 'care face se se ridice apa în. 
pompe este presiunea atmosferică ; prin urmare greutatea co- 
IOnei licide, ridicate de .asupra nivelului din fântână, trebue 
se fie egală cu greutatea atmosferei. Acesta însă scimi (56) 
că se măsură prin 0 colGnă de mercurii înaltă de 76 cm. 
Pentru a afla care este înălțimea unei col6ne de apă care are 
aceeși greutate ca și o col6nă de mercurii de 76 em. obser- 
vămii că densitatea mercurului este de 13,59 mai mare de 
cât a apei; aşa dară înălțimea acestei din urmă trebue se fie 
ea însăși de 13, 59 ori mai mare de cât a mercurului ; scit 

==0, 76X.13, 59=—10,326 

In practică, tubulă aspirători are în totdâuna o lungi- 

me mai mică de cât . . 

acea aritată de teorie, 
din causa, imperfecţiu- 
nilor ce nu potit fi nici 
odată înlăturate deplin 
în construirea pompelor. 

"11. Pompa res- 
pingttore. Pompa res- 
pingătâre (fig. 51), se 

compune dintrun corpă 
de pompă împlântatii 

în apă, înlăuntrul că-: 
ruia se pâte mișca unii. Fig. 51. 
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pistonii.. La fundu seaflă o deschidere prevădută cu o supa- 
pă, care se deschide din gios în sus. In păretele lateralii se 

află unii tubă prevădutii și el cu o supapă care se deschide 
"dinspre pompă cătră tubil. 

Când ridictimii pistonulii, dedesubtul sei: remâne unii spa- 
ţii deşertii 'de aerii; apa împinsă de presiunea atmosferei; 

deschide supapa de lu fundii și întră în corpulii de pompă. 

Când scoborimi pistonulii, supapa de la basă se închide, pe 
când acea a tubului laterali se deschide şi lasă se trâcă 
printr'însul licidulă împins de pistonii. 

12. Pompa aspirătore—resping store. Acestă pom- 
pă este o combinațiunea celorlalte două pompe descrise mai 

sus. Ea se compune dintrunit corpii de 
pompă înlăuntrul căruia se mișcă unii 
pistonii (fig. 52). La fundii se află ună 
tubiă aspirătorii AB, împlântati cu 
capătulii seii inferiori în apa ce voimii 
se ridicămi, capătului superiori având 
o supapă A, care se deschide din gios 
în sus. Un tubii CD, în care ne propu- 
nemii se împingemii -licidulii, comunică 
cu corpulii de pompă aprâpe de basa 
sa, şi este separat de dinsulii prin o su-. 
papă C, care se deschide dinspre pom-" 
pă cătră tubă. | 

Ridicând pistonulii în sus, de de-. 
subtul seii rămâne uni spații vidii ; 
Supapa A se deschide şi apa este as- 
pirată în corpuli de pompă. Scoborînd 
pistonulii, supapa A se închide, şi lici- 

_ „dulii împinsă deschide supapa C şi se 
” ridică în sus prin tubulii CD. 

Supapa A trebuesce aședată, ca şi în pompa aspirătâre, 
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la o înălţime mai mică de cât-10 metri deasupra nivelului, 

„apei ce voimii se aspirămiă. A | 

13. Sitonii. Sifonuli este unii apatatii prin agiutorulii. 
căruia putemii se transvasămii unii licidii dintwuni vasii în- 
traltulii. EL se compune (fig. 53) dintr'unit tubii indoitii avend 

o ramură mai scurtă CD şi alta mai lungă EF. Cea, Wintăiă 
fiind pusă în licidulit ce voimii se transvasămii, umpleimi apa- 

vatulii cu acelii licidii; el se va scurge atunce prin sifonii din 

C cătră E. 
Pentru a înţelege causa. acestei scurgeri, observămii că 

atmosfera apasă peste nivelulii AB, și că acâstă presiune se 
transmite prin licidă şi înlăuntrul sifonului. Licidulă din sifonii. 

este dară împinsii din C cătră D, cătră E, cu o putere H egală 

cu presiunea atmosferică. Pe de altă parte însă licidulii din 

tubi este greii; el tinde se cadă în gios cu o putere propor- 
țională cu lungimea & a ramurei CD. De aice urmeză că li- 
cidulii din ramura CD va fi împinsii în sus cu o putere ega- 

lă cu diferenţa între H şi h, adecă cu o putere=H—h. At- 

mosfera apasă de asemene şi în F. Li- “"p u p 

cidulă din ramura FE va fi împinsit Ii 

dară cu o putere egală cu H din F 

cătră E. Acestii licidii însă, fiind grei, 
va tinde se cadă cu o putere propor= 

țională cu. lungimea h' a ramurei FE. 
De aice urmeză că licidulii din ramura 

FE va fi impinsi în sus cu o putere 
H—h. Astfeliă : puterea care împinge 
licidulii din C cătră D este=—H—h ; eară 

acea care'li împinge din F cătră E 

_este=H-—h'. Ramura EF însă fiind mai 
lungă de cât DC, este evident că h' va 

fi mai mare de cât h și H-—h mai mare de cât H—h, 

Prin urmare licidulii din C, fiind împins cătră D cu o 

putere mai mare de cât din F cătră E, se va pune în miș- 

  

  

  

  

Fig. 53.
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care în partea în care este împinsă mal tare. Spaţiulii golit 

ce ar put6 rămân în urma sa este umplutii îndată cu nout 

cantităţi de licidii ce se ridică din vasulit AB, şi scurgereu 

se face fără întrerumpere. 

AELROSTATI, 

74. Prineipiulii lui Arehimede aplicată la gazuri. 

Principiulii lui Archimede (46) se aplică la gazuri întocmai 

ca şi la . licide. Ori ce corpi pusă întruni azi perde din 

greutatea să o parte egală cu greutaiea gazului deslocuitii. 

Pentru a dovedi acesta, ne servimii de unii aparatii nu- 

mitii bavoscopii (fig. 54). El se compune dintro mică balanţă 

care are atirnate la capetele sale două bâmbe, una mică şi 
plină, alta mare şi deșârtă. Greutatea bombelor este regulată 
astfeliii în cât, în acri, ele se ecilibrâză şi balanța stă prin 

urmare orizontală. Bâmba deșârtă însă deslocuesce unit vo- 
lumii de aerii cu mult mai mare de cât cea plină și perde 

“ prin urmare o parte mai mare din greutatea sa. 
Se punemii barosco- 

pulii sub clopotulii inci ma- | 

chini pneumatice din care se 

sc6temi aerulii. Bombele nu 
vori mai perde acuma ne- 

mică din greutatea lor; cea 

deşârtă va vemân dară mai 

grea și balanţa se va încli- 
na în partea sa. 

Consecințele deduse din 
principiuli lui Archimede 

pentru licide se aplică de a- . 

semene şi la gazuri (47). . Fig. 54. 
Așa dară:. 
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1) Când punemii întrunit gazii unit corpi mai greii 

de cât dinsul, el va căde cătră pământă. 
2) Dacă corpul are -aceeşi greutate ca și gazuli, în 

midloculii căruia se află, el va sta în ecilibriii în ori ce po- 
sițiune'li vomii pune. Ia - 

3)  Corpulii fiind 

mai uşorii de cât ga- 
zulii, el va perde o 

pate mai mare decât 
greutatea sa proprie și 

se va ridica în sus. 
175. Aerostate. 

Aerostatele sunt funda- 
te pe acâstă din urmă 

consecință a principiu- 
lui lui Archimede. Ele 
se compun dintro în- 

vălitâre subţire în care 
este întrodusii uni gază 
uşoriă, precum este hi- 

drogenulu, sei gazuli 
de luminatii, sei aerulii 
încălditii. Dacă greuta- 

tea gazului, a învălit6- 
rel şi a altor obiecte 
ce poti fi atîrnate de 
dinsa, este mal mică 
decât greutatea aerului 

deslocuitii, aerostatulii 
se va ridica în sus în 
atmosferă. | 

Celii dinttiit aerostatii aii fost construitii de frații Montgol- 

fier. El era făcut de pânză căptușită cu hârtie, şi avea la partea 

inferiGră o deschidere, dedesubtul căreia se aprindea uni focii 
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de paie. Aerulii din lăuntru, fiind astfeliă încălditi, se dilata, 
o parte dintwînsul eşia afară și aparatulii, ușuratii în modulii 
acesta, se ridica în sus. S'aii datit numele speciali de mont- 
golfiere aerostatelor pline cu aerii caldi. 

Astădi aerostatele se umplu cu unii gazii uşor i, precum 

este sâii hidrogenulii sâit gazulii de luminatit. Invălitrea lor 
se face din matasă dâsă (tafetas), unsă cu uniilacii de cau- 

ciucii, pentru ca gazurile se nu pâtă trece printr'insa. Pe dea- 
supra se află o râțea de capătulii căreia se atirnă unii panert.. . 
de mlajă, în care sesuie călătorii. La partea superi6ră ba- 
lonulii are o supapă ce pâte fi deschisă din panerii prin agiu- 
torulii unei frânghii. 

In panerii se punii mai multe seculețe de nisip, care 
se deşertă, când voimii se ne ridicămu în sus. Când din contra 
voimii se ne scoborîmii, se deschide supapa de la partea su- 

peridră,; o parte din gazii iesă afară şi aerostatulii, deslocuind 
mai puţinii aeri, cade spre pământi. 

Pentru a preveni pericolul unei căderi în casă când 

balonulii sar rumpe la o-înălțime mare, se pune alăture cu 

dinsul unii cortelii, acărui margini sunt legate prin frânghii 
de panerii Cortelulii deschidendu-se și resistența aerului lu- 
crând pe o mare suprafaţă, repegiunea căderei este moderată 
și scoborirea se face fără pericolă.



CĂLDURA 
DILATAȚIUNE — TERMOMETRE. 

76. Căldură--frigii. Prin agiutorulii simţurilor nostre 
putemit constata că deosebitele corpuri din natură potii se de- 
vină .calde sii reci, fără a'şi schimba natura. Causa care 

produce aceste fenomene este o putere _fisică particulară nu- 
mită căldură. Vomii cerceta, înainte de tote, efectele produse 

de căldură asupra corpurilor. 
71. Tote corpurile se dilatâză. Tâte corpurile din 

natură fie ele solide, licide, sii gazâse își mărescii volumulii 
când sunt încăldite, Acestii faptii se esprimă qicând că ele se 
dilateză sub influența căldurei. 

1) : Putemii dovedi că corpurile solide se dilateză prin 

căldură prin următârele două esperienţe: 

  

  

  

Tig. 56. 

Pe uni piciorii verticalii (fig. 56) este susținută unit i- 

nelii metalici prin care pote trece cu ușurință 0 bâmbă când
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este rece. Se îicăldimii însă acâstă bombă; punând-o atunce 
pe inelit vomii vede că nu mai pote trece printr'insul. Dacă 
bâmba se va răci, s6it inelului se va încăldi, ea va pute din 
noii trece. | | Ra i 

Pe o măsuță se află aşedate două col6ne, prin care stră- 
bate o vergă metalică. De asupra uneia din colSne este unt 
şurubă pe care stringându'li, puteinii împedeca vârga de a se 
mișca în acea col6nă. La ceelaltă parte a aparatului (fe. 57) 
se află unit ridicătoriii care are o ramură scurtă ce se sprijine 

  

    

  

  

de capătulii vergei, și o ramură lungă ce se pote mișca, în 
faţa unui arcii de cerceii graduatii. Se încăldimii verga prin 
0 lampă aședată dedesubtul săti, ea se va lungi, însă nepu- 
tându-se mișca în colâna înşurubată, se va întinde numa! în 
partea opusă, va împinge înainte ramura scurtă a ridicătoru- 
lui, eară ramura cea lungă se va ridica în sus, în faţa arcu- 
lui de cerci. 

II) Pentru a dovedi că licidele se dilateză, se luămii uni 
baloni, de steclă terminati prin uni tubă lungi şi subțire (fig. 
58). Selii umplemă pănă în Dicu uni licidii, şi se'li încăl- 
dimi. Atât balonuli cât și licidulă din lăuntru se va dilata. 
Licidulii însă, dilatându-se: mâi tare de cât învălitârea solidă, 
se va ridica treptat în sus în tubi. n
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III) Pentru a demonstra însfirșit dilatațiunea gazurilor, 

se luămit unii balonii de steclă (fig. 59) terminatii asemene 

prin unii tubă lungă și subțire. Se întroducemii în tubii o mică 

cantitate de mercurii. Acesta nu va căd€ în gios ci varimâ--: - 

| 
| 

    

EU 

Ra
. 

  
    

  

Fig. 58. Fig. 59. _ 

n€ atîrnatii în tubii, din causa puterei elastice a aerului în- 

chisi în tubit și în balonil.: Incăldind forte puţin balonulii, spre 

esemplu cu mânele, aerulit din lăuntru se va dilata și mercu- 

rulu se va ridica în sus.
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1S. Temperatura. Se numesce temperatură starea de 
căldură sâii de frigii în care se află unii corpii sâii unii loci 
Gre care. Astfeliii când. două corpuri sunt tot atât, de calde, 

dicemii că temperaturele lor sunt egale. Dacă avemii unele 
corpuri calde și altele reci, dicemii că cele dintăiii sunt lao 

temperatură mai înaltă de cât cele de ali doile. 
Simţurile n6stre nu sunt îndestulătre pentru a ne face 

se ne dămii s6mă cu esactitate de temperatura: unui corpi: 
In adevăr, noi simţimi frigii când atingemiă unii corpit mal 
rece de cât, organele n6stre, și căldură când atingemi unii 
corpii mai caldă de cât ele. Simţirea căldurei și a recelel a- 
tirnă dară nu numai de la starea de căldură a corpului, a 

cărui temperatură voimă se evaluăimii, ci şi de la însuși tem- 

peratura organelor nâstre. * 

Avemii prin urmare nevoe de niște aparate prin agiu- 
torulii cărora se putemii măsura temperaturele. Aceste aparate 

sunt termometrele, 

19. Termometru cu mereurii: Unulii din termome- 
trele cele mai simple şi mai întrebuințate este acelit cu mer- 
curii. Construcţiunea sa este fundată pe cunoscința faptului 
că licidele se dilateză mai tare de cât solidele. 

EI se compune dintrunii tubii de steclă subţire, cât se 

pote mai cilindrici, şi terminatii la unul din capetele sale 
prin unii alti tubii mal grosi, numitii reserzoriă. Reservoriulii 

şi o parte din tubii sunt pline cu mercurii. 

Este evidentii, din cele ce amn vădutii mai înainte, că 
mercuruli se va sui cu atât mai sus înlăuntrul tubului cu 
cât temperatura la care va fi espusii va fi mai înaltă ; şi din 
contra se va scobori cu atât mai în gios cu cât temperatura 
va fi mai mică. Unu asemene aparati ar putâ prin urmare 
se ne servâscă pentru a arăta deosebirele de temperature. 
Acâsta înse nu este de agiuns. Pentru ca termometrele se 
potă compara între ele temperaturele, trebue se fie graduate
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întrunit modă ficsii, astfeliit ca, ori care ar fi forma si mă- 
rimea lor, mercurulii se se suie în ele de unii acelaşi numărit: 
de grade când vorii fi puse la temperaturi egale. 

- Eată cum se face graduarea termometrelor: 
Se pune mai. întâi aparatulii într'ună vast plinii. cu 

ghiață care se topesce (fig. 60). Esperiența aii ar&tatii că -a- 
tunce mercurulii se opresce în tubii la o înălțime 6re care, - 

fără ca se se sule sâii se se cobâre în tot timpulii cât ține 
topirea ghieței. De aici.s'aii dedusii că temperatura, topirei 

ehieţei este aceeși în ori ce împregiurări s'ar efectui, şi fi- 

sicii au convenitit de ao numi zero. Se însemnă dară O pe 
marginea tubului în dreptul nivelului mercurului. | 

  

  
P
o
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a       
  

  

Fig. 60. | Fig. GI. 

Se pune apoi termometrulii .în apă care ferbe întrunit 
vasii de metalii .(fig. 61), presiunea atmosferică fiind de 0.76. 
Mercurulit dilatându-se, se va ridica în tubii pănă la o înălţime 

determinată, la: care va sta nemișcatii în tot timpulii forberei. 
Şi temperatura ferberei este prin urmare constantă în aceste 
împregiurăni. Ea se numesce o sută grade şi se însâmnă nu-: 

miruli 100 pe marginea tubului în dreptul nivelului mercurului, - 
“ 

,
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Spaţiulii dintre O şi 100. se împarte în: o sută părţi de 
egală capacitate, şi acâstă împărțire se continuă şi deasupra 

lui 100 și dedesubtul lui O (fig. 62). Deasupra lui 100, nu- 

m&rarea merge mai departe; dedesubtul lui 0 începemii nu- 

mă&rarea de Ja 1, punând. îns înaintea fiecărui numârit sem- 

nuiu —. Astfelii, 6 dedesubtul. lui 0 se secrie— 6. 

Fiecare din aceste divisiuni se numesce 
- aradii de temperatură. 

80. Termometru cu alcoolii. Ter mM0- 
_metrulă cu mercură.nu ne pâte servi peritru 

măsurarea temperaturelor fârte reci, că-ci 
acesti licidii înghiață la— 390. In asemene 
casuri se întrebuințâză termometruli cu al- 
coolii. Să 

Acesta este construiti și graduatii ca, 
Şi acelit cu mercurii, cu singura .deosebire 
că tubul este umplutii cu alcooli coloriti | 
în roşu. 

81. Diverse scări termometrice. Ter- 
mometrulii, graduatii în modulă deserisii mai 
susii, se nuinesce Centigradii sâu Celsianii. 
Afară de acesta însă se mai întrebuințeză, 
încă dout alte termometre, unul numiti Re- 
aumur și altul Fahrenheit; cel dintâi este 
usitatii mal cu s6mă în Germania şi celi de 
ali doile în Inglitera. - 

Ambele aceste termometre sunt constru- 
ite ca și acelii Centigradu; Singurul lucru 
prin care se deosebescii este modul de gra- 
duare. 

In termometrul Reaumur (fe. 62) 0 se 
însemnâză tot în loculii unde se opresce mer- 
curul „când aparatulă este pusii în ghiaţă 
care se topesce; temperatura, apei care ferbe 

| 
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se însemneză însă cu S0 în locii de 100. Spaţiulii dintre 0 
și 80 se împarte în S0 părţi eg gale de capacitate, şi acestă 

divisiune se continuă și deasupra lui SO şi dedesubtul lui 

0. Sub 0, gradele se noteză.cu semnuli—. 
In termometiulii Fahrenheit -temperatura topirei ghieţei 

este însemnată cu 32; ceară loculit unde se opresce nivelulii 
mercurului în apa care ferbe, cu 212. Spaţiulii dintre. 32 şi 

212 este împărțitii în 180 părţi de egală capacitate, și acestă 
divisiune este continuată şi deasupra lui 212 şi dedesubtul lui 

32. Sub 32 mergemi numerând în gios pănă la 0, și sub O 

numerămii de la unul înainte cu semnuli—.: 
Cunoscând temperatura arătată de unii termometru, pu- 

temi cu ușurință calcula ce temperatură vorii arăta celelalte două. 
Se luămi mai întâiu ca esemplu termometrele Centi- 

gradii și Reaumur. | 
Scimii că spaţiulit împărţită în 100 în celă Centigradii 

este împărţitii numai în 80 în Reaumur. Prin urmare uni 

grad Centigradii valorâză = Reaumur ; şi unii gradăi Reaumur 

“ + Centigradii. 

n gr. Cent. voriti volora dară nX3 Reaumur ; şi 

a gr. Reaumur vorii valora n X= Centigrade. 

Spre esemplu: 
450 Cent. =—45X2+ R=36R. 

320 Teaum. ==32 XE C=400 O. 

Pentru a trece de la indicaţiunile termometrului Centigradi 

s6ii Reaumur la acele ale termometrului. Fahrenheit și vi- 

ceversa, observămii că spaţiulii împărțită în 100 grade în 

Centigradi şi S0 în Reaumur este împărţiti în. 180 gr. în 

Fahrenheit, Așa dară: 

SE
 

1 gr. Centig. face..... = - Fahrenheit și = Reaumur 

ge
 

e . 9 
1 gr. Reaum. face... - 4 Fahrenheit Şi --Centigrad
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5 , „4 , 
1 gr. Fahr, face... 3 Centigradii şi — Reaumur, 

„Mai este însă de luatii aminte că 0 din centigradi și 
Reaumur nu corespunde cu 0 din: Fahrenheit, ci cu 320, lu- 

cru de care trebue se ținemii sâmă în calculii. 
Se avemii, spre esemplu 20” C. de transformatii în gra- 

de Yahrenheit. Dacă 0 ar fi la aceeși înălțime în ambele 
termometre, ami ave: . 

.20 Cent. = 20x-2 F. == 36 F, 

In contigradii însă 0 cor espundend cu 32 din Yahren- 
heit, va trebui se numă&rămii gradele Fahrenheit atlate înce- 
pend de la 32 în sus, cu alte cuvinte se adăugimit la ele 32. 
Vomii av6 dară: 

( | . . 20 Cent, == 20X34 E. + 32= 68, 
“Fie acuma 160 Fahrenheit de transformatii în grade 

Reaumur, Dacă ambele termometre ar av 0 la aceeşi înăl- 
țime, 160 Fahr. ar face numai 100, 03128, Vomii ave dară: 

160 ah. = 128X-- h= 56; 8S.R 

$2. Termometru  maesimum: și minimum. A- 
vemil deseori nevoie de a afla care este temperatura cea mai 
înaltă s6ă cea mai gi6să întruni locă Gre care. Acâsta se 
face prin agiutorulii termometrelor pentru macsimaun, şi mi- 
nimau. 

Lermometrulă pentru macsinu se compune dintr'unii 
termometru ordinari cu mercurit aședatii însă orizontalii 
(fig. 63 

“Pabulii seii este puțin îndoitii Și strimtatii în A,aprâpe 
de resevvoriit. Când temperatura se ridică, mercurulii din 
reservoriii se dilatâză şi trece în tubii; când temperatura se 
recesce, mercurulii ce întrase în tubi nu: se mat pote întârce 
în reservoriii, că-ci nefiind împinsii -de  nemică nu pote
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trece prin îndoitura din A. Loculă unde se opresce estre- 

mitatea mercurului din tubii arată dară care aii fost tempe- 

ratura macsimă în timpulă cât au ţinutii observaţiunea. Dacă 

voimi se facemii o nouă, observaţiune, trebue mai întâiii se 

facemii se între mercurulii din tubii în reservoriii; pentru a- 

câsta, ridicămi termometrulii înti”o posiţiune orizontală, cu tu- 

bulii în sus, şi îl dăm câteva lovitură ușâre pănă când .co- 

  

  

  

Fig. 63. 

lona mercurială nu mai este întreruptă în A. Acesti termo- 

metru e cunoscut sub numele de. termometrulii lui Negreti 

și Zambra. 

Termometrul pentru minimum se compune dintruni 

termometru cu alcoolii aşedatii orizontalii ca și celii precedenti, 

Talăuntrul seii se află unii arătătoră compusă dintrunii micii 

tubii deşertii de smalţii, împlântatii în alcoolii (fig. 64). Dacă 

DB 
= 38 sa Dau in ura Pra ierte a 

pd Toy e | | ) 

Fig. 61. 

      

       

temperatura creste, alcoolulii trece peste arătătorit fă tă, ali 

strămuta din loc; dacă ea descresce, colona alcoolică se con- 

tracteză, și vârvulii seii trage îndărăpt arătătorulit pănă la lo- 

cul unde se opresce în momentulii minimului de temperatură. 

$3. Termometrulii diferenţialii.: Acesti aparatii ser- 

vesce pentru. a misura 0 deosebire de temperatură. EI se coim- 

pune (fig. 65) dintrunii tubii cu două ramuri reunite la par- 

tea inferiră, şi terminate la cea superidră-prin câte o bulă. 

“Tubul cuprinde o colână de acid sulfaricii coloratii în roșă,
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care umple ramura orizontală și uprâpe o treime din ramu- 

rele verticale. Restulă tuburilor verticale şi bulele sunt plice 

cu aerii. Când ambele bule se află la aceeşși temperatură, ni- 

velele licidulut din ramure trebue se se ridice pănă la aceeşi 

înălținie. Dacă încăldimii însă mai tare una din bule, aeruli 

dinti'insa se dilateză, licidulii de desubt este împins în giosii 

pe când în ccelaltă ramură se ridică în sus. Pentru a gra- 

dua acesti aparatii se însemnâză mai întâiii zero în dreptul 
nivelelor licidului când aceste sunt la a- 
ceeşi înălțime. După aceea se pune unu 
din bule în ghiaţă, eară ceelaltă întruni 

vasii cu apă la temperatura de 100. Se în- 

semncză acum în dreptul nivelelor licidu- 

lui 10; intervalul între O și 10 se îm- 
parte în 10 părţi egale şi aceste divisiuni 

_Sunt continuate şi deasupra lui 10 și de- 

desubtul lui 0. 

  
  

  

84. Aplieaţiuni ale dilataţiunilor. 
i Dilataţiunea corpurilor prin căldură are 

Tis. 65. forte multe întrebuințări; vomii cita câte- 

va din ele ca esemple:: 

Şinele drumului de ferii nu sunt lipite esact capii la 

capi, ci între dinsele sa lasă în tot-dâuna spații deşerte pen- 
tru ca se aibă locii unde se se lungiască când se vorii încăli 

în. timpulii verei. Asemene, tuburile prin care se aduce apa 

sunt aşedate astfeliii ca se p6tă întra unul în altul când se 
dilateză.—Gratiile de la fereşti nu trebuescii lipite de cât la 
unii. capâti; la celulaltii trebue se aibă unit locit liberi în 

care se se potă lungi când vori fi încăldite.: 

  

| Corpurile, dilatându-se prin căldură s6i contractându-se 
prin recire, produci o putere enormă. Pentru ca'se ne facemii 
o idee de mărimea acestei puteri, se ne închipuinnit că avemi 
unit drugă de ferii lungi de unii metru şi având o secțiune -
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de 25 cm. patrați. Incăldindu-lii. de la 0% pănă la 1000, el se 
va lungi de 0. 0012. Esperienţa au ar&tati că pentru ali 

lungi de aceeși cantitate trebue se'li tragemii la capete cu o 
putere de 63,000 kilograme. Acâstă mare putere produsă prin 
dilatare este deseori întrebuințată în industrie. Astfeliii, când 
voimii se strângemit r6ta unei trăsuri se pune peste obada ei 
şina încălgită,; care, contractându-se prin recire, o strânge. 
Cercurile de ferii de la buţi se așcdă de asemene fiind fer- 
binţi, pentru ca, scurtându-se prin răcire, se strângă dogele. 
Insfirșit, ca, ultimi esemplu ali întrebuinţărei acestei puteri, 

“vomit cita îndreptarea zidurilor unei galerii a Consereatoru- 

bă de arte şi meserii din Paris. Bolta aședată pe. aceste zi- 

duri fiind prea grea, le îndepărtase unul de altul în cât ame- 

nințaii se cadă. Spre a le îndrepta, s'aii pusii între ele mai 

mulți drugă de ferit care străbiteaii zidurile şi. care erai ter- 

minați la capete prin şubuii în care se înșurubaii cruci de 

ferit. Incăldiud drugii, ei se dilataii; crucile erait atunce 

strânse în şuruburi. Contracţiunea produsă prin răcire făcea se 

se 'aproprie puţin: zidurile. Continuând tot așa mai departe 

ele ai fost îndreptate. 

$5. Tragerea căminelor. Tragerea căminelor este o 

consecinţă a; dilataţiunii aerului prin încăldire. In adevăr, 

lemnele sc alte materii ardetâre aprinse într'o sobă, încăl- 

descit aerulii, ce se află în giurul lor ; acesta atunce se dila- 

"t6ză, devine maj 'uşorii şi se ridică în sus prin coși. Prin a-. 

cestă. mișcare aeruli din sobă se răresce, și este înlocuitit prin 

o nouă cantitate din” aerulii rece din cameră, care  încăldin- 

du-se la rândulii seii, apucă aceeși cale, şi așa inai departe. 

Acesti: curântă de aerii, care trece necontenit peste combus- 

tibilă, întreține arderea sa dându'i osigenulii necesari, eară 

pe de altă parte arderea întreține circularea aerului. Aerulii 

din cameră eşind prin coșii trebue se fie înlocuită .prin altul 

care vine de afară, de aceea, punând mâna la crăpăturele u- . 

șelor și a fereşteler, simțimit unit vântii rece.
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Tragerea căminelor nu servesce numai la întreținerea 
ârderei;. ea reînvesce și curăţesce aerulii, lucru forte nece- 
sarii mai ales când camerele sunt locuite de mai multe per- 
s6ne. Se scie în adevăr că, prin actul respiraţiunii, fie care 
pers6nii i€ din aerii o parte din osigenii șilă înlocuesce prin 
acidă carbonicii, care, împreună cu aburii de apă, amestecați 
cu materii animale provenind din trauspirare, vici6ză aerulit 
şilă face se fie forte stricătoriii sănătăţii. De aice vine nece- 
sitatea de a reînoi necontenit aerului din camerele locuite, 

" lucrare care se numesce ventilare, Higiena admite că o per- 
s6nă pâte se vicieze 6 metni: cubici deaeni pe Gră, şi că prin 
urmare trebue, ca într*a locuinţă, se se întroducă pe Gră și pen- 
fu fie-care pers6nă. 6 metri cubici de aeri curatit în locul 
unui volumiă egală de acesti Sazii dat afară. . 

Ventilarea, produsă prin sobe, este îndestulătâre pentru 
casele locuite de puţine pers6ne, şi acesta sub condiţiune de 
a se părăsi răulii obiceii de a astupa coșurile. In casele 10- cuite de multe pers6ne, precum sunt spitalele, casarmele ş. a. 
este nevoie de o ventilare mat puternică, care. nu se pote face de cât cu aparate speciale. | po 

N 
; 

ESERCIȚII ŞI PROBLEME. 

„1.  Ună termometru Centigradii, arată următârele tem-. peraturi: 104% C,—1.40 0.,—-50 C. Se întrebă care vor fi, în aceste trei casuri, temperaturele arâtate de termometrulii Fahrenheit ? 

„IL. Sese calculeze în grade Reaumur următârele tem- peraturi, date în grade Fahrenheit: 1440F, 120 F—s0 FE. 
III. In calătoria căpitanului Nares, la poduli nordicii, - temperatura cea mai gidsă observată aii fost de—760 Fahren- heit. ' Câte grade Centigrade Şi câte grade Reaumur face a- câstă temperatură ? a
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In aceeşi călătorie termometrulă Reaumui rămase în 
timpii de cincispregece dile consecutive sub—24% R. "Câte 
grade Centigrade și câte grade Fahrenheit face acâstă tem- 
peratură ? i - 

-  COBRICIENTI DE DILA'PAȚIUNE. 

S6. Coeficienţi de dilataţiune lineară. Se numesce 
coeficientii de dilataţiune lineară a unui corpii cantitatea de 
care se lungesce unitatea de lungime a acelui corpii când este 
încălgitii de ună gradi de temperatură. 

Se avemiă, spre esemplu, unit corpi lungii de unii metru 
la temperatura de zero grade; încăldinduli de la zero la 
unit gradii, el se va lungi de o cantitate Grecare K. Acestă 
„cantitate K este: coeficientulii seii de dilataţiune lineară. Lun- 

gimea totală a corpului la 10 va fi 1-+-K. 
| Incăldind acelaş - corpii de la 00 la 20, el se va lungă 

de 2K și lungimea totală va fi 1-F2K. 

Incăldindu'lii. de la 00 la 1, el se'va lungi de Kt, şi 

lungimea, sa îotalăi la t0 va fi 1-+-It 
“Dacă presupunem că corpulii are la 00 o lungime de 2 

„metri, este evident că, fiind încălditi de la 00 la t0, el se va 

lungi de 2Kt şi lungimea sa totală la t? va fi de 22 
Insfirşit, dacă lungimea corpului la 00 ar fi Lo, şil 

amii încăldi de la 0” la t0, el se va lungi de LoKt și in 
gimea sa totală la t* va.deveni: 

L =Ly+Lht sei: 
(1) L=LyU+LV 

Formula acesta ne permite se calculămii lungimea unui 

corpii-la: 40 -când cundscenmii lungimea sa Ia zero „Le. şi .coefi- 

cientulii seii de dilataţiune. 

Din acestă formulă deducemii: 
IL 

(2) Lo pi
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Formula acesta ne permite se calculămit lungimea unui 

corpii la zero când cunscemii lungimea sa la t şi coefi- 
cientuli KB. | 

Avemii deseori nevoie dea calcula lungimea unul copii. 
la, t grade când cunâscemii lungimea sa la altă temperatură 

t gr. Pentru acâsta observămii că lungimea, la to este: 
L=Ly CARU 

Lungimea la t gr. este: 

l=Lg U+Kt) 
Impărţind aceste ecuaţiuni una prin alta avemii: 

e Rt: ” 

IAR 

Efectuând împăr rea binâmelor din al doilea membru: 
L - . 
ŢIBU — — 20 R2t2. | | 

Coeficientuli K este o cantitate forte mică; ridicată Ja 
patrati s6ii Ja o potență mai mare el devine și mai micii. 
Putemi. dară; neglige termini care cuprindă pe K la o po- 
tență mar mare de cât 1, şi ecuaţiunea devine: 

= 1-Kt—R 

Sâii trecând pe L în celulalt membru şi scoţend pe 
în factorii comunii : 

(3) LI [AR(t—t)] - 

, 87.. Coeficienţi de dilataţiune cubică. Se numesce 
coeficientii de dilatațiune cubică a:unui corpii cantitatea de 
care se măresce unitatea de voluinii: a acelui corpit când este 
încălgitii de unii gradit de temperatură. 

a 
Se numimii 3 coeficientului de dilatațiune: cubică a unui 

corpi; Vo volumulii corpului la zero şi V volumulii sei lat 
grade; repeţind raţionamentele făcute mai sus, vomii put 
stabili următârele formule relative la dilatațiunea cubică a 
corpurilor: 
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(4) V=V (1-+â0) 

Ta 

(5) Ye 1-Fât 
(6) V=—W [1-3 (t—t)] 

SS. Relaţiunea între cocficientulii linearii şi coe- 
ficientulii cubicit. Coeficientulii de dilataţiune cubică a unui 
corpi este de tiei ori mai mare de cât coeficientulii de di- 

Jataţiune linearii al aceluiaș corpi. 
In adevăr, când încăldimii uni corpi, el se dilateză în 

modii egali în tote. direcţiunile, astfeliii în cât -volumuli sei 
dilatatii are aceeşi formă ca și volumuli seit când era rece. 
De aice urmâză că volumurile unui corpii la t0 și la 0% vori 
fi proporționale cu cuburile dimensiunilor lor omol6ge: 

V_L 
Vo Lo 

Inlocuind pe V prin valrea sa din ecuaţiunea (4) şi 

pe L prin val6rea sa din ecuaţiunea (1), vomit ave: 

1 PIPI) -F3RFIRTE RE 

Negligând termini! care cuprind pe K la patratii si la 

cubi şi simplificând, avemi : 
= E 

Ceea ce era de demonstratii. o 

$9. Determinarea coeficientului de dilataţiune Ii- 

neară a unui solidii. Pentru a determina coeficientulii de 

dilataţiune lineară a unui solidă, Lavoisier şi Laplace se 

servea de următârea metodă: . 

Vârga solidă AD, a cărui coeficienti voimii se deter- 

minămii, este pusă într”o cutie, care este așelată ea însăși pe 

unii cuptosii.: In figură nu sunt: desemnate nici cutia, nici cup- 

torul. Capătulii A al vergei este sprijiniti intruni modi in- 

variabil, aşa că încăldind verga ea nu se pote dilata în a- 

cestă direcțiune. Capătulii B este sprijiniti. de linia BO. mo- 

bilă în turul puntului O. In LL este o lunetă care se pote
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mișca împreună cu linia BO tot în giurul puntului O. La o 
îndepărtare Gre-care de aparatii se află o linie CC” împărțită 
în metri și subdivisiunile metrului (fig. 66). 

  

    

ui 
c LU 0 ct 

"3 pi | L 
ai Lu i 

Di 
1 

| at : ASI 

200 TIN |D- 
Aer îd mi 

Lig. 66. 

__ Pentru a, măsura coeficientul de dilataţiune, punemi 
"vârga AB în ghiaţă care se topesce; temperatura sa va fi a- 
tunce 0%, și lungimea sa Lg. Linia OB, fiind lipită de capă- 
tulă vergei, se ne uitămii prin luneta LL și se notămi divi- 
siunea C de pe linia graduată în dreptul căreia vine rada 
visuală LLC. Se încăldimii apoi vârga pănă la temperatura 
to; ea, se va dilata de o cantitate Gre-care BB”, va, împinge 
linia OB în posiţiunea OB, eară luneta, învârtindu-se Și ea 
în giurul puntului O, va veni în posiţiunea LL, Privind 
atunce din noi prin lunetă, :vomi vede pe linia graduată o 
altă. divisiune C. 'Triunghiurile BOB” şi COC! fiind asemene 
ca dreptunghiuri care ati unii unghii ascuţitii egali, BOB'=—COC, 
vomii avâ: 

BB'__OB si B „ „OB 
d0—00 săi BB=000g - 

Acdstă ecuaţiune -ne permite se calculămii valrea lui 
BD”, adecă cantitatea de cate s'aii lungitii vârga AB când 
ai fost încăldită: de la O la to, “Am stabilită. însă -mai sus 
(86) că acestă cantitate: este: 

  
, BP 

BB =L TE .. : Ce - okt.. De unde: K Li 
u
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Coeficienţii de dilatațiune, măsurați.în moduli acesta, 
sunt în totdâunu cantități forte mici. Aşa, coeficientulit de di- 
lataţiune alii lemnului de bradiă, este 0,0000035: coeficientulii 
zincului, care are una din valorile cele mai mari, este 0,000029, 

Valdrea coeficientului de dilataţiune a unui solidii nu 

_este absolut constantă; în general ea cresce cu temperatura 

însă în proporţiuni fârte mici. | 

90. Pendulii compensatorii. Când ami studiată pen- 

dululii, amii vădutii că el pâte 'servi la măsurarea timpului 
(27), sub condițiunea că lungimea sa va remân€ neschimbată. 

Pendululii însă fiind compusit din unii corpii 
solidii, este evident că el se va lungi când 
va, fi încălditit și se va scurta când va fi 

văcitii ; în casulii întăiii oscilațiunile sale 
, se vorit face mai încet, eară în casuli ali 

TI UE Ir) |ri |r| doilea mai repede. - | 

ci |ci [d [ci |. . Cunoscința legilor dilataţiunii ne per- 

| mite se construimă unit .pendulit  care.se 
posedeze în. totdâuna -aceeși lungime la 
ori ce temperatură va fi încălditi sci re- 

= ! | citi. Unit asemene pendulii se numesce 

pendulii compensatorii. 

Pendululii compensatorii (fig. 67) se - 

compune din mai muite serii de vergi ver- 
ticale, F. și C, făcute alternativ deoțelit 

„şi de alamă. Vergile esteridre F, de o- 

țel, sunt susținute pe la partea lor supe- 
vi6ră de o vereă orizontală, ele sunt re- 

unite pe la partea inferidră prin o altă 

verga orizontală, pe care se sprijine două vergi verticale de 

alamă C, şi așa mai departe. In modulii acesta, vergile de 

oțelit fiind tâte susținute pe la partea lor superidră, dacă se 

vorii dilata prin căldură, vorii tinde se lungâscă pendululii. 

Din contra, vergile de alamă, fiind sprijinite pe la partea lor 

  

  

  

                        

Fig. 67.
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inferidră, dacă se vorii dilata, se vorii ridica în sus și vori 
tinde. se scurteze pendululă.. 

„Este evident că dacă cantitatea de care se vorii lungi 

prin dilatare vergile de oţel, va fi egală cu cantitatea de 
care se vorii lungi vergile de alamă, lungimea totală a pen- | 

dulului va remân€ neschimbată. 
Se însemnămiă: prin. L lungimea vergilor de oţelii la - 

zero grade; prin JI coeficientulii de dilatațiune a acestui me- 
tali; prin LI? lungimea la 0 a vergilor de alamă, și prin KE 

coeticientulii lor de dilatațiune,. 
„Se presupunemi că pendululi ai fost încălditii de to. 

Cantitatea de care se vorii lungi vergile de oțel "va fi LRt; 

eară cantitatea de care se vorii lungi vergile de alamă va 

fi LKt 
” Pentru ca pendululii se nu'și schimbe lungimea prin în- 

căldire, ami disi că trebue ca cantitatea de care se lungescit 
vergile de oțelii se fi egulă cu cantitatea de care se lungesci 

vergile de alamă. Condiţiunea dară ce trebue se îndeplinsscă 
pendululii pentru ca se fie compensatorii este cuprinsă în e- 
cuaţiunea : | 

LELE; sâă LELE; sâa PE 6 t; sâi Lh: și SG — = 
| i Ma L R 

Cu alte cuvinte, pentru ca penuiululă se fie compensatorii 
trebue ca lungimele vergilor de oțelii și de alamă se fie în 
raportit invevsii cu coeficienţii lor de dilatațiune. 

91. Determinarea coeficientului de dilataţiune a 
mebeurului. In determinarea; coeficientului de, dilataţiune a 
unui licidii se întimpină o dificultate care nu se presentase în 

casulii solidelor. In adevăr, uni licidi este închisii în totd€u- 

na întruni vasi .solidii. Dacă. îlit vomij încăldi, atunce se 
va dilata atât liciduli cât şi învălitorea sa. Fenomenulii ce 

vonii observa va fi complecsu; el va atîrna atât de la, di- 
latarea licidului cât şi de la acea a vasului în care el se 
află pusi. A
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Pentru a măsura dară coeficientulit de dilataţiune a u-: 
nui licidă, va trebui se căutămi' o metodă care se ne per- 
mită de a face acestă determinare întruni modii indepen- 

dentă de dilataţiunea vasului. 
Eată metoda urmată de Dulong şi Petit pentru a mt&- 

„sura, coeficientulii de dilataţiune a mercurului. | 
Se presupunemii că avemii'o pondere P de mercurii la, : 

0%-al cărui volumii este V, şi densitate D,. Intre aceste can- 

tități vomii av6 relațiunea (29). 

PD | 
Se încăldimit acestă cantitate de mercurii pănă la to; 

volumulii seii va cresce şi va deveni V”, eară densitatea se 

va micșura şi va deveni D'. Ponderea va v&mân6 neschim- 

bată și vomi av: 
P=V' 

„Două cantități egale cu o a treia fiind egale şi între 
sine, vomu ave: 

p 

V' D=", bD; seu po 
0 

Inlocuind pe VW prin valârea sa V=V, (U+îb) . 

„Vo p'- 

Se luămii unt vasii: comunicanti ABOD, se'li umplemi 

cu mercurii, și se punemii una din ramurile sale AC la tempe- 

ratura de 09, pe când ceelaltă ramură BD este încăldită 

la t0 (fig. 63). Mercurulii din ramura AC va av6 o densi- 

tate D, şi se va ridica la o înălţime I, eară mercuruli din 

BD va av6 o densitate 'D” şi se va ridica la o înălțime P. 

Conform legei vaselor comunicante. înălţimele trebuind se fie 

în raportii inversii cu densităţile, vomii avs: “ 

| poi 
Inlocuind în ecuaţiunea de mai sus: 

Ve (1-F60)—Do; sea pe—(0-+2)
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7 a cau > 
pret sc pl 

Ă „a Pl 
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Acestă ecuațiune ne permite se calculămii coeficientulii 

de dilataţiune 3 ali mercurului, măsurând înălțimele la care 
“el se ridică fiind pusii în ramurile 
unui vasii comunicantii și în condiţi- 
unile de care ami! vorbiti. 

92. Maecsimulii densităţii a- 
pei. Apa nu urmeză legea genera- 

lă a dilatațiunii corpurilor; când o 
încăldimi ce la 0” în sus, ea şi 

micşurâză volumulii în loc de a se 

dilata, şi acestă contracţiune se ur- 

m6ză pănă cătră temperatura de 4% 

atunce volumulii apei e cel mat micii 
Fig. 68, posibilii. 

Volumul apei micşurându-se, densitatea sa trebue se 
crâscă. La 40 dară densitatea „apei trebue se fie cea mai 
mate posibilă. „. " 

De la 4% în sus, apa se dilatâză ca . tâte celelalte corpuri. 

Se scie că în sistemuli metricii greutatea unui centi- 

metru cubicii de apă este. luată ca 
unitate. Este însă înviderat că acâstă 

greutate va fi mai mare sii mal mi- 

că după temperatura la care va fi 

cântăritu acel centimetru cubicii de 
apă.. Pentru ca unitatea de greutate 
se fie constantă, fisicii ai convenit 
de. a o lua la temperatura de 4 cen- 

tigrade. 
Următorea esperienţă ne per mite 

se demonstrămii că densitatea apei 

    
Tig. 69,
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este macsimă la: temperatura, :de 40. Se luămii unit vasi (fig. 

69) în păretele lateralii alu căruia sunt aședați doi termo- 

metri, unul la partea superi6ră și altul la partea inferidră. 

Se umplemii vasulii cu apă, a cărei temperatură se fie, spre 

esemplu, de 10, şi se']it punemi întu”o învălitore plină cu ghiață. 

Apa, care se află în contact cu păretele recitii al vasului, se va 

reci și ea, volumul seii se va micșura, densitatea va cresce, şi 

devenind -astfeliii mai grea va căd6 la fundii. Termometrulii 

de la partea inferidră va fi dară celă d'intiiii care va arta 0 

scoborire de temperatură, şi numai după cât va timpi ter- 

mometrulă de deasupra va începe și el se se recâscă. Se 

presupunemii că termometrulii inferiorii, “vecindu-se necontenit, 

“ati agiunsii temperatura de 40.; esperienţa ne arată că atunce 

cl remâne staţionarii pănă când și termometrulii superioi ai 

agiunsii și el -temperatura de 409. Continuând recirea mai de- 

parte, licidulii în loc dea se contrage, se va dilata, va de- 

veni mai uşorii şi se va ridica în sus. Acuma dară termno- 

metrulii superiorii se va reci celă' Wintăiii și numai în urmă 

acelii inferiorit va începese arăte o scoborire de temperatură. 

93. Determinarea coeficientului de dilataţiune a 

gazurilor, Pentru a măsura coeficientuli de dilataţiune a 

gazurilor, Regnault se servea de următorulii aparată: Unii 

balonii de steclă A comunică pe de o parte, prin aolutorulii - 

unul tubii, cu uni manometru cu aerii liberi MN R, eară pe 

de altă parte, prin unii tubii laterali D, cu o serie de tu- 

buri în formă de U, pline cu substanțe proprii de a usca și 

purifica gazurile (fig. 70). Balonulii A este aședatii” într'o în- 

_xălitâre DB de metală, care pâte fi umplută cu ghiață, sâii în- 

căldită cu o lampă. Manometrulii MN pote fi pusii şi el în- 

to învălitâre L cu păreți de steclă, umplută cu apă, a cărei 

temperatură pâte se îie determinată cu esactitate. N 

Se măsâră înainte de esperienţă: 1) volumulii: balonu- 

lut A la 00 care se fie V; 2) volumuli tubului dintre balonii 

și manometru tot la 0%, care se fie v; şi 3) volumulii vamurel
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MN a manometrului pănă la unii semnii N, care se fie U. 
| | _ Ă Când aceste 

| volume sunt cu- 
noscute, se umple 
balonulii A cu ga- 
zulii uscatii și cu- 
ratii ali cărui co- 

eficientii voimii se 
determinăm. Pen- 
tru acesta se face 
întăi viduli în 

balonii punendu- 
se tuburile T în: 

comunicațiune cu 
o machină pneu- 

matică ; se lasă a- 

poi se între ga- 
zulii prin tuburile 

T, şi aceste dout 

operațiuni se re- 
peteză de. mal 

i Fig 70, - multe. ori pănă 
când  gazuli ce 

umple balonul este perfect uscatii şi curatii. | 
Se presupunemit că gazuli umple atât balonuli cât şi 

tubulii de comunicaţiune pănă în M şi că nivelulii mercurului 
în' ambele ramuri ale manometrului se ridică la aceeși înăl- 
ţime” LAL. Presiunea gazului va fi atunce presiunea atmoste- 
rică H, care pâte fi măsurată prin unii barometru. | 

Invălitârea B fiind umplută cu ghiaţă, este evident că 
balonul şi gazulit dintr'însul sunt la 00; volumulii gazului 
din balonii va fi dară, V. Pentru a determina volumulii gazu- 
lu din tubi, observămii că acestii tubi se află la tempera- 

“tura t a camerei. în care operămii; volumulii seii Sai dilatată. 
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și ati deveniti v (1+Kt), K fiind coeficientul de dilataţiune 
ali steclei. Gazuli ce umple acestii tubii este și el la tem- 
peratur de t0; reducând volumulii seii la 09, el va deveni 

v (U-+-K0 
1+ăt ? 

Volumuli totală al gazului ce umple aparatulii, în acâstă pri- 

mă parte a espetienţei, este dară: | 
v U+-Kt) 

0) Ve | 
Umplemii acuma învălitârea B cu unii licidii pe care îlii * 

încăldimi pănă la o temperatură T. Gazulii se  dilateză Şi 

împinge nivelulii mercurului din manometru din M pănă în 

N. Volumuli sei se compune: 
1) Din volumulii gazului ce umple balonulii A. Acestii 

balonii fiind încăldită la T, volumulii seii este V (1-+-1ST)..Re- 
ducând volumulii gazului din balonii la 09, valorea sa va dev eni: 

V URI) 

| IRT 

2) Din volumulii gazului ce umple tubulii de comuni- 

cațiune dintre balonii și manometru. Dacă t este temperatura 

camerei în care operămi, acestii volumii, redusti la zero va fi: 

v (1-+-KRt) 

IX 

3) Din volumul gazului ce umple tubuli MN. Dacă 

temperatura manometrului este %, volumulit gazului, redusă 

de asemene la zero gr. va fi: 

U (U—+-K9) 
12 X5 | 

Volumul totatii alit gazului, în acâstă a doua pute a 

esperienței va fi: | 

(2) V UL KT), v (UK) U (1-4 K0) 
IP XT TFK 140. 

Presiunea la care se va afla acesti azil va ș presiunea 

X fiind coeficientulii de dilatațiune ali gazului.
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atmosferică H” plus presiunea esercitată de col6na de mercuri 
din N, pănă în L, a cărei înălțime se fie h, sâi H'-+-h. 

Avemii dară în aceste esperienţe dout volume de gazii 

(1) şi (2) la două presiuni diferite. Conform legei lui Ma- 

riotte, scimii că volumele sunt în raportii inversii cu presiunile, 
Putemit dară pune ecuațiunea următăre : : 

, v (UK n 7 U--EKT) x U+I) 
a IPN 1-FXT TEST T I-PNY 

. U (1-10) 3 - ÎN + 007| esu 

Resolvind acâstă. ecuaţiune în raport cătră X, vomii pute 
alla valGrea coeficientului de dilatațiune a gazului. 

Din o serie fârte numerâsă de esperienţe făcute de Te- 
snault, resultă că: 

1)  Yal6rea coeficientului de dilatațiune a aerului şi a 
gazurilor: ce se numeaii mai înainte permanente, este aceeși 
Şi egală cu 0,00367. 

2) Val6rea acestui coeficientii nu variâză cu temperatura. 

  

94. Termometru cu aerii. Aparatulii descrisă mai 
sus pote servi și la măsurarea temperaturelor ; el se numesce 
atunce termometru cu aerii. In casul acesta înse se qă de 
ordinar balonului A forma de tubii, pentru a put6 fi aşedati 
cu mai mare ușurință în mediulii a cărui temperatură voimii 
se determinăimii. Ecuaţiunea stabilită mai sus ne permite se 
caiculămii temperatura 'T a corpului în care se află pusi tu- 
bulii ce înlocuesce balonulii, dacă, vomii cunâsce val6rea coe- 
ficientului X. Cât despre temperaturele t, t şi 0, ele sunt date 
prin unit termometru ordinarii cu mercură; 

Dacă tubului A este făcut dintro substanță infusibilă, 
precum platină s6ii porcelană, termometrulă cu aerii ne va 
permite se determinămii temperaturele cele mai inalte. 

.
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''OPIRE— SOLIDIFICARE. 

95. 'Topirea corpurilor. 'Tote corpurile solide, fiind 

încăldite, se dilateză. Supunându-le înse la o căldură din ce 

în ce mai mare, vomii agiunge unii momenti în care ele vorii 

perde starea lor solidă și se vorii preface în licide. l'enome- 
nulii acesta se numesce fopire. - 

Unele solide se topescii cu cea mai mare ușurință ; așa 
sunt: cra, unele metale, precum cositorulii, plumbulă, s. a. 

Altele din contra, pentru a put fi topite, trebueseii încăldite . 

la temperaturele cele mai înalte. Platina, spre esemplu, nu 

se topesce de cât la căldura fârte mare produsă prin arderea 

Didrogenului într'unii curentii de osigenii. Varuli, cărbunele... . 

se topeseii cu o greutate încă și mal mare. Mai înainte de a 

se put€ produce temperature atât de înalte, se credea că a- 

semene corpuri nu poti fi topite, și din acestă causă erait nu- 

mite refractare. | 

Sunt unele corpuri care, fiind încăldite, se descompunil 

înainte de a se topi; aşa sunt o mare parte din materiele 

organice, precum lemnele, 6sele s. a. 

96, Legile topirei. 'Topirea corpurilor este supusă la 

următârele două legi : 

1) Tie carecorpii se topesce în totdeuna la aceeşi ten- 

peratură. ” | , : 

Astfelii : shiaţa se topesce în totdâuna la 09, plumbulii 

la 3350, ferulii la 15000 s. a. în ori ce împregiurări vomit face 

topirea lor, | | 

2) : In tot timpul cât se face topirea aunată corpi tem- 

peratura sa vemâne neschimbată. | 

Se luămii, spre esemplu, ghiață și se o încăldimii: unii 

termometru pusi -intriinsa va însemna necontenitii 09; de la 

începutulii şi pănă la sfirșitulii topirei.
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In tabela următâre este însemnată temperatura, la care 

se topescii unele din corpurile solide cele mai întrebuințate. 

  

Platina . a 1775 Argintuli , . . . . 954 

Feruli mâle . . . 1500 | Zinculi . . . . . 410 
Oţelului . . . . . 1400 | Plumbuli . . . . . 835 

Auruli , . . , . 1935 Cositoruli . . . , 230 
Spija cenușie . . . 1200 Câra albă. . . . . 69 
Spija albă . . . . 1050 Ghiaţa. . . . .. 0 

97. Căldura de topire. In a doua lege a topirei 
corpurilor ami vădutii că, ori cât de tare am încăldi unii so- 
lidii, temperatura sa remâne neschimbată în tot timpuli cât 

șe topesce. Este dară evident. că în timpulii topirei o cantitate 
de căldură se nimicesce, sâi cel puţin se preface astfeliii în 

cât nu mai pâte încălgi corpulii. 

Mai înainte fisicii credeaii că acâstă căldură se ascunde 
în corpuri, și deaceea ci o numeau căldură latentă de topire. 

După cercetările mai nou o asemene idee aii fost pă- 
răsită. Astădi se crede că acea căldură se preface în o pu- 
tere care învinge puterea, de atracţiune, care scimii că ține a- 
lăturate unele de altele moleculele unui solidii.. Când sfări- 
mămi Ssii rupemii unii corpit solidii, întrebuințămii o putere 
mecanică pentru a nimici atracţiunea dintre molecule şi ale 
separa unele de altele. In fenomenul topirei, 'o cantitate de 
căldură se preface în o putere care, asemene puterii meca- 
nice, nimicesce atracțiunea dintre molecule. : 

98. Solidificare. Corpurile licide, când sunt recite, 
înghiaţă, adecă “și schimbă starea lor fisică prefăcându-se în 
solide. , 

„Solidificarea este supusă la următârele două: legi: 
1) Fie care corpii se solidifică în totdtuna la acecși 

„temperatură, şi temperatura solidificării este e gală cu -acea & 
topirei. 

2) In tot timpul cât ține solidificarta unii co) orpii ten 
peratura sa rămâne neschimbată.
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99. Ingheţarea apei. Unii mare numării de corpuri 

când se solidifică își micșureză volumului lor; astfeliii sunt 

sulfurele, câra ş. a. Alte corpuri din contra, precum apă ete. 

îşi mărescii volumulii în momentulii solidificărei. 

Unii mare numării de fenomene potii se fie esplicate 

prin cunoşcința faptului că ghiața are unii volumii mai mare 

de cât apa din care provine. 

„_Vomii cita câteva esemple: 

'Puburile, prin care se aduce apa, se sfarimă dese ori 

în timpulii iernei când apa dintr'insele înghiață. Tot astfeliii 

se întâmplă și cu vasele pline cu apă. | 

Fruptele, legumele, se strică, dacă sunt espuse la unit 

frigii prea mare, din causă că apa, cuprinsă în celulele și fi- 

brele lor îngheţând, îşi măresce volumulii și sparge păreții 

acestor celule şi fibre. ” 

Unele petre crapă sâi se sfarimă în frigului celi mare. 

alii ternei, că-ci apa îmbibată în porii lor înghiață, şişi mă- 

resce volumulii. Dicerea: „că este unii frigii de crapă pe-: 

trele,“ esprimă, dară uni faptii adevaratii și care se esplică 

fârte bine. Petrele întrebuințate în construcțiuni trebue prin 

urmare alese astfeliii ca se fie cât se pote mai puţin por6se. 

In timpuli iernei apa viurilor şi a lacurilor se recesce. 

Noi scimii însă că apa este mat rară la 0% şi că pănă la 49 

ea devine din ce în ce mai dâsă. Deaice urmeză că apa mai 

caldă va căd6 la fundii, eară cea nai rece se va ridica în 

sus Ja suprafață, unde, recindu-se din ce în ce mai tare, va 

îngheţa. Ghiaţa, astfeliii formată, fiind mai uşâră de cât apa 

stă necontenit de asupra. Frigulii continuând, ea se va în- 

groşa,, însă în același timpi va forma o pătură dispărţitâre 

între atmosfera recită și apa de la fundi mai caldă, care nu 

se ve reci atunce de cât fârte încet. In fundulii lacurilor și 

a xiurilor se va afla dară în totâtuna, chiar în timpulit ier- 

nelor celor mat rigurâse, apă la temperatura de 4%, în care 

poti viețui pescii și celelalte animale apatice. :
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100. Amestecuri frigorifice. Ami vădutii că unii 
copii solidii, trecând în stare licidă, absârbe căldură. Acesti 
faptii ne permite se producemii fiigi întruni modă artificială. 

Se amestecămii, spre esemplu, ghiaţă pisată cu sare, 

ghiața se va topi şi apa va disolvi într'insa sarea. Vomii ave 
dară două corpuri solide care, prefăcându-se în licide, voriă 

absorbi o mare cantitate de căldură și vorii produce o recire 
considerabilă. 

Cele mai întrebuințate amestecuri frigorifice sunt: 
1) Două părţi ghiață şi o parte sare cu care putemii 

produce o recire de la 00 pănă la—910. 

2)  Sulfatii de sodiu 8 părți, acidă. clorhidricii 5 părţi, 
care este deseori întrebuinţatii vera pentru fabricarea artifi- 
cială a sheței ; amesteculii este pusi întwunii vas de ferii 
albii în mijloculii căruia împlântămii uni altii vasii cuprindând 
apa ce voimii a îngheţa. 

3) Cu unii amestecii de patru părți de clorură de cal- 
ciii: monohidratatii și de 3 părţi de ometi putemi căpăta uni 
frigii de—480. 

FERBERE-— EVAPORARE 

101. Ferbere. Când incălgdimti din ce în ce mal tare 
ună licidiă, pusii întrunu vasii deschisii, videmii mai întăiii că 
se formâză de la suprafaţa sa o mare cantitate de vapori, 
cari se ridică şi se amestecă cu aerulii; apoi căldura cres- 
când, observămi că ieii nascere în însăși masa, licidului, mici 
globule de vapori, care străbătendu'lă pentru a eşi la supra-. 
față, producii în lăuntruliă sei o mișcare tumultuGsă. „Acestii 
fenomenii se numesce ferbere. 

Ferberea licidelor este supusă la următârele două legi: 
1) Fiecare licidă, * Dust în aceleși condițiuni, Jerbe în . 

totdeuna la aceeși. „temper atură,
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II) in tot timpulii căt ține ferberca unui licidăă, tem- 

peratura sa rămâne neschimbată. 

Astfelii apa, incăldită întruni vasi de metali și în 

aerii acăreia presiune este de 0. 76, ferbe în totdâuna la. 

1009, și, în tot timpulă cât ţine ferberea, temperatura sa nu 

se schimbă. Na 
Legile ferberei sunt dară anal6ge cu acele ale topirei.. 

Din ele prin urmare vomit pute trage aceleşi consecinţi. In 

adevăr, dacă în tot timpulă: cât, ferbe unii licidă, temperatura 

sa remâne constantă de şi el este încălditii necontenit, este 

evident că o cantitate de căldură aii dispăruti, prefăcendu-se 

în o putere care aii efectuitii transformarea licidului în va- 

pori, nimicind atracțiunea ce mai era între moleculele sale. 

Acestă căldură transformată se dicea mai înainte că, ai de- 

venitii latentă s6ă ascunsă, eară astă(i se numesce căldură 

de vaporisațiune. . 

102. Influenţa presiunii asupra ferberei. In legea 

întâia a ferberei amiă vădutii că uni licidii nu ferbe lao tem- 

peratură determinată de cât când se află pusi în aceleși con- 

dițiuni. NE , 

Una din causele câle mai însemnate care potii se schim- 

be temperatura ferberei unui licidii este presiunea. Când pre- 

siunea descresce, şi temperatura ferberei devine maj mică; 

din contra, presiunea crescând, și temperatura ferberei se mă- 

Tesce, | 

Putemii dovedi acesta prin mai multe esperienţe. 

Sub clopotulii unei machini pneumatice (fig. 71) se pu- 

ne unii vasă plinit cu acidii sulfuricii, deasupra căruia se aş6-. 

dă o capsulă subţire de aramă în care este puţină apă. Sco- 

țend aerulii din clopotii, presiunea devine din ce în ce mai! 

mică, şi apa începe a ferbe, fără a fi încăldită. Vaporea sa, 

îndată ce se formeză, este absorbită de acidulii sulfuricii ast- 

felii în cât nu pâte se mărescă presiunea. Apa însă ferbând:
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scimii că trebue se pârdă căldura: sa de vaporisaţiune, căl- 
dură pe care nu o pâtelua de cât de la restulii licidului ne- 
vaporisatii şi de la vasii. Aceste 
dară trebue se se recâscă. După 

câtva timpi videmi în adevăr apa 
înghețând la fundulii capsulei de 
aramă. În acâstă esperienţă cele- 
bră, făcută pentru ântâiaşi dată 
de Leslie, se produce prin urmare 
în acelaș timpi și ferberea și în- 
ghețarea apei. | 

Uwmmnăt6rea esperiență, dato- 
rită lui Franklin, pune de aseme- 

ne în evidență faptulii scăderei 
temperaturei ferberei cu micşura- 

rea presiunii. Ferbemi apă într” 
unit balonii îndestul 

de mult timpă pen- 
tru ca aerulă se fie 

dati afară mai în .în- 
„“tregime. Ridicămi apoi 

“ balonuli de pe foci, îlii 
astupămii bine cu uni * 
dopii de plută și'lii res- 
turnămii întvunii vasă 

„plini cu apă (fig. 72). 

Licidulitr&cindu-se, fer- 

berea se opresce. Da- 
că înse punemit peste 
balonii apă rece, sti 
ghiață, vaporii ce eraii 

deasupra, licidului se 

„ recescii, se condensâză ; 
liciduli, fiind atunce 
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supusii la o presiune mai mică, începe din noii a ferbe. 
Scăderea temperaturei ferberei cu micșurarea presiunii 

ne esplică pentru ce pe munţii înalți apa ferbe la o tempe- 
rătură mai mică de cât 1000. , 

Pentru a dovedi că temperâtura ferberei cresce când . 
presiunea devine mai mare, ne putemi servi de următorulii 

aparatii cunoscutii sub numele de marmila lui Papin. 
Intr'unit vasii cilindrici de metali, cu păreți forte groși, 

se, pune apă. Vasuli este acoperit cu 
unii capacii strînsii bine prin ajutorulit u- 

„nui șurubii 2 (fig. 73), și prevăduti cu 

o deschidere s, astupată prin o supapă 
1. 'Tot în capacii se află și uni tubă cu 
robineti 7. Incăldind aparatulii chiar la 
temperaturi mai înalte de 100%, apa 
din el nu va ferbe din causă că vapo- 
rii formaţi, neputând ieși afară, apasă, 
împreună cu aerulii peste licidi și mă- 

rescii astfeliii presiunea. Deschidând ro- 

binetulă 7, vaporii lesă din vas, apa 

Pg. 73, vemâne supusă numai la presiunea at- 

moferei, şi începe -a ferbe, temperatura scoborindu-se în 

acelaș timpii la 1009. | | 

103. Alte cause care schimbă temperatura fer- 

berei, Natura vasului în-care este uni licidii pote face se 

varieze temperatura ferberei. Tutr'uni vasit de metalu, apa 

ferbe într'ună modă regulatii şi continuii, globulele de vapâre 

se producii în t6te părţile păretului; ele sunt mică, se urmă- 

rescii fără întrerumpere şi temperatura este de 1000. Intrunii 

vasii de steclă, ferberea este neregulată, globulele sunt mari 

şi nu se producit de cât în unele punte; temperatura ferbe- 

Tel este de 1010. Intrunii vasit de steclă, care aii fost mai 

întâi spalati cu acidit sulfuricii, apa nu ferbe decât la 1050 

s6ii 1060. - Me 
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Gazurile disolvite în apă uşureză. ferberea sa. 
Covpurile solide disolvite întârdie din contra fereberea. 

104. Evaporaţiuna. Licidele se potii preface în va- 
pori și la temperaturi mai gi6se de cât acele ale ferberei. 
In atare casii însă vaporii nu se mai formeză, ca în ferbere, 
în tâtă masa licidului, ci numai la suprafața sa. Acesti fe- 
nomenii se numesce evaporațiune. . 

Apa se evaporâza chiar la temperaturele reci, de aceea 

„pânzâturele “ude se usucă dacă: sunt: întinse la aerii, bălțile 

sâcă în timpurile uscate, etc. 

Repegiunea, cu care se face evaporațiunea atimnă de la 
mai multe cause: . | | 

1) De la temperatura licidului; cu cât acestă tempera- 
tură este mat înaltă cu atâta evaporațiunea se face mai re- 
pede. . 

2) De la temperatura aerului, 'care va agiutora cu' 

atât mai mult evaporaţiunea, cu cât va fi mat înaltă. 
3) De la cantitatea de vapori cuprinsă în acri. Unii 

licidit se evaporeză cu atât mai uşorii cu cât aerulă, în care 
se află, este mai uscată. 

4) De la starea de agitarea aerului. Unit vânti uscati 

şi repede, agiută evaporaţiunea. Acesti: faptii ne esplică pen- 

tru ce icrna ventulă de nordi, care e uscatii și repede, de 
Şi e rece, usucă adese ori mai cu înlesnire, de cât căldurele 
din timpului verei. - 

5) De la suprafaţa de evaporaţiune: râpegiunea eva- 
poraţiunii este proporțională cu mărimea acestei -sprafețe. 

105. Puterea elastică a vaporilor. Vaporii, ca și 
gazurile, apasă pe păreții vaselor în care sunt închişi. A- 
câstă proprietate a lvr se numesce putere clastieă. 

Pentru a dovedi esistența puterei elastice a vaporilor, 
se luămii unii tubi de steclă închisă la unii capătii şi des- 
chisii la celulaltă, se'li umplemnii cu mercură întocmai ca şi
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cum am voi se facemii din el unii barometru, şi selii restur- 

nămii pe unii vasii plini cu mercur. Introducând apoi în 
tubi o mică cantitate de apă, acestii licidii se va ridica în 

spaţiulii vidii de la fundiă, şi se va preface în vapori, cari, 
apăsând pe păreți, vor face se se scobâre în gios nivelulii mer- 

curului. Isperiența isbutesce cu tâte licidele, cu acestă sin- 
“gură deosebire că mărimea depresiunii produse este deosebită 

pentru fie-care -licidit. 

106. 'Vapori nesaturaţi şi saturați. Producând va- 
porii în spaţiulă vidă al unui barometru, precum amii făcutii 
în esperiența precedentă, se potii înfățoșa două caswt: 1), Se 

pâte ca. liciduli întrodusii se fi fost în cantitate atât de mare 

încât se nu se fi prefăcutiă în intregime în vapori; asemene 

vapori, care se află încă în contactii cu licidulii din care aii 

luat nascere, se numescii vapori saturați ; acestii casii se mai 
esprimă dicând, că spaţiulii ocupatii, de vapori este saturată. 

2) Dacă liciduli ai fost vaporisatii în întregime, vaporii, ca- 
re nu se mal află astfeliii în contactii cu licidulă din care ai 

luatii nascere, se numescii nesaturaţi. 

Vaporii nesaturați se bucură de tâte proprietăţile gazu- 

rilor. Făcând se varieze volumulii lor, presiunea, sii puterea 

lor elastică, vari6ză și ea conform legei lui Mariotte. Astfeliii, 

având vapori. nesaturaţi întruni tubii barometricii “ab, așegatit 

pe o cuvetă adâncă MN, şi scoborind sii ridicând în sus 

tubul, ne vomit convinge că spaţiile ocupate de vapori sunt 

propovţionale cu depresiunile mercului (fig. 74). - 

107. Putere elastică maesimă. Se presupunemi că 

în “tubul barometrici se află vapori în contactii încă cu li- 

cidulii ce i-ai produsii, seii în stare de saturaţiune, și că mer- 

curulii, apăsatii de puterea lor elastică, este scoboritii pănă 

în O. Implântând tubul mai tare în liuntruli cuvetei, spa- 

țiulii ocupatii de vapori se va mieşura ; cu tâte aceste nive- 

luli mercurului va remân€ tot în V. Puterea elastică a vapo-!
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rilor prin urmare nu aii deveniti mai mare în casulii acesta, 
de și volumulii lor s'aii micșuratii ; ea posedsză dară val6rea 
cea mai mare pe care o pote av6 în circumstanţele în care 
facemi esperienţa. 

Dacă alăture cu tubulii 4 vomi pune în cuvetă uni 
barometru (fig. 74), diferența între. nivelele mercurului din 

la 
| 

    

      

  

  

  

ambele tuburi va măsura puterea 
elastică macsimă a vaporilor. 

Causa pentru care puterea 

“elastică a vaporilor saturați nu 

cresce este uşorii de înţelesii: mic- 
Şurând volumul vaporilor, o parte 
dintwinșii se condensâză, adecă 
trecii din noi în stare licidă, 

Ridicând în sus tubulii ab, 

nivelulii mercurului remâne tot în 
V, de unde deducemit că, şi în casulii 

când spaţiulii ocupatii de vapori 
se măresce, presiunea lor remâne 

neschimbată şi egală cu puterea 

elastică macsimă. Acâsta provine 
din causă că o nouă paste din 

“licidă se vaporiseză îndată ce spa- 

țiulă deasupra sa devine mai ma- 
re, asifeliii încât el remâne necon- 

tenită umplutii cu vapori, cari apasă 
cu aceeși putere ca şi mai înainte. 

108. Variaţiunea puterei. 
elastice macsime cu tempera: 
tura. . Valrea puterei elastice 

macsime a unei vopori vari€ză cu 

temperatura. 

Intre toţi vaporii “diferite- 

lor licide acei ai apel ai o în-
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semnătate cu totul specială; ei sunt causa unui mare numări 

din meteorele ce se producii în atmosferă, precum plia, o- 
mătulii, negurele, ș. a.; ei servescii ca putere mișcătore în . 

machinele cu vapori. Este dară de o fârte mare utilitate prac- 

tică de a determina cu esactitate val6rea puterei lor elastice 

macsime pentru fie-care temperatură. - 

Acâstă determinare aii fost făcută de mai mulți fisici 
prin diverse esperienţe, atât pentru temperature mai gidse cât 

şi mal înalte. de 1000. 
109. Determinarea puterei elastice a vaporilor de 

apă între 0 şi 1000. Pentru a determina puterea elastică 

macsimă a vaporilor de apă . o e 

între temperatura de 0% și 100%, 
Dalton întrebuința următorea 

metodă: 

Intr'uni vasi H, plini cu 

mercurii şi aşedati pe unit cup- 
torii, erati împlântaţi doi baro- 
metri A și B. Uni tubi grosi 
de steclă p q, plini cu apă, 
învălea barometrii, şi mai mulți 

termometri m, n, arăta -tempe- 
ratura, în fie-care momentii ali - 

esperienței (fig.- 75). Se întro- 
ducea în unul din barometri, 

spre esemplu în B, puţină apă. 

Apa se vaporisa, vaporii apă- 

saii peste nivelulii mercurului 
şilii făceaii se se scobâre în 

gios de o cantitate Gre-care. Se 

măsura diferenţa de înălțimea 

mercurului din ambii barome- 

ti, şi acâstă diferență esprima | 

puterea elastică macsimă.a Va- 
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porilor de apă, la temperatura indicată de termometrii m şi 
n. Se încăldea apoi cuptorulii; căldura se propagă, prin mer- 
curulit din vasulii II, pănă la barometri și prin urmare şi la 
vaporii din barometrulă B. Puterea elastică macsimă a acestor 
vapori devenind mai mare, mercurulii din barometrulii B se 
“a scobori mai gios. Diferenţa de înălțime a mercurului din 
A şi B ne va da puterea elastică macsimă a vaporilor pen- 
tru acestă nouă temperatură. Continuând tot astfeliii mai de- 
parte, vomi determina puterea elastică macsimă a vaporilor 
de apă pănă la 100%, La acâstă temperatură, acesti putere 
elastică este egală cu: greutatea unei col6ne de mercurii înaltă 
de 76*-, sii egală cu presiunea atmosferică. Col6na mercu- 
rială din barometrul B trebue se se scobâre dară la, 1000 pănă 
la nivelulit mercurului din vasulii I1.-Este evident că . atunce 
măsurele nu poti fi continuate mai departe. | 

„110. Determinarea puterei elastice maesime a 
vaporilor de apă la temperaturi mai înalte de 100, 
Pentru a determina puterea, elastică rmacsimă a vaporilor 
de apă la temperaturi mai înalte de 100%, Regnault se 
servea de următorul aparati: 

O caldare resistentă era aședatii pe unii cuptorii şi co- 
munica cu unii tubii înclinatii încungiuratii cu. unii refrigerentii. 
La ceelaltă, estremitate a tubului se afla unii reservoriii “pusit 
înti”o învălitore plină cu apă. Reservoriulii comunica pe de o 
parte cu unit tubii prin care se putea întroduce în el aeri la 
o presiune mare, eară pe de alta cu unii manometru cu aerii 
liberi, prin agiutoruli căruia se putea măsura presiunea ae- 
rului întrodusii în reservoriii (fig 76). 

Pentru a face o determinare, se întroduce mai întâi în 
reservoriii aerii la o presiune Gre-care H. Se încăldesce apoi 
caldarea pănă când apa dintriinsa incepe a ferbe. Mai mulţi 
termometri, cari întră în caldare prin capaculii seii, ne arată 
care este temperatura ferberei și prin urmare şi a vaporilor 
formaţi. Puterea elastică a vaporilor, în momentulii ferberei,
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“este egală cu presiunea care se află deasupra licidului. Așa 
dară presiunea H a aerului, întrodusii în reservoriii, măs6ră 
puterea elastică macsimă .a vaporilor de apă pentru tempe- 
ratura la care amii operatii. : 

  

  

      

            
fc. n. Lig: 76. 

Se introduce apoi în reservoriii acri a la o presiune mai 
mare II; se încăldesce apa din - caldare pănă la ferbere.. IP 

va fi puterea elastică pentru temperatura Ja c care apa a ai fertiă; 

Și așa mai departe. 
Tabela următâre cuprinde. câte- -va din valorile puterel 

elastice. macese a: vaporilor de apă la diverse temperatuii;
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Temper.. Putere elastică Temper. Putere elastică 

în milimetri în almosfere 

DO 4,60 DIA... 
10... 917 5... 
20... 139 | AD e... . 
50. i. d. 1. . 91,98 153,0... . . 
100... 760,00 | 1592... . . ... 6, 

111. Condensaţiune. Numimii condensaţiune reîntâr- 
cerea unei vapori în stare licidă. ” 

Din cele ce amii vădutii mai susii, scimii că două cause 

contribuesci , pentru a preface uni licidi în vapori; aceste 

sunt: mărirea temperaturei și micșurarea presiunii. 
Pentru a produce fenomenulii înversii, adecă condensa- 

țiunea unei vapori, vomii put întrebuința de asemene două 

midl6ce: unul este răcirea, vaporilor şi altul comprimarea lor. 

Aceste două midlâce ai fost întrebuințate şi asupra 

gazurilor şi esperiența. aii arătat că și aceste se prefacii în 

licide când sunt r&cite la temperaturi reci, sâi comprimate 

la presiuni fârte mari. Pănă în timpurile din urmă şese ga- 

zuri nu putuse se fie licefiate ; aceste sunt: hidrogenulii, osi- 

genulii, azotulii, biosidulii de azotii, osidulii de cărbune și hi- 

drogenulii protocarbonatii. Aceste gazuri se numeai permanente. 

Acuma înșă fisicii, intrebuințând presiuni forte mari şi tem- 
peraturi forte reci, aii isbutitii se licefieze și gazurile consi- 

derate mai înainte ca permanente. | 

112. Distilaţiune. Distalaţiunea este o operaţiune . 
prin care prefacemi mai întâiă uni licidii în vapori şi apoi 

pe aceştia îi condensămit din noii prin recire. Ea are de 

scopi, sâii de a curăți unii licidii de materiele solide disol- 

vite într'insul, sei de a separa unul de altul două licide care 
ferbă la temperaturi deosebite. Aşa, spre esemplu, apa de is- 

v6re, scii de fântâni, cuprinde în totdâuna materii solide în 

disoluţiune ; pentru a o purifica o prefacemi: mai întăiit, prin 

ferbere, în vapori, pe cari apoi îi condensămii prin recire. 

D
o
w
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Se luămi unii altii esemplu: spirtulii ordinari este unii ames- 
tecă de apă care ferbe la 1000, și de alcoolii care ferbe la 
0%; încăldind spirtulu, alcoolulii se va, vaporisa înaintea, apei, 
și prin condensare îlii vomit pute isola. | 

Distilaţiunea se face întruni aparati numiti alambică. 
Acesta se compune (fig. 77) dintr'o căldare a numită 

curcubită, acoperită cu unit capacii sfericii D care comunică 
cu unii tubi dd, întorsă în formă de helice și numitii serpen- 

E: | tv    

  

d, 

Fig. 77. 

țintă. Serpentinuli este pusi întruni vasit e plinit cu apăre- 

ce și numitii vefrigerontă.  Licidulii, ce voimi se distilămi, 
este întrodusii în curcubită prin o cavitate f. Aice este încălditit 

până la ferbere ; vaporii sei trecii în serpentinii unde se ră 
cescii, se condensâză, și. liciduli ce resultă este culesii într'unii 

vasii g. Prin trecerea vaporilor în serpentinii, apa din refrige- 

rentii se încăldesce, și nu mal pâte servi la condensare, de aceea 

ea, trebue reînoită necontenitii. Pentru a face acesta, în refri- 

gerentă se află unii tubii 7, prin care curge ună curentă de 

apă rece, care rămâne la fundi fiind mal grea, pe când apa 
- 

 



132 | * VAPORI 

încăldit se diluteză, se ridică în sus şi icsă afară prin unit 

tub lateralii i, aşedatii la partea superi6ră. Prin o asemene 

disposițiune, refrigerentulii rămâne necontenitii rece, co-ci pă- 

turele încăldite ale apei dintînsul sunt, ca se dicii aşa, scose 

afară intrunit modi continuă. | 

113. Amestecul vaporilor cu găzurile. Când uni 

licidii se evaporeză întrunit gază, vaporii sei aii, ca şi în 

casulii când se formeză în vidi, o putere elastică. . 
Acâstă putere elastică agiunge "valOrea sa macsimă când 

vaporii sunt saturați. 

„ Puterea elastică macsimă a vaporilor, produşi întiunit 

pgazii, vari6ză cu temperatura, şi este în totdcuna egală cu 

puterea elastică macsimă ce ar avâ aceeşi vapâre formată în 

vidă la aceeși temperatură. 

Acestă lege, "cunoscută sub numele de leuea amestecu- 

lui vaporilor cu gazurile, pâte fi demonstrată prin agiutorulii 

următorului aparati: 

Uni tubii grosi de steclă (fiu, 78) are la partea sa su- 

perioră o armătură de metalii prevădută cu unit robinetii, eară 

“la partea inferidră o altă armătură prevădută de asemene cu 
unii robineti. La partea laterală, tubuli comunică cu unit altii 

tubii nai subțire și mai înaltii. - 
Se umplu. amândouă tuburile cu mercurii, se inchidii TO- 

Dinetele, şi se înșurubcră deasupra tubului grosii unii balonii 
plin cu -aerit uscati, închisii.și el cu unit robinetii. Se des- 
chidi tâte robinetele; o parte din mercurii' se scurge pe la 
partea înferi6ră și aerulii din balonii pătrunde atunce în tubă. 

“Se închidii robinetele şi se deşunuibeză balonulii. Se târnă 
mercurii, prin tubulit laterali, pănă când nivelul Jicidului 

este la aceeşi înălțime! în amândouă tuburile. Este evidentit 

că avemil atunce, închisă în tubulii celit grosi, o cantitate de 

aerii uscatii. şi la presiunea, atmosferică. 

, “Pentru a întroduce în acesti aerii unii licidiă re-care, 

ne servimit de unii robinetii speciali care e desemnati la
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stinga fisurei. Acestii robinetii nu are, ca vobinetele ordinare 

o cavitate care selii străbată în întregime, ci are numai o 

cavitate conică închisă la unit capătii. Se înșurubeză robinetulii 

în loculii balonului și se întroducii, 

în cavitatea sa conică, câteva pi- 

cături de apă. Intorcând atunce 

robinetul de 180” în giurul seu 

      

  

    

însuși, cavitatea, conică se întârce 

cu gura în gios, şi apa dintir'însa 

se varsă în tubii, fără ca acesta 

se se pună în comunicaţiune cu ies 

aevulit esteriorii. Apa, întrată în Hi 

tubii, se vaporisâză încetul cu în- ei 

cetul și vaporii formaţi apasă, prin ” - : 

puterea lov elastică, asupra nivelu- E 

lui mercurului, pe care îli împing 7 

în gios. Turnămi prin tubulă la- = 

teralii o nouă cantitate de mer- IE 

cură, pănă când nivelulă mercu- = 

rului din tubulă celi grosii se ri- i 

dică la înălţimea la care fusese et 

ma! înainte. Diferența de nivelii E 

a mercurului din ambele tuburi 

măs6ră puterea elastică a vapori- aa: 

lor de apă. Esperienţa ne arată că r_i]     
acâstă putere elastică a vaporilor, 

formaţi în migloculit aerului, e- Ea SETE ai, 

ste egală cu puterea elastică macsi- - - o 

mă ca ar fi avut'o aceeși vapori for- 

maţi în vidii, la aceeșşi temperatură.  - . 

HIGROMETRIE 
| 

414; Cea mai mare parte din suprafaţa pământului 

fiind acoperită cu apă, aerul atmosfericii cuprinde. în totd6- 

o Vig. 78
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una cantităţi mai mari sâi mai mici de vapori; aceşti va- 
pori sunt causa meteorilor ap6se, precum roiia, negurele, 
plOea, ș. a. Este dară de o însemnătate fârte mare de a se 
cerceta, în fie-care momentii și în fie-care locii, cantitatea de 
umedală cuprinsă în aerii. Partea, fisicei, care se ocupă cu a- 
câstă, cercetare, se numesce Higromelric. . 

Observaţiunea aii arătată că meteorele apâse nu atină 
de la cantitatea absolută de vapori, cuprinsă întrunit volumii 
determinatii de aeră, ci de la raportulii care este între 'acâstă 
cantitate -și între acea, care ar cuprinde-o când aerulii ar fi 
saturatii. In adevăr, când aerulii este saturatii, cea mai mică 
schimbare în temperatură scă prâsiune pâte se condenseze 
vaporii cuprinși întinsul și se doe nascere la meteore ap6- 
se. Cantitatea de vapori însă, care pote se satureze aerulii, 
atimnă de la temperatura sa; și, în general, este cu atâta mat 
mare cu cât el este mai cald. Se pote dar întâmpla ca, 
înti”unii momenti dată, aevuli se cuprindă o mare cantitate 
de vapori, și totuşi, fiind caldă, se fie încă departe de a fi 
saturată; și din contra, aerulii fiind rece se fie saturatii prin 
o cantitate forte mică de apori. Umedala aerului atirnă dară 
de la faptul dacă vaporii din el sunt. mai mult si mai 
puțin aprâpe de a fi saturați, eară nu de la cantitatea aces- 
tor vapori. * 

In higvometrie, în loc de a măsura greutatea vaporilor 
cuprinși întruni volumii determinati de aerii, se mâ&sură pu- 
terea lor elastică. : 

- Se numesce stare higrometrică, raportul între puterea 
elastică ce o are vapârea cuprinsă în aeri şi. puterea elastică 
macsimă a acelei vapori la aceeși temperatură, i 

Aparatele cu care se măsură starea higrometrică, se nu- 
mescii Jigrometvi, 

| 115. Higrometrulii lui Saussure. Unul din higro- 
metrele cele mai simple este 'acelii ali lut Saussure. :
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El se compune dintwunii firii de pării a d, atirnatii cu 

- ună capitit la partea superidră a unui cadru AB şi în- 

văritii, cu celulaltă capătii, în giurul - 

unui scripete O (fig. 79). O mică gre- ri 

„utate c, legată de capătul seit infe- 

riorii, îli ține întinsii. De scripete es- 

te lipiti unii arătătorii, care se pote 

învârti împreună cu dinsul. In fața ca- 

pătului arătătorului se află pusii unit 

arcit de cercii graduatiăi. 

Esperienţa aii arătată că păruli 

fiind pusi la umeddlă se lungesce, și 

din contra se scurteză când este pusi oz 

în aerii uscati. De aice urmeză că, pu- * “ 5 

nând higrometruli lui “Saussure în aerii fig. 79. 

umedă, părulit se va lungi şi scripetele o 

împrenă eu arătătorulii se va întorce întwo direcţiune determni- 

nată. Punând din contra aparatulii într'o atmosferă uscată, 

părul se va scurta și scripetele, împreună cu axătătorauli, se 

va întârce într'o direcțiune opusă. 

După mişcările arătătorului în fața arcului de certi, 

vomii putâ dară constata dacă aerulii, în care se află apara- 

tul, este mai mult sâii mai puţin umedă. Ac6sta însă nu este 

de agiuns: higrometrii trebue se fie graduați întmacelaș modi 

„pentru ca indicările lor se pâtă fi comparabile între dinsele. 

Pentru a gradua higrometruli seii, Saussure îlii punea 

mai întăii sub unii clopotii de steclă în care se afla acidă 

-sulfuricii, corpi care are proprietatea de a absorbi vapârea 

de apă. Aerulii fiind astfeliii cu totulii uscati, arătătorulii ve- 

nea în faţa arcului de cercii în dreptul unei divisiuni, care 

se însemna cu zero.. Aparatulii era apoi pusii sub unt clopotii 

de steclă în care se afla unii vasii plini cu apă; aerulii din 

lăuntru se satura de umedală, părulu se lungea şi aretătorulă, 

miscându-se întwo direcțiune contrară, se oprea în fața arcu- 

A 
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lui de cercii în dreptul altei divisiuni, care se îns&mna cu 
100. Spaţiulii dintre 0 şi 100 se împărția în 100 părţi eoale, 
numite grade higrometrice. | 

Unii asemene modii de graduare nu este bunii, că-că grade= 
le acestui higrometru nu arată nici puterea elastică a vaporilor 
de apă cuprinși în eri, nici starea higrometrică a aerului. | 

116. Pentru ca higrometrulii lui Saussure se potă a- 
râta starea higrometrică a aerului, . el ai. fost graduatit de 
Regnault în moduli următorii : - E 

Se ea unii amestecii de acidă sulfuric şi de apă și 
se determină, prin metoda descrisă mai sus, puterea elastică 

-. macsimă f a vaporilor sei, pentru temperatură de t0. Se 
caută, care este puterea elastică macsimă, F, a vaporilor de 

, , i 2 „f apă la aceeși temperatură şi se calcul6ză raportuliiz==$, Se 

pune apoi higrometruli sub ună clopotii de steclă în care se 
află amesteculii de acidi sulfuricii şi de apă; arstătorulu se 
-opresce în dreptul unei divisiuni Gre-care pe care se insam- 
nă valOrea căpătată S. Să facii apoi succesiv amestecuri 
de acidii şi de apă care cuprindi cantități de apă. din ce 
în ce mai mari; se repoteza cu fie-care aceleşi - operaţiuni, 
, A e . . „f. însemnându-se, în fiecare casti, valdrea raportului în drep- 

tul unde s'a oprit arătătorulii. | 
117. Iigrometrulii lui Daniell. Higrometrulii lui 

Daniell se compune dintrunii tubii de steclă, de două ori în: 
torsii în unghiă drepti, şi terminati „la capete prin câte o 
bulă A și B. Secte aeruli din tubi și în una din bule, A, 
se întroduce eterii; un termometru t este împlîntati în lă- 
untrul eterului, şi ceelaltă bulă B este învălită cu o pânză 
subțire. Aparatuli este așegatii pe unii piciorii, pe care se 
află pusii uni termometru t | a ” 

Se turnămii eterii peste Pânza din B. Acesti licidii fiind 
forte volatili, se “Vaporis€ză, și recesce bula .B. Vaporii de 
eterii, ce erai înlăuntru, se condenseză prin recire şi se for-
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m6ză unii vidii. Presiunea din interiorulii aparatului m micşurându- 
se, eterulii din A se vaporiseză şi el pro- 
ducând o scoborire de temperatură. Ae- 
ruli din giurul bulei A, recindu-se la 
Tinduli sei, agiunge un momentit în 

care vaporii cuprinși în el devinii sa- 
turați și atunce cea: mai mică recire îi 

face se se depună sub forma de rouă. | 

Sei insemnămii temperatura termometru- 

lui t în momentul când se depune roua 

pe bula A, și se căutămă în tabelele pu- "Fig. 80. 

terei elastice macsime a vaporilor de: | , 

apă, care este valdrea fa acestei puteri. elastice pentru a- 

câstă temperatură. Este evident că f va fi puterea elastică ce 

ai vaporii. de apă cuprinși în aerii. 
Dacă voimi se aflăm starea higrometrică a aerului, 

notămi temperatura aerului 0, dată de cătră termometuul t' 

în momentulă când am făcut esperienţa. Căutămii în tabele 

care este puterea elastică macsimă F a vaporilor de apă la 

  

  

, „ î acestă temperatură și raportulit Îș ue va da starea higro- 

metrică căutată. N 

PROPAGAREA CĂLDUREI. 
118. _Conductibilitate—Ragiare. Căldura se pote 

propaga în dou& moduri deosebite: prin conductibilitate și 
prin radiare. 

Esperiența următore ne va pune în stare se ne dim 

smă de aceste amândouă moduri de propagare. 

„Se luămi o bucată de. ferii şi se o punemii cu unul 

din capetele sale în foci; peste câtva timpi ea se. va încăl- 

(i în întregime, căldura :strebătând printrinsa încetul cu în- 
cetul, din moleculă in moleculă. Noi dlicemi atunce că căl- 
dura S'aii propagat în feri. prin conductibilitate.
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- Se ativnămii acuma feruli încălditii în midloculii unei 
camere; el se va reci şi obiectele din giurul seii se vor în- 

„călgi de şi nu se află în contactii cu dinsul. Căldura s'aii pro- 
“pâgatii, în casulii acesta, sub forma. de rade, sâii prin radiare. 

Ragele de căldură ca, și acele de lumină străbati spa- 
ţiile cu o repegiune forte mare; din contra prin conductibilita- 
te, căldura nu pâte pătrunde corpurile de cât numai încetul 

cu încetul. 

119. „Corpuri bune conducătore şi rele conduct- 

tore de căldură. Corpurile se deosebescii fârte mult unele 
de altele în privința facultăţii .ce ait de a “conduce căldura. 
Aşa, 0 bucată de metal, pusă cu unit capâtii în focii, se în- 

căldesce în tâte părţile încât, după uni timpii Gre-care, nu 
o mai putem ţin€ în mână; asemene corpuri, prin care căl- 
dura 'se pote respândi cu uşurinţă, se numescă Dee condau- 
citore de căldură. Se luămii însă o bucată de lemnii, sâii de 

cărbune aprinsă la unii capătii, noiîi vomii put6 apuca, fără 
a ne frige, la câteva milimetre numai, departe de focii: ase- 
mene corpuri, prin care căldura nu se pste respândi cu în- 

lesnire se numescii vele conducttore de: căldură. 

120. Conductibilitate în solide. Pentru a compara 
deosebite corpuri so- 

. lide în privinţa con- 

ductibilităţii pentru 
căldură, ne putemiă 
servi de următorul 

aparati, 
Se luămii o cu- 

tie dreptunghiulară 
(Ag. S1) de metalit | 

în unul din păreții căreia sunt implintate mai multe vergi 

din substanțele ce voimii ce comparămii. Ungemit aceste vergi 
cu ceară și turnămii în cutie apă ferbinte. Tâte vergile vori 

  

  

  

  

Tig. 81.
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fi astfeliii de o potrivă încăldite: cu tâte aceste câra de pe 
ele nu se va'topi în acelaşi timpii. Cu cât conductibilitatea 

unei substanțe va: fi mai mare cu atăta ceara se va topi mai 
în grabă şi pănă la o distanță mai mare de cutie. 

Dintre tâte corpurile din natură, metalele sunt cele mai 
bune conducitâre de căldură. Acestă mare putere conducitâre 
a lor pote fi pusă în evidență prin o esperiență fârte simplă. 
Invălimii o bucată de metalii lucietii cu o pîuză fină, pe care 

o stringemii pentru ca se fie fârte binc lipită; punând dea- 
supra unii cărbune aprinsă, pînza nu va arde, că-ci căldura 
respândindu-se cu forte mare ușurință în tâte părţile metalu- 

lui, temperatura pînzei nu, se va, put6 ridica în deagiuns pen- 
tru ca se se aprindă. Tot din acâstă causă metalele ni se parii 
atât de reci câud le atingemii în timpul iernei: căldura mâ- 

nei nu remâne în puntul atinsi; ea se duce în t6te pinţile 
şi metalulă, remânând necontenit rece, subtrage . nouă canti- - 

tăți de căldură de la organele n6stre. 

Cu cât unii metală este mai desi cu atât conduce mai 
bine căldura ; astfeliă platina, aurulii...-sunt.mai bune con- 
ducâtre de cât feruli. 

După metale . vinii materiele petrâse : marmura, cără- 

midele +. a. 

Stecla, lemnulii: uscatii, sulfurele, stofele, sunt rele con- 
ducătâre; din aceste din urmă, matasa conduce căldura mai 
re de cât'lâna; în urmă vinu bumbaculi, inuli, cânepa. 

121. Conducetibilitatea în licide. Tâte licidele, afară de 
mercurii, sunt forte rele conducătâre de căldură. Pentru a ne con- 
vinge despre acâsta, se luămii unii tubii de steclă (fig. 82), în fun- 

duli: căruia se află unii termometru, se'lii 'umplemii cu apă şi 

inându'lă înclinată, se?lii încădimit cu o lampă la partea supe- 

riră. Apa va ferbe aice, pe când termometrulii de la fundit 

nu va ar&ta de cât ov ridicare neînsemnată de temperatură. 

Dacă ami fi făcut: încăldirea la partea inferidră, atun-
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ce starii fi. produs curenți, cari ar fi propagati căldura în 

tâtă masa sa întruni modii. cu totul independentii de conduc: 
tibilitate. In adevăr, apa ce se află în contactiă cu fundulii în- 

  

  

Fig. 82. Fig. 83. 

călditii (fig. S3)se încălgdesce la rândul sei, se dilatâză, de- 
vine mai uș6ră şi se ridică în sus, apa rece de deasupra, 
fiind mai grea, cade la fundii, și se încăldesce și ea,. și așa 
mai departe. Se produci dară înlăuntrul vasului doui curenți, 
unul caldii din gios în sus, și altul rece din sus în gios, cari 
stabilescă ecilibrulit de temperaturii în - tote părțile licidului. 

12, Conductibilitatea in gazuri, - Gazurile sunt. și 
mai rele.conducătâre: de. .cât. licidele.. “Singuriă hidrogenul are 
o conductibilitate apreciabilă pentru căldură. i 

Căldura se propagă cu tâte aceste cu. înlesnire în. g: 
zuri din causa: ușurinței cu care moleculele lor se potii mișca.
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Impedecând însă producerea curenților, cari provinii: din ac6: 

stă mișcare, căldura nu mai pâte strebate gazurile de cât cu 

cea mai mare: greutate. Astfeliii unii corpi, învălitii într'o pă- 

tură grâsă de vată infoiată, nu se recesce, din causă că ae- 

ruli, închisă între fibrele bumbacului, unu se pâte mişca și 

formâză ună stratii forte râi conducitorii. Hainele cu care ne 

acoperimii corpulii gică unii rol analogii și ne apără de 

schimbările de temperatură ; iârna, ele împedecă căldura cor- 

pului nostri de a se perde; vâra, ele oprescii căldura de a- 

fară de a strebate pănă la noi.—-Aerulii, închisi în pătura 

de omâtă care.acopere pământulii în timpulii iernei, formeză 

unii învălişii răi conductori, care proteze plantele de în- 

ghieţare. — Tot râua coductibilitate a gazurilor ne esplică 

utilitatea, intrebuinţărei a două rânduri de fereşti în ţerile 

unde iârna este frigurâsă: aerulii, închisii între ele, se opune 

atât la perderea căldurei din casă cât și la întrarea frigului 

de afară. | 

"123. Căldura -aQiantă. Ami nuimitit- (15) căldură 

radiantă starea în care este căldura când strebate spaţii con- 

siderabile cu o repegiune fârte mare. i 

Pentru a caracterisa, acesti modii de propagare a căl- 

durei şi ali deosebi cât se pâte mai.bine de conductibilitate, 

vomil dovedi înainte de tote urmiitârele două legi: 

1) Căldura vagiantă pote străbate spaţiele vide. Do- 

vadă despre acesta avemii faptulii că pământulii primesce 

căldură de la sâre, care căldură în mersulii seit trebue se tr6- 

că prin spaţiele interplanetare în care nu se află nici unii 

corpi materiali. Legea. acâsta înst pâte fi demonstrată şi prin 

o: esperiență airectă.: Se luămii uni tubă lungii, terminatii: la 

unii-capătii prin uni pâlonii, în lăuntrul 'căriia se află lipiti 

unii termometiu « (fig. 84). se umplemii tubulii şi. balonulii 

“Cu -mercurii ca și cum amii voi. se construimi- unii barometru. 

Resturnând aparatulii cu gura în gios pe unii vasit..plinii cu 

4
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mercurii, licidulii se. va scobori în gios pănă la o inălţime de 
76 .cm, lăsând deasupra sa ună spațiii deșertii. Topind stecla 

tubului deasupra nivelului mercurului, vomit 
isola balonul. Se punemii apoi acestit balon 
vidit întrunit vasă cu apă caldă ; vomă con- 
stata că termometrul arâtă imediat o vidi- 
care de temperatură. Stecla fiind vei conducă- 
tore, nu. putemii admite că căldura, s'ait propa- 
gatii prin coductibilitate pănă la termometru 
întrun timpii atât de scurtii ; eaaii trebuiti 
dară se străbată, sub formă de căldură ra- 
diantă, spaţiulă. vidă ali balonului. 

2) Căldura vadiantă. pote străbate unele | 
corpuri materiale fără a le încăldi. Pentru 
a ne convinge despre acâsta, se luăm uni 
vasii plină cu apă, prevădutii cu o deschi- 
dere longitudinală prin care licidulii se se 
scurgă sub forma unei păture verticale. De 
o parte se punemit unit termometru, eară de 
ceelaltă o sorginte de căldură. Termometrul 

Eig. 84. va arăta o ridicare de temperatură. Căldura 
înse nu p6te agiunge pănă la el prin condiitibilitate prin pă- 
tura de apă, că-că acâsta, fiind în mișcare, se reînoesce ne- 
contenit și nu are prin. urmare timpulii de a, se încăldi. 

Căldura radiantă se propagă întrunit midloci omogenii 
în linie drâptă. ” | „i = Se numesce radă de căldură direcțiunea dreptălinie în 
care ea se propagă. | | 

124. Corpuri diatermane şi atermane. Când uni: 
corpi se află încălditi la o temperatură înaltă, el devine 
luminosii sii incandescentii. Căldura radliantă însoţită de 
lumină, pe care o trimete în spaţiu uni asemene corpi, se 
numesce cildură lumindsă, Astfeliii este căldura ce ne vine 
de la s6re,   
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Când căldura radiantă nu este însoţită de lumină, ea se 
mesce căldură obscură, 

Deosebitele corpui din „natură nu-lasă se trecă prin 

ele în acelaș modii căldurele lumindse și obscure. 
Substanțele, care lasă se trâcă prin ele întwunii modii 

perfect atât căldurele lumindse cât şi cele obscure, se nu- 

mescii perfect diatermane. Așa, este sarea, cristalisată.. 
Substanțele, care. nu' lasă se trâcă prin ele căldurele lu- 

mințse, nici pe cele obscure, se numescii atermane, 
Sunt unele corpuri care lasă se trâcă prin ele căldurele 

lumindse, ear pe cele obscure le împedică: ele sunt atunce 

diatermane pentru căldurele lumin6se şi atermane pentru cele 

obscure. Așa este stecla. 

125.  Reflecţiunea căldurei radiante. Când căldu- 
ra întimpină în mersulii seii suprafața unui corpă, ea este 

întârsă îndărăpt în midlocul din care ai venitii. „Acesti feno- 

„menii se numesce reflecțiane. ' 
Fie o suprafaţă plană şi lucie (fig. 85), dinaintea căreia 

se află în D o sorginte de căldură. Se considerim una din 

radele de căldură, spre esemplu bc, care, venind din b ca- 

de pe suprafața plană. 
Acâstă radă, agiungând 72 

în punctul c, se vare- 4 

decta și va apuca di- 
Tecțiunea ca. 

Rada be se nu- 
mesce radă incidentă; 

"ca vagă reflectată; — 
punctulii c, puntit de 
incidență ; perpendicu-: Fig. 85. 
lara cn, ridicată din. | 

punctul de incidenţă, se dice. normală ; unghiulii ben, unghi 

de incidență, eară unghiul uca ungbiii de reflecțiune. 

   NN
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Neflecţiunea căldurei este supusă la următârele două legi: 
ÎI.  Unghiudă de incidenţă este întotdtuna egali cu un- 

ghiulii de reflecțiune. . . - 
1]. Rața incidentă, normală şi rula reflectată se află 

în acelaș planit. d 

Se presupunemii acuma că radele de căldură cadii pe 
o suprafaţă sferică. Asemene suprafețe sferice refiectătâre se 
numescii oglin(i sferice. . Fie IAB o asemene oglindă (fig. 86). 
Ea, făcând parte dinti”o sferă, trebue să se afle dinaintea sa 
unit puntii O, care se fie centrulii seii de sfericitate. Dacă din 
O vomit duce o dreptă, care se trâcă prin midlocul oglindii, 

„Și apoi. o vomit prelungi indefinit atât intro direcţiune cât 
și în ceelaltă, acâsta se va numi acsa principală a oelindlii. 

p 
|     

   
is 86. 

Tote radele «de căldură care, “ca SI, vor căd€ pe o o- 
glindă sferică, paraleli cu “acsa principală POA, se voră în- 
tălni, după reflecțiunea, lor, întrunit singurii punti /, numiti 
Jocuri principală şi aşedatu pe aesa principală la . o egală 
distanţă de centru și de oglindă. 

Fie f acest focară principalii ali oglinţii. O sorginte ca-: 
lorifică aședată în el, trimițând rade pe oglindă, aceste, după 
refiecțiunea, lor, se vorii duce tâte într'o „direcţiune paralelă 
cu ucsa principală. " . 

„__ Pentru-a demonstra aceste legi uenerale ale reflecţiunei 
căldurei, se. luămii” dou& oglinqi sferice (fi. 87), aşegdate faţă
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în față, astfeliii ca acsele lor principale se coincideze. Se pu- 
nemii în focarulă principală ali: uneia cărbuni aprinși, 'eară 

„ în focarulii celeilalte o bucată de tască. Radele de căldură, 
venind de la cărbuni, se vorii reflecta pe înt&iă oglindă pa- 
ralel cu acsa principală, vorii căd6 pe oglinda a doua, unde 
reflectându-se,: se vorii întruni tâte în focarulii el: principalii 
peste iască, :pe care o vorii: „aprinde. 

  

Fig. 87. 

126. Emissiunea căldurei. Deosebitele corpuri din 
natură fiind încăldite la aceeși temperatură și având aceleşi 
forme şi mărimi, trimiti în spațiii cantități. de. căldură radi- 
antă diferite. Acesti faptii se esprimă. dicend că ele emită . 
cantități de căldură deosebite. 

Substanța care pâte se emită, cea mal imultă căldură este 
cărbunele fârte- fini care se. depune din fumul: unei: flacăre. 

S'aui -făcutii. diverse . esperiențe pentru a --compara: între 
ele corpurile în privirea : facultăţii lor 'emissive, și sait numiti
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putere emissivă a unui corpii pentru căldură, raportută între 
cantitatea de căldură emissă de acel corpi și între canti- 
tatea emissă ' în aceleși circumstanțe de cărbunele din funii, 

Eată câteva din cele maj însemnate resultate căpătate 
din aceste. cercetări. 

Puterea emissivă atîrnă de la natura corpurilor, In ge- 
neral, metalele aii o putere emissivă cu mult. mai mică de. 
cât substanțele nemetalice. : 

Ea atirna de -asemene de la starea suprafeţei corpului. 
In general, cu.cât acâstă suprafață este mai lucie și mai 
dssă, cu atâta, puterea emissivă este mai mică. 

Colorile închise emitii, în cele mai multe casuri, o can- 
titate de căldură mai mare de cât colorile deschise. Acestă 
observațiune însă nu este generală, că-ci sunt unele cor- 
puri albe, precum este osiduli de zincii, care ait o putere e- 
missivă tot atât de mare ca şi cărbunele de fumi. 

127. Absorbţiunea căldurei. Când căldura radi- 
antă cade pe unii corpii, o parte dintriinsa, se reflecteză, 0 
alta, străbate corpulii fără ali încăldi dacă este diatermanii, 
eară rămășița este absorbită de el şi servesce pentru a/li în- 
căldi, 

Diversele corpuri din natură ai facultatea de a absorbi 
cantități de căldură deosebite. 

Se numesce putere absorbitâre a unul corpii, raportulii 
între cantitatea. de căldură absorbită de acelii corpii. și între 
cantitatea de căldură absorbită, în aceleși circumstanțe, de 
cătră cărbunele din fumi. 

Comparându-se puterile absorbitâre a diferitelor corpuri, 
S'aii constatatii că ele sunt egale cu puterile emissive, când 
corpurile sunt puse în aceleși ' circumstanțe. 

128. Camera lui Saussure. Proprietatea ce are 
stecla de 'a nu lăsa setrecă, de cât căldurele luminâse, precum 

__ şi: marea putere absorbitâre şi emissivă a cărbunelui din fumă,
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aii fost puse în evidență de cătră Saussure într'o esperiență 
forte curi6să. EI luă o ladă de Jemni ai'cărei păreţi erai 
unși pe dinlăuntru cu cărbune din fumi, și o acoperi, în loci 
de capacii, cu trei geamuri de steclă puse unul peste altul 
şi separate prin pături subțiri de aeru. Lada, sprijinită pre 
corpuri rele conducătâre de căldură, fu espusă la s6re, ast- 
felii ca radele acestuia se cadă perpendicular: pe capaculi 
de steclă. Căldura lumin6să a s6relui trecea prin steclă și 
încăldlia forte tare păreții interiori ai lăgii, din causa marei 
puteri absorbit6re a cărbunelui din fumă. Acestă substanță 
însă, avend în acelaș timpii o mare putere emissivă, trimetea 
îndărăpt o mare cantitate de căldură, care, fiind obscură, nu 
putea străbate stecla, ci rămânea, în lăuntrul lădii, producând 
acolo o încăldire atât de considerabilă încât un vasi plină cu 
apă, aședată într'însa, se încăldia pănă la ferbere.. Herschel 
S'aii servitii, la Capulii de Buna-Speranţă, de acesti aparati 
pentru a ferbe carnea. 

Intrebuinţarea ce faci grădinari! de clopote Şi geamuri 
de steclă, cu care acopării, primăvâra și tâmna, legumele, pâte 
îi esplicată întruni modă analogii. Căldura lumindsă a rade- 

lor solare strebate prin steclă, încăldesce pământuli în care 

crescă plântele, pe când căldura obscură, emissă de acestii 
pământii, nu pâte trece îndărăpt. 

„. Atmosfera gi6că uni rolii analogi față cu' pământuliiș 
ea lasă se trecă căldura lumindsă. Căldura obscură din contra 
nu pâte străbate prin aeră de cât în mică proporțiune. Radele 
sOrelui ne aduci dară căldură, care rămâne pe pământii şi] 

încăldescii, radele obscure, emisse de acesta, ne putând trece 
de cât cu mare greutate spre a se perde în spațiele ceresci. 

De aceea cu drept cuvântă atmosfera ait fost numită învă 

litrea, pământului. 

„129. Ecilibriulă mobilii ală. temperaturelor. Când 
avemii față în față două corpuri la temperaturi deosebite, fie-
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care din ele trimete căldură unul cătră altul. Corpulii caldi 

însă trimete o mai mare cantitate de căldură de cât celit re- 

ce; de aci urmeză că cel d'intâiii se va reci, pe când celii 

de alii doilea se va încăldi. 
Continuâud tot astfeliii, va agiunge unii momentă în 

care amândouă vorii av€ aceeşi temperaturi. Atunce fie-care 

din ele urmâză încă de a radia căldură. Acâsta însă, fiind în 

cantităţi egale, fie-care din ele primesce pe atât pe cât perde, 

şi temperaturele lor rămâni necontenit egale. 

Acestii fenomenii e cunoscutii sub numele de ecilibriulii 

mobili alii temperaturelor. 
1 

CALORIMERIE 
130... Definiţiuni. Căldurele pot se fie mai mari sâii 

mai nici. Ele sunt dară mărimi, care, :ca ori ce alte mărimi 

din natură, poti se fie comparate între ele, sâii măsurate. 

Partea. fisicei, care se'ocupă cu măsurarea cantităților 

de căldură, se numesce calorimelrie. . 
Scimii că, pentru a măsura. o mărime 6re- care, trebue 

mai întâiu se alegemii o mărime determinată . pe care .se o 

luămii drept unitate, şi apoi se cercetămi de câte-ori mări- 

mea ce voimit se mă&surămii este mai mare sâii mai mică de 
cât unitatea. | 

Tot în modulii acesta trebue se procedemii şi pentru 

căldură. 
Unitatea, al6să, de cătră fisici, pentru a măsura. cantită- 

țile de căldură, se numesce calorie. 
O calorie este cantitatea de căldură necesară pentru | 

încăldi unii chilogramii de apă de unii gradii de tem serată. 
Conform acestei definițiuni, este evident că dacă vomii 

voi se încăldimii 2, 3,..... P, chilograme deapă de unii gradiă 
de temperatură, vomii av€ nevoie de cantităţi de căldură egale 
cu 2, 8. PD, „calorii. 

A
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De asemene, dacă vomii voi: se încăldimii P chilogarme 
de apă de 2, 3,.... t grade de temperatură, vomii:avâ nevoie 
de cantități de căldură egale cu 2P, 3P.... tP calorii. 

Aşa dară cantitatea de căldură Q, -necesari pentru a 
încăldi o pondere P de apă de t grade, va fi: 

Q==Pt. 

131. Călduri specifice. Esperienţa ai arătatii că a- 
vemii nevoie de cantități de căldură deosebite pentru a în- 
căldi ponderi egale din diferite corpul din natură de unit 
acelaşi numării de grade. Așa, spre esemplu, pentru a încăldi 

uuii chilogramii de mercuriă, de uni gradii de .temperatură, 
avemii nevoie de o cantitate de căldură aprope de 30 de ori 
mai mică de cât pentru a încăldi tot de ună gradii, unu chi- 
logramit de apă. | E 

Se numesce căldură specifică a unui corpit cantitatea, 
_de căldură, esprimată în calorii, necesară pentru a încăldi unii 
chilogramii din acelii corpii de uni gradii de temperatură. 

132. Determinarea căldurilor specifice. Metoda 
amestecurilor. Aparatulii de care ne servimii pentru a de: 
termina căldurele specifice ale corpurilor se numesce calori- 

metru. El se compune dintrunii vasit de aramă V, cu păre- 

ii subțiri şi forte bine lucietii la partea sa esteridră. Acestii 
vasii se află - aședatii în midloculii unui alti vasii A, tot de 

aramă şi având păreţii, interiori de asemene forte bine Jucieți. 
rasul interiorii nu atinge direct păreţii vasului esteriorii, ci 

este sprijiniti în midloculi lui, sâii prin vârvuri ascuţite răi 

conducătâre de căldură, .s6ii prin fire de matasă de asemene 

răit conducătore. Prin acâstă disposiţiune, căldura de la vasulii 
interiori nu se pâte perde, nici prin conductibilitate, nici prin 

radiare. In adevăr, prin conductibilitate acestă căldură nu se 
pâte perde, fiind că vasulii e sprijinitii de corpuri rele con- - 

ducătâre ; prin radliare, de-asemenea nu se pâte perde, că-ci 

vasulii, avend păreţii esteriori bine lucieţi, aceştia ai o forte - 

mică putere emissivă ; pe -de altă parte, puţina căldură ce ar 

.
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perde-o prin emisiune, întălnind păreţii lucieți ai vasului 
esterioriă, va, fi reflectată îndărăpt de cătră aceştia. 

In calorimetru se pune: 
1) O pondere p de apă; 
2) Unii termometru 'T, cu 

jp mercurii, forte sensibili ; şi 

  

    
Y | j; 
    

    

  

Ş i | 3) O vârgă de steclă B, des- 
— tinată de a amesteca liciduli şi 

j d numită agitatorii. | | 
Sin Ap Ea Fie'a ponderea aramei din . 

_ care e făcutii vasulii interiori și 
Fig. 89. : 4 căldura sa specifică; 

Fie b ponderea, steclei din 
care e făcută termometrulă și agitatorulă și ș căldura sa spe- 
-cifică ; 

Fie c ponderea mercurului din termometru Și z căldura 
sa specifică. 

Pentru a put măsura căldura specifică a unul corpil 
Grecare prin acestit aparatii, trebue mat întâiii se aflămii va- 
lorile lui z, 7 şi z. Pentru acâsta luămii o pondere P de a- 
ramă, o încăldimii pănă la temperatura de To Și 0 punemii în 
calorimetru. 

Fie t temperatura calorimetrului în acesti momentii, 
Arama se va r&ci de la T* până la 80, perglend o cantitate 
de căldură: 

Px(T—6) 
Căldura perdută de aramă va fi câștigată de diversele 

părți ale calorimetrului, care se vorii încăldi de la to pănă 
la 8. 

Ast-feliii: 
1) Căldura câştigată de apa din calorimetru va îi: 

p (0—t) ; , 

2) Căldura câştigată de vasulii calorimetrulur va fi: 
ax 0—0); ,
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3) Căldura câștigată de stecla termometrului și a a- - 
gitatorului va fi: by (0—v); 

4) Căldura câştigată d de mercurulii din termometru va 
fi: cz(0—t). 

Este evident că suma, căldurelor câştigate . de aceste” di- 
verse părți ale calorimetrului este egală cu cantitatea de căl- , 
dură perdută de ponderea P de aramă, Vomii ave dară. ecua- . 
țiunea : 

Px(T—0)=p(0—t)-rax(0—t)-H-by (0—t)-tcz (0-6). 
Sâi, scoţind pe 0—t în factorii comunii: 

(1) Ps(T—0)=(p-rax-Pby-hez) 0) 
Facemii după aceea o adoua esperiență, punând! în ca- 

lorimetru o pondere P' de steclă, încălgită la T* grade. Dacă 
t' era temperatura, iniţială a calorimetrului, şi 0 temperatura 

sa finală, vom ave în casuli acesta o adoua, ecuaţiune: 

(2) Py(T—0)=(p-hax-rby-t-ez) (Vv—t) 
In sfirşit, în o a treia esperienţă, punemii în calorimetru 

o pondere P” de mercurii încălditi la T” grade. Dacă t” era 
temperatura inițială și 0” temperatura finală a calorimetrului, 

vomii ave şi în casuli acesta o ecuațiune anal6gă cu cele 
două precedente: 

(3) Pz(T—0)=—(p-ax-+-by-tkez) (0”—t”) 

Am căpătat dară unii sistemii de trei ecuațiuni cu trei 
necunoscute, care. ne permite se calculămii valorile lui x, y şi z. 

Cunoscând aceste valori vomit calcula cantitatea : 
p-krax+by-tez=K, 

_Acâstă cantitate este constantă pentru unul și. acelaș 
calorimtru; ea se numesce valdrea în apă a calorimetrului, 

Dacă voimii acuma se măsurămi căldura specifică a 
unui corpii Grecare, vomii lua o pondere II din aceli. corpii 
0 vomii încăldi la o temperatură 6recare TO şi o vomii pune 
în calorimetru. Dacă t este temperatura inițială şi 0 tempe- 
ratura finală a, calorimetrului, vomă av6 ecuațiunea : 

ID —3)== 00 —)
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Care .ne va permite se calculămii căldura, specifică ne- 
cunoscută x a corpului. 

133. Legea lui Dulong şi. Petit. Cercetările chimice 
ait permis se se afle care este ponderea. atomică a diferite- 
lor corpuri din natură. 

Dulong şi Petit, comparând aceste ponderi atomice ale 
" corpurilor cu căldurele lor specifice, aii agiunsii se stabilescă 
următârea lege: | 

“„Immulţind ponderea atomică, P a unui corpii simplu 
„Gre-care cu căldura sa specifică C, vomi căpăta unu pro- 
„ducti care este acelaş pentru tâte corpurile simple din natură.“ 

Val6rea acestui productii constantă este aprocsimativ 
egală cu 6,5. “ 

Legea lui Dulong și Petit pote dară fi esprimată prin 
formula: . : A ” ” 

PoC=65 

Legea, acâsta este' de o forte mare înseniniitate. Ea, ne 
permite se aflămii care este adevărata pondere atomică a u- 
iul corpii când cun6scemii căldura sa specifică. Pe de altă 
parte ea este una din basele pe care aii fost fundată în 
Chimie teoria atomică, i | | 

134. Căldura de topire. Din legea a doua a topirei - 
corpurilor resultă, după .cum am vădut (97), că unii corpi 
abs6rbe în totd6una o cantitate. determinată de căldură. în. 
momentul topirei sale. Acestă căldură, numită căldură de to- 
pire, Scimii că se transformeză într'o putere mecanică desti- 
nată de a micșura puterea, de atracţiune ce esistă între mo- 
leculele. corpurilor.. .. Da 

Metoda, calorimetrică, descrisă mai susi, ne permite: se 
măsurămii căldura de. topire a diferitelor corpuri din natură. 

„Ca esemplu, vomi arăta, migloculă întrebuințată de De 
la Provostey și Desains pentru a. măsura căldura: de topire: 
a ghieţei. E
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Se întroduce' întrunii calorimetru o pondere P de ghia- 
ță la 00. Fie t temperatura calorimetrului şi x căldură spe- 
cifică a ghieţei. 

Ghiaţa se va topi şi va absorbi o cantitate de căldurii Px. 
Apa, provenind din topirea ghieței, se va încăldi apoi . de la 
00 pănă la o temperatură Gre-care T, absorbind o cantitate 
de căldură egală cu PT, 

In același timpii, e calorimetrulă : se va reci de la t9 pănă 
la TO cedând o cantitate de căldură egală cu K(t—T). 

Este evident că suma căldurelor absorbite de ghiaţă, 
întâii pentru a se topi și apoi pentru a se încăldi, sub for- 

mă de apă, pănă la TO, este egală cu căldura cedată de ca- 
lorimetru. Vomii av6 dară ecuaţiunea;: 

Px-+-PT=K(t—T) 
care ne permite se 'calculămii 'val6reu căldurei de topire x 
a ghieței. 

Valârea căldurei de topire a unui chilogramii de ghiaţă, 
determinată în moduli acesta, s'aii găsitii egală cu 79,25 ca- 
lorii. Cu alte cuvinte, pentrua topi ună chilogramii de ghia- 

ță, fără a'i ridica temperatura de la 0%, avemi nevoie de o 

cantitate de căldură tot atât de mare ca şi pentru a încăldi 
unit chilogrami de apă de 79 grade, sâi pentru a încăldi 79 
chilograme apă de 1 gradi de temperatură. ae 

135. Căldura de vaporisaţiune, Căldura de vapo- 
lisațiune este cantitatea de căldură absorbită de uni corpi : 
când trece din stare licidă în stare de vapori (101). 

Pentru a măsura -căldura de vaporisațiune a apei, Des- 
pretz se servea - ds o retortă de steclă-C, plină cu apă, în 

"care era împlintată unii termometru t (fig. 90). Gâtuli re- 

tortei comunica cu unii serpentinii S de metalii, terminati la 

partea: sa inferiră ' printr”o cutie R. Serpentinulii şi cutiea, 
erait puși într'unii calorimetru, a cărui valdre în apă K fu- 

sese: determinată .printr'o metodă anal6gă cu acea care ami 

descrisii vorbind despre căldurele specifice (132). Se încăldia
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retorta; dacă presiunea atmosferică era de 76. m., apa fer- 
bea la 100%. Vaporii formați, având aceeşi temperatură de 
1000, întrait în serpentini, se condensaii şi perdeait căldura 

lor de vaporisațiune. Apa, provenind din condensarea vapo- 
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Fig. 90. 

rilor, se stringea în cutiea R, unde se r&cea de la 1000 pănă - 
la TO. In același timpi, calorimetrulă se încăldia de la t0, 
care era temperatura sa iniţială, pănă la TO care este tempe- 
ratura sa finală, 

După terminarea esperienţei, se scotea apa condensată 
în cutiea R prin tubuli r și se cântărea; fie P ponderea sa. 

-. Cantitatea de căldură, cedată calorimetrului de: ponde- 
rea P de apă, în trecerea, sa din stare. de vapori în stare 
licidă, este Px, x fiind căldura, de vaporisaţiune .necunoscu- 
tă a apei. 

Cantitatea de căldură cedată de apa condensat pentru 
a se răci de la 1000 pănă la TO,este P (100—T).
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Căldura câștigată de calorimetru, pentru a se încăldi de 
la t0 la, TO, este K(T—t). 

Este evident că suma căidurelor perdute de ponderea 
P de apă, întâiii pentru a se condensa și apoi pentru a se 

reci pănă la TO, trebue se fie egală cu căldura, câştigată de ca- 
lorimetru. Vomii av& dară ecuaţiunea: 

Px+P(100—T)=K(I—t). 
care ne permite se calculămii valorea lui x. 

Căldura de vaporisaţiune x, absorbită de uni chilogramii 
„de apă, este de 537 calorii. Cu alte cuvinte pentru a face se 
trecă, din stare licidă în stare de vapori, ună chilogramii de 
apă, fără ati schimba temperatura, avemii nevoie deo canti- 
tate de căldură tot atât de mare ca, și acea cu care ampute 

se încăldimii 537 chilograme de apă de 1 gradi de temperatură. ' 

- NOȚIUNI ASUPRA TEORIEI MECANICE A CĂLDUREI 

136. Esperienţa de tâte dilele ne arată că o lucrare 
mecanică, precum frecarea sii loviturele,-pâte produce căldură. 

Așa, râtele unei trăsuri în mișcare, frecându-se de osie, 
se incăldescii atât de tare în cât butuculii lor s'ar aprinde . 
dacă nu ar fi unsii cu unii corpi grasii —Omenii primitivi în 

anticitate şi unele poporaţiuni selbatice chiar în dilele nâstre, . 
producii foculă frecând între ele dou& lemne.—Lovind pu- 

ternic cu ciocanulii peste unii metalu, acesta se încăldesce; ș. a. 

“Acestii modii de producere a căldurei aii dat loc la cer- 

cetări, a căror resultate sunt de cea mai mare importanță 

pentru sciinţă. | | 

137. Energ ie. Corpurile materiale se bucură de pro- - 

prietatea de a pute produce în unele impregiurări, o lucrare 

mecanică, unii travaliz. 

Aşa, spre esemplu, apa curgătâre a unui rii, pâte în- 

vărti râta unei mori ce se află în curentuli sei ; bomba unui 

tunii pâte sparge unii obstacolii ce îlii întălnesce în calea sa.,
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Acâstă proprietate ce potii avea corpurile materiale de a 
produce întrunit momentii dat unii travaliii, se numesce energie. 

Energia, posedată, de cătră uni corpii se măsură prin 
cantitatea de travaliii care el 'este capabili de a face. 

Travaliulă însuși se măsură în mecanică în modulii ur- 
mătorii: Se ne închipuimit că avemi o greutate de unii chi- 
logramii; pentru a o ridica la o înălțime de uni metru tre- 
bue se facemii unii travaliii Gre-care. Acestit travaliii necesari 
pentru a, ridica o greutate de ună chilogramii la :0 înălţime 
de unii metru este unitatea cu care se măsură travaliulă; el 

"se numesce: chilogramometru. 

Se avemii, spre esemplu, unii corpii materiali care pote 
ridica unii chilogramii -la.0 înălțime de 1, 2, 3,... n. metri; 
noi vomit qlice că el posede o energie de 1, 2, 3... n chilo- 
gramometri, căci el e capabili dea produce unii travaliii de 
1, 2, 3. n chilogramometri. 

Tot de asemene, energia unul corpi va â de 1,2 2, 3,.p 
chilogramometri, când va produce unu travaliii capabili de a 
ridica, la, o înălțime de unii metru, o greutate de 1 2, Sue. P 
chilograme. 

De aice resultă că dacă unii corpii pote. produce unit 
travaliii capabili de a ridica o pondere P la o înălțime I, 
energia sa va fi=—IP. 

138. Energie actuală şi potenţială. Energia, unul 
corpi pote se fie de două feliuui : actuală și! potenţială. 
Ii Dicemi că unii corpi are 0 energie actuală atunce când 
aflându-se: în mișcare, pote produce uni travaliii chiar în mo- 
mentul în care îlii considerămii. Aşa, curentulii unui rii are 
o energie actuală, că-ci el pote înverti, s. e. r6la unei mori 
ce S'ar afla înlăuntrul săi; unii corpii ce cade spre pământi, 
bâmba, aruncată de unii tanti, aii de' asemene o energie: ac- 
tuală, că-ci în mersulii lor potii produce ună travalii.! 

Se considerămii acuma unii corpi grei, atirnatii de uni 
firii la o înălţime 6re-care deasupra - pământului. El nu.va 
pute produce, în acestă stare, nici uni travalii și prin | urma-
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re nu-va av6 nici o energie actuală. Se tăemii însă firulii de 
care el era atirnată; imediatii-el se va pune în mișcare şi 
în timpii cât va căd6 spre pământii va poseda o energie ac- 
tuală. Unii asemene corpii care, în starea în care se află, nu 

“produce nici unii travaliii în momentulii în care îlii considerămii, 
dar care totuși are în el putinţa de a produce unii asemene 

travaliu, se dice că posedeză 0 energie potențială. Astfeliii, 
apa închisă întruni eazii are într'insa o energie potenţială, 

că-ci îndată ce vomit deschide zagazurile ezeturei, ea se va 
pune în mişcare şi va deveni capabilă de a produce unii tra- 
valiit actualii; încărcătura de pravii, ce se află intro puşcă 

'sâii unit tuni, are de asemene o eneigie potențială, că-ci a- 
prindând-o,. ea devine capabilă de a arunca gGnţele sei bâm- 
ba din armă cu o fârte mare putere. 

139. Conservaţiunea energiei. . Se luămit unii copii 
perfect 'elasticii, spre esemplu, o bombă de ivoriii, grâa de 
uni chilogramii, şi se o aruncămii vertical în sus cu o re- 

pegiune iniţială “de 9,8 metri. Esperienţa ne arată că ea se 
va ridica cu o repegiune din: ce în ce mai mică, pănă la' 0 
înălțime de 4,9 metri, efectuând unii travaliii egali cu 4,9 

chilogramometri (13 7). Agiunsă aci, ea nu se va putea ridica 
mal sus, prin urmare, în acelii momentii energia sa actuală 
este nulă. In realitate însă energia corpului nu ait fost per- 

dută în ridicarea sa în sus; ea ait fost numai transformată 
într'o cantitate egală de energie potenţială. In adevăr, dacă, 
bomba e lăsată în libertate la înălțimea de 4,9 metri, ea va 
căd€ în gios cu.o repegiune: din ce în ce mai mare, astfeliii 
că, în momentulii: când va atinge pământul, repegiunea sa, 

va fi just egală cu 9,8 metri. Se presupunemii acuma că bm- 
ba întălnesce pe: pământii unii planii perfect elasticii, atunce 

se va ridica din. noii. în sus până la o indițime de 4,9 metri 

Și aşa mai departe. . 

Din esemplulit acesta resultă, dară că energia actuală 

a unui corpii se pote transforma într'o cantitate egală de e-
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nergie potenţială, şi energia sa potenţială se pâte transfor- | 
ma într'o cantitate egală de energie actuală. In nici unii casti 
însă nu pote av€ locă cea mai mică perdere de energie. 

Se luămi din contra o bombă de plumbi, care nu este 
elastică ; aruncând-o în sus cu o repegiune de 9,8 metri, ea 
se va ridica întocmai ca şi bomba de ivoriii, pănă la o în- 
nălțime de 4,9 metri, energia sa actuală transformându-se în 
energie potenţială. Lăsându-o atunce se cadă, ea va agiunge 
pe pământii cu o repegiune de 9,8 metri, însă lovindu-se de 

planulit pe care au căgută, se va turti și nu va put6 se se 
ridice din:noii în sus. Energia sa: potenţială nu va mal fi 
dară transformată acuma în energie actuală. Observând b6m- 
ba cu unii termometru, noi putemii constata, că temperatura 
sa ai devenitii mai înaltă. Energia de mişcare a corpului | 
nu aii fot dară perdută nică în casulii acesta; ea aii fost 
numai transformată întrunit altii geni de energie, în ener- 
gie calorifică. | , 

In cursulit studielor nâstre vomii vid€ şi alte esemple 
de asemene transformări ale energiei. Așa; căldura se pote 
transforma în mişcare, în electricitate, în lumină ; electricita- 
tea se p6te transforma în. mișcare, în căldură, în lumină, și 
așa mai departe. Astfeliii, putemii dice că tâte fenomenele fi- 
sice şi chimice, care se produci în lume, nusunt de cât ma- 
nifestaţiuni ale acestor transformări ale energiei. 

In tâte aceste transformări înse, energia este nedestruc- . 
tibilă. - | N 

140. Ecivalentulii mecanicii alii căldurei.+ Esperi- 
ența aii arătatii că una și aceeși cantitate de energie se pâte 
transforma în totduna în una și aceeși cantitate de căldură. 

Fisicii aii căutatii se măsure care este cantitatea de e- 
nergie, .esprimată în chilogramometri de travaliă, care pâte 
se producă o cantitate de căldură egală cu.o calorie, | 

Acâstă cantitate se numesce ecivalentulii mecanici ali 
căldurei,. E
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Pentru a măsura val6rea ecivalentului mecanicii ali căl- 
durei, Joule se servea de metoda următâre : ” 

  
  

            

          

  

Fig. 91, 

Intruni calorimetră (îs. 91), se află aședată o acsă 
verticală prevădută cu aripi. Pe acsă este învărtiti uni firi 
care trece apoi pe unii scripete și de capătul căruia este 
atirnată o greutate. Acâstă greutate, cădend în gios, desfă- 
şură firulii de pe acsă şi o face se se învertescă, în giurulii. 
ei înseși; aripele, frecându-se de apa calorimetrului, producit | 

căldură, Lângă greutatea ce cade se află o linie graduată 

prin agiutorulii căreia putem măsura înălțimea de care. s'aii : 
scoboritii. Immulţind acâstă înălțime prin val6rea greutății 

- atirnate de firii, vomii ave travaliulii produsi (137), şi prin 
urmare şi energia transformată în căldură. Pe de altă parte, 

calorimetrulă ne permite se' măsurămii (132) în calorii can- 
titatea, de căldură ce ai luatii nascere. Avemii dară tâte ele- 
mentele necesare pentru a: afla care e numărul chilogramo- 
metrilor întrebuințaţi pentru a produce o calorie. 

Din aceste esperienţe, precum și din altele, în detaliulti
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cărora nu putemii intra, S'aii găsiti că pentru a produce o can- 

titate de căldură de o calorie, avemii nevoie de 425 kilogra- 
mometri de travaliii. Valrea ecivalentului mecanicii ali căl- 
durei este dară de 425 kilogramometri. 

Căldura la rindul ei se pâte trasforma, în . travaliii. 
Așa se întâmplă, spre esemplu, în .machinele cu vapori. In 
casulii acesta, unii chilogramometru de travaliu este produsii 

de cătră o cantitate de căldură egală cu 233 = 0, 002353 de 

calorie. Valdrea acesta se -numesce ecivalentalii calorifică, 
“ahi chilogramometruli, 

MACHINA CU VAPORI 

141. Ideea de a utilisa puterea elastică a: vaporilor la 
producerea, puterei mișcătOre este datorită lui Denis Papin. 
„(1690). Acâstă idee totuși nu fu realisată industrialminte de 
cât la începutulii seculului al XVIII. Newcomen construi la 
1715 prima mașină cu vapori, care „punea în mișcare o 0 pompă - 
destinată 'de a 'scâte apa din minere; 

“James Watt transformă complet machina lut Newcomen 
şi o aduse în 'starea de perfecțiune în care servesce: astădi 
în îndustrie. Astfelii, Watt pote fi consideratii ca adevăratulii 

- inventatorii ală acestei machini, care aii coritribuitii atât de 
puternic la, realisarea progreselor industriale şi economice din 

_secolulii nostru, 

142. Principiulii machinei cu vapori. Se avemi | 
unii corpi de pompă în lăuntrul căruia, se pote . mişca unii 
pistonii. Corpul de pompă comunică cu o cutie, ce se află 
lângă dinsul, prin două canaluri, unul la partea superiră și 
altul la . „partea inferidră, (fig. .99).. Uni alit tveile canalii 0 
pâte “stabil comunicațiunea, între interiorulii cutiei Și unii vasă” 
EH plini cu apă râce şi numiti condensatori (îg. 93).
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In lăuntrul cutiei se află uni mici saltarași, care se 
pote mişca în sus și în gios de alungul păretelui de Jângă 
corpulă de pompă în care sunt cele trei canaluri de care 
am vorbită. In păretele cutiei, 
opusii saltarașului, se află urii tupii i 
prin care pâte pătrunde întrinsa 
vapârea de apă produsă înt”o 
caldare încăldită. 

Se presupunemii că saltara- 
şulii se află ridicatii în sus, precum 
este desemnatii în figura de la 
drâpta. Canalalii de la partea in- 
feridră, fiind liberi, vapârea de 
apă din cutie va străbate print 
însul in lăuntrul corpului de pom- : 
Pă şi, prin puterea sa elastică, va impinge pistonulii în sus. 

Se scoborimii înst saltarașulă în gios, după cum se 
vede în figura de la stînga. Canaluli inferiorit va fi acuma 
astupati de cătră, saltaraşii, cară celii superiorii va deveni 

: liberă; vapârea de apă va pătrunde prin el în corpulii. de 
pompă și va îinpinge pistonulă în gios. Vap6rea ce întrase 

mai inainte sub pistonii va eşi prin canaluli inferiori în sal- 
tarașii și de aice, trecând 'prin tubulii o, se va duce în con- 

„ densatorulii H unde se va licefia. Ridicând din noii saltara- 
„Șulă, vapârea va pătrunde prin canalulii inferiori Și va îm- 
pinge în sus pistonul, eară vapârea, care se afla deasupra, 

  

va eși prin canalulă superiori în saltarașii, de unde trecând ... 
prin o, se va condensa în condensatori, şi așa mai departe. Se 

De aice videmi că ridicând şi scoborind succesiv sal-" 
tarașulii, pistonulii, împinsti de cătră puterea elastică a vapo- 
rilor de apă, s6 va mişca și el succesiv în sus şi în gios. 

Aceste mișcări rectilinie ale pistonului potii se fie trans- 
formate înta*0 mișcare circulară aprpe uniformă. 

Pentru acâsta, c6da pistonului este mal întâi „eunită 
1
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cu capătul C ali unui ridicători COC, mobilă în giurul 
puntului O și numitii balanţierii. Este evident, că dacă pis- 
tonului se va sui în sus, balanţierulii se va mișca și el, cu 
capătul CO în sus, eară cu OC în agios. Pistonul din contra 

  
| "Fig. 9%. 

scoborindu-se, va trage în gios capătulii CO, pe când 00se 
va ridica (Ag. 93). E 

C6da pistonului. nn pâte însă se fie reunită de adreptul



MACIIINA CU VAPORI 163 

cu estremitatea C a balanțierului.. In. adevtr, balanţierulă, miș- 
cându-se în giurul acsei O, va descrie, cu capătulii să i 6, 
unii arci de cerci. Coda pistonului nu se va mişca numai 
verticali, ci va fi trasă în acelaşi. timpi și înti”o direcţiune. 
laterală. Astleliă, când balanţierulii va fi orizontalii, capătul 
seii O va ocupa posiţiunea estremă la care pote agiunge cătră 
stînga; când înse CO se va ridica sâi scobori sub' orizon-. 
tală, puntulu C, urmând arculă de cercii pe “care îl descrie 
in mișcarea sa, se va duce cătră drâpta, trăgând în acestă, 
parte şi c6da pistonului. 

Pentru a înlătura aceste mişcări laterale, care ar dete-! 
riora în fârte. scurt timpi pistonulii, coda sa este reunită de. 
balanțieră prin intermediarul unui paralelogramii BCDA, 
articulatii în punturile B,C,D Și A. De desubtul! ramurei BA! 
a paralelogramului se află o altă ramură, articulată; cu unii: 
capătii în A; eară: cu colulaltă capătii fiesatii de câda pisto- 
nului, ceva mai gios de B.. 

Prin acâstă disposiţiune, mișcările laterale ale codii pis-: 
tonului sunt înlăturate; co-ci când capătului C: ali balanţieru- 
lui s'ar duce, spre esemplu, spre stânga, ungiurile din B şi 
D ale paralelogramului se vor deschide, ramura "CB se va 
înclina cu - estremitatea sa B spre “drepta, şi coda pistonului 
va remâns verticală. Când, din contra, puntulii” O se va mișca. 
spre drâpta,: unghiurile: din -C Şi A se vor deschide, ramura, . 
CB se va întâree cu B spre stînga, eară câda pistonului va! 
fi tot: verticală... 

Mişcările. balariţierului sunt transformate insfioit întro'! 
mișcare circulară prin următâre â disposiţiune : : LR N 

Capătul C” ali balanţierului este reuniti cu o ramură 
CM, numită dielă. Biela, la rindulă seu; este: reunită prin o 
manivelă MO" cu acsa unei roți VV. Este evident că dacă 
C se va scobori în gios, împreună cu dinsul se va scobori 
şi biela, eară capătulii acesteia M va învărti, prin 'agiutorulii 
manivelei MO” acsa roții. Când din contra C' se va ridica,
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biela se va ridica şi ea, continuând de a învărti prin mani- 
velă, acsa roții. 

In modulit acesta, mişcarea rectilinie a pistonului va de- 
termina, prin intermediarul balanţierului, bielei şi a mani- 

velei, învărtirea roții VV în giurul acsei sale '0P.. 

143. Detentă. Escentricii. Dacă am lăsa vaporea se 
între în corpulii de pompă, prin canalulii inferiori sâi supe- 
riorii ali cutiei, pănă în momentulii când pistonulii va agiunge 

lu estremitatea cursei sale, acestii pistonii se va mișca cu o 
repegiune din ce în ce mai mare și va lovi cuo putere con- 

siderabilă peste funduii corpului de pompă; machina se va 
deteriora astfeliii forte repede. Pe de altă parte, este evident 

că tâtă puterea elastică, pe care o aii vaporii din corpulă de 
pompă când pistonul aii agiunsii la fundii, este perdută. 

_ Pentru a înlătura acestii îndoită inconvenienti, vaporii 
nu Sunt lasați se pătrundă în corpul de pompă decât pănă . 

în momentulii când pistonulii ai făcuti numai o parte din 

cursa sa, spre esemplu, o giumatate scii o pătrime. Canalulii, 
prin care ei vinii, este, acoperitii atunce de cătră săltărașii, 

cară pistonulii continuă restuli cursei sale, împinsii de pute- 
rea elastică descrescendă a vaporilor ce întruse mai întâiii în 
corpulii de pompă. In modulii acesta, puterea cu care el lo- 

vesce peste fundii este micșurată, eară pe de altă parte se 
face o însemnată economie de vapori. 

Am vădut că întrarea vaporilor “în cilindru este regulată 
prin mişcările saltaraşului. Aceste mișcări se faci, în modii 

automaticii, de cătră înseși machina cu vapori. Pentru acâsta, 
pe acsa roții se află lipiti. unii discii cirtularii c (fig. 94); 
centrulii discului înse nu coincidâză cu centrulii acsei, și din 

„acestă causă el este numitii escentriciă. Când acsa se va în- 
„vărti. în giurul ei însăși, escentriculii va veni succesiv în 

. posiţiunile însemnate în figuri prin linii pline sâă prin punte. 
Pe escentricii este unii inelii, care se pote mişca liberi în
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giurul sei, și. de care este lipită unii lungii triunghiă de me-. 
tală T. La vărvulă seii a, triunghiulii este reunitii cu unii 1î- 
dicătorii abc, mobilii în giurul puntului: d.- * Pe ramura be este 
însfirșit anticulată câda d a, saltarașului. 

  

  

Fig. 91. . 

Dacă prin mișcarea acsei, escentriculii “va fi întorsii la 
drepta, triunghiulă T va fi împinsă și el înainte, eară ridi- 
cătorulii abc, venind în posiţiunea indicată în figură. prin 
punte, va ridica saltaraşuliă în sus. 

Dacă din contra escentriculii se va mişca spre stînga, 
triunghiului 'T va .trage ridicătorulă îndărăpt în abc, şi salta- 

"rașulii se va: scobori. 

„144. Condensatorii. Pompe. Caldare. Vapârea care 
esă din cilindru vine întruni condensatori, unde se licefi- 
6ză. Acestii condensatoră se compune dintruni vasii cilin- 
drici H (fig. 93) aşedatii înlăuntrul unui vasti plinii cu apă 
rece RR. Uni tubi t t aduce apa rece în condensatori. 

Alăture cu condensatorulii se află o pompă aspirantă 
EF, acărui pistonii P este reunitii print”o câdă cu balanţie-. 
rulii, Acâstă pompă aspirâză apa din condensatorii, încăldită 
de cătră vapâre, şi o vârsă întruni vasi PR”, 

O a doua pompă W, a cărui pistonii eşte de asemene 
reunitii prin c6da XY de balanţieii, și prin urmare pusii în 

mișcare de cătră acesta, -aspirâză apa caldă din BR”, pentru 
a 0 respinge apoi în căldarea destinată de a produce vaporii. 

Caldarea are, în practică, forme deosebite, care tâteaii
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de scopii de a -utilisa cât se. pâte mai bine căldura focula- 
rului pentru încâldirea apei și producerea vaporilor. 

145. Machini diverse. Machina descrisă mai sus 
pote se fie modificată în diverse moduri, după necesitățile în- 
trebuințerei sale. . , 

Vomi indica unele din aceste modificări care. sunt mai 
usitate în industrie. 

“Machinele cu balanţierii fiind pre volumindse, se con- 
struescii machine în care acâstă parte este suprimată. Câda 
pistonului este reunită atunce de adreptul cu biela și cu ma- 
nivela. . 

In alte modele, cilindrulii, în loc de a fi verticali, este 
așegatii orizontili, şi coda pistonului este de asemene reu- 
nită cu Diela fără intermediaruli balanţierului. In general, 
machinele de genuli acesta sunt aședate pe: râte, pentru a 
put fi transportate din loci în loci şi se numescit locomobile. 
Condensatorulii, în casulii acesta, este suprimatii, eară vap6- 
rea, ce iesă din cilindru, se perde în aeră. 

Se dă numele de locomotize, machinelor destinate de a 
pune în mișcare. vagânele drumului de ferii. In locomotive, 
căldarea, forinată din mai multe tuburi orizontale, printre care 
pâte circula flacăra focarului, este așegată pe râte. De o parte 
şi de alta a căldărei se află câte unii cilindru orizontală. Co- 
dile pistânelor sunt reunite direct cu bielele, eară manivelele 
acestora învărtescii ossiea unei părechi de râte. Yapsrea, 

” eșind din cilindru, trece prin uni tubit în coșulii focarului, 
“de unde se perde în aerii. 

PRNOMENE METEOROLOGICE. 
146. Unu mare numării din fânomenele naturale ce se 

petrecu sâii în atmosferă, sâi la suprafața pământului, sâii în 
apele mărilor, sunt produse de cătră căldură. Așa sunt: va-
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riaţiunile temperaturelor la suprafaţa pământului cu loculit și 
anotimpulă, nourii, pl6ea, venturile, curenții mării ş. a. 

Tâte aceste fenomene aii o forte mare înriurire asupra 

tuturor fiinţelor vieţuitâre de pre pămentii și prin acesta și a- 

supra omului şi lucrărilor sale ; de aceea studiulit -lor este 
însemnată, nu numai din puntuli de vedere curat sciințifici, 

„dară și din causa folosului practicii ce pâte aduce omenire, 
Vomii resuma aci cercetările cele mat principale făcute: 

1) asupra variaţiunilor temperaturei la suprafața pământului ; 

2) asupra variaţiunilor presiunii atmosferice şi asupra vântu- 
rilor; 3) asupra curenților marini; 4) asupra meteorelor pro- 

duse de vapârea de apă cuprinsă în aerii. 

VARIAȚIUNILE 'TEMPERATURELOR PE PĂMENTU. 

147... Observaţiuni termometrice. Pentru a observa 
temperatura întună locit Gre-care, termometrulii se așcdă la 

dor metri aprâpe deasupra pământului, la umbră, şi înta”o 
posițiune astfeliii ca .se fie apăratii de căldura radiantă care 
ar put€ se i-o trimită si pământuliă să zidurile din pregiur 

încăldite de radele s6relui. 
Dacă înti'o di-noptime facemii, cu agiutorulii unui ase- 

mene termometru, unit numării de observaţiuni, la intervale de 
timpii destul de apropiete pentru ca schimbările se fie neîn- 

semnate, și dacă împărţimi suma temperaturelor căpătate prin 

_numărulii observaţiunilor, coţientulii se numesce femperafura 

medie a gilei. Așa, spre- esemplu, pentru a av6 media unei 

dile, putemi face 24 observațiuni din Gră în Gră, și împărți | 

suma, resultatelor căpătate prin 24. Esperienţa ai arttatii că 

0 atare medie diferesce fârte puțin de âceea care ar fi dată 

numai prin trei observațiuni făcute una la amegă-di și cele 

lalte dou& la r&săritulii și la apusulă sârelui. 

„Se întrebuinţeză acuma, în observătoriile neteorologice, 

termometri cari înregistreză singuri resultatele observaţiuni-
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lor lor și prin agiutorul cărora se pote determina cu mare 
precisiune temperatura medie a. dilei. | 
„Dacă impărțimă prin numărului dilelor lunei suma me- 

diilor din tote dilele, căpătămii media lunară, | 
Impărțind prin 12 suma celor 12 medii lunare, avemiă 

media anuală. | | 
Insfirşit, pentru a ave temperatura medie a unui loci, 

trebue se facemii media temperaturelor unui mare numării de - 
ani. Pentru a av€ o medie care se aibă Gre care constanță, 
esperiența ai aritat că trebue cel puțin dece ani de obser- 
vațiuni corisecutive. 

Afară, de determinarea medielor, este forte utilii de a cu- 
nâsce. pentru unit locii care sunt temperaturele cele mai cal- 
de şi cele mat răci, că-ci: ele potii av6 o influență considerabilă 
asupra, ființelor vieţuitâre din acea localitate. Aceste observa- 
ţiuni se facii prin agiutoruli instrumetelor speciale numite ter- 
mometru de macsinutm și minimum, pe care le-amii descrisii 
mai sus (82). 

148. Variaţiunea temperaturelor în acelaş loci. 
Studiând temperaturele aceluiași loci videmii că ele va- 
vieză: 1) în diferitele . 6re ale unei di-noptimi, și 2) în dife- 
ritele anotimpuri ale unui ani. . 

__ In general temperatura. cresce într'o (i-noptime de di- 
min6ţă cu giumatate 6ră înainte de răsăritul sorelui, şi pănă 
cătră 2 6re după mâqă-di, eară de atunce și pănă a doiia qi 
ea merge descrescând. Este. bine înțelesi înse că în acestă 
observaţiune. nu ținemi sâmă de schimbările accidentale de 
temperatură produse prin diverse cause accidentale, precum 
gradului de puritate a atmosferei, vânturile, pl6ia ș. a. 

In decursulii unui anii, în emisfera boreală, temperatu- 
va cresce din ianuarie pănă în iulie, pentru a descresce apot: 
din iulie pănă în ianuarie. Faptulii este inversă în emisfera 
australă, astfelii încât pe când la noi e vâră, peste ecuatorii 
e X6rnă și viceversa, ”
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Esplicarea acestor schimbări de temperatură este fun- 
dati pe cunoscința următârelor fapte: -. 

1) Mai totalitatea căldurei de la suprafața elobului 
vine de la sâre. Fie care suprafață de unii metru patrată 
de pe pământi primesce de la s6re, înt'o minută, o canti- 
tate de căldură egală cu '25,4 calorii. S'aii calculatii că dacă 
acestă căldură, ar fi răspendintă uniform la suprafața pămân- . 
tului ea ar pute se topescă într'unii anii o pătură de ghiață 
ce ar av6 aprâpe 46 metri de grosime. 

2) Radele s6relui nu cadii într'unii modii egali pe pă- | 
mântă. Dacă luămii o localitate 6re care cuprinsă între ecua- 
torii și cercurile polare, videmii că de diminâţă, de la răsări- 
tulă s6relut, 'radele sale cadă ma! înttiii într '0 direcţiune ob- 
lică ; după aceea ele devinii din ce în ce mai verticale pănă 
la amâdă-tdi, pentru a se îuclina din noi pănă la apusii, când 
dispară cu totul. Căldura înse primită de la aceste rade, pe 
0 porțiune 6re care de pământi, este cu atât mai mare cu' 
cât radele sunt mai puțin oblice. 

3) Nu numai sârele trimite căldură cătră pământii. După | 
teoria ecilibriului mobilă alii temperaturelor, acestii din urmă 
insuși trebue se trimită căldură cătră spaţiele ceresci. 

Combinând aceste fapte ne vomi put€ da samă cu ușu- 
rință de variaţiunile temperaturei de care ami vorbitii mal 
sus. In adevăr, în timpuli: dilei, cantitatea de căldură pri- 
mită de la sore, fiind mai mare de cât acea, pe care pimân- 
tulii o trimete cătră spaţiele ceresei, acesta se va încăldi. In 

timpul nopţii din contra, pământulă se va răci, din causă că 
el continuă de a perde căldură in spaţii fără ca se primescă 
nimica îndărăpt de la s6re. In timpul iernei, căldura pri- 
mită de la s6re este mai mică decât veru, din. causa scurti- 
mei dilelor, cât şi din acea a oblicităţii radelor solare. Pe 
de altă parte în acestii anotimpii, nopţile. fiind mai mari, căl- 
dura, perdută de pământă va fi ea însăși mar nare de cât 
V6ra.
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149. Variaţiunea temperaturei cu latitudinea. Ra- 
dele s6relui: cadi :cu atât mai oblic pe suprafaţa pământului 
cu cât ne îndepărtămii de la ecuatorii spre poluri, şi puterea 
lor încălditâre se micşurează cu înclinațiunea. De aice urmeză 
că temperatura ar trebui se varieze întruni modii vegulatii 
cu latitudinea: la ecuatorii ea âr trebui se aibă valrea sa 
cea mai mare, pentru a descresce apoi treptat, atât într'o 
emisferă cât şi în ceelaltă, pănă la poluri. | 

Observaţiunile făcute în deosebite punturi ale globului 
aii arătatii că, de şi acâstă lege a descrescerei temperature-. 
lor are loc în general, totuşi ea este departe de a înfățișa 
regularitatea arătată de teorie. Deseori localități așerlate pe 
paralele deosebite aii aceeși temperatură medie; astfeliu, Que- 
beculii și Christiania ai aceeşi temperatură medie anuală de 
5%, de și cea d'intăiii din aceste două politii se află cu 12 
„grade mai spre sudii de câta doua. Causa acestor neregula- 
rități este datorită mai multor circumstanțe care schimbă îm- 
părţirea naturală a temperaturelor. 

150. Circumstanţe care modifică influenţa latitu- 
dinei asupra temperaturei. Fată care sunt cele mai prin- 
cipale din ele: | Si a 

1) Influența înălțimei.  Esperienţa ai arătati că în fie- 
care locii alii globului, temperatura descresce cu cât ne ri- 
dicămii în sus. Acesti faptii au fost observată atât pe 
munţii înalţi, cât şi în călătoriele aerostatice. Causele care!lii 
producii înse fiind numerdse și complicate, legea după care el 
se efectuesce nu este constantă. Astfelii, Humboldt ai afatii 
o scoborire de 1“ pentru 191 metri de înălțime în munţii 
Anqi din America de sudu; Gay-Lussac, într'o călătorie ae- 
rostatică, aii constatatii la 7000 metri o temperatură cu 400 
mai gi6să de cât la suprafaţa pământului, ceea ce face 10 
pentru 173 metri. Din tâte observaţiunile făcute pănă, acuma, 
se admite că, în terminii de mijlocă, temperatura scade cu 10 
pentru fiecare 180 metri de înălțime. De aici urmeză că, su-
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-indu-ne pe munţi înalță, vomii agiunge înălţimi la, care tempera- 

tura este destul de mică pentru ca se rămână coperite cu omătii 
în tot cursulă anului. Inălţimele însă la care se -află omsturile 
perpetue trebue se varieze cu latitudinea: ele trebue se fie 

cu atâta mai mari cu cât puntulii de observațiune este mai 

apropietii de ecuatorii. Așa, pe când în Andii ecuatoriali o- 
mătulii perpetuit nu începe: de cât la 4800 metri deasupra 

nivelului mărei, în Alpi el are loci la 2700 metri, eară în 

Islanda la 940 metri. 
2) Apropierea mărilor. Localitățile din apropierea 

mărilor ai pe de o parte temperatura medie anuală mai în- " 
naltă, eară pe de alta, temperaturele diverselor anotimpuri mai 

puțin schimbăci6se, de cât în lăuntrul continentelor. Mai mul- 
te cause contribue la acâsta: a) apele se încăldescii și se re- 

“cescii cu mult mai încet de cât pământulii; b) abundența va- 

porilor de apă, care produci dese ori nouri deasupra ţermu- 

rilor, stâmpărâză ardârea s6relui în timpulit qilei, dară în 
același timpu micșureză fârte mult perderea de căldură pe 

„care pămentulii însuși o face prin radiare în timpuli nopţii. 

3) Natura pămentului contribuesce de asemene fârte 

mult asupra temperaturei. Unii locu umedii și acoperită cu o 

vegetațiune abundentă, în care se produce o mare cantitate 
de vapori, va fi mal recorosiă, din causă că acești vapori şi 

vegetaţiunea, absorbii căldura. Unii locit petrosii s6ii năsiposi, 
precum sunt deșerturile Africei, va fi din contra forte caldă, 
din causă că aceste pământuri, fiind răi conducătâre, păstrâ-. 

ză la suprafaţă căldura ce o absorbi. 

4)  Orientaţiunea locului, direcțiunea generală a vântu- 

rilor, mulțimea ploilor şi alte circumstanțe locale, aii şi ele 

o influență însemnată asupra temperaturei unei localităţi. 

151. Linii isoterme, isotere şi isoechimene. Pentru 

a representa modulii cum sunt distribuite în realitate tempe- 

raturele la suprafaţa pământului, Humboldt ai construitii, pe 

chartele geografice, trei genuri de linil și anume:
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1) Linii isoterme, care reunescii punturile de pe pământă 
care ati aceeși temperatură medie'a anului —Dacă distribui- 
rea temperaturei ar atirna, numa! de la latitudine, aceste linii 
s'ar confunda cu paralelele geografice. Numerâsele cause însă 
care modifică, inftuența - latitudinei. faci ca isotermele se fie 
forte neregulate. ' ” „ 

2) Linii isotere, care reunescii punturile ce ai aceeși 
temperatură medie în timpulii verei. 

3) Linii isochimene, care uii aceeși temperatură me- 
die în timpulii ferne. - 

. | 
152. Climatii. Sub numele de climată se înțelege to- 

„talitatea condițiunilor meteorologice la care este supusii unii 
loci în timpul unui anii, şi care potit înriuri asupra 'desvă- 
lirei vieţei animale şi vegetale. 

Mărginindu-ne însă numai la aceea ce privesce distri- 
buirea temperaturei, pământul pote fi împărţitii în trei mari 
zone, care se deosebescii prin temperatura lor medie anuală, 
Aceste sunt: | ' 

1) Zona toridă cuprindend regiunea ecuatorială din- 
tre ambele tropice. Această zonă este caracterisată prin o 
temperatură medie anuală fârte înaltă şi ptinti”'o deosebire 
forte mică între temperatura verel. Și a iernel. 

2) Zonele stâmpărate, cuprinse între tropice şi cercu- 
rile polare. In aceste zone temperatura, medie. anuală devine 
din ce în ce mai mică. eară deosebirea dintre Y6rnă şi vară 
devine din ce în ce mai mare cu cât ne îndepărtămit de e- 
cuatori, 

3): Zonele înghieţate, cuprinse intre cercurile polare și 
poluri, Aci, răcirea. pământului este forte mare în timpul 

nopților ce ținii mai multe luni ; eară în timpulă dilelor, tot 
atât de lungi, încăldirea nu pâte fi de cât fârte mică din ca- 
usa înclinărei cu care cadi pe pământi radele s6relui. In a- 
ceste zone shiaţa acopere perpetuu suprafața pământului.
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- Acâstă împărţire generală a pământului în zone nu este 
îndestulătâre pentru a ne face o idee lămurită asupra distri- 
buţiunei climatelor. Se pote întâmpla ca două localităţi se 
aibă aceeși temperatură medie anuală și cu t6te aceste se fie 
între dînsele o deosebire considerabilă de climată.  Astfeliă, 
Pelkinulii şi Tulusa se află pe aceeși linie isotermă de 120; 

pe când însă la Pelin temperatura medie a verei este 280, 
și acea a lernei de—30, la Tulusa cea d'intăiii este numai 
de 209, eară cea de a doua de 50. Este evidentă că în a- 
semene localități condiţiunile desvălirei omului, animalelor 

și a plantelor voriă fi forte neegale. 
Ținând dară semă şi de temperaturele medii ale lernei 

şi ale verel, climatele aii fost împărţite în: 

1) Climate constante, în care deosebirea între media 
verei și a iernel nu întrece 10 până la 8%. Așa sunt în ge- 
neral localităţile din zona toridă și insulele. 

2) Climate stâmpărate, în care deosebirea între media. 
fernei și a verei nu întrece peste 150, şi 

3) Climate escesive, în care acâstă diferenţă este mai 
mare. In casulii acesta sunt mai cu s6mă localităţile din mid- 
loculi continentelor celor mari. . 

Iusfirșit, pentru cunoscința climatului, trebue se ținemit 

semă și de temperaturele estreme ale unui loci; unii frigi 

mare, “Chiar dacă nu ar ţine de cât câteva ile, pote face cu 

neputinţă crescerea unor animale sâi cultura unor plânte. 

Singurii omulă pare că pâte se resiste mai bine âtât Ia căldu- 

rele cât și la frigurile cele mal mari. Astfeliit Lyon şi Ritchie 

ai văguti, în oasisulii de la Murzuk, ridicându-se termome- 

trulii la 540, pe când căpitanulii Nares, în espediţiunea sa la. 

poluliă Nordii, aii suferitii uni frig de—600. Acești călători 

dară aii pututii suferi temperaturi care diferesciă între ele mai 

mult de cât temperatura ghieței topinde de acea a apei ca- 

re ferbe!
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PRESIUNEA ATMOSFERICĂ. VENTURI. 

153. Presiunea atmosferică se măsură, observând înăl- 
" ţimea colânei mercuriale din lăuntrul barometrului. Acestă, 
observațiune înse este supusă la următorele două cause de ersre: 
1) Barometrulă fiind supusă, în timpulă observațiunilor, 

la temperaturi deosebite, este evident că mercurulă dinti'insul 
„se va ridica s6i se va scobori, după cum acele temperaturi 
voră fi mal înalte sci mai gi6se, fără ca. presiunea atmosfe- 
rel se se schimbe. Pentru a înlătura acestă causă de erdre, 
fisicii aii convenitii se calculeze în totdâuna care, este înălți- 
mea colonel mercuriale la temperatura de zero grade, care 
corespunde cu înălțimea observată în realitate. Acesti calculii 
se pste face cu ușurință dacă cundcemii valorile coeficienți- 
lor de dilataţiune a mercurului și a metalului din care e fă- 
cută linia graduată cu care se măsură înălțimea mercurului, 
precum și temperatura la care s'aii fâcuti observațiunea. 

2) Amii văgutii (59) că presiunea atmosferei devine cu 
atât mal mică cu cât ne ridicămii mai sus, deasupra nivelu- 
lui mărei. Pentru ca observaţiunile făcute în diverse părți 
ale pământului se pâtă fi comparate intre ele, fisicii ai con- 
venitii de asemene ca se reducă aceste observațiuni la val6- 
vea pe care ar av6-0 dacă ele. ar fi fost făcute în totdcuna 
la nivelulii mărei. Formulele care am disi (59) că servescii 
pentru a măsura inălțimele „cu agiutorulii barometrului, ne 
permitii se facemii și calcululii de care vorbim aice. 

-.. Observând barometrulit după intervale de timpii îndestul 
de scurte şi egale, și făcend corecţiunile relative la tempe=- 
raturi și la înălțime, găsimu că presiunea atmosferică pote 
varia în dou& moduri deosebite: 1) într'ună modă regulatii 
Și 2) într'ună modii neregulată. 

154. Variaţiuni regulate ale presiunci.: Variaţiuinile 
regulate ale presiunei atmosferice se produci: 1) în una: și
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aceeși localitate în cursulii unei (ile sci a unui anii, și:2) în 
diverse punte ale pământului în același 'timpi. 

]. Dacă observămii barometrul, în aceeşi localitate, 

din 6ră în Gră, videmii că presiunea atmosferei vari6ză în : 
general, în cursulii unei qi- -noptime. Așa. ea cresce de.la 4 
Gre dimincţa pănă la 10 6re; descresce de la 10 6re la 4 6re 

postmeridiane, pentru a cresce din noii pănă la 10 6re sera.. 
In modulii acesta presiunea presenteză dou valori mucsime, 
cătră 10 6re diminâţa și sâra, şi don& valori minime, cătră 
4 re dimindța şi s6ra. 

Diferența între presiunea macsimă a unei (i-noptini e- 

ste cu mult mai mare în regiunea intertropicală de cât în 
celelalte părți ale pământului. In regiunile stân.părate ale 
emisferei nordice în special, variaţiunea diurnă a presiunei 

este forte dese-ori turburată prin crescerile sâi descrescerile. 

neregulate ale presiunei de care ne vomit ocupa mai" în urmă. 
In cuvsulă unul ani, presiunea atmosferică presenteză 

de asemene 0 variaţiune regulată, mat cu semă în interiorulii 

continentelor. Așa, în genere, ea e mai mică în cursuli lu- 

nelor de vară de cât în timpuli iernei. 
II. : Se observămii barometrulii, în același timpi, în di- 

verse punte la suprafaţa pământului, și se înscriemii pe o 

chaută geografică resultatele acestor observaţiuni simultanee. 
Se reunimii apoi prin linii tote localităţile care ai aceeși 
presiune. Curbele căpătate în modulit acesta, se numesc 

isobare, sâii curbe de egală presiune. 

Se numescii isobare mensuale curbele care reunescii 

punturile de pe păm&nti care ai aceeși presiune medie în- 

cursulii unei luni. a Da 

Se numescii isobare anuale curbele care reunescii pun- 

turile ce ati aceeași presiune medie întruni anit.: a 

Dacă observămii isobarele mensuale videmii că în ge- 

neral, presiunea este mai mică în localităţile calde de cât în 

cele mt răci. Faptulii acesta: pote. fi esplicatii cu ușurință...
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In adevăr, în o regiune caldă, aeruli se dilatâză, devine! mai 
ușorii și prin urmare presiunea sa trebue se fie mai mică de 
cât în localităţile mai râci, unde aerulii fiind mat puţin di- 
latati, densitatea sa este mai mare. 
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Charta alăturată (fig. 95) în care sunt înscrise presiu- . nile medii din luna lut iulie în 'oceanulii Atlantică, ne pre- 
sentâză unii esemplu despre modulii cum se construescii lini- ele: isobare; ea ne arată în același timpi cum variâză pre- . 
siunea în diversele părți ale Atlanticei. Aşa,. videmă că pre- 
Siunea este macsimă în apropiere de insulele Asore, şi că ea 
descresce apoi, de giurii împregiuri, cu atât mai tarecu cât 
ne îndepărtămii de acesti punti. | 

155. Variaţiuni ner sulate ale presiunii. Variaţi- * unile. presiunii, care presenteză Gre care regularitate, nu.potii
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se:fie  observate:în general 'de cât când:luăm. în considera- 
iune presiunile medii lunare s6u anuale. Când din contra: 
studiemii isobarele construite pe chartele geografice în fie- 
care (i, videmă forte adese ori. că presiunea, cresce si des- 
cresce întruni modă neregulată. -. - 
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Aceste schimbări neregulate ale presiunii potii .se pre-: 
senteze două caractere deosebite: | 

1) In unele casuri esistă unii puntit. în care presiunea: 

este minimă; în giurul acestuia ea merge crescând din ce în ce 
“ 1
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mal tare, astfeliii încât isobarele aii forma unor linii cireula- 
re, mai mult sii ma! puțin regulate și concentrice. Uni ase- 
mene sistemi se numesce sistem ciclonică. Figura. 96 re- 
presenteză unii sistemii ciclonicii; în centru se află uni punti 
în care presiunea este numai de 732 m.m.; prima isobară re- 

“unesce localităţile în care presiunea este de 736m.m.; a doua 
isobară-pe acele în care presiunea este de 740 m.m. și așa 
mâi departe. ER3 o 

: 9) In alte casună presiunea este macsimă: la centru şi 
merge apoi descrescând cu cât ne îndepărtămii de puntulii 
centrală. Isobarele aii atunce uhi aspecti analogii cu acelii 
ali isobarelor mensuale din Atlantica, representatii în figura 
95, eară sistemulii pârtă numele de auticiclonă, 

156. Venturi. Vânturile constaii întro mișcare mai 
mult sei mai puţin repede a aerului atmosferic, | 

Ele sunt produse prin neegalitatea presiunii atmosferice 
în diversele locuri de pe pământii. | | 

Dacă presiunea ur fi aceeşi în tâte părţile, este evident 
că aerulii, având aceeşi densitate peste totii loculii, ar sta în 
nemişcare. Scimii însă că acâsta nu se întîmplă în atmosferă, 
unde presiunea este în general neegală în deosebite locuri. Se 
presupunemii că avemii o localitate unde presiunea este mar ma- 
re; aerulii de aice fiind mal densii, se va pune în mișcare 
cătră localitățile unde presiunea este mat mică. 

In sistemulii ciclonici “ar trebui dară se avemi vânturi 
care se sufle din tâte părțile cătră “centru, perpendicular cu 
isobarele. Intrunii anticicloni, din contra, vânturile ar trebui 
se:mârgă de la ceritrulă de mare presiune cătră periferie. 

Acestă direcțiune a venturilor, perpendiculară cu isoba- 
rele, este în realitate schimbată, prin mişcarea. de rotaţiune a 
pământului, Ia i 

Pentru a înțelege cum-acâstă causă modifică. direcțiu- 
nea vânturilor, se: considerămii unii -ciclonii (fig. '97) care se 
produce în emisfera nordică. In puntulă A, “spre esemplu, ar
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trebui se bată unii. vântii în direcţiunea Af, cătră centrulii de 
mică presiune. Pământulii însă se învertesce în giurul acsei sale, 
de la apusii spre răsăritii, făcând unii giurit completit în 24 6re. 

Yorma sa fiind aprope sferică, fiecare din punturile lui. se mişcă 
cu atât mal repede cu cât este mal aprâpe de ecuatorii. Astfeliii 
la ecuatorii repegiunea, de rotațiunea fiecăr ui puntii alii globului 

este de 46 lege pe. 6ră,. ... one eeread 

pe alii 40 gradii de la- A. 

titudine ea nu este de . 
cât de 319 lege pe 6ră. 4 

Aerulii din A. dară, mer- 
gând cătră sudii, va în- 
tălni pături de aerii ca-. 

re” sunt fanimate de o 
vepegiune dince înce : n: 
mai mare de la-apusi . "DP 
spre răsăritii ; el va re- SS 
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și cum ar fi împinsii de . - Fig. 97, 
la răsăritii spre apusi, i a 
din A câtră f'. De aice urmeză că aeruli din A, fiind trasi 

în același timpă spre f prin micșurarea presiunii, şi spre f prin 
mișcarea de rotațiune a pământului. —va apuca în definitiv 
direcțiunea diagonalei paralelogramului construitii pe Af şi Af. 

Vântulii nu va sufla dară perpendicular, ci oblic pre isobare. 
» Același lucru întâmplindu-se pentru tote punturile B,; D, 

G, din ciclonii, videmii că vântul: va sufla, în giurul.cen- 
trului de mică presiune, într'o direcţiune care. este contrară, 

pentru emisfera n6stră, cu acea în care se. mişcă acele într 

unii ceasornic, ; - 
„Dacă amit repeta aceleşi raționamente pentru casulă 1 U- 

nui anticiclonii;, amii.vid6. că vântului suflă, în giurul centru- 
lui de-mare presiune, în acelaşi sensii în care se: mișcă acele 

întruni ceasornicii. : i
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“Aceste regule relative la relațiunea ce esistă între. di- 
recțiunea vântului și presiunea atmosferică, ai fost formulate 
de cătră Buys-Ballot în următoriulii modii: ' 

„Dacă ne întârcemii cu faţa în partea. de unde bate 
„vântulă, presiunea atmosferică va fi mai mare cătră stinga 

"de cât cătră drâptat,  -: | | 
Acâstă lege se aplică numat în emisfera nordică ; pentru : 

cea sudică, lucrurile se petreci întruni modă inversă. 
La suprafața pământului se observeză trei genuri de vân- 

turi: 1) vânturi constante, care suflă în unele regiuni ale .- 
globului într'aceeși direcţiune în tot cursulă anului; 2) vânturi: 
periodice, carei schimbă direcțiunea întrunit: modii regulatii 
după 6re care intervale de timpi: Şi 3) vânturi neregulate. - 

157. -Vânturi constante, In regiunea intertropicală. 
suflă * regulatii, în tot cursuli: anului, două vânturi: unul în 
emisfera nordică de la nord-ostii cătră sud-vestii, şi altul în 
cea sudică de la sud-ostii cătră nord-vestii. Aceste vânturi: . 
constante se numescii alizate. Ele umplură de spaimă pe com- 
panionii lui Cristof Columb, cari intâlnindu-le necontenit în... 
cale, desperară de a se mai put6 întârce îndărăpt şi se re-. 
sculară în. contra nemuritorului descoperitor ali Americei. 

Eată cumse esplică producerea alizatelor: . 
In oceanulii .Atlanticii; după cum amii vădutii (154), pre-. 

siunea veri6ză întruni modă regulatii, astfeliu încât ea, pre- 
sentâză, în' tot cursuli anului, aspectulii unui anticiclonii (fig. 
95). Din cele ce am dis, relativ la .relațiunea care esistă între 
presiunea atmosterică și vânturi (156), .resultă că vomii av6, 
în-partea din emisfera nordică a acestui oceani, .0 :serie de 
venturi care vori merge, în giurul centrului de mare presi-. 
une,.în acelaș sensii cum mergi acele întrunii ceasornicii 
(fig 98). La sudulii: Asorelor. și în apropiere. de tropiculii. 
Cancerului, vomii' av6 unii vântii: care 'va sufla de la nord-ostii 
cătră sud-vestii; acesta este alizatulii nordici. |
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„In emisfera, sudică din contra curenţii atmosferici tre- ” 
Duind să mârgă, în giurul -centrului de mare presiune, în 
“sens inversă de cum mergii acele întrunii ceasornicii, aliza- 
tulii va sutia, în regiunea tropicului Capricornului, de la sud- 
ostii spre nod-vestiă. . 

  

Fig. 98. 

158. Venturi periodice. Cele mai însemnate dintre 
vânturile periodice sunt brisele și musonii. 

| Brise. Pe ţermuri -se observâză deseori că, în timpulă: 
dilei, suflă: regulată - unii 'vântii de la marea: spre. uscati, eară 
în timpuli nopţii, de la uscatii spre marea. Iată care este 

causa acestor vânturi numite brise: In timpulii gilei pămân- 
tul, având o putere absorbitâre pentru căldură mai mare de 
căt apa mărilor, se.va încăldi mai tare, şi aerul care se află
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deasupra sa dilatându-se, presiunea atmosferică se va micșura. 
Va trebui dară se avemii unii curentii care va veni de la ma- 
rea, unde presiunea este mai “mare, cătră uscatit unde pre- 
siunea este mai mică.—-In : timpulit nopții din contra pămân: 
tuli, recindu:se mai tare,  vântuli va sufla” dinspre dînsul 
cătră marea. N 

Mussoniă sunt, vânturi care suflă regulat, în unele regi- 
uni, șese luni înt'o direcţiune şi celelalte ese în direcțiunea 
opusii. Cei mai importanţi mussoni se producii în marea In- 
dielor. Vera, înălțimele Tibetului şi fața sudică a Himalayei 
se încăldescii forte tare şi presiunea, devine mică; va trebui 
dară se-se producă curenți de aeră, cari vorii merge în ge- 
neral, în marea Indielor, dinspre Australia şi sudul Africei 
cătră nordii. Ina din contra, acele înălţimi presenteză unii 
minimum de temperatură şi unii macsimum de presiune ; vân- 
turile vorii trebui se 'bată dară într'o direcțiune inversă. 

„159. Venturi neregulate. Vânturile regulate, sâă pe- 
riodice, nu se producii decât întwuni mică numerii de 'regi- 
uni, în care variațiunile presiune! atmosferice presenteză. ele 
înseși Gre care regularitate. In cele mai multe casuri din 
contra, vânturile: de la suprafața pământului își schimbă atât 
direcțiunea cât și intensitatea fără nici o regulă aparentă. 
Ă Dacă comparămit însă aceste vânturi neregulate cu sta- 
vea presiunii atmosferice, videmi că esistă o strinsă legătură 
între ambele fenomene. a | 

Se considerănii, spre esemplu, unii 'sistemi ciclonicii: ca 
acelii representatii în charta de la figura 96. De giur împre- 
giurul centrului de mică presiune vomi: constata că esistă 
curenți de aerii, oblici 'pe isobare și mergând, în general, în 
'sensii inversii de: cum "mergi acele întruni ceasornicii. Causa 
producerei acestor vânturi, precum Şi direcţiunea lor, aii fost 
esplicate mai sus (156). In 'ceea ce se atinge “de intensitatea 
lor; S'aii 'constatatii că ea este 'ci atât mai mare cu cât iso-.
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barele sunt mai apropiete unele de altele. Cu alte cuvinte, cu 

cât deosebirea de presiune între două locuri vecine este mai 

mare cu atâta vântul suflă între -dinsele cu mai mare violenţă. 

Sistemele de presiune anticiclonică sunt şi ele însoțite 

de vânturi; direcțiunea acestora înse este atunce, în emisfera 

nâstră, în același sensii cum mergii acele întruni ceasornicii, 

și intensitatea lor este în general mică. 

160. Prevedere ca timpului... Presiunea atmosferic, 

precum şi celelalte elemente meteorologice, sunt. observate în 

fiecare di, la 6re determinate, atât în Europa cât şi în Ame- 

rica, întunii forte mare numeri de staţiuni meteorologice, 

şi resultatele căpătate sunt, telearafiate imediat la, unii numeri 

vestrinsii de observatorii centrale. Acolo se construescii, după 

cum amii arătat mai sus chartele meteorologice ale fiecărei dile. 

Din studiul atentivii ali acestor charte resultă că cen- 

trurile de mică presiune ale ciclonilor se mișcă, cele mai de 

multe o, cu re care regularitate. Așa, ciclonulii represen- 

tatii în figura 96 avea, la 9 Gre diminâța, cențrulă săi în 

oceanulii Atlantică aprpe de țermurile apusene ale Franţiei; 

la 3 6re după amâgă-di el era în centrulii Franţiei, eară la. 9 

Gre sâra agiunsese în Srviţera. ' 

Cea mai mare parte din ciclon! .vinii în Europa. din « 0- 

ceanulii Atlanticii; că urmeză apoi calea lor cătră răsăritiă 

s6ii cătră nord-ostii.- | -. | - 

Dacă în observatoriile centrale : se constată care este 

direcțiunea unui ciclonii şi repegiunea aprocsimativă a mer- 

sului seit, este evideut că se va putea preved6 care va fi di- 

vecţiunea, şi pănă. la unii punti, chiar intensitatea, vânturilor 

în ţerile prin care el are se trecă. Cunoscând direcțiunea din 

care ai .se sufle vânturile, vomii pute preved€, cu multă pro- 

babilitate, înseși schimbările timpului. In adevăr, unii vântii 

care vine dint'o direcțiune 6re care produce în general unele 

fenomene: meteorologice determinate. Așa, dacă el bate dinspre
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nordi, din lăuntrulă continentelor, temperatura se va răci; dacă 
bate: dinspre marea, aeruli se: va .încărea cu umedslă și tim- 
„pulii va fi nourosii şi ploiosă. | i 

161. Curenţi marini. Neegalitatea cu care este dis-. 
tribuită căldura la suprafața globului pune în mișare apele 
mărilor întocmai ca şi aerulii atmosfericii. Inta?o regiune 6re 
care, marea fiiud încăldită, apa ei se dilateză, devine mai 
rară și merge pe deasupra -cătră părțile mai r&ci, pe când 
de acolo unii curentii inversă se duce pe la fundit: cătră re- 
giunile calde. | 
"Gradul de strătură ali deosebitelor mări, făcându-le: ' 
se aibă densități deosebite, contribuesce de asemene la 'pro- 
ducerea curenților. | 

"Insfirşit vânturile agiută și ele mişcarea, mărilor, ridi- 
când cu uşurinţă talasuri colosale şi împingându-le în însăşi 
direcțiunea lor. | a | 

Se observeză în oceanuri curenți regulaţi, cari circul6ză 
necontenit în aceleși localităţi şi aceleși direţiuni. Cunoscin- 
ţa lor ușureză fârte mult navigaţiunea, de aceea ei aii fost 
'studieţi cu multă îngrijire mai alesi în timpurile din urmă. 

Ca esemplu, vomii cita curentulă care încungiură partea 
nordică a oceanului Atlanticii. 

„Acestă curentii plecă de la termurile apusene ale Afri- 
cel și, agiutatii de vânturile alizate, străbate Atlantica de la 
răsăritii spre apusii aprâpe în direcţiunea ecuatorului. Agiun- 
“gând pe câsta Americei, el se ridică puţin spre nordii pe lin- 
„Să -ţermurile Guyanei, trece prin marea Antilelor, întră în 
golfulă .Mexicului, încungiură țermurile sale, pentru a eși din 
noii în Atlantica, . asemene unui fluvii majestuosii, întrecând 
în, repegiune Amazânele şi Mississipiulă, De aici, sub nume- 
le de riulă Golfului (Gulfstream), el străbate din noii Atlan- 
tica, între 40 şi 45 grade latitudine, de la apusii spre r&să- 

“ritii. şi. se împarte însfirşit în mai -multe ramuri, -Una din a- 
ceste se scobâră cătră sudă de -alungulii Portugaliei pentru a
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se uni cu curentulii ecuatorială. Alte. ramuri încungiură insu- 

“lele Britanice, s6ii străbată pe lângă, ţermurile Norvegiei, 

încăldind tâte aceste localităţi şi. modificându- -le -climatuli.. : 

MEIEORE APOSE. 

162. Roua. ; In timpulii nopților: senine pământuli se 

acopere. deseori cu. mici picături de apă care se numescă roud. 

Producerea acestui fenomenii aii fost esplicată de Wells 

în modulă următoriii. 

In timpulii nopţii, suprafaţa pămentulut continuă se tri- 

mită neîncetată căldură cătră spațiele ceresci, fără a primi 

nimica îndărăpt de la sâre. Ea dară se va răci. Aerul, ce 

se afli în contactii cu dinsa, r&cindu-se şi el, vapârea de apă 

cuprinsă întwinsuli nu -va mai pute sta în acestă stare ci se 

va depune sub formă licidă. . 

"Din acâstă teorie vomii putâ, deduce cu uşurinţă deose- 

bitele circumstanţe care înlesnescti s&u împedecă produce- 

vea rouei. 

1) Roua se de; »une în mai mare cantitate în timpulii 

nopţilor senine că-ci atunce suprafaţa pământului, putând ra- 

dia mai cu ușuință căldură cătră spaţiele ceresci, se recesce 

mai tare. . - 

_.2)  Nourii, precum şi ori ce alte obiecte care acopării 

suprafaţa pământului, împedecă depunerea rouei, că- -ci în casulii 

acesta căldura radiată de pământii îl. este, restituită înapoi 

s6i prin reflecţiune, stii prin. ragliare, şi pria urmare răcirea 

nu se pote face. | 

3) Unii venti ușorii favoresce: formarea ronăi din causă 

că reinoesce cu încetul păturele de aerit care aduci vaprea 

lor deapă şi o depuni. Uni ventă violentă, reînoind cu repe- 

giune aerulii, nui lasă.timpulă se se răcâscă, şi este prin ur- 

mare” unii -obstaculii -la depunerea. rouă,
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4) Natura corpurilor. înriuresce' de asemene -asupra de- 
punerel routi. Corpurile ce ai o putere emissivă mare, radi- 
ând mai “multă căldură, se vori r&ci mai tare de cât acele 
acăror putere emissivă este mai mică. De aceea erba, plân- 
tele, pământulă negru se acopăriă mai ușorii cu rouă de, cât 
petrele, metalele. : - 

163. Negure-Nouri. Când aerulii se răcesce prin o 
causă re care, vapârea de apă cuprinsă într'însul se conden- 
s6ză sub formă de mici picături de „apă, care altereâză trans- 
paranţa sa. Când aceste picături se află în apropiere de su- 
prafața pământului, ele constitue negurele; când din contra 
stai atârnate la o înălţime re care, ele compunii nourii, 
Negurele și nourii sunt dară același fenomeni produsi însă 
la distanțe. deosebite: Acest fapt ai fost constatati de cătră 
toți călătorii ce aii străbatuti prin nouri sâii în ridicările pe 
munți înalţi sâii în călătoriele aerostatice,. i 

Causele care producii negurele şi nourii sunt fârte nu- 
merose; vomi cita câteva din cele mai însemnate. 

In totdâuna -când aeruli este mai rece decât pămentulii, 
vapârea, de apă, ridicându-se întinsul, se va condensa; Ast- | 
felii, primăvâra și tâmna, după r&sărituli s6relui, apele rîu- 
rilor Și a lacurilor încăldindu-se - mai tare:de cât atmosfera, 
se produce la suprafaţa .lor 'o evaporaţiune aburidentă ; vapo- 
rii, formaţi în modulii, acesta, ridicându-se însă în sus dati 
peste pături mai r&ct în care se prefacii' în- negure. In Ingli- 
tera, 'spre ' esemplu,: aerulii este mai răce de cât apa iului - 
Golfului (Gulf:stream) care încungiură țermurile sale ; de aceea . 
acâstă ț6ră-este mai în totdâuna acoperită -cu' negure. 

O altă causă a producerei nourilor este suflarea unul 
ventii caldii şi umedii într'o regiune mal răce. Spre a înţe- 
lege acâsta, se luămi unit esemplu. Unii metru cubicii de aerii 
Saturatii cu vapâre de apă şi la temperatura. de 50, pâte cu- 
prinde 6, 7, grame de vapâre ; unii metru cubicii earăși sa- 
turată şi la 250 pâte cuprinde 22 gr. 5. Se presupunemii. că .
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aceste cantităţi de aeri se amestecă; ele vor cuprinde 29 

gr. 2, si 14 gr. 6 de vapâre pe metru cubicii, și tempera- 

tura amestecului va fi 150. Lu: acâstă temperatură însă uni 

metru cubicii de aeră saturatii- nu mai pote cuprinde de cât : 

13 gr. de vapore; 1.gr.6 dară se va depune sub formă licidă. 

Nourij, fiind compuşi din mici picături de apă, sunt 

grei şi prin urmare ar trebui se cadă cătră pământă. Cum 

se face că ei staii atirnaţi în aeri? - - 

Mai multe cause contribuescii la acâsta. , 

1) Ună mare numări de meteorologi admitii că globu- 

Jele negurelor şi. a -nourilor nu sunt pline. Ele sunt constituite, 

ca beșicele de soponii, dintro peliţă forte subţire, plină în 

Jăuntru cu aeră saturatii de vap6re. Greutatea lor fiind ast- 

felii forte mică, ele nu vorii căd6 în gios de cât forte încet, 

2) In timpulii qilei, pământului încăldindu-se, se produci 

curenți de aerii din gios în sus, cari împingit nourii într'o 

direcţiune opusă căderel lor și "i silescii se se ridice în sus. 

  

    

  

    
fe, SS 

      
3) Când, cu tâte aceste nourii sar scobori în gios, el 

ar întălni în calea lor pături din ce în ce mai calde, în care 

globulele inferire se vor vaporisa; vaporii formaţi se vorii 

ridica în sus deasupra nourului unde, temperatura fiind rece,
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- se vori condensa din noi. Astfelit nourulii, distrugendu-se 
necontenit la partea inferidră, şi reformându-se la partea su- 
peri6ră, rămâne atirnatii în aeru. | | 

164. Ploie—Omătit--Poleiii. Când "picăturele” de 
apă ce compuni nouri! devinii mai mari prin o condensațiune 
mai abundentă a vaporilor, ele nu mai poti sta atirnate în 
atmosferă, ci cadii cătră pământii sub formă de ploie. 

Ploea, recindu-se la, o temperatură mat gi6să de cât 00 
înghiață și formâză, ometulă. Fulgii omătului sunt formați din 
mici cristali, cari dese ori se grupâză între ei pentru a for- 
ma stele cu şese colţuri fite regulate (fig. 99). | 

Se întimplă câte odată fârna se cadă o plâie fină a- 
mestecată cu omătii pe giumatate topită; pământul fiind re- 
ce, picăturile de apă se solidifică şi formâză pătura de ghiață 
lunec6să cunoscută sub nume de poleit. 

Este utilă de a se cunâsce cantitatea de B 
plOie care cade într”o localitate 6re care. Acâs- & 
ta se face prin agiutorulii unui aparati numiti 
pluviometru sâi udometru, Pluviometrulă se 
compune (fig: 100) dintr'o pâlnie B în care cade 
plea, spre a intra apoi într'unit reservorii A, 
In fiecare qi culegemii, prin tubulii cu robinetă 
r, cantitatea de apă căgdută; măsurăm volu= 
muli sei și calculămă înălțimea ce ar ave 
acestii volumi dacă ar afecta forma unui cilin- 
dru având aceeși basă ca și pâlniea. Avemi 
astfelii înălțimea ce ar ocupa la suprafața pă- 
mântului cantitatea de apă cădută. 
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ELECTRICITATE 

EL:BOTRICITATE STATICA 

PRODUCEREA. ȘI DISTRIBUIREA ELEOTRICITĂȚII 

165. Producerea electricităţii prin frecare. Se 
frecăm cu o stofă de postavii sci de matasă, bine uscată, 
) bucată de steclă și apoi se o. apropiemii de nisce corpuri 
uşăre, precum bucățele! de hârtie, strujituri de pene ș. a.;a- 

ceste vorii fi.mai înt&iii atrase de steclă și apoi,. după ce se 
vorii pune. în contacti.cu dinsa, vor fi respinse în tâte păr- 
țile. Acelaș fenomenii se va produce şi cu râșina, ambra, sul- 

furele și.alte substanţe,: când mai întăiii le vomit freca și a- 

poi le vomit apropi€ de; corpurile uşâre. 

_ Aceste fapte dovedescii ca substanțele de -care.  vorbimi. 
aii căpătati prin frecare o proprietate nouă :; se dice atunce: . 

că ele s'ait clectrisatii ;.eară causa necunoscută, care ai dati: 

nascere acestor fenomene,. se.numesce electricitate. 

166; Corpuri bune conducitore şi rele conducă- 
tre de electricitate. Sunt. unele corpuri, pe care ţinându- 
le în mână și frecându-le cu o bucată de postavii, nu le pu- 

temi comunica proprietatea de a atrage materiele ușore ; ast- 
felii sunt metalele. Făcând însă 'cu ele. acestă. esperienţă în 

alte condițiuni, vom isbuti. de. a le electrisa. 

Se luâmii, spre esemplu, .0:bucată. de- metal și se: o:



190 - ELECTRICITATE STATICĂ 

punemii cu unii capătii întruni tubii de steclă (fig 101) scă 
de râşină, de care ţinându-o în mână se o frecămi.  Vomiă. 
ved6 atunce. că metalulă se electrișeză. : 

Corpurile din natură potii fi dară împărţite, în privirea; 
electricităţii, în două clase: d, 

Unele, pe care le putemii electrisa de adreptul” 
„Prin frecare ;—altele pe 'care. nu le putemii electrisa' 

de cât ţinându-le prin agiutorul unei substanțe elec-' 
„trisabile de a dreptul.. E a 

Pentru a esplica aceste fapte, se admite că elec-! 
tricitatea, oul care ar fi natura sa, pote circula cu 

. uşurinţă în unele -corpuri, în timpii ce în altele ea nu 
se pâte respândi decât cu o fârte mare greutate. Cele: 

- dintâi au fost numite bune conducătăre, eară cele 
de ală- doile răi conducitâre de electricitate. - Tâte 
substanțele: care nu potă fi electrisate 'de adreptul 

“sunt bune conducătâre: astfeliu sunt metalele, corpulii 
omului, apa, pamântulit Ș. a.' Tâte:cele' cate: potă' fi 

” i " electrisate de adreptul sunt reii conducătâre, 
fie. 1 op... Electricitatea se desvălesce de o potrivi prin 

> frecare pe tâte corpurile. -Pe cele rele conducătâre însă ea, neputând circula, remâne pe dinsele şi'și manifesteză , ființa sa. prin atracţiunea obiectelor ușore, Pe cele. bune. con: durătâre- din contra, electricitatea produsă prin frecare circu- I6ză în tâte părțile lor cu o mare 'repegiune, şi fiind ţinute în mână, ea trece prin corpulii nostru spre a se duce în pă- mentii. Este dară evident că pe asemene substanţe bune con- ducătâre, electricitatea: ni va pute rămân6,. pentru aşi mani-. festa efectele sale, de cât când vor fi isolate prin altele răi “conducător; o 

      
167. .Esistenţa. a:: două genuri de . electricitate. Electricitatea ce se: desvălesce pe deosebitele corpuri din na- tură. „nu se 'bucură de aceleși proprietăţi. Pentru a ne încre-
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dința despre acesta, se luămii unii micii aparati numitii pen- 
dulii electrici, compusi dintunii. piciorii de steclă întorsi la 

partea superidră în formă de cărligii (fig. 102), de care se - 

află atirnată, prin agiutorulii unui . 

mică bombiţă de mă&duvă de socit. 
Se apropiemii de pendulii o bucată 

de steclă electrisată. DBombiţa de 
socii va fi mal intăiu atrasă ; în- 
dată înse ce se va pune în con- 

tactii cu stecla ea va fi respinsă. 
Pe când bombiţa „este respinsă de 
steclă, se apropiemii de dinsa o bu- 
cata, de reșină electrisată, ea va. 

î atunce atrasă. | Tig 102. 

  

Prin contactulii bombiței cu stecla, este evidentii că ea 
S'aii încărcatii- cu electricitatea ce. era pe acâstă din urniă 

substanță; în acâstă stare. însă fiind respinsă, trebue se con- 

chidemii. că stecla pâte atrage uni corpi ușorii neîncărcatii 
cu electricitate, înse "lit respinge când este încărcatii cu elec- 
tricitatea ce se află pe dinsa însăşi. 

Pe de_altă parte corpulă respinsii de steclă. videmii că 
este atrasii de rășină ; electricitatea, ce se desvălesce pe răși- - 

nă nu se bucură dar: de. aceleşi” proprietăţi ca și acea de pe 

steclă. : 
Din aceste esperienţe putemii se conchidemit: 

1) Că esistă doue genuri de electricitate: una care se. - 

 desvălesce pe steclă şi care se- numesce electr icitate steclâsă, ” 

și alta care se desvălesce pe rășină şi care .se numesce elec- 

tricitate reşinosă ; 

2). Că corpurile: încărcate cu clectricităţi de acelaş 
nume se respingii; eară. cele care ai electricități : contrare 

se atragi.
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"168. Ambele electricităţi se produci în: acelaş 
timpit. Când frecămiă unul de altul două corpuri, fiecare - 
din ele se încarcă în acelaș timpii cu electricitate, Se luămi: 
spre esemplu, două discuri (fig. 103), unul de steclă, eară : 
celulalt de lemniă învălitii cu postarii, prevădute amândouă cu 

a coţii de steclă, şi-se le fre-- 
cămiă unul de 'altul;: apro-: - 

„ piendu-le apoi, pe. fiecare în | 
„parte, de-unii penduli elec- * 

trică, vom constata că cel: . 

  

“Tia. 103. - de steclă stai încărcat cu e-! 
„*. lectricitate steclâsă, și cel de 

postavii cu electricitate răşindșă. N 
| 169. Ipotesa celor două fluide. Pentru a coordona 
t6te aceste fapte, Symmer ai imaginati următârea ipotesă a- 
supra electricităţii: - . a | 

Electricitatea este unii fluidii forte subtilii și fără greutate. 
EI pâte circula cu ușurință în t6te părţile corpurilor bune | 

conducătâre, pe când în cele răi conducătâre stă ficsatii în * 
moleculele lor fără a se put răspândi. 

„Sunt două genuri de: fluide electrice: 'unul positivii care 
este aceli ce se produce prin frecare pe steclă, și. altul me- 
gatiti, care se desvtlesce pe rășină. 

Fluidele de.acelaş nume se respingi, eară cele de nume 
contrarie se atragă. : 5 

Fiecare corpi cuprinde întinsul amendout aceste flu- 
ide în cantități egale; - și întocmai precum o cantitate posi- 
tivă este anulată prin o “cantitate egală negativă, tot ast- 
feliii şi efectele fluidului positivi sunt neutralisate prin efec- 
tele contrarii ale acelui negativii, Prin urmare corpurile ne- 
electrisate trebuescii numite neutre si în stare neutră. 

Când frecămă două corpuri, unul cu altul, electricităţile 
neutralisate se desparti: cea positivă trece în unul, eară cea.
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negativă în celulalt. Din acâstă causă fie-care din corpuri se 
încarcă cu electricității deosebite. - : 

1170. Electricitatea se duce la suprafaţa corpuri-. 
lor conducătore. . Pentru a demonstra acâsta, se luămii o 

sferă de” metalii susținută pe uni pictorii de steclă și se punemii 
peste dinsa dou e- 
misfere care.0o aco-. 
pării perfect, fiecare . 
din aceste fiind pre- 

vădute asemene cu . 
codi de steclă (fig. 
104). Se electrisămii 
apaâratulii cu agiuto- 
rul unei machi elec- 
tiice, care va. f des- 
căisă mat în urmă, 

și apol se ridicămii | 

deodată ambele 'e- 
misfere. Apropiindu- 

le pe fie-care de unii penduli electricii, vomit constata că. 
sunt electrisate; în timp ce sfera nu dă celit mai mică semnii 
de electriciiate : electricitatea dară s'aii dusi în întregime la 
suprafață. | 

  

Fig. 104. 

Ti. Influență formei : corpurilor asupra distri- 

buţiunii eleetrieităţii. “Electricitatea nu se distribuesce în 

  

Fiz, 106. 

Fig. 105, 

același modit pe suprafața: corpurilor care aii deosebite forme, 
13
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pe o sferă, ea se imparte e egal în tote părțile suprafeței 

sale (fig. 105). 
Dacă vomii lua inse unii cilindru, vom coustata că mal 

în t6tă lungimea sa nu se-află decât fârte puţină electricitate 
(fig. 106), în timp ce la capete, electricitatea, se află îngră- 
mădită în forte mare cantitate. ” 

Cu cât capetele unui corpi vorii fi mai ascuţite cu a- 
tâta cantitatea de electricitate ce se va acumula în ele va fi 
pai mare. In adevăr, dacă electrisămii unii corpit terminată 

cu unii vârvii ascuţitii, t6tă electricitatea se duce la capetulii 
“acestul vervu; aerulii atunce.nu o mai p6te isola, ci o lasă 
se se scurgă încetul cu încetul printînsul. 

ELECTRICITATEA PRIN INFLUENȚA 

172. Casulii unui conducătorii isolatii. Când pu- 
nemii unii corpi bunii conducătorii în faţă cu altii corpi în- 

cărcatii cu . elec- 
tricitate, esperi- 

„enţa ne arată că 

celi d'inteiii se e- 

  

| „ leetriseză sub in- 
tuența celui de 

| | ali doile. 
Xe Ep Se luămi o 

sferă C încărcată 

cu electricitate 
| positivă şi isolată 

Fig 107. „> pe unii piciorii de 
steclă (fig. 107) 

şi se apropiemuii de dinsa uni cilindru metalici AP de a- 
semene isolatii, înse în stare neutră Acestă cilindru se în- 
carcă imediat cu electricitate .sub influența sferei, şi anume 

„în «4 cu electricitate negativă, eară în B cu positivă. 
Acestă electrisare pâte fi cu ușurință esplicată în teoria 

  

.
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lui Symmer. In adevăr, “ambele - genuri de electricități tre- 
bue se fie respândite în căntități egale pe fie-care moleculă 
a cilindrului AB, ast-felii încât” se 'şi neutraliseze reciproc e- 
fectele lor. Apropi6nd înse cilindrulii de sferă,. electricitatea, 
positivă din acâsta va atrage. cătră sine -fluidulii de nume 
contrarii și va: respinge în capetulii: cel .mai: îndepărtată e- 
lectricitatea de același nume. :De aice urmâză tot de o dată : 
că pe la migloculă cilindrului nu se va afla nici de: cum e- 
lectricitate, fapti ce putemiă. constata prin agiutoruli : unor 
mici bombiţe de meduvă de socii atîrnate de cilindru, care 
videmii că în .M nu divergâză. 

„Se îndepărtămă acuna cilindrulă AB de sfera C, elec- 
tricitățile ce fusese separate se vori împrăștie în tâte părțile 
sale - neutealisându” Şi reciproc efectele, și el va reveni din 
noii în stare, neutră. 

173. -Casulii unui conducătorii în contaetii cu 
pămentulii.. Pe când cilindruli - AB se află în faţa, sferei 
C, se'lii punemii: în cormunicaţiune cu pământul cu' unulii din 
capetele sale, spre esemplu B ; electricitatea positivă se va 
scurge. în pământii fiind respinsă de C, cară cea negativă va 
"remân atrasă în capetulii A. — Intrervmpend atunce comu- 
nicațiunea între cilindru şi pământii pe de o parte, eară pe de 
alta îndepărtându'lii de sferă, el va remân€ încarcatii numai 
cu electricitate negativă, care-se va respândi pe-totă supra- 
fața sa. Vom încârca dară. în modulii acesta cilindrulii AB 
prin influenţă cu o electricitate de nume contrară cu acea a 
sferei înfluențătâre C. A | 

“Tot acesti 'resultatii vomii căpeta când vomii pune în co- 
municaţiune cu pământul ori care altă parte a cilindrului AB 
fie chiar capetulă seit A, cel mal! aproprietii de sferă, că-ci 
şi atunce cilindrulii, corpulii prin care s'aii stabilitii comunica- 
țiunea și pământulă formeză unii sistemi de corpuii condu- 
câtore în care sfera atrage electricitatea negativă, în părțile
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cele mai apropiete de dinsa, adecă în A, Şi respinge pe cea 
positivă în părţile cele mai îndepărtate, adecă în pământii. 

1i4; Atragerea corpurilor uşâre. Descompunerea 
electricității prin influență ne pune în stare de a esplica fe- 
nomenele. de atragere şi respingere ce se obsârvâză între 
unii corpii încareati cu electricitate şi între unii corpii u- 

“şoră. Se avemii, în adever, un corpi C (fig. 108), încăr- 
cati cu electricitate positivă, în fața căruia se află unii 
corpi ușorii ab, Electricitatea neutră din acestă din urmă se 
: va descompune prin influență ; în a va 

veni fluidulit negativii, eară în d celi 
positivii. Electricitatea, din cilindru va 
tinde dară pe „de o parte se, atragă pe 

— ad, eară pe dealta se'lii respingă. Es- 
perienţa înse aii aretatii că energia cu 
care doue corpuri electrisate se atragit 

s6i se respingi este cu atât mai mare cu cât distanța din- 
tre diusele este mai mică. Puterea atregătore dintre C Şi a fiind 
dară mal mare de cât puterea respingătre dintre C şi d, este 
evident că corpul uşorii ba va fi atrasi de cilindrului C. 

Indată ce comunicațiunea s'ai stabilită între dinșii, e- 
lectricitatea negativă din a se combină cu o parte din elec- 
ticitatea positivă din C; pe al nefiind acuma de cât fluidii 
positivii ca şi pe C, el vorii trebui se se respingă. | 

| 145. Scânteie electrică. Când apropiemi uni con- 
ducătorii în stare neutră de unii corpă electrisati, ca în es- 
periența descrisă mai sus (172), cantitățile de electrici- 

“tate de nume contrarii care sc acumulâză faţă în față 
sunt cu atât mal mari cu cât ambele corpuri sunt mai apro- 
piete. Aglunge uuii momentii în care acțiunea acestor electri- 
cități contrarie este atât de puternică în cât pătură de aerii 
dintre dinsele nu le mal pote separa; ele se combină atunce 
între dînsele producând o trăsetură luminsă şi ferbinte nu- 
mită scânteie electrică. Si 

   
Fig. 108,
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176. Electroscopii. Electroscopulă este unii. aparati 
destinatii de a constata esistența și genulii electricităţii care 
se află pe unii corpii. El se compune din unii clopotii de ste- 
clă, în care întră pe la partea superidră uni cilindru metalicit 
ad (fig. 109), terminatii de asupra prin o bombiţă, a, eară de 
desubt având atirnate, sii doue foi de aurii, scii două fire 
de pate, stii în general două corpuri uşre și bune condu- 
cătore. 

Pentru a ne servi de acestii aparatit trebue mai întâiii 
se'lă încărcămă cu unit genii de 

electricitate cunoscutii. Pentru a- 
câsta, apropiemi de dinsul o bu- 
cată de steclă electrisată positivii. 

Electricitatea neutră din ab și din 
foiți se descompune prin influen- 

- ță; cea negativă este atrasă în a, 

eară cea positivă este: respinsă in 

foiţă, care, fiind atunce încărcate 
cu electricitate de același genii, 
se vorii respinge şi se vorii înde- 

părta una de alta. Se atingemii 
cu degetulii cilindrulii. ad, şi după 
aceea, întrerumpend acâstă atinge- 
re, se îndepărtămii și stecla elec- j Fig. 109 
trisată. După teoria desvelirei e- - 

ectricității prin influență, atât cilindrulă cât și foile. nu vorii 
"mal remân€ încarcate de cât cu electricitate negativă. Foile 

înse, fiind încărcate tot cu același fluidi, vorii sta necontenit 
îndepărtate. 

Electroscopulii fiind ast-feliii preg titi, se apropiemu de 
„el corpulu în care voimii se constatămii esistența și genulii 

electricităţii: Dacă. acelu .corpii va fi încărcatii positiv, foițele 

ce eraii îndepărtate se vorii apropia, că-că electricitatea ne- 

gativă cu care eraii încărcate, fiind atrasă, le părăsesce şi se 
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duce în «. Dacă din contra, pe corpi va fi fluidii negativă, 
foiţele vorii diverge mai tare, clectriteitatea negativă din « 
fiind respinsă într'insele. . ie | 

1471. Machina electrică.  Machina electrică ordinară 

  

    
  
CI aa Fig. 110. 

"se compune dintr'unii. disc circulari de steclă, aşedatii între 
doue colâne de lemnii şi putându-se mișca în giurul acsei 
sale prin agiutorulii unui măneri (fig. 110). In fața acestui 
discii se află doue cilindre metalice, susținute pe piciâre de
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steclă isolătore şi reunite la partea posteridră prin unit con- 
ducătorii. Fiecare din cilindre sunt prevedute la capeti cu . 

câte unii cărligă, care îmbucă stecla. fără ao atinge. Pe căr- 
lige sunt, în partea de cătră steclă, ghimpi ascuţiţi de ase- 
mene metalici. Insfirşit, între colânele de lemni și disculii 
de steclă se află patru perinuţe, dintre care două la partea 

superi6ră și două la partea inferidră, acoperite cu pele unsă 
pe de asupra, sâi cu o amalgumă de cositoriii și mercurii, sâit 
cu aami mussivii. Perinuţele sunt puse în comunicaţiune cu 
pământulii prin catene metalice. 

Când învârtimi discului de steclă în glurul acsei sale, 

el se frâcă de - perinuțe şi se electriseză positiv. Perinuţele 

înseşi se încarcă cu electricitate negativă; acâsta înse se 

scurge în pământii prin catenele metalice. Electricitatea po- 
sitivă din diseii descompune prin influenţă fiuidulii neutru alit 
conducătorilor isolați ; respinge în capetuliă lor 'opusii elec- 
tricitatea positivă, eară pe cea negativă o. atrage pe .vărvulii 

ghimpilor ascuţiţi, de unde se scurge încetul cu încetulii în aeri, 
şi neutralisâză electricitatea positivă din discii. Acesta înse fiind 

necontenit învârtitii, se electriseză din noii, și aşa mai departe. 

Cilindrele machinei se încarcă dară cu cantităţi din ce 

în ce mal mari ds electricitate positivă, Acestă încărcare are 
totuși o margine; că-ci de la 9 

unit timp, fluiduli positivi, ce: 

este deja pe cilindri, respin- 
ge pe acelă ce vine. din noi 

de la discii, și machina nu se 
pote atunce încărca mai tare. 

178. Electroforii. Elec- 
“ troforuli se compune dintr” 

unii discii de râşină (fig. 111) ie cir 
de asupra căruia putemii pune - Fig. 111. 

unii altii discii B de lemnii învelită cu o; foie de cositori, 
prevegutii cu .unii .mănerii de steclă D. 

 



200 "ELECTRICITATE PRIN INFLUENȚA 

„„„- Pentru a încărca acesti aparati .cu electricitate, “Tidi- 
cămii mai înteiă disculii de lemnii și batemi râșina cu o bla- 

„Dă. Roșina 'se electriseză atunce negativ. Punând apoi de 
asupra disculii de lemnii, electricitatea neutră dintr'însul se 

descompune prin influenţă: cea negativă este respinsă la par- 
tea superidră, eară cea positivă este atrasă la faţa inferidră, 
și nu este neutralisată prin fluidulit negativii al râşinei, din 
causa relei conductibilităţi a acesteia. Ating6nd cu degetuli 
discul B, fluidul negativi dinti'insul se va scurge în pă- 
mentii. Indepărtând degetul și ridicând disculă prin coda 
sa, de steclă, el va remân€ incarcati cu electricitate positivă. 

„* Când râşina este odată electrisată, ea pâte încărca în 
acesti modii disculă conducătorii, de mai multe ori, cu elec- 
tricitate positivă. | | 

179. Machina lui Holz. Machina lui Ilolz se com- 
pune dintrunii discii circularii de steclă A, menţinută într”o 
posiţiune ficsă prin patru vergi orizontale de asemene de 
steclă (fig. 112). “ Alăturea cu «acesta se află unii alti doile 
discii circulari de steclă B, sprijiniti pe o acsăreii conducă- 
tâve de electricitate, în giurul căreia se pote învânti cu repe- 
giune. Disculii ficsii A posedeză, “aprâpe de capetele diame- 
trului seii orizontalii, două deschideri. Pe marginea superid- 
ră a deschiderei, de la, stinga se află lipită o fâie de hârtie ter- 
„minătă în gios cu ună virviă ascuţitii f. O altă fâie de hâr- 
tie, terminată de asemene cu unii vervă ascuţiti / ridicati în 
sus, este lipită de marginea inferi6ră a deschiderei din drepta. 
In fața, acestor deschideri, şi de ceelaltă: parte a discului mo- 
bilă, se află doi cilindri de metalii, terminaţi prin v&rvuni as- 
cuțite P şi P'. Codile cilindrilor sunt aședate într'o placă de 
cauteiucii, răi conducitâre de electricitate, Capătulii cogi! 
cilindrului P este terminati Prin o bombă ficsă a; capătulit 
coţțil cilindrului P' este terminatii. prin o bâmbi, 2p,. care: p6- 
te, după voinţă, se fie apropietă sii îndepărtată den, prin a- : 

- 

giutorul unui măneră, de cauteiucit ret: conducăţorii.:
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Pentru a încărca machina lui Holz, apropiemii mai întăiii 
„una de alta bombele 7 şi n. După aceea învărtimii pe deo 
parte disculă mobilă de steclă B, într”o direcțiune inversă 
aceleia în care sunt întorse vărvurile de hârtie 7 și f';.pe 
de altă parte apropiemi de. fâia de hârtie /o placă de caut- 
ciucii dură, electrisată negativ prin frecare. . 

        
, După cât-va timpi de învârtire a discului mobilă, dămit 
de o parte placa de cautciucii și îndepărtămi. încetul: cu în- 

„cetul. bâmba.m de.n..Intre :ambele bombe „se producii atunce 

unii fârte mare numă&rii de scântei electrice, care se succed6- 

ză cu o forte mare: repegiune.
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“Dacă cilindrele P și P' sunt puse în comunicațiune cu 
două mici butelci de la Leyda, care voră fi.deserise mat în 
urmă (183), scânteele dintre bombe sunt mai puțiu 'repeţi, 
înse în același timpi cu mult mai puternice. 

„180. Teoria machinei lui Jlolz. Producerea electri- 
cităţii în machina lui Holz pote se fie esplicată în modulii 
următori : . 

Electricitatea, negativă, cu care ait fost încărcată fâiea de 
hârtie 7, descompune prin influență electricitatea neutră din 
cilindrulii P. Electricitatea negativă este respinsă în n, pe 
când cea positivă se scurge prin vârvurile ascuţite pe dis- 
culit mobili B. Acestii discă, încărcată positivă, mișcându-se în 
giurul acsei sale, agiunge în faţa f6el de hârtie 7. Electricita- 
tea neutră din acesta se descompune prin influenţă, fluidulii 
negativi se scurge, prin vârvuli ascuţitii, pe steclă, eară fbea 
P' vemâne încărcată positivii. Electricitatea positivă de pe f' 
descompune la rândul seii fluidulii neutru de pe conductorulii 
P”; electricitatea positivă este respinsă pe bOmba 7, pe când 
cea. negativă se scurge prin vervurile ascuţite pe disculii mo- 
bilii. Continuând învertirea discului B, părţile sale încărcate 
negativi vinii din noi în faţa foei f şi mărescii, prin o nouă 
descompunere, sarcina negativă a acesteia. Efectele aceste se 
producii la fiecare învârtire a discului mobilii, astfeliii încât 
se acumuleză pe bombele m şi n cantităţi din ce în ce mai 
mari de electricitate. 

"181. Diverse esperienţe. Cu agiutorul machinei e- 
lectrice se potii face diverse esperienţe curiâse. 

1) Clopoţei electrici. Pe 0 vârgă metalică orizontală 
sunt atirnate la capete prin agiutorul unor lanțuri de metaliă, 

„doue timbruri, „In midlocii este uni altă timbru, susţi- 
nută prin unii firii de matasă, şi pusă în comunicațiune cu 
pământulii prin o catenă de metali. Insfirşit, între timbruri sunt 
atîrnate, prin fire de matasă, doue bombiţe metalice. Punând
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acesti aparatii în comunicațiune cu o. machină electrică, tim- 
brurile de la capetele vergel se. încarcă cu electricitate po- 
sitivă (fig. 113) şi atragi cătră ele; bombiţele. Aceste, 'atin- 

“send timbrurile, se electrisză și sunt respinse cătră timbrul 

  

   TI 

Fig. 113. - | Fig, 114. 
din midlocii, cu care punându-se în contactii, se descarcă. 

Bombiţele sunt atunce din noii atrase cătră timbrurile este- 
ri6re, apoi respinse, şi așa mai departe. De câte ori înstele 
vori lovi timbrurile, vorii produce uni sunetii. 

2) Grindina electrică. Se luămii unii clopotit de steelă 
așelati pe unii fundu metalicii care comunică cu pământuli, 
şi se întroducemii pe la partea sa superi6ră unii cilindru de 
metalu terminati prin. ună discit (fig. 114). In lăuntrul. clo- 

potului sunt mai multe bombiţe de meduvă de socii. Sepu- 

nemit cilindrulii în comunicaţiune cu o machină electrică; el 
se va electrisa, va atrage bombiţele şi apoi le va respinge. 
Aceste, venind în contactii cu fundulii “metalică, se vorii des- 
carca, voril fi din noii atrase cătră discii, apoi respinse, şi 
așa mal departe. In modulii acesta, se .vorit ridica și scobori 

necontenit între discii și fundulă clopotului. . 

3). Morișca electrică. Se numesce ast- felii un micii apa- 
ratii, prin aglutorul: căruia se demonstreză îngrămădirea și
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scurgerea electricității prin vârvurile ascuţite. El se com- 
pune (fig. 115) din ' mai multe fire de aramă de aceeși 
lungime, dispuse în formă: de rade, şi având capetele subți= 

ete şi îndoite în aceeşi direcţiune. 
Sistemuli este pusi pe oacsă ver- 
ticală în glurul căreia se pâte 
învârti, și este aședatii pe cilin- 
dvulii unei machini electrice, E. 
lectricitatea, îngrămădită în vâr- - 
vurile ascuțite, se scurge prin aeri, 

care, electrisându-se cu fluidă de 
acelaşi semnii, respinge la rândul 
sei firele şi le silesce se se în- 
vârtâscă într'o direcţiune contrară. - 
cu acea în care sunt întârse ca- 
petele lor. 

  

Fig. 115. 
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182. Condensatorii. Se luâmii unii discă de metală - 
A, susținut pe ună picior de steclă, se'lii punemii în con- 
tactăi cu o machină electrică, și se'li încărciimă cu tâtă elec- 
tricitatea ce o pâte primi în circumstanţele în care esperi- 
mentămă. Forma discului fiind aceeși atât pe deoparte cât şi pe 
ceelaltă, electricitatea de pe dinsul va trebui se fie distribu- 
ită întruni modii simetricii pe ambele sale feţe. 
„Pe când discul A este astfeliti electrisatii, se apropi- 

emii de dinsul unit altii discii B (fig. 116) de asemene isolată prin 
unii piciori de steclă. Tâte fenomenele de înfluință, care 
le amii descrisit mai sus, vorii av6 atunce loci. Fluidulii ne- 
utru din B se va descompune; celii negativă va fi atrasi 
pe faţa mal apropietă bb, eară celi positivă va fi respins 
pe fața opusă Vp. Pede altă parte înse electricitatea, negativă
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de pe î' D va atrage la rândul seii electricitatea positivă din 

A pe faţa sa cea mai apro- 
pietă a a. Faţa posteridră 
a' a' remânend atunce des- 
careată, disculii A devine ca- 
pabilii se ele o nouă sarcină 
de la machină. Acâstă nouă 
cantitate de electricitate ve- 
nită pe A, descompune la 
vândul sei: fluidulii neutru 

de pe B, atrage pe celu ne- 
gativit și respinge pe celi 
positivă; și aşa mai departe. 
Disculă A pâte dară, în a- 

„ceste : circumstanţe, se con- 
denseze pe el o cantitate de 
electricitate cu mult mai mare 
de cât când ar fi singuri. ! 

Se punemii acuma dis- Fig. 116. 
culii B în comunicațiune cu . 
pămentuli ; electricitatea positivă va dispărâ de pe 85. „Disculit 

B nefiind acuma încareatii decât numai cu electricitate nega- 

tivă, acțiunea sa atrăgătâre asupra electricităţii positive, din 

A va deveni ma! mare decât înainte, și o nouă cantitate din 
acesti fluidii va părăsi fața a a' pentru a veni pe faţa aa. 

Fenomenele de descompuneri succesive a fluidului neutru din 
disculii B:se vorii repeta, şi disculii A va condensa nouă can- 

tități de electricitate de pe machină. . - 
Acestii aparatii se numesce condensatori; disculii A se 

numesce colectorii, eară “B discă condensatori, * 

Cantitatea de electricitate care se pâte acumula pe con- 
densatorii este mărginită, că-ci de şi electricitatea dată de 
machină discului A se duce în mare parte pe fața sa inte- 
Ti6ră aa, o parte totuși remâne şi pe a' a”, Când dară acâstă, 
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faţă „va fi tot atât de încarcată câ și machina, atunce dis- 
cală colectorii nu va mai pute primi pe el electricitate. 

153. Butelia de Ia Leyda.. Condensatorii potii se 
aibă forme fârte variate ; în totdâuna inse ei sunt compuşi 
din doi conducători despărțiți prin ună, corpii isolatorii. Celii mal întrebuințatii dintre condensatori este butelia de la Leyda. Acestii aparatii se compune dintr”o butelie de steclă (fig. 117) plină cu foi “metalice; în gâtul e străbate, prin unii dopii 

de plută, o vargă de alamă întârsă la cape- 
tulii seii din afară în formă, de cârligii. Pe 
din afară butelia este acoperită până la trei 
pătrimi aprâpe cu o fâie de cositorii, ce se 
numesce armatură esterioră, pe când foile 
din lăuntru se flicii armatură interioră. Pen- 
tru a Încarca, butelia, puneniti armatura, sa 
interi6ră în contactii cu o machină electrică, 

Fig. 117. eară pe cea esteridră cu pământulii. 'V6te fe- 
nomenele de condensare, descrise maj sus, se reproducii, Și 
aparatulii se pâte încarca cu o mare cantitate de electricitatej. . 

  

184. Descarearea condensatorului. Descarcarea unui 
condensatorii sii a unei butelii 
de la Leyda se p6te face în doue 
moduri: 1) prin descarcare instan- 
tance și 2)priu descărcări succesive. 

1). Pentru a descărea in- 
stantaneii ună condensatori, ne 
servimii de uni mici: aparati, 
numitii escitatorii, şi compusi din 
doue ramuri de metală 'M și N 
(fig. 118), care se potii mișca în 
Siurul puntului în care sunt reu- 
nite; fiecare ramură are câte ună 
măneriă de stecli de care le pu-  
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temii apuca, fără a ne pune de adreptul în contactii cu dinse- - 
le. Se lipimii una din ramurile escitatovului de conductorulii 
A ali condensatorului și se apropiemă ceelaltă ramură de 
conductorulă B. Ambele electricități de nume contrarie se com- 
bină atunce prin aerii producând o scântee mai scurtă de cât 
acea, a machine, înse: care este mai lumin6să, mai strălu- 
citâre și mai largă. | 

2) Descărcarea succesivă se efectuesce atingând unul 
dupa altul amândoi conducătorii condensatorului. 

Fată cum se face acestii genă de descarcare într'o bu- 
telie de la Leyda.: Butelia este aşedată pe unii suportii iso- 
latori. Armatura sa interi6ră este terminată prin unii timbru 
(fig. 119). Armatura esteriGră comunică cu o vârgă de metali, 
la capetulii căreia este earăși uni timbru pusii la aceeşi în- 
nălțime ca și celi d'inteii. Intre ambele timbrul este atir- 
nată o bombiţă de metal prin agiutorul unui firă de matasă 
isolatorii. Armatura interidră, având singură electricitate positi- 

„vă liberă, bombița este atrasă mai înteiii de timbrulii ei; 

după contactii, ea se încarcă în- 
săși positiv, este respinsă cătră 
timbrulă armaturei esterigre, care . 

o atrage. fiind incarcată negativ. 
Atingend acestii din urmă. timbru, 
bombiţa neutralisâză de pe cel o 

parte din electric itatea negativă, 
se incarcă ea însăşi negativ, este 
respinsă, și aşa mai departe. Bom- 
bița se mișcă dară necontenit între 
amendoue timbrurile, neutralisând 
la fiecare atingere, o.parte din e- 

lectricitatea lor și producând în 
același timpă unit sunetiă. 

185. Intrunii condensatorit electricităţile se află 
pe feţele corpului. isolator. Pentru a dovedi acâsta, se 

  

„Fig. 119.
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Fig.. 120, 

luămii o butelie de la Leyda, care se. 
pâte desface, compusă dintwuni vasii 
de metalii, în lăuntrul căruia pâte întra 
unii vasii de steclă și în'acesta uni! 
altul earăși de metalii (fig. 120). Se în- 
cărcămii acâstă butelie și se o punemi 
pe ună corpi isolatorii. Iudepărtând a- 
tunce armatura interidră şi vasului de 
steclă, și atingând cu mâna, una după 
alta, amândoue armaturele, nu vomii găsi 
pe dinsele de cât forte puțină electri- 
citate. Se refacemii însă la locii butelia 
și se atingemii armaturele cu unii es- 
citatorii: vomi căpăta o descarcare tot 
atât de puternică, ca și când aparatul 
nu ar fi fost desfăcutii, ceea ce arată, 
că electricităţile de nume contrărie erai 
condensate pe suprafaţa steclei. 

156. Baterie electrică. Pentru a condensa o mal 
mare cantitate de electricitate, așe(lămă mai multe butelii de 

  

Fig. 121. - 
la Leyda înt'o' cutie de lemnii, ală cărui fundii! este tapisatit 
cu o f6ie „de :cositorii, pusă în contactă cu pământulă prin.
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unii lanţ de metalii (fig. 121). Armaturele esteri6re comunică 
astfelii pe de o parte între dinsele, eară pe de alta cu pă- 
mântuli. Armaturele interire sunt de asemene puse în co-: 

“municaţiune unele cu altele prin fire de alamă. Acesti apa-. 
ratii se numesce baterie electrică. Incarcarea sa se face în-. 
tocmai. ca şi acea a unei butelii. IE 

181.  Elcetroscopii condensatorii.  Electroseopulii. 
condensatorii se compune dintr”uni electroscopit ordinarii (178) 
a cărui cilindru este terminatii, la partea sa superidră, printr 

unii condensatorii (fig. 122). Acestii condensatorii se compune 
din două discuri de metali unse pe deasupra cu unulacii reii con- 
ducătorii de electricitate ; disculii inferiori comunică cu cilindrulit 
electroscopului ; disculii superiorii posedâză o câdă de steclă de 

care îlii putemii apuca fără a ne pune în comunicațiune cu dinsul, 
Pentru a ne servi de aparati, punemi disculă inferiori 

în contactii cu corpulii în care voimii se constatămii esistenţa, 

şi genulii electricității, eară disculii superiorii în comunicaţi- 
une cu pământuli. Fenomenele de condensaţiune, descrise mai 
sus, se reproducii şi aice. Sub acțiunea discului condensatori 
de deasupra, disculii colectorii 

se încarcă cu o cantitate con- 
siderabilă de electricitate de la 

corpulii cu care e în contacti. 

Intrerumpemit atunce comuni- : 
“cațiunea cu pământulă .şi cu . 
corpulii electrisatii, şi dămii de.. N 
oparte disculii-condensatorii a- . .. .. fi 
pucându-lii de: coda sa.de ste-. 
clă. Electricitatea acumulată pe 

colectoiii se respândesce în ci- 
lindru și în foile de aurii, care ; 
se îndepărteză una, de alta.. Na- 
tura electricităţii ce este pe a- Daia 
ceste foi pote fi recunoscută ca: „Fig; 122, * 

  
14
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și în casulii electroscopului ordinari. In âdevăr, dacă vomă i 
apropi6 de electroscopi uni corpi încărcati positivii, foile 
se vorii respinge mai tare în casii când electricitatea de pe 
dinsele va fi positivă, și se voriă apropi€ în casii când acâsta 
va fi negativă. , | 

Electroscopulii condensatorii ne permite se constatămi 
esistența, unor cantităţi de electricitate fârte mici care ar e- 
sista pe corpulii pusii în contactii cu dinsul. 

188 Efectele desearcărilor electrice. Descărcările . 
"electrice poti : produce, efecte 

mecanice, calorifice, lumindse, 
chimice şi fisiologice. 

1) efecte : mecanice, In 
Pi totdduna când descărcarea, e- 

lectrică trece prin unii corpi 
răi conducători, acesta, este 
sfărimatii.: Pentru a dovedi a- 
câsta, se punemii între vârvu- 
rile ascuţite a dot cilindri me- 

: talici isolaţi o bucată de car- 
Fig. 193, tonă sii o lamă subţire de ste- 
N clă (fig. 123); se luămit apoi 

o butelie de la Leyda, a cărei armaturi esteridră comunică 
printr'unii lanţii cu cilindruli inferiori, Și se apropiemii armatura 
interidră, de celulaltii cilindru. Descarcarea, trecând astfeliit 
prin cartonii sâii steclă, le sparge, - 

Atragerea și respingerea corpurilor sunt de asemene e- 
fecte mecanice ale electricității. Noi ami deseristi mat înain- 
te mal multe aparate prin asiutorul cărora se pote pune în 
„evidență mişcările produse prin electricitate; așa sunt clopo- 
ţeil electrici. grindina electrică şi morişca electrică (181). 

2) Efecte calorifice. Când descărcarea, electrică trece . 
printrunii firii subțire şi buni conducătorii, acesta se încăl- 

„ dlesce și pâte chiar se se volatiliseze. Esperiența se face cu 
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aglutorul unui aparatii' numitii escitatoriă universală (fig 124) 
Unii firii subțire este pusti lângă o bucată de -cartonii €, între 
capetele a doi cilindri « şi  isolați pe 'picidre de steclă, U- 
nul din cilindri comunică cu armatură esteridră a, unel ba- 
terii electrice prin uni lanţii, cară celulaltii pâte: îi pusii în 

| : 

  
    

  
  

  

  

comunicaţiune, prin unii escitatori, cu armatura interidră. 
Descărcarea trecînd atunce prin firulii subțire, acesta se în- 
roșesce şi dispare, lăsând o urmă pe cartonii. 

*3) Efecte lhunindse. Lumina scânteei electrice este do- 
vada, cea mai 'evidentă a producerei acestor efecte prin des- 
cărcările electrice. Se facii înse diverse esperienţe în care e- 
fectele lumin6se sunt produse pe o seară mai mare. Astfeliti 
se luămii uni tubii: de steclă înlăuntru' căruia sunt înșirate 
în formă de spirală, mici losange de metaliă, despărțite între 
dinsele “prin mici spații deşerte.: La capetele tubului sunt 
două armături metalice. Punând una din aceste: în contactii 
cu 0: machină electrică, eară pe ceelaltă cu pământulii, 
vomit ved€ producându-se scântei în același timpi în in- 
tervalele tuturor losangelor, așa-în cât-tubulii va deveni în 
întregime luminosit (fig. 125). Di
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4) Efecte chimice. Făcând se trecă descărcările electri- 
ce printrunii amestecii de două. corpuri deosebite, aceste se 

poti deseori combina între dinsele spre a da nuscere unei alte 

substanțe. Astfeliii se punemii într'unii tubă: 
unii amestecii de hidrogenii și de osigeni și 
se facemii se trâcă printr'însul descarcarea 
unei butelii de la Leyda, o esplosiune va 
av6. locii, ambele gazuri se vorii combina 
pentru a produce apă. 

  

   

   
E ” Descărcările electrice potii de asemene 

se descompună corpurile compuse. Așa, sub 
influenţa mai multor scântei, amoniaculii se 
descompune în azotii şi hidrogen. 

5) Efecte fisiologice. Dacă atingemi    
d 
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Veit cu o mână armatura esteridră a unei butelii 
isi de la Leyda, încărcată cu electricitate, eară 

. [i cu ceelaltă armatura interi6ră, descărcarea, 
iu trecând atunce prin membrele nâstr e, simțimii 
ă i) în ele o comoţiune subită. Cu o butelie puter- 

i ăi nic încarcată, comoţiunea este durerâsă. Prin 
ză: descărcările unei baterii s'aii putut ucide în-. 

| if Fei stantanei chiar animale mari, precum unii boii. 
să Comoţiunea: pâte fi simțită în același 
o „timpii de mai multe persâne care se țini de 

„mână, astfeliii ca se formeze o catenă nein- 
“Fig. 197; treruptă, dacă una din ele, care se află la 

, unii capătii, atinge armatura esteridrăa unei 
butelii încăreate, pe când cea de la capetuli opusă se pune 
în comunicaţiune cu armatura interidră. 

| MEDEORE £ ELEOTRICE. 
189. De la descoperirea celor d'intăt scântei eleciri- 

ce, fisicii ati observatii a asemănarea ce este între aceste feno-
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-mene și fulgerii. Wall însuși, care aii trasii din chihlimbari 
prima scântee electrică, dice că lumina şi vuetulă sei pari 
“că representeză 6re cum fulgerulii. a. | 

Totuși esplicarea deplină a acestor 'meteore nu aii fost 
dată de cât în urma cercetărilor lui Franklin. Fată esperien- 
ţa ingeni6să prin care fisiculii americanii ai doveditii că în 
atmosferă, este electricitate. Pe unii timpii fartunosă, eșind în 
împregiurimele 'Filadelfiei, dădi drumulii unui smei, acărui 
sforă, era legată, cu capătulii sei inferiori, de uni: suportii 

“de steclă. El credea că smăulii, încărcându-se cu electricitate 
în regiunile superidre ale atmosferei, acestit fluidii. va fi con- 
dusi prin sf6ră pănă giosii unde se va putâ constata esis- 
tența sa. Cele dintâi așteptări fură zadarnice; mai. mulți 

nouri trecură 'pe: deasupra smâului fără a se put6 observa 
celii mai micii semnii electrici. Mai pe urmă înse, cădend o 
plâte fină, sfâra, se udă, deveni bună. conducătâre de : electri- 
citate şi Franklin, apropiind decetuli de ea, pută se tragă 

dintri insa mai multe scântei electrice. i 

190. Electricitatea atmosferei. Astă-(i cercetarea 
electricității din atmosferă se face într'unii modii regulată, în 

observatoriele meteorologice, prin aglutorulii unor aparate a a- 

nal6ge electroscopului. 

Eată cele mai însemnate din resultatele căpătate . prin 

aceste cercetări: 

1) In locurile gi6se, coperite cu arbori - s6ii cu edificii 

și în stradele orașelor,.nu se află nici de cum electricitate. 
2) Când timpulă este senină, cu câți-va, metri de asu- 

pra suprafeței pământului, aerulii este în totduna încarcatii 

cu electricitate positivă. Cantitatea sa cresce cu cât ne ri- 

dicămii în sus. Pământulii din contra este electrisatii negativ. 

. 3) In. timpurile - furtunâse, amii vădutii. din esperien- 

ţele lui Franklin, că nouri! sunt încârcați cu electricitate. Acesti 
faptă au fost confirmati prin tote observaţiunile fâcute în ur-
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mă. Natura electricității înse, ce se află in nouri, este schim- 
bătâre : câte odată ei sunt electrisaţi positiv; alte- dăţi .ne- 
gativ; une-ori însfirşit, ei schimbă semnul 'eletricității lor 
de mai multe ori în intervale de timpii- îndestul de scurte. 

-191. Originea electricităţii atmosferice. Originea 
electricității atmosferice nu este încă bine cunoscută, 

Pouillet, ferbend'apă care cuprindea întinsa materii 
sărate, ai constatații că vaporii erait încarcaţi cu electricitate 
positivă. De aice amii putâ , conchide că vaporii, ce se for- 
m6dă la suprafața mărilor, ducti cu et în atmosferă electri- 
citate positivă, care se râspândesce apoi în tote părţile prin 
agiutorulii vânturilor, - 

Alți fisici nu primesci acestă teorie. 
Dacă nu cunâscemii cu siguranță de unde vine electri- 

citatea, din atmosferă, faptulii esistenței sale înse este afară 
de ori ce îndoială. . | | ii 

Acestii faptit ne face se înțelegemii pentru ce'nourii sunt 
încarcați cu electricitate, precum. şi pentru ce natura electri- 
cităţii lor este câte odată positivă, eară alte ori negativă. In 
adevăr, scimă că nourii sunt compuși din mici picături de 
apă care provinii din condensarea vaporilor din atmosferă. 
Ei, fiind buni conducători; concentrâză într'înșii electricitatea 
din t6tă masa de aerii'în midloculii căreia sai formatii, și se: încarcă astfeliii positiv. | 

Producerea, nourilor negativi pâte av€ mai multe cause, Pământulă şi mai cu s6mă punturile sale cele mai înalte, pre- cum munții sunt încarcate negativ. Negurele ce se formeză 
dară apr6pe de suprafața să Și staii mai mult timpă în con- tactii cu dinsa înainte de a se ridica în Sus, vorii lua și ele 
acestii genii de electricitate. „Pe de altă parte, se. observâză 
dese-ori în atmosferă mat multe pături de nouri, una dea- supra alteia. Nourii de desubt, fiind aședați între nourii po- sitivi și între Suprafața negativă a pămentului, fluidul lor neutru se va descompune prin influență; celă negativii se va
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duce la partea superi6ră, eară celi positivii la partea infe- 
ri6ră. Acestii din urmă înse se pâte perde prin cea d'intăiii 
ploie și nourulii rămâne atunce încărcatii numai cu electrici- 
tate negativă, : - . 

192. Fulgerii. se numesce fulgeriă o vitie lumină ca- 
re apare în atmosferă câte -odată între doi s6ii mai mulți 

nouri, alte.ori între” nouri și pământii. Acâstă lumină este 
însoțită de unit vuetă, prelunșitii mai puţin sii mai: mult 

„timpi, cu intensități neegale, vuetii care se numesce funetii. 

”. Fulgeruli -pâte av forme forte deosebite. :Une oi el 

apare ca o trăsetură lumin6să, dreptălinie sâii în zigzagii; 
alte ori el are aspectul unei gene luminâse, care îmbră- 

ţiș6ză întinderi fOrte mari. Sunt casuri însfirșit în care fal- 
gerulii pâte lua forma unor globuri de foci. - 

Causa fulgerului este electricitatea din atmosferă. 
Pentru a ne încredința, despre acâsta, se cercetămii di- 

feritele circumstanţe în care el se produce precum și diferi- 

tele fenomene ce'li însoțescii. | e o 
Producerea fulgerului între doi si. mai mulţi nouri 

pote fi esplicată cu fârte mare uşurință.: In adevăr, se pre- 
supunemii că avemii faţă în față. doi nouri încăreați, unul cu 
electricitate positivă, eară celulaltii. cu negativă. Aceste e- 

lectricităţi de nume contrarii, atrăgându-se, se. vori îngră- 

mădi în capetele nourilor în cantități atât de mari încât pă- 

tura de aerii. ce le despărțeşce nu le va mai pute isola. 

Ele se vorii combina atunce producând o. scânteie electrică, 

care nu este altă ceva de cât fulgeruli.. 

S'aii constatatit înse că lungimea fulgerului păte. A câte 

odată enormă; ea. pâte agiunge pănă la 5.sii 6.lege. Ori 

cât de mare cantitate de electricitate ami presupune că este 

în atmosferă, și că încarcă nouri ce se află în presenţă, to- 

tuși nu ne putemă închipui că ea se pâtă produce nisce 

scântei de o asemene lungime. Lucrurile înse în atmosferă 

nu se petrâcii cu aceeși simplicitate ca în . esperiențele “de
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fisică între doi conducători metalici încărcați cu electricități | 
contrarie. Acolo avemi mal în totdâuna o serie de nouri ce 
acoperii spaţii întinse și între care se potă produce unii mare 
numără de şcântei electrice continuându-se una pe alta ca 
întruni tubii scânteitorii. . 

Aspectulii de gână lumin6să, sub care vedemii de multe 
ori fulgerul, pâte fi de asemene esplicati cu ușurință.. In 
adevăr, se presupunemi că unii nourii se află între loculii 
“unde s'aii produsi fulgerulii şi între observatorii. Acesta nu 
va ved6 atunce de cât iluminarea nourului prudusă de scân- 
“teia electrică. E | 

„ Fulgerulă însfirşit pote av6 locii între unii nouri şi 
pământi. Pentru a ne da sâmă de producerea sa în casulii 
acesta, se presupunem că unii nouri, încareatii cu: electrici- 
tate positivă, trece în apropiere de pământ. Fluidul neu- 
tru din acesta se descompune prin influență ; celii positivii 
este respinsă, eară celii negativii este atrasi la suprafață. 
Electricitățile de nume contrarie, acumulându-se astfeliii faţă 
în față în mare cantitate, se vorii combina însfirşit prin pă- 
tura -de aerii ce le desparte, producând ună fulgerii. De 
aice urmâză că părţile cele mat înalte de pe pămâutiă, pre- 
“cum munții, arborii isolaţi, zidirile mată, sunt în totdâuna . - 
“mai espuse de-a fi fulgerate. Corpurile bune conducătâre 
“de electricitate atragi! de asemene fulgeruli, că-ci fluidul 
“neutru dintrinsele descompunându-se cu: ușurință, ele se în- 
carcă cu o mare cantitate de electricitate de nume contrarii 
cu ceea care este în nouri, - 

* 193. Tunetă. 'Tunetuli este, vuetulii care se aude în 
-totaâuna după viderea unui fulgerii. EI este 'produsu prin 0 
“mișcare vibrătâre a păturilor de aeră in care aii trecuti ful- 
-gerulă.  .:.. - a a 

Tunetulii nu.se aude nici odată de cât după ună timpi 
mai mult sei mat .puțin lungi în urma . viderei fulgerului. 

„Aresta provine din causă -că lumina se propagă cu o repe-
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„giune forte mare (72.000 lege.pe secundă), în timpii ce su- 
„netuli nu merge prin aerii decât la o distanță de 310 metri 
aprâpe într'o secundă. Noi vomii vid€ dară fulgerulii mai în 

același momentii în : care aii avutii locit. pe când, pentru a 
“audi tunetulă, va, trebui se trecă timpulii de care sunetulii 
are nevoe pentru a agiunge pănă la noi. 'Astfeliii, dacă se 

-va, produce unu fulgerii la o distanță de 3100 metri, noi nu 
„vomii. audi tunetulii de cât după 10 secunde. 

De aci urmeză că avemii. unii midlocii fârte ușor pen- 
tru a măsura distanța ce este între noi şi loculii unde stai 
produsă uni fulgerii. Pentru acesta nu avemii de cât se ob- 
-servămii timpulă ce aii trecutii între viderea: fulgerului şi a-. 
udirea tunetului şi numărulii secundeloraflate se!lii îmulțimii 
cu :340 metri. e 

| 191. Efectele. fulgerului. Efectele fulgerului sunt; a- 
„celeși ca şi a descărcărilor electrice, cu singura deosebire că 
ele sunt produse. pe o scară cu mult mai mare. 

1) Fulgerulă cădând pe corpurile ră ii conducătâre, le 

“sparge sâii le sfarimă. Astfeliii s'aii vegutii de multe oul petre 

forte mari prefăcute în pulbere scii aruncate la o distanță 

„mare de cătră fulgeri. Câte odată fulgeruli pote se trans- 
porteze din locul lor corpurile peste care cade. Unii feno- 
„menii de genulii acesta aii fost observatii lângă Manchester, 

înt'o magazie de cărbuni, a cărei. ziduri avâi trei picire. 
„de. grosime și unspredece înălțime. Fulgerulii cădând, se audi 
.0 cumplită esplosiune. şi unul din ziduri fu ruptă din funda- 
„mente şi transportatii, fără a fi prăvăliti, cu unul din cap6- 

tele sale pănă la o distanță de 9 picire şi cu celulalti capătii 
pănă la o distanță de 4 picidre. 

2)  Fulgeruli cade, cele mal de multe ori, pe corpuri-: 

le bune conducătâre de electricitate și “atunci le încăldesce,. 
:le topesce şi: le pâte chiar 'volatilisa, . dacă :volumuli lor nu 
„este pre mare. Asemene efecte. calorifice se potii 'observa şi
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în corpurile. rele conducitâre. Pulgerulii, spre esemplu, cădând 
“pe unii pământă năsiposă îli încălgesce şi'li topesce formând 
astfeliii unii tubii conicii, numitii fulgurită. 

3) .Fulgerulii, cădend peuni omi sâii pe unii animală, 
causâză mal. în totd6una 'mârtea,. atât prin comoțiunea . pro- 
dusă cât și prin arderea organelor. prin care aii trecuti. Sunt 

„totuși pers6ne care,. fiind fulgerate,'ai:supraviețuitii. Se ci- 
tâză chiar casuri. în care paraliticli: ad" fost îndreptaţi prin 
-fulgerii. i pi fane 

193. Lovire. ind directă. Se întîmplă câte odată ca 
turme întregi de .animale sâi grupe de 6meni se fie uciși 
“fără ca fulgerulii se cadă de a dreptul pe dînşii. Acestii fe- 
nomenii, numitii lovire indirectă, pote fi esplicatit î în imoduli 
următorii : Se presupunemi că, sub unii nouriă, încărcatii cu 
electricitate positivă, se află o turmă de animale.  Fluidulii 
neutru dintrînsele va, fi descompusii prin influenţă ; celii po- 
sitivi va fi respinsă în pământiă, eară animalele, vorii rămân 

„puternic încărcate cu fluidii negativă. Dacă în aceli mo- 
mentii nourulii se descarcă în altă parte prin producerea unui 
fulgerii, electricitatea negativă din animale se recombină, într 
unit modă bruscii, cu electricitatea positivă din pămeânti, şi 
“acâstă recombinare produce în ele o comoţiune atât de pu 
“ternică încât dese'o0ri vor 'rămână mârte. 

196. Parafulgerii.  Edeficiele înalte sunt cele mai 
espuse de a fi lovite de falgeri atât din causă că sunt mai 
apropiete de nouri, cât și din causă că cuprindii în ele cor- 
“puri bune conducătâre de electricitate. Indată .ce natura ful- 
gerului aii fost: cunoscută, Sau căutată midlâce de a apăra a- 
ceste edificii de unii asemene pericolii. Cestiunea ati fost re- 
solvltă de Franklin prin construirea parafulgerului. 

Parafulgerulii se compune dintr'o vergă de feri lungă 
de la S pănă la 10 metri şi aşegată deasupra edificiului, Vâr- 
vulii vergei este ascuțitii și făcutii dintr'unii metală pe care 
aerulii nu'lii pote ataca, precum este platina. Basa sa
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este pusă în comunicaţiune cu pământulii prin agiutorulii unui 
conducători, compusii din mai multe fire de feri împletite 

împreună, și boitii pe deasupra pentru ca se nu ruginâscă. 
Pentru ca contactuli acestui conducătorii se fie cât se pâte mai 

perfectii, cu pământulii, capătulii sei: inferioră, ramificată şi ter- 
minatii prin table de ferii, este întrodusiă în lăuntrul unei fontâni 
pline cu apă. Conducătorulii comunică pe de altă parte cu 
tâte părţile metalice' ale 'edificiului. - Insfirşit, dacă pe unii 
acelaşi edificii sunt instalați mai mulți parafulgeri, toți con- 
ducătorii lor trebue ;se comunice între “dinşii prin catene me- 
talice. 

Se presupunemii că unii noură încăircatii cu , electricitate 

positivă trece pe deasupra unui edificii, prevădutii cu unii 
parafulgerii; Electricitatea neutră din edificii se descompune 
prin influenţă ; cea positivă este respinsă în pământii, pe când 
cea negativă este atrasă pe vârvuli ascuţitii ali parafulgeru- 
lui, de unde se scurge incetul cu încetul prin aerii și neutra- 
lis6ză, electricitatea din nouri. Edificiulă, fiind astfeliii descăr- 
catii de electricitate, nu se mai pote produce între dinsul şi 

nourii scânțeea electrică ; el este prin: urmare aparati de 
fulgerit. - 

„Pe de altă parte, parafulgerulii descărcând, cel puțin 
“în parte, nourii care trecii pe deasupra sa, apăra prin acâsta 

şi locurile vecine peste care aceeși nouri ar trece mai pe 
urmă. | . 

Esperiența aii arătatii că unii- parafulgeri apără de ful- 
gerii în giurul seii o suprafaţă cuprinsă într'unii cerci alit 

cărui rață este de două ori mai mare de cât înălțimea ver- 
gei sale. .
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197. Magneţi naturali şi artificiali. Se găsesce 
în pământii unii minerali, numitii. osidii salină de feri, care 
are proprietatea de a atrage lu dînsul ferulii. 

Acestă proprietate. era, mai înainte atribuită unei puteri 
fisice particulare, numite mag gnetismiă ; astăgi înse se admite 
“că ea este datorită electricităţii. 

Se numescii magneți naturali corpurile care, ca osidulii 
salinit de ferit, .aii prin ele însele proprietatea de a atrage 
“terulă. | | 

Se numescii magneți artificiali corpurile cărora le co- 
municămii acâstă proprietate într'uni modă artificiali, Astfeliii 
este oţelulii care, prin metode ce vorii fi descrise mai în urmă 
pâte se fie prefăcutii în magneti. . 

Se numescii, substanţe magnetice acele care sunt atrase 
de cătră unit magneti. Așa sunt pe lângă ferit, şi alte n me- 
tale precum nikelulă, cobaltulii și cromuli. 

198. Polurile magneţilor. Puterea atrăgătâre a u- 
nui magnetă: pentru feri nu este aceeşi în tâte părţile. In 
adevăr, dacă vomi împlinta unii magnetit în pilitură de feri, 
vomii vids că acâsta, este atrasă mai cu sâmă cătră capete
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unde, lipindu-se firii de firi, va forma ca nisce ciucuri, în 
timpii ce cătră miqlocii atragerea nu va av loci (fig. 126). 

  

Capetele magneţilor se numescii polari, eară partea mid- ! 
locie, unde ferulii nu este atrasii, linie neutră. 

Deosebirea: între puterea atrăgătâre a unui magnetii la 
poluri şi în linia, neutră pote fi pusă în evidență chiar când 

_ferulii nu se află de adreptul în contacti cu magnetulii. Se 
punemii peste unii magneti o făie de cartonii orizontală (fig. 
  

  

      
Fig. 127. - : , . 

127) şi se presurămii pe deasupra, de la o înălțime Grecare 

pilitură de ferii:; vomii vid6 că acesta, se distribue' întruni 

modii regulati, formând filamente bee 

curbe care se încovoi6ză în tote - 

direcțiunile în giurul -polurilor. 

- 199. Deosebirea întrepo- 

Tarile: unui: niagnetii.. Se Iu- 
ămii unit magneti şi se'lii aşeăm' 
pe o acsă verticală, astfelii ca se 

se pâtă întârce cu ușurință într 
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unii planii orizontală (fig. 128). - Esperienţa ne arată că unii. 
asemene' magnetii se întârce în totdcuna în spaţii într”o po-: 
sițiune ficsă, îndreptându-se cu unul din polurile sale aprâpe 
cătră nordulii pământescii, eară cu celulaltii aprope cătră sudi. 
Ori cum amii întârce magnetulii pe acsa sa, îndată ce'lă lă- 
sămii în libertate, el vine din. noii în posiţiunea sa primitivă, 
Este dară o deosebire între proprietățile ambelor poluri a 
unui magnetii: unul este atrasii cătră nordii, eară celulaltii 

„Cătră suduli pământului. Se numimii pe celii dintâi poli 
nordici şi pe celii de alii doile polii sudică. 

200. Acţiunea reciprocă a polurilor. Se apropi- 
emii de: polulii nordică ali unui magneti mobilii, susținută pe 
o acsă verticală, polulii nordicii a unui altii magneti pe carelă: 
ținemii în mână, vomu' vide că ele se respingii. De asemene 
polulii sudicii va respinge poluli sudicii a magenetului mobilii.: 
Din contra polulii nordici va atrage pe celii sudicii. 

Din acâstă esperienţă putemii dară. deduce că:.: polurile. 
de același nume a doi magneţi se respingii, pe când poluri- 
le de nume contrarie se atragi. 

Atragerea şi respingerea ce se eserciteză între polurile 
magneților aii serviti de basă unei ipotese destinate de a 
esplica pentru ce unii magnetii se îndreptâză în spaţiii întio 
posițiune ficsă. Se presupunemi că în sinult pământului se 
află uni magnetii puternicii, îndreptatii cu poluli seii nordici. 
aprâpe în direcţiunea polului nordică pămeântescii, eară cu polulii 
sudici aprâpe în direcţiunea polului: sudicii pământeseii. Dacă 
vomii lua uni magneti sprijinitii-pe o acsă verticală, astfeliii ca se 
se pâtă întârce în libertate într'unii planit orizontalii, este e- 
videntii că” polulii seii sudicii va fi atrasi cătră nordii, şi celit 
nordicii cătră sudii, de magnetulii pământescii. Conform aces-. 
tei ipotese dară, polulii sudicii ali unul magnetii. mobili se. 
îndrepteză cătră nordă, şi celii nordicii câtră sudii. Va tre- 
bui prin urmare se schimbări numirile date mai sus. Spre:
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a înlătura însă ori ce confusiune,. vomii numi polă “australă . 

pe acelii care se îndrepteză cătră nordi şi polă Dorealii pe 
acelii care se îndrepteză catră, sudii. : 

201. Masnetisare prin influenţă. Se apropienii de.. 
poluli unui magnetii o bucată de ferii M N; acâsta va deve-: 
ni de îndată, la rondul sei, unii magnetii, având la capătulii: 
celii mai apropietii unii polii de nume contrarii, eară la celi 
mai îndepărtatii unul de același nume (fig. 129). Așa spre 
esemplu, dacă în magnetii se ată a 

în A unii polii australii, în bucata n ... : 
de feri se va forma în M unit 
polii borealii şi în N unul australă. 
Acestii fenomenii se numesce mag- 
netisare prin influență. Apropiând 
de MA N o altă bucată de ferii, 
şi acesta se va preface imediat 
în magnetii, şi aşa mai departe: Dacă vomi îndepărta mas- 

netulii de bucăţile de ferii, magnetisate prin influență, ele vorit' 

perde instantaneii magnetismulii lor. 
Se apropiemii de magnetuli A o' bucată de oțeli. Mai” 

întăi nu vomi observa nici unii fenomenii particularii care se 
dovedâscă magnetisarea sa prin influență. Lăsândulii înse mal . 
mult timp în contactii, sii lovind mai de multe ori oțelulit 
de magneti, el se va magnetisa formându'și polurile sale: 
întocmai ca și ferulii. .Dacă vomi îndepărta acuma oţelulii,. 
astfelii magnetisatii prin influență, el. nu'şi va mat perde ca 

ferulit magnetismului sei. 
202. Esperienţa magneţilor rupți. Dacă luăm unit 

megnetii AB și'lii rupenii 
în două (fig. 130) fie care 
bucată devine la : rondul 

seii unii magnetii complect « = d ed £ w 
având la capete câte unii 

polii de nume contrarii, „Fig 180, 

    
Fig. 129. 

  A n 

A == d p
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și la midlocii o linie neutră. Astfeliii în fragmentulii A b, 
capătulii b'”, care corespundea înainte de rumpere cu linia 
neutră a lui AB, se preface în polii borealii. Rupând acuma 
în.dout şi aceste fragmente, fie care bucată va deveni earăși 
unit magnetii 'complectii, având la capete câte uni poli de 
nume contrarii, ș şi aşa mai departe. 

"203, Ipotesa magnetismului. Pentru a coordina a-. 
ceste diverse fapte, observate în magneţi, se admitea înainte 
următ6rea ipotesă : 

Esistă, două fluide magnetice, unul boreal, Si altulaus- 
trali. 

“Fluidele de „acelaşi nume se respingii, eară cele de nu- 
me contrarie se atragii. 

In fie care moleculă a unei substanțe magnetice se află 
amândouă genurile de magnetismii în cantități egale și dis- 
tribuite întunii modii uniformii în tâte părţile. moleculei. Ele 
atunce își. neutralisâză. efectele lor. 

S Când punemit înse substanța magnetică în faţă cu po-: 
lulii unui magnetii, fluidele de pe fie care moleculă se sepa- 
ră, celă australii ducându-se la unit capătii, eară celi borealii 
la capătulă opusii alii moleculei. Astteliii, dacă am av6 o serie 
de molecule “(fig. 131) a unei substanțe magnetice supusă la. 
infuența unui magnetii, fie care din ele va .av€ în 2, Au. 
Auidă australii, și în b, b'... fluidii borealii. Inse fluidulii bo- 

vealii d din molecula 1. 
DODOD și celii australii. din 3, 

O aflându-se față în faţă, 
Fig 131 se vorii neutralisa, Tot 

asemene se va întâm-. 
pla şi cu fluidele boreală b' din 2 şi australă din 3; și aşa mal 
departe, Da. aice. urmâză, că într'o asemene serie de molecu- . 
le nu rămâne liberi de cât maenetismuli: australit din rmole-: 
cula întâi şi celii- -boreali din molecula ultimă. .
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„In ferii, ambele fluide se potii separa s6ii recombina cu: 

„cea mai mare ușurință ; din acestă causă pe de oparte else 
magnetisâză atât de' lesne prin influență, eară pe de.alta ÎȘI 
perde magnetismulii - îndată ce ai: fost îndepărtat de in 

magnetulii influințătorii. | . 
In oțelii din contra este o putere, numită, coer vcitiă, : 

care se opune atât la separarea, cât şi la recombinarea flui- 
delor. De aceea oțelulii se magnetisâză cu greii prin în-. 
fluenţă, înse, odată magnetisată, el nu'și mai. perde ca fe-. 
rulii magnetismulă seii. 

Admiţând că ambele fluide sunt astfeliii separată î în fie-. 
care moleculă a unui magnetii, putemii se ne esplicămit şi 
fenomenele observate în esperiența rumperei magneţilor. In 
adevăr, se presupunemii că rumpemii unii magnetii între mo- 
leculele 3 și 4, fluidulii borealii din 3 va rămâne liberii și va, - 
forma acolo unii polii borealii. Tot asemene se va întâmpla . 
şi cu fluidulii australii din 4 care va forma unii podi australă. 

METODE DE MAGNETISARE. 

204. Putemii “maşnetisa o bucată de oțeli pin mat 
multe metâde: 

1) Metăda simpleă frece Ficsămii pe o masă ori- 
zontală bucata de oţelii ab ce voimii se magnetisămii și, luând 

apoi unii magneti puternicii, punemii unul: din 'polurile sale 
A la capătulii bucăței de o- E 

ţelii şi frecămiă pănă la ce- - 
lulaltii capătii, fără a ne o- 
pri și fără a ne întârte în- 
dărăpt (fig. 132). Agiunşi - cadea 

aci, ridicămă în susii mag- . * . Fig. 192. _ 

netuli și, fără a atinge oțelulii, revenimii earăși la capătului, 
de unde amii începutii frecarea, Frecămii apoi din noii pănă - 

15 
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la celulaltii capătii și continuămii tot astfeliii mai: departe. In 
capătulii oțelului unde amii terminati “frecarea, se formâză unii 
polii: de nume contrară cu acelii cu care amii frecatii. Așa, 
spre esemplu, dacă amii frecati cu polulii australă din a că- 
tră , în D se va forma unii polii borealii. Prin acestă me- 
tâdă nu putemii căpăta, nică odată magneți puternici. 

2)  Metâda dublei frecări separate. Așegămii doi mag= 
neţi puternici A” și B' pe o masă orizontală, la o mică: dis- 
tanță unul de altul și cu polurile de nume contrarie faţă în față. 
Peste dinșii punemii bucata . de oțelii ba ce voimii se mag- 
netisămii. Luămii apot în mână dot magneți puternici A și 
DB (fig. 133) pe care "1 punemii la migloculii bucății de oțeli, 

  

    

  

Fig. 183. 

înclinați” pe dinsa cam de 300 și având faţă în față unul 
cătră altul, polurile de nume contrarie, -eară relativ cătră 
magneţii orizontal polurile de același nume. Cu fiecare din 
acești magneți frecămi oțelulii de la midlocii pănă la ca-- 
pete, fără a ne opri, sâi a ne întâree îndărăpt.  Agiunși la 
capete, ridicămii magneţii în susă și, fără a atinge oțeluli, ' 
revenimii la miglocit. Frecămii apoi earăşi pănă la capete și: 
aşa mai departe: Capătulă oțelului care ai fost frecată cu: 
polulă australii se preface în polii boreală, şi celă care aii 
fost frecatii cu polul borealii în polă australă. - 

3) Metoda dublei frecări reunite. "Dispunemii espe- 
viena ca şi pentru met6da precedentă cu singura deosebire 
că magneții A şi B, în loci de a fiseparaţi, sunt reuniți în- 
tre dinșii prin o bucată de lemnu, astfelii ca unul se nu
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se poti mișca fără calulaltii (fig. 134). Frecarea se face î în 
.modulii următorii : Plecămi cu : 
ambii “magneţi de la, midlocii, 
mergemi pănă la unii capătii, 
și revenimiă îndărăpt.fără a pă- 
răsi oțelulii ca în metodele pre- 
cedente. Frecămii apoi pănă == 
la celulalti capăti, revenimi : - e 
din noii la midlocii și conti- | 
nuimă „tot astfeliit mai departe. Este de observatii că la 

A 

  

    

terminarea, esperienței trebue: se ne întârcemi la midlocii din, 
capătulii opusii acelui în care ami începutii frecarea, pen- 
tiu ca tote părţile oțelului se fie frecate de unii același nu- 
meri de :0r%. Polurile se formâzi ca şi în metâda pre- 
cedentă.. 

205.  Cause care influenţeză asupra intensității 
magneţilor. Mai multe cause înfluenţeză. asupra intensității 
unui magnetii. Intre aceste vomii cita : 

1) Meidda de magnetisare. Intensitatea unui magnetii 
atirnă de la metâda întrebuințată pentru ali magnetisa. Sai 
observatii înse că, puterea sa descresce cu timpulii pentru a 
agiunge în aceeași stare permanentă, oră care ar fi.fost me- 

tâda întrebuințată: glicemii atunce că el este magnetisatii pănă 
la saturaţiune, 

2) Gradul de călire. Oţelul întrebuințatii la -fabri- 
carea magneților este călitii, adecă este încălditii .la o tem- 
"peratură 6re care şi apoi răcitii într'unii modii bruscii. În ge- 

neral, energia unui magneti este cu atâta mal mare cu cât 

oțelulii din care el este făcută. aii fost-călit mat. tare, adecă 
cu cât diferența temperaturei la care ai fost încălditu șire 

citii este mai considerabilă. - 

'3) Incăldirea. Uni magnetă încălditii puţin, perde e 

.
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parte din magnetismulii seii. Dacă încălgirea este forte mare, 
el se desmagnetisâză complect. ! 

4)  Fascie, S'a, recunoscutii că magneţii mici se mag- 

netis6ză mai tare în proporţiune de cât” cet mari. De -aceea, 
când voimii se.avemit magneţi puternici, luămii. mai multe 
lame de oțelii, magnetisate fiecare în parte, și le reunimă 
cu polurile de acelaşi nume faţă în față, | 

5)  Armatură,  Esperienţa aii arătat că intensitatea u- 
nui magnetii cresce dacă se află necontenit la polurile sale 

câte o bucată, de ferii. Asemene bucăţi de feri se numescii 
„armature. Spre a aplica cu ușurință armatura la unii mag- 
netii, se dă acestuia de ordinar forma unei poteâve (fig. 135). 
Polurile de nume contrarie se află astfeliii față în faţă. Arma- 

„tura este lipită de dinsele ; ea are unii căr- 
ligii de care putemi atirna greutăţi.. Arma- 
turele nu trebue nici -odată dislipite brusc de 
mageneţi, că-ci atunce aceştia perdii din i in- 
tensitatea lor, 

:Jamin, utilisând aceste două din urmă 
proprietăți, aii isbutitii se construescă mag- 

„neți î6rte puternici. Pentru acâsta, el iea 
„mai multe lame subţini de oțeli, le ma- 
gnetiseză pe fiecare în parte, le. îndâie. în 
formă de poteâvă, şi le reunesce cu polurile 
de același nume față în față, întroducând 
capetele lor înti”o armatură de feri. Uni a- 
semene magneti are o putere atrăgătâre con- 

siderabilă ; astfeliii, unii magneti, având o greutate de 500 
grame pâte ridica o bucată de feră de 25 kilograme. 

  

= Fig.: 185, 

„- MAGNEPISNU PĂMBNRSCU. 
| 206  Declinaţiune. Pentru a esplica îndreptarea u- 
nui magnetii în spaţii, ami: admisă ipotesa '(200) că se află
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în sinuli pământului unii magneti acărui poluri nu se con- 

fundă cu polurile pământului. Așa, se presupunemii că PP? 

(fig. 136) este acsa pământului 

şi BA direcțiunea magnetului 

pământesci. Se scie că me- 

vidlianuli geograficii a unui 

puntii 6re care M este urma ce . 

o lasă-la suprafaţa pământului 
plariulii PMP” care trece prin 

ambele poluri a pământului şi. 

prin puntulă AM. Meridianulii 

magnetică ali unui puntii pâte 

fi definitii într'ună modii ana- 

logii ; el este urma ce. o lasă 

la suprafaţa pământului planul 

BMA, care trece prin polurile fig. 136. 

A şi B ale magnetului pămân- 

tescii și prin puntulii M. Ambele meridiane, geograficii și 

„magnetică, nu se confundă: ele formâză între dinsele unii 

unghii BMP, care se numesce unghiă de declinațiume. 

Dacă, vomi aședa unii magneti pe o acsă verticală, 

astfeliti ca se se potă întârce în libertate  într'unii plană '0- 

rizontală, el va lua în spaţiii o direcţiune paralelă, cu mag- 

metulii pământescii.  Planulii ce va trece dară prin polurile 

sale şi prin centrulii pămentului O, se va confunda cu meri- 

dianuliă magnetici. Pe de .altă parte unghiul ce va face di- 

recţiunea unui asemene magnetii cu direcțiunea, meridianului 

geografici, va fi: unghiulă de declinațiune. - 

  

  

207, Inelinaţiune. Ecuatorulii geografici este urma, 

ce o lasă la suprafaţa pământului uni planii E E” .pexpendi- 

cularii cu meridianul geografici, și trecend prin centrulii 

pământului. 

Ecuatorulă magnetică este + urma ce o lasă la Suprafața
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pămentului ună planit = « perpendicularii pe meridianul mag- 
neticii și trecend prin centrului pamântului. 

Se atirnămii ună 'magnetă pe 0 acsă orizontală, astfeliii 
ca se se întOrcă îutr'ună plană verticali, și se'lit punemii 
pe ecuatoruli magnetici. Polurile sale, fiind. deopotrivă în- 
departate de polurile magnetului pământescii, vorii fi atrase 
şi respinse cu acecși putere, cară el va rămână orizontală: 

Dacă ne vomii duce cu unii asemene magneti în emis- 
fera nordică, atunce polulii seii australii va, fi mai apropietii, 
şi prin urmare atrasi cu o putere mai mare, de polulă bo- 
reali B a magnetului pământescii, de cât polulii sei. boreală 
de celii australii A a magnetului pământescii. De aice-ur- 
m6ză că polulă australă a magnetului mobili se va inclina 
în gios formând cu orizontele unit unghiit care se numesce 
unghii de înclinațiune. Ps 

Cu cât ne .vomii ridica înspre nordii cu atâta val6rea 
unghiului de inclinaţiune va, deveni mai mare, co-cl cu -a- tâta distanța între polulii australă a magnetului mobili şi 

-celit borealii B a magnetului Pământescii va fi mai mică, eară „tracțiunea mal mare; Dacă ne ami âfla chiar în B, valrea unghiului de inclinaţiune va fi de 900. | 
„„ Aceleşi fenomene se .vorii reproduce şi în .emisfera su- dică, cu acâstă singură deosebire că aci polulii  borealii a magnetului mobilă se va înclina dedesubtul orizontelui. 

208. Măsurarea declinaţiunei. Măsurarea unghiului de declinațiune se face. cu agiutorul busolei de declinaţiune. 
Acestii aparati se compune dintranii magneti ns, în formă 
de rombii fârte ascuțit, sprijiniti pe o acsă verticală 
(fig. 137), astfelii ca. se se pStă întârce liberii. întruni Planii -orizontalii.. In. faţa capetelor sale se afă-ună cerci 
graduată. așegati în fundulă: une! cutii MN. Deasupra cutiei „se află o lunetă LL/, care se pote întârce împreună cu cu- 
tiea întruni planii orizontală, și a cărei acsă coincideză cu
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direțiunea 0-180 de pe graduaţiunea cercului. - Prin metâde | 
astronomice se detenminâză meridianulii geograficii alii locu- 

- lui unde se face observațiunea.. și se îndrepteză luneta LI 
în direcțiunea sa. Linia 0—180 de pe cerci corespunde a- 
tunce ea însăși cu direcțiunea meridianului geograficii. Pen- 

tru a afla dară declinaţiunea nu avemit de cât se misurămi 

unghiul formatii de acâstă - direcțiune 0—180 şi de aculii 
magnetici. 

Declinaţiunea este nu- 

mită orientală când po- 
lulii australii alii magne- 

“tului este la răsăritulii 
meridianului geografici ; 
și occidentală când po- 

lulă australi este “la a- 
pusulii acestui meridianii. 

Val6rea unghiului de 

declinaţiune nu este tot a- 
ceeși în diversele locuri 

de pe. pământii. In cea 
mai mare parte din Eu- 
ropa, în Africa, în ocea- 
nulii Atlanticii şi în par- 
tea apusană a Americei . 
declinaţiunea este occiden- Fig. 137: 

tală. In restulii Americei, 
în oceanulii Pacificii, în Asia « şi în Rusia răsăritenă, ea este 

- orientală. 
Declinaţiunea varicză de asemene în una şi aceeși lo- 

calitate cu timpulii. Astfeliii la Paris, în 1580, declinațiunea 

era orientală şi egală cu 110 30'; de atunce ea aii mersii des- 
crescând pănă la 1663 când ai deveniti nulă. Din acâstă e- 

pocă declinaţiunea, ai fost necontenit occidentală și aii crescutii 
pănă la 1814; însfirşit, de la 1814 şi pănă acuma ea -mer- 
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ge descrescând. Aceste variaţiuni,. constatate în tâte părțile 
pământului unde Sai pututii face observaţiuni întwuniă timpi 
mai îndelengată, ai fost numite variațiuni seculare. ” 

209. Măsurarea inecli- 
naţiunei. Măsurarea încli- 

„Dățiunii se face cu agiuto- 
rul Busole; de inclinațiune, 
Acestii aparati (fig. 138), se 
compune dintrunii cerci ver- 
ticală împărțitii în 3600. Uni 

„acii magnetici AB”, având 
forma de rombii ascuţitii, este 
Susținutii prin o. acsă orizon- 
tală,' care se află chiar în 
centrul cercului. A culi se pâte 
astfeliii mișca într'unti plan 

„venticalii care este însuşi pla- 
nulii cercului. Pentru a face 

Fig. 138. o observațiune, se îndrepteză 
| „mai întâi planulii cercului 

în meridianuli magnetici ali locului. “Ungiulii formatii a- 
tunce de capătul australă ală acului magnetici: cu diametrulă 
orizontali—unghiii care se măsură pe cerculii graduati— este unghiul de inclinaţiune, '. e 

    tonPa 

  

INC Lai 
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| 210. Esperienţa lui Galvani. Cătră sfirşitul secu- 
lului trecuti Galvani, studiând acţiunea electricităţii asupra : 
organelor animalelor, aii fost condusă. de a descoperi o nouă 

“serie de fenomene, care aii. datit nascere sciinței cunoscute 
sub numele de electricitate dinamicii, -s6ă „electricitate în 

„mișcare. | 

Eată esperienţa pr imităvă a , fisiologistulul: italiană: El 

| luă mal multe brâsce, le tăi6 în două, despoie membrele lor 

posteridre, pe care le 
atîrnă de unii balconii 
de ferii prin cârlige de 
aramă ce treceaii prin . 
măduva spinări.. De 
câte oră aceste membre, 
agitate de vântii, atin- 
geaii feruli balconului, 
Galvani observa că se 

produce întinsele 0 Co- 

moţiune viiie. 
Pentru a repeta 

astă-(i esperiența.. lui 
Galvani, luămi mem- 
brele posteridre ale unei 

brâsce de curând tăete, * 

și le despoiemii repe-.  
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de de pele. Luămiă apoi unii arcii compusii din dout părți, 
una, de aramă și alta de zincii (fig. 139); trecemii partea de 
aramă prin nervii Jombari şi atingemii, cu capătulii de zincii, 
muşchii picidrelor. La fie-care atingere, vomi vid produ- 
cându-se în membre o contracţiune repede. | 

211. 'Teoriele lui: Galvani şi Volta. Pentru a es- 
plica aceste contracţiuni, Galvani presupunea că în nervi 
esistă unii genii de electricitate proprie animalelor, pe carellii 
numea fluid vitali.. Acestă fluidii, trecând din nervi în 
mușchi prin arculi: metalică, producea comoțiunea observată. 
Corpulii animalului, după dinsul, putea dară fi as&manatit 
unei butelii de la Leyda, în care nervii şi mușchii formaii 
ambele. armature.. o | 

Volta, repetând esperienţa lui Galvani, observă că con- 
tracțiunile brâscei erai fârte vit când arculii de comunieaţi- 
une era formatii din două metale deosebite, și că din contra 
eraii forte slabe,: și câte odată chiar cu totul nule, când 
arculii era compusii dintrunti “singurii metală. Din acestii faptii, 
€l conchide că electricitatea nu era în corpulii animalului, 
nici în nervi, nici în muşchi, ci ea se producea prin contac: 
tulii ambelor metale eterogene.  Corpulii brâscei nu servea, 

- după diînsul, de cât ca unii conductori prin câre se combi- 
naii între ele electricităţile de pe. metale, producând în ace- 
lași timpii comoţiunea ca, efectii fisiologicii (188) alii acestei 
descărcări. : - e | 

212. Pila lui Volta. Condus de aceste idei, Volta 
construi celii'dintăjii aparati destinati de a produce. electri- citate dinamică. a 

Acestii aparatii se compune dintrunii diseii de zincii Z 
lipitii de unii discii de cupru C. De asupra acestora se află 0: bucată de postavii mulată în apă amestecată cu acidă sul- furicii ; apoi earăşi uni dublu disci de zincii şi de cupru, şi așa mai departe (fig. 140). a 

A
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„Fie care dublu discii de cupru şi de zincii se numesce 
unii cuplu: sei elementi. Elementele a- 

ceste, puse unele peste” altele şi separate 
“între dinsele prin bucăţi de postarii muiete : 
cu apă acidulată cu acidii sulfuricii, con- .. 

stituie o pilă a lui Volta. Fig. 140, 
“Pentru ca acestă pilă se fie. isolată, 
ea este aşedată (fig. 141) pe o lamă de steclă, şi este spriji- 
nită pe de laturi de trei col6ne 

de asemene de steclă. 
„213. Curentă electrieii. 
Prin agiutoruli pilei lui Volta pu- 
temă constata următârele fapte 

fundamentale : , 
1) Pila fiind isolătă, capă- 

tulit sei de zinci este încărcati cu 

electricitate positivă ; el se nu- 
mesce-polii positivii; capătuli cu- 
pru este din contra încărcată cu 
electricitate negativă, și se nu- 
mesce polii negativă. 

2) Punând polulii positivă | 
în contactii cu pământul, pila va 
rămân încarcată numai cu elec- 
tricitate negativă, a cărei inten- 
sitate va merge descrescând de 
Ja aramă pănă da zincii, Unii fe- :- 

nomehii inversii se va obserta -. -: | 
când polul negativii va comunica cu pământulii. 

_.8) Pila fiind isolată, sereunimiă polurile sale printi'unii 

firii de aramă; electricitatea positivă de pe unul. se -xa com- 
bina, cu cea negativă de pe celulalt şi va produce o scânteie 

„electrică. Acestii faptii este conformii cu cele ce amit vădutii 

că se produci în conducătorii încărcați cu electricitate statică. 
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In pile însă se mai observezi încă unii fenomenii noă ; când 
întrerumpemii comunicațiunea între ambele poluri, videmii pro- 
ducehdu-se earăşi o scânteie electrică. De aice conchidemii * 
că, după ce fluidele acumulate la poluri s'aii combinată între 
diînsele, se produce de îndată în pilă o nouă cantitate de elec- 
tricitate, care circuleză necontenit prin firul interpolară. E- 
Jectricitatea se află dară înt”o necontenită mișcare atât în pi- 
lă cât şi în firul interpolari. Acâstă mișcare continuă a e- 
lectricităţii s'au numită curentă electrici. | | 

Este probabilii că electricitatea positivă merge prin fi- 
vulii interpolarii de la polulii positivit cătră, celii negativi ; și 
că în acelaşi timpii electricitatea negativă circulâză de la 
poluli negativii cătră celă positivii, producându-se - astfeliit 
în firii o recompunere -continuă a fluidelor puse în libertate 
în pilă, şi o reproducere neîncetată a acestor fluide. - Cu 
t6te aceste este deseori utili: în practică de a atribui cu- 
rentului o direcţiune determinată, Și fisicii ai admisi, întruni 
modii ipoteticii, că curentulii merge, prin firulii interpolarii, dela 
polulii positivii cătră celii negativi, eară în lăuntrul pilei de 
la poluli negativă cătră celii positivă, - E | 

214. Teoria contactului. Pentru.e esplica produce- 
rea electricităţii în pilă, Volta admitea că, prin contactulii 
zincului cu cuprulii, se produce o putere născătâre de elec- 
tricitate, pe care el o numea putere electromotrice s6i tensiune 

„Dacă ami avâ-dară unii singurii cuplu, compusii dintr'ună 
discă de zincă şi altul de cupru, zinculii se va încarca cu e- 
lectricitate positivă, a cărei tensiune este +-e; cuprulii se va 
Încarca cu electricitate negativă a cărei tensiune este —e.: 
- -" Se”punemii deasupra acestul cuplu unii ali doile C, Z, 
separatii de celii'd'intăiă C, Z, prin o rondelă de postavii:muietă 
cu acidii sulfurică (fig. 140). In acesti cuplu, din causa contac- 
tului ambelor metale, zinculii Z,: va căpăta o.tensiune -+ke şi. 
cuprulii C, o tensiurie—e. In: același timpă înse tensiunea—e:
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de'pe C, se va comunica și la cuplulii de deasupra. Vomii ave 

dară pe Z, ;-he—e=—0, şi pe C, :—e—e=—=-i-20, Pe dealtă parte 

tensiunea --e de pe Z; se va comunica și la cuplulii inferi- 

ori, Vomii. av6 dară pe Cs:—ec-hre=0, şi pe Za:e-t-e=—2e. 

Dacă pila ar avâ trei cuple, tensiunea cuprului superiorii 

ar deveni—3e eară, a zincului inferiorii4-3e, și așa mai departe. 

215. Teoria chimică. Producerea electricităţii în pi- 

la lui Volta” pote se fie esplicată și prin agiutorulii altei 

teorii cunoscute sub numele ce feorie chimică. | 

| Esperienţa ai arătatii că în totdcuna când o acţiune 

chimică are locii între două corpuri, se produce în același 

timpi electricitate ; unul din corpuri se incarcă cu electrici- 

tate positivă, cară celulaltii cu negativă. 

Se luămii, spre esemplu, o bucată de zincii și se o pu- 

hemii în acidii sulfuricii; metalulii va fi atacii de cătră 

acidii, şi se va forma sulfatii de zincii; tot odată înse se va 

produce electricitate: zinculă se va încarca cu fluidă negativi, 

eară acidulii cu positivă. 

Cunoscând acesti faptii, se admite că, în pila lui Vol- 

ta, electricitatea nu le nascere prin contactulii cuprului cu 

zinculit; ea se :produce prin acțiunea chimică a acidului sul- 

furicii, care mâie postavuli, asupra zincului. Acesti din ur- 

mă, metalii se încarcă cu fluidii negativi, eară acidul cu po- 

sitivii. Arama nu servesce de cât de a culege fiuidulii posi- 

tivii de pe acidii co-ci între dinsa şi acidii nu are locii nici 

acţiune chimică, nici producere: de electricitate. 

Dacă teoria chimică este esactă atunce, în pila lui Vol- 

ta (fig. 141) atât disculă, de zincă de la partea, inferiâră cât 

şi celii de aramă de la partea superi6ră sunt inutile. Espe- 

riența aii arătatii în adevăr că putemi. înlătura, amândouă 

aceste' discuri și atunce zinculit ce aii remasii la partea: 'su- 

'peri6ră devine poli negativi, eară arama , de la celulalt. ca- 

păti poli: positivi, IN
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216. -Pila cu tasse. Pila lui Volta are mat multe 
inconveniente. Mal întăiii acidulii, care udă bucăţile de pos-: 
tavă, se scurge din causa apăsărei discurilor metalice ; pila: 
se usucă și electricitatea, care amii vădutii că ie nascere prin 
acţiunea chimică dintre acid şi metali, nu se mat pâte pro- 
duce. Pe de altă parte aciduli, care se scurge 'pe suprafața, 
esteridră a col6nej, pune în comunicaţiune elementele Și pro- 
duce astfelii o recompunere parțială a fluidelor. E 

S'aii construiti diverse aparate care înlăturâză aceste 
inconveniente.. Aşa este pila cu tasse care reproduce,. sub o 
altă formă, pila lui Volta. | Ma | ME 

Luămii mai multe vase de porcelană, sâi de steclă (fig. 149) 
le umplemi cu acidii sulfuricii amestecati cu apă şi în fie-care 
punemii câte o lamă de zinci Z, și una de aramă C. Fie-care 
din aceste vase se numesce unii cuplu s6i unit elementi. 

„Reunind mai multe din ele, prin punerea în comunicațiune a 
aramei din unul .cu zinculă din. celulalt, vomi ave o. pildă. 

    

  

Acidulii: sulfaricii, atacă zinculă și odată cu- acestă acțiune chi- 
mică, se produce. electricitate ; zincul se încarcă cui fluidii 
negativi, -eară acidulii -cu fluidii. positivă, care se conduce pe. aramă. Zinculi de la unii capăti constitue dară polul “ne- 
gativi ali pilei şi arama de la. celulaltii capătă polulii 
positivă. | " 

217. Pila lui Wollaston. Acestă pilă se deosebesce
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de acea cu tase numai prin disposiţiunea zincului și.a a- 

ramei. Lamele de zincii a' ai forma unui dreptunghiii (fig. - 

143), şi sunt încungiurate de o lamă de : 
aramă CC. Ambele metale sunt despăr- 
țite prin bucățele de lemniă. Fiecare e-. 

lementii este pusii în câte unit vasii plinii 

cu acidă sulfuricii amestecatii cu apă. Zin- 
culii unui elementi: comunică cu. arama 
celui alii doile (fig. 144) şi așa mai de- 
parte. Electricitatea se produce: ca şi în 

pila precedentă ; polul positivii este dară 
formatii prin arama, elementului ce se află 
la unii capătii alii pilei, eară polul ne- | 

gativii prin zincul elementului ce se află 

  

Fig. 143. 

la capătulii opusii, 'Tâte cuplele metalice sunt ficsate pe 
unii lemnii care însuşi este susținutii prin două cărlige. Când 
voimii ca pila se nu maj fuucționeze, ridicămii, împreună cu: 

lemnulii, tte cuplele metalice afară din vasele pline cu acidii. 

    
  

  

    

  

  

  

Fig. 144. 

218. Cause de slăbire a curentului. 

  
Intensitatea 

curenților, produși de pilele descrise “mat sus, descresce -din
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ce în ce mai mult cu cât ele funcționeză de mai mult timpii. 
Mai multe cause contribueșcii la acâstă slăbire. a curenților, 

1) Acidulii sulfurică, atăcând zinculii, se formâză sul- 
fatii de zincii și în același timpii se desvolteză gază hidro- 
genii. In adevăr, acidulii sulfuricii cuprinde trei corpuri sim- 
ple: sulfure, osigenii și lidrogenii. Zinculii. fiind pusi în con-. 
tactii cu dinsul, îli descompune și tea loculii hidrogenului, 
formeză sulfatii de zincii care cuprinde: sulfere, osigeni şi 
zincii, eară hidrogenulii devine liberi: . a 

Sulf. Osig. Hidr.+Zinc==Sulf. Osig. Zine-+-Hidr. 
Acestii din urmă corpii se duce pe lama. de aramă, pes- 

te care se formeză astfeliii-o pătură guz6să, care e r&ii con- 
ducătâre, și care prin urmare. se opune la circularea electri- 
cității înlăuntrul pilei. | 
„Pe de altă parte, acâstă .pătură. de hidrogenii, depusă 

pe aramă, produce în. pilă. unii noii curentii de sensii inversă. 
cu curentuli principali: Intensitatea totală a curentului pro- . 
dusit de pilă nu va fi dară de cât diferenţa între intensitățile 
acestor curenți. a o 

2) Acidulii din pile, distrugându-se prin atacarea zincu- 
lui, cantitatea sa devine cu atâta mat mică cu cât pila funcţi- 
oneză de-mal mult timpi. De aice urmâză că atât acțiunea 
chimică, cât şi curentulii care se produce odată cu dinsa, se 
vorii micșura. . 

3). Sulfatali de zincii, care se produce în lăuntrul pilelor 
conduce şi el răi electricitatea şi prin urmare i opune o mare 
resistență interidră. 

„4) Am disă (213) că curentulii electricii merge nu nu- 
mat prin firulii. interpolarii dară. chiar și prin pilă de la, polulii 
negativii spre celi positivii. Acesti. curentii interiori, stră- 
bătând prin sulfatuli de zinci îl descompune (227) și zin- 
culă se depune peste aramă. - Pila având atunce amândouă 
polurile sale compuse . din aceeși substanță, curentulii . elec- 
tricii nu se mai p6te produce... A
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S'aii construitii deosebite pile care înlătureză mai mult 
s6ii mai puțin aceste. cause de slăbire a curenților. „Vomi 
descrie câteva din cele mai întrebuințate. . 

219. Pila lui -Daniell: Intruni vasii de steclă sei de. 
pământii V se află o lamă de zinc 7 întârsă în formă cir-: 
culară (fig. 145). In lăuntru se pune uni vasii porosii P, în. 
midloculi .cărula este ună cilindru de aramă C. Vasuli esteri 
orii V este plin cu acidi sulfuricii amestecatii cu apă, eară: 

vasulii porosii P cu o soluţiune de sulfatii de. cupru. 
"Aceste sunt părţile care compunii unii elementii ali lui 

Daniell; el cuprinde dară două licide deosebite, acidul: sul- 

  

cari 

5 | Fig. 145. , 

faricii şi soluțiunea de sulfatii de cupru, separate între ele 
prin păretele porosii al vasului P, 

| Fată reacţiunile principale care 'ai loci înti”unii aseme-: 

ne elementii. Acidulii sulfuricii din vasul esteriorii atacă zin= 
culă ; se formâză sulfatii de zincii, eară hidrogenuli rămâne 
liberii. Acesti gazi, ducându-se cătră poluli positivii,  întăl- 

nesce în vasul. porosii sulfatulii de cupru. Sulfatulii de cupru 
este compusii din trei corpuri simple: sulfure, osigenit şi cu- 
pru ; hidrogenuli venind in contactii cu dinsul, lit descompu- 
ne, elimineză coprulă, care se depune pe cilindrul C, Și Te- 
formeză acidulii -sulfuricii : . E : 

=" Sulf, Osig. Cupru-t-H==Sulf Osig. H. Cupru. 
16
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In elementulii lui Daniell dară nu se desvoltâză la po- 
lulii positivii unii gazii care micșurâză intensitatea curentului. 
Pe de altă parte cantitatea de acidi nu-se împuţineză, că-i 
pe cât acidii este distrusii prin zincii în vasulii esteriorii, pe 
atâta, se reformâză în vasulii porosii prin acţiunea hidroge- 
nului asupra sulfatului de aramă. 

Când voimii se avemii o pilă Daniell, reunimă mal mul- 
te elemente între dinsele astfeliii ca zinculii unuia se comu- 
nice cu arama, celuilaltii. , - 

220. Pila lui Bunsen. Uni elementi alti pile! lui 
Bunsen se compune dintr'uniă vasii esteriorii: V de pămenti 
s6i de steclă, plini: cu acidii sulfuricii amestecati cu apă, în 
lăuntrul căruia se află o lamă de zincii Z întârsă în formă 
circulară (fig. 146). La midlocii se află unii vasii porosii P, 
plinii cu acidii azotic. Intwacesta se pune unii cilindru de 
cărbune C, care ai fost încălditii la o temperatură fârte 

« înaltă şi care este bunii conducătorii de electricitate Și ne- 
atacabili de cătră acidi. 

  

- Fig. 146. 

_ Intracestii,: elementii, ca și întwacelii ali lut Daniell, 
zinculii este atacati de acidulii sulfurici, se formâză sulfatii 
de zincii, și hidrogenulii, pusti în libertate, se duce cătră po- 
lulii positivi, unde. întălnesce,. în vasulă porosii, acidul a-
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zotică, îlii descompune, produce apă şi perosidiă - de azotii, 
care -rtmâne în disoluțiune. Producerea de gazi este: dară 
înlăturată. . : 

Reunind mat multe elemente, astfeliti + ca zinculti unuta 
se comunice cu. cărbunele celuilalt, vomit ave o pilă Bunsen. 

Pila lui Bunsen este, fârte energică, însă presentâză 
inconvenientulă. de a se slăbi repede şi de a. produce vapori 
de perosidu de azotii care sunt periculoși la respirare. 

221. Pila luă Leclanehe. Acâstă pilă . se . compune 
dintrunii vasă esteriorii plină cu clorură de amoniii, în care 
este împlântatii uni cilindru de zinci. In lăuntrul vasului 
esteriorii se află unii vasii porosii, plinii cu biosidii de man- | 
ganesii; o prismă de cărbune de retortă, pusă în acesti din 
urmă corpii, constitue polulii positivii. 

Zinculii descompune clorura de amoniii, se formeză clo= 
rură de zinci, cară amoniacul şi hidrogenuli devinii liberi. 
Amoniaculii se disolvesce în licidulii pilei; cât pentru hidro- 
genii, el trece în vasulii porosi, unde descompune biosidulă 
de manganesii şi formeză apă şi sesquiosidii de manganesii. 

Pila lui Leclanchă este. mai 

puțin “energică de cât pila lui 
Bunsen, înse se usâză cu fârte 
mare greutate; "ea pâte funcţio- 
na șese luni fără ca se fimi ne- 
vaiți de a o schimba. : Din causa 

acâsta ea este întrebuințată în t6-. 

te casurile în care avemii nevoie 

ca” pila: se funcționeze mult timpi, 
precum la soneriele electrice. 

222. Pila cu bieromatii. 
Acâstă pilă se compune din două ș 

lame de cărbune de retortă între.“ 
care se află o lamă de zinc. Căr- 

bunele constitue polul, positivi, 
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eară zinculi pe celă negativii. Lamele sunt puse întruni vasi 
(fig. 147), în care se află o soluțiune apâsă de bicromatii 
de potassiit și acidă. sulfuricii. Aciduli atăcând zincul, se 
formâză sulfatii de zincii şi hidrogenii. Hidrogenulii însă 
descompune bicromatulii de potassiii în “presența acidului sul- 
furicii; se produce sulfatii de cromii, sulfată de potassii şi apă: 

GH-+-C0r2071K2-44S0*H2— 0*R24-($04)5Cr2-+7H20. 
Hidrogenulii dară, nu se desvoltâză sub formă de gazii 

pentru a slăbi intensitatea curentului. 
223. Zincii amalgamatii. Zinculii întrebuințatii în pi- 

lele precedente este amalgamatiă, adecă frecatii la suprafață 
cu mercurii.: cc DC 
„Pentru a înţelege utilitatea întrebuinţărei zincului amal- 

gamatii, vomii observa că zinculii ordinari este -atacatii de 
cătră acidulii sulfuricii îndată ce este pusit în 'contacti cu 
dinsul. Intrebuinţându'lă dară în pile,- el se va usa, chiar 
când pila nu funcționâză. Din contra, zinculii amalgamatii nu 
este atacatii de cătră acidii câna este pusă în contacti cu 
dinsul. Pentru ca atacarea se aibă locii, trebue se reunimii 
polurile pilei prin ună firă prin care trece curentulii electrici. 
Zinculii amalgamatii dară nu se usâză de cât când pila funcționeză. 

EFECTE CHIMICE ALE CURENȚILOR. 

224. Descompunerea apei. Uni curentă electrici 
trecând printr'unii corpi compusii, îlii descompune în elemen- tele sale, | | 

Ca, esemplu a acestor efecte chimice ale curenților vomii 
cita descompunerea apei. 

Se luămii uni vasii de stecli, în fundulii căruia întră 
două lame de platină; una din aceste comunică cu polulii 
positivii ali unei pile, eară ceelaltă cu polulii negativii (fig. 148). Aceste lame se numescă electrod.  Umplemii vasulii cu apă în care turnămă puţin acidi sulfuricii, pentru a o face bună
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conducâtâre. Deasupra fiecărui electrodii aședămi însfirșit 

câte o prubetă graduată plină cu apă: Apa din aceste pru- 

bete scimă că nu va căd€ în gios din causa presiunei atmo- 

  

  

Fig. 148 

sferice. Curentulii electricii, venind: de la pilă, va trece prin 
apa care se afiă în vasii, între electroți, și o va descompune. 
“Unul din elementele sale, anume hidrogenulii, se va duce la 

electrodulii negativii unde desvoltându-se va întra în prubeta 

ce se află deasupra, jpe când osigenulii, desvoltatii la elec- 
trodulii positivii, va "fi culesii în ceelaltă prubetă. 

Acesti aparatii se numesce voltametra. 

225. Descompunerea combinaţiunilor binare. Tâte 
substanțele, compuse din două corpuri simple, sunt deșcom- 
puse de 'cătră curentulii electricii întocmai ca şi apa. Unul 
din elementele lor se duce la electrodul positivii, eară ce- , 

“lulalt la electrodulii negativă. 
Se luămii, spre esemplu, unii osidii metalică, compusii 

dintrunii metală şi osigenii; făcând se trecă printr'insul cu- 

rentulii electrici, el se va descompune; metalulă se va. duce 
la electrodulii negativii şi osigenulu la cel positivă. .
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De asemene se întîmplă cu tâte celelalte combinațiuni 
binare, formate dintrunii metaloidii şi unui metali, precum 
sunt clorurele, bromurele, sulfurele ect. Ele sunt descompuse 
de cătră curentii, metalulii se duce la electrodulii negativi, 
metaloidulii la electrodulii positivi, 

"226. Teoria lui Grotthus. Pentru a esplica pe deo- 
parte descompunerea corpurilor, eară pe de alta- ducerea 
fiecărui din elemente cătră unul din polurile pilei, Grotthus 
presupune că aceste elemente sunt ele înseși încărcate cu 
electricitate, şi anume cu uni fluidii contrară cu acelă alii 
electrodului cătră care se ducii. | | 

Astfeliii, în apă hidrogenuli este încarcatii cu fluid 
positivii şi osicenulă cu negativi. Făcând se trâcă curentulii 
prin acestii licidii, fiecare din moleculele apei se va îndrepta 
cu atomulă de osigenii cătră electrodulii positivit şi cu ato- 
mulii de hidrogenii cătră electrodul negativii, din causă că 
electricitățile de nume contrară se atragi (fig. 149). Atrac- 
țiunea electrică dintre electroți și atomii elementelor fiind 
mai mare de cât puterea de afinitate chimică dintre clemen- 
te, fiecare moleculă a apei se va descompene. Osigenulu din 
molecula 1, devenind liberii, se va desrolta. pe electroduli 
positivii cu care se află în contactii; hidrogenulă din molecu- 
la 1, aflându-se în presență, cu osigenuli devenitii liberii din 
molecula 2, se va combina cu dinsul și va forma 0 nouă mo- 

$ ÎL Mio 
— 

| 12 af sssasasacapa! 
Fig, 149. 

leculă de apă 1. Acelaşi lucru se va întempla cu elem ente- 
le celorlalte molecule pănă la cea mai apropietă de electro-
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dulii negativii, în care hidrogenulii remasii liberii se va desvolta. 
Nouele molecule de apă. formate, 17,2”, .... se vori ori- 

enta earăşi ca şi maj îmainte,. vori fi descompus, şi o nouă 

cantitate de hidrogenii şi osigenii se va desvolta. pe electro. 
“Conform cu acâstă ipotesă, sait numitii element clectro- 

negalivii corpulii simplu care în descompunerea efectuită prin 
electricitate, se duce la electrodulii positivii, şi elementi eleciro- 

positivii pe acelii care se duce la electrodul negativii. 
221. Descompunerea sărilor. Sările sunt compuse 

dintr'unii acidă în care hidrogenul este înlocuitii prin unii me- 

talii. Pentru a vid6 modulii cum lucrâză electricitatea asupra lor, 

se luămii sulfatuli de cupru; se punemii o disoluţiune din 

acestii corpii întwunii tubii de steclă îndoitii în formă de U, 

în acărul ramure se află câte o placă de platină (fig. 150). 
Reunind aceste pluce cu polurile une! pile, curentulii eletricii 
va trece prin soluțiunea salină şi o va descompune; cu- 
prulii se va duce la electroduli negativii, eară sulfurele și 

osigenulii la celii positivit: o 

„Cupru, Sulfure, Osigeni 

(— CD 
In general, tâte sările metalice, se descompunii prin 

acțiunea curenților într'același modii ca și sulfatulii de cu- 
pru. Sunt înse două cause care poti se modifice resulta- 

tulii definitivi ali descompune- . 
-rel; aceste sunt: natura metalului 

care face parte din sare, și natu- 
ra electrodului positivii. 

1) Natura metalului. Se des- 
compunemă, în aparatulii descrisii 
mai sus, sulfatulii de potassiit. 
Metalulii se va duce la electro- 
dulii negativii, eară sulfurele şi 

osigenulii la” celi positivii. Potassiulii înse are proprieta- 

tea de a descompune apa; afându-se dară în migloculi a- 

- 
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„cestui licidi, el se va uni cu osigenuli “sei, va produce 
-osidă de potassiii, eară, hidrogenulii apei va rămâne. liberi. 
„Acesti hidrogenii se va combina cu sulfurele Şi. osigenulii 
„ce se dusese la polulii positivii şi va reforma acidulii. Resulta- 
“tulă definitivă ali descompunerei acestel sări va. fi, prin ur- 
mare, ducerea acidului la electrodulii positivii, pe când la 
celii negativi va veni osidulii. de potassii. 

Tabela următâre ne arată cum se faci aceste descom- 
„puneri și combinări succesive: 

K=S0+ 
K2 9082 80: 

ici 2KO0H O :. son: a ea (4) 
2) Natura electrodului positivii. Se 'presupunemă că 

facemi se trecă curentulii electrici prin 0 soluțiune de sul- 
fată de cupru, înse că electrodulii “positiviă, în loci de'a 
fi de platină, este el însuşi 'compusă dintr'o lamă de cu- 
pru. Sulfurele și osigenuli, resultând din: descompunerea 
sărei, se vori duce pe cupru, îl voră ataca şi vori forma 
sulfați de cupru, care va rămân în disoluţiune, pe când 
la” electrodulii negativii -se va depune cupru. In modulă 
acesta composiţiunea, disoluțiunei remâne neschimbată, câ-ci 
cantitatea de sare descompusă prin curentii este egălă' cu cantitatea de sare formată” prin acțiunea” sulfurelui și a o- 
sigenului asupra cuprului de la electrodulă positivii. Resul: 
taltuli definitivii dară, în casuli acesta, este depunerea unei 
pături de cupru pe electroduli negativii și disolvirea 'unei 
cantități egale de la cel positivă, * Si Si 

228. Legile lui Faraday. Se luămii o pilă Şi se pu- nemii între polurile sale mai mulţi voltametri, reuniți între 
dinșii şi cu polurile pilei, prin uni firă de aramă,, Esperien- ţa :ne „arată -că, ori :care “ar fi forma şi mărimea - acestor .yol- tameri; se: desvolteză în fiecare. aceeși. cantitate de -hidrogeniă: 

N 

„
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Scimii pe-de altă parte (218), că într'o pilă acidul 
sulfuricii atacă zinculă, producând sulfat de zincii și desvoltând 
hidrogenii.- Se construimii o pilă astfeliii ca se putemii culege 
Şi măsura hidrogenuli:produsii în lăuntrul seii, şi se punemil 
tot odată polurile sale în comunicaţiune: cu mai mulți volta- 
metri. Esperiența ne arată “că, în fiecare din elementele pilei, 
cantitatea de hidrogenii, desvoltată într'unii timpă. 6recare, 
este egală cu acea pusă în libertate în fie-care. voltametru. 

Din aceste esperiențe putemii conchide că: „reacţiunile 

chimice care ati loci în tote părțile unei pile—fie în inte- 
rioruli sei, fie în firului. dintre poluri,—-sunt egale“. : 

Se punemi acuma între polurile unei pile unii voltame- 
tru şi.mal multe aparate anal6ge cu aceli descrisii mal sus 
(227) pline cu diverse. corpuri compuse: -Aşa,: spre: esemplu, 

unul .din aceste aparate se cuprindă sulfatii de cupru, altul 
clorură de staniu, altul azotati de argintii. Vomii constata 
atunce că în timpii ce în voltametru se desvoltâză' 1. gr. de 
hidrogenii, în fie-care din acele -aparate sunt puse în liber- 

tate: 31,75 gr. de cupru, 59 gr. destanii, 108 gr. de arginti. . 

Aceste numere înse sunt proporţionale cu ecivalențiă chimici 
ai corpurilor; ele aii fost numite de cătră Faraday ecizalenți 

electro-chimici al corpurilor. 
229. Galvanoplastie.. Galvanoplastia este arta de a 

reproduce în aramă diverse obiecte, precum medalie, gravu- 

re ş, a. Ea este o aplicare a principielor espuse mai sus; 

relative la descompunerea sărilor prin electricitate. 
Se presupunemiă că voimă se reproducemii o medalie. 

Luămii mal întâiu tiparulii uneia din, fețele sale, să. prin 
agiutoruli unui aliagiă fusibilu, sc cu guta-perchă, sâii cu c6- 

ră albă. Acestii tiparii va reproduce gravura medaliei în sensii 

inversii, adecă părţile proeminente din modelii vorii fi în îi- 

parii întrinde şi vice versa. 
-: “Când tiparul este făcutii cu; c6ră,- s6i cu :guta-percha, 

“el este unsii'cu o pătură subțire de: plombagină pentru a fa-
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ce suprafața sa bună conducătâre de electricitate; dacă el 
este făcuti dintruni aliagiii metalică, Suprafața sa se unge 

„cu cărbune de fumă, | . 
Tiparulii, astfelii pregătiti, este pusi în comunicațiune 

cu polulii negativă alti pilei,. și aședatii întrunit vasi plini 
cu 0 soluţiune de. sulfati de cupru. .In fața sa se află o 
placă de cupru,. care comunică cu polul positiviă ală pile. 
Curentulă electrici, trecând prin sulfat, îlii descompune; 
cuprulii se. depune pe tipari reproducând - formele sale 
în sensii inversu, adecă reproducând esact gravura primitivă 
a medaliei. Electrodulii positivii fiind de cupru, este evidenti 
că composițiunea sărei va r&mân6 neschimbată, | 

Câte odată însuşi tiparul. obiectului, ce voimii se re- 
producemii, se .face prin galvanoplastie. Pentru acesta se pune 
mai înt&iu, în soluțiunea salină, ca electrodi negativii, Însuşi 
acelii obiect. Astfeliii șunt făcute. spre. esemplu, gravurele 
întrebuințate în imprimerie. Gravurele 'sunt săpate. mal. în- 
tăii de cătră artisti în lemni, şi după“aceste modeluri se 
veproducii, prin galvanoplastie, copie în aramă numite clicheuri. 

230. Argintare—Aurare. Argintarea şi aurarea sunt 
de asemene aplicără a descompunerei sărilor prin curenți. 

  

     
= Ta at 

Fig. 151. - ' Când voimii se. argintămsi unii obiectă trebue mal întâiti 
se curățimii perfect suprafața sa de ori ce materie străină. 
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Acâstă precauţiune este indispensabilă : pentru ca argintulii 
ce se va depune se fie solidii și adherentii. Obiectuli este - 
apoi pusi întruni vast (fig. 151), în care se află o disolu- 
țiune a unei sări de arginti; sarea care se întrebuințeză 
pentru acestii scopii, şi cu care argintarea se face mai biue, 
este cyanura dublă de argintă şi potassiii. Obiectuli este a- 
tîrnată, prin ună firii de aramă, de o vârgă de același metal, 
sprijinită pe marginele vasului; vârga este pusă în comuni- : 

caţiune cu polulii negativii al unei pile, pe când polulii posi- 
tivit ali aceleeși pile comunică cu o placă de argintii îm- 
plâutată în disoluțiunea sărei de argintii. Curentuli electrici 
trecând prin acâstă sare o descompune; argintuli se depune 
peste obiectuliă ce constitue electrodulă. negativii, eară aciduiti, 

ducându-se la electrodulii positivi, disolvesce placa din care 
el este compusii, şi reformâză sarea de argintii. . 

Aurarea se face întruni modii analogii, cu acâstă sin- 

gură deosebire că, în loci de o'cyanură-dublă de argintii şi 
potassiii, se întrebuinţeză o disoluţiune de: c anură dublă 
-de aurii și potassiti. 

ACȚIUNEA CURENȚILOR ASUPRA MAGNEȚILOR 

231. Legea lui Ampăre: Se luămiă unii acii "magmetieit 
AB, susținutu pe o acsă verticală ast-felii ca.se se pâtă în- 
torce înti'unii planii orizontalii, .și se punemii deasupra sa, 
unit firii XY prin care trece ună curenti electrică (fig. 152); 
esperiența ne arată că magnetulii este deviati din posițiunea 
sa naturală. Acestii faptit ati fost descoperiti de cătră Oerstedt. 
Modulii cum. se efectuesce deviațiunea: magnetului, pentru de- 
osebitele posiţiuni ce ar ave față cu dinsul curentulă electricii, 
este cuprinsi în următârea lege formulată. de Amptre: 

Unii curenti, lucrând asupra unu magneti, tinde ali 
pune înti”o posițiune perpendiculară cu 'a sa, și astfeliiă « ca 
polulă australi se fie la stânga curentului.
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Pentru a înțelege acâstă. lege trebue se scimi ma! în- 

tăiii ce se” numesce stinga -curentului. Se presupunemi că a- 

  

vemi 0 pers6nă (fig. 152) care merge cu capulă înainte, în 
aceași direcțiune cu cirentulii, adecă, are picidrele cătră po- 
lulă positivi și capul cătră cel negativi, și avend faţa în- 
târsă în totuna înspre magneti; stânga şi drepta acelei 

-pers6ne . vor fi în acelaşi timpi stânga, și drâpta curentului. 
„. Figurele 152 și 153 ne potii lămuri cu ușurință, dupre 

acâstă, difinițiune, legea lui Ampăre. In cea d'intăii (fig. 
152), curentulă se află deasupra acului magneticii şi merge. 

“din X spre Y; stînga sa va fi dară din dărăptul planului fi- 
gurei, și polul australă A va, fi deviatit în acea direcțiune. 

„In figura 153, curentulit se află dedesubtul magnetului și mer- 
-ge tot din X spre Y; stinga'sa se află acuma “în fața pla- 
nului figurei, și polulii australii va A deviatii. în acestă di- 
'recţiune cătră A”. 

232. Teoria Galvanometrului. Acţiunea, curenților 
„asupra unui aci magnetici aii fost utilisată pentru a construi 
„unii aparati numiți galvanomelru, destinată. de a constata : 
1) esistența unui curentă electrici, 2) direcţiunea sa, și 3) in- 
tensitatea sa. .. a 

In' adevăr, după cele ce amii vădută mat sus, dacă 
:vomii 'apropi€ de unit - acă magnetică, -susținutii pe o acsă 
verticală, unii firii prin care trece uni curenti electrici, aculi
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va fi deviati din posițiunea sa naturală. Faptul deviaţiunii, 
direcţiunea și mărimea, sa ne voră arăta esistenţa, direcţiunea 
şi mărimea. curentului. 

Esperienţa înse ai ar&tatii că numai: curenții cari aii o 
intensitate ceva mai mare poti se devieze aculi magnetici; 
spre a se pute studia și curenții slabi, s'ait căutatii dară 
midl6ce de a se mări acţiunea unui curentii asupra unul mag- 
netii. Pentru a agiunge la acestii resultati se întârcemii fi- 

rulit în giurul acului magnetici a d, astfelii ca se formeze 
unit dreptungii MNOQPR (fig. 154). Se presupunemiă 
că 'curentulii întră în firii prin M, merge în direcţiunea să- 
geților și Yesă prin R. Acţiunea tuturor părților sale asupra 
acului este concordantă. In adevăr, porţiunea MN deviâză 
polului australi a la stînga sa, adecă: în fața planului figurei. 
Porțiunea NQ își are stînga de asemene în faţa planului fi- 
gurei ; tot ustfeliii este și pen- ac 

tru porțiunile QP și PR. Prin Z St 
urmare t6te părţile curentului, 
care încungtură unii acii mag- 
neticii, tindii, ca se devieze po- 
lulii săi australi în aceeşi di- - i : 
recțiune. , Fig. 154. 

Dacă vomi înverti încă - 
odată firuli prin care trece cnrentulii clectricii “în giurul a- 
cului .magneticii, este evident că acțiunea sa asupra, acului va 
fi acuma de două ori mai mare. Invârtind acesti firii de unii. 
numeri de  glururi, puterea sa devietâre va deveni de 
ori mal mare. Pentru a mări dară acțiunea curentului asu- 

pra magnetului, va trebui se încunglurămiă. fivulti prin care el 

trece de unii numări cât se pote mai considerabilii de giururi. | 

Esperienţa totuşi ai ar&tatii că humărulii giururilor nu pote 
fi crescuti indifinit, că-ci intensitatea curentului se micșureză 
cu cât firulii devine mai-lungi. ' | 

- Când. punemit unii curenti alăture cu unii maenetă, a- 
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vemi față în faţă două puteri: una este puterea dirigui-- 
târe a pământului asupra magnetului care tinde se'lă țină în 
direcțiunea meridianului magnetici, și alta puterea devie= 
târe a curentului, care tinde se întârcă magnetul înto po- 
sițiune perpendiculară. cu acestii meridianii. De aice urmeză 
că: pentru a face: ca unii. magnetii se se devieze cu mai 
mare: ușurință Sub acţiunea unui curenti, va trebui se ni-: 
micimii, sâi celii. puţin . se. micșurămii, puterea diriguitâre 
a pământului. Acesti resultatii ati fost căpătatii întrebuin- 
țând doi magneți ad. și a, reuniți între dinșii . astfeliit - 
ca unul se nu se p6tă întârce. fără. celulaltă, și având polu-. rile lor de nume contrarie faţă. în faţă (fig. 155). Dacă a- cești magneți ar avâ intensităţi egale, acțiunea pământului a- supra lor ar fi:nulă că-ci puterea cu care polulii nordici ar 
atrage, .cătră sine. polulii australi a a magnetului a ar f 

nimicită de puterea cu care. ace- | | , lași „polii nordicii ar respinge po-: (o 2.  lulă borealti a magnetului a, 
Tot .de asemene şi pentru polulă 
sudici. De ordinar înse intensi- 
tăţile acestor doi magneți nu sunt! Fig 185, egale; în casulit acesta pămentulit . , ține sistemulii magneților îndrep- tatii în meridianulii magnetici, înse numai cu-0 putere egală cu. diferenţa, acțiunii. esercitate asupra fiecăruia din ace. Unul din magneţi ab este aşegatii în midloculti dreptun- ghiului formatii „de firulii prin care trece curentulii,: eară, ce- lulaltii e W deasupra; „Dacă 'vomii. presupune că „ curentulii - merge în direcțiunea arătată de săgeți, polul australii a, a magnetului aj, va fi deviatii, de. cătră- tte porțiunile sale în dărăptul planului figurei. Cercetând, dupre legea lui Ampăre, care este aţiunea curentului asupra acului de deasupra dd, vomă vid că porţiunea D O devi6ză polulă australii a în faţa planului figurei, şi prin urmare pe 0 îndărăpt.. Ambele 
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poluri « și V, care se află fața în față, vorii fi deviate dară 
în aceeași direcţiune de cătră D C. Celelalte trei părţi ale 
drptunghiului, CF, FE şi ED tindi, în adevăr, se devieze a- 
cele în direcțiuni contrarie, însă acțiunea lor asupra lui a d 
este forte mică din causă că, sunt îndepărtate de dinsul. 

In difinitiv dară întrebuințarea a doue ace produce unit 
îndoitii resultată: 1) ea micșureză acțiunea diriguitâre a pă- 
mentului, şi 2) măresce acţiunea curentului asupra magneţilor. 

233. Galvanometru. . Construcţiunea galvanometru-. 
lui este basată pe principiele espuse mai susă.: Fată părțile 
esenţiale din care-el este compusi (fig. 156). Pe unii suportii 
de metalii este susținutii, prin agiutorulii unui firii forte sub- 
țire' de matasă net6rsă si, unii dublu acii magneticii. Unul 
din aceşti magneţi se află, în midloculii unui cadru de lemnii 
sâii de ivoriii, în giurul căruia este învertitii unii firii de a- 

ramă învălitii cu matasă. Peste cadru se află o "placă circu- 
lară  graduată:O O, deasu- 
pra căreia: este aculii supe- 

viorii. Aparatulii este aședatii : 
pe o mesuţă, şi acoperitit cu 

unii clopotii de steclă. pen- 
tru a apera acele de agită- 
vile. aerului esteriorii. Cape-: 
tele firului, învertitii în glu- 
xulă cadrului, comunică cu 
doue col6ne metalice 'a și d. 

Pentru ca se ne servimil 
de galvanometru, .întârcemii : 
mai înteiii aparatuli ast- 
felii ca ambii magneţi se fie 
paraleli cu cadrulă. Punemi 
apoi colânele-a şi b în co- 
municaţiune cu firulă în care 
presupunemi că trece uni curentă electricii; Esistenţa aces- 
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tul curentă ne este aretată prin deviaţiunea acelor; eară di- 
recțiunea curentului prin. direcțiunea acestei deviaţiuni. 

“NOȚIUNI ASUPRA INTENSITĂȚII CURENȚILOR. 
234. Intensitatea unui curentii. Se punemii între 

polurile unei pile unii voltametru (224) şi se mesurămii can- 
titatea de hidrogeni desvoltată într*0 minuntă. Acâstă can-: 
titate este cu atât mai mare cu.cât intensitatea curentului 
produsi de pilă este ea însăși mâl mare: De aice urmeză 
că noi vomit put€ mesuia intensitatea unui curentii prin can-: 
titatea de hidrogenii: desvoltată în unit voltametru prin care: 
trece acelă curentii. i . | E 

„ Galvanometrulă pâte de asemene se ne servâscă pen-: 
tru a mesura intensitatea unui” curentii. Atunce înse trebue 
se: deosebimii doue casuni:. ? DI : 

1) Când intensitatea curentului: este mică, astfelii ca 
unghiurile de deviaţiune a .acului magnetici se - nu .întrâcă 
peste 20, esperiența ai aretatii că aceste deviațiuni sunt 
proporționale cu intensităţile curentului. În casulii acesta dară 
intensitatea. curentului va, pute fi mesurată prin galvanotetru.. 

__2) Când din contra intensitatea este mare, nu mal €- 
sistă proporționalitate între dinsa: şi unghiulii de deviaţiune. 
Pentru casuli acesta, galvanometruli ne mai. putând. serti,. 
s'aii construitii alte aparate, cunoscute sub'numele de busolă 
de sinus, si de busolă de tangentă, prin agiutorul cărora se 
pote mesura cu esactitate intensitatea. curentului. 

| 235. Legile intensităţilor. Intensităţile curenților a- 
târnă: a 

1) De la natura pilei care produce curenţii; și 
2) De la corpurile conducătâre prin. care ei treci. 
Eată legile după care variâză intensitatea 'unui curentii; 

când îlii facemi se trecă prin fire de lungime, grosime, s6it' 
„natură deosebită: .  .- |
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a) “Când facemii se trâcă curentulii provenind de la a- 
ceeși pilă constantă, prin fire care ai. aceeși grosime și a- 
ceeșt natură, înse sunt de lungimi deosebite, întensităţile cu- 
rentului vari€ză în raportii înversii: cu lungimele fiului. 

'b) Făcând se trecă același curentii prin fire de gro- 
simi deosebite, înse care ait aceeși lungime și aceeși: natură, 
intensităţile curentului vari6ză proporțional cu "secţiunile firului. 

c) “Dacă facemii se trâcă curentulii prin fire care ati. 
aceeși lungime şi grosime, înse sunt compuse din materii 
deosebite, intensităţile sale atirnă de la natura corpului prin 
care el trece. Sunt unele substanțe y prit care 6lectrititatea; stră- 
bate cu ușurință și atunce intensitatea curentului ' este mai 
mare ; prin altele din contra electricitatea trece cu greutate: 
şi intensitatea curentului devine mai mică. “Faptuli. acesta se: 
esprimă dicând că diferitele” corpuri din natură ai conducti- 
bilități deosebite pentru electricitate. 

S'ai căutatii se se compare între dinsele diferitele cor- 
pură în privirea conductibilităţii. Unitatea de măsură a conducti-!- 
bilităţii generalminte admisă: Și cunoscută sub numele de unitate” 
Siemens, este o col6nă de mercurii având ună metru de lungime: 
şi unii milimetru pătrată de secțiune. Valorile găsite pentru fie- 
care substanță se numescii coeficienți : :de conductibilitate.: : 

236. Resistenţa. Putere electro- motrice; Legile: 
enunțate: mai sus poti se fie esprimate prin formula următâre : : 

In acestă formulă r. este. intensitatea” curentului ; s este 
secțiunea” firului prin care trece curentulă, 1 lungimea și e co- 
eficientuli sei de' conductibilitate. A este o “cantitate con- 
stantă care atîrnă numat: de: la natură pilei- car6 pioduce cu- 
rentulii; ea s6 numesce' putere clecty. omotrice a acelei pile, 

Se „punemit, în aceștă formulă : 
1.” 

PRR 

Li 
A 

17
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„Cantitatea 7, astfeliii definită, se numesce resistență. 
Resistenţa opusă unui curentii de cătră unii corpii prin care 
curentulii dvece 'este dară proporţională, cu lungimea, și invers 
proporțională cu secţiunea Și coeficientulii de conductibilitate 
a corpului. 

ap? AR SS a Inlocuind în formula ()-gprin val6rea sa, 7, vomii avâ: 

i 
7 . . 

- Legile intensităţilor curenților poti se fie prin urmare 
esprimate în modulii următori: 

Intensitatea unui curentii este propor țională cu puterea 
electromotrice și invers. proporțională cu resistența opusă cu- 
ventului de călră corpurile prin care el trece. 

Acâstă lege este cunoscută sub numele de legea lui Ohm, 
după numele fisicului care aii enunţat'o pentru întăia dată. 

-Priu resistență se înțelege nu numai resistența opusă 
curentului de cătră fivulă interpolarii, ci şi acea pe care i o 
opunii însuşi . corpurile ce compunii pila, că-că scimii că cu- 
rentuli circulză. şi prin interioruli pilei. 
„Este forte utilă ca se cundscemii resistenţa; ce întimpină 
ună curentă în mersulii sei, Acâstă resistență se măsâră cu 
o unitate numită oh. Unii ohm este resistența opusă: unui 
curentii de. cătră o col6nă de mercurii de uni milimetru pa- 
trată de secțiune şi de 14, 06 de lungime. 

Puterile electromotrice ale pilelor se măs6ră cu o uni- 
tate numită zolf, după numele lui. Volta, | 

„Unii volt. este apr6pe puterea electromotrice a unul e- 
lementii Danieil (219) compusii din zincii amalgamatii, apă a- 
cidulată cu acidii sulfuricii, cupru şi sulfatii de cupru. 

| Intensitâtea, unui curentii se-măs6ră cu o unitate numită 
- ampăre. Unii ampire este intensitatea unui curentii produsă de 
cătră o putere electromotrice de unii volt, şi acărui circuitii are o 
resistență totală de unii i Oh. 

, :
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Fată. resistențele, esprimate, în ohmi, a. câtorva din cor- 
„pur ile - cele mal însemnate: . 

ohmi 

Argint 0,015 
Cupru 20,016 

Aurie 002I. 
Zinc ee e 0,056 
ee 0097 
Plumbi ... . .. 0,197 

_ Cirbunele de retortă e. 640, 000 
" Acidă azotică . . 1. 19,600 

Soluţiune de clorură de natrii . . = 58,300 
Soluţiune de sulfată de cupru . .: 319,000 

1 
20.009 de acidă sulfuricii 14, 300, 000 

Fată puterile electromotrice, esprimate în volți, a unora 
din pilele cele mai întrebuințate: : 

  Apă. cu 

. Voiţi 

Element Daniel (după proporțiunea acidulul) de Ia 1,07 1,079 la 0, 978 
a Bunsen . ... + 

» Leclanich€ cc... «e. 1,610 

ACȚIUNEA CURENȚILOR A ASUPRA CURENȚILOR. 
237. Aparatulii lui Ampâre. Unii curentii electrici pâ- 

te esercita acțiuni atră- 

gătore sâii respingătâre 

asupra altui curentii. A- 
ceste acțiuni, descoperi- 
te de cătră Amptre, potii . 

se fie studiate prinagiu- || 
torulii următorului 'a- 

-paratii: 
Pe o mesuță isolătâre : 

„sunt aședate două co 
16ne metalice, comuni- = 
când fie care cu câte 
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unul din polurile unei pile (fig. 157). La capetele superidre 
a colânelor se află câte unii braţii care susţine câte o mică cap- 

sulă z şi y, plină cu mercurii. Iu aceste capsule sunt împlin- 
tate capetele ascuţite ale unui firii de aramă întossii în giu- 

rul seii în formă de dreptunghiii. Acestii firii, fiind astfeliii 
suspendatii, se va put€ întorce în giurul seii însuși ca în giu- 

rul unei acse care ar trece prin punturile sale de atirnare 
z și y., Pe de altă parte, | curentulă electrici, venind de la 
polulă positivii ali pilei, va trece prin colâna de la stinga 
și prin capsula z, va circula, prin firii în direcţiunea indicată 
de săgeți şi se va întârec, prin capsula 3 y şi colGna de la 
dr6pta, la polul negativi alii pilei. Prin acâstă disposiţiune, 
vomii av6 prin urmare unii curentii clectricii care se pote” 
mișca în giurul seii însuși. 

238. Legile acţiunii curenților asupra cnrenţilor. 
Dacă vomii apropi6 de una din părțile firului suspendatii în 
“aparatulă lui Ampâre unit altă firii ficsii, prin care circuleză 
„ună curentii electricii, vomii constata că se producii între a- 
ceste sâii o atracțiune, scii o repulsiune. Aceste atracțiuni 
s6ii repulsiuni sunt supuse la următârele legi: | 

„IL. Doi curenți paraleli şi de același sensii se atragii. 
“I. Doi.curenţi paraleli şi de sensuri contrarie se respingii, 
III. Doi curenţi,: care formeză între dinşii unii unghiii, 

se atragi când se apropie sâii se îndepărtâză împreună de 

vârvuli. unghiului; din contra   

E ȘI ei se respingit când unul se a- 
ă A propie și altul se îndepărtză 

ZE de vârvulii unghiului. 
a pg Se avemii, spre esemplu, doi 
Jr curenţi AB și DC care formâză 

între dinșii unit unghii. 
— Esperienţa ne arată că esistă 

Fig. 158, „* atracţiune între porțiunile AO 
şi DO care se apropie împreună de vârvulii unghiului, precum 
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și între porțiunile OC și OB “care se îndepărteză împreună 
de vervulu unghiului. “Din contra porţiunea AO, care se a- 

propie de vârvulii unghiului respinge pe n 
OC care se îndepărteză. E 

. IV. . Uni curentii sinuosii produ- 

ce acelaşi efectii ca şi unii curentii rec- 
tiliniu.,  Astfeliii, se facemii se trâcă 
unii curentă întrunit firă compusă din 
două ramuri, una rectilinie și alta si- 
nu6să, aşedate una lingă alta, şi se a- 

propiemii acestii sistemit de firulii mo- . 
bili ali aparatului lui Amptre (fig. 159). » 

Esperienţa ne va, arata că nu esistă, 
în casuli acesta, nici atracțiune, nici Fig. 159. 

repulsiune, că-ci acţiunea curentului - 
. o 

vectiliniă este nimicită prin acțiunea egală şi contrarie a cu- 
rentului .sinuosii. 

239. Acţiunea unui magneti asupra unui curentii. 

Dacă vomii pune unii magneti AB dedesubtul curentului mobilii 

din aparatulii lui Amptre, curentulii va. fi îndată deviati şi 

se va pune într'o posi- . : - 

ţiune,, perpendiculară cu 
magnetul (fig. 160). Di- 

xecţiunea deviaţiunii este 
aceeși ca și la acţiunea 
unui curentă asupra unui 

magneti'mobili (231); a- 

„decă deviaţiunea se face 
astfeliit ca poluli australi 

A ali magnetului se se 
afia la stinga porțiunii în- 
feri6re.a curentului. 

240. Acţiunea pă-. 

mântului asupra unui 
curentii. Dacă vomi lasa 
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unii curentii mobili în libertate, supusă numar la acțiunea pă- 
mentului, esperiența ne arată că el se devi6ză pentru a se în- 
drepta în spaţiii înțr”o direcţiune ficsă. Ac6stă direcțiune este 
perpendiculară cu planuli nieridianului: magneticiă Şi astfeliii ca 
curentulii se mârgă, pe la pariea inferidră de la răsăriții spre apusii, - 

Putemii esplica acestă îndreptare în spaţii a unul cu- 
rentit mobili sub influența pământului în două noduri deosebite: 

1) Ami admisi ipotesa (200) că, în interioruli pămân-= 
tului esistă unit magnetii puternicii, îndreptatii în direcţiunea . 
meridianului magnetici, cu polulii seii borealii spre nordii, eară 
cu celi australii spre sudii. Pe de altă parte, amii stabiliti mai 
sus (239) că unii magnetii deviâză uni curentii mobili, astfeliii 
ca poluli australii se se afie la, stiuga curentului. Este dară 
evidentii că curentulii mobili, lăsatii la acţiunea pământului, va 
fi şi el deviatii de cătră magnetulă terestru și se va aşeda într”o 
posițiune astfeliii ca. se inâroă, pe la partea. inferi6ră, de la 
v&săritii spre apusi, pentru ca se aibă Ja stinga sa polulă 
australii alii acelui magneti. 

2) Indreptarea unui curenti mobilă în spații, sub în- 
fluența pământului, pâte de asemene se fie esplicată, admi- 
țend că în pământi esistă unii curentii electrică, perpendi- 
cularii cu meridianulii magnetici, şi mergând de la văsăritii 
spre apusii. Conform “legilor acţiunii curenților asupra curen- 
ților (238), este evidentii că acest curentii terestru va atrage 
curentulii mobili, îlii va pune paralelii cu dinsul, astfeliă ca, 
ambii se aibă aceeși direcţiune. _ 

241. Solenoidi. Se numesc solenoidli o serie de curenți 
circulară, paraleli şi de aceeși direcţiune, a căror planuri sunt per- 
pendiculare pe linia care trece prin centrurile tuturor cercurilor. 

Pentru a construi ună solenoidii, luămii unii firii : de ara- 
mă învăliti cu matasă și'li întârcemii în giurul sâi, astfeliii 
ca se formămi mai multe cercuri paralele. şi învârtite tâte 
în aceeși direcţiune. Figura alăturată (fâg. 161), representeză 
trei moduri deosebite de a învârti firulă pentru a agiunge
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la acestii resultatii. Capetele fiului sunt ridicate în sus și 
apoi întoise pentru ca se se pâtă pune în capsulele apara- 
tului lui Ampăre (237). . : ], 
Curentulă electricii tre- a : 
ce astfelii prin tâte d | d 6 d 0 6 0 0 ) $ 

cercurile, mergând în 
același . sensii,  eară 
solenoiduli însuși se TUUUUUTUUO .. 
pote întorce în giurul | V-U. YU 
acsel ay. | a 

„Uni solenoidii se 

bucură de tâte proprie- 
tățile unui magneti. „Fie. 161. 
Pentru a ne convinge - - 
despre acâsta, se cercetămii cele mai însemnate din pro- 

proprietățile sale. 

- 1) Se punemit dedesubtul unui solenoidii mobili unii 

firii rectiliniii prin care trece uni curentii electrici; sub in- 
Auența acestuia solenoidulii se va îndrepta astfeliii ca cu- 
renții din fiecare cercii se fie paraleli şi de aceeși direcțiune, 
în partea lor inferidră, cu curentuli rectiliniit. Acsa, solenoi- 

dului' se va pune dară perpendicular cu direcțiunea. curen- 

tului rectiliniii, întocmai precum se întâmplă și cu unit magneti. 

Se numimii, ca la magneţi, polii australit alii: solenoidu- 
lui capătul sei care se îndreptâză la stînua curentului, şi 

polii borealii pe acela care se duce la drepta. 
Pentru a defini mai bine aceste poluri, . vomii observa 

că dacă ne punemii în faţa, polului australă, curentulii merge, 

în cerculii ultimii; de la drâpta spre stinga la partea supe- 

ri6ră, adecă în sensii invers de cum mergi acele în unii 

ceasornicii. Punându-ne din contra în fața polului. borealii, 
vomii vid€ că curentulii merge, în cerculii ultimii, de la stin- 
ga spre drâpta pe la partea superidră, adecă în același sensii 

ca și acele dintr'unii ceasornicii (fig. 162). . 
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2) Polurile de același nume a doi solenoidi se respingi, 
eară. cele de nume contrarie se atragii. - A 

Pentru a esplica acestă proprietate, anal6gă cu a mag- 
neţilor, se punemii fâţă în față polurile australe, Aşi A,a 
doi solenoidi. (fig. 162); vomă av6 atunce . în presență doi 
curenți paraleli şi de sensii contrarii care scimii (238) că 
trebue se se respingă. Punând din contra, polulii australii 
A în faţa polului boreali B, vomii av6 în presență doi cu- 
renți. paraleli şi de . același sensii, care trebue se'se atragă, 

3) Lăsând unii solenoidi mobili 
în libertate sub -acţiunea pămentului, 
el se va îndrepta în planulă meridia- 
nului magnetică, cu poluli: australă 
spre nordiă şi cu celă borealii spre sudi; 

„Pentru a esplica acâstă proprie- 
tate, de asemene analâgă cu a magne- 

.ţilor, vomit observa că, după cum am 
Stabiliti. mat sus (240), fiecare curentii 

"circularii ală solenoidului trebue se se | “îndrepteze, sub influenţa pământului, 
înti”o. direcțiune perpendiculară „Cu meridianulii magnetică. Acsa solenoidului va trebui prin urmare se se “aşede în însăşi direcţiunea acestui meridianii. Pe de altă parte, fie- care curentii . circular trebue se mârgă de la răsărită spre apusii ; de aice urmâză că polulă australii ali solenoidului se va îndrepta spre nordi, eară celă boreală spre sudi. 

242. Teoria: magnetismului. Asemănarea,. ce este în- tre solenoidi și magneți ai făcutii pe Amptre se „considere ca, inutilă teoria. magnetismului şi „se esplice prin curenți fenomenele magnetice. 1... 
„După: Amptre, fiecare moleculă a unei substanțe mag- netice, precum: este feruli sei oțelulii, este incungiurată cu unii curentii. electrică. Aceşti. curenți moleculari sunt îndrep- taţi în tâte direcțiunile în. substanța magnetică “înainte de 
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magnetisare; ei își nimicescii astfeliii reciproc efectele lor și 
substanța, nu pote da nici..unii semni esteriorii de magne- 

tisare. Dacă maegnetisămii. înse ună asemine corpi magne- . 
ticii, curenţii moleculari se îndrepteză astfeliii ca, se fie .pa- 
raleli între dinșii și de aceeși direcțiune, ca întrunit sole- 
noidu (fig. 163). Magnetulii, formati o 

în modulii acesta, pâte se fie CON- ESI 

III sideratii ca și cum ar fi compusi (3 

  

z
 

din mai mulți solenoidi 'aședați 
unul lingă altul; el se va bucura OOODOOOI 

dară de proprietăţile solenoidului. Fig. 163 :- 
Ipotesa, esistenţii unui magneti puternică în- interiorulii 

pământului este de asemene inutilă. T6te fenomenele de mag- 

netismii  pământescii potii se fie esplicate . cu ușurință admi- 
țend, după cum am făcutii mal sus (240), că în pământi 
esistă, curenţi electrici, perpendiculară cu meridianuli n magne- 

ticii și circulând de la resăritii spre apus. - 

“MAGNEIISARE PRIN CURENȚI. 
243. Se luămii o bucată de ferii şi se punemii, perpen- 

dicular peste dinsa unii firii prin care trece unii curenti 

electrici. Esperienţa ne arâtă că ferulii devine imediat unii 
magnetii, avend la âmbele sale capete câte unii polii, și anu- 
'me la capătul care vine la stînga curentului unii polii asr, 
trală, eară la cel de la dreapta unul boreali. 

Dacă îndepărtămii curentulii de la bucata de ferii, a- 

câsta perde îndată magnetismuliă sei. 
Repetând aceeşi esperiență cu o bucată de oţel, vomi 

vid6 că acestii corpi se magnetisâză cu mal mare greutate 
de cât ferulii. Odată magnetisati înse, el nu'şi mai perde 
magnetismulii seii când îndepărtămiă curentuli. 

Pentru a magnetisa cu uşurinţă o bucată de oţeli prin 
acţiunea unui curentii, se luămii unii-tubă de steclă în giu-
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tul căruia se află învertitii, în formă de spirală, unii firă de 
aramă, acărul capete sunt puse în comunicațiune cu polurile 
unei pile. Bucata dă oţeli este aședată în lăuntrul tubului 
“fig. 164). 
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Fovmarea polurilor. este uşor de prevedutii sciind că polulit australă trebue se se formeze întotdcuna la stinga 
curentului. Astfeliii în figura de giosii, unde firulă este în- ttorsi de la stinga spre drâpta, poluli australii se va for- ma în a, In figura din midloc, unde firulii. este învârtitii de la drepta spre stinga, polulii australii se va forma Îa cape- tul opusi în a. Insfirşit, în figura de susă, unde firulii este 

întorsii succesivă în mal mul- 
te sensuri, se va, produce câte 

= unii polii la fiecare schimbare 
— “de sensii a curentului. 

„244. Eleetromagneţi. Se 
„-  numescă electromagneți bucăţi 
_de feri magnelisate puternic 

2 rin acțiunea unui curentă e- 
Fig. 165, lectrică. 

    

    
.
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“Pentru a 'construi unii electromagnetii puternică, luămii 

-0 bucată de ferii întorsă în formă de U resturnatii (fig. 165) 
şi punemii în fiecare din ramurile sale câte unii mosorii, în 

“ glurul căruia este învârtitii uni firii de aramă învălitii cu 

matasă. Direcţiunea învârtirei firului trebue se fie aceeși pe 
- mos6re. Punând capetele firului în comunicaţiune cu o pilă 
electrică, curentuli va magnetisa instantaneii bucata de ferii. 
De ordinar se pune la capetele electromagnetului o armatu- 
ră de ferii prevădută cu unii cărligii de care se potii atirna 
“greutăţi. 

- Indată ce curentuli este întreruptii, electromagnetulii 
perde instantanei magnetismulii sei. 

DELEGRAPU ELEOTRIOU 
245. Telegrafulit electricit are de scopit de a transmite, 

prin agiutorul unui curentii electricii, la distanțe forte mari 
şi întrunii timpii forte scurti, ideile sâii cugetările nostre. 

S'aii construitii diverse sisteme telegrafice. Din aceste 
nu vomit descrie de cât două și anume: 1) telegrafulii lui 
Morse, sei telegrafulii americani, adoptatii şi de administra- 

ţiunea postelor române, și 2) telegrafului cu cadranii ali lui 

Breguet. 

246. Telegrafulii lui Morse. Acesti telegraf se 
-compune esenţialminte din patru părți, și anume: 1) pila e- 
lectrică, 2) manipulatorulii, 3) linia telegrafică şi 4) receptorulii. 

„* 1) Pia electrică. Ea pote fi..ori care.din pilele ce 
ami “studiată, cu singura condițiune ca curentuli produsi 

de dinsa, se fie cât se 'pâte constantii.. Cele :mat' de multe ori 
se întrebuințeză pila lui Daniel, sâi alui. Leclanche. 

Polulii negativii ali pilei comunică .cu. pământulit. Pen- 
“tru a stabili cât se pâte: mai bine acestă: comunicațiune, el 

este terminatii printr'o placă de metali întrodusă întrunit 
1,
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puţi cu apă. Polulii positivă ali pilei comunică cu mani- 
pulatoruli.: E 

2) Manipu- 
latorulii. Manipu- 
latorulii se com- 
pune dint"0 mă- . 

suță, reii condu- 
cătâre de electri-' 
citate, deasupra 

căreia se află a- 
: Fig. 166... ședatii unii ridi- 

N cătorii - metalici 
KAa care se pote mișca în giurul punctului A. Ridicătorulii 
are în c o proeminență, metalică (fig. 166). De desubtul a- 
cestela se află pe măsuță o altă proeminență metalică d, pusă în comunicaţiune cu polulii positivi ali pilei P. O cârdă f ține capttulă AK ali ridicătorului în sus, astfeliii ca ambele 
proeminențe se nu se atingă. Insfirşit, ridicătorulă este ter- minatii în capătulă sei IK prin uni bumbi: reii conducătorii 
de electricitate. e | | 

3) Linia telegrafici se compune din unii corpi buni conducătorii de electricitate, care reunesce staţiunile între care voimii se comunicămii. Linia pole fi: aședată,: sâii în aerii, S6i în pământi, sei în funduli mărilor. In casulă înteiă, 
ea se compune dintruni firii de feri galvanisatii, adecă aco- peritii cu. o pătură de zincii, spre ali apăra de ruginire. Fi- rulii este susținutii pe stilpi de lemnii prin intermediarulă 
unor bucăți de porcelană scti de steclă, reii' conducătâre de electricitate, pentru a împedeca comunicaţiunea între dinsul 
și pământii. Când linia este subterană, scii submârină, ea este compusă de ordinar din fire .de' aramă ' învălite: cu o pătură 
isolătâre de cautciucii sii de gutapercha. Unul din capetele linei comunică cu ridicătorulă - manipulatorului' după cum se vede în L (fig. 166). 

  

  -
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Receptoruhi. . Părţile esențiale care compunii recepto- 

rulii (fig. 167) sunt: 

4) Uni electromagnetii AA. Unul din capetele firului 

care învălesce mosdrele electromagnetului este pusii în co- 

municațiune cu pămentuli, eară celulalt „comunică cu linia 

telegrafică. - 

  

      
  

        

  

-“.. o carat 

| Fig. 167. 

3) De asupra ferului electroimagnetulut. se află unii ridi- 

cători BCB', mobili în giurul punctului C, şi având capătulii 

seii CB de ferii. O cârdă D trage capetuli . sei CP! în gios 

pentru a mențină! astfeliii pe celulaltii “CB la o mică dis- 

tanță deasupra, electromagnetului. In 7, ridicătorulit este. ter- 

minatit prin: unii vârvii ascuțitii. 

c) In fața, acestui vârvii ascuţit, și la o mică distan- 

ţă de dinsul, se afă unit cilindru H. Ceva mai departe sunt
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-așeţlate două alte cilindre 2 şi m, care potii fi puse: în MiȘ- 
care prin unii mecanismi analogii acelui întrebuințată în or- 
nice. Insfirşit deasupra se află o stă K, în sturul căreia 
este învârtită o bandă de hârtie, Capătulă acestei “bande pp, 
desvelindu-se de pe K, trece. pe lângă cilindrul H în faţa 
vervului ascuţitii 7, şi după aceea străbate “printre cilindrele 
m Și 22; aceste, mișcându-se, tragii banda, printre dinsele și o 
silescii se se desfăşure de pe râta K. 

Aceste sunt părţile esențiale din care se compune tele- 
grafulă lui Morse. Se vedemii cum, cu agiutoriul lor, vomii 
put6 comunica, între două staţiuni. 

Manipulatorulă şi pila sunt aşedate la una, din stațiuni, 
eară receptorulii la ceelaltă. Se presupunemi că apăsămi 
peste bumbulii K ali manipulatorului: proeminența metalică 
e se va pune în contactii cu d, și curentulii electrici, venind 

"de la pilă, va străbate prin ridicătorulii KA, va întra în linie 
Și agiungând la ceelaltă stațiune va trece prin firul înver- 
titi în giurul mossrelor electromagnetului, spre a se duce 
apoi în pământi.: Curentulii trecând prin electromagneti, fe- 
rulii acestuia se magnetisâză instantanei, atrage în gios ca- 
pătulă BC al ridicătorului, pe când celulaltii capătii CB! se 
ridică în sus. Vârvulii ascuţită 7 atinge banda de hârtie care 
trece pe lângă cilindrulii H, și produce pe dinsa o trăsătură 
dreptălinie. Indată ce nu vomi mai apesa peste bumbuli 
K, ramura KA a ridicătorului din manipulatorii va, fi împinsă 
în sus de cârda.f; proeminențele c Și d nu se vorii mai atin- 
-ge şi comunicaţiunea va fi întreruptă, între pilă Și ridicătorii. 
Curentulii ne :mai trecând atunce prin linie și prin. electro= 
magneti, ferulii acestuia. va perde instantaneii magnetismulii 
sei, și capătulă BC nu va. mai fi:atrasă: Celulaltii capăt 
-CB', fiind trasi de: cârda D, se va.scobori: în gros; vârvulă 
ascuțitii se va îndeparta de. banda de hârtie,. Şi nu .0 va 
mal sărit. e a. 

„Este acum învederatii- că, dacă vomii țin€ mai. mult
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timpii capătulii K ali manipulatorului apăsati în gios, curen- 
tulii trecând şi el mai mult timpi, trăsătura produsă pe ban- 

da de hârtie din receptorii va av forma unei linii drepte 
ungi. Dacă din contra nu vomit apăsa peste K decât urii. 

singuri momentii, curentulii de asemene se va stabili pentru” 

unii timpii fârte scurtii, și sgârietura “produsă pe bandă va. 
av€ forma unui punti. Avemii dară midlocii de a: transmite 
de la o staţiune la alta două soluri de semne: linii şi pun= 
turi. Combiuând între dinsele, în diverse moduri, aceste sem-: 
ne, vomii produce literele alfabetului, şi cu aceste cuvinte etc. 

„Eată semnele întrebuințate pentru a representa deo- 
sebitele litere ale alfabetului, precum şi numerele: 
“a Pa i. : q PI 

b—--- jo —— — p-—- 
Ce —-—- i — Ss --- 
d —-- li. — t — 

e - m — — n--— 
fo —-. n —- Va. — 
g——- O ——— X—-_.— 

h---- ip y = —— 
oo 

Lo — pa 
Do —— To... 

3-—— 8———-- 
Aaa 9 
Boo. 0 — — — — — 

247. “Telcaratulti lui Breguet. - In telegrafulii lui, 
Breguet pila . şi linia sunt aceleşi ca şi în. teleprafulă lui 
Morse; manipulatorulii și receptorulii sunt numai deosebite. 

D). DManipulator ulii... Manipulatorulii . acestut . telegrafii. 
se. compune dintr 0 placă, circulară pe. marginile cărela sunt. 

scrise. literele alfabetului şi. numerele de la O la 25. Dede-. 
subtul placei. se afiă 0 râtă, pe. periferia, căreia sunt 13 si
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nuosități întrând în lăuntru și 13 eșind în afară. Acestă 
rOtă se pote învârti în giurul acsei sale prin uni măneriii 
M; o ferâstă făcută în măneriă ne permite se ne oprimii 
just în fața unei litere din alfabetii. Așa, în figura alătura= 
tă (fig. 168), măneriulii se uflă opritii în fața numărului O şi 
a crucei dintre Z şi A. Unii ridicători T, mobilii în giurul 
punctului a, are.unul din capetele sale. sprijinită pe siniosi- 
tăţile roţei, eară. celulaltii capetii se află între două vârvuri 
metalice P şi Q. Vervulii. P. comunică, prin agiutorul unet 

= epigiea  ColGne R, cu polulii po- 
sitivit ali pilei. Pe de 
altă parte. râta comu- 

nică cu linia telegra- 

fică. - E - 
, Se învirtimii râta 

în 'giurul acsei sale 
prin agiutorul :năne- 
ului M. Capătul su- 
perioriă alit ridicătoru- 
lui, urmărind sinuosi- 

tățile roţei, este evi- 
dent că de câte orl.va 
aglunge pe o proemi- 

nență, capătulă opusi - 
o | va atinge vârfului P. şi 

curentulii va trece din pilă la linie; când din contra, cap&tulii 
superiorii ali ridicătorului va, veni în o afundătură,. celulaltii 
capătii va atinge vârfuli Q şi curentulii va fi întrerupti. 

„.2), Receptorulă, . Receptoruli se compune din o cutie, 
pe una din feţele căreia se află uni cadranii pe, care sunt 
înscrise literele "alfabetului şi numerele, întocmai ca şi la 
manipulatorii, Unii ar&tătorii se pdte mişca în fața acestor li- 
tere, făcând esact aceleşi miscări, și oprindu-se în fața ace- 
loraşi litere ca și mănerulii manipulatorului (fig. 169). Eată 

      

  
Fig. 108, -
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prin ce mecanismi se pote agiunce la acestii resultatii: 
„Acsa arătătorului comunică cu o rotă dintată aședată în- 

lăuntrul cutie! (fig. 170' şi 171). ROta are pe marginea sa 26 
de dinţi, dintre care 13 (cei desemnaţi în albi) sunt la par- 

tea -anteridră, eară ceilalți 13 (cei desemnaţi în negru) sunt 
pe unii planii puţin mai posteriori. Unii mecanismii, analogii 

  

  

Fig. 169. 

cu acelii întrebuințatii la ornice, învertesce necontenitii rota în 
giurul ei înseși. In învântirea sa înse, ea este -oprită de "unii 
vârvii s care calcă peste dinți. Acesti 
vârvii se p6te mișca în glurul unei acse 

orizontale prevăgute cu o furculiță d. 
Când furculița va fi împinsă îndărăpt, 
vervul î se va mișca înainte, va scăpăta - 

de pe dintele pusteriorii şi se va opri 

pe. dintele anteriorii următorii; rota, se 

va învârti de unit dinte. Când din con- 

tra furculța va fi împinsă înainte, vâr- 
vulii î se va mișca îndărăpt, va scăpăta 
de pe dintele ânterioră şi se va 'opri 
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pe dintele posteriorii următorii, eară vta se va învârti încă 
de unii dinte şi împreună cu dinsa ar&tătorulă de pe cadranii 

--va veni în faţa literei următâre. 
"Mișcarea furculiței d se face prin agiutorulii curentului 

eleciricii ce vine de la pilă şi de la manipulatorii. Pentru a: 
cesta, linia telegrafică comunică cu fivulii unui electromagnetii 

“așegati orizontalii. In fața polurilor acestula se află o ar- 
matură de ferii A, mobilă în giurul acsei VV”. In figura a- 
lăturată (fig. 171) nu este desemnatii decât armatura A; e- 
lectromagnetulu, care lipsesce, trebue se fie în loculii liberi 
ce se află în fața acesteia. De armatură este lipită o ramură 
verticală , reunită la partea superi6ră cu alta orizontală c; 
acestă din urmă pătrunde între ramurele furculiței d, 

  

  

  

Când curentulii va trece prin firulă electromagnetului, 
armatura A va fi atrasă cătră poluri și oscilând în giurul 
acsel VV' ramura ? și c va, fi împinsă îndărăpt, şi împreună 
cu dinsa și furculița d. Indată ce curentul nu mal trece prin
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electromagnetii, acesta perde instantaneii . magnetismulii sei 

şi nu. mal atrage armatura A. Uni resortii./ aduce -atunce 

armatura A în posițiunea care o“avea mai înainte, îndepăr- 

tând'o de polurile electromagnetului; ramura /.vine. în faţa 
figurei, trăgând prin aglutorul ramurei . e „fureulița d în a- 
câstă direcțiune. | 

Se cercetămi acuma, cum vomă pute transmite de la o 
stațiune la alta o literă re care a alfabetului, spre esemplu 
litera C. La început atât mănerulă M ali manipulatorului, 
cât şi arătătoruli, se află în dreptul crucei dintre A și 7. 
In acâstă posițiune ridicătorulii T (fig. 168) fiind într'o afun-. 
dătură a sinuositiţilor. de pe râtă, curentuli de la pilă nu 

va trece prin linie. Se învârtimi-înse măneriulii M de la 
stinga spre drâpta. Când el va veni în fața, literei A, ri- 
dicătorulă T va agiunge pe o proeminenţă a sinuosităților 

de pe râtă, capătulii sei opusii va atinge vervuli P și cu- 
ventuli va trece prin r6tă și prin-linia telegrafică pănă la 
electromasgnetuli receptorului, Armatura A, fiind atuuce a- 
trasă, fureulița d va, fi împinsă îndărăpt prin ramurile 7 și c, 
cară vărvuli s fiind trasi înainte. va scăpăta de pe dintele 
posteriorii spre a se opri pe dintele anteriori următorii. Râta 

receptorului se va :invârti astfeliii de uni dinte şi arătătorulă, 
învârtindu-se împreună cu dinsa, va veni în faţa literei A. 

Continuând. învertirea -măneriulut M, curentul va fi în- 
-treruptii când: acesta va veni în fața literei B, că-ci atunce 
ridicătorulă 'T -va. uglunge într'o afundâtură. Electromagnetulă 
receptorului perdând magnetismulii seii, resortul / va trage 
armatura A, furculiţa d va fi împinsă înainte, vervuli i se va 

mişea îndăriipt și, scăpătând de pe dintele anteriorii, râta se 
va mișca încă de unii dinte aducând arătătorulii în faţa li- 
terei B. . - 

Este evident că dacă urmând învârtirea măneriului din ma- 

„ Nipulatori, agiungemii în faţa literei C și ne oprimit unii momentă, 
arătătoruli receptorului va, veni și el în faţa literei C, oprindu-
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se acolo de asemene unii momentii. Pers6na ce se uită la 
receptorii va sci dară că aii fost transmisă acâstă literă. | 

După terminarea fiecăvul cuvântii este convenitii ca se 
venimă cu măneriulii manipulatorului în dreptul crucei şi“se 
ne oprimii acolo unit momenti. 

INDUCȚIUNE 
248. Indueţiune prin curenți. Se luimi unii firii me- 

talicii a cărui capete sunt puse în comunicaţiune cu polurile 
unei pile .și prin care trece prin urmare unii curentii electrică, 
și seli punemii în faţă cu unii alti firii.a cărui capete co- 
munică cu uni galvanometru. Esperienţa ne arată că de 
câte ori vomii indeparta s6ă vomit apropi6 curentuli de fi- 
rulii ali doile, se va produce în acestii din urmă unii curentii 
electricii acărui esistenţă va fi manifestată, prin deviațiunea, 
acului din galvanometru. 

Asemene curenţi se numescii curenți de inducțiune, 
Pentru a put produce curenți de inducţiune de o in- 

tensitate mai mâre, se luămit 

unit mosori B (fig. 172) în giurul 
căruia se află învârtitii unii firii 

de “aramă învălitii “cu matasă ; 
capetele f şi f' a firului comu- 
nică cu unii galvanometru. Se 
luămii pe de altă parte uni alt 

mosori mai micii A, care se 
pOtă întra în cavitatea moso-: 

“vului BD. In giurul lui A este 
de asemene învârtiti uni fir 

de aramă învălitii cu matasă a 
cărui capete 1 și P comunică 

  
cu polurile unei pile. -
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Mosorulă A se numesce mosorii indvctorii, eară B mo- 

soră indusii. | ' 

249. Legile producerei curenților de inducţiune 
prin curenţi. Producerea curenților de inducţiuue sub influ- 
ența unui curentii 'se face după următârele legi: 

1) Când apropiem mosorulii inductorii de celii indusi, 
se produce în firulii de pe acestii din urmă unit curentii de 
inducțiune de sensii învevsii cu curentulii inductorii. 

2) : Când îndepărtămii mosorulii inductorii de celii indusii, 

“se produce în fivulii: de pe acestii din urmă uni curenti de 
inducţiune de același sensii cu curentulii inductorii. 

3) Se lăsămii mosorulii inductorii înlăuntru celui indusi, 
înse se mărimi intensitatea curentului; în casuli acesta se 

va produce în firuli indusii unii curenti de inducţiune de 

sensă inversu cn curentulii inductori. 
4) Dacă din contra vonii micşura intensitatea, curentu- 

lui înductorii, se va produce în firuli indusit unii curenti de 

același sensii cu celi inductorii. 
3) Pe când mosorulii A se află în liuntrul lui B, se 

„punemit capetele 7 şi P a firului în comunicaţiune cu polu- 

vile unei pile; în momentulă stabilirei curentului se va pro- 
duce în firulii indusii uni curentii de sensii înversii cu acelii 

inductorii. - 
6) Dacă din contra vonră întrerumpe comunicațiunea în- 

tre firulu de pe A şi pilă, în. momentuli intrerumperei cu- 
rentului se va produce în firulit de pe B unii curentă de 

inducţiune de același sensi. . 

Se numimii, pentru scurtarea espresiunii, curentă” di- 
rect, curentulii de inducțiune care merge -în același sens 
cu curentul inductorii, și curentii inverse curentulii de induc- . 
iune care merge în sensii inversă cu curentulu inductorii. 

"” Resumând legile espuse mai sus, videmii că se produce 
întruni firii indusă unii curenti, inversii în totdcuna când



278. INDUCȚIUNE 

apropiemii de dinsul, s6ă mărimii intensitatea, sei stabilimă 
uni, curentă inductoră. Din contra 'se produce uni curenti 
directii în totdâuna când îndepărtămii, s6ii micşurămii inten- 
sitatea, s6ii întrerumpemii curentulii inductori. 

250. Indueţiune prin magneţi. Conform teoriei lui 
Amptre, unii magneti este compusă din o serie de curenți 
circulati. cari mergii în aceeși direcţiune (242), Uni mag- 
netii dară trebue se potă produce întruni firă închisă unii 
curenti de inducţiune întocmai ca și unii curentă inductoră, 
Fsperienţa aii justificată “în totul acâstă prevedere a teoriei. 

Pentru a pune în evidenţă producerea curenților de in- 
„ ducţiune sub influenţa -unui magneti, se luămiă -unit mosori 

în giurul căruia este întorsii unii rii de aramă învăliti cu 
matasă (fig. 173). Capetele f și /' ale 
firului comunică cu unii galvanometru. 
Se întroducemiă în cavitatea mosorului 
unii magnetii AB, imediată vomit vid€ 
că aculii galvanometrului se deviâză din - 
posițiunea sa primitivă, ceea ce dove- 
desce că în firulă de pe mosori s'aii 

„ Drodusii unii curentii de inducțiune. 
Producerea curenților de inducțiu- 

he, sub influenţa unui magneti, se fa- 
ce în acelaşi modă ca, şi sub infuen-, 

- ţa curenților inductori. Astfeliii : 
Fig. 173. 1) In totd6una când apropiemii 

unii: magneti de unii firii închisii, se 
produce în acesta ună curentii de -inducțiune de sensiă in- 
versil cu curenții moleculari aj magnetului (241). 

  

2) Când indepărtămit din contra magnetul, se produce 
în firii ună curenti de inducțiune de acelaşi sensil cu curenții 
moleculară al magnetulut. 

3) Când mărimii intensitatea magnetului ce se află în față
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cu ună firi închisii, se produce în acesta uni curentii de in- 
ducțiune inversă. 

4)  Curentulii de inducțiune produsi este directă. când 

micșurămii intensitatea magnetului. 
5) Când magnetisămă unii magnetii ce se află în faţă 

cu unii firii închisii, se produce în acesta unii curentă inversii. 
6) Insfirşit, curentuli de inducţiune produsă este directii 

când desmagnetisămi magnetulii inductorii. 
In vesumatii dară se produce unii curentii inversii într'unii 

firii închisă, când apropiemit de dinsul, sâii mărimi intensi- 
tatea, sâui magnetisămit magnetuli inductorii. Din contra se 

produce uni curenti directi întruni firă închisă când înde- ” 
părtămi 'de dinsul, si micşurămit intensitatea, sii desmag- 
netisămi masnetuli induztorii. 

„251. Induceţiune telurică. In. pămentii esistă, după 
teoria lui Ampăre (242), curenţi electrici care mergi, în di- 
recţiune generală, de la răsăritii spre apusii. Aceștia poti da- 
de' asemene nascere la curenți de inducțiune.. . 

Pentru a pune în evidență producerea curenților de in- 

ducţiune sub influența curenților pământesci, se luămii mo- 
sorulii alii. cărui firă comunică cu unii galvanometru și se'lii 
învârtimii repede în giurul lui însuși. Esperienţa ne arată 
că în timpuli învârtirei se producii în firă curenţi de induc- 
ţiune cari facii se devieze aculii galvanometrului. 

MACHINE DE INDUCȚIUNE 
252. Machina lui Ruhmhkorft, Acesti aparatii are de 

scopi de a produce curenți de inducţiune puternici prin 
întrerumperea stii restabilirea unui curentii electricii. | 

Else compune din unii mosori, terminatii la capete 
prin câte o placă circulară de steclă. sâit de cautciucii isolă- 

tOre, şi aşedatii pe o măsuță de lemnii (fig. 174). In acsa 
mosorului se afla o fascie de fire de ferit a căror capete iesă 

puțin afară din mosoriă.
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Pe mosorii este învârtitii întăiii unit firii de aramă isolată 
și grosi, având de la 2 pănă la 2,5 milimetri. de diametru și O 
lungime astfeliii ca se formeze aprâpe 300 de stururi. O pilă 
electrică, aședată lângă aparati, are unul . din polurile sale 

  

  

  

pusii în comunicaţiune - cu unul din “capetele acestui fir; 
celulaltă poli ali pilei comunică, prin ună bumbii A, cu o 
colGnă metalică B (fig, 175). “Peste col6na B repaus6ză unit 
“micii - ciocanaşii-DJ aşedatu sub fascia de fire de feri M. 
C6da ciocănașului este sprijinită pe o altă colână metalică 
GH, şi este mobilă în giurul puntului K. In moduli acesta 

  

    

  

    

Fig. 175. 

şca între colâna: B și fascia de fire de 
M. In figură el e representatui ridicati cătră M ; de ordi- 

narii“inse el-stă pe B, astfelii încât stabilesce comunicațiu- 
nea între polulii pile) și colâna GH. Insfirşit, acâstă colână 

căocanaşulii se pâte mi 
ferit
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comunică cu celulaltă capătă LH a firului grosi de pe mosorii, 
Peste firulii grosii -se află învârtită pe mosorii unii alţi 

firă de aramă subţire şi fite lungii, de asemene isolati. 
Capetele acestui firii comunică cu două :colone metalice sus- 
ținute pe picire de steclă isolătore, care se vădii la partea 
stingă a figuret 174. 

Curenţii de inducţiune se produci în firulii subţire prin 
stabilirea şi. iutrerumpere a curentului electrici în firul celii 
grosi. 

. In adevăr, se presupunennii că clocănașulit DJ se aţă 
pe colâna B; curentulii electrici trece atunce prin firulu celi 
grosii, și fascia de fire de ferii M din acsa mosorului se mag- 

netis6ză .iastantaneii. Cjocănașulii DJ este atunce atrasi în 
sus cătră M, şi părăsind col6na B, curentulă. este întreruptu. 

In acestii momentii fascia de fire de feri M perde instanta- 
nei magnetismulii seu, şi ciocănașulii, ne mai fiind atrasi 
în sus, cade prin greutatea sa pe B. Prin acâsta curentuli 
este din noii stabiliti în firulă grosi, M este magnetisatii, 
ciocănașuli atrasă în sus și curentulii întreruptă. In mo- 
dulit acesta dară curentului este suceesiv întrerupti şi stabi- 
liti în. firulă grosii. De căte-ori insă curentuli este întreruptă 

în acestii fir, se produce în firul subțire uni curentii de 
inducţiune directi; din contra, la fie-care restabilire a curen- 
tului se produce în firulii subțire unii curenti de inducțiu- 

ne inversă. | 
Producerea curenţilor de inducţiune este agiutată în a- 

cestii aparatii şi de câtră fascia de fire de feri: M. În ade- 
văr, acâsta desmagnetisându-se și remagnetisându-se necon- 
tenitii, scimi . (250) ca în casul întăiu trebue se deie nas- 
cere la, curenţi de inducţiune direcţi, eară în ali doile la cu- 
renți de inducţiune inverşi cu curenţii moleculari ai sel. 

In definitiv dară, în machina lui Ruhmkofi, se produci, 
în firăli subțire, curenţi de inducțiune-a; căror.direcţiune se 
schimbă la fiecare întrerupere și. restabilire a curentului in-
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ductori. Acești curenți potii se fie culeși întruni fir me- 
talicii s6ii în om ce altii corpă, prin agiutorul căruia vomit 
stabili comunicațiunea între colGnele ce se vădă la stinga 
figurei 174. : A . 

Se reunimii fiecare din aceste col6ne cu câte ună con- 
ductorii metalicii și se menținemii capetele opuse ale aces- 
tora la o distanţă 6re care unul de altul. Esperienţa ne a- 

„rată că curentul inversii ali machiner. nu pote trece spaţiuli 
dintre, conductori, pe când celă directii îlă strabate, produ- 
când între. dinşii o scântele electrică. Acâstă scâuteie dife- 
resce prin aspectulii seii de scânteiele produse de machinele . 
ce daii electricitate statică; ca se compune dintr"0 trăsetură 
lumin6să centrală încungiurată de o, aureolă maj roșietică, 
Cu machint Ruhmkorff de dimensiuni mari se poti obține 
scântei „ce aii pănă la unii metru de lungime. 

Descărcările machinei lui Ruhmkonfi poti străbate spații 
în care se află aerii sâii unii altii gazii sub o forte mică pre- 
siune. Fenomenele remarcabile ce se. produci în casulii a- 
cesta poti se fie puse în evidenţă prin agiutoriul unor tu- 
buri de steclă întorse în moduri deosebite, şi cunoscute sub 
numele de tuburi ale lui (ieissler. (fig. 176). Aceste. tuburi 
cuprindă întrinsele sâii aerii, sâă uni altu gazii, sâii o va- 

  

  

      

pOre la o. presiune de.o fracțiune de milimetru numai; la 
capetele lor sunt lipite două fire de platină, care comunică cu 
conductori. machinei. Când descarcarea are loci prin «unii
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“asemene tubi, el devine în întregime: luminosii. Caldrea lu- 

minei vari€ză cu natura gazului din tubiă: în aerii, ea este 
viorie, în hidrogeni roşietică, în acidul carbonicii albăstrie. 
Firulă de platină care comunică cu conductorului positivii e 
încungiuratii de o aureolă luminsă viue, în timpii ce celulaltă 
e" în -obscuritate. In. părțile strimte lumina e cu mult mai 

intensă de cât în bule, înse nu este uniformă, ci e compusi, 
din straturi succesive lumindse și obscure. 
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253. Machina lui Clarke. Acestă machină se com- 
pune dintr'unii magneti puternici-A B, aședatii vertical cu 

“polurile în gios. In faţa acestor poluri se -află dout mosâre 
”
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î și &, veuuite între dinsele şi putându-se mișca, cu o mare 
repegiune în giurul unei. acse f, prin âgiutoriul unei roți 
puse din dărăptul magnetului (fig. 177). In acsele mosârelor 
se află câte o fascie de fire de ferii, eară în giurul lor este 
învârtiti unit firă de aramă învălitu cu matasă. Firulii este 
învârtitii în sensii contrară pe fie care mosorii; astfeliii, dacă 
pe unul este întorsii de la dreapta spre stinga, pe celulaltii 
el trebue se fie întorsi de la stinga spre drâpta. | 

La partea anteridră a machinei, şi în dreptul acsei de 
întorcere a mos6relor, se află uni cilindru EL, de o construc- 
ţiune specială, numiti comutatori. Comutatorulii se compune 
dinti”o parte centrală metalică pusă în comunicațiune cu ca- 
petele posterioare ale firelor de pe mosâre. Acâstă acsă q este 
învălită în tâtă întregimea sa cu unit tubă de ivoriă, sii de 
cautciucii L, reii conducătorii de electricitate. Peste tubi se ată 
uni inel metalică e care comunică cu capetele anteriâre ale 
firelor de pe mosâre. La o mică distanţă de acesta sunt a- 
şeţiate două semi-inele metalice, E şi E, separate unul de 

altul prin mici spaţii 

ocupate de tubuli iso- 
latoră L. Semi-ineluli 

E comunică prin g cu 
ineluli e; celulaltii se- 
mi-inelulă E comunică 

“din contra cu acsa q. 
(fig. 178). 

Dedesubtul comu- 

tatorului: se află o cutie, 

pe marginile căria sunt 
ficsate, prin șuruburile 

, 0 și 0", două lame elas- 
"-tice de oţelu r şi , Estremităţile superidre 'ale lamelor a- „pasă peste semi-inelele E și E a comutatoriului,. fără se fie ficsate de dinsele. Pe de altă parte lamele poti; se fie reu- 
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nite între dinsele prin unii firii de metal, care nu este de- 

semnatii în figură. 

Pentru a produce curenţi de inducțiune . cu agiutorul 
acestui aparatii, învertimit mosârele în giurul acsei lor. Se 

presupunemii că acâstă învertire o facemă' de la drâpta spre 
“stinga, aşa încât mosorul C se scobâră în gios pe când D 
se ridică în sus (fig.. 179). Se cercetămii mai întăii ce se 
va întâmpla în mosuruli C. Acesta, îndepărtându- se de po- 
lulii australit A alii magnetului, în primul patrarii de giurii 
ce va face, se va produce în fivulij de pe dinsul unii curentii 
de acelaşi sensii cu curenții moleculari ai polului australii, 
adecă unii curentii care merge în sensii inversi ca acele din- 
trunii ornicii (241). In ali doile patrarii de giurii, C apro- 
piendu-se de polulii borealii B, se va produce în firulii de pe 
dinsul unii curentii de inducțiune de sensii inversii cu curenții 

moleculară ai polului borealii. In acesta înse scimii că curenții 
mergi în același sensii ca și acele dintr'unii ornicii; prin ar- 
mare curentulii de inducțiune de pe firii va fi 

tot de sensi inversii cu acele dintrunii or- 
"nici ca și în primul patrarii de giuri, 

Se vedemii acuma ce se întâmplă 

în același timpii cu mosoruli D. In primulii 

patrarii de giuriă, el se îndepărtâză de po- 
lulii boreali B; -curentulii de inducţiune ZE 
produsit în. firul sei. trebue dară, se fie (( 
de același sensii cu acele dintr'unii ornicii. 
In. ali doile patrarii de giurii D se apro- . .::. 
pie de polulă australii A; curentulii de -- e 
inducţiune de pe firulii. seii trebue se fie. : : 

de asemene. de același sensii cu. acele dintr unii ornicii. Am, 

spus înse ma! sus că firele de pe ambele mos6re sunt învâr=. 

tite în direcțiuni contrarie ;. de aice. urmâză că în. definitiv 

curentulii. de inducțiune produsii pe firul: de pe mosoruli D,. 
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în aceste doui dintâi patrare de giurii, vu av6 aceeşi di- 
recțiune ca și curentulii: produsit pe mosorulii: C. | 

" Continuând aceleși raționamente, vomii vid€ că, în a 
doua giumatate de giurii a mosârelor, se va produce, în fi- 
rulii de pe diînsele, unii curentii care va merge, în amândouă, 
în acelaşi sensi ca şi acele dinti'unii ornicii. In a treia giu- . 
mătate de giurii, curentulii de inducțiune de pe ambele mo- 
sore va fi de sens contrarii cu mersulii acelor dintrunii or- 
nicii, și aşa, mai departe. 

In resumatii dară se produce în ambele mosâre unii cu-. 
rent de inducțiune care are. aceeși direcţiune în timpulii 
unei giumătăţi de giurii. După fie-care glumatate de giuri - 
însă direcțiunea curentului. de inducțiune se schimbă. 

Comutatorulii descrisă mai susii are de scopii de a cu- 
lege aceste două curente de inducţiune, a căror sensi se 
schimbă la, fie-care semi-giurii și. de ale face se aibă în de- 
finitiv necontenit aceeși direcțiune. In adevăr, se presupunemii 
că în primul semi-giurii alii mosârelor curentulii de induc- 
țiune merge de la capetele posteridre ale firelor spre cele 
anteridre. Acestii curentii va eşi atunce prin inelulă e Și Se- 
mi-inelulii TI? se va duce prin cârda de oțelii + la cârda 7, 
prin firulii de aramă ce este între aceste; 'de aice va veni, . 
prin semi-inelulă E şi acsa, Q; la partea posteridră a firelor. 
Invertind mosdrele, se învâtesce împreună cu dinsele şi co- 
mutatorulii așa în cât, în ali doile semi-gluriii, cOrda r. co- 
munică cu semi-inelulii E și cârda:» cu E”. Sensul curen- 
tului fiind acuma inversii de ceea: ce fusese, el va merge de 
la partea anteridră a firelor. spre cea posteridră. De aice va 
“eşi prin acsa: q şi semi-inelulă E, se va duce prin corda de 
oțelii 7 tot cătră 7 prin fivulii dintre aceste, şi se va întârce 
prin E-și e la partea anteri6ră a firelor de pe mosâre. Prin” 
urmare curentulii va av6 necontenit aceeși direcţiune în fi- 
rulii ce reunesce pe.r cu 7, A - .
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254. Machina lui Gramme. Machina lui Gramme 
pâte produce curenți de inducţiune forte energici, şi din a-.. 
cestă causă ea ait contribuiti într'ună modi însămnatii la 
desvoltarea aplicațiunilor “industriale ale electricității. Fată 
părțile esențiale din care ea se 'compune: 

Intre polurile unui magneti: puternici N s este aşe- 
- dată unii inelii de fire de ferii mobili! în giurul .acsei sale 
(fig. 180). Pe inelu sunt puse mai multe mosâre; unii firii 
de aramă este învâatitii pe tote aceste mosâre în. aceeași di- 

recţiune. 

Inelulii de feri se magnetisâză sub influenta polurilor . 
magnetului; în porțiunea care se află în fața polului aus- 
tralii S se formeză unii polii borealii, eară în porţiunea care 

se află în fața polului boreali N unul australii. Când în- 
vârtimii inelulii în glurul acsei sale, aceste poluri, produse 

prin influență, remâni necontenit în faţa polurilor S şi N a 
magnetului, în timpii ce mosârele se mişcă, apropiondu-se şi 

îndepărtându-se succesiv de dinsele. 
Se cercetămii ce se va întâmpla, pe când are loci a- 

câstă mișcare, în firulii de pe unul.din mosâre, spre e- 
semplu din E. Acesta, apropiându-se de 'poluli borealii for- 

matii în fața lui S, se va produce într” însul unii curentii de 

  

  

„Fig. 180. 

inducțiune de sensii 'inversii cu curenții moleculari ai polului 
borealii. Privind dară în fața firului ce vine cătră S, curen-
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tulii de inducțiune produsii va merge în sensi contrarii cu 
acele din unii ornicii. Când mosorulii va merge din posițiunea 
E cătră E”, îndepărtându-se de polului boreală, se va pro- 
duce în firii unii: curenti de inducţiune de același sensă cu 
curenții moleculari ai polului borealii. Uitându-ne dară în 
partea de dărăpt a firului, ce se află acuma cătră S, curer- 
tulit de inducţiune va merge în aceeși direcţiune ca și a-. 
cele din unii ornicii; dacă ne vomii uita înse în fața firului, 
dinspre E”; este. evidentii că direcțiunea curentului va fi in- 
versă cu mersulii acelor din ornicii. Așa dară, în mișcarea 
mosrelor din F? în E și pănă în E” curentulă de inducțiu- 
ne produsă în firulii de pe dinsele va av6 aceeși direc- 
țiune. . Sa _ | 

- Repetând aceleşi raționamente, ne vomit convinge că 
direcțiunea- curentului produsi e contrară în timpulii când mo- 
s6rele facii ceelaltă gtumatate de giură, din E” în N pănă 
în E. _ a , ia : 

In machina lu Gramme. dară se produce în firulii de 
pe mos6rele ce 'vină succesiv din E în £ pănă în E” unii 
cuienti de o direcțiune, pe când. în firulă de.pe celelalte 
mos6re ce vinii succesiv din E” în N pănă în E” se produce 
unit curenti de o direcțiune contrară, : 

Pentru a culege acești curenți, firulii de pe mossre este 
"lipiti din distanță în distanță, cu alte fire conducătâre îndreptate 
în direcţiunea radelor cercului. Capetele acestor fire vini de 
atingi, unul după altul, două lame elastice F şi F. Lama F 

„culege astfeliii electricitatea de unii. sensii produsă pe mo- 
sorele dinspre S, eară lama Y* culege electricitatea de sensii 
contrarii produsă pe mosorele dinspre N. Reunind lamele F. 
și PF” prin unii firii conducători FGF”, acesta va fi străbătutii 
de cărtă curentulii electrică. 

Figura 181 representâză o machină Gramme de mici 
dimensiuni. Intre polurile unui magneti de a lui Jamin se 

| află .așegatii. inelul: cu mos6rele sale. O râtă dintată şi unii
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menerii, ce se vădi din dăriipt, ne: permită se învertimii ine- 
lulii. Lamele elastice comunică cu două colâne metalice care 
potii, ele înseși, se fie puse în „comuinicațiune cu firul. de- 
stinatii de a culege curentulii. 

a 

  

Fig. 181. 

In machinele de mari dimensiuni, magnetulii este înlo-" 

cuitii prin unii - electromagnetii şi învârtirea inelului cu mo= - 

s6re se face prin agiutorul unei machine cu vapori 

EFECTE CALORIFICE ȘI LUMINOSE ALE CUREA NȚILOR; 

255. Rfecte calorifice. Când reunimii  polurile unei 
pile printrunii firă de metalit subțire și puțin lungi, acesta se” 

încăldesce şi pâte chiar se se topâscă și se se vaporiseze, 
19



Li 
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Curenţii dară produci o ridicare de temperatură î în corpurile 
prin care treci, - 

„. Esperienţa ati arătati că asemene efecte calorifice sunt 

cu atât mai mari cu cât corpurile în care se producii opunii 
o mai.mare resistență, curenților. Astfeliii, făcând ge trecă 
același curenti printr'uniă firii de feri, s6i printrunii fir de. 

aramă de aceeşi grosime, celi dintăii, fiind mai râii condu- 
cători de electricitate, se va încăldi mai tare. 

De asemene căldura produsă în două fire de aceeși Da- 
tură, înse de diametre diferite, va fi neegală: firuli mai 
grosii, opunând. curentului o resistență mai. mică, se va în- 
căldi mai puţin. 

| Pe de altă parte, pilele care ai o Suprafaţă mare, pre- 
cum este pila lui Wollaston, producii efecte “calorifice mai 
intense. Dacă vomit voi se întrebuințămii, pentru producerea 
efectelor calorifice, pila lui Bunsen sâiia lui Daniell, va tre- 
bui se reunimii elementele lor prin polurile de același 
nume. 

256. Legile lui Joule. Joule ai măsuratii, prin me- 
tâdele calorimetrice descrise mal sus (132) cantităţile de căl- 
dură produse de cătră unii curentii. Fată resultatele la care 
el ad aglunsii: 

1) Cantitatea de căldură produsă este proporțională cu 
vesistența r (236), opusă curentului de 'cătră conductorulii 
prin care el trece, 

2) : Cantitatea, de căldură produsă de curentii: este pro- 
porțională cu patratulii intensității ș. 

3) Insfirşit cantitatea de căldură este „proponțională cu 
0 cantitate constantă K. 

Aceste legi, „cunoscute sub numele 'de legile lui joule, 
poti se fie esprimate prin formula, următâre : 

W=K 7 (1)
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"Noii înse am 'stabilitii (236) că intensitatea unui curenti 
este proporţională cu puterea electromotrice ș și inversii propor- 

țională cu resistenţa : : 

— A 

. or | | 

Sir 
. i Dă 

Inlocuind pe 7 din formula () prin acestă valâre, a avemii : 

„o W=RAi 
Cantitatea” de căldură produsă dară de cătră uni curentii 

este proporţională cu puterea electromotrice a pilei și cu in- 
tensitatea curentului. . 

251. Efecte lumindse. Cureaţii electrici potiă pro- . 

duce .efecte luminâse. Pentru a.produce aceste efecte, se. 
luămă doi cilindri metalici, a şi 5, isolați pe pici6re de steclă 
şi terminaţi fiecare cu câte unii conă de cărbune (fig. 182). 

Se punemi unul din acești cilindri, spre esemplu pe d, în 

comunicațiune cu poluli positivii, eară pe celulaltii acu po- 
lulii negativii ali unei pile puternice. Apropiând 

apol unul de altul cilindr ele, vomi observa că, în 
_momentulii când ambele conuri de cărbune se a- 
tingii, se produce între ele o viiie lumină. A- 

cestă lumină persistă și când îndepărtămii încetul 

cu încetul conurile, și formeză între ele ca uni » 

arcii luminosii forte strălucitorit.: ” | 

Temperatura acestui arcii este forte înaltă. 4 
Intw'insul s'aii pututii topi, şi chiar volatilisa cor- 
purile cele mai infusibile, precum platina, varulii 
ş. a. Despretz operând cu o pilă compusă din 600 
elemente Bunsen, ai isbutitii se mâie chiar căr- 
bunele. Temperatura conului care comunică cu po- 
lulii positivii este cu mult ma! înaltă decât a co- 

nului negativi. -  
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Când lumina electrică se produce în aer, conurile de 
cărbune ardii și se ussză astfeliii încetul cu încetul. Putemii înse 
produce acâstă lumină întrun spaţii vidă. Pentru acesta, luămii 
ună vasii ovoidi de steclă, din care aii fost scosi. aerulii și 
înlăuntrul căruia sunt aşedate ambele conul de cărbune. A. 
paratulii acesta se numesce oi electrici. Producând într'insul 
arculii luminosii, vomii observa că conulii de cărbune care 
comunică cu polulii positivii se sapă şi materia „de pe dinsul 
se 'transportză cătră polulit negativi, 

Acestii transporti de materie în arculit electrici ne per- 
mite se esplicămii producerea luminei dintr'însul. „In adevăr, 
când punemi conurile de. cărbune în contacti, ele se încăl- 
descii și devinii incandescente. Indepărtându-le unul de altul, 
transportuli materiei. între ele are locii, curentulii. electricit 
cireuleză de la unit poli la altul prin acea materie transportată, 
care: fiind încălgită la o temperatură înaltă, devine incandes- 

“centă şi prin urmare luminsă. 

„258. Intrebuinţare ca luminei electrice. Lumina e- 
Jectrică are o intensitate fârte mare. Ea pâte fi întrebuințată 
la iluminarea farurilor, stradelor din oraşe s. a. 

Pentru a agiunge la acestii: scopi, s'au construitii diverse 
aparate, Vomii indica cele mal iînsemnâte dintr'însele. 

+1) Regulatorii electrică. Când producenmii arculii lu- 
minosii între ambele conuri de cărbune, aceste se us6ză, spa- 
țiulii dintre vârvurile lor se măresce, și lumina se stinge. 
Pentru a înlătura acesti “inconvenientii, S'aii construiti di- 
verse “aparate, numite regulatori, prin agiutorul cărora co- 
nurile de cărbune sunt menținute la' aceeși îndepărtare; lu- 
mina produsă între ele are atunce o intensitate apr6pe constantă. 

2) Laminarea luă Jablochkofi. Jablochkoft ai ima- 
ginati o disposiţiune forte simplă pentru. ca lumina arcului 
electrici se rămână apr6pe constantă. EI Yea două cilindre 
subțiii de cărbune e şi d așegate paraleli unul lângă altul
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și “separate între dînsele prin o pătură de ipsosii î 

răi conducătâre de electricitate. La partea supe- | | 
ri6ră cilindrele sunt reunite între dinsele prin o pla- 
că de graphitii ad. Dacă. punemii cilindrele, la .partea [i 
lor inferidră, în comunicațiune cu polurile unei ma- |: 
chine de inducțiune puternică, precum este acea a 

lui Gramme, curentul. electricii trece prin placa de 
graphitii ; acesta se înroşesce - mai sintâii şi apoi se . 
topesce. Arcul luminos se produce atunce între |ii 
v&rvurile cilindrelor de cărbune. Căldura sa, fiind fârte | 
mare, ipsosulă se topesce şi se volatiliseză, astfeliii 
încât pe când cărbunii se useză, în același timpii 
dispare şi ipsosuli dintre dinșii. Luminarea se con- 
sumă în modulii acesta întocmai: ca şi o lumînare 

ordinară, și din acâstă causă i sati dati acesti nume. 
3)  Lampe cu incandescență. In lampele des- 

-crise mail sus se utilisâză, pentru producerea luminei, 
arculă luminosi dinte doi cărbuni separați unul de 

altul. “In lampele cu incandescenţă - curentulii trece 
prin unii corpii puţin conductorii, care încăldindu- se, 
devine incandescenti și „răspândesce lumină în giu- 
rulu sei. Astfeliii, lampa Edison se- compune din- Fie 183. 
truni firii subțire de cărbune, întorsii în spirală şi inchisi 
întruni globii de steclă din care ait fost scosi acrulă. A- 

"cesti firii se încăldesce forte tare,: când! trece curentulă prin 
tiînsul, atât 'din causă că este răi conductori cât şi din 
causă că e subțire. Lampele cu incandescenţă presenteză a- 
vantagiulii de a da: o lumină mat slabă, aşa încât poti sefie îni- . 
trebuințate în interiorulii caselor; mâl multe de aceste lam- 

pe poti s6 fie alimentate prin acelaşi curentă. 

CONSERVAȚIUNEA ENERGIEI 
259. Inainte de a termină studiulit electricității, credemii 

necesari de a complecta, cu câteva esemple, noțiunile: succinte 
', 
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ce amii datii asupra conservațiunii energiei, când ami vor- 
bitii despre teoria mecanică a căldurei. 

Se luămii o machină de inducțiune, precum este acea 
a lui Gramme; curentulii electrici se produce într'insa prin 
Îmcrarea mecanică necesară pentru a învârti inelulă mobilă 
în fața polurilor magnetului. Pentru â ne convinge despre 
acâsta, se întrcemii acesti inelii fără de a reuni între dinsele 
capetele firului indusi: curentulii electrici neproducându-se a- 
tunce, mişcarea se va face cu cea mal mare ușurință. In- 
dată înse ce vomii reuni între dinsele capetele acestui firii, 
curentuli de inducţiune se va produce întinsul Şi noi vomil 
întimpina o resistență considerabilă pentru „a mișca partea 
mobilă a aparatului. Acâstă resistență va fi cu atât mal 
mare cu cât însăși intensitatea curentului va fi mai mare. 
„Este dară evidentii că, energia mecanică aii fost transformată 
aice în energie electrică. . 

Se considerămă o pilă ordinară, precum este acea cu 
tasse. Scimii că întrinsa acidul sulfurică atacă „zinculii 
(216), şi .că în acâstă reacțiune chimică se produce căldură. 
Se punemii o asemene pilă întruni calorimetru și se mesu- 
vămi căldura produsă, luând înse precauțiunea ca polurile 
sale se fie reunite prin uni firii metalici scurti Şi grosii care 
se nu opună .curentului de cât o resistenţă neînsemnată. In 
casulii acesta vomi găsi că s'aii produsii o cantitate de căl-: 
dură 6re care O pentru o pondere de zincii p atacată. Se 
reunimit apoi polurile aceleeaşi pile prin unii fir subțire, și 
lungii care se opună curentului o resistență egală cu resis- 
tența. opusă .de interiorul pielei, Mesurând acuma din noi 
căldura produsă în pilă, pentru aceeşi pondere p de zinci 
atacată, noi vomii vede că ea este numai glumatate din cea 
ce fusese ma! înainte, “'eară - ccelaltă giumatate o vomi găsi - în firul prin care circul6ză curentuli. Din acestă esperiență,- 
datorită lui. Favre, “putem conchide:
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1) Că energia chimică dintre zincit și acidii sulfurici 

S'aii transformată în energie calorifică ; 

2) Că energia calorifică sati” transformati în pilă în 

energie electrică ; şi 

3) Că energia electrică saii transformati însfirşit din 

noii, în firulii interpolarii, în energie calorifică, dând nascere 

la o cantitate de. căldură egală cu acea care servise pentru 

a. produce curentuli. 
„Fată uni ultimii. esemplu despre asemene “transformări 

a puterilor fisice. Se luămii o machină a lui Gramme și, în 

locii de a, învârti ineluli seii, se facemii se trâcă prin firulii 

de pe mosâre unii curenti electrici. Inelulă: se va pune 

imediată în mișcare, şi în același timpii intensitatea curen- 

tului va, descresce. Aice dar energia electrică s'aii transfor- 

matii în energie mecanică. Faptuli acesta are o importanţă 

forte mare din puntulii de vedere ali aplicaţiunilor sale prac- 

tice.. Dintr'insul resultă în adevăr ci o putere mecanicăpâte 

se fie transportată la distanţe considerabile prin agiutorulii 

electricităţii. Se presupunemi, spre esemplu, că avemii o a- 

„semene puterea mecanică: naturală, precum e o cascadă ; a- 

câsta pâte fi utilisată pentru producerea unul curentii electrici 

într'o' machină de inducţiune. Acesti curentii pote fi con- 

dusi prin .unii firii metalică la o distanţă mare, unde va pute 

fi transformată din noi în mişcare. Marcel Deprez ai con- 

-struitii în timpurile din urmă aparate care realiseză în modit 

practicii acestii transportii al-puterei mecanice. 

E 32, 
«vg>



ACUSTICA. 
PRODUCEREA ȘI. PROPAGAREA SUNETULUI 

260.  Sunetulii este impresiunea simțită. de cătră orga- 
nulii audului. 

Partea fisicei care se ocupă. cu studiulă. sunetelor se 
numesce acustică. - 

261. Producerea sunetului. Ori ce sunetit. este pro- 
Da pr dusii prin mișcarea. Vibrătâre repe- 

de a unui corpă materialii 6 Grecare, 
fie el solidii, licidă S6it gazosi. 

Pentru a înţelege: modulii 
cum se face acâstă .mişcare vi: 
brătâre a corpurilor : materiale, se 
“luămit o vârgă de .oţelit: DC, şi 
se o. strângemi cu: unul din ca- 

- petele sale C' întrună clesce 
(fig. 184). Apucându-o apoi de 
celulaltii capăti, se o. îndoimii 
mai întâiii astfelii ca se vină 
în posiţiunea D'C, şi după aceea 
se o lăsămii în libertate. In vir- 
tutea, elasticităţii sale (11), vârga 
va reveni în posiţiunea sa primi- 
tivă; înse, din causa repeciunii 

io. 184 „câștigate, ea va continua mMișca- 
Se rea sa mai departe pănă într'o 

„
a
e
 

e 

  

 



PRODUCEREA ȘI PROPAGAREA SUNETULUI 297 

posițiune simetrică CD”, de unde. se va întârce. îndărăpt și 
așa mai departe. Unii asemene -genii de mișcare tremură- 
tre a unui corpit se numesce mișcare vibrătăre, Mersul 
„vergei din D' pănă în D” se numesce o zibrațiune simplă. 
-Suceesiunea ducerei din D' în D” șia întârcerei sale din D” în 
:D” constitue o zibrațiune: compleciă. Se numesce aniplitudi- 
nea vibraţiunii unghiulii D'CD” formatii de posițiunile- estre- 
_me ale vergei. =. 

Dacă verga, are o lungime ceva . “mai mare, mişcările 
  

4 

        

  

Fig. 185. 

sale se facii destul de incet pentru ca se potă fi vădute cu 

ochiulii și chiar numărate; în casulii acesta înse nu putemi 

audi nici unii suneti. Dacă scurtămi. verga din ce în ce mai 

tare, vibraţiunile sale devinii din ce în ce mai repedi; ochiulii 

atunci nu le mai pâte deosebi decât . sub forma. unei: umflă- 

tuni produse mai cu s6mă la capitulă superiorii, și, urechea 

nâstră aude unii. suneti. N 

Acestă esperiență, ne dovidesce prin urmare, pe “de o
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„parte, că 'corpulă care produce. sunetulii trebue se se afle 
într”o mișcare vibrătre, eară pe de alta, că vibraţiunile sale 

"trebue: se fie îndestul de repeţi. Date 
“Pentru a nu remân€ 'cea mal mică îndoială. cumcă în 

„adevăr ori ce sunetii este piiodusi prin mișcarea vibrătâre re- 
„pede a unui corpit materiali, vomit mal cita încă următârele 
.esperienţe: N ae Ia 

1) Se luimi o strună AB, ficsată la âmbele - sale 'ca- 
„pete, și se o atingemit sâii cu degetulii, 'sâii cu unii arcuşii 
pentru a face ca se producă unii sunetii. Vitându-ne la 'dinsa 
noi vomi vide-o ca și cum ar fi umflată la midlocii (fig. 185), 
ceea ce dovedeșce -că se află înti”o mișcare vibrătâre forte 
repede. In adevăr, mișcarea sa fiind fârte repede, și simţirea, 
lumin6să produsă de cătră _dinsa, în fie-care din posițiunile 
sale durând cât-va timpi în ochiii, noi 0 vomii vid6 de odată 
în tote posițiunile sale succesive. | 

2) Se lovimii dâga unui clopotii pentru ali face ca se 
sune și se apropiemi de dinsul o bombiță a, susţinută prin 
unii firi (fig. 186), bombiţa va fi respinsă de cătră dâgă în 
tot timpuli cât ţine sunetului. i 

262. Sunetulii se propagă prin corpurile materiale. 
Pentru ca se audimit unii sunetii trebue se se afle între corpulii 

„care vibrâză și intre urechia nâstră unii mid- 
locii neintreruptă de corpuri :materiale.. Cu 

- alte cuvinte sunetulă nu se pâte propaga în- 
tr'unii spații vidă. e 

Putemii dovedi acâsta prin tirmătârele. 
esperiențe: OO. o i i 
„Se luămă unii balonă de steclăală 'că- 

rul. gâtii. este. prevădutii cu unii robinetii, şi 
a „- înlăuntrul. căruia este atirnatii, prin uni firă 

de matasi, unii clopoţeli (fig. 187). Se scâtemi aeruli 
din. baloni prin agiutorul unei machini. pneumatice şi apol 

  

+ Fig. 187,
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se'lii agitămii. Vomiă vid€ limba clopoţelului lovind peste dâgă 

fâră ca, cu tote aceste se augimit:vre unii sunetii.- 

„Se avemit unii aparati compusii de uni timbru a, în 

faţa cărula se află unit ciocănași b (fs. 188). Ciocănașuli 

pâte fi pusii în. mișcare -printrunii mecanismi analogii acelut 

întrebuințatii la ornice, şi atunce, lovind peste timbru, îli face 

se sune. Se punemi acesti aparati” sub clopotuli unei :ma- 

chini pneumatice înlăuntrul .cărula se facemii vidulii. Vomii 

vid€ că ciocanuli lovesce timbrulii, „fără ca se augimi vre 

unii sunetii. Pentru ca. esperiența se reușescă, trebue ca apa- 

. xatulii se fie susținutii prin five de matasă, s6i se fie așe- 

gat pe o placă de plumbi, prin care sunetul nu se pro- 

pasă de cât cu mare greuțate din, 

causa, puţinei sale elusticități. 

| Sunetele audite de urechea . 

n6stră se propagă în general prin 

aerii; ele poti totuşi se se trans- 

mită și prin alte gazuri, şi prin 

vapori. In adevăr, umplend balo- -. 

nulă, în. esperiența descrisă ma 

_susu, cu unii gazi, si cu o va 

pore 6recare, noi vomit auţi + su- 

netulii clopoţelului. 

Sunetele se propagă de ase- : 

mene prin licide: o pers6nă, cufun- 

"dată 'sub apă, aude f6rte bine tot: 

ce se face stii se dice pe ţermi 

sti la suprafaţa apei, chiar .la 

distanțe mari. : 

“Insfirşit, ş i. coxputile solide - 

transmiti si netele, și acâsta o facii chiar cu o mal u mare ușurin= 

ță de cât licidele s6ă-gazurile. Punend „urschea la pământi, 

audimii-:cu. mult. mai. bine - decât în aeru; vuetele .depărtate. 

263. Repegiunea: sunetului. Sunetulă. nu se propa- 
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gă în spaţii instantancă; lui îi trebue unii! timpi 6re care 
pentru a agiunge de la corpulii care'li ai produsi și pănă 
Ja urechia n6stră. * E | 

Metoda esperimentală, pentru măsurarea repegiunii su-. 
netului în aerii este fundată pe acesti: faptă, că lumina se 
propagă cu o repegiune forte mare (72,000 leghe pe secundă), 
în timpii ce sunetul nu strabate spaţiulii de cât cu mult 
mai încet. Ast-feliii, dacă ne aflămii la o distanță 6re-care 
de o. pers6nă care dă drumulii unei pusce, vomă vid6 lumi- 
na și fumuliit provenind din arderea pravului,. ma! în .mo- 
inentulii în care s'aii produsi, că-ci timpulii ce aii trebuitii 
luminei pentru a. strabate distanțe mici este o fracțiune atât 
de mică dintr'o secundă în cât nici nu pote fi apreciată. Din 
contra vuetulii esplosiunii nu este auditii decât după uni 

"timpă 6re-care de la vederea luminei, timpii care este cu a- 
tât mai mare cu cât distanţa este mai considerabilă. a 

Sunetuli se propagă în | spaţiii cu 0. mișcare uniformă 
(14). De aice urmeză că repegiunea propagării sale este spațiulii 
percursi de dinsul în unitatea de timpi, adecă într"0 secundi. 

Eată esperiențele făcute de cătră Biuroulă de longitu- . 
-dină din Francia pentru determinarea acestet repegiuni, Două 
grupe de observatori erati așegate pe două dâluri învecinate 
(unul la Villejuif și altul la Montih6ry). Fiecare grupi avea 
câte uni tunii și cronometre fârte bine regulate. Din 10 în 
10 minute se dădea drumuli tunului 'la fiecare staţiune şi 
observatorii măsura timpulii care trecea între viderea lu- 
minei și între augirea detonaţiunii. Impărţind distanţa din- 
tre ambele staţiuni prin acest timpi se căpăta 'repegiunea. 

Din aceste esperienţe resultă că repeginnea. sunetului în 
aerii, la temperatura de 16", este de'340 metri. Ea înse variază 
cu temperatura:' la 0” val6rea sa nu este decât de 332 metri. 

„In licide sunetulă se propagă mai: repede decât în 
aerii. Astfeliu, după esperiențele lui Colladon şi Stuim, fă-
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cute pe laculii de Geneva, repegiunea sunetului în apă este 

de 1435 metri la temperatura de 80, 
Repegiunea cu care se propagă sunetul. în “solide este 

încă și mal mare, - 

264. Noţiuni asupra - modului de propagare 
sunetului. Pentru a ne da seamă despre modulii cum se 
propagă sunetulii în corpurile materiale, se considerămii unii 
-tubii indefinitii MN, plină cu aerii şi la unul din capetele că-. . 
ruia se află o lamă elastică a” 9” (fig 189), Se presupu- 
nemiă că acâstă lamă vi- aaa 

breză, mișcându-se din 
a” b” cătră ab. Pri- 
ma” pătură de aeri din id 
tubă va fi comprimată, O—O—OOOoOFig. 189, 
volumuliă sei va de- | o 
veni mai micii, eară densitatea mai “mare. Aerulii înse este 

unii corpii elastici; în virtutea acestei proprietăți (11), el va 

tinde se'şi ele volumuli care îli avea mal înainte. Pentru 

acesta el va comprima pătura a doua de aeri. Acesta, la 

rândulii «ei, își va recăpăta volumulii primitivi: comprimând 

pătura a treia, şi așa mal departe. Fiecare pătură de aerii 

comprimată se  numesce - undă condensată..: Aceste compre- 

siuni succesive se propagă în păturile de aerii din interiorulii 

tubului cu aceeşi repegiune cu care se propagă: sunetul: în 

aerii. Aşa, după o secundă, ultima undă condensată, va ii la 

o distanță de 340 metri de la lama vibrătâre. | 

După ce: lama vibrătâre aii aglunsii în qi; ea se în- 

torce apol îndărăpt, în a” b”. Prima. pătură de aerii, ce se 

află în tubit în faţa sa, se dilateză acuma. In virtutea, elas- 

ticității sale, ea tinde apoi se'șI rele volumulii primitivă Și 

determinâză dilataţiunea păturei a .doua, şi aşa mai departe. 

„Aceste pături de aerii dilatate se numescii unde dilatat. 

Undele condensate şi dilatate se succedeză; unele după 

altele în acvulă din tubi.: Așa, în timpuli cât lama vine din 

N. 
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a” d” în, prima pătură de. aerii formâză o undă con- 
densată; în timpulă cât ea -vine îndărăpt în-a” d”. prima 

„pătură este dilatată și a doua- condensată; în timpul când 
lama vine din noii cătră a' d, în. prima pătură avemii o undă 
condensată, în a doua una dilatată; eară în ă treia una con- 
densată, și așa mai departe. Sa 

„Distanţa, între două unde condensate succesive este con- 
stantă; ea este egală cu distanța percursă de cătră una din 
aceste unde în timpulii unei oscilaţiuni complecte a lamei 
vibrătâre: Această distanță se numesce lungime de undă. | 

Suneţulii se propagă prin aceste unde cendensate și 
dilatate. In adevăr, se presupunemii că tubulă MN este termi- 
nati, în capetuli sei N, prin o membrană elastică întinsă. De 
câte ori o undă condensată va, atinge acâstă membrană, ea vă fi 
împinsă înainte; din contra, când va fi atinsă de o undă di- 
latată, ea va fi. trasă îndărăpt. Membrana va efectui dară 
aceleși mişcări vibrătâre ca şi lama ab și va produce același sunetii, 

a 
265. Refleeţiunea sunetului-—Echo. Când sunetulii 

întimpină în mersuli seii Suprafaţa unui corpi, el se veflecteză,. 
urmând aceleşi legi: după care se face și reflecțiunea căldu- 
rei (125).: Pentru a ne convinge despre acâsta, se luămi 
oglințile sferice, care ne-ai servitii la demonstrarea, legilor. 
reflecțiunii căldurei radiante, Şi se punemi în focarulii uneia dintrinsele unii oinicii. Așegând atuncea. urechea în focarulii, 
celeilalte oglindit,  vomii audi .batafa ornicului. Indată înse 
ce vomi părăsi acâstă posițiune, nu vomii may audi nici uni vuetii, chiar în casulii. când. ne-am apropi€ de ornicăi. 
ase Fenomenulii echoului este produsi prin reflecţiunea su-: 
netuluii. Se presupunemii. în adevtr că ne aflămi în fața 
unui zidit, sâă a unul altii obstacolii Grecare,:la o distanță de 
340 metri ule dinsul, Dacă temperatura aerului va fi de 160, sunetulii unei: silabe ce-am pronunța ar pune 1 secundă pen:
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tru a.se duce pănă la obstaculii și 1 secundă pentru a se 

întârce îndărăpt. După două. secunde. dară noi vomit augi 

sunetulii reflectati. a 

266. Sunete—Vuetii. Urechia nâstră pote primi două 

genuri de simţiri sonore: unele dinti'însele sunt melodi6se 

şi produci! asupra ei o impresiune plăcută; aceste sunt su- 

" pete musicale; — altele din contra produc asupra audului 0 

_ împresiune desplăcută; aceste sunt vuetele. ” 

Causa deosebirei între aceste două genuri de simțiri 

este moduli cum vibreză corpuli sunători. In sunetele mu- 

sicale, vibrațiunile se. facii întruni. modii regulatii, urmându- 

se, unele pe .altele, după acelaşi intervalii de timpi. In 

vuete din contra, vibrațiunile se facii neregulatii. 

In studiele ce vomii face mai departe nu ne. vomit o-. 
cupa decât de sunetele musicale. | 

267. Calitățile - sunetului. Sunetele se deosebeseii î în-.. 

tre ele prin următârele trei calități: 
1) Intensitatea sii puterea cu care organul, augului- 

este impresionată de cătră unii sunetii. Jicemii că uni su- 

netii este mai intensă de cât altul când este auditi la o 

distanţă mai mare: Intensitatea unui sunetii atîrnă de la- 

amplitudinea mișcărei vibrătâre a corpului sunătorii.. Cu 

cât acestă amplitudine este mai mare cu atâta sunetulii. este 

mai puternicii. 

2) Tnălţimea s6i tonalitatea sunetelor. . Acâstă calitate. 

atîrnă de numtruli. de vibrațiuni efectuită de cătră cor- 

pulii sunătorii în unitatea de timpi. Esperienţa ai ar&tatii 

că cu cât unii corpi vibreză mai repede cu atât sunetul: 

produsii este mai înaltă sc mai. ascuţitii, şi din contra cu 

cât vibreză mai încetii, sunetulă este mai basi. 

3) Timbru, Se numeste astfelii - acea calitate prin ca- 

re putemii deosebi sunetele după natura corpului care le aii: 

produsii
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Astfelii, spre esemplu, urechea 'nâstră nu confundă nici o. 
dată sunetuli unei viGre cu acelă ali unui flaută, chiar 
când ar av€ aceeși intensitate şi aceeși înălțime. 

268. Se numesce gamă o serie . de! șepte sunete seu 
note intrebuințate în musică. „Notele care: compunii 0 gamă 
sunt: . i Ia 

"do, _'re, mi, fa, sol, “la, si, ? 

ce în ce mal înalte pănă la si. | | 
După acesta urmeză o altă gamă mai înaltă, începând earăși cu do și terminându-se cu si; și așa mai departe. 
Sciinţa dispune de imidlâce prin care pote se: numere vibraţiunile efectuite în unitatea. de timpă de cătraă unii corpi care produce ori ce. notă musicală. a a 
Dintre diversele- aparate construite pentru acesti scopit, : vomii descrie sirenă. a - SE 

Nota do este sunetulii mai basii, eară celelalte sunt din 

269. Sirena. Sirena se compune dinti'o cutie cilindrică, 
posedând la partea inferidră uni tubi, şi acoperită, la partea 
superidră, cu o placă ficsă (fig. 190). Acâstă placă este: prevădută, aprâpe de marginea sa cu unii numără de ca- vități acăror acsă este înclinată, pe planulii seii. De asu-: pra se află o a doia placă, mobilă, în giurul unei acse. verticale, prevădută şi 'ea cu uni numeri de cavități e- “gală cu acela alu placei înferire.. Cavităţile: de pe ambele. place sunt dispuse astfeliii ca se corespundă Între dinsele, şi cele superire sunt. de asemene: inclinate pe planulă 
placei, înse în sensii inversii de cum eraii înclinate cele: 
inferi6re.  Acsa verticală, in giurul căria se învirtesce
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placa superidră, este terminată deasupra cu unii şurubit ală- 

ture cu care se află o rotiță dintată. Dinţii rotiței pătrundă 

în pasurile şurubului, așa încât, când ucesta se învârtesce, 

- xotița se întârce și ea, în glurul acsei sale. De ceelaltă parte 

se află o a doiia rotiţă dintată,  înse dinții sei sunt mai de- 

parte de șurubi și nu în atingi. 

  

ă 

Fig. 190. Fig, 191, r 

Se. sulâmit în cutie; prin tubuli de la partea inferiâră, 

unii curentă “de aerit. Acesta, 'eșind afară, prin cavităţi, va 

lovi peste părețele cavităților de pe.-placa superidră şi o.va 

face se, se, învertescă în glurul acsei sale. Placa învertindu- 

se, curentulii de. „eri va fi întreruptă întotd6una când cavi- 

tățile. “superidre nu „voriă corespunde cu. cele. inferidre, şi din 

contra va fi restabilită de câte ori se vorii afla una pestealta. 

Vomi av6, în moduli, 'acesta, o serie. de intreruperi ș și resta- 

“Diliri “a curentului de aerii' care vori produce într'insul.0 
mișcare vibrătore ȘI, prin. urmare uni sunetii.,. . E 

” 20
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Sirena ne permite se numărămii vibrațiunile corespun- 
det6re sunâtului produsi de cătră dinsa. In adevăr, o între- 
rumpere și o restabilire succesivă a curentului de aeră dai 
„nascere la o vibraţiune complectă. Dacă, aparatulii are unii 
numării 2 de cavităţi, pentru unii giurit complectii ală plăcei 
superidre, vomii av6 n vibraţiuni.. Rotiţa de la stinga se în- 
vârtesce de unii dinte pentru fiecare giurii ali placei superi- 
re. Presupunând că ea are m dinţi, este evidentii că pentru 
unii giurit ali seii vomit av 2Xm vibrațiuni. De acâstă ro- 
tiță este lipiti unii cârlig care, atingând dinţii  rotiţei din 
drepta, o facii se se întârcă de uni dinte pentru fiecare gurii 
ali seii. Dacă rotiţa, din drâpta are p dinţi, când ea se va 
fi învârtită o dată împregiurul seii, numârulii vibrațiunilor 
produsi aii trebuitii se fie egalii cu 2XmXp. 

Pentru a afla dară numărul vibrațiunilor, este de agiunsii 
se numcrămi giururile şi fracţiunile de giururi făcute de ro- 

„tițe și de placa superiGră în timpuli cât sirena produce su- 
netulii ce voimii se studiemii. Spre a face acesta, cu ușurință, 
rotițele sunt închise într”o cutie (fig. 190) și de acsele lor 
sunt reuniți câte ună: arătătorii, care se mișcă în faţa, unui 
cadranii divisatii. Observând posițiunea arătătorilor la înce- 
putulii și la sfirşitulii esperienței, vomi put calcula numărulii 
vibraţiunilor efectuite. . 

210. Cunoscând numărulii vibraţiunilor corespunţlătorii 
"pentru fiecare notă din gamă, S'aii constatatii următârele legi: 

1) „Una şi aceeşi notă, fie ca produsă de ori Şi care 
„instrumentiă - musicali' și în ori ce alte condițiuni, corespunde 

„în totdeuna unuia şi același numără de vibraţiuni. 
Așa nota do, care' este cea mai basă a violoncelului, .. 

corespunde cu unii numării de 62,25 vibrațiunr efectuite inti'o 
"secundă. Nota la, din guma a treia, produsă dea trera stru- 
"nă a virel, „corespunde cu unii numeri de 435 vibraţiuni 
pe secundă. | 

„2) „Intre numerele de vibraţiuni corespunlătăre notelor
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„unei game este in totdâuna unii raportit simplu şi constantii€. 
Se presupunemiă, pentru mai multă 'simplicitate, că nu- 

mă&ruli de vibrațiuni produse de nota do, cea mai basă, este 

-egală cu 1. Numărulă de vibraţiuni corespungătorii celoialte 
note ale „gamei va fi: | 

"do. re. mi. fa. sol. la. si. do. 

| 9 34 8 3 15 
8.4 3 29 8 

211. Intervale musicale. Se numesce intervală mu- 
sicalii între dou note raportulii între numerele de vibrațiuni 
'corespundătâre acelor note. Pentru a calcula intervalele mu- 
sicale între notele unei game, vomit împărți num&rulii de vi- 
brațiuni a fiecărei note prin numărulii de vibraţiuni ali notei 
pr ecedente. Tabela urmitâre cuprinde atât valorile numerice, 
cât şi numele intervalelor unei game: 

2 

|
 

ex
 

  

| _Intercale namerice. „Numele întercalelor. 

Re la do. i 1 = a d... tonii' majori 

Mi la re, Ie: 3 = — a... toni minori 

Fa la mi. te 1 i. semitonii majoră 

Sol la fa. sist A +. tonă majorit 

La la şol. a: = — «.... tonii: minorii 

Si la la . E, = a Î... toni majorii 

„Do la si. 2: ae 1 „.... semitonii majoră 

De aici vedemi că într'o gamă sunt trei genuri de in- 
tervale şi anume: 1) fonulii majoră, a cărui val6re numerică, .
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ge 10 N , 
este: —g3:2) tonală minoră, a cărui valore este gi și 3) semi- 

16 
lonulii majori, acărui val6re .este 15 

„Aceste trei intervale trebue se se succedeze, într'o gamă 
majoră, în totdâuna în ordinea următâre: tonii majoră, toni 
minorii, semitonii, “toni majori, toni minorii, toni majorii și 

semitonii. 

Dacă comparămii tonulit majorii. cu tonulit minorii, vi- 

9 10 _S1 

8*9 50 
Acâstă diferenţă, numită coma, nu. „pote se fie apreciată de 
cătră ureche ; de aceea în musică se negligâză şi se i€ înter- 
valulii toni minori drept intervalulu toni: majori şi veceversa. 

„Se comparămil. înse tonulii minorii, cu semitonulii 'ma- 
a ana aa 10, 16_25. 
jorii. Raportuli între dinsele va fi g: Ta Acesti ra- 

9 

portii se. numesce în musică uni semitonii minorii. E! este 
apreciati de cătră audii și trebue se ţinemi semă de dinsul 
în formarea gamelor. 

212. Dieze--Bemole. Deseori în musică gamele se 
“începi cu altă notă de cât 'cu'do. Intre notele unei ase- 
mene game înse intervalele musicale nu se mai succedeză 
în aceeși ordine ca în gama-naturală, :: . : ii 

Se începemii, spre esemplu, o gamă cu nota ve. Inter- 

dem că raportulii între valorile lor. numerice este — 

1 valul între mi şi re este unii tonii minori=2 Brimulă in- 

tervalii ali gamei înse este. unii toni majori= a Va trebui | 

“ dară se mărimii întervalulii tonii minorii în proporțiunea, de 
81 
30 scii, ceea ce” revine tot la, celași lucru, se -ridicămii va- 

S1 l6rea notei. mi cu unii coma, îmulţindu-o cuzc. Nol amii vt- 
8 Î. . . . 

dutii înse că o comă nu pâte se fie apreciată de cătră audi; 
-vomu lasa dată. tonul ifihoră în- “Ioculii celui ; „majoră, nea- 
“duădiid nici o. schitiibăre'thoter-siii,: m: e 

.
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Intervalulu între fa şi mi este unii semitoni. Alii doile 

intervală alu 'gamei fiind unii toni minorii, va trebui. se mă- 
= 

25 
rimii intervalulă între fa Şi mi în proponțiunea de: sp sâi se 

25 
îrmulțimii valârea ui fa. cu 2 Dicemii atunce că ami Ti- 

dicatii nota fa cu unii dieză. 
Intervalulii între sol şi fa este unii tonit majori. Fa 

înse fiind ridicatii cu unit diezii, intervalului între acâstă 
notă şi sol nu aii;mai remasit. de cât unii. semitonă, după 
cum trebue se fie ali treilea intervali alu gamei. 

Intre la şi sol avemi uni tonii minorii. De și ali pa- 
trulea intervalii alii gamei este uni tonit majori, nu vomi 
face totuşi între aceste note nici o schimbare, că-ci-scimi 

că diferența este numai -o comă, care se negligeză. 
Intre si şi la avemii unii toni majorii. Ali cincile in- 

tervaliă fiind ună tonii minori, nu vomii face nici o schimbare. 

Intre do și si nu avemii de cât unit semitoni. Ali şe- 

sele interval înse fiind unii toni majoră, va trebui se ridi- 

cămi nota do cu unit dieză. 
Insfirşit, între re și do dieză nu ait mai remasii decât 

unii semitonii, după cum trebue se fie ali șeptele intervalii 

alit gamei. - 

In definitivi dară gama lui re va fi: 

re, ni, fa diez,-sol, la, si, do diez, re... 

Alte dăţi avemii.nevoe, pentru a construi o gamă, se 

micşurămii ună interval în proporţiunea de e s6il, ceea 

ce este tot acelaşi lucru, se scoborimii val6rea unei note în 

aceeși : proporțiune :- atunce dicemi că amii 'scoboritii acea 

„notă cu unii Bemoli. 

„Aşa, spre eseimplu, se facemii gama lui: fa. 

Intre-sol și fa fiind ună-tonii majoră ; între la şi sol 

unii tonă minoră; nu: avemii nici o "schimbare de -făcută a- 
er
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cestor note. Intre si şi la înse este uni tonit majorii pe când 
alii treile intervalii ali gamei este uni semitoni. Va trebui dară 
se micșurămă intervalulii dintre aceste. două note în Propor- 

țiunea de = sâii se scoborimii nota si „cu unii Demoli. In- 

tervalele dintre notele următâre succedându-se în acelaşi 
şiii ca în gama naturală, nu vomit ave nici o: schimbare 
de făcutii. 

213. Diapazonii. Intre diferitele note fiind raporturi 
constante, va fi de aglunsii se cunâscemii valârea esactă a 
unei note pentru ca se putemii determina pe tâte celelalte. 

"Ca puntii .de plecare, sai admisă în musică nota la 
din gama a trela care corespunde cu unit numării de 435 
vibrațiuni pe secundă. | | 

„Acâsti notă este dată. de unii mici aparatii numitii 
diapazonă, de care: musicanții se servescii pentru a, acorda 

a! diferitele instrumente: de mu- 
sică. Diapazonulii se compune 
(fig. 192) din două ramuri de 
oțelii, reunite la uni capăti: 
“intervalulă dintre ramuri mer- 
ge micşurându-se pănă la es- 
tremitatea liberă. Putem face 
se vibreze acesti. aparatii sâă 

Fig. 192, -silind se tr6că printre vamure- 
| le sale unit cilindru cu ceva 

mai grosi decât. distanța dintre dinsele, s6ii atingendu-li 
cu ună arcuși, sâii lovindu-lă cu unii clocănaşi. 
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274. Sonometru. Se luămi o strună şi întin(end-o 
„se -0 ficsămă la' âmbele capete -A şi B (fig. 185 pag. 297). 
Dacă o lovimă la midlocii, sâi cu degetuli, sâii cu ună ar-
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cușă, ea începe a vibra transversal cu lungimea sa.  Vibra- 

țiunile sale fiind forte repedi, nu le vomii' put deosebi; ea 

înse ni se va păr6 umflată la miglocii. In tot, timpulii cât 

o asemene strună vibrâză, ea produce unii suneti. 

Pentru a, studia legile după care se face vibrațiunea 

- tvansversală a strunelor, ne vomii servi de următorulii apa- 

tatii nuimitii sonometru. 

Pe o cutie de lemnii AA” având la capetele sale doi 

câluşi a şi d, sunt intinse mai multe strune (fig. 193): Parte 

din aceste strune, precum n sunt ficsate la amândout ca- 

  

Fig: 199. | 

petele. Una din strune înse este ficsată numai la uni capătii, 

eară la celulaltii este învertită în giurulii unul scripete Și 

apoi întinsă prin o greutate p. Dedesuptul strunelor, este 

o linie împărţită în divisiunile metrului. Mai mulţi căluşi 

mobili precum este g, potii se fie aşedaţi Sub fiecare din 

strune în deosebite posiţiuni 

275. Legile vibraţiunilor transversale a strunelor. 

Legile vibraţiunilor transversale a strunelor sunt următorele: 

”1) „Dacă avemit "mai multe strune, tot atât de - arse, 

„tot atât de întinse, compuse din aceeși materie, înse de
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„lungimi diferite, num&rulă vibrațiunilor, corespundătorii  su- 
„netelor produse de fiecare din ele, este în raportii inversii 
„cu lungimile lor.& 

Astfelii, se avemii o serie de strune, egale în tâte cele- 
lalte privinţi, înse acăror lungimi se fie între dinsele ca 
ziumerele : . Aa 

S 4 3 2 5 s 1 
n SS Tds ip 5 

Dacă struna acărei lungime este 1 produce nota do, 
cele următâre vorit produce succesiv celelalte note ale gamei 
vre, mu, fa... lungimele lor fiind invers proporționale 
cu numerele de vibraţiuni care corespundii acestor hote. 

__ Pentru a dovedi prin esperiență acâstă lege, facemi se 
vibreze una din strunele sonometrului, și notămii sunetulii 
produsii, care se fie, spre esemplu, do: punemiă apoi călu- 
şuli mobili g la midloculă strunei şi o facemii din noii se 
vibreze; sunetulit produsi acuma va fi do din gama, su- 
peridră. Dacă ami fi pusi cașululii Ja lungimi egale cu 
8 4 
925" 
audite vor fi re, as, ete. | 

2) „Dacă avemii mai multe strune, de aceeși lungime, 
„compuse din aceeși materie, întinse tot atât de tare, înse 
„de grosimi diferite, numărulă vibrațiunilor, corespundătorii 
„sunetelor produse de fiecare dintr'insele, este în. vaportă 
„inversii cu diametrul lor.“ 

Legea acâsta se demoustrâză întindend succesiv pe so- 
nometru strune care ai grosimi deosebite, înse cunoscute, şi 
observând sunetele produse de fiecare: din ele. 

3) „Dacă avemă mai multe strune de aceeşi lungime, 
„grosime şi natură, înse întinse prin greutăți deosebite, -nu- 
„m&rulii vibraţiunilor, corespuuțătorii sunetelor produse de 
„fiecare dintr'insele, este proporțională cu rădăcina patrată 
„a ponderilor întind&târe.e St 

- din lungimea primitivă a strunei, sunetele
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Se presupunemni că struna întinsă pe . sonometru pro-. 

duce nota do, când greutatea atirnată la capătulii seit este 
P. Se atirnămii apoi o greutate de patru ori mai mare: nota 

produsă va fi do din gama, superidră: 
4) „Dacă avemii mai multe strune 'de aceeși ' lungime și 

„grosime, tot atât de întinse înse compuse din materii deo- 
„sebite; num&rulii vibraţiunilor, corespunflătorii sunetelor 
„produse de fiecare dintr'iusele, este în raportii inversii cu . 

„răd&cina pătrată a densităților lor.“- 
276. Sunete armonice. Când facem se vibreze o 

strună, ea pote produce, in unele circumstanţe, pe lângă unii 
sunetii mai „basi, care predominâză şi care se numesce su- 
nebii fundamentalii, o serie de alte - suncte din ce în ce mai 

înalte, care se numescii armonice. O ureche esercitată pote 
deosebi cu -uşurință valGrea musicală a acestor armonice. 

Eată legea producerei lor: 
„Numerele de vibrațiuni corespungătâre sunetelor ar- 

„Monice produse de o strună, sunt între ele ca seria nume- 

„telor naturale 1, 2, 3, 4.,...% 
Astfeliii, spre esemplu, dacă nota fundamentală produ- 

să de o strună este do, prima armonică va fi do din gama 

a doia; a doita armonică va fi sol din gama adoiia; a treia 

va fi do din gama a treia, etc. 

n 'DOBURI SUNĂTORE. 

277. Prin agiutorulă tuburilor sunătâre putemi pune. . 

în vibraţiune colâne de aerii pentru a produce sunete. : 

„Ca tipi ali acestor aparate “vomit studia tuburile de 

orgă. :Ele. se compunii dintr unii tubii, s6ă cilindrici, sâi prisma- 

tică, a cărui păreţi poti fi s6u de lemnii, sei de metalii. La basă 

se află uni altii tubă mai subțire; deasupra acestuia este o 

placă solidă care desparte tubuli în două părți neegale. Ambele
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părți comunică între dinsele prin 6 deschidere strimtă în 
fața căreia se află, în păretele tubului, o altă deschidere 
numită lumină. Păretele tubului de deasupra luminei este 
Subțietii şi întorsii puţin înlăuntru; el se numesce duză su- 
peridră (fig. 194 și 195). | 
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Fig, 194. , Fig. 195. : Fig. 196. 

Pentru ca se facem se sune unii tubii, suflămi în- 
tr'insul, prin partea sa cea mai strimtă, unii curentii de aeră. 
Acesta, lovind peste Vuză, se despărțesce în doue; o parte. 
esă afară prin lumină, eară alta întră înlăuntrul tubului, şi. 
comprimă  păturele de. aerii ce erai: acolo mai de 'mainte; 
aceste înse, în virtutea elasticităţii lor, se dilatâză. Curentulă de
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aerii venind necontenit, ele. se contractâză din noii, şi aşa 
mai departe. Vomii av6 dară în tubit o serie de contracțiuni 
şi dilataţiuni succesive 'ale aerului, care - vorii constitui o a- 
devarată mişcare vibrătâre capabilă de a produce unit suneti. 

Putemii dovedi printr'o esperienţă directă că în adever 
aerulii din tubi este în mişcare. Se luâmii unii tubii care are 
unul din păreţii sei de steclă (fig. 196) și pe când produce 
unii sunetii, se întroducemit în lăuntrul seii o membrană 7 
întinsă pre unit inelii, de asupra căreia se află năsipit; vomii 
vidă că firele năsipului sunt aruncate în tâte părţile. 

-Se întrebuințeză două specii de tuburi: unele deschise 
la capătulii opusii acelui prin care suflămii, şi altele închise. 

Când suflămii întruni tubi, audimit: mai întăiii unii su- 
netii mal basii; acesta se numesce sunetă fundamentală. * 

Eată legile producerel sunetelor fundamentale atât pen- 

tru tuburile deschise cât şi pentru cele închise: 
1) „Inălţimea sunetului produsii de uni tubii nu atir- 

nă, nică de la natura păreţilor sei, nici de la grosimea lor.* 

Acâstă lege este o nouă dovadă că sunetele sunt pro- 

duse, în tuburi, prin vibraţiunea colânelor de aerii dintr'in- 

sele, eară nu prin acea a păreților lor. 
2) „Pentru tuburi de aceeși specie, numărulii vibra- 

„ţiunilor, care corespunde cu sunetulii fundamentală, varieză * 

„în raportiă inversii cu lungimele acestor tuburi.“ 
Se avemii, spre esemplu,-o serie de S tuburi acăror 

lungime se fie: 

SS 4 3.2 
a] 
D) 

5 9 o 1 3 |o
 

w
i
 

_
 

e 

- Dacă sunetuli produsă de celii d'intăii va fi do; sune- 

- tele produse de celelalte tuburi vori fi notele următore ale 

gamei : ve, mi etc. 

3)  „Numerulii - de vibraţiuni, corespungătorii sunetului. 

„produsi de uni tubii deschisă, este de două ori mai mare
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„de cât numerulă de vibraţiuni corespundătorii sunetului pro-. 
„dusi .de unii tubii închisi care are aceeși lungime.“ 

; Se avemii, spre esemplu, două tuburi de aceeși lungi- 
me, unul deschisi şi celulaltii închisii. Dacă sunetulii funda- 
mentalii dati de tubulii închisii va fi do, sunetulii fundamen- 
tală alii tubului deschisii va fi do din gama superidră. 

278. Armonice. Când 'suftămii întrunii tubii unit .cu- 
ventii de aerii din ce în ce mai repede, audimii o serie de: 
sunete din ce în ce mai înalte; aceste se numescii sunete 
armonice. : 

Eată legile: producerei' armonicelor : | 
1) „Numerele vibrațiunilor corespundătâre sunetelorar- 

„monice produse de uni tubi deschisi, sunt între dînsele ca 
„seria numerelor naturale 1, 2, 3, 4 etc. - 

Astfeliii, dacă, nota fundamentală, produsă de unii tubii 
deschisii, este do, prima armonică va fi do din gama a doiia: 
a doiia armonică va fi sol din gamă a'doiia; și a trela armo- 
nică va fi do din gama a treia, etc. ! 

2) „Numerele vibraţiunilor, corespundătâre sunetelor 
armonice produse de uni tubă inchisi, sunt. între dinsele ca 
seria numerelor nepăreche: 1, 3, 5, 7, ete. 

Astfelii dacă nota fundamentală produsă de unii tubii 
închisti este. do, armonicele sale vorii fi sol, niz, ete. 

219. Esplicarea timbrului. Ami vădutii (267) că au- 
dulii nostru pâte deosebi între dinsele sunetele nu numai 
după intensitatea sâii înălțimea lor, dară și după natura cor- 
pului care le produce. Acâstă calitate a “sunetelor, pe care 
am numit'o zimbru, pâte se fie esplicată prin producerea ar- 
monicelor. :In adever, e când uni corpii vibrâză el dă nascere, 
pe lângă nota fundamentală, la o serie de sunete din ce în: 
ce ma! înalte. Ceea ce audimii noi dară nu este unii suneti 

- Simplu; curatit, ci uni amestecii de mat „multe ;sunete, care 
coesisteză în același timpii, şi care vinii împreună. se im-
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presioneze urechea n6stră.: Deosebitele corpuri -sunitore înse 

nu dai aceleşi armonice 'cu aceleși intensităţi, de unde ur- 

mâză că nici noi nu vomit 'put€ simţi aceleşi impresiuni so- 

more. Dacă amii âv6 două instrumente de musică care se pro- 

ducă aceleși tonuri fundamentale, sâii fără nici unii amestecii 
de sunete armonice, 'sâii cu sunete armonice care se aibă a- 

celeşi înălțimi şi intensități—atunce nu ami mai pute se .. 

le deosebimii unul de altul. -. | 

280. : Telefonii. - Graham Bell aii inventată unii apa- 

'vată, numitii telefonii, prin agiutorulii căruia, putem transmite 

'sunele la distanțe forte mari. i 
"Telefonul lui Bell se compune dintrunii magneti NS 

închisă într'ună cilindru de lemni AM (fig. 197). Poluli S 

ală magnetului 'se află pusi întruni mosorit B, în giurul. 

“căruia este învârtitii unii firii de aramă învălitii cu matasă. 

Capetele f și f ale firului comunică cu două fire conducă- 

  

Fig. 197. 

“târe C şi C, care stabilescii comunicațiunea între acestii te- 

„lefonii şi alti aparatii în totul analogii cu acesta, aședatii la 

o. mare distanţă. In faţa polului S este o lamă de feri sub- 

ţire LL, întinsă în fundulă unei leice RVE. | 

Se presupunemii că, ținend telefonuli în mână, apro- 

piemă gura de leica RVR' și pronunțămi 6re care cuvinte.
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Lama LL vibreză, apropiendu-se şi îndepărtându-se mai mult 
S6i mai puțin, mai.repede sii mat încet, după natura vi- . 
braţiunilor, de polulii S al magnetului. Magnetismuli din 
magnetii se schimbă, în modi deosebitii, prin vibrațiunile pla- 
cei şi aceste schimbări, dai nascere, în firuli de pe mos0- 
rulit B, la curenți de inducţitine, acăror intensitate și direc- 
țiune este ea însăşi în raportii cu natura, vibraţiunilor. Curen- 
ţii de inducţiune se .conduci prin firele CC pănă în celulalt 
telefonii. Acolo, venind în mosorii, modifică magnetismulii 
magnetului, și acesta atrage scu respinge placa de ferii ce 
se află în fața sa. Acestă placă începe dară a vibra, Trepro- 
ducend esact vibraţiunile placei LL din telefonulă în care 
vorbimi. Dacă o pers6nă .ar pune urechea în faţa leicei te- 

.. lefonului ali doile. ea va, primi, prin aerii, acele vibraţiuni, 
şi prin urmare va auţi sunetele pronunţate în faţa primului 
telefonii. 

   



OPTICA 
PROPAGAREA LUMINEI 

281. Definiţiuni. Ochiulii nostru pâte vide, în unele 
împregiurări, obiectele care se află dinaintea sa. Causa care 

produce acestit fenomeni se numesce hunină. 
Optica este partea fisicei care se ocupă cu studiulit 

luminer. 
Unele corpuri ait prin ele însele proprietatea de a fi 

'vădute ; astfeliti sunt: sârele, stelele, corpurile încăldite la o 
temperatură înaltă s. a.; ele se numescii luinose, 

Sunt alte corpuri care nu potit se fie vădute decât când 
primescă lumina de la unit corpă luminosii ; astfeliii sunt. deo- 
sebitele obiecte de pre pământi, luna, planetele ș. a.; ele se 
numescii iluminate. 

Numimit substanţe transparente stă diafane acele prin 

„care putem: vid6 obiectele -lumin6se s6u iluminate cu tote 
amărunțimele formeler sâi a colorilor lor; așa sunt aeruli, 
apa, stecla ș. a.—Numimit substanțe translucide acele prin 

-care nu putemii vid€ obiectele decât într'unii modii vagi! şi 
confusii, fără ca se putemii deosebi nici forma, nici colorea 

“lor; spre-esemplu, hârtiea, cornul, stecla .r6să s. a.—Insfir- 
"şit, corpurile opace sunt acele prin care lumina nu pâte trece 

nici de cum. . 

282. Propag garea dreptălinie a luminei. Uni corpii 
“luminosii răspândesce lumină în tote direcțiunile.
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Dacă lumina se propagă întruni midlocii omogenii, ea 
urmâză în toideuna linia drâptă. Pentru a dovedi acesta, se 
luămnii o lumînare C (fig. 198), din dărăptul cărela se adă o 
placă opacă 'prevădută cu o mică apertură A. Lao dis- 
tanță 6re care se punemii o altă placă opacă prevădută de 
asemene cu o apertură B. Uitandu-ne prin acâstă din urmă 
deschidere, nu vomi vide luminarea C decât când tustrele 
punturile C, A şi B sunt în linie dreptă. 

  

. Fig. 19, 

Numimii radă bimindsă. direcțiunea dreptătinie în care 
„se propagă lumina. | pc 

Mai multe: rade de lumină reunite la unii locii con- 
-stitue 7) Jascie duindsă. ES : 

1 

283, Umbra. şi penumbra. Propagi area , luminei înli- 
-nie dreptă ne -pune în stare de. a. cspliea fenomenul adr 
Si: ali „Denumbrei. - a , Pi nui 

| .Se; presupunemi. că. avemi . unii “punti. Juminosăi. A, a. 
. sedii dinaintea unui corpi opacil (fig. 199). Tte. radele. de : 
„lumină . care, plecând din, Yorii „căd€ pe, „corpulii . opacii 
nulă vorii pute, stăhate pentru a lumina spaţiulă. care. 56, â-
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ma din dărăptul seii. Unii asemene spații, care nu pâte primi 
nici de cum lumină de la puntulii luminosii, constitue zudra. 
Dacă din A vomii duce o serie de rade tangenţiale la cor- 
pulii opaci, este învederat că spațiulii cuprinsi intre aceste 
rade, și aflându-se din 
dărăptul corpului opacii, 
va constitui umbra, 

Se presupunemi a-.Â 
cuma că, în locii de 
ună singură puntii, a- 
vemă unit corpă lu- ie, 199. | 
minosi IGH'G' pusti Ni i 
dinaintea unui corpi opacă DV, şi pentru mai multă sim- 
plicitate se admitemii că amândouă aceste “corpuri sunt sferice. 
Corpulii luminosii se compune dintro infinitate de punturi lu- 
min6se care trimiti rade în tote direcțiunile. Pentru a vide 

  

  

  
"Piz. 200. 

cum se e formeză un.bra în casuli acesta, duceniii o serie de 
21
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rade, precum SKDL, SK'D'L, tangente la amendout sferele ; ; 
vomi construi astfeliii unii conit care va fi esteriorii ambelor 
sfere (fig. 200). Uni puntii re care T, aședatii în acesti 

conă dindărăptul sferei opace, nu pâte se priniâscă nicio 
radă luminâsă. Spaţiulii LDD'L” constitue dară umbra. 

Se ducemi acuma o serie de rade tangente precum: 
GO, GCH; vomi construi astfeliii unii conii tangentii interi- 
orminte la âmbele sfere. - Spaţiuli cuprinsii între âmbele co- 
nui, și care în figură este representatii prin porțiunile HCL 
şi HCL, este numai în parte luminatit șise numesce penz- 
bră. In adevăr, unii puntii Gre care U ali penumbrei pri- 
mesce rade de lumină numai de la o porţiune din corpulă 
luminosii. Pentru a ne convinge despre acâsta, se ducemi 

din puntuli U tangente la corpuli opacii ; aceste tangente pre- 

lungite vorii întâlni obiectulii luminosii şi vorii separa unele 

de altele punturile care trimitii lumină cătră U. de acele care 
nu trimiti. Făcend acâstă construcţiune pentru mai multe 
din puntuvile penumbrei, vomi vide că cu cât ele sunt mai 

apropiete de umbră, cu atâta primescii mai puţine rade lu- 
minse. Penumbra dară este neegal luminată. 

284. Camera obscură. Se avemii o cameră închisă 
din tote părţile cu păreți opaci. In unul din acești păreţi 

se facemii o deschidere forte mică 
O, în fața căreia se punemi uni 

"copi luminosii Gre care AB (fie. 
201). Fie care din punturile lumi- 
n6se ale acestui corpit va trimite lu- 

mină în tâte direcţiunile.. Se con- 
siderămiă, spre esemplu, puntuli 4; 
este evidenti că : dintre infinitatea 

de rade trimise de el în tâte pă- 

țile, va fi una AOA' care va pă- 

trunde înlăuntrul camerei" prin deschiderea O, și aglungând 
“pe păretele opusi MN va produce acolo unii punti iluminată 

  

Fig. 201.
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A”. Dacă deschiderea O este forte mică, puntul A” va avâ 
aceeși formă ca și A; în A" dară se va produce o imagine 
a puntului A. Acelaşi lucru se va întâmpla și cu puntulii 

rada BOB”, pătrundend prin O în cameră, va produce în 
i o imagine a lui B. Este evidentii de asemene că fie care 
din punturile corpului luminos intermediare între A și B 
vorii produce pe fundnlă MN ali camerei câte o imagine in- 
termediara între A? și BP. Aşa dară, pe funduli camerei 
vom căpăta o imagine resturnată A PB” a, corpului AB. 

“FOTOMETRIE. 

„285, Intensitatea luminei. Intensitatea luminci va- 
ri6ză în raportii inversii cu patratulă distanței. | 

- Pentru a demonstra acâstă lege se presupunemii că a- 
vemii unii punti luminosii aședată în centrulii. unei sfere, a 

„cărei rade este R. Puntulu luminosii trimeţând lumină în 
tâte direcţiunile, este eyidenti că fie care porţiune a sferei va 

"fe egalu luminată de cătră dinsul. Cantitatea de lumină I 
“înse primită pe o porţiune determinată din suprafața: sferel 
“va atîrna de la două condițiuni: 

1) Ea va fi cu atât mal mare cu cât cantitatea delu- 

mină C trimisă de cătră puntulii luminosii va, fi ea înseși mai 
mare ; și 2) ea va fi cu atât mai mică cu cât suprafața 
sferei va fi mai mare. Așa dară cantitatea de lumină ], 
primită pe o porţiune determinată din suprafața sferei, va, fi 

_pr oporţională cu cantitatea de lumină C trimisă de puntul 
luminosii, și inversă proporțională cu Suprafața totală 

sferei 4sR2: 

C 

Se presupunemii acuma că același puntă luminosă se 
află în centrul altei sfere a cărei radă-este r. Cantitatea 

I=
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de lumină i primită de o porţiune din suprafaţa acestei sfere 

egală cu porţiunea primei sfere va fi: 

Cc 

dara i 
— 

Impărțind una prin alta aceste eciiațiuni, vomii avâ: 

Lor 
A o 

1 

Adecă, întensităţile luminelor de pe ambele suprafețe 

sunt în raportii inversii cu patratele distanțelor de la aceste 

- suprafeţe la punturile lumin6se. 

286. Fotometrie. Fotometria are de scopii de a 
compara între dinsele intensităţile diverselor lumini. 

Aparatele, prin agiutorulii cărora se pote face acâstă 

comparare, se numescii fotometre. 

Fată principiulii: pe care este fundată costrucțiunea 

fotometrelor celor mai întrebuințate. 
Se avemit o sorginte de lumină, a cărei intensitate este 

i, aşedată la o distanță d de unii corpii Gre-care. Cantita- 

tea, de lumină / primită de acestii corpii va fi proporțională 

cu. intensitatea . sorginţei şi inversii proporțională cu patra- 
tulii distanței. Vomit ave dară; 

2 
= | | 

Se avemii apoi o adoiia sorginte de lumină a cărei 

intensitate se fie I, şi se o aședămii la o distanță D dea- 
celaşi corpi, astfeliii ca lumina ce acesta o primesce a- 

cuma se fie egală cu acea pe care o primea de la prima 

sorginte. 
In casulii acesta vomii av€ de asemene: 

_ 

l= 

“
>
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Din aceste dout eciiaţiuni deducem: 
i_Il 

d? D? 

s6i 

i 2 
4 | z 

„Cu alte cuvinte: intensităţile a două lumini care lumi- 
n6ză egal unul și același corpii sunt proporţionale cu pa- 

tratele distanțelor la care luminele se află de la corpi. 
Intre diversele fotometre a căror construcţiune este ba- 

sată pe acâstă lege, nu vomi cita de cât pe acela alui 

-Rumford. 

EI se compune dintro vârgă solidă 4D. aşedată ver- 
tical în fața unei place de steclă râsă AB (fig. 202). 

In faţa vergei sunt puse lumînările L şi Ia căror în- 

Po 

  

  

  

Fig. 202. 

tensități voim se comparămii. Fie care din aceste luminări 

va produce câte o umbră a vergei îD pe placa de steclă 

AB. Astfeliii luminarea L va produce umbra GH, eară lu- 

-mînărea. L”-umbra: GH. 'Indepărtăm - sâi apropiemi lumină- 
vile pănă când ambele umbre ne aparii de o potrivă de obscure.
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In casulii acesta este “evidentii că vârga îD primesce 

cantități de lumină, egale de la fiecare luminare. Măsurămi 
distanțele KD. și ID de la luminări la vergă. După legea 
stabilită mai susi, patratele acestor distanțe vorii fi propor- 
ţionale cu intensitățile luminărilor.. 

REFLECȚIUNEA LUMINEI 
287. Legile reflecţiunii. Când lumina cade pe. 

suprafața lucie a unui corpii, ea este întorsă în dărăpt în: 

midloculii din care aii veniti. Acestii fenomenii se numesce 
veflecțiunea luminei. 

Se avemii unii punti luminosii 3, aședatii dinaintea unei 
suprafeţe plane și lucil (fig. 203), şi se considerămii una diu 

radele de lumină, spre. esemplu be, care, venind din d, cade 
pe suprafaţa plană.  Acâstă: radă, agiungând în puntul c, se 
va reflecta și va apuca direcțiunea ca. | 

Rada dc, se nu- 
mesce radă incidentă; 
ca raQă reflectată ; pun- 

tuli c punti de inci- 
dență ; perpendiculara 
cn ridicată din pun- 
tuli de incidenţă, se 
dice normală ; unghiul 

a | ben unghiii de inciden-. 
ță, eară unghiuli nca, unghii de refiecțiune. 

Reflecţiunea luminei este supusă la urmnătorele două legi: 

1)  Unghiuli de incidenţă este în totdeuna egali cu 
"unghăulă de reflecțiune. 

2) Buda incidentă, normală şi rața eflectată: se află 
în acelaşi plană. - 

Pentru a demonstra aceste legi, luămă | uni. cerci gra- 

duati pe carelă aședămii verticali (fig. 204). In giurul. 
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cercului se potit mișca două tuburi indreptate esact cătră 
centru, eară pe diametrulă seii orizontali se află unii corpi 

a cărui suprafaţă plană și lucie este 
perpendiculară pe planulii cercului. Pu- 
nemiă acestii aparati într'o cameră obs- 
cură şi lăsămu se strebată, prin acsa 

unuia din tuburi,'o fascie de lumină pă- 

nă la suprafața corpului reflectători. 
Celulaltii tubă este adusii, pe cerculii 

graduati, într'o posiţiune astfeliii ca 
se primâscă întrînsul fascia reflectată. 

M&surând arcurile cuprinse între dia- 
metrulii verticali ală cercului și între Fig. 201. 
fiecare din tuburi, vomi găsi că 'sunt 
egale. Unghiurile la centru, subintinse de aceste arcuri, și 

care nu sunt altă ceva de cât unghiurile de incidenţă, şi de 
reflecțiune,—vorii trebui și ele prin urmare se fie egale. Pe 
de altă parte, din modului cum aii fost făcută esperiența re- 
sultă că rada incidentă, rada reflectată și normala se află 
tâte în planulii cercului, conform legei a doiia a reflecțiunii. 

  

  

  

288. Difusiune. Lumina se reflecteză şi pe suprafe- 
ţele sgrunţurâse ale corpurilor; atunce înse nu mai urmeză 
legile espuse mat susii, ci se împrăștie în tote părțile. A- 

cestă fenomeni se numesce difuziune. 

Difusiunea este causa pentru care noi putemi vid6 deo- 

sebiteie obiecte de pre pământi care nu sunt lumin6se prin 

ele înseși; lumina solară, sâii acea care: vine de la o.sor- 

ginte artificială, se reflecteză neregulatii la suprafaţa lor şi 
ne face. se le videmi cu formele. şi colorile:lorca și cum ar 

fi ele înseși luminse. Tot astfeliii se întâmplă și cu luna, 

şi cu planetele: lumina. de la s6re cădând pe. aceste corpuri 

cereşci se împrăștie în tâte părțile luminând “spaţiulă ca și 

cum ar pleca de la ele, înșele.
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“"OGLINDI PLANE. - | 

259. Se numesce oglindă ori ce suprafață lucie care 
“pote reflecta lumina pe dinsa întruni modii regulatii. - 

In optică -se întrebuințeză oglindă metalice compuse din- 
tun metali (bronzii sâi argintii) acărui suprafață este foite 
bine lucietă. - Ea 

Oglinţlile ordinare sunt compuse dintr'o placă de steclă 
la a cărei faţă posteri6ri este aplicată o amalgamă de“ mer- 
curii şi de cositoriii. 

Nu ne vomii ocupa aci.decât de fenomenele produse în 
oglindile metalice, studind mal întâiii oglingile plane, adecă 
acele acăror: suprafață reflectătore este plană, și apoi oglinilile 
sferice, adecă acele acăror suprafață refiectătâre face parte 
dinti”o sferă. 

290. Imagini produse intr'o oglindă plană. Se 
presupunemii mal întăi că avemit un singuri -puntă lumi- 
nosii $, aședatii dinaintea unei oglindi plane MN (fa. 205). 
EI va trimete rate în tote direcţiunile, Se considerămii una 

a din aceste rade SI care cade 
“ s pe oglindă în puntulu 1. O 

asemene radă se va reflecta a- 
pucând direcțiunea, IO, astfelii 
ca se formeze cu normala IN 
unii uoghiii de reflecțiune OIN 

egalii cu unghiulii de inciden- 
„__ţă SIN, și se se afle în același 

/; planii cu rada incidentă și cu 
normala. Dacă ochiului unui 

: - observatorii se află în O, elva 
Fig, 203, e vide puntulă $. în direcțiunea 

SR „=, acestei rade reflectate, -adecă 
în direcţiunea 01S'. Pentru a determina anume în ce loci 0- 

    
  

   

S
E
T
I
 S 

1
.
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chiulii va vid6 puntuli luminosii, se scoborimii din-S o per- 

pendiculară SK pe suprafaţa reflectătore, şi se prelungimi 

acâstă perpendiculară din dărăptul oglindit pănă va întâlni 

prelungirea, ragei reflectate.. Este uşorii.de a demonstra că 

triunghiulii SS” este isoceli. In adevăr, unghiurile OIN=ISK, 

ca corespondente; unghiurile NIS=—KSI ca alterne inter- 

ne; — înse NIS=—0IN ca unghiii de incidență şi de re- 

flecţiune. De unde urmâză că şi SSI=—KS1.—Pe de altă, 

parte II fiind perpendiculara scoborită din vârvuli triunghiu- 

lui îsocelii pe basa sa SS, imparte acestă basă în dou 

părţi egale. Așa dară SK==S1K,. adecă puntulii unde pre- 

lungirea perpendicularei scoborită din S pe oglindă întăl- 

nesce prelungirea radei reflectate, este situatii din dărăptul 

oglindil într'o posițiune simetrică cu puntulii luminosii S$. 

Se considerămii acuma alte rade SI, SI”; ele se voră 

reflecta apucând! direcțiunile PO”, 1» 0”. Raţionamentulii care 

"]ă -amii făcutii pentru rada reflectată 10 având loci şi pen- 

tru aceste, urmeză că prelungirile lor vorit întălni, din. dă- 

răptul oglingii, prelun- | 1 

givrea, perpendiculare SK 

tot în puntulii S. 
Dacă amii presupu- 

ne că ochiulă primesce 

întinsul mai multe din 

aceste rage reflectate, el 

    0 
  

4 
4 

va -vid6  puntulă lumi- ! II, 

nosit în acelaşi timpii pe 7 4 

prelungirea tuturor acestor A A 

rade. Dar. acesta nu pâte 4 

fi decât în puntuli unde a 

ele se întretae, adecă în Fie. 206, 
Ş. Acestă punti $ se 

numesce imaginea virtuală a puntului luminosi. 

În resumati dară, ochluli vede imaginea unui punti 
mau «e
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“luminosi din dărăptul oglindii, pe prelungirea perpendicula- 

rei scoborită din puntulii luminos, şi into posiţiune si- 

  -] 
Fig. 207. 

metrică. | 
„Dacă în locit de uni sin- 

gurii punti vomii ave unii obiectii 

luminosii AB aşedatu dinaintea 
unei oglindi plane (fig. 206), 
pentru a determina posiţiunea, în 

„cate se va forma imaginea sa, 

-observămi că el este compusii 

dintro infinitate de punturi lumi- 

n6se.. Se construimu dară mai 

întăi imaginele punturilor lumi-. 

n6se estreme- A și B, care scimii 
„că trebue se se formeze în A! și 
B', în posiţiune simetrică din dă- 
răptul oglindii. Inaginele puntu- 

rilor lumin6se intermediare între 

A și B trebuind se se formeze 
înu”o posiţiune intermediară între 

A și B, imaginea obiectului AB 
vafi AB, - 

291.  Oglindi paralele. 
Când unii obiectii luminosii se a- 
flă între dou& oglindit paralele, 
ochiulii nostru vede în fiecare din 

„ele o infinitate de imagini. 
Pentru a ne esplica acesti 

fenomenii, se presupunemii că a- 

venii două oglindi paralele. A și 
B, (fig. 207), între care se-află 

în d, unii punti luminosii şi în O 
ochiulii unui observatorii. Puntulii luminosii va trimete rade 
de lumină în .tâte: direcțiunile. Se considerămii mar întăii 

i.
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una din aceste rade care cade pe oglinda B în I,. Aice 

reflectându-se va lua direcțiunea 1,0. Ochiuli O va vide 

dară în D, o imagine a puntului d. Fie înse o altă ragă bd, ; 

acesta reflectându-se va veni pe oglinda A în Je, şi de aice 

în 0. Ochiulit va vid€ dară, în oglinda A, o nouă imagine 

Va. Dacă am considera acuma o altă radă, precum este 

DK, care nu agiunge în ochii decât dupre ce s'aii reflectatii 

de trei ori, în K,, în Ka şi în Ka, ea va produce dindă- 

văptul oglingii B o nouă imagine în 3 și aşa mat depar- 

1e.—Ceea ce se întâmplă pentru oglinda D va av6 loci şi 

pentru A. Dacă amii considera diverse rade de lumină care 

cadă pe A, astfelii ca se nu aglungă în ochii, decât după 

1, 2, 3... refiecţiuni, fiecare div. ele. vorii produce, atât 

din dărăptul lui A cât şia lui B, imaginile 7, 7a 73 +. 

292. Oglingi înclinate. Se avemi: donă oglinți AB 

şi AC inclinate între ele de 90% (fig. 208), şi între care se 

află, în S, unii punti luminosii. _ 

Construind, după regula de - = 
  

mai sus, imaginile ce ar pu- 3 7 

46 fi vădute de ochii, ne pu- [+ Î ji 

temii convinge că numărulii lor | “ 

nu este mul mare decât trei ş) 

şi anume S, S”, şi S”. Ima- ÎN 
a e ee: 

ginea S provine dintro sin- 
gură refecțiune efectuită pe o- 
glinda B în puntulii a2;—ima- 

ginea S” de asemene dint”o | : 3 e 

sigură reflecţiune efectuită pe 
oglinda C în puntul p;—ima- 

ginea S”” din două reflecţiuni efectuite pe amândouă oglindile 

în puntele m m”. = 

! Prin construcţiuni geometrice analâge vomii put afla 

că dacă oglindile formâză între dinsele unii unghia re ca- 

re, numărulii imaginelor vădute de ochii va fi egali cu (n—1), 

      

7
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n fiind numărul de dăţi în care unghiulii dintre oglindi în- 
tră în 3600. Astfeliii, dacă âmbele oglindi ftormâză între e- 
le unii unghii de 600 numărulii imaginelor. va fi de cinci. 

OGLINDI SFERICE. 
293. * Ogliuqi sferice sunt suprafețe ' reflectătâre care 

„facii parte dintro sferă. a 
Ele poti fi de două feluri: 1) Oglingli sferice concate 

când lumina se refectâză pe partea lor concavă, şi 2) 0- 
glindi sferice conveese, când lumina se reflecteză pe partea 
lor conveesă. 

Fie BAP” (fig. 209) o oglindă sferică ; ea făcând parte 
dintr'o sferă trebue se' se afle undeva dinaintea sa ună 
puntii O care se fie centrul sferei din” care face parte. 

„Unii planii dusi prin marginile BB? a oglindii se nu- 
mesce basa oglindii. 

Perpendiculara du- 
să din centrulii O pe ba- 
sa oglindii şi prelungită 
indefinit atât întro di- 
recțiune cât şi în ceelaltă, 
se numesce acsa  prin- 
cipală. 

Unghiul BOB” se nu- 
mesce deschiderea oglinţi!. 

| Di In tâte raţionamen- 
tele care vomii face asupra oglingilor . sferice, fie concaie, 
fie convecse, vomit admite că rada lor de sfericitate este forte mare; eară deschiderea mică. 

  

  

294. Oglinqi concave.—Focarii principalii. Se avemiă 
0. oglindă sferică -concavă IB, peste'-care cade o radă de . lumină SI, paralelă cu acsa principală (fig. 210). Acestă ra-
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dă se va reflecta în puntul 1 întocmai ca și cum ar fi că- 

dutii pe uni planii tangenţialu la acelii punti; prin urmare 

ea va urma legile ordinare ale reflecțiunii pe suprafeţele 

plane. Nowmala la puntulii de incidență va fi rada de sfe- 

ricitate 10, din causă că o asemene radă este perpendicu- 

lară pe planul tangenţiali dusi în puntulit [. Rada reflec- 

| Sg = 
n       

  

Fig. 210. 

tată va lua dară direcţiunea If, astfelii ca unghiulii de re- 

flecțiune fIO se fie egală cu unghiulii de incidență S10, şi 

se se afle în același plant cu rada incidentă SI și cu normala Ol. 

Puntul f, în care rada reflectată întălnesce acsa principa- 

lă, se numesce focarii principalii. 

Tâte radele de lumină, care cadă pe o oglindă sferică 

. concavă paralelii cu acsa sa principală, se vorit întălni, după 

reflecțiunea lor, în focarulii principală. 

Focarulii principali este situatii aprocsimativ la o ega- 

Jă distanță de centru şi de oglindă. In adevăr, triunghiulii 

OfL este isocelii; că-ci fIO=SIO ca unghiuri de incidență 

şi de reflecţiune ; SIO==I0f ca alterne interne. Prin urmare 

fIO=10£. La unghiuri egale opunându-se laturi egale, vomi 

ax6:+ 1£—f0. Inse deschiderea oglingil fiind mică şi rada sa 

de sfericitate mare; putemii admite întruni :modii- aprocsi- 

mativi că If=—Af. Inlocuind pe If prin valrea sa de mal 

susii, vom av6 întrunit modi aprocsimativii fO=Af:- ceea 

ce era de demonstratii: " II a 

Este evidentii că dacă vomi av6: uni punti luminosi 

aşedati în focarulii: principală f,'tte' radele de lumină care, 

.
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"venind de la el, voră căd€ .pe oglindă, vorii fi reflectate 
înti'o direcțiune paralelă cu acsa principală. 

295. Focare conjugate pe acsa. principală. Se 
-avemii uni punti luminosi P, aședatii pe acsa principală a 
unei oglindi concave (fig. 210), şi se considerămi una din 
ragele de lumină PI, care venind de la el va căd6 pe o- 
glindă. - Acâstă-ragă se va reflecta” în puntuliă I, Și va apuca 
direcțiunea . IR, astfeliii ca se formeze cu normala 10, unu 
unghii de refecţiune RIO egalii cu unghiuli de incidență 
PIO, și se se atle în același planii cu rada incidentă Și eu 
normala. , 

Puntulii R, în care acâstă radă reflectată întălnesce aesa 
principală, se numesce focariă conjugatii ali puntului P, 

Ori și ce radă de lumină care, venind din puntulă P, 
se va reflecta pe oglindă, va întălni acsa principală în fo- 
carulii conjugatii N. Aice se va forma, prin urmare imaginea 

„Puntulă p, - | 
Asemene imagini, care provină din reunirea directă a 

-radelor reflectate, se numescii îmagină reale. 
Când puntuli luminosii se află pe acsa principală din- 

colo de centru, focarulă sei conjugatii se formâză între cen- 
tru și între focarulii principală, după cum 'se vede în esem- 
plulă adusii mal susă. a 

Dacă puntulă luminosii se apropie de oglindă, focarulii . 
seii conjugatii se îndepărtâză, de oglindă. . 

“În casulă când puntuli luminosi se află în centrul 
oglindii, focarul seii conjugatii se formeză de asemene în 
centru. In adevăr, se avemii uni puntii: luminosi în O și, se - considerămii rada incidentă 01: acâsta, reflectându-se se va 

“întorce în dărăpt tot în: direcțiunea 10, .și va întălni acsa 
principală în O, că-ci unghiul de incidență fiind egali cu 
zero, unghiuli de refiecțiune va trebui se fie şi el egalii cuzero. 

Dacă puntulă luminosă se află între centru și focaruli 
principali, focarulă sei conjugatii se va forma dincolo de
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centru. Astfeliii, dacă puntuli luminosii ar fi în-R, focarulii 

sei conjugati sar forma în P. i 

Când puntulii luminosii este în focarulii principali, am 

vădutii că radele reflectate sunt, paralele cu acsa, principală. 

In casulii acesta, ele nu poti întâlni. nicăire acsa principală, 

şi prin urmare nu pote se esiste focarii conjugată. | 

Se presupunemi însfirșit că puntul luminosii . se află 

în P', îutre focarulii principală și între oglindă. Se conside- 

'vămă raga incidentă P'I; acâsta refiectându-se va apuca di- 

recţiunea INV, şi nu va întălni nicăire dinaintea oglindii acsa 

principală. Dacă înse vomii prelungi : din dărăptul oglindii 

„acestă 'ragă reflectată IR”, ea va întălni acsa principală în- 

tPuni puntă R”. Aci se va forma focarulii conjugată virtuali 

ală puntului P. . 

296. Formula oglindilor. Putemii calcula posițiunea . 

în care se formâză imaginea, unul punti luminos așeiatii 

dinaintea unei oglin(i sferice. 

__ Se avemii, spre esemplu, puntuli luminosii P, aşedati 

„dinaintea oglindii sferice IB pe acsa sa principală (fig. 210). 

Amii vădutii, prin construcțiunea geometrică făcută mai susii, 

“că imaginea sa se va produce în R. a 

Unglfiurile PIO şi OIR fiind egale ca unghiuri de in- 

cidență şi de reflecţiune, este evidentă că 10 va fi bisec- 

tricea unghiului PIR.: Bisectricea scimii înse că împarte ba- 

sa RP a triunghiului în două segmente R O şi OP propor- 

| ţionale cu cele două laturi IR și I P.. Vomit ave dară: 

E | IP _ OP A 

Th OR Ne 
Ami qis înse (293) că oglindile sferice trebue se aibă 

'0 radă de sfericitate mare şi o deschidere mică; în - casulii 

„acesta putemii lua, în modii aprocsimativi pe AR în loculii 

“lut IR şi pe AP în locului lut IP. Eciiaţiunea de sus de- 

vine atunce: A E a i 

| AP OP-- 

AR OR
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„Se însemnămi: 
AP = p, adecă distanța de la puntulu luminosă la 

oglindă ; , | - 
AR = p'”, adecă distanța de la imagine la oglindă; şi 
OA = R= 2, N fiind rada de sfericitate a oglindii 

Și f distanţa de la oglindă la focaruli principalii. 
Observămii că: . 
OP=AP—A0=p—2f; şi OR==AO—AR=2f—p. 
Inlocuind aceste valori în eciiațiunea de susii, avemii: 
DP ga , pf pp „Secu 219 + 2Jp=29p 

Impărțind ambii membri prin 2 f 2 p', avemă: 
ll 1 FR [). 
pp O 

Din acestă formulă generală a oglindilor sferice putemii 
deduce: - 

1 l 1 PR pf a aia o initi Secu pp = ———_ (0 pp. 1 p—f o) 
Discutând acestă formulă, vomii put6 afla, pentru fie- 

care posiţiune a puntului luminosă, care va fi distanța 7! 
„de la oglindă la puntul unde se formâză imaginea. In adevăr: 
ă 1) Se presupunemii că puntulii laminosit-se află la infi- 
nitii, adecă p= o, atunce formula (2) devine: p'=f, sâă 
imaginea se formâză în focarul principali. 

2) Dacă p are o valdre finită, spre esemplu p = 10f, 
vomil av6: pl Cu alte cuvinte, în casulă când pun- 
tuli luminos se află la o distanță finită de oglindă, imagi- nea se formâză intre focarulit principală și centru. 

3) Se presupunemii că p descresce, spre esemplu p=35f; 
. 5 , . atunce avemi: p' = AL Acesta arată că dacă puntuli lu- 

“ minosii se apropie de oglindă, imaginea: sa se îndepărtezii. 
4) Pentru p=—2f, vomi av6.p'=— 2f.. Adecă puntulă
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luminosi fiind în centrulii oglinţii, imaginea se formâză de 

asemene în centru.  - 

5) Se admitemii că p este mai micii de cât 2f şi mai 

. . 3 - ,- 
mare de cât f, 'spre esemplu, mp Formula (2) devine: 

p=3 f. Adecă, puntuli luminosii fiind între centru şi foca- 
rulii principalii, imaginea se formâză dincolo de centru. 

6) Pentru p=f, vomii av6 p=oo0. Si puntuli lu-. 
minosit aflându-se în centru, imaginea sa se formâză Ia in- 
finită, adecă nu se pâte forma nicăire, radele reflectate fiind 
paralele între dinsele. 

7) Fie p= i atunce vomit . av: p=——f. Adecă, 

puntulă luminosii fiind între. focarulă principalii şi oglindă, 
imaginea se formâză la o distanță negativă de la oglindă. 
Pentru a înțelege ce însemnâză distanţă negativă, vomit 0b- 

serva că pănă acuma am însemnatii cu semnuli positivii distan- 
țele care, plecând de la oglindă, mergi înainte, în faţa ei. 
Distanţele negative vorii fi dară acele care, plecând tot de 
la oglindă, vorii merge îndărăptul ei. Prin urmare, în casulii 

acesta, imaginea se va, produce din dărăptul ogliadii. | 
297. Acsa secundară.. Se presupunemii că avemii ună 

puntă luminosii S (fig. 210), aședatii afară de -acsa princi-. 
pală a unei oglinţi. sferice concave, înse aprope de acâstă 

- acsă. Se considerăm una din radele de „lumină + SOB care, 
venind din S, trece prin centrulu O şi apoi cade pe oglindă 
în punctului B.. Acestă radă, veflectându-se, se va întârce 
îudărăpt. urmând tot direcţiunea BOS, din causă că unghiulii 
de incidență este egali cu zero. 

O asemene radă se numesce acsă - secundară a puntu- 
lui 8. . N 

Pentru a afla unde are se se formeze imaginea puntu- 
lui S, se ducemit din acelii punti o radă SI, paraleli cu acsa 
principală. . Acâsta, reflectându-se, scimil că trebue se trâcă 

22
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prin focarulii principalii f. Loculii unde rada reflectată I f, 
fiind prelungită, va întălni acsa secundară SOB va fi focarul 
conjugatii, sâii imaginea puntului S, căci aice se vorii întălni, 

după reflecțiunea lor pe oglindă, tote rațele lumin6se ve- 
nind din S. Ă 

-29$. Imaginea unui obiectii. Se punemii acuma unit 
obiectii luminosă MN dinaintea unei oglingi concave (fig 211). 
Pentru a construi imaginea sa, se cercetămii mai întăiii unde 
se vor forma imaginele puntuilor sale luminâse estreme M 
și N. Spre a ajunge la acestii scopii va trebui, după cele ce 
'amii vădutii mai susii, se ducemi acsa secundară MA,. 

  

  

  

Fig. 211. 

Apoi din puntulii M se ducem o radă MI paralelă cu acsa 
principală. Acâsta reflectându-se, va trece prin focarulii prin- 
cipalăi F și va întălni acsa secundară în puntulii m, unde se 
va forma imaginea puntului M. Repetând aceeși construc- 
ţiune şi pentru puntulii N, vomă. afla că imaginea sa sefor- . 
m6ză în n. Este evidentii că imaginele punturilor luminâse - 
intermediare între. M și N vorii trebui se se formeze într'o 
posițiune intermediară între 3 și n. Așa dară imaginea obi- 
ectului MN va fi ma. 

- Construind, după acestă regulă, imaginele unui obiecti : 
luminosii situatii în diverse posițiuni dinaintea unei oglinţi 
concave, vomit afla că: 

1) Dacă obiectulii luminos este dinaintea oglindii din- 
colo de centru,: imaginea sa se. formeză între centru, şi fo-
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carulă principalii; ea este reală, mal mică de cât obiectulii 
și resturnată. 

2) Cu cât obiectului se apropie de centrulă oglindii cu . 
atâta imaginea sa se depărteză de focarulii principali, apro- 
piindu-se de centru. 

3) Când obiectulii se află în centru, imaginea sa se 
formâză de asemene în centru, și este tot atât de mare ca 
și obiectului, * 

4) Dacă obiectulii este între centru și “focarulă princi- 
palii, imaginea sa se formeză dincolo de centru; ea este re- 
ală, mal mare de cât obiectulii şi resturnată. Astfeliii, dacă 
obiectulii ar fi în mn, imaginea sa se va forma în MN. 

5) Cu cât obiectului se apropie de.focaruli principali, 
cu atât imaginea, sa, se îndepărteză de.oglindă şi devine din 
ce în ce mai mare. | | ” 

6) Când obiectulă se află în focarulii principalii, atunce 
nu se mai pâte forma imagine, că-ci radele reflectate sunt 
paralele între dinsele. 

7) Se cercetămit însfirşit casuli când obiectulii se află 

  

  

  

Tig. 212. 

între focarulă principalii şi oglindă. Se aveniii unii asemene 
obiectii MX (fig..212): pentru a construi imaginea sa, se du- 
cemiă acsele secundare mAO, și NO a punturilor luminâse 
estreme MN. Din puntulii M se ducemii 'rada: MI paralelă cu 
acsa principală ; acesta, reflectându- -se,'va. trece prin focarulă
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principalii 7, înse nu va put6 întălni nicăire dinaintea oglindii 

acsa secundară a puntului M. Prelungindu-o din dărăpt, ea 
„întretaie acestă acsă în puntulii ap, unde se va forma, imagi- 
nea virtuală a lui M. Repetând aceeși construcțiune pentru N, 
vomii afla că imaginea sa virtuală va fi. în m. Imaginea o- 
biectului MN se va forma dară în m din dărăptul oglingii ; 
ca va fi dreptă şi mai mare de cât obiectuliă. 

„299. Oglinqi conveese. Se avemii o oolindă -sferică 
convecsă IA, și se presupunemii că pe suprafața, ci reflectătâre 
cade o rață de lumină SI paralelă cu aesa principală OX 
(fig. 213). Normala la puntuli de incidență I va fi rada de 

  

  

Yig. 213. 

sfericitate NO. Rada reflectată va apuca o direcţiune IN, ast- 
felii ca se se afle în același planii cu rada incidentă şi cu 
normala, și ca unghiuli de reflecțiune NIR, se fie egali cu 
cel de incidență, SIN. Acestă radă reflectată nu va pute în- 
tălni nicăire dinaintea, oglingii acsa principală. Prelungindu-o 

„înse dindărăpt, ea va întălni acsa în puntulii f, "Tâte radele 
de, lumină care cadii pe o oglindă. conveesă, . paralelit cu acsa 
sa principală, se reflectâză astfeliii ca prelungirile lor se în- 
txetae acsa principală în puntuli f. Acesti punti Ş este fo- 
caruli principali ali oglindii. i
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Se presupunemit acuma că avemiă unit puntii luminosii 

P așegatii pe acsa principală a oglindlil convecse, şi se con- 
siderămă una din radele de lumină trimise de el pe oglindă, 
spre esemplu .Pl. Unghiulii de incidență. PIN fiind mai mare 
în casulii acesta de cât când rada incidentă, era paralelă cu 
acsa principală, ungniulii de reflecțiune va trebui se fie şi el 
mai mare. Raga reflectată va apuca dară direcțiunea IN, și 
nu va întălni nicăire. dinaintea, oglindil acsa principală. Dacă 
înse o vomi prelungi dindărăpt, ea va întălni acea acsă în 
puntulii P”, care va fi focarulă conjugată virtuală ali pun- 
tului P. Ori ce ragă de lumină, cădend din P pe oglindă, se 
reflectâză astfelii ca prelungirea sa se' întălnâscă acsa prin- 
cipală în puntul P”. Aice se va forma dară imasinea, lui P. 

Se avemii însfirşit unii puntii luminos AM (fig. 214) 
aședati afară de acsa principală. Pentru a afla unde se for-: 
mâză imaginea sa, vomii urma aceleși regule ca și pentru 

oglindile concave. Vomit duce dară mai întăi acsa secundară, 

Mm, care se trâcă prin centrulii oglindii. O radă de lumină 
care ar veni din M pe oglindă în direcţiunea acestei acse se 
va întârce, după reflecțiune, tot în direcţiunea acestei acse, 

că-ci unghiuli de incidență fiind egali cu zero și unghiulii de 
veflecţiune trebue se fie earăși egalii cu zero. Se ducemii apoi 

din AM o radă MI paralelă cu acsa principală. Acesta se va 
reflecta, astfelii ca prelungirea ei din dărăptulii oglindii se 
trâcă prin focarulii principali. In mersulii seii înse, ea va în- 
tălni acsa secundară a, puntului M întruni punti m; aice se 

va forma imaginea lui M. a 
Cunoscând loculii unde se formeză imaginea unui punti 

luminosii în aceste diverse casuri, ne va fi „uşor acuma de a 
construi şi imaginea unul obiectii luminosii. 

„__» Se avemii, în adevăr, unii asemene obiect MN (fig. 214) 
Vom construi mai întăiii imaginea unuia din puntele sale 
„lumindse. estreme . M. Pentru acesta vomii duce acsa secundară 

Mm ; vomit lua apoi o radă MI, paralelă cu acsa principală,
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care se. refiecteză în așa modi ca prelungirea sa din dărăp- 
tulă oglidii se trecă prin focarul principalii. Puntuli n, unde 
-acâstă prelungire întâlnesce acsa secundară, va fi imaginea 
puntului M. Repetând aceeși construcțiune şi pentru punțulii 
N, vomii afla că imaginea sa se produce în n. Imaginele pun- 

7 

  

  

| Fig. 214... MI 
turilor lumin6se intermediare între M Și N, vorii trebui se se 
formeze înti'o posiţiune intermediară între Şi m. Așa dară 
imaginea obiectului MN va, fi ma; ea este virtuală, drâptă și 
mai mică de cât obiectulii. 

REFRACȚIUNEA LUMINEI 
300. Când lumina cade oblic pe Suprafața unui corpi 

transparenti, o porțiune din- 
tr'insa se reflecteză după le- 
gile espuse mai susii, eară 
restui străbate înlăuntrul cor- 
pului. Aici înse, în locii de 
a urma calea sa în linie 

drâptă, ea se deviâză. Acestă 
"'deviaţiune, care o incârcă lu- 
„mina trecând într'unii midlocit | 

transparentii, se numesce re- 

fracțiune. . 
Fie. op Se avemii, spre esemplu 

oragă de lumină RI (fig. 215) 
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care cade pe suprafața unui corpii transparentii. . Intrând în 
lăuntru, ea va părăsi linia dreptă IN”, se. va devia și va a- 

puca o altă direcţiune, spre esemplu 18. 
| Rada RI se numesce incidentă ; —13 se gice vagă re- 
fractată ;—perpendiculara ridicată din puntulii 1 este normală 
la puntulii de incidență. Unghiulii formată de normală şi rada 
incidentă se numesce anghiii de încidență, şi acelii formatii 
de rada refractată și de normală, anghâză de vefracțiune. 

In fenomenulii refracțiunii se potii întâmpla două casuri: 
1) Câte odată rada de lumină, întrând dintr'unii midlocit 

transparentii într'altul, se refractâză apropiându-se de normală, 
Midloculii în care rada, întră se dice atunce că este mai re- 
fringentă de cât acelii din care vine. Astfeliii se întâmplă cu 
o radă care ar veni din aerii în apă, din aerii în steclă, din 
vidii în aerit, s. a. In figura de mai susii (fig. 215) s'aiipre- 

supusă că are, locii acestii casă; unghiulii de incidență este 
mai mare de cât celii de refracțiune. In general substanţele 
mai refiingente aii o densitate mai mare. Sunt înse, la acâstă 
regulă, câte-va escepțiuni. 

2) Se pote întâmpla înse ca o radă de lumină, trecând 
dintruni midlocă într'altul, se se îndepărteze. de normală; 

unghiulii de incidență este atunci mai micii decât celi de 
refracțiune. Așa se întâmplă, spre esemplu, cu o radă care 
vine din apă în aerii, din steclă în aeri, din aeră în vidit 
s. a. In casulii acesta corpulă în care întră rada de lumină 
este mai puțin vefringentii decât acela din care vine. 

301. Legile refracţiunii. Refracţiunea luminei este 
supusă la următârele doue legi: 

1) Intre sinulii unghiului de incidenţă s și sinulii un- 
ghiului de .refracţiune + este totdâuna uni raportă -COn- 
stantii n, sâi: a | .. 

Sin 
Sin ro 

Acestă valre n, a raportului dintre sinulă unghiului de 
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incidentă şi de refracţiune, se numesce indice de refracțiune, 

2) Rada incidentă, rada vefractată și normala se atiă 

în același planil. ” 

“. Pentru a demonstra legile refracţiunii, ne putemit servi 

de următorulă aparati. 

Unii cercii graduată se află aşedatii verticală; pe mar- 

ginea sa se potii mişca și ficsa, în diverse posițiuni, două tu- 

buni şi S (fig. 216). Pe diametrulii orizontală este pusi 

ună vasii de steclă I, acărui . fundă este circularii ; acestii 

vasii este umpluti cu unii licidă transparentă, precum apă, 

alcoolii, etc. ă | | i 

Aparatulii fiind - pusă întw'o cameră obscură, lăsămii se 

pătrundă prin tubulii R o fascie de lumină. Acâsta, venind 

iu | la suprafaţa licidului traus- 

parentii din 'vasă, trece printr'în- 

sul, se refractâză şi apucă direc- 

ţiunea IS. Aducemi celulaltii tubii 

S întwo posiţiune astfeliii ca se 
primimit întrînsul rada. refractată, 

şi măsurămi valorile unghiurilor 
de incidență ClR=; şi de refac- 

țiune DIS=—r.. Căutând în tabele 

valorile sinurilor acestor unghiuri, 

  

  

„Fig. 216, calculămii raportulii ce este între 

aceste. sinuri. Fie acesti raporti: 

Sin î 

Sin e | 

Punemii după aceea tubuli R într”o altă posițiune,- așa 

ca, valârea unghiului de incidenţă se fie alta, spre esemplu:. 

Introducând printr însul o fascie de lumină, aducemi tubulii 

S astfeliii ca, se primâscă într'insul rada.refractată și măsu- 

Tămii val6rea ce o ure acuma unghiulă de refracţiune. Cal- 

culând raportuli dintre sinurile acestor două unghiuri, găsimii
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că el este tot aceiaşi, conformii legei întăiii a refracțiunei : 

Sin 2 su 
Sin p = | 

In cât se atinge de legea a doiia, ea este demonstrată 

prin însuşi modulii cum a fost făcută esperiența. In adevăr, 

atât rada incidentă căt şi cea refractată, precum și normala, 

se află în planulu cercului graduatil. 

- 802. Fenomene esplicate prin refracţiune.. Cuno- 

scinţa modului cum se 'refracteză lumina, ne. permite se es- 

plicămii diverse fenomene ce avemii adeseori ocasiune de a 

observa. Vomii cita, câteva, esemple. . 

1) Se luămi uni bastonii AC și se împlânțămii o par- 

“te dintrînsul BC în apă. Ochiul unut observatorii aședatii în 

pa va vide bastonulii ca 
şi cum ar fi rupti în; 

B, şi ridicati în susi 

în posiţiunea BO (fig. 
217). Pentru a esplica 
acestii fenomeni,se pre- 
supunemi căavemi mai 

„multe rațe de lumină = 
Cn, Cn, care vini dela - . , 

capătulii C alti bastonu- Fig. 217. | 

lui şi cadii pe suprafața interiâră a apei. Aice eșind dintrunit 

midlocii mai refringentii (apa) în altul mai puţin refiigentii 

(aerulii), se vorii refracta îndepărtându-se de la, normală, şi voril 

apuca direcţiunile mp, ng. Ochiulii observatorului din pq va 

vid6 puntulii C în direcţiunea celor din urmă rade care cadă 

întinsul, adecă în C'. Cât pentru punturile lumin6se interme- 

diare între B și C, este invederatii că vorit fi vădute într'o po- 

siţiune intermediară între B şi C. e d 

„3 +2) Se luămă unii vasă AP, cu păreți ..upaci,. înlăuntrul 

cărula se află unii corpii 6re-care mn, - spre esemplu o mo- 
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netă (fig. 218). Se umplemii; vasulii cu apă. Ochiulii unui ob- 
-. | servatorii aşedatii în O 

va vidE atunce mo- 
neta vidicată în sustii 

în posițiunea 7p'. Pen- 
tru a esplica acestii fe- . 

nomenii, se presupu- 

nemi că avemii mat 
multe rade de lumi-: 

nă nl, m7', care, ple- 
când de la unii punti 

| | - Grecare m'alti monetei, 
"vori căd6 pe suprafaţa interidră PP” a apei. Aice, eşind 

dintruni miglocii "mat refringentii în altul ma! puţin refrin- 
genti, se vorii refracta îndepărtându-se de normală, și voriă 
apuca direcțiunea 10, I'0. Ochiulii, aședatii în O, va vid 
puntulii luminosii 7, în direcțiunea celor din urmă rade care 
cadii într'insul, adecă în m. 

3) Lumina care ne vine de la sâre, sâii de la alți 

astri, trebuind se trecă prin atmosferă, se refracteză înainte 
de a agiunge la suprafaţa pământului, și din acâstă causă 
noi videmii în tot-d€una astrii într'o posiţiune mai apropietă 
de zenitii de cât ucea în care se află în realitate.— Fie AB 
o porțiune din suprafața sferică a pământului (fig. 219). Dacă 
atmosfera nu ar esista, ochiulit unui observatorii, aședatit în 
C, nu ar pute vid nici uni puntii luminosti care s'ar afla 
în. spații dedesubtul orizontelui MM, că-ci radele luminse 

venind de la acelii punti, ar întâlni suprafaţa opacă a pă- 
mântului, care le-ar împedeca în mersulii lor cătră ochii. 

Pământulii înse fiind încungiuratii cu aerii, lucrurile nu se 

potit petrece'în moduli acesta, In. adevăr, se presupunemii că 

avemit unii astru T, aşedatii dedesubtul orizontelui, şi. se 
considerăm una din vadele sale de lumină TJ. Acâstă radă 
urmeză calea sa în linie drâptă pănă când se află în viduli 

  

  
Fig. 218.



REFRACȚIUNEA LUMINEI 347 

spaţielor ceresci. Intrând în atmosferă ea se va refracta a-. 

    
N €j 

D777 PI 
EI) 

ZI : 
DS 

ah. 

) Fig- 219. | 

propindu-se 
de normală, şi deviaţiunea 

sa va deveni cu atât, 

mai mare cu cât se va apropi6 de pământii, din causă că va 

întălni pătuni de aerii din ce în ce mai dese.: Dacă acâstă 

vagă diviată aglunge în C, ochiulii observatorului 
aşedatii - 

aice va vid6 astrulii 'T în direcţiunea .celei din urmă rade 

de lumină care ati. cădutii întriinsul, adecă în 1”. De ase- 

mene unii astru care s'ar afla în S va fi vădutii de ochiii în 

S întro posiţiune mai apropietă de zenit. | 

303. Unghii limită—Reflecţiune totală. -Se pre- 

supunemiă că înlăuntrul unul corpi mal refiingentă, 'spre 

esemplu în apă, se află unii punti luminosă BP” (fig. 220). O 

ragă de lumină BI, venind A. . 

dela acestii puntii şi eşind în pi 

aerii, care este mal puţin re- 

fringentii, se va refracta în- 

depărtându-se de normală și 

va apuca direcțiunea IA”. Uu- 

ghiulă de incidenţă B'iB va 5 

  
    

  

  

  

  

  
  

  

  

    

  

  

  

fi mai mică decăt unghiulii ZI 
. Î i A 

“de refracţiune APIA. Dacă a 
puntuli, luminosii se înde- a   

părtâză de normală, astfeliii 

“ca unghinlă de incidenţă se -
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- devină din ce în ce mai mare, -unghiulii de : refracțiune' va, 
cresce şi el, şi în fiecare casti, va fi mai mare de cât; acelii de 
incidență. Va agiunge uni momentii în care, pentru uni! 
unghiii de incidență determinati, spre esemplu B'IB, unghiulii 
de refracțiune va, fi AIA”, adecă egali cu 900. 
„Uni asemene unghii de incidenţă cu care corespunde unii 

unghii de refracțiune egali cu 900, se numesce unghii limită, 
Se presupunemii că unghiulă de incidenţă devine mai ma- 

re de cât unghiuli limită; și unghiulă de refracţiune trebue se 
devină atunce mai mare decât 900. In casuli! acesta nică o ra- 
dă de lumină nu pâte eși afară din lăuntrulu corpului mal re- 
fringentii. Lumina atunce se reflectâză în totalitate pe supra- 
faţa intewnă a, acelui corpi. Aşa, dacă puntulii luminosă s'ar 
afla în C, o ragă CI, cădând sub o incidență CIB mai mare 
decât unghiuli limită, se va reflecta în totalitate în 1 și va 
apuca direcțiunea ID. A | N ” 

304. Miragiii. In deşerturile năsipâse a țerilor calde, 
" călătorulii vede adeseori obiectele care se află dinaintea sa, 
resturnate și plutind în spații ca imaginea într'o oglindă. 
Acestii fenomenii, cunoscutii sub numele de miragiă, aii fost 
esplicatii de cătră Monge prin reflecțiunea totală a luminei. 

Suprafaţa năsipâsă a pământului, având o forte mare 
putere absorbitâre pentru căldură, se încăldesce în timpulii 
dilei cu mult mai tare decât atmosfera. Păturile de aerii 
cele mal apropiete de năsipulit ferbinte se încăldescii și ele: 
prin contactă, se dilateză şi densitatea lor devine mai mică. 
De aci urmeză că aeruli va fi mai.varii cu câţ ne vomă 
apropi6 mai multii de pământ. Se presupunemii acuma că 
ună obiectii Grecare, spre esemplu uni arbore, se află în fața, 
ochiului unui observatorii, Rade de lumină, precum J/a ve- 
nind de la aceli obiecti cătră pământii, vorii străbate prin 

“pături de-aeri 'din ce în ce mal rari şi prin urmare mai puţin 
refringente; ele se vorii refracta, îndepărtându-se „necontenit 
de normală, pănă ce voră căde însfirșit pe 0 pătură 6ve-care
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- A sub o incidenţă mai mare decât aceea a unghiului limită. 

Acolo lumina nu va put pătrunde mai în giosu: în păturile 
- mat rai; ea se va reflecta în totalitate și ridicându-se în 

susii, în pături din ce în ce mai dese, va merge apropiendu- 

se. neconteniti de. normală, pănă va” ajunge în ochiuli obser- 
vatorului O. : Acesta va vide atunce puntul luminosii M în 

  

  
  

  

Tig. 221. 

direcţiunea OM a celei din urmă rade care ai căgutii într? in- 

sul. Oblectulă va da astfeliii o imagine răsturnată,. în totul 
asemene cu acele care se produci la a suprafața unei ape li- 
niștite. 

PRISME. 

-305. Se numescii prisme, în optică, corpuri transpa- 
-xente terminate prin două fețe plane înclinate una pe alta. 

Prismele întrebuințate de ordinar sunt de steclă și ai forma 
geometrică. a unei prisme triunghiulare drepte (fig. 222). 

» Dacă ami face o secțiune perpendiculară pe cOmele pris- 
mei, vomii căpăta. secțiunea principală -a  prismei -(fig, de 

,
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la drâpta). Nu vomii studia: decât „fenomenele produse de 
i ».„. vadele „lumiuse. care 

- cadă şi străbatii o pris- 
„ună în. direcţiunea sec- 

țiunii sale principale. 
“Fie ABC -0 aseme- 

ne secțiune. Unghiuli 
diedru A se numesce 
unghii refringentă, ea- 
ă fața BC, opusă, lui, 
se dice Basa prisnici 
(fig. 223). 

Se presupunemii. că, 
ună punți Tumihosii Ss 
trimite pe prismă, o ragă 
de lumină; întrând în 

. prismă, acâstă radă se 
-va refracta apropiându-se de normala MN. La eşirea din 
prismă, ea din contra se va îndepărta de normala NM şi va 
apucu direcțiunea N. 

  

  

      

Fig. 222, 

  

  

      

pe aice vedemă ci o prismă divieză cătră base s sa 0. 
raflă de lumină care ai trecuti prinu” însa.
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„Dacă ochiuli unui observatori sar afla în R, el va vide 
puntulii luminosii S în direcţiunea RD a acelei din urmă rage care 
aglunge într'insul, adecă ridicati în susă cătră vârvulii prismei. 

Afară de acestii fenomenii de. diviaţiune produsi” într'o' 
prismă, se mal produci! și altele pe care le vomii studia mai 
în urmă sub numele de descompunerea lominei, o. 

i ; pa 

So E | LINȚI. 

':806. Se numescii linţă „corpuri transparente terminate 
sâi' prin dou€ suprafețe sferice, s6it prin o „Suprafaţă sferică 
şi una plană. 

Se întrebuințâză pentru esperienţele. de optică: dou ge-. 
nuri de. linţi : convergente şi divergente. . . :. 

di “Linţile” convergente (fig. 224) sunt : de trei feluri: 

a): mintea bitonvecsă (1), terminată prin două suprafețe sferice 
convecse'; “D) lintea planii convecsă (2), terminată prin o su- 
prafaţă, sferică convecsă și prin una plană; c) lintea convecsă 
concată (3), terminată prin o suprafață -sferică, convecsă ŞI 
prin alta sferică concavă, înse rada de sfericitate a suprafe- 
ţei concave este mai mare decât rada de. sfericitate a su- 

prafeţei convecse. 
2). Linţile diverg gente (fig. 225) sunt asemene de trei 

  

Pia. 224. i gta ei | 

feliură: a) lintea Viconcară (4) terminată, prin dout suprafeţe 

sferice concave: b) lintea plahă concavă (5), terminată prin o 

suprafață sferică concavă și prin alta plană; c) lintea con- 

catvă convecsă (6), terminată prin o suprafaţă: sferică con- 

cavă şi prin alta sferică ' convecsă, înse. rada, de sfericitate a
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suprafeței convesce este mai mare . decât acea a suprafeţei 
concave. | a DE 

Putemii deosebi, întruni” modă practicii; “Tnţite conver- 
gente de cele divergente prin aceea că cele dintâi sunt mai 
grâse la miglocii şi mai subţiri la margini, pe când cele de 
alii doile sunt mai subțiri la miglocii şi mal grâse la margini. 

307. Linţi convergente. —Focarii principalii.” Ca 
tipi alu linţilor convergente, vom studia lintea biconvecsă. 
Principiele ce vomă stabili pentru dinsa se aplică . şi la ce- 
lelalte două “varietăţi ale linţilor convergente. 

| Suprafețele unei linţi biconvecse (Ag. 226), făcând fie- 
care parte din o sferă, trebue se se afle dinaintea lor câte 
unii puntii, C și 0”, care se fie centrulă lor: de” sfericitate,.! 

„Drepta indefinită CC, care trece prin. aceste! centruri, 
se numesce acsă principală. ţa ia 

  

  

Fig. 256. 

Se presupunemi că o vagă. de lumină SI, paralelă cu 
acsa principală, cade pe. suprafața-MAN a unei linți. O a- 
semene radă, întrând îri linte, se-va._ refractă” întocmai ca şi 
cum ar fi cădutii pe unii corpi transparentii terminată prin o 

suprafață plană, tangentă la „Puntulii de incidență 1. Normala 
la puntulă .de incidență va fi dară rada de. sfericitate IC”. 
Rața sefractată se va apropia de normală şi va apuca di- 
vecţiunea 1 tă La eşirea sa din linte;:acâstă' ragă din. contra 
va trebui se 'se îndepărteze de normală, fiind că vine din
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trunii corpi mai refringentii. în altul mai. puţin refringenti. 

Normala la puntulă I* fiind rada de sfericitate CI, rada de 
lumină va apuca: direeţiunea IE ș şi:va ' întălni acsa princi- 
pală în n puntulii: Lo Pe tata - 

  

  

-S8 hero ui 
Dv ol ivi, pila oi - 

oipAcesti punti F se numesce fosa ali pr incipalii alii linţii: 
„CriutOri: ce;ragă-de lumină, care cade pe o linte paralel cu 
acsa sa principală, după vefracțiune trebue se trâcă prin fo- . 
carul principală. Astfelii, dacă pe o linte MN (fig. 227) 
Vin mai multe rade, paralele cu acsa principală, ele se în- 
tălnescii tâte,. după trecerea lor prin linte, în focarulii prin- 
cipali F. . . 

Liste învederată pe de altă parte că radele de lumină, 
venind de la uni punti: luminosi aşedatii în focarulii princi- 
pali, vorii fi, după trecerea lor prin linte, paralele cu 'acsa 
principală. 

305. Foearii conjugatii. Se avemi uni punti lu- 
„minosii P aședatii pe acsa principală (fig. 228), şi se consi- 

     

   
   

  

  

: sista) iii i3 

sto) sh îi masi) fr 

a husa far EN 

iure ab Pie. 228... : 
„Aerâniă, oiragă! de lumină PI: care, venind de la dinsul cade 

d cui „Bloreari ap 
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ge 0 line: biconvecsă. * Acestă radă, întrând în linte, se va 
refiâctă apropiendu-se de normala CI. La eșirea sa din linte, 

ea idin contră se-va îndepărta de normala "dusă. în puntulii 
T şi va apuca direcțiunea TIP”. 

- Puntulii P”, în care o asemene radă întretaie acsa prin- 

cipală, se numesce focarulii conjugată ali puntului P. 
Tâte radele de lumină care, plecând din P, vorii trece 

prin linte, se vorii întălni în focarului conjugatii, P: aice dară 
se va forma imaginea puntului P. . 

Cu cât puntulii luminosii se apropie de linte cu atâta 
focarulă seii conjugatii se îndepărteză de linte. 

„ Când puntulit luminosii este în focarulă principalii, amiă 

vădutii (fig. 227) că radele refractate sunt paralele cu acsa 

principală. Ele atunce nu potii -întălni nicăire acestă acsă, 
„ŞI prin urmare nu se pote forma nici focarit conjugatii. 
„Se presupunenii însfirșit că puntulă luminoști p se află 

între focarulii principali F- și între linte fs, 259.0 9  ragă , 

a ditai 

  

    

- Fig. 229; 

de lumină PI, refractându- “se, va, apuca înlăuntrul linţii di- 
recțiunea II, eară după eșirea sa din linte va merge înde- 

„părtându-se din ce în ce mai;țare, de acsa principală. In ca- 
Sulii acesta dară nu se pâte forma, focarii conjugatii de cee- 
laltă parte a linții. | 

Se prelungimii înse ada” " vefractată „de aceeşi parte a 
linții în care se află și puntulă luminosi P. Prelungirea sa 
va întretăi€ acsa principală în puntulii P”, Acesti panţă. P 
se numesce focarulă conjugată virtuală ali puntului ] P.
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“Tote radele de'lumină, venind din. P, . după, trecerea 
lor prin linte, se vorii refracta astfeliii ca prelungivile: lor; șe , 

întălnâscă acsa principală în focarulii virtuali D?; aice, se Xa 
forma dară imaginea puntului P, 

  

    
     
E 09. : Formula linţilor. Putemii stabili pentr linţi, 

întocinai Di ecum am făcut şi pentru oglindile sferice, o formulă 
care Se n& “Dermită de a calcula, posițiunea în care se. for= 
mEză, focarulii” virtuali a unul punti lumiriosii. 

Se avemi uni punti P aşedatii pe acsa principală di- 
naintea une) linţi (fig. 230). Raga PI “ferând în linte se re- 
fracteză apropiându-se de normala NC! și apucă direcțiunea ITK. 

Între unghiurile de incidență NIP=i și de  refracţiune 
KIC==r, avemil relațiunea: 

Sini=nSinr, si î=nr (1). 
| 

admițând” că aceste unghiuri sunt îndestul de mici pentru ca 

se putemiă lua unghiurile în loculii sinurilor lor.: 
Unghiulit î, fiind esteriorii triunghiului PIC avemi: . 

i=—IP& “Hop (2) 

Unghiul IC'P fiind esteriorit triunghiului ICR avemii: 

IC'P= r-FHIKC sâi n.ICP=—nrin.IKO' (3) 
Adunând pe (2) cu (3) și elininând î==ur, avemi: 

„RICP—ICP=IPO Fa. IKC „seu (0—DICP=IPO-+ n, IKC
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Unghiurile aceste fiind mici şi arculii IA putând fi con- 
sideratii ca o linie drâptă perpendiculară pe PĂ, vomă putâ 
lua tangentele în loculii unghiurilor : 

Feiaţiunea devine atunce: 

„(MD IA IA un IA 
AC A AR 

Impirţină p prin n IA şi punend AC=R, PA==p şi Alt a avemil: 

RD (4) 
Rada II înse, eşind ai inte se refracteză la rondul 

„ei îndepărtându-se de normala CN şi apucă direcțitnea IP. - 
Intre unghiurile de incidență NIP'=—e şi de refracţiune Il'C=r, 
avemit relațiunea : e==nr”, | . 

Unghiulii e fiind esteriori triunghiului CIP», avemii: 

e==I'CR-+IP'0 (5) 

Unghiulii 7* fiind esteriorii triunghiului CI, 'avemii: 

r=—PCK-+PKO sâi nn. TOK-o. IRC (6). 
Substrâgâud pe (6) din (5) şi eliminând cm, avemii: 

n.POK—PCK=I'P'O—n IEC sâi (n—1) POK=I'P'C—n. PKC 

„Luând tangentele în loculi unghiurilor şi considerând 
pe DB ca drâptă: 

(n—1) TB vB n PB 

BO BB BK 

Impărțind prin PB și punând CB=R”, BP'=p' şi ad- 
mițând că BK=—q din causă că lintea este subţire, vomii av6: 

Adunând eciiațiunile (4) şi (7): 

n—l n—l 11 
Rr Ţ Ep tpi
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Sâii punând: n a eciiaţiuniea devine: 

Il 
foto 

In care f este distanţa de la linte la focarul princi- 

pal, p distanța de la puntulii luminosi la linte şi p' dis- 

tanţa de lu focarulii conjugatii la linte. ” 

„Acdstă ecitațiune, analâgă cu acea a oglindilor, păte se fie 

discutată în același modă. Se opunemii pentru acesta sub forma: 

„p= DJ 
| p—f 

Dintr'insa resultă: 

1) Dacă p=OOumua. pf. Sâ puntul luminosii fiind 

„la infinită, imaginea se formeză în focarulii principalii. 

2) Dacă p=10f, atunce pg Sei puntulii lu- 

minost fiind la o distanță finită, imaginea se form6ză din- 

colo de focarulii principalii. 

d 
3) Dacă p=3f, atunce p= = Sâii puntul Tumi- 

nosă apropiându- se” de linte imaginea se îndepărtâză. 

4) Dacă p=f, atunce p=oo. S6i, puntulii luminosil 

find în focarulă principală, imaginea se formâză la infinită, 

că-ci radele refractate sunt paralele. 

5) Dacă p=> 2 , 

nosti fiind între linte şi focarulă principală, imaginea se: va 

forma la o distanță negativă. Distanţele positive fiind m&su- 

rate de la linte în- partea opusă de unde se afli puntulii lu- 

minosii, distanţele negative vor trebui se fie în aceeşi purte 

„a dinţi unde. se -află obiectulii -luminosii. Așa" dară, în casulii 

acesta,” imaginea:-se -formăză - în aceeși „parte a. linţii unde 

este și puntuli.luminosi.. :.-.:-- E a. 

atunce p'=—j. Sei puntuli lumi-
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310. Centru opticii. Acsă secundară. Esistă în 
fiecare linte uni puntii O (fig. 231) prin care ori ce radă de 
lumină ar trece, esă afară din linte paralel cu direcțiunea sa 
primitivă. Uni asemene punti, aşegatii pe acsa principală a 
linții, se numesce centru optică. SR 

„Când grosimea linţilor & mică, precum se întâmplă în gene- 
ralii cu cele întrebuințate în optică, ragele de lumină care trecii 
prin centrulii optică sunt atât de puțin deviate în cât putemii 

  

      

  

„admite că, ele își urmâză calea lor în linie drâptă. Astfeliii, 
o rață. de lumină. MOM, venind din puntulii luminos M Şi trecând prini centruli optică O, străbate prin linte fără ca 
se se devieze. | IE e 

Se numesce ucsă secundară ori te vadă de lumină care, 
ca MOM, venind de la unii punti luminosii, trece prin cen- 
trulii opticii ali linţii.: E 
„811. Imaginea obiectelor. Se -presupunemi că a- 

vemii unii obiectii luminosă AB, așegatii dinaintea unei linți. 
(fig. .232). Pentru a construi imaginea sa, -vomii cerceta mat: 
întăi unde se formâză imaginile -punturilor sale estreme A: 
și B. In acestii scopii vomii duce acsele secundare AOa și BOB. Din A şi din B vomii duce rade peralele :cu acsa: prin” cipală ; aceste- rade; vefractându-se prin linte,- vori trebui.se trecă. prih focaruli principali F, și: vorit 'întălni acsele se= 
cundare ale punturilor lor: luminâse respective în a şi: B. Aice
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se vorii forma, imaginile lui A și B. Imaginile punturilor lu- 

min6se intermediare între ;A şi B. trebuind se se: formeze 

_ întro posiţiune intermediară între a şi î este evident căi- 

-maginea lui AB va fia d. - 

Construind, după acâstă segulă, i imaginea unui obiectii 

luminosii aşedatii la distanţe. deosebite de linte, vomii afla că: 

1). Dacă obiectuli luminoșii este. la o distanță mai 

mare de cât de două ori distanța focarului principală, ima- 

ginea sa este reală, mai mică decât obiectulii, şi resturnată. 

Acesti casii ai „fost presupusă - mal susiy Și construcţiunea 

sa se vede în figura -232. m. : 

2) Cu cât obiectul se apropie de linte cu atâta i ima=. 

ginea 'sa se , depănteză, „o Pc esa 

  

  

    
  

Fig. 232. 
3) 
  

  

    
  

: Fig. 233. ., 

rului principali. și între acestă -focari, + imaginea-”se -formeză 
. 

1
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dincolo de dubla distanță a focarului principali, este reală, 
mai mare decât obiectuli şi resturnată. Astfeliii dacă obiec- 
tul ar fi în A B (fig. 233), imaginea sa, construită după 
regula dată mai susii, va fi a d, Sa 

4). Când obiectulii este chiar în focarul principali, a- 
tunce nu se pâte forma. imagine, că-că radlele refractate prin. 
linte sunt paralele între ele și nu se poti întălni nicăire. 

5) Se presupunemii însfirşit că. obiectulii AB “se află 
între focarulă principală / și linte (fig. 234). Se ducemi ac- 
sele secundare OA, și OB, pe care se le prelungimii. Din A 
şi B se ducemi radele paralele cu asca principală ; aceste 
refractându-se prin linte, vorii trece prin focarulii principali E 
însă nu vorii put€ întâlni nicăire, de acea parte a linţii, ac- 
sele lor secundare respective. Acestă întălnire nu va ave loci decât prelungindu-le în 'partea opusă. Imaginea este dară vir- tuală, aşegdată în aceeși parte a linții în care se află Şi 0- 
biectulii; ea este 'mai mare de cât obiectul și drâptă. 

  

  

    

  

  

"Fig 234, 

312. Mărimea imaginei. Se consideriimii una din imaginele construite în paragrâfulii precedentii, spre esemplu, acea din-figura 233. Raportulii. între mărimea imagine și a obiectului .este:.  . N aci 
% =
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Trinoghturile Oab şi OBA fiind asemene, vomit av6 

însemnând prin p”. distanţa de la linte la imagine şi prin p 

distanța de la linte la obiectit. Scimii însă (309) că: 

Ă pa Pf 
pf 

Inlocuind acestă _val6re a lui p în eciiațiunea de mai 

susi, avemil : | 
ab __f 

| 385 i 
"Acestă 'eciiațiune .ne permite .se calculămi raportulii ce 

este. între mărimea imaginei și mărimea obiectului, când cu- 
nâscemii distanța focarului. principalii 7 și distanţa de la linte 
la obiecții. Făcând acestii calculii, vomă afla dară de câte 
ori îmaginea este mai mare de cât obiectuli. “ 

313. Linţi divergente. Ca tipă ali Jinţilor, divergen- 

te vomii studia lintea biconcavă. * --. zi 
, Drâpta indefinită, CO', care trece. prin centrurile de sfe- 
ricitate C şi C (fig. 235) ale feţelor linţii, este acsa principală. 

O raqă de lumină SI, paralelă cu acsa principală,-în- 

m= 

  

  

„Fig. 285. 

trână. în linte, se va apropia de normala Cn, eară la eşirea
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sa din linte se va îndepărta de normala C'' şi va, apuca di- 
recțiunea IT. Acestă radă videmi dară că, după trecerea sa 
prin linte, se îndepărtâză din ce în ce-mat'tare de acsa 
principală. o e A 

Tote radele de lumină, care treci prin o asemene linte, 
sunt îndepărtate de acsa principală s6u împrăştiete ; din a- 
cestă causă aceste linți se numescii divergente. | 
Dacă am prelungi rada VT din.dărăptul linții, ea va în- 

tălni aesa principală întruni puntă F, care se numeşce fo- 
cară principală. Ori ce radă de lumină care trece prin linte, 
venind pre ea paralel cu acsa principală, se refracteză: ast- 
felii încât prelungirea sa se întălnâscă acâstă acsă în foca- 
rulii principalii. „In linţile divergente: dară focarulii princi- 
pali este: zirtualii, adecă. provine din . reunirea prelungirilor 
radelor refractate cu acsa principală. ..: 

  

  

Tig. 236. 

- Se avemii unii puntii luminos P (fig. 236) aşeglati pe acsa principală, și se considerămii o. radă PI care cade pe linte. Intrând în linte, acâstă radă se va apropia de nor- 
mala CK; eară la eşirea din linte se va îndepărta de nor- . mala: OK, și va apuca, direcțiunea IT. Prelungind;ragda I'T din dărăptul linţii, ea,va întâlni acsa principală întruni punti 
P'. In acesti punti, numită focarul conjugatii virtuali ali puntului P, se formâză imaginea acestut punti.  :„Centrulă optică - şi: acsele secundare se definescii în 'â-i
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„celași modi şi se bucură de aceleşi proprietăți în linţele di- 

vergente ca și în cele convergente. 
Construcţiunea imaginei unui obiectii luminosii va pută 

dară fi făcută tot după regulele arătate la linţile conve»- 

gente. 

Se avemii, în adevăr, unit obiectii luminos AB, așădatii 

dinaintea unei linţi divergente (fig. 237). Pentru a construi 

  

  

    

  

  

      
Fig. 237. 

imaginea sa, vomit “duce mal întâi, din punturile lumminâse 

estreme A și B, acsele secundare “AO și BO. “Din aceleşi 

punte lumin6se vomit duce apoi rade paralele cu acsa prin-, 

cipală. Aceste rade, refractându- -se prin linte, voră apuca 0 

direcțiune astfeliii, încât prelungirele lor se trecă prin foca-. 

ului principală F. In mersulit lor însă aceste prelungiri vori 

întălni acsele secuhdare ale punturilor lumin6se respective 

în a și d. Aici se vorii forma imaginile lui A și B. Ima- 

ginele punturilor . luminâse intermediare între A și B, tre- 

buind se se, formeze într'o posițiune intermediară între a şi. 

d, „este. evident că imaginea obiectului AB va fi.ab. Acestă 

imagine videmă că este virtuală, dveptă și mai mică decât 

obiectulii. . Sa ; 

DESCOMPUNEREA ŞL REOOMPUNEREA LUMINEI 

n 814, 'Spectru 'solarii. Când o' fascie 'de lumină. albă 

de la sâre cade pe'o prismă A: (fig. 238), pe lânga; fenome=:
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nulii deviațiunii. de care am 'vorbitii mai susiă (305) se obser- 
vEză că lumina, trecând prin prismă, se dilatâză Și se col0- 

i : ia . ie e i . ” R „. 

  

      
, Fig. 238. . , 

TEză. Dacă în adevăr, ami primi fascia lumin6să, după e- șirea sa din prismă, pe unii carton E perpendiculară cu di- recțiunea midlocie a raţlelor, vomă căpăta o imagine lungită RV și colorată cu șepte colori deosebite, care se urmezi, din » Susi în giosii, în ordinea următâre: roştt, portocalii, galbănii, verde, albastru, sineliii > (indigo) şi iorizi, 
Acesti imagine colorată 'se numesce spectru solară. Studiul: spectrului 'solari ati fost făcutii de: Newton, 

care aii constatatii următârele două fapte fundamentale : 
1). Fie-care din cele șepte lumini ale spectrului sunt elementare, adecă nu polii: fi descompuse în lumini de alte colori, ori care ar fi acţiunile.la care: le:ami supune. In a- devăr, dacă vomii : face în - cartonulă E o cavitate prin care se p6tă: trece” numai 'una din colorile spectrului, și dacă vomii primi: acestă lumină într'o altă prismă B, vomii constata, că ea rămâne neschimbată tot cu col6rea, sa' primitivi. 
2) Făcend'se trâcă prin acâstă, a dotia prismă succesiv 

tote colorile spectrului, vomii constata că fie-care din ele'se de- vi6ză de cantități deosebite. Astfeliii roșul se deviâză mal pu- „tin, portocaliulii mai. mult, galbănulăi şi mai mult, și așa mat de- parte. Acestii fapt îlii esprimămit dicend că fiecare col6re a spec- trului are o refrangibilitate deosebită... Rsfrangibilitatea ' colo- 
rilor merge crescând de la roșii la violetii..
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315. Recompunerea luminei. . Newton,. constatând 

aceste două fapte, aii conchisii că lumina albă .de la sore este 

compusă din mai multe rade de nuanțe diferite, care însă se 

potii raporta la. cele șepte colori principale care le-ami ar&- 

tatii mai susii. Fiecare din aceste colori, având refrangibili- 

tăți deosebite, se separă prin trecerea lor în prismă, și apari 

cu nuanța lor proprie. - 

Dacă însă vomii întruni din noii la uni i locit aceste şepte 

colori, ele, suprapunându- se una alteia, vorii reproduce earăși 

lumina albă. 

Newton ai justificatii aceste deduceri ale teoriei sale- 

prin mai multe esperienţe între care vomi cita uvmătârele: 

1) Se primimi spectrul produsii de o prismă pe o linte 

convergentă (fig. 239); radele colorate, fiind concentrate de 

linte întruni singuri punti, se suprapunii și reconstituescit 

acolo lumina albă. Punând în adevăr. în focarii unii cartoni, 

  

  

      
    

Fig. 239. 

vomii căpăta pe dinsul o imagine care este albă, mai cu 

samă în partea sa centrală unde suprapunerea deosebitelor 

colori staii făcutii într'unii modi mai perfecti. 

2) Recompunerea luminei se pâte face şi cu o: oglindă 

sferică concavă ; radele colorate, concentrate î în focari, repro 

ducii acolo lumina: albă. . 

3) Se luămii unit disc de cartonă; care pâte fi învâr-
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tită cu mare repegiune în giurulii acsei sale, şi se'li împăr- 
țimi în mai multe segmente, pe care se le colorămii cu co- 
lorile spectrului (fig. 240);: Iluminând tare discul şi învâr- 
tindu'li repede, ochiulii nu va vede pe dinsul decât col6rea 
albă. . Causa acestei aparenți este suprapunerea imaginilor 
diverselor. colori în ochiă. În adevăr, disculii mișcându-se cu 
repegiune, imaginea produsă în ochiă de cătră una din colori 
nu, ait dispărutii și de asupra sa se formeză succesiv imagi- 
nile: celorlalte colori ale spectrului. - 

  

Yig. 240. 

--.î::816. Colori complementare. „Colorea corpurilor: 
Se numescii colori complementare acele care, fiind suprapuse, 
daii lumina albi. Se oprimii, spre esemplu, din. spectrulii 
solarii, colârea roșie prin aglutorulă. unui cartoni, eară .pe 
celelalte șese, de la portocâliă la violetii, se le .recombinămii 
prin o linte. În casuli acesta nu vomit. mai .căpeta lumina 
albă, ci o nuanță între verde Şi albăstriă. Acestă nuanță este
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„din contra albe. Dacă unii. corpi, absârbe 
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complementară cu roșulii. că-ci, suprepunendu-le vomii căpeta 

lumina albă. _ | | 

Descompunerea luminei prin prisme ne pune în stare 

de a esplica colorațiunea corpurilor. E 

Când lumina cade pe unii corpi, re 

parte dinti” însa este reflectată regulati i 

sii difusată, eră parte este . absorbită. 

Diferitele corpuri din natură se deosebescii 

între dinsele prin proprietatea ce aii de a 

mu absorbi aceleși colori elementare ale 

spectrului, 

„Unele corpuă ati proprietatea de a 

absorbi în întregime lumina albă care cade 

pe dinsele; ele sunt atunce negre. Corpu-. 

zile care trimiti în dărăpti prin difusiune . 

tâtă lumina ce.o primescii, fără a absorbi 

nici pe una din colorile elementare, sunt 

  

numai unele din colorile spectrului, el va 

av6 o colâre complementară celor absor- 

bite. Astfeliii, unii corpii care ar. absorbi, 

colGrea roşie, va.av6 nuanța. verde- albă- | 

strie, care ani is că este gomplementari _ 
roșului. 

317. Bandele speeteului. Studiând 
cu atenţiune spectrulii solarii, Frauenhofer | 

au descoperiti într'însul unii mare numerii 

de bande negre. Aceste bande nu ai a- 

ceeași lărgime, nici nu sunt dispuse în- 
tunii modii regulatii. Fiecare dinti"insele 
înse ocupă în spectru o posiţiune ficsă. - 
Unele aii o intensitate mai mare, astfelii Fig. zu, 

încât poti fi vădute cu ochiulii liberi; 
altele” sunt forte slabe încât nu' poti fi 
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studiete decât privindu-le cu o lunetă sci cu unii microscopi. 

Bandele mai intense aii fost însămnate de cătră Frauenhofer 
cu literile alfabetului. Aşa, bandele ce esistă, în coldrea roșă 
a spectrului sunt A, a, B şi O; banda din coldrea galbenă 

este D și aşa mai departe (fig. 241). 
“în spectrulii formatii cu lumina solară directă, s6i cu 

lumina solară difusată pe o planetă, sai pe uni satelitii, se 
observeză întotdâuna aceleși bande negre ocupând aceeşi 

posiţiune. Num&rulii și posiţiunea acestor bande înse este 
diferită în spectrele formate cu lumina provenind de la alți 
astri. . 

Se luămii o flacără artificială, precum este flacăra gazu- 
lui de luminată, şi se punemi întrinsa unii corpi volatili. 

Vaporii acestuia vorii deveni incandescenţi. Făcând se trecă 
lumina, produsă în modulu acesta, printr'o prismă, vomi că- 
păta unii-spectru care nu va mai ave nici colorile, nici ban- 

dele negre ale spectrului solarii. In loculii unora din bandele 
negre înse vorii apăr6 unele bande lumin6se, acăror colre" 

şi posițiune în spectru vari6ză cu natura corpului volatil în- 
trodusii în flacără. Așa, punând în flacâră o combinaţiune vo- 
latilă a natriului, vomi obţin, în loculii bandei negre D, o 
bandă galbenă; cu o combinaţiune a kaliului,  vomii ave o 

bandă roşă și una viorie, şi aşa mai departe. 

318. Spectroscopii. Bunsen şi Kirchhoff aii constatatii 
că vaporii incandenscenţi a fie cărui corpă simplu din natură, 
se bucură de proprietatea de a produce în spectrulii lor 
bande lumin6se caracteristice: prin colârea, numărulii şi posi- 
ţiunea lor. Basându-se pe acestii faptii, ei aii fundatii o nouă 

metodă: de analisă chimică, remarcabilă , prin precisiunea și 
sensibilitatea sa. 

Aparatulii care servesce pentru a analisa natura, corpu= 

rilor prin acâstă metâdă, se numesce spectroscopi. 

Fată părţile principale din care se compune spectrosco-



  

_ 
P
a
 

DESCOMPUNEREA ŞI RECOMPUNEREA LUMINEI  '369 

puli: Unit tubit C, numiti colimatorii, se află aşedatii cu: u- 
nul din capetele sale' în faţa unei prisme; la celulaltii ca- 
pitii el are o deschidere longitudinală, subțire, dinaintea că- 
ela se pune flacăra unei lampe cu gazii. “In acâstă flacără 
se întroduciă, prin agiutorulii unui fii de platină, substanţele 
ce voimit 'se analisămii. Lumina flacărei trece prin. deschide- 

“rea colimatorului, este descompusă ŞI” deviată în prismă, 6a- 
vă spectrulă, produsi în modulii acesta, este primiti înti” 0. 

        ea Ia TPI 
F=> 

Adu 

Fig. 242, 

lunetă B. Privind î în acestă lunetă, vomii vid6 bandele lumi- 

n6se, caracteristice ale substanţei pusă în flacără. "Pentru a 
ficsa, posiţiunea esactă a bandelor, spectroscopulii, este prevă- 
dutii cu ună ali treile tubii D, numiti micrometru.' La capătuli 
micrometrului se află o placă de steclă graduată, în fața că- 
rela se așadă o' luminare. Imaginea divisiunit, reflectată de 
cătră faţa prismei, vine în luneta B, unde se suprapune pe 
spectru. Ochiuli observatorului vede în modulii acesta în! a- 

„24



. 
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celași timpi atât spectrul cât și divisiunile micrometrului 
și pote afla care este posiţiunea fie-cărei bande lumin6se. 

In casulă când substanţele ce voimi se analisămii nu 

sunt volatile, ele sunt întroduse între conurile de cărbune 

care ne. aii serviti pentru a. produce lumina electrică (257), 

“sâi sunt. dispuse astfeliu . ca se trâcă printr'insele scânteea 

electrică a unei machine Ruhmkorfi. Substanțele sunt volati- 

lisate în. modulii acesta, și lumina vaporilor lor este studie- 

-tă în spectroscopii. 
In sfirșit, pentru a observa spectrulă gazurilor, aceste 

sunt puse în tuburi analâge cu tuburile lui Geissler (252) şi 

se face se trâcă printr'insele descărcările unei machine 

Ruhmkorft |. Ă 
319. Esplicarea bandelor negre. Analisa stelelor. 

Se luămii o sorginte luminâsă intensă, precum este lumina 
electrică, şi se facemii ca radele sale se trecă prin vaporii 
unei substanțe 6re-care, înainte de a fi primite în unii spec- 
troscopii. Esperienţa ne arată că în spectrulii, obținutii în 
modulii acesta, se produci bande negre, care ocupă esact po- 
sițiunea bandelor “luminâse ce caracterisaii vaporii prin care 

aii trecuti lumina.  Astfeliii, dacă 'radele lumindse străbatii 
prin vaporii unei combinațiuni a natriului, spectrulii formatii 

în spectroscopii are o bandă ncgră în loculit bandei galbe- 
ne a natriului. 

| Faptulii acesta aii fost esplicatit de cătră Kirchhofi și 

Bunsen în modulii următori: 
„_„ Fie-care substanță din natură are proprietatea, când es- 

"te incandescentă, de a emite unele lumini particulare. Pute- 
rea emisivă a unui corpi pentru lumină este, ca, și pentru 
căldură (27, egală în tot-dsuna cu puterea sa absorbitâre. 

De aice urmeză că lumina, trecând printr o substanţă, acâsta, 

va absorbi tocmai. radele luminâse pe care ea era capabilă 

de a emite. Așa, spre esemplu; natriulii are proprietatea de 

a, emite' ragele caracterisate „prin banda galbenă a, spectrului



DESCOMPUNEREA ȘI RECOMPUNEREA LUMINEI. 5371 

seii ; puterea sa emisivă însă fiind egali cu puterea sa ab- 
sorbitâre, el va absorbi aceleşi, rade din lumina ce trece prin- 
tr'însul, și în spectru vomit vid€ o bandă nâgră. în loculii ce- 

„lei galbene. | 

Esplicarea acâsta ne permite se “ami. care este com- 

posițiunea chimică a s6relui. In adevăr, no amii „vădutil că 

„spectrulii solarii. cuprinde într'însul bande negre. Aceste bande 

trebue se fie produse prin trecerea luminei solare prin o at- 
mosferă, absorbitâre de vapori care încungiură acestii astru. 
Dacă vomi compara dară posiţiunea bandelor negre din spec- 
trulă solarii cu posiţiunea bandelor lumin6se produse de di- 
versele corpuri. de pe pământii, vomii put6 afla care din a- 

ceste corpuri esistă și în sore. 
Făcându-se acâstă cercetare, s'aii giisitii că în sâre esis- 

tă mai tote corpurile -de pe pământii, afară, de siliciă, arginti, 
mercuriă, aurii, platină. | 

Tot în modulii acesta s'aii găsitii care este composiţiunea 

- chimică a diverselor stele și chiar a nebulselor. 
320. Spectru calorificii şi chimici. Se producemii 

"unii spectru solari prin aglutorul unei prisme, de sare. crista- 
„lisată, care scimi (124) că este o substanță, perfect diatermană. 
„Punend ună termometru forte sensibili în acesti spectru, vomil 

- „constata că temperatura nu. este egală în diversele sale părți; 
ea merge crescând de la violetii, unde este aprâpe nulă, pănă 

„la roșii.. Dacă ducemii termometrulii în partea obscură ce.se 
află dincolo "de roși,. căldura în locii de a dispăr€ împreună 
cu. lumina, devine din contra mai mare, aglunge uni macsi- 
mum, pentru a descresce apoi și a deveni nulă Ja o distanță 

„de: TOȘII, aprâpe de. două ori; mai mare de cât spațiul ocu- 

patii. de cătră spectrulă luminosii. a 
“Sunt unele „corpuri care se descompună prin acțiunea 

„luminei;. așa sunt, spre. esemplu,. sările de argintii. Punând 
0 asemene -sare în diversele părți a le spectrului,” noi vomi 
„vid6. că ea este  descompusă. Acestă acțiune. chimică însă 

.
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nu se Opresce la, partea luminâsă a spectrului; ea se con- 

tinuă şi dincolo de violetă pănă la o distanță aprâpe egală 

cu distanța dintre violetii și roșii. 
Din aceste esperienţe resultă că spectrulii solarii se com- 

“pune în realitate din trei spectre deosebite: unul calorifică, 

- unul luminosă și unul chimici. , 

Radele acestor trei spectre se suprapună şi se confundă 

în flucsulii solari; ele însă, având refrangibilități deosebite, 

se separă în trecerea lor prin prismă. Radele cele mai puțin 

refrangibile se deviâză de o cantitate mai mică și nu aii nică 

o acțiune lumin6să s6it chimică; ele constitue spectrulii ca- 

orifizi. După aceste viii alte rade, mai refrangibile, care 

„potii se producă în același timpii efecte luminsse, calorifice 

„Și chimice; aceste compunii spectruli luminosii. In sfirşit, 

ragele cele mai refrangibile nu mai poti produce de cât e- 
„fecte chimice; ele constitue spectrulii chimicii. 

Lumina, căldura, şi acţiunea chimică nu sunt dară de 
cât efecte deosebite ale uneia şi aceleeși cause. 

321. Teoria ondulaţiunilor. Amii espusi legile după 

care se produci atât fenomenele lumin6se cât şi cele calori- 
fice, fără a.ne preocupa de causa care le dă nascere. Pentru 

“a esplica acestă causă, se admite în sciinţă următârea, ipotesă: 
Esistă în natură unii: fluidii numită etlerg ți, care arc o 

elasticitate forte mare şi o densitate forte mică. Etherulii se 
“află pretutindene; el: umple atât spaţiele vide, unde nu este 
“nici ună altii corpii materială, cât şi intervalele care separă 
moleculele materiei. 

Când unii corpă este caldă sii luminos; moleculele 

sale se află într”o stare de vibrațiune forte repede. Aceste 

“vibraţiuni se comunică la etherulii din pregiurul sei și se 

„propagă prin acesta, sub formă de unde, întocmai precum vi- 

“brațiunile sonore se propagait prin aer (264). Modulii de vi-. 
brațiune totuşi este deosebiti în aerii și în etherit. In. timpii
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ce în aerii mişcarea moleculelor are locii în înseși direcțiunea 
în care se propagă unida, sonoră, în etheri ea se face trans- 
versal cu direcțiunea undei lumindse. : 

Lungimea undei etherului,—adecă spaţiulă percunsii de 
acesta în timpulii unei vibrațiuni,—este forte mică. Ea dife- 
resce pe de altă parte pentru diferitele | colori ale . lumini. 

“Aşa, pentru lumina roșie, lungimea undelor este de 0mm,, 00076, 
cară pentru violetii de 0, 00039. 

Repegiunea, cu care se efectueseti aceste vibraţiuni este i- 
mens de mare. Așa, pentru lumina roşie, etherulii face 400 
triliâne și pentru cea violetă 770 triliâne de vibrăţiuni pe 
secundă. Diversele efecte calorifice, luminse și chimice sunt 

produse prin acâstă mişcare vibrătre a etherului. Diferența 
între ele constă numai în repegiunea mişcărei.. Vibraţiunile 
cele mai repedi nu-potii produce de cât efecte chimice ; cele 

mai încete producii numai efecte calorifice; însfirșit, cele 

intermediare daii nascere în același timpii la efecte. lumin6- 
se, calorifice și chimice. 

VIDEREA 

322. Ochiulu. Ochiul, la omii, are aprâpe forma u- 
nei sfere (fig. 243). El este acoperiti pe din afară, în cea 
mai mare parte a sa, prin o membrană H,-albă, opacă: și 
vesistentă, numită sclerotică. Sclerotica înse nulă acopere în 
întregime; în faţă, el are o altă membrană transparentă şi 

incoloră A, numită cornce transparentă. Porțiunea ochiului 
acoperită cu corneea transparentă este mai bulbucată decât 
acea acoperită cu sclerotica.- Din dărăptul corneei se află ca 
un soiii de perdea, compusă din fibre muşchiulare D, ce- 

„ea, ce face că ea se pste contrage și dilata; acesta este iri- 
sulii. Irisulii este - divers coloratii la deosebitele „persâne. In 
midloculi seii' este o deschidere circulară C numită, pupilă. 
Dinapola irisului, ' şi la o mică distanţă, de dînsul, se află
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cristalinul E, corpi transparentii, avend aprâpe forma unei 

linți biconvecse, acărei față anteridră are o: convecsitate mai 
mică de cât cea posteriGră. Cristalinulii este compusii din 
pături concentrice care sunt cu atât mai refringente cu cât ne 
apropiemii de la esteriorii spre centru. El împarte cavitatea 

ochiului în doue piirți neegale: una cuprinsă între cristalină 

și corneea transparentă, se numesce "cameră anteridră B, 
este plină cu unii licidă- limpede și incolorii, cuprindlend 28 
la sută părţi de apă, și numiti amore apăsă; a doiia, care 
se află din dărăptul 'cristalinului și ocupă aprâpe doue treimi 
din ochiii, este plină cu ună licidi mai desi: numită umbre 

  

Fig. 243 | 

steclisă. Sub sclerotică, în interiorul ochiului, se află încă - 
cirmătârele. trei - membrane: LD choroida:L, care este subțire” 
și umplută 0 cu materie nceră ; '9) la partea posteri6ră strebate 
în ochii merzulă optică M, tare se întinde sub choroidă, lu-
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ând forma unei membrane nervâse numite retină K; 3) în- 
sfirșit, sub retină se află membrana hialoidă, care. este per-. 
fect transparentă, și care se împrăștie ca o rețea destinată de, 

a mănţine umbrea steclosă. , 

323. Meeanismulii viderei. Din “modulii cum. este 
constituită ochiuli, resultă că el pâte fi consideratii ca unit 
sistemii de linți convergente. Ne va fi dară ușorii de a în-. 
țelege mersul vadelor de lumină în lăuntrul sei. 

Se presupunemii, în adevăr, că se află dinaintea ochiu- 
lui ună obiectii luminosii A B (fig.. 244). Din radele. tritinise, 
de acestii obiectii cătră ochiit numai parte poti străbate în- 
trînsul, că-ci o porţiune din ele este reflectată la suprafaţa 
corneei, eară altă porțiune este împedicată în mersulu sei de 
irisă care este opacii. Radele, care întră în ochiii, se refrac- 
tEză mai întăi în umârea apâsă, apoi .îu “cristalină * şi în- 
sfirşit în umbrea steclosă. Aceste vefuacțiuni succesive dai 

„_xesultate analâge cu acele: ce se produci în. lințile conver- 
_gente, de unde urmeză că pe fundulii 'ochiului 'se va * forma 

o imagine ab a obiectului AB, resturnată şi mai mică de cât 

dinsul. Lumina, agiungend astfeliii pe nervul optică; respân- 
ditii pe retină, îlii impresioneză și produce simțirea videret. 

  

| i Fig 244. ii e 

Se pâte demonstra. prin o. esperienţă 'directă producerea: 
unei imagine resturnate pe fundulii: ochiului. Se -luăimii pen- 

“tru acâsta unii ochiu de boii de curând tăetii şi se subțiemii 
sclerotica la partea posteridră, astfeliii. ca 'se'o facemii trans-, 
lucidă. Punând apoi dinaintea corneei o luminare: aprinsă, xomit ' 

vid€ că se formeză pe sclerotica subţietă o imagine resturnată,. 
Pentru ca se videmii cât se pâte mat clarii unii obiectii:
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"6recare, trebue ca focarele conjugate a, punturilor sale lumi -. 
n6se. se se formeze, chiar pe. retină; sâi, cu 'alte cuvinte, 
trebue ca obiectulii se se afle dinaintea ochiului la o. dis- 
tanță astfeliii, ca imaginea, sa se se producă just pe retină. 
Acâstă,. distanță, la care trebue se se afle obiectele pentru a 
fi văute cu claritate, se numesce distanța visiunii distincte. , 
Ea variează în Grecare margini la deosebitele persâne; în 
termini de midlocii înse mărimea sa -este cam de 30 cm. 

Cu tote aceste noi putemii vid, de și nu întrună modii 
perfecti, dară încă destul de bine, și obiectele aședate la 
o distanță mai mare de cât aceea a visiunii distincte. Espli- 
cațiunea cea mai probabilă a acestui faptă aii fost dată 
de Cramer. Acestii fisiologistii admite că cristalinulii, fiind 
compusii din pături concentrice, își pâte schimba sfericitatea 
sa. Forma cristalinului se schimbă, după distanța la care se 
află obiectulii ce privimii, întrunii modă astfelii incât ima- 
ginea se se producă î în totdâuna celii puţin în apropiere de retină. 

324, Miopismui. Presbitismii. Unele pers6ne sunt 
nevoite de a apropia obiectele la o distanță mal mică, decât 
acea a visiunii distincte pentru a le vide cu claritate. Acestii 
defectii ali. viderei se. numesce. miopismuii.: Presbitismulăă din 
contra constă în aceea că persâna este nevoită de a înde- 
părta obiectulii ce.voesce se vadă la o distanță, mai mare 
de cât acea a, visiunit distincte. 

La miop ochiulii este pre convergentii și imaginea 0- 
biectelor, aşedate la distanţa, visiuni! distincte, se formăză în 
umbrea steclosă dinaintea retinei; ei apropie dară obiectele 
de ochiii pentru ca imaginea se se îndepărteze pănă pe retină 

La presbiţi din . contra, ochiulii este pre. puţin conver- 
gentii și imaginea obiectelor, aședate la distanța visiunii dis- 
tincte,. se formeziă dincolo, de retină: el îndepărteză . dară 0-, 

“ Amândoue aceste defecte potii fi corigete prin ntrebu- 
ințarea ochelarilor.
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Ochelarii întrebuințaţi de miopi . sunt compuși din linţi 
divergente, care faci ca imaginea se se formeze mai degacte, 
pe retină. - IN 

Presbiţii din contra intrebuințeză linţă convergente, care 
mărescii convergența, radlelor și facii ca imaginea se se pro-.. 
ducă la o distanță mai mică.. 

INSTRUMENTE DE OPTICĂ. | 

325. Lupa. Lupa se compune dintr'o linte convergentă ;. 
ea servesce pentru a ne face se videmii, sub dimensiuni mai 
mari, unit .obiectii aședatii dinaintea ei. 

Fie în adevăr, uni obiecti ab pusti dinaintea unei linţi 
convergente, între linte şi focarulii sei conjugatii (fig..245). 
Pentru. a; afla care va fi imaginea acestui obiectii, vădută de 
ochiulii unui observatori aședatiă în X din dărăptul linţii, 
se ducemii acsele: secundare a0 și 00. Din puntuli a se du- 
cemii apoi o rață paralelă cu acsa principală. Acâstă radă, 

refractându-se prin linte, scimii că trebue se trecă prin foca- 
rulii principali F; ea nu va pută. întâlni nicăire din dărăptul 
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Fig. 245. 

lintet acsa secundară a “puntului a. Prelungindu-o însă de 
ceelaltă par te, 6a vă întâlni acestă acsă în A, unde ochiul, 
va vid6 imaginea puntului a. Construind în același modii i ima-, 
ginea puntului 3, vomă afla.:că ea, se formeză în B. “Imaginea. 
obiectului, ab va fi dară AB; ea este virtunlă, dreptă ; și mal, 
mare. decât obiectulii. DE
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Este evidentii că cu cât obiectulii se va apropia de fo- 
carulii principalii cu atâta imaginea A B va deveni mal mare 
şi se va îndepărta de linte. Este însă întotdcuna cu putință 
ca se așegămi obiectulă, între focarii şi linte, într'o posiţiune. . 

astfeliii încât imaginea sa se se formeze la, o îndepărtare de 
ochiu egală cu distanța visiunii .distincte.. Atunce ea este vă- 
dută cu cea mai mare claritate 

326. Microscopii. .Microscopulii se compune esențial- 
minte din două linți convergente: una mal. mică 'O numită 

obiectivă, și alta O” având di- 
„mensiuni mai mari, şi numită 

oculară (fig. 246). Focarele prin- 

_cipale ale obiectivei sunt forte, 
apropiete de linte; din contra 
“focarele ocularei sunt mai în- 
depărtate. Obiectulii micii ba, 

pre care: voimii a'li vid€ prin 

microscopii, este aședatii pe unii 

suportit dinaintea, obiectivei la. 

o distanţă cu puţin mai mare 
decât distanța, focarului princi- 

“pali. El este luminată fârte bine 

concentrând peste dînsul lumina 
s6i cu agintorul unei linți bi- 
convecse, sâii cu agiutorul unei 

oglinţi sferice,. aşedate lângă, 
microscopii. Radele de lumină, 
care vinii de la acesti obiectii 

| și cadii pe obiectivă, se refrac- 
t€ză în acâstă linte şi producii o imagine a, bd, reală, restur- 
nată și mai mare decât obiectulii. Oculara 0” se află la oaşa . 
distanță de” obiectivă, încât imaginea a; b, : se formeză: între 

- dînsa şi focarulii e! principali. Radele de lumină, care s'aii' 

încrucișatii în fiecare din punturile imaginei, continuă mersulii 
7 

  

    

        

  

      

- Fig. 246.
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lor înainte, asifeliii încât aglungii pe oculată întocmaj ca şi 
cum ar veni de la unii obiectit luminosii așegatii: în a, d. 0- 
culara dară gidcă, faţă cu acâstă imagine, xolulii unei lupe, 
de unde urmâză că ochiul unui observatori, aşedlatii din 
dărăptul seii -va vid6, întocmai ca într'o lupă, o altă imagine 
AB mai mare decât a, d,, drâptă relativ cătră prima imagine, 
şi prin: urmare resturnată relativ cătră obiectii. 

-327. Luneta astronomică. Luneta astronomică se 
compune esenţialminte, ca și microscopulii, tot din două linți 
convergente; obiectiva O însă are dimensiuni mai mari și fo- 
carele sale principale 'sunt' îndepărtate, pe. când oculara O” . 

este mai mică și focarele sale sunt mai apropiete. (fig. 247). 
Obiectiva este îndreptată cătră astrulii care voimi a vid6,. 
eară ochiulii observatorului este aședati! dindărăptulit .ocu- 
larei. Radele de lumină, venind de la astrulă fârte îndepăr- 
tatii, se refracteză în obiectivă, și form6ză, aprope în foca-: 
xulă ei principalii, o imagine a d, resturnată, reală și forte. 
mică. Acestă imagine se produce dinaintea . ocularei, între: 
linte și focarul ei principalii. * Ochiulă, . aședatii dindărăptul: 

ocularei, va vids dară, întocmai ca într”o; lupă, . o nouă ima-. 

  
      

  

  

Fig. 247. 

gine A? B'. Acestă imagine este virtuală, 'resturnată relativ! 
cătră obiectul. îndepărtat Și dreptă, relativ cătră prima 

imagine a d.
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328. Luneţa lui Galileii. Luneta; lui Galileii se com- 
pune esențialmente, ca și luneta astronomică, dintr”o obiectivă 
și o oculară; obiectiva L este o linte convergentă; oculara M 
însă este' o linte divergentă. - 

Radele de lumină, venind de la unii obiectii îndepărtată, 
se refractâză în obiectivă și tindit ca se formeze o imagine 
resturnată A'B” aprâpe în focarul seii principalii (fig. 248), 
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In calea lor însă, aceste rade întâlnescii lintea biconcavă M 
prin care trecând, 'se refractâză, și se îndepărteză de acsa 
principală. Imaginea A” B' pâte fi considerată ca obiectă lu- 
minosii față cu oculara biconcavă. Pentru a afla dară unde se 
va -forma imaginea în acestă oculară, se ducemii acsele secun- 
dare A'O0A” și B'OB”. Radele paralele cu acsa principală, B'I 
și AI, refractate în oculară, vorii trece prin focarulii princi- 
pali F, prelungindu-le.. may departe, ele vorii întălni acsele 
secundare în punturile A” şi B”, Aice se vorii forma imagi- 
nile punturilor A? şi B. Ochiuli unui observatorii, aședatii 
dinaintea ocularei, va vid6 dară imaginea A” B” a obiectului 
indepărtatii. Acdstă imagine este resturnată velativ cătră 
prima imagine A'B', însă ea este dreptă relativ cătră obiectii, 
şi mai mare decât dînsul. | 

Pentru ca ochiul se pâtă vidă cu cea mai mare clari- 
tate imaginea A” B” trebue ca ea sese formeze la distanţa. 
visiunii distincte. Acesti resultatii pâte fi agiunsi. apropiând . 
sii îndepărtând oculara de obiectivă. Oculara este pusă în-
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truni tubii metalici, care întră în alti tubii „mai grosi. La 
capătulii opusi ali acestui. din urmă se afiă. Pa | 

aședată obiectiva (fig. 249). Observatoțulii, a . 
punând luneta dinaintea ochiului, împinge 
sâi ridică tubulii care cuprinde.oculara pă- 
mă când aglunge într'o posițiune în care 
vede imaginea, cu cea mai mare claritate. 

Lornetele sunt compuse din două lu- 

nete ale lui Galileii, puse una lângă alta, 
ast-feliii încât putemiă privi prin ele de o- 
dată cu amândoi ochii. Tuburile care cu- 
prindi ocularele se mișcă împreună prin 
unii singurii mecanismii ; în modulii acesta 

imaginele sunt vădute cu aceeși claritate Fig. 249. 

în amendout& lunetele. 

  

329. Telescopulii lui Newton. Se numesci telesco- 
puri, aparate în care imaginele se produci prin reflecțiunea 
luminei pe o oglindă sferică. 
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'Telescopulii lui Newton (îs 350) se compune dintr'o 
oglindă sferică concavă MN care &ste îndreptată cătră astrulă 
care voimii a observa. Ragele de lumină venind de la acelii 
astru, şi reflectându-se pe oglindă, tindii ca se formeze, a- 
prâpe în focarul principali o imagine a 2, resturnată și 
mică. In calea lor însă, aceste rade întălnescit o oglindă
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plană 7 n, se reflectâză pe dinsa, și producii laterali o nouă 
imagine a'b'. In O' se află o linte convergentă, așețlată ast- 
feliii încât imaginea laterală a'P' se fie între linte și între 
focarulii seii principalii. . Acâstă linte servesce dară, fața că- 
tră imaginea a d ca o lupă, şi ochiuli unui observatorii, 
pusii dindărăptul seii, va vid6 o a două imagine mărită AB. 

—— EIN PPE pre 
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