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Materia. — Materie se numesce tot ce există şi 
formâză, lucrurile sau fiinţele din lume, : Materia este 
nemărginită, pentru că se află pretutindenea, 

Omui şi părțile lut, — Omul este format din mas 
terie. Ca şi multe alte fiinţe are părţi, numite: mâni, picidre, piept, ochi, urechi, nas, limbă, creier, inimă, etc, 

Crejerul şede in cap (Fig. 1) şi se continuă cu un, cordon, aşedat în şira spinărei, numit mâduiva Spi- - nărei, 

| Nasul, urechile, limba şi ochii stau de-a-dreptul în legătură, cu creierul, prin fire numite nerti, iar mA- 
nile, picidrele, spinarea şi pielea ce le acopere, tot prin 
nervi, stau în legături cu măduva spinărel. 

Dintre tâte părţile omului, cinci, şi anume: nasul, limba, ochii, urechile şi pielea, 71 fac să simtă, adecă să aibă cunoscință despre ceia ce se petrece în. năun- 
trul lui şi în afară de el; Ele, vestind creierul de împre- 
Jjurările în cari se găsesc, deştâptă În PI. cunoştinţe ; 
folositore vieţej. Pa 

Ori da câte ori una din aceste părti se gisesce 3 > în Yeri o împrejurare, se.deşteptă în oni- una -sau mai” 
multe cunoscinţe, Exemplu: âtingând cu mâna o bu- 
cată de shâţă, se deştepră în om cunoscința că e tare şi rece; punând pe limbă o bucăţică de zahăr, se de- 
şteaptă în: om cunoscința că e dulce; etc. 

vă, .
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Cunoscinţele cari se deştâpti în om prin mijlocul 
uneia, din aceste pârţi sunt cu. totul deosebite de cele 
cari se deştâptă în-el prin mijlocul celor alte. Aşia, 
alt-fel sunt cunoscinţele cari se deștâptă în. om prin 

„mijlocul ochilor şi alt-fel sunt cele cari se deştâptă în el 
"prin mijlocul limbei, al urechilor, al nasului şi al pielei. 

Simţuri. — Simţuri se_numesc însuşirile ce are : 
„omul de a căpăta prin mijlocul ochilor, al urechilor, 
al nasului, al limbei şi al pielei, cunoscinţe despre ceia 
ce există şi se petrece împrejurul luj. 

Omul are cinci simţuri: simţul "zederei, al au- 
ului, al mirosului, al gustului Şi al actului sau al pi 
păituluă.: Aa | 

Cu simţurile. omul descopere calităţile materiei 
şi schimbările ce sufere în fiinţa sau în posiţiunea ej, 
Cu fie-care simţ în parte descopere numai unele cali: 
tăâţă şi unele schimbări ale materiei, iar cu -tâte îm: 
preună "1 descopere tote calităţile şi tâte schimbările - 
la cari este supusă. - 

1 II 
Constituţiunea materie. — Materia se crede că 

este. formată din părticele aşia de mici, în cât omul, „Cu simţurile lui, nu e în stare să le cun6scă. Acestor. „părticele li s'a dat numele de atomi. | 
„ Forma atomilor se crede că este. sferică, de dre 

ce sfera este forma cea, maj simplă, 
Atomil nu sunt. toţi de acelaşi fel, căci de ar fi, 

t6tă materia ar avea aceleași calităţi. 
“Materia are calităţi după felul atomilor cari o for- in€ză, Aşia, pentru că atomii cati formâză materia fierului sunt diteriţi de aceia cari formâză materia lem- nului, calităţile fierului Sunt, deosebite de ale lemnului.



Molecule. — Atomii se „crede că sunt asociaţi între 
"ei în grupe, asemenea mici, cărora s'a dat numele de - 
molecule, 

Forma moleculelor . este diferită de a atomilor, 
nu este sferică ci poliedrică, 

„Moleculele, ca'şi atomii, nu sunt lipite unele de 
altele, ci printre ele, se află nisce locuri, cam ca şi ele 
de mari, numite spațiuri inter moleculare. 

 Spaţiurile intarmoleculure nu sunt gâle, ci se crede 
că, sunt, pline cu o materie, mult mai subţire de cât 
aerul, numită eter. 

Materie simplă şi. materie compusă, — Dacă ma- 

teria are moleculele formate dintrun singur fel de atomi 
- se numesce simplă sau elementară, iar dacă le are for- 
-mate din :două sau din mai multe feluri se numesce 
compusă. | 

Afinitate. — se n numesce afinitate puterea care ţine 
atomii apropiaţi unii de alţii... 

Coeziune, — Se numesce coeziune puterea c care ține 
moleculele apropiate unele de altele. | 

Coeziunea este cu. atât :mai mare sau cu atât 
mai mică, cu cât moleculele se pot despărţi mai cu 

„anevoinţă sau mai cu înlesnire. Aşia, coeziunea, fierului 

este mai mare de cât a apei, pentru că mai cu ane- 
voinţă să despart moleculele fierului. de cât 'ale apei. 

IL 

Corpuri. — O parte din materie, mare sau mică, 

se numesce corp. O fâie de hârtie, un bob de nisip, 

o bancă, o casă, un om, ete,, sunt corpuri, pentru că 

fie-care este .o parte din materia, nemaărginită. 

Corpuri simple si corpuri compuse, — Din punc- 

tul de vedere al! felului de materie din care sunt for- 
mate, corpurile se impart în simple şi compuse, 

!
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Se numesc corpuri -simple tâte acelea cari sunt 
formate din materie simplă. Exemplu: oxigenul, hidro- 
genul, azotul, carbonul, fierul, cuprul, plumbul, aurul, 
argintul, etc. | 

„+. Se numese corpuri compuse tâte acelea cari sunt 
formate din materie compusă, Exemplu : apa, aerul, 
rugina, creta, etc. e 

Corpuri solide, corpuri licide şi corpuri gazose,— 
Din punctul de vedere al coeziunei, corpurile se împart 

"în solide, licide şi gazose. 
-* Se numesc corpuri solide. tâte acelea cari au o 

coeziune mare. Exemplu : pietrile, lemnele, etc. Pentru 
ca să le desfacem moleculele sau să rupem o parte 
din ele, trebuie să întrebuinţăm o putere mare. 

Se numesc corpuri licide tâte acelea cari au o 
coeziune atât de mică, în cât moleculele alunecă unele - 

“peste altele, Exemplu: apa, vinul, spirtul, untul-de- 
lemn, mercurul, etc. Pentru _ca, să luăm o parte din 
ele, întrebuințăm o putere mica. 
„Se numesc corpuri gazose tâte acelea cari nu au 
coeziune. Exemplu: aerul, vaporii, fumul, hidrogenul, 
ete. Moleculele lor alunecă unele peste altele. şi se de- 
pârtsză unele de altele, necontenit. Aşia, fumul i6să 
din coş strâns în formă de colsnă Şi cu cât se ridică 
în aer, cu-atât se răsfiră, Ia 

Observare. — Corpurile licide şi cele gazose se mal 
numesc şi fluide sau curgitore, | 

Corpurile solide au o formă hotărâtă; ele 'și pă- 
streză forma când se schimbi vasul în care sunt 
puse. Corpurile fluide nu au 0 formă hotărâtă; ele 
“ȘI schimbă forma câna se schimbi vasul în care sunt 
puse. Exemplu: o pistră păstrezi aceiași formă, când 
este pusă întrun pahar sau înt'un castron, iar apa. 
ia forma, interiorului” paharului, când este pusă în pa: 
har, şi pe a interiorului castronului, când este pusă în - 
castron.
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Corpuri  pământesci si corpuri ceresc. — "Din 
- punctul de vedere ai Fisiografiet. sau al descrierei. Na: 

turei, corpurile se împart în pâmentesci şi ceresci.. 
Se numese corpuri pămentesci acelea cari - fac 

parte din materia din care -este format Pămentul şi 
tot ce ţine de el, Exemplu: Pietrele, lemnele, apa, aerul, 
animalele, etc... - : | 

Sa numesc corpuri cerescă acelea cari nu fac parte . o 
din materia, din care este format Pămentul, nici din! 
ceia ce ține de el. “Bxemplu : Sorel, Luna, Stelele și 

"tote câte sunt pe cer. | | 
” Univers sau Natură. —' Pământul împreună cu 
„corpurile ceresct, cu locurile ce. le desparte şi cu tot 
ce este cunoscut sau necunoscut, se numesce Univers 
sau Natură, - - | 

Spaţiu, — Spaţiu se numesce locul iernărginit în 
“care sunt aşedate tote corpurile din Natură. | 

; « Volum. — Volum se numesce locul ce ocupă un 
corp în spaţiu. Exemplu: Volumul Pămentului, al unel -- 
case, al unui om, etc., este locui ce „ocupă Pămentul, - 
casa, omul, etc, în spaţiu. 

Masă. — fasa .unul corp :se nu mesce cantitatea, . 
de' materie din care e > format, 

. 

Observare. — Volumul şi masa unui corp atirnă de la: 
felul'şi desimea moleculelor lul. 

Două corpuri pot să abă acelaşi volum fără să aibă 
aceiaşi masă, şi invers, pot să aibă aceiaşi masă fără să aibă 
acelaşiă volum. Exemplu: din două 'bucâţi, una de lemn şi! 
alta de fier, de aceiaşi formă, şi mărime, cea de fier e mal grea,- 
adecă are o masă mai mare, şi din două bucăţi, una de lemn 
si alta de fier, de aceiaşi greutate, cea de lemn are un volum 
mal mare. Causa este, ca moleculele fierului sunt de altfel şi 
mal dese de cât ale lemnului.
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Proprietate, —se nu mesce propristate a unui corp: 
o calitate 6re-care a lui. Exemplu: zahărul este alb,. 

„tare şi dulce, adecă are calitatea sau proprietatea de 
a fi alb, tare şi dulce. | 

Proprietăţi generale şi proprietăți particulare. — 
- Corpurile au “două feluri de proprietăţi: generale şi 
Particulare, . 

Se numesc proprietăţi generale acelea prin cari 
corpurile se asâmână unele cu altele, iar proprietăţi 
particulare acelea prin cari se deosibese unele de altele. 

Ca exemplu de proprietăți generale sunt: întin- 
derea şi împenetrabilitatea, - 

Ori ce corp are întindere, pentru că ocupă. un 
loc: în spaţiu. Exemplu : banca, tabla, creta, etc., au 
întindere, pentru că ocupă un loc în porțiunea de spa- | 
țiu mărginită de păreţii clasei. | 

Corpurile sunt impenetrabile, adecă nu se pot 
pătrunde, pentru că nu pot să ocupe de-o-dată acelaşi 
loc în spaţiu. Exemplu: dou bănci ocupă de-o-dată 
două locuri în porţiunea de spaţiu "mărginită de pă- 
Teţii clasei; ele nu pot să intre una într'alta, Pentru 
ca de o-dută s să ocupe un singur loc. 

Ca exemplu de proprietăță particulare sunt: ma- 
deabilitatea, ductilitatea, tenacitatea şi elasticitutea.  — 

Un corp se dice că e maleabil dacă se întinde în | 
foi subțiri, când e bătut cu ciocanul sau e silit să 
trecă printre două corpuri tari. 
„Un corp se dice că e ductil dacă se întinde în 

fire subţiri, când e silit să trecă prin găuri, din ce în 
ce mai mici, fâcute din o placă de oţel sau de alt.ceva. 

„ Dintre tote corpurile; airul este cel mai ductil 
şi cel înai maleabil. "
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Un corp se dice că e tenace dacă, fiind în formă de 
fir sau 'de vargă, nu se rupe, când e tras în lungime. 

Dintre iâte corpurile, fierul este cel mai tenace. 
| Un corp se dice că e elastic dacă 'Şi schimbă forma, 
când o putere Gre-care lucrezi asupra lui Şi dacă "și 
0 recapătă, când puterea înceteză de a mai lucra. 

"Exemplu: o bucată de gum-elastic este elastică, pen- 
„tu că dacă e trasă puţin de capete se lungesce, iar 
dacă e lăsată în libertate se scurtâză, Şi ajunge la forma, 
ce avusese mai nainte, Tot asemenea, o nuia este ela- 
stică, pentru că. dacă este silită puţin se încovâie, dar - 
dacă e lăsată liberă se îndrepteză. 

V 

Fenomen. — Se numesce fenomen o schimbare, 
de ori-ce fel, în fiinţa sau în posițiunea materiei. 
Exemplu: topirea gheţei, arderea lemnelor, curgerea, 
apelor, ete., sunt fenomene, pentru că în timpul când 
gheţa se topesce şi în timpul când lemnele ard se pro- 
duce o schimbare în fiinţa lor, iar în timpul cană apele 
curg se produce o schimbare în „posiţiunea lor. 

| Fenomen fisic şi fenomen chimie. — Fenomehele 
sunt de două feluri: fisice Şi chimice, 

Dacă schimbarea ce sufere materia este trecătâre 
şi dacă prin acestă schimbare nici i se măresce nici 
i se MiCŞOreză greutatea, fenomenul se numesce fisic. Exemplu: Ingheţarea apei, topirea gheţei, etc,, sunt 
fenomene fisice, pentru că apa îngheţând se mai umflă 
sau işi mai măresce volumul, şi pentru că ghâţa. to- 
pindu-se se mai strânge sau își mai micşoreză volu- mul, dar greutatea nu se schimbă, căci tot-de-a-una, dinti”un kilogram de apă. care înghâţă resultă un ki- __ logram de &heţă, și 'dintr'un kilogram de ghâţă care . „se topesce resultă un kilogram de apă.



ll 

Dacă schimbarea ce sufere materia nu este tre- 
cătore. şi daci prin acâstă schimbare i se măresce 
sau i se micşorezi greutateu, fenomenul se numesce 
chimic. Exemplu: arderea cretei, ruginirea fierului etc., 
sunt fenomene chimice, pentru că. creta ardend își 
micșoreză greutatea, iar fierul ruginind își măresce 
greutatea. . 

Causele fenomenelor, — Ori-ce fenomen are o 
causă care *] produce. Aşia, gheţa se topesce la căl- 
dură; căldura, prin urmare, este causa fenomenului 
topirea gheţei. 

Numiri date fonomenelor. —Dupe causele cari le 
produc, fenomenele se numesc: calorifice, oplice, elec- 
trice, magnetice, etc., dupe cum sunt produse de cal. 
dură, de lumină, de electricitate, de magnetism, etc. 

Observare. —Inv&ţaţii "i dau cu părerea, că atomii ma. 
teriel se mişcă neincetat, şi că mişcându-se întrun fel sau: 
într'altul, mai iute sau ma! încet, lucrâză necontenit unil asu- | 
pra altora şi se produce căldură, sau electr icitate, sau lumină, 
Sau magnetism, sau de-o-dată două sau mai multe din causele 

" fenomenelor. | 
Adevbrata 'causă a tututor. fenomenelor, aşia: dar, este 

mişcarea atomilor. , 

VI 

Căldura. — Căldura este causa fenomenelor ca- 
lorifice. | 

| Sorginte de căldură. — Se: numesce sorginte de 
căldură locul unde se „produce şi de unde plecă căldura, 
Exemplu: S6rele, focul, etc. 

Infiuența căldurel asupra corpurilor, — 19. Că. 
dura dilată corpurile, adecă, le face să și mai mărâscă 
volumul. 

110. Căldura, transformă corpurile, adecă le face 
să trecă dintr'o stare într'alta.
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Dilataţiunea corpurilor solide. — Dilataţiunea, cor. „_ purilor solide din causa căldurei se dovedeşte prin ur- „__mMătorea experiență: O shiulea de fier (Fig. 2) atirnată - E - de un fir, tree cu Gre-care înles- 
nire, când e rece,. printr'un ine] 
de metal sau de lemn; dupe ce! 
se încăldesce nu: mat trece. A. 

„c6sta însemnâză, că "și măresce 
„= voluinul în timpul încăldirei. - 

| Dilataţiunea corpurilor li- 
'cide. — Dilataţiunea, corpurilor. li- 

„cide din causa căldurel se dovedesce 
prin - urmât6rea experienţă: Se. | Fe2 umple” cu mercur: un balon de sticlă cu gâtul lung Şi subţire (Fig. 3), astfel ca mer- . curul să se Tidice pe gât, până la Gre-care înălţime. . | | „ Se'pune dedesuptul balonului o lampă de! 4 spirt aprinsă. Peste 'cât-va timp se vede, 

că, mercurul se: înalţă, din ce în ce, în ga. 
tul. balonului. Acâsta însemnâză, că'și mă- „„Yesce volumul, o: _ 

ai Dilataţiunea corpurilor gazâse. — Pen. 
“tru a proba dilataţiunea corpurilor gazose din 
„causa căldurel, se face vrmăt6rea, experienţă : 

„ Beia un balon de sticlă cu gâtul lung (Fig. 4) „Fie. %" şi cu lumina subţire ca un; fir de păr. Ba- lonul. fiind plin. cu aer, se târnă în el o! picătură de - - Mercur, care se cobâră, în jos pe gât, până la un loc. 
unde se opresce şi în- 

    

chide, ast-fel, în balon, - 
3. un volum Gre-care de - 
aer. Se pune dedesup- 

, - >. tul balonului o lumpă - de spirt aprinsă şi îndată, se observă, că picătura de mercur se Tidică. pe gât, în sus, Acâsta însemnză,. că aerul închis își măresce volumul. o 

a
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Explieare. — Dilataţiunea corpurilor se explică ast: fel: 
căldura silesce atomil să se misce mal repede, din care causă 

„moleculele se mal departeză unele ds altele şi volumul cor- 
-pului se mai mâresce, ! 

Temperatura. —- Prin Temperatura unui corp se 
înţelege gradul de îngrămădire a căldurei în masi hi. 
 “Aplicaţiuni, — Pe dilataţiunea corpurilor este ba- 

zată construcţiunea termometrelor. 

VII. sf 

- Termometre. — Se: numesce termo- 
metru ori-ce instrument, cu care se mă- 
soră temperatura, corpurilor. | | pa 

Termometre eu liciae.— Sunt multe Ie 
feluri de termometre, dar cele mai des 
întrebuințate sunt termometrele cu licide. 

Deseriere. — Un termometru cu licid 
(Fig. 5) se compune din un tub de sticlă, 
„cu păreţii groși Și cu lumina subţire ca 
un fir de păr. - _ 

Tubul ește închis şi la un. căpătâiii 
are o umflătură, numită vesertoriu, plină 
cu un licid. Este aședat, în posițiune 
verticală, pe o tabliţa de lemn sau de . 

“metal. 

Pe tub sau pe tablită sunt, „trase - 
" nisce liniuţe, egul depărtate între ele Şi - 
numerotate. Liniuţele acestea, formeză 
scara de gradațiune. 

Depărtarea între două liniuţe se nu- 
mesce grad. Gradele 'se însemneză cu un: 
Mic Zero, pus, ceva. mai sus, la drâpta 
ţifrei care, represintă, numărul lor. Teri Cru:   

  
            



| Una din liniuţe este numerotată cu ţifra 0. De 
la acesta plecând, în sus sau în jos, se socotesc gra- 
dele. Gradele în sus de zero sunt grade de căldură, 
iar cele din jos grade ds frig. 

Gradele de. căldură se însemnză cu --, iar cele . 
de frig cu —. Aşia, - cinci ' grade de căldură se serie - + 5%; cinci grade de“frig se scrie —p0 : 

La zero grade nu se pune nici + nică —, ci se 
scrie simplu 00. * DE | La; 0% se topesce ghâţa sau înghâţă apa; la + 
100" fierbe apa Şi produce vapori. _ 

Manipulațiune.—. Ca să constatăm temperatura | 
unui corp, '] punem în contact cu. Teservoriul termo-: metrului și "1 ţinem câtva. timp. . 

„Dacă corpul este mai cală de cât licidul. din re- 
servoriu, dă căldură licidului, care se dilată, se ridică în 
sus până când capătă temperatura corpului şi atunci 
se opresce, , | 

Dacă corpul este mat rece de căt licidul din re- 
servoriu, absârbe din căldura licidului, care se con- 
tractă, se scoboră în jos, până cână capătă tempera: 
tura corpului şi atunci se opresce, - _ 

Numărul cu care este. numerotată liniuţa, în 
dreptul căreia s'a oprit: licidul, arată temperatură cor: 
pului. A e 
„:. Când corpul este tot aşia de cald sau tot așia 

de rece cu şi licidul din reservoriu, licidul nici nu: 
pierde nici nu absârbe căldură, - şi. prin urmare stă. 
pe loc. | | „IL Ca să cunâscem gradul. de căldură al apei 
dintro bae, cufundăm în ea termometrul. Numărul 
scris la liniuţa în dreptul “căreia se opresce _licidul, arată temperatura âpel. E 

Termometre cu mercur şi termometre cu al- 
- cool. — Se numesc termometre cu mercur acelea, în 

,
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reservoriul cărora se află mercur, iar termometre cu! 

alcool acelea în reservoriul cărora se află alcool. 

Termometrul cu mercur este cel mal des între- 

buinţat, pentru că mercurul îndeplinesce condiţiunile 
următâre : 

1; Pâte să fie curat şi prin urmare să se dilate 
regulat; şi, 

2%, Când se pune în contact cu un corp, pierde 
sau câştigă repede căldura de la el; aşia, că ia lesne 
temperatura lui și prin urmare se dilută repede. 

Friguri mal mari de —390 nu pâte să arate, 

pentru că mercurul înghâţă. La, asemenea geruri se 
întrebuințează termometrul cu alcool. 

Termometrele: Cslsius şi Râaumur, Re 

— "Termometrul Celsius şi termometrul A 9 
Reaumur (Fig. 6), numite aşia dupe nu- + ] 
mele inventatorilor lor, se deosibesc. nu: „cepe iae 
mai prin scara de gradațiune., | 

Gradele lui Râaumur sunt mai mark 
"de cât ale lui Celsins. Aşa, 50 C.=40R, 
prin urmare 100% C= 800 R; astfelg. că 
dupe Râaumur temperatura la care fierbe 
apa este —- 80», | 

Termometrul Celsius se mai nu-- 
mesce și termometrul centigrad. 0. 

Observare., — Mâna. omului înlocu- 
esce termometrul, în tâte împrejurările 
în cari nu se cere ca temperatura  cor- 
purilor să fie: esact cunoscută, | 

"Când punem mâna pe un corp, qi- 
“cem că este cald sau rece, dupe cum bi 
simţim căldură sau răcâlă, a bt: 
„Un corp, casă ni se pară cald, tre. i, 

Duie să âibă un grad de căldură mai Mare Fig, 6.—Termome- 
de cât al corpului nostru, iar ca să pi tii istussiai 
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se pară rece, trebuie să aibă un grad de căldură „mai mic, 
” Corpul omului sănătos are 370 de căldură. Dacă vcm pune mâna pe un corp cu un grad de căldură mai mare de cât 37%, atuncy mâna va absorbi o parte din căldura acelui corp şi Dol "vom _ simţi căldură; din contră, dacă vom pune mâna pe un corp'cu un grad - de căldură mai mie de cât 370, atunci corpul va ab- | sorbi 0 parte din căldura mânei şi noi vom simţi r&c6lă, Cu mâna putem deosebi “corpurile reci de „cele calde; putem deosebi, chiar, un Corp cald de un altu] “mai cală, Deosebirea, însă, o putem face, numai pentru . corpurile a. căror temperatură este coprinsă între 0. Şi 4.70%, pentru că corpurile” cu temperaturi mai mari „de +70 sau mai miei de 0 ne causeză. durere, când : punem mâna pe ele. . | _ 

De altmintrelea, cu ajutorul mânei nu putem cun6sce de cât întrun mod neesact deosebirea între . temperatura a două Sau mai multe corpuri, chiar când . : va remâne coprinsă între 00 şi + 700, 
e 

VI 
Transformările corpurilor. — Corpurile se_trans- formă sau tree dintr'o stare: într'alta, atunci când se. „Schimbă împrejurările în cari se. află. Exemple: apa la frig se transformă, în Shâţă, adecă” trece. din stare licidă în stare solidă; apa Ja caldură se transformă în: ăburi, adecă trece din stare licidă în stare gazosă, Transformarea unui corp ia numiri deosebite; dupe starea, în care se află, dupe aceia: în care trece şi dupe imprejurările în car se face trecerea. Aşia, pentru transformarea corpurilor solide” în licide avem | topirea și disoluţiunea ; pentru transformarea corpurilor |
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licide în gazâse vaporisaţiunea ; pentru transformarea, 
corpurilor. gizse în licid3 condensaţiunea şi pentru „transformarea, celor licide în solide solidificațiunea. 

“'Topire. — Topire se numesce trecerea unui corp din stare solidă în. stare licidă, prin influenţa căldurei. 
Un corp când se topesce absârbe căldură, Acest „ adevăr se probeză prin următbrele experiențe: 

„1. Dacă ţinenă în mână 0 bucată de ghâţă, obser. văm. două lucruri: 16, Shtţa se topesce şi 2%, simţim răc6lă, din ce în ce mai mare. ăi ” 
Explicare: Ghâa se fopesco, pentru că abs6rbe căldură, din corpul nostru. Când corpul nostru pierde din căldura -luj „simțim xăcâlă, 

d 

1 
ST 
9
 

II. Dacă amestecăm apă caldă cn ghâţă, obser- văm „două lucruri: 1%, ghâța, se topesce şi 2%, apa se răcesce, . | | - = 
| Explieare: Apa se râcesce, pentru că pierde din câldura "ei. Căldura pierdută de apă topesce ghsţa, 

Tâte corpurile au trebuinţă de căldură, pentru ca, să se -topâscă, dar nu tâte au trebuinţă de ace- laşii grad de căldură, "Unele, cum e Jheța, se topesc când le ţinem în mână, sau. în gură; altele, cum e .- cera,.se topesc la flacăra, unei luminără; pluinbul, cosi- torul se topesc la căldura focului de „lemn ; argintul, aurul se topesc la călduri forte mari, . iar cărbunele, varul nu se topesc nici la căldurile cele mai mari, pe „cari le-au putut produce Gmenii. . 
Explieare:-'Topirea corpurilor se explică ast-fel : căldura . 

. . . . Ri . 
- A : 

„“silesce atomii să se misce mal repede şi să se depărteze uni de alţii, din acâstă cansă coeziunea devine atât de Mică, în cât . ă moleculele 'alunecă unele peste altele. 

”„.. Disoluţiune. —Se numesee disoluţiune trecerea - -; unui corp din stare solidă în stare licidă, pria ajutorul unui alt licid. | 
„52272.— Fistografie, ' 

"
o
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Exporionţă : Dacă punem 0 bucăţică de zahiur 
întrun pahar cu apă, constatăm două lucruri: 19, za- 
hărul peste cât-va timp nu se mai vede şi 2, apa se. 
îndulcesce. 

Explicare : Zahărul 1 nu so mal vede, pentru că molecu-" 
„ele lul.se depărtâză unele de altele şi se împrăştie printre 
moleculele apel. - 

„ Când gustăm apa ni se pare dulce, pentru că pe lângă 
moleculele apel ajung pe limbă şi o parte din moleculele za- 
hărulul, 

> solubil în acel licid. Exemplu: zahărul este solubil în apă. 
Un licid, în care se disolvă un corp solid, se gice 

că este disolvator sau disobant al acelui corp. Exemplu: 
apa este disolvator sau disolvant al zahărului, 

“Observare. — Sunt împrejurări cari ajuță sau îm- 
piedecă disoluţiunea. — Exemplu : apa caldă disolvă mal . 
repede şi mal mult zahăr de cât cea rece, | - 

Explicare: Pe lângă apă, mal este şi căldura absorbită - 
de ea,:care servesce să despartă şi să împrăștie . moleculele 

“zahărului. | 

 Vaporisaţiune. — Se numesce vaporisaţiune tre- 
cerea unui corp din stare licidă în stare gazâsă, 

Un corp licid, când se transformă în vapori, absârbe 
căldură, Acest fapt se probeză prin următorele experienţe: 

I. Dacă udăm mâna cu apă şi O ţinem. în 'aer, 
“observăm două lucruri: 1, mâna, se usucă şi 2%, sim- 

țim r&câlă. 

Explieare: Mâna se usucă, pentru că apa se transtorină 
în vapori, carl se răspândesc în aer. 

Simţim r&câlă, pentru că mâna pierde o parte din căl- 
dura ei, po care o absârbe apa, când se transformă i în vapori. 

ÎN 

Corp solubil şi corp: disolvator sau disolvant. — 
Un corp, care se disolvă întrun licid, se dice că este 

ţ 

X. * 

n
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II.. Dacă înfăşurăm reservoriul unui termome- 
tru cu bumbac ud 'şil ţinem în aer; observăm două 

„Jucrură: 1%, bumbacul se usucă şi 20, mercurul se may 
coboră, 

Explicare: Bumbacul se. usucă, fiind-că apa sau licidul cu care era udat se transformă în vapori. . 
Mercurul se coboră, pentru că pierde. o parte din căl-. dura lui, pe care o absârbe âpa sau licidul când se transformă în vapori. | 

Numiri date vaporisațiunei, — Dupe modul cum 
se formeză vapori, vaporisaţiuea, ia numele de evapo- rațiune sau de fierbere. 

Vaporisaţiuneu ia numele de evaporaţiune, atunci 
când vapori! nu se formeză de cât la suprafaţa, lici... dului, iar de fierbere, atunci când vaporii se forin6ză 

"în. tote părţile licidului. 

Evaporaţiune.— Se numesce evaporaţiune trăns- 
formarea unui licid în vapori. In timpul evaporaţiu- Nei, vaporii se formeză numa! la suprafaţa licidului, 
jar licidul este liniştit. sau e pus în mișcare de o 
causă, care nu atârnă de-a-dreptul de căldură, cum e curgerea apelor sau mişcarea lor din causa, vânturilor. T6te apele de pe Piment se evaporâză, dar nu produc vapori în aceiaşi cantitate, în ork-ce împrejurări. Printre împrejurările cară impiedică sau ajută e- vaporațiunea sunt: 

1. Temperatura aerului înconjurător, —Cu. cât aerul înconjurător va fi mai cald sau mul rece, cu atât evaporaţiunea se va face mai repede sau maj încet. Exemplu: vara, bălțile formate de ploi se usucă mai repede de cât tâmna. 

Explicare: Pentru ca bălțile să se usuce, trebuie ca apa din ele să se evaporeze. | 
- Pentru ca apa să se evaporeze, trebuie să absorbă căldură. Căldura se absorbe din aer. i
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A Dacă “aerul va fi nai cald, se.va evapora o aceiaşi can- 

titate de apă, întrun timp mal scurt de cât dacă va fi mal rece. : 

| Pentru că vara aerul este ma! cald de cât tâmna, de aceia 
bălțile se usucă mai repede în timpul verei de cât în timpul 

tâmnel.. 

II, Umiditatea aerului înconjurător. Cu cât ae- 

ra înconjurător va fi mai umed sau mai uscat, cu 

atât evaporaţiunea se va face maj încet sau mai re- 

pede. Exemplu: într'o zi senină, rufele ude se usucă 

mai curând de cât într'o di nor6să,. 

"Expliears: Vaporil formaţi din ape se. ingrămâdesc în 

„aer. Cu cât, însă, se îngrămadesc, cu atât împedică formarea 

altora. 

„ -IN dilele senine, se. găsesc în aer mal putini vapori de 

"cât în gilele nor6se; apa din rufe pâte să se evaporeze mai cu 

înlesnire în timpul lor r şi, prin urmare, rufele pot să se usuce: 

mal curând. ” : 

- III. Reînoirea aerului înconjurător: —Cu cât aer a 

înconjurător se înojesce mai repede sau mai încet, 

cu atât evaporaţiunea este mai mare sau mai mică. 

Exemplu: când bate vântul, Pamântul se usucă mai 

mult şi mai repede de cât când nu bate. “ | 
Explieare: Vântul când bate, "terăsce vaporii din aer şi 

n duce în altă parte. 

Aerul “înconjurător descărcânău- -se de vapori, pote să se 

încarce cu alţii. 
Apa din Pământ, fină- că nimic nu se opune la primirea 

vaporilor, se -evapor6ză neincetat şi, ast- fel, împuţinendu- se, 

Pământul se. usucă. 
„Când vântul nu bate; vaporii din aer se opun la venirea 

altora. Apa neputând să se evaporeze, nu se împuțineză repede 

şi, prin urmare, Pamântul se usucă mai anevoie. 

| Ă 

Fierbere. — Se numesce fierbere transformarea 

unui licid în vapori. In timpul fierberei, vaporii se for- .
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meză în tote părţile licidului, iar licidul este pus în 
mişcare de o causă care atârnă de-a-dreptul de căldură, 
când fierberea se face în aer. 

Tâte licidele fierb, când sunt puse la căldură, dar 
pentru ca să firbă, nu au tâte trebuinţă de acelaşiii 
grad de căldură. Acest adevăr se pote învedera prin 
următârea experienţă: Se pune la foc două vase de 
acelașii fel, unul cu spirt şi altul cu apă, şi se în- 
troduce în fie-care câte un. termometru. Peste cât-va 
timp, spirtul- începe să fierbă și termometrul din el 

“arată 4- 79%; mai în urmă, incepe şi apa, dar termo: 
metrul din ea arată 4-1000. Acâsta însemn6ză, că. în 
aceleaşi împrejurări aflându-se apa şi spirtul, apa ca 
să firbă, are trebuinţă de un srad mai mare de căl-: 
dură de cât spirtul. . 

Un licid, dacă se află în. aceleași împrejurări, 
“fierbe -tot-de-a-una la acelaşii grad de căldură ; când, 
însă, împrejurările se schimbă, se schimbă şi gradul 
de căldură la care fierbe. 

Printre împrejurările cari grăbesc sau întârdie 
fierberea, pentru ori-ce licid, sunt: A 

10. Desimea aerului înconjurător.—Cu: cât aerul 
înconjurător vu fi mai des sau mai rar, cu atât fierbe- 

- rea, începe. mal curând sau 'mat târdiu. Exemplu : apa 
în virful munţilor înalță fierbe la un grad mai mic 
de căldură, de cât pe câmpii. Așa, în, virful muntelui 
Blanc apa fierbe la + 85%; în virful muntelui Saint 
Gothard fierbe la -+ 92, iar pe câmpii la + 100. 

Explicare: Apa când fierbe absârbe căldură. 
„Căldura absorbită de apă e întrebuințată să facă două 

lucruri: 19, să o transforme în vapori şi 20, să învingă greuta- 
tea aerului, care apasă pe suprafaţa el, Pentru ca vaporii să 
pâtă ieşi afară. - 

„In verful munţilor, aerul find ma! rar de cât în câmpii, 
greutatea lui e mai lesne de învins; de aceia apa are trebu- 
ință de mal puțină căldură, pentru ca să fierbă. 

În câmpii, aerul fiind mal des de căti în vârful munţilor,
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greutatea lui e mai anevoie de invins; de aceia apa are tre- 
buinţă de mai multă căldură, pentru ca să fi6rbă. 

In general, cu cât ne vom ridica mal sus, cu atât aerul 
e mal rar şi cu atât apa fierbe la o temperatură mai mică. 

Il”. Materia păreţilor vasului. — Cu cât materia din: 
care sunt făcuţi păreţii vasului se încăldesce mai cu- | 
rând sau mai târdiu şi cu cât lasă căldura mai lesne: 
sau mai anevoie să trecă prin eă, cu atât fierberea 
începe mai curând sau mal târdiu. Exemplu: apa fierbe 
mal curând într'un vas de aramă de cât întrun vas 
de pământ, 

Explieare : In apropiere de foc sau de căldură este pă- 
retele vasului. Dacă păretele vasului este format din. un fel 
de materie, vare respinge căldura sau care primind'o nu o dă 
apei,. atunci apa .neavend de unde absorbi căldură, nu fierbe. 

Pământul primesce şi dă căldura mai anevoie de cât 
arama; de aceia,.apa înti'un vas de pământ se incăidesce şi 

" fierbe mal târdiu de cât într'un vas de aramă.. ! 

' III. Grosimea păreţilor vasului. —Cu cât păreţii 
vasului vor fi mai groși sau mai subţiri, cu atât fier- 
berea va începe mai târdiu sau mai curând. Exemplu: 
din două caldări de aceiaşi formă, cu aceiași cantitate - 
de apă și puse la aceiaşi căldură, aceia va fierbe mai 
curând, care va avea, păreţii mai subţiri. 

v 

Explicare: Pentru ca fierberea să încâpă, trebuie mai 
ântâiă să se încălgescă păreţi! vasului şi apoi apa. 

Dacă păreţit: sunt groşi, se încăldese mai anevoie şi, 
prin urmare, apa din vas se încăldesce mal târgiu şi fierbe 
mai târgiu, iar dacă păreţii sunt subţiri, se, încăldese mai lesne 

- Şi, prin urmare, apa din vas se încâldesce mai curând şi 
fierbe mai curând, 

XI 
ă Condensaţiune. .—. Se numesce condensaţiirne 

trecerea, unui corp din stare gazâsă în stare licidă.
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Răcâla este o causă care produce condensarea, vapo- 
rilor şi- se prob&ză prin următrea experienţă: 

Aducem într'o cameră încălditi un pahar rece şi 
uscat, Vaporii din aerul. din cameră, îndată ce 'dau de 

pahar,. se condensâză și *1 acopere cu un strat subţire 
de câţă sau de apă. - 

Vaporii, ca și ori-ce gaz, când se condenseză, pierd 

"din căldură. Acest fapt. se probeză prin urmâtorea, ex- 

periență : 

Dacă facem ca aburii, cari ies dintr”an cazan cu 

apă, să trecă printi” un tub rece, două lucruri se în- 

templă: 1%, păreţii tubului se încăldesc și 2%, vaporii 
se condensâză. 

Explicare: Pâreţii tubului se încăldesc, pentru că ab-" 
sorb câldura de la vapori, iar vaporii, pierdend din căldură, se_- 
transformă în apă. 

Dacă păreţii tubului nu sunt r6cI, vaporii trec prin el 

- fără să se condenseze. - 

Aplicaţiuni. — Pe fierbere şi pe condensaţiune se, 
bas6ză distilaţiunea. 

Distilaţiune. — Se numesce distilațiuna o opera- 
ţiune prin care se curăţă apa sau alte licide, de dife. . 
rite substanţe ce ar ţine în disoluţiune snu cu cari ar 

"fi amestecate. - 
Apa. curăţită prin acestă operaţiune se numesce 

apă distilată. 
Aambie, — Aparatul care servesce la distilaţiune 

se numesce alambic (Fig. 7) şi se compune din urmă- 
t6rele părţi: , 

î9, O căldare A, — în care se pune apa 'sau 
licidul ce trebuie să se distileze — acoperita cu.un 
capac 5; 

„0 ţâvă dreptă B, care plecă din partea de 
„sus a “pacii Ă 

3, O altă ţevă sucită în formă de spirală E E, care 
are o umflătură D, la locul unde se îmbucă cu ţâva B';
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4, Uh ră&citor” sau o putină plină . cu „apă rece 
CC, în. care, e , aşedată țeva DE E'; 

  

  

  

Fig, î. — Alaubic, 

5, Un vas H, în care se primesce licidul distilat ; PRI 
6%, un tub. FF, care plâcă de la partea infe- . 

 ridră a putinei, se ridică drept în. sus pe langă ea, şi | 
se termină cu o: pilnie ; 

i 7. Un tub G, care.  plâcă de la partea, « superidră 
a putinei şi se cobâră, drept. în jos, pe lângă ea.'E 

- Strîmbat puţin la extremitatea liberă, pentru ca apa 
care va trece prin el să curgă în vasul 1. 

“Aparatul funcţioneză astfel : 
" Dedesuptul căldărei se pune foc. Licidul din că. 

„dare abscrbind căldură fierbe. 
“Vaporii formâţă, fiind: uşori, se ridică în capac şi 

trec ântâiă în ţâva B, apot în ţeva DE E, pentru 
ca să i6să afară, Pareții tevei DEE fiind reci le 
absârbe căldura, iar vaporii condensându- -se formăză | 
licid, care cur ge în vasul EH. : 

„ Observaţie. — Apa, din răcitor trebuie | să fie 
1 | x
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rece şi să se schimbe necontenit, pentru ca - păreţii 
„fevei D E E să fie totdeuuna, reci, căci 'dacă 5e în- 
"căldesc, nu mai pot să absârbă căldură Şi vaporii trec 
“prin $6vă, fără să se condenseze. Premenirea apei se 
face cu ajutorul tuburilor FF şi G._ A 

: Prin pilnia tubului F E” se târnă apă rece. Apa 
rece, fiind mal grea, de cât cea, caldă, . cade la fundul 
recitorului şi ridică în sus apa caldă, care se scurge 
prin tubul G, în vasul 1. o 

II. Alambicul păte să aibă și alte forme. Se obici- - 
- nuesceca ţâva din răcitor să fie sucită în formă de spirală, 
"pentru ca avend o lungime mare, vaporii si nu pâtă 

trece repede și să se condenseze toţi. _ o 

XI 

Solidificare.:— Se numesce solidificare trecerea, . 
unui corp din stare licidă în. stare solidă. Un corp, . 
„Dentru ca să se solidifice, trebuie să. pi6rdă căldură.”. 
Acest fapt să probâză prin următorea experienţă : 

Punem un. termometru în apa dintr'un vas Şi 
constatăm temperatura. Fie de exemplu 4-20. Punem 
apoi vasul la frig. Când apa începe să se răcescă, 
„observăm că temperatura “i scade, încetul cu încetul, 

„până când ajunge la 0; atunci îngh6ță, adeci se 
„Solidifică, | Sa 

„_.. Temperatura la care se solidifică “corpurile nu 
este aceiași pentru tâte. Unele, cum e gheța, se soli- 
difică la 0; altele cum e mercurul, se solidifică la  - - 
— 30; cositorul la +280% aurul la -+1200, In” gene- 

"ral, un corp se solidifică la temperatura la care. se 
topesce. | SI | 5 | 

Printre împrejurările” cani împedică solidificarea 
sunt: Ia :.
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17. Micşorimea vaselor. —Apa i în tuburi capilare nu 

“inghâţă pană la —20, 

“Acâstă împrejurare e de mare folos, pentru că 

apără, plantele de degerătură, în timpul iernei. 

[I?. Mişcarea licidului. — O mişcare repede a licidu- 
lui *1 împiedică ca să se solidifice. Exemplu :. cursurile . 

de ape torențiale nu îngheţă de loc sau îngh6ţă forte 

anevoie, în timpul îiernei, iar apele de lac înghâtă mai 

lesne de: cât cele de riii. 

Explieare: Apa ca să îngheţe, trebuie ca moleculele ei 

„Să se aşede în 6re-care ordine. La apele 'curgătâre, moleculele 

alunecând: unele peste altele nu pot să se aşede regulat; de 

aceia îngheță mai anevoie. 

Oristale.— Se numesc cristale tâte acele” corpuri, 

cară în afară -au o formă regulată geometrică şi în 

năuntru au molecule aşedate regulat. 

“ Formele cu. cari 'se presintă cristalele, sunt 

forme geometrice regulate, terminate: cu muchii drepte 

şi cu fețe plane, cum 'sunt cubul (Fig. 8.), prisma, 

(Fig. 9), etc., iar. moleculele sunt aședate ast-fel, în cât, 

unele lângă altele formâză fire moleculare ; firele mole- 

culare, unele lângă altele, formeză, lame moleculare, jar 

lamele nroleculare, unele peste altele formeză cristalul. 
In natură 5e gă- 

sesc multe cristale. Ca, 

“exemplu sunt: cubu- 
rile “de. sare-de-bucătă- 

"rie; prismele decuarţ, 
etc. 

, Cristalisațiune. — 

- Fie, 8 —Cristal în - Fig.9 —Cristal în. Se numesce cristalisa-. 
furmă de cub.' formă deprismăexa- , .. Ă 

. gonală, terminată la fine mijlocul prin care 
caperea cu câte o pira- 
midă exagonala.. producem cristale. 

“Sunt două mijl6ce înlesnicidse prin care putem 

produce cristale: disobujianea și topirea, 
...  
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Exemplu prin disoluţiune. — Punem sare să se 
 disolve în apa dintr'un vas; lăsând apoi apa să se 
evaporeze, în linişte, sarea se aştdă pe fundul şi pe 
păreţii vasului şi ia forme de cuburi. 

Exemplu prin topire. — Punem puci6să întrun 
vas şi o topim; lăsând-o apoi să 'se Tăc6scă, în linişte, 
se solidifică şi ia forme de prisme subţiri. 

| Grupări de cristale, — Cristalele, în momentul 
formărei lor, se unesc unele cu altele, prin feţe sau 
prin muchii, şi formsză grupe forte complicate (Fig. 10 
şi 11). Ca exemplu de asemenea grupiri sunt figurile 
cari se formeză iarna 

pe g&murile înghe.- » 
țate. | 

Explieare: Apa de 

po g6muri, când în- 

gheţă, cristalisâză, iar 

cristalele formate se 

„unesc între ele in dife- 

rite posiţiuni şi consti: . 

tuesc figuri în formă de Fig 10. Grupe Fig 11.—Grupe 
runze, de arbori, etc, - 

  

Substanțe cristalisabilo şi substanţe amorfe. — 

Se numesc substanțe cristalisavile acelea cari în tim- 
pul când se solidifică cristelisâză. Exemplu: sarea-de- 
bucătărie, puci6sa, etc. 

| Se numesc substanțe amorfe acelea cari so lidi. 
"ficându-se, nu arată nici o urmă de cristalisaţi une, 
Exemplu: sticla, etc. 

- Sticlele de policandru şi alte' obiecte, cari au 
forme regulate date de 6meni, nu sunt cristale. 

XII 
Lumina. — Lumina este causa fenomenelor optice, | 
Sorginte de lumină. — Se numesce sorginte de
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lumină, locul unde se produce şi de .unde plâcă lumina. 
Exemplu: Ș6rele, Stelele, focul, ete. . . 

Corpuri. luminâse gi corpuri luminate. — Pâte 
corpurile câte trimit ochilor omului lumina lor proprie 
se numesc corpuri luminos, iar t6te câte le trimit 
lumina, pe care o primesc de la un corp' luminos. se 
numesc corpuri luminate. Exemplu: S6rele, - “Stelele, fo- 
cul, lampa, etc., sunt corpuri lumin6se ; Pământul, 
Luta, banca, cartea, eic., sunt corpuri luminată. 

Corpuri transparonte gi corpuri translucide. —. 
Se numesc corpuri transparente. acelea prin cari trece - 
tâtă sau aprope tâtă lumina, care cade pe ele, iar cor- 
puri translucide -acelea prin care trece numai o parte 
din lumina care cade pe ele. Exemplu: g6murile, sti- 
clele, apa, sunt cor „puri transparente; hârtia subțire e 
un corp translucid, . | 

Corpuri opace.—Se numesc ' corpuri “opace acelea, 
"- prin cară nu pote trece de loc lumina. Exemplu : lem- 

“nele, Pământul, pietrile, etc. 
Propagarea luminei, — Prin propagarea luminei 

se înţelege modul cum lumina, se r&spândesce de la 
„locul unde se produce. 

” Lumina se propagă în: tâte diresţiunile. — Lu- 
mina se propagă în tâte direcţiunile, Acest fapt se pro- 

„_beză prin următârea observaţie: Ori cât de multe per-. - 
- s6ne şi în ori-ce posiţiune sar aşega cu ochil în.faţa | 
“unei lampe, fie-care.din ele o vede; ceia-ce însemneză, 

i 

că lumina ajunge 'la ochii tutulor. 
Lumina se propagă în linie drâptă. — - Lumina 

“se propagă în linie drâptă. Acest fapt se probeză prin - 
următbrele observaţiuni: 

- 1. Când privim flacăra unei lumînări (Fig. 12) şi 
"punem degetul în dreptul ochiului, constatăm că flu-: 
„căra nu se mai vede, atunci când. “degetul va fi . esact 
între ochi şi ea, adecă, când.- ochiul, degetul şi flacăra 
vor fi în o linie dreptă, ”
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II. Când ne aflăm întwo cameră: întunecată, - în 
care pătrunde lumina prin o crăpătură, vedem că în 
o porţiune luminată a spaţiului mărginit de păreți, în- 
n6tă o mulţime de părticele da pulbere. Acestă por- 
ţiune luminată a spaţiuluiare direcţiunea unei linii drepte. 

  

  

    

Fig. 12. 

Rază. de lumină.— Se numesce rază de himină - 
direcţiunea, ce urmeză lumina, ca să ajungă de la un 

„loc la altul. | _ 
_ Faseicul do-lumină—Se numesce fascicul de lu 

nină o asociaţiune de mai multe raze. N 
Se deosibesc trei feluri de fascicule: paralele, di- 

" vergente şi convergente... | 
Fasciculele paralele sunt formate de un minun- 

chiă de raze: paralele. Exemplu: lumina Srelut ajunge 
la Pământ în' fascicule paralele. | 

„„ Fasciculele divergente sunt formate din un moţ - 
“de raze, cari plecând tâte dintr'un punct, se _resfiră, 

depărtându-se -unele de altele. Exemplu: lumina .focu- 
lui, a lampei, a luminărei se respândesce în fascicule 
divergente. | o | | , 

Fasciculele contergente sunt formate din un 'moţ 
"de raze, cari plecând din âiferite puncte, se apropie 

; * unele de altele şi se întâlnesc întrun punct. Exemplu:
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razele de lumină solară, când tree printr'o. lupă, for: 
msză la spatele ei un fascicul convergent. 

” '"Experienţă,: 

Dacă ţinem 
în faţa Sore. 

Ş lul o lupă, se 
„ formâză la spa- 

-„teleelunpunct 
luminos, unde 

căldura, e aşia 
„demare, în cât | . 
pâte să se a.. 
prinză hârtia, 

jasca şi alte corpuri. Acest punct se numesce focar 
„şi arată locul unde se încrucișză , razele Sârelui, cari 
au trecut prin lupă. 

  

Fig, 18.—L, lupă; $, Sorele ș F, focar, 

XIV 

î 'Umbră.—Se numesce umbră: spaţiul întunecat 
de la spatele unui corp opac, care este luminat dintro 
parte, 

Determinarea umbrei. — Umbra 'se pâte deter-”. 
mina geometricesce, ţinând sâmă, că lumina se pIro- 
pagă în linie drâptă, şi iată cum: | 

De la un punct luminos A, plecă raze spre un 
corp opac B. Din aceste raze unele cad pe corp şi, 
fiind-că- este opac, nu pot să trâcă prin el; aşia, că 
spaţiul de la spatele corpului, din dreptul acestor raze, 

„ nu este luminat. . 

Dintre razele cari cad pe. corp, unele sunt tan. 
gente cu suprafaţa, corpului şi direcțiunea acestora 
determină, marginile spaţiului întunecat de la, „spatele 

„corpului, adecă marginile umbrei..
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Dacă la spatele corpului se va afla un părete | 
Sau un carton, se.va desemna pe el o pată nâgră, 
Acestă pată însemnâză locul unde umbra întilnesce * 
păretele şi aci sunt de observat două lucruri: 

10. Dacă corpul luminat va fi terminat cu feţe 
plane şi cu linii ârepte, pata va fi şi ea mărginită de 
linii drepte (Fig. 14). 

    

  

  

Fig. 14 

29%, Dacă corpul va fi terminat cu feţe şi cu linii 
curbe, pata va fi şi ea mărginită de liniă curbe (Fig. 15). 

_—” 

=== 
Dia      

Me N 
Tr 5 

Fig. 15. 

   



Prin urmare, cunoscând marginile umbrei unuf corp, 
putem .sci mai dinainte, dacă acel corp este rotund 

"sau colţurat. » 
Forma - umbrei. — Dacă corpul juminat este col- 

ţurat, adecă, terminat cu fețe plane şi cu linii drepte, 
forma umbrei este aceia a unei piramide! trunchiate, - 

„al cărui:virf este în punctul luminos (Fig. 14), iar 
dacă corpul luminat este rotund, adecă: mărginit de 

feţe şi de linii curbe, forma umbrei este aceia a unui. 

coh trunchiat, ul cărui virf este asemenea în punctul 

luminos (Fig. 15). 
i Penumbră.— Se numesce' pemimbră spaţiul puţin 

întunecat care înconj6ră, umbra. | 

Penumbră se formeză, atunci când corpul luminos 

-e format din mai multe puncte, . > - 

„Determinarea: penumbrei..— Penumbra se pote 

determina geometricesce, ca şi umbra, ţinend -semă de 

propagarea luminei în linie drâptă, şi iată cum: 

Un corp B, rotund şi opac (Fig. 16), este aşedat 

în faţa unui glob, luminos A. 
x 

  „Fig 16. — Umbră “şi” penumbră.
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„Globul luminos e format din mai multe puncte . " lamin6se,  Fie-care din ele trimite raze de limină, în | tote direcţiunile. - a Ă 

- Să considerăm două din aceste puncte, m şi n, şi ce vom dice despre ele, se va dice şi despre tste: „cele-alte. a Si SI 
ă Dintre „razele cari plecă din punctul m, unele “cad tangent cu suprafaţa corpului B, urmând direc- țiunile m a şi md. SE | | 

Dintre razele cari plâcă din punctul n, asemenea, “unele cad tangent, cu suprafaţa, corpului B, urmând direcţiunile n c şi n b, Ia Ne 
- Razele mă şine, ale căror prelungiri sp întâl- - Nesc în O, fac parte din marginea “umbrei, iar razele - nb şi ma, cari se încrucişeză în D, fac pârte din marginea penumbrei. o | | 
„Pe păretele sau pe cartonul care va fi pus la - „Spatele corpului A, se va desena, o pată întunecată, „ înconjurată de o' bandă mai puţin întunecată. Pata „întunecată, arată locul unde umbra întâlnesce cartonul, iar banda mai puţin întunecată arată, locul unde ?] în-. - tAlnesce penumbra. - e 

„. “Forma penumbrel,. — Forma penumbre! e tot 
ca, aceia a “umbrei. Virfal piramidei sau al conului de 
penumbră, este aşedat,. între corpul luminos şi cel lu- minat, 

A 
Virful conului de. umbra este punctul O, unde 

se încrucișeză, prelungirile razelor cari cad tangente ex- 
„” teridre la suprafaţa corpului B, iar virful conului de 

- penumbră este punctul 'D, unde se încrucişâză razele - 
„cari cad tangente interidre, 

4 

S2z72, — Fistagrafe, » | . 3
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XV, 
_ Reflexiune. — Se- numesce refleziune schimbarea 

direcţiunei razelor -de lumină, cari cad oblic pe supra- 

faţa unui corp şi nu trec prin el. 

| Experienţă.— Reflexiunea luminei se „Probeză prin 
următorea experienţă: | 

| Aşedim în faţa S6relui şi în faţa unui cotp um- 

brit o bucată de oglindă (Fig. 17). Observăm apoi, că 

  

Fig. 17. — Reflexiunea razelor Sorelui pe oglindă. _ 

"pe corpul umbrit apare o pată luminsă, care se 

schimbă când mişcăm oglinda. | , 

Explieare : Formarea petel se explică ast: fel : razele S6- 
relui, câte cad pe oglindă, 'şi schimbă drumul, adecă se re- . 
flectă, şi în drumul lor cel nou întâlnind corpul umbrit, *] lu- 

 min6ză, . . , 

A _ Raze incidente şi raze refioztată, — — Razele cari 

venind de la S6re cad pe oglindă se numesc raze în- 

„cidente, iar acelea; cari plecând de la oglindă cad pe 

. corpul umbrit se numesc raze reflectate;
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Oglinqi. — Se numesce oglindă ori ce 2 oprea 
lustruită şi opacă, * 

Oglingile pot; să aibă ori ce forraă, dar mai i în- 
trebuinţate Sunt oglindile plane şi cele curbe. . 

| Oglindile se fac din metale lustruite, cum sunt - 
cele de oţel, du bronz, etc., dar mal des din sticlă. 

Oglindile "de sticlă sunt formate din o tablă de - 
sticlă, acoperită pe una din feţe cu o fâie de cositor, 

Când razele de lumină cad pe oglindile metalice, 
„nu pătrund în metal, ci reflexiunea se face chiar pe 
suprafaţa lor, iar când cad pe 'oglingi de sticlă pă- 
trund până la f6ia, de cositor -şi pe suprafaţa ei, care 
e în contact cu sticlu, se face rcflexiunea. 

„_„  Refraeţiune.—Se numesce refracţiune schimbarea 
direcţiunei razelor de lumină, cari cad oblic pe supra- 
faţa unui corp şi trec prin el, | 

Experienţă:  Retracţiunea luminel se probâză 
prin următ6rea experienţă: 

Ne uităm 
printi'o sticlă 

de policandru, , . 

„care are formă 

de prismă tri- 
un ghi ulară Fig, 18. — Prismă ds sticlă. 

(Fig. 18), la un obiect Gre-care şi constatăm, că 1 Ve. . 
dem într'o posiţiune deosebită de aceia în care îl ve- 
dem cu ochii liberi. is. 19). 

  

  

  Fig, 19.—0; ropresintă ochiul unul observator ; P, sticla prin care se uită ; 
L, o luminare la care se uită; L/, posiția” in care vede luminarea.



36. 

| dă "Acestă, “schimbare - de posiţiune a obiăctului în- 
 “semn6ză, că, razele de lumină cari. plecă de: !'a el și 

ajung la ochi, . trecând prin sticlă, “ŞI schimbă, direc- - 
iunea; Căci: dacă nu şi-ar schimba-o, el s'ar. vedea, în 

posiţiunea în care se vede cu ochii liberi. - 

Explieare:' Schimbarea posiţiunel obiectulu! se explică, 
ast-fel: razele. de. lumină cari plâcă _ de la "obiect şi'cad pe. 

“sticlă, intră în:ea, şi pentru că sticla are- o constituţie deose- 
bită de « aerului, apucă alt drum — adecă se refractă. Dupe - 
ce străbat sticla, ies afară, dar fiind-că' aerul -are constituție - - 

„ deosebită de a sticlei, "şi “schimbă din nou" drumul — adecă. 
'se.refractă a doua ră — şi âpol ajung la, ochii experimenta- 
torului. & a E Ie 

Pentru că ochii nu pot să VEgă lucrurile” de cât în linie 
ar6ptă, văd „obiectul pe, prelungirea razelor carl intră în ej. 
Fiind-că direcțiunea pe care 0 au'razele, cănd intră în ochi e 

”* deosebită de aceia pe cari o au-cână pl&că de la obiect, ochit . 
văd obiectul într'o posițiun: 

_ când razele de lumină nu trec prin sticlă. -. 

iune deosebită “de aceia în care 1] vea. : - 

Raze incidente, refractaţe. şi emergente. —Ra>  : 
zele de lumină cari intră în sticlă se numesc raze în 

„ .cidente ; acelea cari stribat; sticla. se numesc raze ve: 
„Prâctate, iar acelea cari ies din sticlă se numesc și raze - 

- „refractate şi raze emergente, In Fig. 19, LA represintă. 
: 0 rază. incidentă ; AB 0 rază refractală,. iar BO o: 

“rază. Şi refractată Şi emergentă.. Ia 
” Natura laminei albe sau 'solăre. — Lumina albă 
sau solară este compusă din şâpte  lumint: simple şi. . 
colorate: violet, indigo, albastru, verde, galben, porto- 

„caliu şi roşiu,. E | a 
„ „Dispersiunea: luminei albe. — Prin dispersiunea. 

„.luminei albe. se înţelege răsfirarea luminilor „colorate. 
din cari este compusă, . E a 

_Spectru solar.—Se numesce spectru solar figura. 
„colorată, ce obţinem, când du-zomptinem luniina solară, 

în luminile colorate din cari este compusă.. -



sa 
i Pentru. ca să obţinem spectrul Solar, - punem în drumul unui. fascicul de lumină, care pătrunde într'o cameră întunecată (Fig 20), o prismă triunghiulară formată din sticlă curată, a 

    

      

  

" Fig 0. — Dispersiunea luminey. Spectrul solar, 

Când lumina trece prin prismă se descompune în cele şâpte lumini colorate, : cari răsfirându-se, for- 2n6ză, pe păretele sau pe un carton de la spatele pris- mei, spectrul solar, în cate se vede, pe deo parte, 
locul unde fie-care din luminile colorate întâlnesce pă retele sau cartonul, iar pe de alta, ordinea în care ?] “întâlnesce.. . a Se 

Lungimea spectrului solar este perpendiculară cu . „ direcţiunea “muchiilor prismei, iar: ordinea în care cele ş&pte lumini colorate întalnese păretele, începând de la violet, este: violet, indigo, . albastru, Verde, galben, - „ portocaliu şi roşiu. | 2 

. E 

dă XVI 

„_ Bleotrieitate.. — Electricitatea, este causa fenome- - nelor electrice, N , 

y 
7 

- . -



Corpuri . elocteică sau electrisate, — Se numesc 
corpuri electrice sau electrisate acelea, câri au proprie-. 
tatea 'de a atrage corpuri uşâre: fire de păr, bucă- 
ţele de hârtie, fulgi, ete. : 

Electrisare.— Se numesce electrisare operaţiunea 
la “care supunem un corp, pentru ca, să-l facem să de- 
vie electric. 

Sunt multe metode de: clectrisare, dar maă- bici. . 
_nuite “sunt două: electrisare - pri in frecare și "electrisare 
prin infienţă. 

Electrisare prin frecare. — Ori ce corp se elec- 
— tris6ză, prin frecare. Exemplu: Un baston de esră. 
frecat; cu o bucată de piele; o bucată de hârtie us- 
cată; la “foc. şi frecată între mânecă şi pieptarul hainei 
“un baston de sticlă frecat cu -0 bucată de „POStav ; ete. 
„se electris6ză, 

Corpuri rele conâucătăre . de electricitate. — se: 

numesc corpuri rele conducălore de electricitate acelea. 
cari fiind electrisate în un punct, nu lasă, electricita- 
tea să trecă și în alte părţi ale lor, Exemplu: reşina, 

| sticla, puci6sa, cauciucul, mătasa, aerul uscat, etc. 
Corpuri bune conducătore de electricitate. — Se 

numesc corpuri: bune. conducălore de electricilate acelea. 
cari fiind electrisate în un punct, lasă electricitatea 
să trecă şi în alte părţi ale lor: Exemplu: metalele, 
cânepa, leninul, corpul omului, pămentul,. etc. 

Obsorvâre, — Dacă două sau mat-multe corpuri bune 
conducătâre de electricitate se Yor afla în contact unele cu: 
altele, electricitatea produsă pe unul din ele trece şi la cele- 

“alte. Exemplu: dacă ţinem în mână un baston de: metal, ori 
cât de mult '1 vom freca, nu se va electrisa, pentru că elec- 
tricitatea care se produce pe el „Prin frecare, trece 'prin corpul 

„nostru, în pământ. ” 
„Dacă, însă, doub sau mal multe corpuri bune conducă 

târe de electricitate sunt . despărțite unele de altele prin câte 
un corp r&u conducător de electricitate, atunci fie-care, în parte, 

"80 pste electrisa, fără. ca electricitatea; unuia să trâcă şi la
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cele alte. Exemplu: dacă aşedăm un baston de metal A întrun 
mâner M de sticlă. (Fig. 21) şi-l frecăm, ţinendu-l cu mâna de 
c6dă, se electrisâză, pentru că electricitatea se ! 
&spândesce numai în părţile lui, fără să trecă şi E 
în corpul omului, din cansa sticlei, care se oţune 
la acestă trecere. : | 

    
Corpuri isolatâre. — Se numesc coy- 

puri isolatore acelea cari despart dou sau 
mai multe corpuri bune conducătâre de elec- 
tricitate şi împiedică, ca electricitatea lor să 
trecă de la unul la altul, 

„ T6te corpurile rele conducătâre de elec- 
tricitate împiedică trecerea electricităţei prin . 
ele, prin urmare, tâte pot fi isolatâre, 

Pendul electric, —Se numesce pendul electric ori 
ce instrument format din un corp ușior, legat cu un 
fir de mâtasă şi atirnat de un corp isolator. 

„_ Pendulul -pâte să aibă ori-ce formă. Fig. 22 re 
presintă un asemenea pendul în care cor- 
pul isolator este un picior de sticlă, iar 
corpul uşior e o sferulă, de măduvă de soc. 

Când, pendulul este liber şi liniştit 
are direcţiunea, verticală, | 

Cu pendulu! electric, între altele, 
putem proba următorele fapte: 

„1. Când frecăm' două corpuri, amân- 
două se electristză ; fiind-că fie-care din ele, 
faţă cu cel alt, este şi frecat și fre. & 
cător. . | „Fig, 22.—Pondul Experienţă: Frecăm 'cât-va : ţimp electric. 
un baston .de sticlă cu unul de reşină. Dacă apropiem 
de sferula. pendulului sau bastonul de sticlă sau pe 

„cel de reşină, acelaşiii lucru se întâmplă: sferula e 
atrasă şi firul ia direcţiune oblică ; ceia ce însemnsză, 
că amândouă bastnele sunt electrisate. 

e . 

"Fig, 21, 

  
a E:
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| „IL. Când două corpuri se frăcă, unul se” electriseză - 

întrun fel şi cel alt intr'alt fel. 
| EHzperienţă : “Frecăm cât-va timp ui baston de 

sticlă: cu unul de reşină. Apropiem de, sferula pendulu- 

lui bastonul de sticlă şi "1 lăsăm să o atragă (Fig. 23), 

până să-l atingă: Observăm apoi, că din momentul. ce 

- sferula a atins” bastonul, se depărtâză şi ori cât 7] 
“vom ial apropia, de ea, nu va mal fi atrasă ci re- 

spinsă (Fig. 24). 

  

is 2 i Big 

Dacă, însă, apropiem, în locul bastonului de sticlă” 
"pe cel'de reșină, sferula e iarăşi atrasă. 

Incheiere : Din acestă, experienţă, învăţăm trei 

lucruri: 

10. Sferula find respinsă de bastonul de sticlă şi 

"atrasă de.cel de reşină, probeză, că bastonul de sticlă 

e electrisat întrun -fel şi cel. de reşină întwalt fel. | 

Ast-fel s'a descoperit că sunt două feluri de elec- 

tricităţi : electricitate sticlosă, aceia, care se desvoltă pe 

sticlă, şi electricitate reşinosă, aceia 'care se desvoltă pe 
. reşină, când frecim sticla cu reşină, 

Iavăţaţii s'au învoit, ca pe electricitatea sticlâsă | 

„so numsscă, şi posilivă şi în scris .s'0 represinte cu 
semnul. +, iar pa cea, reşinosă .s'o numâscă şi. nega 

tivă şi în scris s' o represinte cu semnul —,
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20, Sferula atingând bastonul de sticlă s'a 'încăr- 

„cat .cu electricitate sticlâsă Şi pentru că în acâstă stare 
bastonul o respinge, deducem, că doue: corpuri: încâr- cate cu atelaşiil fel de electrictate se resping, sau maj 
în scurt, electricităţile de acelaşiii fel se Tesping. 
„8% Pentru că 'sferula încărcată 'cu electricitate” - 
Sticl6să e atrasă de bastonul de. reşină, care e încăr-. 
cat cu electricitate reşin6să, deducem, că două corpuri 

* încârcate cu: electricităţi diferite se atrag, sau mai în 
| scurt, eleciricităţile“ de fel deosebit se atrag. 

XVI 
Eleetrisare prin influenţă. — A electrisa un 

corp prin influență, va să dică” a'1 electrisa cu ajuto- rul unui cop electric, Exemplu :- punând în apropierea 
sferulei pendulului electrie un: baston de câră frecat, o 
electris6ză,. - 

Bastonul se dice corp înfluenţător, sferula, corp' 
influenţat, iar electrisarea, ei electrisarea prin influenţă. „Stare neutră. — Se numesc stare neutră starea 
în care se află un corp înainte de a fi electrisat, sau 

„dupe ce.a; perdut proprietatea corpurilor electrice.. - „_ „Meoria 6leotrisărel. — Prin teoria, electrisărei se „= înţelege chipul” cum învățații explică, electrisarea cor. purilor. Invăţaţii explică electrisarea corpurilor ast-fel : - „19. Ori ce corp în stare neutră -are răspândite în 
-tote părţile lui; în cantităţi egale, cele qou& feluri de .: electricităţă, positivă/şi negativă, a e | 2%. Când două corpuri se frâcă unul de altul, se „petrece între ei un schimb de electricitată, unul dă electricitate positivă celui alt şi în schimb primesce 
-de la el electricitate negativă. Când frecarea înceteză, 
pe unul va fi mai multă electricitate positivă şi mai 

,
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puţină negativă, iar pe cel. alt va fi mai multă nega- 

tivă şi mai puţină positivă; unul, priri urmare, va 

avea, proprietăţile electricităţel positive, iar cel alt. pe 

ale electricităței negative, 
30. Cand de un corp în stare neutră, apropiem, 

fără să'l atingem, un corp 'electrisat, cele două electri- 

“citați ale lui se desfac; una, cea de fel deosebit cu a 

corpului” electrisat, se aș6dă pe jumătatea d din faţa cor- 

pului - electrisat, iar cea altă, cea de acelaşiii fel cu a, 

: „corpului electrisat, se aşegă pe partea opusă. 

Explicarea: Experienţa făcută cu pendulul se explică. : 

ast-fel: 

'Sferula, ia început, e în stare neutră. Când apropiem de Ii 

ea bastonul de reşină electrisat, cele dou electricității ale ei 

__se desfac, cea positivă se aşsdă pe jumătatea din faţa basto- 

nului, iar cea negativă pe cea din faţa opusă. 

i Fiind-că electricitatea positivă este egală în cantitate cu 

nea negativă şi fiind-că este mai aprâpe. de baston de cât ea 

puterea de atragere a bastonului asupra sferulel este mal mare 

de cât puterea de respingere. Sferula, fiind atrasă cu putere 

mal mare. şi respinsă cu putere mai mică, se apropie „de 

“baston. : 

Dacă îngriji ca sferulă, c când 'este atrasă, să nu atingă 

bastonul, îndată ce '] depărtăn, electricităţile ei se respândesce 

din nou în tote părţile el şi ea trece iarăşi în stare neutră. 

Dacă, însă, lăsăm sferula, când este atrasă, să nu atingă 

-bastonul, electricitatea positivă a e! trece pe baston şi, ast-fel 

rămâne pe ea numai electricitate negatișă. Sferula acum, având 

electricitate de acelaşiii fel cu a bastonulul, este respinsă, 

XVII 

“Cunoscând: teoria, electrisărei, putem. să facem şi 

să explică următârele experienţe: 
I.—Luăm o bucată de hârtie şi după ce o us- 

căm bine. la foc, la o lampă sau la o luminare, o tra-. 

gem în silă, de câte-va ori, printre mânecă şi - piepta-
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- rul hainei, şi o apropiem de părete. Dacă! dăm drumul 

din mână nu cade, ci rămâne lipită de părete. 

Explicare: Uscând hârtia, o face să fie rea conducă- 
târe de electricitate. Frecând-o de haină, o electrisăm. In tim- 

pul frecărei, electricitatea positivă din hârtie trece pe haină 
şi resulcatul frecărel este, că hârtia se încarcă cu electricitate 
negativă. 

Apropiând-o de pârete "1 influenţeză;. atragă electricita- 
„tea -positivă la suprafaţă şi respinge pe' cea negativă către 

mijlocul lui, , 

Electricitatea positivă de la “suprafaţa. păretelul, la rân- 

dul ei, atrage pe cea negativă din hârtie. Din causa acestei 

atracţiuni, hârtia se lipesce de părete şi nu cade, când "i dâm 
“drumul din mână. 

„_* II. Pe o masă, punem două pahare de apă, us- 
cate bine. Peste pahare punem o tăviţă de dulcâţă, -. 
de tinichea vopsită,. iarăşi bine uscată. 'Tăiem apol o - 
bucată de mucava sau de hârtie grâsă cât fundul tă- 

„ Viţei, așia ca să se potă aşeda bine şi lesne pe el. 
La capetele mucavalei, pe faţa de deasupra, lipim cu 
ceră câte o urechie, “adecă câte o bandă de hârtie de 

care s'o ţinem, când am voi s'o aşegdăm pe fundul ță- 

viței sau s'o ridicăm de pe el. 

Pentru ca să facem experienţa, urmăm ast: fel: 

Uscăim mucavaua, ţinend-o la foc până se încăl- : 

desce, cât se pote mal mult. O punem apoi peo 

masă de lemn şi o frecăm ture cu o perie de haine 
aspră şi bine uscată, o ridicăm de „urechi, 0 aşedăm 
pe fundul tăviţei şi o lăsăm în libertate. . 

“Atingem tăviţa cu degetul şi luând mucavaua 
de urechi o ridicim în sus. In acest moment, dacă o - 
“pers6nă apropie degetul de tăviţă, fără s'o atingă, în- 

tre deget Şi tăviţă se produce sgomot şi o lumină nu- 
ăi mită schinteie electrică. 

| Explicare : Uscând -mucavaua, o facem să fio rea con- 
ducătore de electricitate,



| trec de la unul la altul. 

4 a 

„Frecând-o cu peria, se electrisză, încărcându-se cu elec-! | - Aricitate negativă, - 
Pun6nd-o pe fundul tăviţei, o. influențeză; atrage către 

” suprafaţă electricitatea positivă şi respinge câtre: mijlocul ei 
pe cea negativă. IN ae . - "Atingând. degetul. de tăviță, electricitatea negativă din 
ea trece în. corpul nostru, şi ast-fel remâne pe ea numai elec-: 
tricitate positivă. e e. i 

Ridicând mucavaua, tăvița rămâne încărcată numa! cu 
| "electricitate positivă,. ' . în 

Când cine-va apropie degetul de tăviță, se produce schin- 
- teie, pentru că degetul, prin influenţa ţăvițel, 'se elăctriseză — electricitatea negativă a lut atrage pe cea positivă a tăvitei şi 

una către alta, se întâlnesc. în aer, unde se produce sgomot - şi lumiră, - , - 

“este atrasă de ea. Amândouă electricităţile acestea, ţişnind 

- III. Liăm o colă de hârtie de desen, grsă; o 
- uscăm bine ia foc, o punem pe o masă de lemn şi o frecăm cu o. bucată, de stofă de lână sau. cu o perie 
aspră uscâtă, până când se lipesce de masă. Atunci 

: Punem în mijlocul ei o grămadă .de chei sau: de cuie 
de fier și luând-o cu degetul de două. colţuri opuse, 
o ridicăm-în sus, Dacă în acest moment, 0 .pers6nă_ * 
"apropie degetul de chef, se produce sgomot şi lumină, 

Schinteie electrică, —Se numesce schinteie elec- . 
trică lumină care se produce în stratul de aer ce des. 
parte două - corpuri electrice, când electricităţile „lor 

XIX 

Electricitate atmosferică, — Electricitatea, atmos. 
„ferică se numesce electricitatea cu . care :e' încărcat - 
“aerul, RE E A 

Istorie, — Electricitatea atmosferică a. fost des- 

făcut, experienţa, următâre: ! 

„ coperită la 1752 de către Dalibard și Franklin, care & .
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A înălțat ua Smeu, pe un timp fartunos. Smeul 
era, prevădut cu un virf de: metal şi sf6ra era de. ca. „nepă. La extremitatea sfârei a legat o cheie şi de cheie 

a legat smeul de un arbore. _ | 
Pe câtă vreme aerul. fussse uscat, ori de câte ori 

a legat o altă sfâră de mătasă. Cu sfora de mătasă 

“apropia degetul de cheie, nu se producea nimic; în- 
„ templându-se, însă, 0 ploie măruntă, pentru că 'sfâra, 
„de cânepă udându-se, devenea - bună "conducătâre de 
electricitate, se producea schintei electrice, - - 

Explicarea: Aerul fiind încărcat cu electricitate, a elec- trisat prin influență  smeul şi sfora ; a atras electricitatea de fel deosebit, care sa scurs prin virful de metal, şi a respins. - în sfâră şi în cheie pe cea de acelaşi fel. 
„ Apropiind degetul de cheie se producea schintei, pentru că mai ântâii degetu! se electrisa prin influenţa cheiel şi apoi electricitatea lui 'şi a cheiei, ţişnind una către alta, se întilneau 

_î0o aer. 

Observaţie.—Experienţele făcute, may târdii, de - 
diferiţi învățați, au ajuns să stabilescă următ6rele : 

]. Când timpul este senin, aerul e încărcat cu': 
electricitate positivă şi este încărcat cu atât mai mult, 
cu cât este mai liniștit şi mai uscat, i 

— 2. Electricitatea este mai multă în părțile supe- 
ridre ale atmosferei şi cresce cu cât n6 ridicăm maisus. 

8. Pământul, în general, e încărcat cu electrici- tate negativă. Me 
” Causele -electricităţei atmosferice. — Causele cari 
produe electricitatea atmosferică sunt multe, dar cea, 

- mai principală pare a fi evaporațiunea. 
Dintre tste apele cari se evaporeză, acelea pro” 

duc mai multă electricitate, cari sunţ mai turburi: Mo” 
leculele substanţelor cu cari sunt amestecate se frâcă” „Şi frecarea, este o causă producătăre de electricitate. 

Magnetism. — Magneţism se numesce causa feno-,, „menelor magnetice, * _
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Magneti.—Se numesc magnefi corpurile ! cari au 
proprieţate de a atrage fârămituri de fier şi de alte 
metale. 

„_ Substanțe magnetice. Ser numesc substanțe mag- | 
nelice t6te acelea, cari se pot atrage de magneti. 

Magneţi naturali şi magneţi artificiali, — Se numesc .- 
magneţi naturali aceia cari se găsesc de. -a-gata în na- 
tură. Ca exemplu este pistra negrici6să numită Mag- 
netită sau fier oxidulat magnetic.- . 
Se numesc magnați artificială aceia pe cari 11 fu | 
brică omul. 

Magneţă artificiali se fac din oţel topit. 
„“Otelul este fier unit cu “puţin carbon. Pentru ca 

să'l călim, îl încăldim tare şi "1, asvirlim intrun vas. 
cu apă rece. Pentru ca să! magnetisăm, ?] frecăm cu 

„un magnet. Dupe frecare el capătă şi păstrâză mult 
timp proprietatea de a atrage bucățele de fier şi de 
alte metale. 

  
Fig. 95. — Magnet în formă 

de potebva. 

 Magnetit artificial sunt mult 
- mai întrebuinţaţi de cât cei na. 

> turali, fiind-că omul pote să”. 
facă. ori .cât de mari şi să le dea 
oră ce formă. . 

Forma magneţilo:. — Mag- 
neţiiau forme diferite: unil sunt 
lineari, alţii au forma unor drugi - 

“drepță, în patru muchii, sau a 
unor lame subţiri, iar cef mai 
tari se fac în formă de potcovă 
(Fig. 25)



XĂ 
Rugină. —Se numesce rugină materia care se 

formeză, pe Suprafaţa metalelor, când sunt lăsate 
în aer. 

Unele metâle ruginesc ori cum ar fi aerul în 
care se află, unele nu ruginesc de cât dacă aerul are 
6re cari calităţi, iar altele nu ruginescde loc. Exemplu :, 

Plumbul ruginesce în aer cald sau rece, uscat 
sau umed. - 

Fierul în aer uscat şi rece nu ruginesce, dar ru. 
“ginesce repede în.aer umed şi rece şi, mai cu s6miă, 

în aer umed şi cald, Dacă stă mult. timp în asemenea 
aer, se preface tot; în rugină. ” 

„Mercurul rvginesce încet în aer rece, dau, dacă e 
pus într un coptor cald, se acopere repede cu un strat. 
de rugină roşie şi dacă stă mult timp, se preface tot, 
în rugină. 

Aurul nu ruginesce nici o dată. 
Causa ruginirei. —Causa ruginirei se pâte do- 

vedi prin următorea experienţă: 
Luăm 100: grame de mercur, '] punem: întrun 

vas şi'l băgăm într'un coptor încăldit bine. Observăm 
atunci, că pe suprafaţa mercurului apar pete roşii. de 
rugină, cari se înmulţesc din ce în ce. Cu cât petele 
se înmulţesc, cu atât mercurul scade Și dacă, 1 lăsăm 
mult: timp, conutinuând să încălgim, se transformă tot 

“în rugină. 

Cântărind apoi rugina formată, g gtisim 108 grame ; 
„ adecă, o greutate mai mare de cât a mercurului intro- 
dus în coptor. 

__Acâsta însemneză, că . mercurul când se trans. 
formă în rugină, absârbe ceva din aer și'și măresce 
greutatea, 

Ca să dovedim ce absâroe din aer, facem altă 
experienţă;



Luăm un tub de, sticlă A (Fig, 26), indoit la mij- 
106; deschis la o extremitate şi închis la, cea, altă, Şi 
” aşegăm orizontal pe un , picior, - - 

   
. Fig. 2 

"In fundul tubului punem 108 grame de rugină 
de mercur. 'L - astupăm ' la gură cu un astupuşiii de 
plută, prevădut în mijloc cu 'un orificii, prin care in- 

„troducem extremitatea unui alt tub. C iarăşi de sticlă, 
| “subţire, îndoit? de două ori, o dată în 'jos şi:oblic şia, _ 
„două ră în sus şi vertical, şi căruia "i cufundăm ex... 
"tremitatea liberă întrun vas'cu apă D. ia 

Amândouă extremităţile acestui tub sunt des. -..: 
. chise și face ca tubul A: să comunice cu -un vas E,:. 
plin 'cu apă, numit eprubetă, care se pune cu gura în. 
jos, de-asupra,. extremităţei libere a tubului C. 

Dupe ce am. aşedat ast-fel: aparatul, încăldim cu. | E 
| 0 lampă tubul. A, în locul unde se află. rugina -şi, în 

urmă, observăm trei lucruri: 19, rugina începe să "dis- -. 
pară; 2%, în îndoitura B a tubului, începe să se stringă 
mercur și 30, în eprubetă, apa începe să se cobore şi un, 

„gaz să se adune, ... | : 
Când tâtă rugina a. dispărut, axperiăriţa s'a sfir. - 

şit. Atunci desfacem aparatul. Scâtem mercurul adu. 
nat în îndoitura. B şi .cântărindu'l. găsim numai 100 . 

- grame, adecă cu 8 grame mai puţin c de cat  eroutatea 
" ruginei introdusă în. tub, .
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| Diferinţa d» 8 grame preţuiesce. gazul adunat în. “ eprubetă. Si Sa , - Gazul acesta, extras din .aer,-este numit oxigen. O luminare aprinsă, care ar fi întrodusă în el, arde cu o. flacără. mult mai strălucitâre de cât în aer; ceia, ce însemnâză, că el întreține şi măresce arderea. Istorie. — Oxigenul a fost descoperit de Priestley în Englitera, în August. 1774, iar numele de Oxigen il a dat Lavoisier, care, în 1777, a determinat com- posiţiunea aerului, făcena următârea experiență :, Experiența, lui Lavoisier.—A pus întrun balon de sticlă (Fig. 27), care conţinea. un volum de aer. cu- noscut, o cantitate de mercur cântărită. m Incăldind balonul 12 dile în continuă, mercurul s'a transformat, în rugină, mărindu'și greutatea, iar "aerul Și a micşorat volumul, Da | Din rugină a, estras oxigen, iar gazul care rămă. 

  

Fig, 97. — Aparatul pentru experienţa lut J.avoisier. A, balon ce sticlă cu gâtul îndoit de dous orr: C, cloput de sticlă pus deasupra capătului deschis al gâtului ; a, b, ras cu mercur. . 

sese în balon era deosebit de oxigen, pentru că dacă întroducea, în el 0 luminare aprinsă se stingea, 
Gazul acesta nu întreţine vieaţa, căci dacă se în- 

32372.— Fisiagrafie,
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iroduce în ac o pasăre sau un alt animal, vii, msre. E 
- Din causa acesta -i s'a dat numele de azot. 

- Composiţia aerului.— Dupe multe experienţe sa 

| - dovedit, că aerul este' compus ast-fel : 

1. 100 volume de aer sunt compuse din 20, 3 de 

oxigen şi 79,2 de azot. 
Ia Exemplu :. 100 metri cubici de aer sunt. compuşi 
din 202-800 de- oxigen şi 79. „200 de azot... | | 

" IL; -100 părţi, în greutate, de aer sunt compuse . 

“din 28 de oxigen și 177 de azot. 

" Bxemplu: 100 grame de aer sunt compuse din 

"28gr. de oxigen şi 77 gr. de azot. 

,Observare. In vorbirea ordinară 'se zice, în mod. neesact, - 
că aerul este compus din-4 părţi de azot şi o parte de oxigen. - 

XX 

Combinaţiune.— Se numesce'combinaţiune unirea 
a două sau mal multe corpuri simple, pentru ca să 

“formeze un corp compus. Exemplu: oxigenul, Și mer. . 
curul sunt corpuri simple, cari unindu-se sau „combi- 

viându- se, prin influenţa căldurei, formâză . „rugina de - 

mercur, care e sun corp compus. Pa RE 
a Oziqi. — Se numesce oxidi corpurile compuse, cari 

provin de combinarea oxigenului cu metalele. „Exemplu: 

„ “rugina, de mercur este un oxid de mercur ; rugina: de 

„fier'ests un oxid da; fier. 

"Descomposiţiune. —Se - numesce descomgposiţiune 

" desunirea sau desfacerea unui corp compus în corpuri | 

simple. Exemplu :. oxidul: de mercur, sub influenţa 

căldurei, se. descompune în azigen şi mercur. | 
, “Carbonul.— Carbonul este un corp simplu, forte” 

răspânăit în natură, Până acum nu a putut să fie topit. | 

In Pământ, în “stareă, cea mal curată, formeză 
Aiamantul e în etara ma! nutin anrată - farmână -araf.
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“tul, din care șe fac creine, şi amestecat 'cu aiferite Substanțe formeză cărbunii de Pistră sait cărbunii de Dâment,. o. i 

Ia: parte însemnată la constituirea şi crescerea fiinţelor vegetale Şi animale. | i __ Anhidrid carbonic. — Anhidriăul carbonic este un corp gazos, care provine din combinarea oxigenului cu carbonul, | o 
El se formezi totdeauna, când cărbunele arde în oxigen sau în aer,: | | ă Experienţăi: Dacă într'un vas cu oxigen întrodu- „ Cem 0 bucată de cărbune curat, puţin aprins, arde cu strălucire şi dispare. | | Introducâna: apă de var limpede şi clătina va- sul, se 'formeză o substanţă albă, numită pietră de var, 

Explieare: Cărbunele dispare, pentru: că carbonul din el se conibină cu oxigeriul Şi form6ză anhidridul carbonic. . | Na luminarea se stinge, pentru că anbidridul carbonic nu - “întreţine arderea, | 
So formâză Ppistră de var, pentru că anhidridul carbonic se combină cu varul care se găsesce în apa de var, 

„Observare.— Cu apa de var putem. descoperi an-  Didridul carbonic, ori unde se va afla. o Anhidridul carbonic se află în atmosferă, pentru că : dacă punem un' vas cu apă de var pe acoperișul unei „ Case, peste cât-va timp se formeză pe de-asupra apei -0 pieliţă albiciosă de piâtră de var, In aer, însă, se gă- „sesce mult, maj Puțin anhidriă carbonic de cât oxigen. şi azot. Dupe cercetările făcute, s'a, găsit numai dela 0,0003 — 0,0006. | | - Anhiriaul carbonic se găsesce Şi în corpul omului, * pentru că dacă vom sufla prin o ț6vă (Fig. 28) „cu extremitatea 'cufandată întrun pahar cu apă de: var! 
N



52 

limpede, apa se turbură şi se formeză iarăşi pistră. 
de var, 

A. Anhidridul carbonie | 
] este vătămător. "Un . 

animal pus în aer în- 
cărcat cu anhidrid car- 
bonic m6re. i 

= In carerile în cară 
* sunt mulţi Gmeni se 
3 îngrămădesce mult şi 

pote să producă dureri , 

de: cap şi amețeli; de 
aceia este trebuincios, 
ca, aerul să se preme- - 
nâscă cât de des, ţinând 
ușile şi ferestrele des- 
chise. 

   

  

   

  

Fig. 28. 

XXI 

NI Composiţiunea apel.—Se scie că fierul în aer - 

umed ruginesce, adecă se combină cu oxigenul şi for- 

ga 2 
ra 

mâză oxid de fier. 

  

  
Fig. %. — Aparatul pentru aflarea composiţiunet apel. 

Se mai scie că ruginirea se face mai repede cu 

ajutorul căldurei,
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Astfel fiind, putem afla composiţiunea apei, fă- <Snd următârea, experienţă: 
Iuăm o ţâvă de puşcă, deschisi la amândouă ca- petele (Fig; 29) şi punem în ea, bucățele de fier, late' “ŞI subțiri. O aşedăm apok întrun coptor, unde sunt cărbuni, cari ard imprejurul ej, şi 1 dăm o posiţiune cam înclinată. a 
Căpttâiul cel may de sus al ţevei, "1 astupăm cu un astupuşiii de plută, prin care pătrunde extremita. tea unui tub de sticlă subţire, îndoit în jos. Extremi- tatea. liberă a acestui tub o introducem în gâtul unei sticle cu apă, pusă pe un inel de fier. şi susţinută qe an picior iarăși de fier. | e 

| Căpătâiul cel mai de jos al ţevei, asemenea *] , - astupăm cu un astupuşiii de plută, prin care pătrunde iarăşi un tub subţire de sticlă. Tubul acesta, este în- doit de două ori, o dată în jos şi oblic şi a doua 6ră în sus şi vertical. Extremitatea, liberă "] o cufundărmm în apa dintr'un vas Şi de-asupra ei punem o eprubetă plină cu apă. a 
Aparatul fiind ast-fel aședat, aprindem o lampă dedesubtul sticlei și cărbunii în coptor, 
Peste cât-va, timp se vede, că apa în eprubetă se coboră şi în locul ei se strânge un gaz, 
Când eprubeta s'a golit, luăm lampa de desubtul sticlei și destupăm ţsva. Constatăm apoi două lucruri: I. Bucăţile de fier s'au ruginit; ceia ce însemnâză că au absorbit oxigen. ă | 

| II. Gazul din eprubetă nu e oxigen, “pentru că - dacă întroducem în -el o Inminare aprinsă 'sau un chi- brit aprins, ia foc şi arde cu o flacără gălbuie, Acestui gaz i s'a dat numele de hidrogen. i 
_ Tncheiere.— Fiindcă fierul s'a ruginit, se înţe- „lege că apa conţine oxigen și fiind-că în eprubetă, s'a adunat nnmai hidrogen, conchidem, că apa este un corp
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“compus: din două cor. puri simple şi “combinate, oxigen 
şi i Mdrogen, N , E . 

Explicare ; Experienţa merge astfel: 
Lampa ardând, învălgesce apa şi 0 preface în vapori. Va: 

pori! voind să iese afară trec prin ţ&va de puşcă şi dau peste 
"bucăţile de fier, cari fiind încâlqite descompun vaporii, se com- 
bină cu oxigenul şi formâză oxid de fier sau rugină, iar hidro- 
genul r&mânând liber, trece inainte şi intră în eprubetă. 

E Fiina-că “hidrogenul e mai uşor de cât. apa. se ridică în 
sus, la fundul eprubetei, unde adunându- -se, din ce în ce mat 
mult, apasă asupra apei și o silesce să se cobâre, 

4 

Dupe multe cercetări sa găsit, că. 100 părţi de 
apă, în greutate, sunt compuse din 11 al părţi de hi- 
drogen şi 88, 89 de oxigen. | 

Exemplu: 100: “grame de apă sunt compuse + din .. 
115 „11 de hidrogen. şi BB+ „59 de oxigen. 

ur Da 
. Sistemul planetar.— Se numesc “sistem planetar 

sau sistem solar o grupă de corpuri ceresci, în mijlo- - 
cul cărora se află S6rele. 

In acest, sistem intră patru categorii de corpuri. | 
S6rele, Planetţii, Sateliții şi Comeţii.. 

- „Sorele este corpul cel mai mare din sistemul pla- 
netar; este” aşedat în mijlocul. celor alte şi trimite tu- 
tulor lumină şi căldură, 

Planeţii sunt: corpuri: ceresci cari -se „mişcă împre- 
jarul  S6relul şi primesc de la el lumină şi căldură. 

„Se cunosc mai mulţi Planeţi, dar mai însemnați sunt 
opt: Mercur, Venus, Terra sau Pământul, Marte, Joe, 
“Saturn, Uranus, şi Neptun — fiind aședati „astfel dupe 
depărtările lor de la S6re. e 

| Sateliții sunt corpuri cerescă cară se mișcă împre- * 
jurul Planeţilor, dar cari primesc asemenea lumina Şi 

1. 

i
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Lig. 30.—Represintarea corpurilor principale , , - - din sistemul planetar, -.
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„ căldură .de-a-dreptul de la S6re. Ei sunt mal. mici de 
"cât Planeţii împrejurul cărora, se mişcă, - 

“Dintre cel 8 Planeţi, Mercur şi Venus nu au Sa- - 
” teliţă, iar toţi cei alţi au, şi anume: Pământul are unu, 
Luna; Marte, doui; Joe, patru; Saturn, opt; Uranus, 
patra. şi Neptun, unu. 

Comeţii sunt corpuri ceresci cari se mişcă împre- 
jurul Sorelui, dar cari nu se pot vedea, de cât numai - 
când se află în apropierea, lui, - 

In vorbirea oridinară, Comeţii se numesc “stele 
- cu cocă. | ă 

Studiul Pământului. — Pământul este un “corp. 
ceresc, care face parte din sistemul planetar, pentru 
că primesce lumina, şi căldura, de la Sre. Este un pla- Na 
net, pentru că se mişcă împrejurul Sorelui şi are Luna” 
ca satelit. 

Forma Pământului. — Până în secolul al XVI-lea 
se credea că Pământul e ca o masă mare, înconjurată 
de t6te părţile cu un ocean fără margine. 

„In 1519, un călător, Magellan, plecând de pe c6s- 
tele Portugaliei şi mergând tot. spre apus, a dat de - 
costele de răsărit ale A mericei; a ocolit capul Horn 
şi plutiad pe oceanul Pacific, a ajuns la insulele Fi- 
lipine, unde a murit,: ucis 'de locuitorii acestor insule: 
Sebastian del Cano, locotenentul său, continuând dru- 

„mul cu corabia, ,Pictoria“, a trecut; pe la capul Bunei. 
. Speranţe și în 1522 s'a, întors în Ispania. Călătoria a 

- ținut 1124 ile, 

Acsstă călătorie a schimbat credinţa cea vechie 
Şi a dovedit. două lucruri: 

10. Mările se r6zămă pe Pământ şi au margini; şi 
20.. Pământul e rotund. 
Dacă mările ar fi nemărginite şi dacă Pimentul 

ar fi ca o masă, corabia lui Magellan, mergând înainte 
şi în aceiaşi direcţiane, nu sar mai A întors de unde 

“a plecat,
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Observare. — A doua „e 
a fost făcută de englezul Dr 
ținut 1056 dile. 

ălstorie împrejurul Pământuluy - 
ake, cu corabia „Pelicanul“ şi a 

Observaţii asupra rotungimei Pământului. 
Forma, rotundă a Pământului s'a dovedit şi prin ob- servații, făcute unele pe apă, altele pe uscat, iar al- - tele şi pe apă şi pe uscat, | ” „Observaţii pe apă. — 1, Dacă un observator - (Fig. 31) sar afla în marginea unei mari şi ar privi 0 corabie când plâcă dela. târm, ar observa, că: cu cât corabia înaintâză către mijlocul mărei, cu atât; se pare că, se afunăă, jar dupe cât-va timp partea de jos a €) dispare şi nu se mai vede de cât catartul. 

Dacă atunct . observatorul sar urca, întrun turn... 
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Fig. 91. — Curbătura suprafețe! măror, A, r posiţiune a observatorului; A, P, Az, Pr, A2, P2, ântâtul treilea plan care trece prin ochii observatorului, tangent] 
4 

Ar Aa, âatâia, a doua sta. treia! | 
„ al doilea Şi al 

a suprafaţa mărel. - 

sau pe o înălţime, ce s'ar afla pe țărmul” mărej; ar 
vedea din nou corabia întrâgă şi stând acolo cât-va - timp, ar vedea acelaşii lucru ; adecă, cu cât corabia 
înainteză către mijlocul mărei, cu atât partea aa jos 

. - 
e
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_a i pare că se afunâă, până dispare din nou şi oraş 

nu se mai vede de cât catartul. 

Pentru ca să se întâmple “aceste. lucruri, trebuie” 
“a suprafaţa mărei să fie curbă, 

Dacă suprafaţa mărei ar f plană, « cum! “corabia, 

are în tot timpul aceiaşi parte afară din apă, ar tre- 

bui să dispară ântâiu. catartul, fiind. că e mai subţire. 

„Şi apol partea de jos a ei, find că e mai: gT6să, 

II. Dacă un observator ar sta pe tărmul unet: 

„ări (Fig. 82), privind S6rele,. spre s6ră, ar vedea, că 
"S6rele se coboră din ce în ce mat mult, „până când 

„apune. . Ă 

| Dacă dupe cea apus S6rele, observatorul star sui în-. 

dată pe o stâncă înaltă, Var vedea din 'noă, şi aştep- 

tând acolo, lar vedea apunenă pentru a doua 6ră. 

N Acâstă observaţie probeză, că suprefața mărej 

este curbă şi mărginită, căci dacă ar fi „plană şi ne-. 

   
Yig. 32 „— Curbătura suprafeţe mâretS, Sorele; A. Ar, ântâia șia doua posiţiune a observatorului; A, P, As, Ps, ântâiul şi al doilea plan. care, ' trece prin ochil observatorulal, tangent la suprafaţa mâărei, -. 

mărginită, observatorul nu ar mai vedea Sorel, cand 
Sar sui-pe stâncă. 

| Incheiere.-—Fiind-că mările se rezămă pe Pământ 
şi fiiind-că toate au: suprafaţa curbă, urmeză că şi pă 
“mentul are suprafaţa, curbă, adecă este. rotund,



| Observaţii pe uscat. — ], 
numită stcua polară, - 
__- Doul observatori 
vesc (Fig. 3) şi not6ză, 
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Pe cer se află o st6 

A şi B, adunaţi la un loc, pri 
posiţiunea, acestet” stele. Unul din ei, A, plâcă spre Sud, iar cel-alt, B, ră 

mâne în loc. . 

Observatorul A vede, că e 
- Sud, cu atât 

inte, ajunge un moment când 
- Observa. 

torul B vede, 
. însă, că 'stâua 

Stă în aceiaşi 

„posiţiune; prin 
urmare, cobo- 
rârea stelei 
pentru. obser- 
vatorul A pro- 
vine din causa 
mişcărei lui şi 

probeză, că su- 

prafaţa usca: 
tului, în direc- 
ţiunea  Nora- 
Sudestecurbă. 

Dacă su- 
prafaţa usca. - 
tulut ar fi pla- 
nă şi dacă st6- 

- ua ar dispărea 
„ din causa de- 
părtării obser- 
vatorului A, a- 
tuncă ar trebui, 
ce şi încetul cu- 
pare de-o-dată, 

u cât înainteză. spre 
Şi dacă merge tot îna- 

st6ua se cobori, | 
steua dispare de-o-dată. | 

pe
 

  
Fig. 88.—Curbătura Buprafeţei uscatului în direc: țiunea N-S ; 0 Ox, orisontul celor doui obnervatori, - 001, vrisontul observatorului A, când este singur. 

mai Antâiii să se micşoreze din ce în. 
u-încetul să nu se mai vâdă. Ea dis- 
din :causă că curbătura, suprafeţei us.
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catulut opresce lumina să maj. ajungă la ochii obser- 
: CE vatorului. 

II. Trei ob: 
servatori M, P 

„Şi N, adunaţi 

„la un loc (Fig. 
84), privesc 

S6rele şi no- 

teză timpul 
când răsare şi. 

  

  

Fig. 34. = Gartătura. suprafetei uscatului în direcyt- când apune. 
„unea E-V; S, 5, S6rele; 00 orisontul celor tre? ob- Unul din ej 
servator'; "0 o, orisontul observatorului. N; 02, 02, 

orisontul observatorului M,- M, plâcă spre 

Bst; un “altul, N,. plscă, spre Vest, iar cel d'al treilea, 
.P, rămane în. Joc. | 

Observatorul M vede, că cu cât merge. spre Est, 
cu atât S6rele răsare şi apune mai de timpuriu. ; 

„Observatorul N vede, că cu câ merge spre Vest 
cu: atât S6rele răsare şi apune mai târdiu, | 

Aceste fapte probeză, că uscatul are suprafaţă 
curbă şi în direcţiunea Est-Vest; căci dacă în acestă 
“direcţiune suprafaţa “i ar fi plană, atunci S6rele, pen: 
“tru cei trei observatori, ori şi unde sar găsi, ur 'ră- 
sări şi ar apune în acelaşiii timp. 

Observaţii pe apă şi pe uscat. — “Când un 0b- 
“servator se gtisesce în un punct al suprafeţei. Pă- 
mântului, pe apă sau pe uscat, şi 'se uită, de jur-im- 
prejur, i se pare, că cerul se rEzămă pe Pământ şi 
că.el se află tocmaf în centrul circumferinței, care for- 
m6ză marginea cerului.: Toţi călătorii, în călătoriile pe' 
cari le au făcut în tâte direcţiunile, nu au putut nică 
să dea de acestă margine nică să se apropie de ea; 
ceia ce ar fi trebuit, “dacă Pământul ar fi ca o masă.
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__ Orisont, — Orisont, pentru un observator, se nu- 
mesce cercul de vedere, care pare că “desparte cerul de 
uscat, când observatorul epe uscat, sau cerul de apă, 
când observatorul e pe mare. Ş 

Observatorul ocupă tot-de-a-una, centrul acestui 
cerc, 

a 
Orisontul este mai “mare sau maj mic, dupe po- 

siţiunea observatorului ; aşia, un observator care e 
aşedat într'o vale, are orisontul mai mic de cât unul 
care e aşedat în mijlocul unei câmpii, iar un observa. . tor aşedat pe o câmpie are orisontul mai mic: de cât unul aședat în virful unui munte. | 

Câna observatorul este în punctul S (Fig. 35 

  

 Fegi 85, , 

orisontul lui e representat prin cercul a, a, a; când - 
este aşedat în punctul G, orisontul We. representat 
prin cercul G', e, o, iar cânde aşedat în K, “i este 
representat prin cercul i, i. | Aa 

Sfericitatea Pământului, — Pământul are formă, 
de. sferă. „! 

Forma sferică a Pământului se “prob6ză prin ob:
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'servaţiunea, ce se ace aSupra, schimbărer orisontul, 
şi iată cum: 

Când un observator şi schimbă locul de obser- 
“vaie, 'şi schimbă în acelaşiit timp şi orisontul. In ori : 
ce punct, insă, s'ar afla, pe apă sau pe uscat, el va 

avea. în-tot: de-a-una, i un orisont; cu margine circulară ; 
ceia ce însemnează, că Pământul are formă de sferă ; 
pentru că numai sfera -se arată cu contăr ul circular n: 

„din ori-ce parte ar fi potrivită. 
Observare. — - Dupe cercetările ficute s'a dovedit, | 

-că + Pamentul nu e 0 sferă regulată, ci este puţin: tur. 

1 

  

  
tit în două părți opusa, numite regiuni polare : şi ceva 
umflat în partea de mijloc, numită regiune ecuatorială. 

_ Puncte şi linif terestre. — I. În interiorul Pă-: 
-mântului. considertim un punct Şi trei feluri de linii: 
centru, rază, diametru şi: axă, 

| Centru. —Centrul Pământului este un punct aşe- 
_dat în. interiorul lui, ast-fel că ori-ce linie, care -ar 
trece prin el şi ar uni două puncte opuse ale supra- 
feței, este împărţită, prin el, în două părţi ezale,
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| Raza. — Raza Pământului se numesce orl-ce linie drâptă, închipuita, că este trasă în interiorul lui. (Fig. „_36), ast-fel ca să” 'un&scă 'centrul cu un punct al su-. ” prafeţel. a | 

Poluz 
„NORD. 

      

  

ua POLAR A . 

   J ! ai Ti opcur, caNcERUL 2CUL. CA 

A „PODUL 
| Sud 

Fig. 37. 

Raza Pămentului are o lungime de peste 6 000 000 metri, .- | 3 Şi 
» Diametru. — Diametrul Pământului se numesce orice linie drâptă, închipuită că este trasă în inte- riorul luf (Fig. 36), ast-fel că trecând prin Centru, să'i unâscă două puncte ale suprafeţei. - i 
"Diametrul Pământului. are o lungime de peste 12 000 000 metri. | E a „ Axă. — Se numesce. axă a Pamântului (Fig. 36) diametrul împrejurul căruia se învertesce, | i „“1L. Pe suprafața Pământului . consideriim. două
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puncte şi cinci feluri de linii: poli, ecuator, paralele, 
tropice, cercuri 'polare şi meridiane. 

Poli.—Polii Pământului se numese punctele unde | 
| axa, lui, prelungită, "i străpunge suprafaţa. i E 
Sunt doui poli: unul ăşedat spre mâdă-nspte, | 

- polul Nord şi altul spre mâdă-di, polul. Sud (Fig. 37). - 
“Bouator,— Ecuator se numesce o linie închipuită, 

că este trasă pe suprafaţa Pământului. (Fig. 37), ast- 

fel, că planul ei trece prin centru, este perpendicular 

pe axă şi împarte Pâmentul în două jumătăţi sau he- 

misfere: Jiemisfera de Nord, în care se uflă polul Nord, 

“Şi hemisfera de Sud, în care se află polul Sud. 

Paralele: —.Se numesce parakle nisce linii închi- : | 
puite că sunt trase pe suprafaţa Pamântului (Fig. 38), ast 
fel că planul fie-căreia este paralel cu planul ecuatorului. 

” Paralelele sunt cu atât mai mari cu cât sunt. mai 
- apropiate de ecuator şi cu atat mai mică cu cât sunt 

mai aprâpe de poli. 
'Tropice. — Tropice se numesc două paralele î în- 

„chipuite că sunt trase pe . : 

suprafaţa Pământului (Fig. 
37), de o parte şi de alta a 
ecuatorului, cam la, a treia, 

parte din distanţa, coprinsă, 

„ între ecuator şi poli. 
"Tropicul din hemisfera, 

-de Nord se numesce tropi- 
cul de Nord sau tropicul Can- 
ceruhi, iar cel din: hemis-. 
fera. de. Sud, tropicul de Sud 

  

Ig. 8.7 Paralele R, polul sau tropicul Capricornului. 
Cercuri. polare. — Cercuri polare se numesc două . 

paralele închipuite că sunt trase pe suprafaţa Pămen- 

tului (Fig. 37), în aproprierea polilor; cam la. a treia | 
| parte din distanţa coprinsăţîntre poll şi ecuator. 

Cercul polar 'din hemisfera de Nord se numesce :
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cercul polar de. Nord sau cercul polar Arctic, iar cel din hemisfera de Sud cercul Polar de Sud sau cercul Dolar Anlartic. * | | Meridiane. — Meridiane. se numesc nisce linit în- chipuite că sunt trase pe suprafaţa Pămentului (Fig. 39), astfel că planul 'lor - 
trece prin poli şi împarte 
Pământul în două jumă: 

” tăţă sau hemisfere: he- 
misfera de Orient, aceia, 
despre răsărit, Şi hemis- 
era de Occident, aceia, - 

„- despre apus. 
Tote meridianele sunt 

egale şi fie-care are o lun. 
gime puţin mai mare de 

| 1000006, de metri, OR Spgreridlanes E E, Ecuator; 
Meridianul care trece prin Paris se numesc Drim „meridian, 
Observare, — Ori ce punct de pe suprafața Pă. mântului este aşedat pe un meridian şi pe un paralel, 

  

XAV 
iunea unui loc. pe suprafața Pământului. — Pentru ga st cunscem. posiţiunea unui loc pe supra- fața Pâmentului, trebue săi cun6scem meridianul și 

_ Posit 
a 

. “paralelul, 

Meridianul şi paralelul unui loc se cunose atunci, "când scim care este longitudinea, şi latitudinea luj. | Longitudine. — Longitudine 'a unui loc se nu- mesce depărtarea lui de primul meridian şi se soco- - tesce sau pe ecuator sau pe paralele. | E „+ Longitudinea este de două feluri: orientală şi oc- cidentală. 'Tote locurile din hemisfera ce Orient au lon- 
. = 

52372. — Fisiografie, Ă 
d 

7



66 

gitudine orientală, iar tâte cele din: hemisfera de Oc- 
cident au longitudine occidentală. . . - | 

“Longitudinea se măsdră de“la primul “meridian 

“spre drepta sau spre: stinga şi este coprinsă . între 09 

şi 1800, ” 
Latitudine. — Latitudine a unui loc se numesce 

depărtarea lui de ecuator şi se socotesce sau pe pri: 

m ul meridian sau pe un meridian 6re care. 
Pur Latitudi- 

nea este de 

“două feluri : : 

boreală şi aats- 

trală. Tâte lo. 
curile 'din he- 

misfera de 
Nordau latitu-. 
dine' boreală, 

iar tote cele din” 
hemisfera : de 

Sud au latitu-: 
dine. australă. | 

Latitudi- 

nea se măsâră 

de la ecuator 
Fig, 40.—EE, ecuator; N 3, rima meridian ; P, paris; - ya 
A, un punct care are '60o ioritudine orientală și 300 spre poli ŞI 

„otita dine boreală, este coprinsă 

între 0% şi 909 
Probleme, —I. „Cunoscând longitudinea, şi latitudinea 

“unui loc,-să se determine posiţiunea lui pe suprafaţa 

Pământului. 
. Exemplu: Un loc A, are: latitiidine orientală - 60 

şi latitudinea, boreală 30”; care este posițiunea luă pe 

- Sup 'afaţa Pămentului?. s 

„ Deslegarea problemei. —Longitudinea locului fiind . 

orientală, locul se” află în hemisfera de -Orient, adecă - 

la „drepta primului meridian ; apoi; fiind: că longitudinea   

s
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este 60, locul se afli pa meridianul care trece prin diviziunea, însemnată, pe ecuator cu 60” (Fig. 40), Latitudinea locului fiind boreală, locul se „află în hemisfera de Nord, adecă deasupra, ecuatorului; apol, fiind-că, latitudinea esţe 30, locul se âflă. pe paralela! care trece prin divisiunea însemnată, pe primul meri- dian cu 30, i 
Locul aflându-se de o dati şi pe meridianul care „» trece prin divisiune 60 a ecuatorului şi pe paralelul * „care trece prin N 

"a primuluime- 

ridian, se va 
afla în pune- 

tul unde'acest 
meridian şi pa-.. 

„ralel se întal- 
"nesc, 

| II. Cunos- 
când posiţiu-: 
nea unuiloc pe 
suprafaţa Pă- „ | 
mânţului, . să Ş N ee 
se determine ! Fig. NE E, ecuator; N S, primul meridian; ; ; j-  P+ Paris; A, un punct care are Go longitudine" longitudineaşi occidentală Şi 800 latitudine australă, : ă latitudinea luf. Ă - 

Exemplu :-Un loc A, este aşedat în hemisfera de Sud şi la stînga primului meridian ;: care este longitu- dinea şi latitudinea lu? | | 
Deslegarea problemei.— Fiind-că locul este 'așe- dat la stinga primului meridian, longitudinea. lu este 

  

  

occidentali şi ca să scim cât preţuiesce, ducem prin 6l un meridian. Ne uităm apor la divisiunea unde acest meridian întâlnesce ecuatorul Şi gradele ce găsim scris acolo, “i arată longitudinea (Fig, 41), 
„„ Fiind-că locul este aşedat; în' hemisfera de Sud,
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| latitudinea; lui este australă şi. ca să scim cât preţu- 

iesce, ducem prin el un paralel. Ne uitim apoi la di- 

visiunea, unde paralelul întâlnesce primul : meridian -şi 

gradele ce găsim scrise acolo, "i arată latitudinea, 

Punctul A din figură are longitudine occidentală. 

60” şi latitudine australă 80. | 
Observare.— Tâte locurile aşegate pe primul 1 m6- 

ridian nu au longitudine. . 

” “Tâte locurile aşedate pe ecuator nu au atitudine 

„Punctul unde primul meridian se taie cu ecua- 

torul nu are nici longitudine nici latitudine, 

XXVI 

Pâmâatul presintă tret părţi deosebite de studiat + 

uscatul, ap. şi aerul. 

Uscat.—Se numesce uscat partea din suprafaţa” 

Pământului care nu. este acoperită d de apele oceanelor. 

sau ale mărilor. 

  

Afis &. i Fig. 48, 

" Uscatul ocupă mai. mult de un sfert, din supra: 

faţa Păm6atului, dar nu ocupă părță egale în cele două 

hemisfere, de „Nord şi de Sud, căci în hemisfera de 

“Nord (Fig. 42) se află aprâps de trei ori -mai mult, de 

cât în-cea de Sud (Fig. 43). |
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“In hemisfera de Nora uscatul înaintâză până, „ aprope de pol, iar în cea de Sud nu se întinde de cât, cel mult, până la 560 latitudine australă, - 
In poli se află, uscaturi, ne studiate încă, ' acope- rite de ghsţă. 
Continente. — Continent se numesce o mare în- tindere de uscat, 

ae 
Tot uscatul se grupsză în două mari continente 

N     
Ss 

Fig. 44. - Conturul continentelor. 

continentul de Vest. şi continentul de Est, despărțite între ele prin mari întinderi de apă. o 
Continentul de Vest este format de America de Nord şi America de Sua. - Mi 

„Continentul de Est este format . de. Europa, A- frica, Asia şi Australia, care e legată de Asia printr'un şir de insule, Ia i 
“ Pie-care din aceste continente este împărţit în două, prin câte o scobitură ocupată de apă. Eu-
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ropa | cu Aşia sunt . despărțite de Africa” şi Australia 

"prin o scobitură ocupată de :o bandă de apă, 'care 

trece prin . strimtorea, Gibraltar ; “printre capul Bon: şi? 

Sicilia; prin canalul de Suez, rhatea Roşie, strimtorea 
Bab-el-Mandeb ; pe la Sudul Industanului; prin “strim-. 

„.- torea de Malaca, marea Chinei şi merge către costele 
“de Est ale Japoniei. 

America de Nord e despărțită de « cea de Sud ș prin - 
o crestătură: ocupată de golful Mexicului şi. de” marea, . 

" Antilelor şi dacă Istmul de Panuma s'ar tăia, precum 

s'a tăiat istmul de Suez, atunci Pământul ar, fi incins - 

cu un biit de apă neîntrerupt. E A | 

" Regularitatea marginilor, continentelor. - — Mar. 

„ginile continentelor sunt, în general, îndreptate sau în. - 

”- direcţiunea SV, sau în direcţiunea, NV şi fiind-că a. 

'ceste direcţiuni se întâlnesc şi se. taie între ele, con- 

„tinentele sunt terminate în colţuri. Ast-fel, câsta de 

- Est a. Americei de Noră (Fig. 44) urmeză direcţiunea, IE 

NE şi în prelungirea ej, spre Nord, se află câsta de 

Est a Groenlandei, iar în prelungirea ej, spre Sud, se 

„află costa, de Est a Iucatanului. " 

| Costele de Est ale Americei de Sud urmsză două 

direcţiuni, una N V, de la capul Galinas până „la, capul 

St. -Roe şi alta SV, de la Capul, St. „Roc. până la ca. 
„_pul Horn. 

Câstele de Vest ale Americet urmeză, în genera 
direcţiunea N V. 

Costele de Vest; ale. Earopei şi - Aricer sunt pa- 

ralele cu costele de Est ale Americei, iar cele de Est 
ale Asie! şi Australiei sunt paralele cu cele de . Vest 

ale Americei” şi capurile unora, intră în golfarile altora. 

Costele de Est ale. Asiei sunt paralele cu câstele 
„de Vest ale Europă. 

Relieful uscatului. — — Suprafaţa uscatului” este ne- 

| regulată, pentru că presintă ridicături şi cofandături,



Ridicăturile pârtă numiri de şesuri, platouri, co- 
line şi munţi. a 

Cufundăturile se numesc văi, 
Mare parte din văi sunt ocupate de ape şi for- 

meză albiile riurilor, fluviilor, lacurilor, etc. 
Observare, — 'Fiind-că apele nu au neregularități 

pe suprafaţă, se obicinuesce, ca 'adincimea văilor şi 
„înălţimea, ridicăturilor si se socotâscă de la suprafaţa 
„mărei din vecinătate. | „o o 

Inălţime absolută. —$$3 humesce înălțime absolulă 
a unui punct al uscatului depărtarea, lut, în sus sau în 
jos, de ia suprafața mărel. i 

Depărtarea în sus se însemnsză cu +, iar în jos 
cu —. Exemplu: Inălţimea absolută a muntelut Eve- 

„Test, din șirul Himalaia, este 4+- S840m — acesta este 
cea mai mare înălţime de pe continente. 

Inălţime medie, — Se numesce îjdlțime medie a 
uscatului. depărtarea generală a, suprafeţei lui, în sus 
sau în jos, de la suprafaţa mărei. | - 

„ Pentru ca. să se afle înălţimea, medie a uscaţului, 
se presupune că suprafața, lui este nivelată, adecă văile 
sunt astupate şi ridicăturile domolite,. 

Sa calculat că dacă suprafața, uscatului ar Â în 
ast-fel de condițiuni, ori ce punct al ei ar avea  înăl- -- ţimea +- 550: | e Ia 

Observare.—Continentele sunt dispuse ast-fel, că 
form6ză păreţii a cinci.mari basinuri. Fundul acestor. 

__basinuri este necontenit ocupat de apă, 

XXVII 
Apa. — Apa formeză un învelişiii parţial Pă-! 

„mentului şi acopere “aprope trei sferturi din supra: faţa lut. Se | . A 
Oceanuri. — Se: numesce ocean apa “coprinsă în 

7
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fundul unuia din cele cinci basinuri mari formate de 
continente. Sunt cinci oceane: oceanul îngheţat; .de 
Nord, oceanul îngheţat de Sud, oceanul Indian, ocea- 
nul Atlantic şi oceanul Pacific. | 

In basinurile oceanelor sunt coprinse alte basi- - 
nuri mal mici, fundul cărora, este asemenea ocupat 
de apă. o 

ă Mări; — Se numesce are apa, -coprinsă în o 
- porţiune: din fundul unuia din cele cinci. basinuri: 
mari, a EI De 

Mările comunică cu oceanele și sunt nisce părți 
ale lor. i _ 

Adîncimea oceanelor si a. mărilor. — Precum Ă 

continentele nu sunt de-o- potrivă de înalte, tot ase- 

menea, oceanele nu sunt; de-o-potrivă de adinci. 
Cea mai mare adincime cunoscută este .8510%»- 

“Acesta este adincime, oceanului Pacific, în dreptul 
marginei de Esta insulei Urup, una, din insulele Kurile. 

Observare. — Diferinţa între înălţimea cea mail 
mare! a continentelor și adincimea :cea mai mare a, 
oceanelor. este 800»: Din causă :că acestă diferință 

“e mică, în vorbirea ordinară se zice, că cea mai mare 
înălțime a continentelor este aprope egală. cu cea mai 
mare adincime a oceanelor, , 

- Adînecimea medie a oceanelor şi & mărilor, — 

Dacă fundurile oceanelor şi ale mărilor 'ar fi nivelate, 
„oi ce punt al lor ar avea adîncimea — 4000m. 

„ Observare. — Pentru: că raportul 350 este a- 
prâpe ega) cu 1, în:mod  neesact se dice, că îndlțimea 
“generală a uscatului este de seple oră mai mică de cât 
adîncimea generală a oceanelor. - 

„Neregularităţile Pământului sunt mici în raport 

cu mirimea lui. — Suprafaţa, apelor este netedă, pen- . 
tru că nu presintă nică ridicături nici cufundături. 

Suprafaţa, continentelor este. neregulată, pentru 

„că presintă ridicături și cufundturi.
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Neregularităţile de pe suprafaţa continentelor si de pe fundurile oceanelor sunt aşia de mici, față cu mirimea Pământului, în cat; abia pot fi asemănate cu neregularităţile de pe c6jea, oului Şi acâsta, se dovedesce prin calculul următor :: a 
Fie, în număr rotund, 9000. înălţimea. munte- lui Everest, sau adîncimea oceanului Pacific, şi fie, « iarăşi în număr rotund, 12 000 000». lungimea, diame- trului Pămentului. | | Daca am putea să facem o sferă, care să aibă diametrul de 12000 000m- lungime, pe. suprafaţa ei 

trebuie, pentru ca să. representăm muntele Everest, | să facem o ridicătură de 9000, sau pentru ca să representăm adîncimea oceanului Pacific să facem o 
gropiţă de -9000m. 

Simplificăm numerile acestea cu 9000, 
Avera: 1»: înălțimea muntelui Everest sau 'adin- 

cimea oceanului Pacific şi 1883" lungimea, diametru- . lui Pământului. | | a E | Simplificăm numerile acestea cu 1000m. 
Avem: 0m-.001 înăiţimea muntelui Everest sau 

“adincimea, oceanului. Pacific şi 1m.333 sau 14 lungi. 
mea, diametrului Pâmentului, 

Prin urmare, dacă am represinta, „Pămentul prin 
o sferă cu diametrul de 14, pe suprafaţa ej, cea mai 
mare înălţime de pe continente, precum și cea mai 
mare adincime a, fundului oceanelor, va trebui să fie Trepresentată prin o ridicătură sau o gropiță, de On: „001; 

„aşia, că pe de o parte, neregularităţile de pe Pământ „se pot asemenea cu acelea de pe cojea oului, iar pe de | „alta, apele de pe Pâmânt se pot asemăna cu un strat | de vopsea gros, cel mult, de 02.001, dat pe. aprope 
trei sferturi .din suprafaţa lui. - a
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| Aer, — Se numesce aer: materia gaz6să care aco- 

pere suprafaţa uscatului şi a apelor. 

Aerul nu are moleculele de-o-potrivă, de dese în 

„tâte părţile. lui, ci le are cu atât mai rari şi cu atât * 

„maj dese, cu cât se află mai departe sau. -mai aprope 

“de suprafaţa uscatului sau a apelor. 

Atmosfera.—Atmosferă sau sferă de. aer se nu- 

- mesce învtlişiul general de aer al Pămentului. | 

Inălţimea atmosferei. — Prin înălţimea atmosfe- 

rei se înțelege distanţa, socotită în linie dreptă, de la, 

„suprafaţa ' apelor. până la, locul -unde încet6ză aerul. 

„Direcţiunea, acestei linii trebuie. să fie aceia pe care o 

are corpul omului, când stă în picidre. 
“Inălţimea atmosferei s'a găsit că este de 370Em; . 

dar se consideiă că este numai de 60km..—km.70; de 

Gre-ce aerul, mai în Sus de acestă înălțime, este. - 

forte rar. E 

„++ Greutatea aerului, — Aerul este” greu, pentru că 
„ gazele din cară este compus sunt grele, 

| Sa socotit că un „litru de aer cântăresce 1£r- 3 şi, 

prin urmare, un metru cubic de aer. cântăresce ae o 

mie de orl mai mult, adecă 1ksr.,300. - 
“Dacă 'am cun6sce volumul aerului dintr'o cameră, - - : 

„am putea afla greutatea, lui, îmmulţind. val6rea, Volu- | 
mului prin greutatea unui imetru cub, - [ 

„ Exemplu: volumul aerului coprins într*o cameră, 

lungă de 5. lată de 5. şi înaltă de. 4n- este:5X4X4 
=S80m.;; jar greutatea aerului este 80X1*er., 300=104er 

-. Observare. — Aerul, fiind-că este greu, apasă asu- - 
„Dra tutulor corpurilor, cari sunt învălite de el. 

Apăsarea aerului asupra corpurilor se pote proba Ă 
prin următârea experienţă:
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Se umple un pahar cu apă (Fig. 45) până să | 
ţ i fie ras şi "i se pune, peste gură, 

„0 f6ie de hârtie. - - a 
Dacă, apoi, se ia cu băgare 

de s6mă şi se răstornă, pâte să fie * 
- tinut cu gura în jos, fără. ca, apa: 
să curgă, o e 

Acesta însemneză, că aerul a- 
păsă, de jos în sus; asupra hârtiei, | 

“cu 0 greutate sau cu o putere mai mare de cât aceia 
"cu care apasă asupra el apa, de sus în jos, 

Greutatea, sau.puterea cu care aerul apasă asu- 
- pra corpurilor se numesce Dresiune atmosferică. | 

S'a găsit că presiunea atmosferio, pe 0 supra: 
faţă de -lcmp. este de Lker. 10866; pe una de lim». este 
de 103ksr.,36 şi pe una de 1mr. de 1033656. | 

Nori.—Norii sunt grămedi de vapori de apă, cart 

  

Fig. 4, 

plutesc în atmosferă. | 
- « Vaporii din atmosferă provia din evaporarea ape- 

lor de pe suprafaţa Pământului, | | 
| Pe câtă vreme ei sunt puţini şi aerul -este cald 

“nu se v&d, dar- dacă se îngrămădesc Şi aerul se ră. - cesce sufăr o mică condensăţiune și atunci se văd. 
Constituţiunea norilor, — Aş pra constituţiunei 

norilor s'a, dat două păreri: a 
1. Unu mat vechie admite, că norii sunt formaţi - - 

„din băşicuţe mici de apă, cari plutesc în aer, din causa - 
micșorimei lor şi din causa aerului cu care sunt um- plute. E Sa 
„- 2, Cea-de a doua mai nouă admite, că norii sunt 

„ fonnaţă din părticele fOrte mici, de apă cari plutesc 
în aer, întocmai precum plutesc părticelele mici de 
pulbere. e a 

Tynâall, un învăţat englez, consideră norii ca o 
pulbere de apă. | | | “Mişcarea norilor, — Noril se mișcă în atmos- 

pa
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feră; une ori se formâză şi alte ori dispar, Aşia, dacă 
un curent de aer cald se ridică in atmosferă, vaporii 

de apă ce: conţine nu se văd, până când ajung în o 
regiune rece, Acolo, însă, se condensâzi şi formeză 'un: 
nor, care e susținut de curentul de aer cald ce se 
ridică. 

Pe câtă vreme curentul există, norul de la ca. 
pul lui se măresce. Când, însă, curentul încetâză, no- 

_Tul, din causa greutăţei, cade în jos şi dacă ajunge în - 
0 regiune caldă, vaporii se respândese din “nou şi el. 
dispare. | ! : 

Vânturile, asemenea, pot să, misce noril şi să *j 
„mute de la un loc la altul. 

Formele norilor.— Norii pot să aibi forme deo. 
sebite, dar s'a însemnat; patru (Pig. 46) cu. cari se 
presintă mai des. 
1 Norl în formă de. bucle. — Cirrus, Sunt albi 
mici şi plutesc în părţile de sus ale atmosferey. E 
“sunt aşedați în şiruri paralele şi au forma jnor bucle 
de păr. Inălţimea la care se află este de 15000: —. 
"16 000" şi sunt formaţi de mici ace de ghsţă, fiind 
că în regiunea unde plutesc ei este ger. . 

2. Nori în formă de - - grămedi. — Cumulus. Sunt 
deși și se înalţă ca nisce turnuri mari pe o temelie 
orisontală, Sunt aşedață. mai: jos de cât Cirrus, 

3. Nori în formă de strate.— Stratus. Sunt, întinși | 
în şiruri orisontale Şi paralele. Ei sunt aşedaţă aprâpe 
de orisont. ' 

4. Nori de ploie. —Nimbus, Sunt în formă de gră. 
medi, de o coldre cenușie inchisă; se mișcă încet şi 
ivirea, -lor: prevestesce ploia. Ei se formsză, din întâl- 
nirea norilor in for mă de bucie cu a norilor în formă 
de grămedi. 

Ropresentarea, cerului. — Când voiesce cine-va 
să represinte starea „cerului, într'un timp Gre-care, se 
servesce de numerile : 0,.1, 2, 3,4, 5, 6, 7,5, 9, şi10. |
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Dacă cerul e senin, albastru, fără nori, îl înseni- n6ză cu 0, iar ducă e noros de tot, îl însemnâză cu 10. 

  

i 
|     

    

„Fig. 46. — Forme de noir. Cirtus e insemnat cu tre* paseri Cumulus. cu două; Stratus cu una, Nimbus cu patru 

Cu cele alte numere însemnâză cerul, când şi dupe cum va fi acoperit, mai mult sau mai puţin, „de nori, 
Cota; — Câţa e un nor aşedat a aprâpe de suprafata Pimântului, Ea provine din condensarea vaporilor, în “părţile de jos ale atmosferei. 

XXIX 
Electricitatea norilor. — Norii se încarcă cu elec-! . tricitate positivă sau „negativă, după Iccul unde, se formeză, 

„Norii cari se formeză în părţile de sus ale at-
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mmosferei, au, ca Şi atmosfera, electricitate positivă, iar 
: câţa sau aceia care se formâză în părţile de Jos, au, A 

ca și Pămentul, electricitate negativă. E 
| Norii pot. să se influenţeze între ei Şi cu' corpu- 
rile de pe Pământ şi să dea 'nascere la schintel elec- 

: trice, numite. fulger şi trăsnet, 
| Fulger. — Se numesce. ger schinteia decrieă “ 
"care se produce între doui. nori. i 

- Când doul nori încărcaţi. cu electricităţă diferite 
“sunt destul de apropiati, electricităţile lor „tind să se - 
combine şi descărcându-se, se întâlnesc în stratul. de 
aer care '] desparte, unde produc: fulgerul. 

„Lumina, fulgerului trece într'o clipă, dar lungimea 
"lu ajunge, une ori, până la 15 km. o 

Forma fulgerului este sau o lini& dreptă « sau o 
linie frântă, 

Tunet sau bubuit, —- Se r numesce tunet sau ba: 
__buit sgomotul care însoţesce fulgerul. 

„Tunetul se produce o dată cu fulgerul, dar se. . 
aude. după trecerea . fulgerului; causa, este că lumina - 
“ajunge Ja ochi, mult. mai "nainte de a ajunge sunetul 

la urechi. 

“Lumină străbate întro secundă o. distanţă de 

| „800000. km., iar sunetul: numai de 340 m. 
Calcularea depărtărel “fulgerului. — Cu ajutorul . 

"unul ceasornic putem să calculăm.. depărtarea, : la care | 
s'a produs fulgerul de noi şi iată cum: În momentul... - 

„în care vedem” fulgerul ne uitim la ceasornic şi în-. 
semnăm timpul ce arată. 

In momentul în care audim tunetul, ne uităm 

“a oua 6ră la, ceasornic şi însemnăm, iarăşi, timpul 

ce arată. - 
Facem diferinţa dintre timpurile însemnate, “cal. 

culată în secunde, și o îmmulţim cu 840.. Produsul , 

- va, arăta depărtarea, socotită în metri, dintre. noi şi 
fulger.



- Exemplu: la 5 2 qm. şi 17% se vede fulgerul; 
la 5 O 4” şi 21* se aude tunetul. 

A Diferinţa este qi pe care îmmulţind-o cu 340»: 
dă 1200", depărtarea, la, care s'a produs fulgerul, 

  
M a   

“Fig. 47, 

„Trăsnet. — Se numesce trăs- 
"net schinteia electrică care s6 pro- 

- duce între un nor şi Pământ, sau 
între un nor şi obiectele de pe su- 
prafaţa Pamântului, 

Când un nor incărcat cu u elec- 
„ tricitate se află în apropiere de Pă- 

ment, influenţeză -asupra, Pământu- . 
lui şi asupra: obiectelor 'de pe su- 
prafaţa, lui, le separă electricităţile, 
atrage pe cea, de fel deosebit 'cu a 
lui.şi respinge pe cea de acelașiii fel. 

Cele două electricităţi deose- 
bite se descarcă; şi combinându-se 

"în stratul de aer care le desparte, | 
„produc trăsnetul. 

Fiind-că electricitatea se îngră- . 
mădesce la virfuri, corpurile cele: 
mai înalte, cum: Biserici, arbori, 
virfuri de munţi, etc. sunt infuen- - 
țate şi expuse trăsnetului; de aceia 
este bine, ca în timpurile furtun6se 
să nu se adăpostâscă, cineva în ve: 

| cinătatea lor. 

Trăsneţul pote să causeze “ne- 
norociri şi pagube forte însemnate. 
“Animale pot să fie omorite şi edi- 
ficii măreţe' pot să „fie nimicite cu 

"-desăvirşire, - 
„Paratrăsnetul „—Se numesc pa- 

ratrăsnete aparatele cari se întrebuințeză la apărarea 
„edificielor de trăsnet.
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Patatrăsnetul a, fost inventat; de Franclin şi este 
basat pe îngrămădirea electricităţilor la virfuri, 

Paratrăsnetul lui Franclin se "compune: 
| „10, Din o. vergea, de fier (Fig. 47) conică, termi- 
nată cu un virf ascuţit de: aramă poleită. 

„20, Din o fiinghie de sirme > de fier legate de basa, 
vergelei prin un 

inel metalic şi nu- 
* miţă, „conductor. 

“Veigâua se 
înfige în acoperi- 

şiul edificiului ce 
voim să apărăm, 
în posițiune ver- 

ticală, iar căpă- 
tâiul liber al con- 

ductoruiui se cu- 

fundă întrun put 

cu apă, sau în- 

tr'o gr6pă în care 
se pune apă. 

i Observare. 

.— Este forte fo- 

lositor ca căpă- 
-tâiul liber al con- 

ductorului si fie 

"pus în comunica- 
țiune cu o masă 

bună, conductâre - 

de electricitate, 
Fig. 48. Paratet snete aşedate pe un edificiă., ia 

        
  

care să aibă o. 
„mare întindere şi toemai de aceia se introduce întrun 
„put cu apă; fiind-că apa 'se întinde pe sub Pământ, 

prin canalele de scurgere şi presintă, ast-fel, o supra- 
faţă mare. 

Este asemenea bine ca Şi conâuetorul: să aibă o: :
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„Suprafaţă mare și pentru aceia se atârnă, de extre- mitatea lui, bucăţi de table ae fier, sucite în formă de cilindru (Fig. 48). . | , 
Se pretinde, că un paratrăsnet nu. apără de cât 

obiectele, cari sunt coprinse în o circumferință, a că- reia rază ar fi de două ori mai mare de cat lungimea, 
vergelei; de aceia, pe edificiile mari se pun mai multe 
paratrăsnete, unite între ele prin fire de fier, 
„Tot prin fire de fier se l6gă şi conductorul cu | părţile de metal ale edificiului, pentru ca electricitatea 

ce s'ar desvolta în ele, prin influența norilor, să se! "ducă la verful vergelei și în Păment, 
Este rar ca un edificiu, care are Un paratrăsnet: 

aşedat bine, să fie! trăsnit. | a 
„ Punoţionarea paratrăsnetului; — Funcționarea 

paratrăsnetului se explică ast-fel: Ma 
„Când un nor trece pe de-asupra edificiului, prin 

influenţă ?i desface electricităţile; respinge pe :cea de - 
același fel cu a lui, şi utrage pe cea de fel deosebit. 

„Acesta caută, să se îngrămadescii la, părţile cele mai 
înalte și mai ascuţite ale edificiului şi fiind-că verguă 
paratrăsnetului este partea cea, mul înaltă şi “maj as. . 
cuţită, se stringe la virful el. | 

Virful vergelei, însă, fiină subțire, electricitatea, 
nu pâte si se îngrămidâscă, ci -se scurge în aer, şi 
combinându-se cu electricitatea norului, "1 face să trecă .. 

“în Stare neutră,” 
Dacă este n6pte, la virful vergelei se vede 'un 

Snop de fire 'iumin6se, provenind din scurgerea elec- : 
tricităţei. , - 

Când sa întâmplă ca descărcarea să se facă de- . 
„odată, trăsnetul cade pe vergea, se duce pe conductor 
“în Pământ și edificiul incă scapă de pericol. | 

Cureubeu. — Curcubeul este un spectru solar, 
care provine din dispersiunea razelor; S6relui, cari trec, 

52372, — Fisiografie, .. i 6
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în Gre-cari condițiuni, prin Dicături de pl6ie.: Are as-. 
pectul unei bande în formă de arc, colorată cu ștpte ... 
color aşedate ca în spectru, : adecă roşiul, în sus şi 
violstul în jos. 

Pentru ca să se formeze: curcubeul, “trebuie ca 
“Sorele să, fie puţin ridicat de- -asupra; orisontului — din. 
"care causă se formâză numai diminsţa, și” spie s6ră — 

și să aibă, în faţa lui în nor, care ELE se condenseze; 
| în picătură de plâie. 

Pentru ca un observator să vaii curcubeul, tre-.. 
buie ca să se afle între „Sâre şi nor şi anume, cu Spa 

„„tele către S6re şi cu faţa către nor. 
„ “Cate-o-dată se formeză două cuieubee, In. aseme-. 
nea cas, cel de de: -aşupra e mai puţin luminos şi colorile . 
lui. sunt aşegate în ordine inversă cu ale celui de. de 

- supt; adecă Toșiul în jos şi violetul în sus, | 
“Forte rar şi cu. greu se văd tref: _cureubee; din 

causă că cel de. al treilea e forte puţin luminos. 

. XX 
pp 

„Pldie. — se numesce plâie picăturile” de apă cari 
cad din atmosferă, „când cerul e noros. 

PlGia provine din condensarea norilor. 
| Pe câtă vreme vaporii de apă, câri formeză norii, 
„sunt mici, plutesc în atmosferă; când, însă, se uhesc'- 

„între ei, 'se condenseză în” picătură, cari cad, din causa 
Si greutăţei: lor, pe Pământ. Căderea pliei are mare in- 

| Auenţă asupra. climei şi asupra avuţiei unei “localităţi. . 
„Pentru că de la, căderea regulată, şi, potrivită :a.. 

| ploier: “atirnă productțiunile Pământului, Gmenii s'au 
ocupat să; afle, câtă cantitate de apă cade, întrun timp. 
Gre-care, pe suprafața Pământului lor şi pentru acesta 

- au inventat Pluziorebrul, - „ a e 
“Pluviometsu. — - Plaviometrul „este un aparat, 

4



„. ClĂ sau de metal, a căreia, gură în-- 

s3 

care . servesce Ja aflarea cantităţei de plâie care cade, într'o localitate Gre-care, întrun timp hotărât. EI este compus (Fig 49), din două părți: un receptor Şi ua colector, DI A 
Receptorul e. un cilinâru de 

„metal, format din două jumătătă, 
înşurupate una într'alta. EI se a- 
şedă pe o masă “Sau-pe Pământ, 
însă într-un. loc cât se pote de des. 
chis, cum ar fi o.curte largă sau: 
O câmpie, - 

Colectorul este o pâlnie de sti- 

  

„tă în cilindru, dar ast-fel ca, mar. - ginile gurei să rămână lipite pe fața Fig. 49 — Pluviomotru, |, - „din năuntru a pereţilor cilindrului. | 
Dedesuptul - pilniei se pune un. pahar de. sticlă ” sau un vas curat, | e | --  - Pl6ia care cade în cilindru, intră în pilnie şi se scurge în pahar, Sa Sa In tâte dimineţile, observatorul merge de ma. - s6ră şi însemneză apa co; găsesce strânsă în pahar, Ac6stă "Operaţiune: o face în to timpul, cât îşi propune, să atle cantitatea de ploie -ce a cădut. Să pre- - „Supunem-un' an, . i - La sfirşitul anului, adună tâte cantităţile de apă insemnate şi Sozotes2e, până la 'ce: înălţime s'ar urca, “apa, aceia, dacă ar fi pusă într'un cilindru de aceiaşi. grosime cu receptorul: - i | | “Inălţimea ce va găsi, va, fi grosimea unui. strat de apă, ce a, cădut în timpul” anului, în localitatea * unde a făcut observaţiile. „Aşia, dacă ar găsi că înălţi. - - mea apei în cilindru ar fi de T0*m-, ar însemna că, totă . pl6ia, care a cădut în acea localitate, în- timp de un an, dacă nu s'ar fi evaporat şi dacă nu ar fi întrat în
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Pâment, ar îi! fornăat; de: asupra, acelei ocaitaţi un lac 

adinc” de 70%-. - 

__Zimă ploi6să, -— Ziuă, ploi6să .se “numesce aceia. 
în care cade atâta plâie, câtă trebue ca să se formeze, 

pe suprafața, localităţei pe care cade, dacă nu s'ar eva- 

pora și Gacă nu ar intra. în. Pământ, un strat gros! 

de.25 
E - Distribuirea, ploilor: dupe localităţi. —. Căderea. 

ploilor . în o' localitate Gre-care, _ atirnă de la posiţiu- 

„nea ei pe suprafaţa Pămentului şi de la direcţiunea 

vânturilor... „. 

IN. vecinăţatea munților. - p.6ia, cade mai des; 

- find: că: aerul. e mal rece și vaporii se condenseză mai | 

cu înlesnire.' - 
_- Wenturile cari vin de la mare sunt încărcate cu 

umiditate; fiind-că aduc vaporii cari se ridică de la su- 

prafaţa „mărei, şi cu cât în o loc uitate vor bate mai 

mult vânturile de mare, cu atât va cădea, plâie mai 

multă, peste ea. 

| Distribuirea ploilor pa Pământ. — In zona toridă 

“cad ploile cele may mari; de 6re ce căldura Sâre-. 

“lui e tare şi în atmosferă circulă curenţi de aer cald 

încărcați cu umiditate. 

| Ploile, însă, nu cad de cât la epoce hotărâte, nu- 

mite sezonele ploilor. Egiptul de sus, Sahara, deşertul 

"Gobi din Asia centrală și marginea Per alui din Ame- N 

rica de Sud, au ploile cele mai mari. 

“In zonele . temperate ploile nu au epoce hotărâte, 

ci cad în tot timpul anului, după intervale de timp”! 
“mai mici sau mai mari, Zilele ploiGse, însă, se schimbă. 

"dupe localităţă şi dupe epoce. 
| Mană. —. Se numeşce mană picăturile de apt 

cară cad din atmosferă, în zilele calde, când cerul e 

senin. , 

Mana, se formăză ast-fel : | 

Aerul fiind cală, vaporii 'de apă din: atmosferă | 
1
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nu se pot aduna, ca să formeze nori. Dacă se întâam- plă, însă, ca urcându-se În sus, să ajungă, de-odată, în 0 regiune rece, se condenseză şi cad in picături, mai nainte de a forma, nori, 

Mana, cade vara, în dilele căldurâse, dar rar, Este vătămătore plantelor, - - NE ă | _Rouă. —Se numesce rouă picăturile de apă cari „se depun pe plante şi pe obiecte nGptea, când . cerul -e senin. RE cc 
Roua provine din condensarea vaporilor cari se găsesc răspândiţi, în stratul de aer vecin de Suprafaţa, Pământului: şi -se formeză astfel: .. 
In timpul zilelor senine de vară, suprafaţa Pi. mentului, plantele şi cbiectele de pe ea se incăldesc . şi din umedela lor se formâză vapori, cari se T&spân- desc în aerul din prejur. ! 
N6ptea, ' însă, piergând din căldura, ce primiseră „în timpul dilei, se rtcesc. 
Aerul din prejurul lor se . răcesce asemenea, şi „.. TEcindu-se, vaporii cară pluteau în el se condenseză şi se depun pe plante, pe Păment şi pe obiecte reci, ' formând picături de apă. “ 
Roua se depune pe tâte obiectele, fără deosebire, - dar ni se depune pe tote de-o-potrivă. Pe cele ce se xEcesc curând se depune mai multă de cât pe cele ce se r&cesc anevoie. Aşia, diminâţa. într'o grădină, se “vede maj multă rouă pe ierburi, mai puţină pe scaune, iar nisipul de pe şusele este aprâpe uscat; causa este, că ierburile se răcese „mai întâiă, apoi scaunele ŞI în urmă nisipul. 
Printre împrejurările cari ajută sau împiedecă să se formeze roua, sunt: | , | | 10, Umedela aimosferei. — Dacă cerul e noros, roua nu se forinză,. pentru că norii nu lasă plantele să se r&câscă, 

« 

29, Mişcarea aerului, — Dacă, ventul bate tare,! | 
N



chiar fiind n6ptea senină, roua nu. se formeză, pentra. 
că vEntul, pe de o parte. curăță vaporii din-aer, iar 
pe de alia, EvaporezA. roua care Sur fi format. 

XXX 
Congolaţiune, = Congelaţiune sau “înghețare se 

„ numesce. trecerea, apei din starea, licidă în stare: solidă. 
„* T6te corpurile, când se solidifică, ȘI, Micşoreză - 

volumul. Apa, însă, face escepţie, pentru că -îngheţână 
devine expansivă,; adica 'şi mai. măresce volumul, 

Expansiunea gheţei. se pâte proba prin uimăto- 
rea experienţă : . 
Se, umple un pahar cu apă şi se pune. la frig. 

Peste cât-va timț, se vede că. apa îngheţa şi că gheţa 
iese afară din pahar. | 

Apa îngheţând întrun vas inchis, « apasă asupra. 
"păreţilor vasului şi "i face să' crape. 

Acâsta explică pentru ce se sparg vasele, în în | cari 
s'a, lăsat apă să îngheţe. 

Din: causa, expansiune, ghâta e mai uşă de cât 
apa şi o bucată de ghâţă cântăresce mai” puţin de. cât 
un. volum egal de apă. 

Exemplu: o bucată de ghâţă de 916 grame ocupă 
acelaşi loc întrun vas, ca şi un kilogram de apă. - 

Ă Ghsţa, fiind “maj uş6ră, de “cât :apa, plutesce 
(Fig. 50), .r&mâr6nd, de- -asupra cam cu a zecea pârte 

| în apele de rîuri şi cam cu a noua 
parte în apele de mare sau. sărate. 

_ Observare. — În ghâţă, când 
se -topesce, se formeză gropiţe în 

forma unor flori cu şâse foi (Fig. 51). 

Ghoţari. — Se numesc ghețari 
nisce. mase mari de ghâţă, cari se 

găsesc în regiunile polare! și în văile 
Fig 50. 7Shst - munţilor înalți, cum sunt Alpiii. 
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Gheţarii se formeză, din zăpegile cari acopăr tot; 
de-a-una virfurile munţilor înalţi şi se coboră, către pâle, ca, nisce _riuri: ceia ce a făcut „să li se dea numirea de riuri de ghcţă. e 

  

    
  

  

Fig. 51. —"Figuri observate în &heţă, când se topesce, 

„cât a riurilor, ...: o 
" Ghețarul. muntelui Blanc din. Alpi numit marea - 

de ghetă (Fig. 52), are 20km. lungime şi 4*m:. Jărgime și abia înainteză cu '70».—75m. pe an, Aaa 
„Capul acestui : ghețar, la polele muntelui, se to- 

" pesce şi di. nascere Arveironuluj, Sa | „In regiunile polare, ghețarii sunt, fărte numerosi, „acoptr regiuni. întinse şi'se cobâră până la mare. 
Gheţăie. — Se numesc gheţbie bucăţile de 'ghâţă 

cari plutesc pe: apele cursătâre, pe lacuri și pe' mări. 
Im mările polare. ghețdiele sunt forte numerâse.. 

Curgerea ghețarilor se face mult mai încet de



au din ruperea gheţarilur, 
„gheţei ce se formeză pe marginea lor. 
si provin s sau din ruperea - - 

țarea apelor stătătore. -— Pentru ca să 

m modul cum: înghâţă o apă stătătore, 

Inghe 

„cun6sce baltă 
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Fig. 
62, 

— 
Infâţişurea 

ghoțarulul 
numit 

mare 
de 

gheţă.
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“sau lac, facem următorea experienţă a doctorului Hope . „Şi pentru care ne Servim de un vas cilindric plin. cu „apă. (Fig. 58), prin păreţil căruia, pătrund două termo- „metre centigrade, aședate unul . la partea superidră şi altul la 
cea interiră, | 

Mijlocul. vasului ?1 încin- 
gem pe din afară cu gheță. 

Aparatul fiind dispus ast- 
“fel, observăm termometrele şi 
iată ce vedem: 
„1. Termometrul inferior 

scade până la +- 4, în timp ce | am 
'cel superior rămâne aprOpe ne- - Fig. 58. — Aparatul pentru schimbat, i : experiența doctorului Hope. 

| 2", Termometrul superior: scade şi el, mal ântâiii 
la 4+-4* şi apoi la 0%, pe când cel inferior nu se mai 
Schimbă, Si 
„___%. Când termometrul superior ă căqut la 6% su-. 
prafaţa apei înshsţă, - 

  

Explieare: Apa de la mijlocul 'vasulul se răcesce din 
„ causa gheţel, 

Apa rece fiind ma! grea de cât cea caldă, cade la fundu vasului şi atunci termometrul inferior scade până la + 40, iar 
apa caldă de la fund se ridică şi "i ia locul, 

Termometrul superior în timpul acesta este înconjurat 
tot de apă caldă şi r&mâne âprâpe neschimbat. 

Apa de Ja mijlocul vasului, însă, r&cindu-se ma! mult de 
„+49 devine mal uşidră şi atunci se ridică în sus şi face ca 
- termometrul superior să scadă şi el la + 40, iar cea de sus so 
coboră şi "Tia locul. De aci Înainte, apa cea ma! rece adunân- 
du-se tot la partea superidra, termometrul superior scade până 

Dă „ia 00, când se şi vede pe suprafaţa apel. o pojghiţă de gheţă. 
Ast-fel, înghețarea apelor stâtătâre. începe da la supra: ” - față şi merge câtre fund. 

- Inghetarea apelor curgătâre, — Sa dovedit, că în . 
"unele împrejurări, riurile îngheță pe fund. Ghsta, însă, 
fiind mal uşidră 43 cât apa, îndată ce s'a format, se
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- ridică în. sus, Ea nu stă pe fund de cât atât timp, cât 
este inută de pietrele şi de plantele cari se află pe 

fundul riului şi de cari s'a lipit în moinentul formărej,. * 

„Dacă plantele se .rup sau dacă pietrile sunt uşidre, 

ghâţa se ridică, împreună cu ele. + 

Explieare: "Din? causa curgerei, riul amestecă ' apa rece : 

de la suprâfaţă cu apa caldă de la fund şi face, ast-fel, ca tetă 

apa să aibă aceiaşi temperatură. 

Apa de la fund, însă, înghâţă mal curând de cât cea de 
ia suprafață, pentru că este mal liniştită şi pentru "că se află 2 

în contact cu. pietre, “nisip şi alte corpul reci. 

Bruma. — Brumă se numesce stratul subţire de 

„ace'de gheţă care se depune, în nopţile senine și fri- - 
gurâse, pe Păment, pe plante; pe acoperişurile caselor . 

şi pe alte obiecte. : 
. Bruma este roua, care înghâţă în momentul când | 

se formâză. E ie 
Pentru ca să se formeze bruma, trebuie ca tem- 

„peratura: Pămentului şi a obiectelor pe care se depune 
„să fie mal mică de 0%; adecă, mai mică de. cât tempe- 

ratura la care înghâţă apa. 
.Bruma cade în lunile de. tâmnă şi de pilivară 

şi este vătămaătâre plantelor. 

XĂXII Sa 

Chidă sati: Ohiciură.—Se numesce chidi sau chi- 
ciură stratul de ace de ghâţă, care se depune pe al 

"bori, pe sfori, pe sîrme de'.telegraf şi pe diferite alte - 
obiecte, în timpul nopţilor şi ale zilelor ger6se. | 

Când._se întemplă să fie şi ger şi câţă, stratul 
do chidă, devine atât de. gros, în cât crecile arborilor - 

„se încoyâie şi adesea ori se frâng. 
Formarea chidei se datoresce panticularităet. ce N 

“au picăturile de csţă, de a sta în o atmosferă cu tem:
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„peratura, mai jos de 0% fără să îngheţe, şi dea îngheţa - . 
forte repede, când întâlnesc un corp cu asemenea tem- 
perâtură, cc ” 

„„Poleii.. — Se numesce poleit stratul subțire de . 
gheţă, care se depune în zilele de iarnă, pe arbori, pe 
Pământ şi pe diferite obiecte de pe suprafaţa lui. 

„„Poleiul se formâză când plouă după un lung timp 
geros şi când Pământul e rece. : Plâia cădend 'pe-Pă-- 
mânt şi pe obiecte a căror temperatură e mai jos, de 
0, înghâţă şi, ast-fel, le acopere cu un strat de ghsță 
subţire şi lin, care va fi cu atât mat subțire, cu cât 
ploia va ţine mai puţin. : 

Dacă, pl6ia e mică, se întâmplă ca, tâte picăturile 

  

      
  

  

Fig. 54. — Fulgi de zipaaa. 

„Să se prefacă în polei, iar dacă e mare, se prefac 
„numal cele de la început şi, mal în urmă temperatura - 

, . -
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ridicându-se, nu numai că nu se mai formsză poleii, 

-dar şi cel format se topesce. De 

Poleiul ţirie câte-va ore. Aa 
| Zăpadă. — Se numesce zăpadă, falit. albi de apă - 

„îngheţată cari: cad . din atmosferă, în timpurile frigu- 

r6se, Ă - o. 
Fulgii de zăpadă sunt “formaţi. din ace de ghâţă. 

- aşedate regulat şi în mod simetric, imprejurul unui 

punct. Ei au forme forte deosebite (Fig: 54), dar ori 

„cât de deosebite ar fi, tote se reduc la una singură: 

0 stea cu şese cornuri. 

Numărul formelor observate până acum esta a- 

prope de 1000, 
-" Formarea zăpedel. — Zapada provine, ca și pl6ia, 

“ din nori 4e plâie. - 
Când aceşti nori se află în regiuni reci, picătu- - 

rele de apă îngh&ţă şi iau forme. de ace, cari unin: 
du-se între ele, formeză fulgi. | 

| Zăpada, se formsză și vara, în părţile de sus s ale | 

atmosferei, dar până să ajungă pe Pământ se topesce,. 

din cauza căldurei aerului prin care trece. 

Zăpada e da zece ori mai uşră de cât apa; aşia, 
că un strat de zăpadă de 50“: grosime epresintă un 

- strat de .plâie cam de 5“: 
Zăpada e albă, fară lustru, din causa aorulul care" 

e închis printre fulgi, şi fiind-că aerul e răi conducă- 

“tor de căldură şi zăpada e rea conducătâre. Acestă 

proprietate o face să, aducă “mari” fol6se agriculturei, 

“pentru semănăturile de tâmnă, fiin-că păstreză  căl- 

dura Pământului, întocmai cum 0. haină păstreză pe - 

a corpului. 
Distribuirea zăpedei. — Pe Purnâat, în ori-ce timp, | 

se găsesce zăpadă. 
In zona toridă şi în cea temperată s se găsesce pe 

virfurile munţilor înalţă, cum: Himalaia, Anzii, Alpii, 

- Scandinavii, etc. IE 
4
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In zonele glaciale se găsesce pe tâte inălţimele, 
„chiar pe locurile cari sunt in marginea, mărilor, 

Zăpedi perpetue. —Se numesce zăpedi perpetue 
acelea .din locurile . unde nu se slârşesc nici-o-dată ; 
ast-fel sunt zăpedile de pe virfurile munţilor înalţi, cum 
Alpii, Himalaia, etc, 

In Carpaţi nu sunt zăpedI' perpetue, dar se pote 
întempla, ca peste zăpada dintr” un an să cadă zăpadă 
din anul următor şi acâsta s'ar întâmpla numai atunci, 
când după o iarnă în care să fi cădut multă zăpadă 
pe virfuri, să urmeze 0 vară rece. . 

_Grindină.—Se numesce grindină sau pidră bu- 
căţile de ghâţă cari cad din. atmosferă, în timpurile 
calde şi furtunâse. Ă 

Nu se scie. bine cum se formeză grindina în at 
mosferă, dar se scie că “se formâză mal ântâii un 
sâmbere care să măresce prin depunerea! 'de strate con- 
centrice (Fig. 55), 

Căderea „grindinei se face repede ş şi  esțe însoţită 
de fulgere ; ceia-ce insemnsză, că şi electricitatea ia parte 
la formarea ei. La în- 

ceput cad b6bele cele. 

mal mari şi apoi, in 
ce în ce, cele mai mici. ' 

Bobele de grin- 
dină au mărimi deo-. 
sebite: unele sunt de 

mărimea, alunelor sau 
„a nucilor, iar altele de 
mărimea, ouălor şi maj 
mari. 

  

  

Suprafaţa lor nu: Fig. 55.—Bob do grindină, 
„e netedă ci scrobonţâsă, pentru că apa când înghâţă 

cristaliseză și capetele cristulelor, ieşind unele înaintea 
altora, fac ca suprafaţa bobei să fi neregulată.
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Grindina cade vara, în i timpul zilelor. căldurose, 
şi mai adese ori.dupe prânz. 

“Căderea el causeză “pagube, mai mari sau may 

mnict dupe mărimea bâbelor, dupe mulţimea lor şi dupe 

lungimea timpului căderi. . E Si 
| -Măzăricu. — Măzărica, e un fel de grindină care 

are' hb6hele mică și reduse aprâpe numai la sâmbure. 

"Se formâză când aerul e neliniștit. | 

Cade mai cu ssmă pe la sfirşitul tâmnei şi pe 

-la începutul primăverei; căderea ei nu 6 însoţită de 

fulgere. a 

XXXIII - 
Vânturi.— Se numesce vânt mişcarea unei parți 

a aerului, cu 6re-care iuţâlă, în o direcţiune hotărâtă. 

Numele: vânturilor. In general, vânturile pârtă 

numele punctelor orisontului-de unde. vin ; aşia, se zice 
vânt de:.N, $, E, NE, SE, NV, SV, ete. | ă 

| Xenvurile. cari suflă mat des și au 6re-care în- 
s2mnătate, au şi alte numiri date de locuitorii din lo- 

calităţile în cari suflă ; astfel sunt î în România: Griveţa 

şi Austrul. ” 
| Iutela vânturilor. — Prin iuţsla unui vânt se 
înţelege lungimea drumului ca străbate, în „dep, de.o 

secundă, - „ 
„„ Venturile, socotite “dupe “iuțen, sunt de multe 

"feluri, dar mai însemnate sunt: 

p Venturi moi; auiuţâla 1» 
2, potrivite; pp 2 

"8% a tărişore; . n 9 
pata; op 19 
B forteta; „ 2 
6 furtune; 2 

” „p  Uragane; nn 86—46
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„ Anemometre. — Iuţâla vânturilor se măsâră cu 
„nisce instrumente numite Anemometre, a 

: „Un Anemometru. e-un fel de morişcă, care . dupe 
„numărul învertiturilor. pe „cari: le face, în timp deo 
- secundă, arată iuţâla ventului, iar dupe sensul: în care 
» le face, arată, direcţiunea vântului. 

„_- Direoţiunea vântului, — Direcţiunea unul vânt 
se arată prin .o săgstă, aşedată cu câda către punctul 

„de unde plecă vântul şi cu virful către acela unde 
merge, o o 

Causele vânturilor.— Imprejurările cari produc: 
„enturile sunt multe, dar' cea mat. însemnată este 

deosebirea, de temperatură a aerului în diferite locuri 
ale atmosferei. a | | 

Cand în o-parte a atmosferei aerul e cald şi in 
altă parte apropiată este rece; se produce un curent 
Sau un vânt inferior, de la aerul rece către 'cel cajd 

- Și un curent sau un vânt Superior,. de la aerul: cald 
către cel rece. A: . 

Formarea acestor curenți se probeză prin expe- 
- rienţa lui Frandin: 

Se deschide uşa unei camere incăldite. Se pune - 
pe pragul de jos şi aprope de pragul de sus “câte o. 
luminare aprinşă. Se observă apoi, că flacăra lumînărey 
de jos se încovâie către interiorul camerei, iar aceia a 

“luminărei de sus către exterior. E -. 
Acssta însemneză, că pe lângă pragul de jos, ae.- 

„rul rece de afară intră în cameră, iar pe lângă pragul 
de sus, aerul cald din cameră iese afară; prin ur- 
mare sunt doi curenţi, unul rece inferior și altul cald 
Superior. n i 

“Tot. ast-fel se petrec lucrurile şi. în atmosferă, ă 
+ dar cu.putere mult mai mare. i 
„>, „Vânturi „regulate şi neregulate, — Se numese 
vânturi. regulate acelea cari bat în aceiași direcţiune, sau dupe întreruperi regulate. | IN
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- Venturile regulate sunt de două felu: constante 

și periodice. | 

„ Vânturi constante. _— Venturile constante sunt 

acelea. cari -bat în continuă, în -aceiași direcţiune.. Ca. . 

exemplu sunt venturile Alizee, 

| Venturile Alizee sunt şi ele de don; feluri: ine. 

__riore şi superiore. 

Venturile Alizee inferiâre, b bat în tot timpul anu- 

lui, de la NE către Ecuator, în hemisfera,. de Nord, şi 

“de la SE către Ecuator, în hemisfera de Sud. 

| Vânturile Alizee superidre, bat în tot timpul a- - 

nului, în direcţiune contrarie cu cele inferidre. Eie se . 

mai numesc şi vânturi contra Alizee. | 

Alizeele  inferidre “întâlnindu-se. pe Ecuator, se 

transformă întrun Alizeu de E, care -bate în continuă, 

în vecinătatea, Ecuatorului. | 

Vânturi periodice, —Se numesce venturi per iodice 

“acelea cari, întrun timp al anului sau al zilei, bat re- 

gulat, în o direcţiune şi în cel alt timp al annlui sau 

al zilei, bat în o. direcţiune contrarie. . - 

Cele dintai se numesce zenturi periodice uale, 

“iar cele dal doilea, venturi periodice zilnice, 

Musonit.—Musonii sunt vânturi periodice anuale i 

cari bat, regulat, în o jumătate a anului,.de la ocea- Ă 

nul Indian cătie platoul centrul al Asiei şi în cea altă. - 

jumătate, de la platoul central al Asisă către oceânul 

Indian. : 

Musonul care bate de la ocean către platou, din. 

Aprilie” până în Octombre, se “numesce Jlusson de pri- 

măvară, iar cel care bate de la platou, „câtre ocean, “din Oc- 

_tombre până în „Aprilie, se numesce JMusson de tonă. 

Brizele. — Brizele. sunt venturi periodice zilnice, - 

cari bat pe marginea mărilor, regulat, ziua de la mare ... 

spre uscat şi noptea de la, uscat spre mare, 

-Briza care bate de la mare spre uscat, în timpul 

pe ÎN IN K
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Zilei, se numesce Briza de zi sau Briza de mare, iar _... aceia care bate de la uscat, spre mare, în timpul nopți, „„Se numesce Briza de nopte sau Briza de uscat.. . "Causa vânturilor periodice. — :Musonil şi - Bri- zele provin din. causa proprietăței ce are uscatul, de a se încăldi şi de a se T&ci, mai. curând de cat apa. Ziua şi în toţ timpul de vară, uscatul fina mai cald : „de cât. marea, aerul de deasupra, lui sa încăldesce maj mult de cât cel de deasupra mărei, se uşiur6ză şi se ridică în sus, | : . : Ridicându-se în Sus, aerul rece de pe -mare vine . „să "i ia locul şi curge pe dedesupt, produeână . vântul “de la mare spre uscat, - i a Aerul cald de pe uscat curge şi el către mare, | dar pentru că curge prin părțile de sus ale atmosferei . nu se simte. .. a N Nptea şi în tot timpul de iarnă, marea fiind mat caldă de cât uscatul, : lucrurile “se Schimbă ; aerul de „ deasupra mărei se încăldesce mai mult de: cat cel. de - deasupra uscatului, se uşiurâză şi se ridică în sus, „__ Ridicându-se în Sus, aerul rece de pe uscat vine să “i ia locul şi curge pe dedesupt, producând vântul . „de la uscat spre mare, dă , . | "Aerul cală de pe mare curge şi el către uscat, | -dar pentru că curge prin părțile de sus ale atmosfe- Tel nu se simte. e | "Venturi neregulate. —33 numesc venituri neregu- late acelea, cari bat, dupe întreruperi neregulate. „__ VEnturile din România “sunt neregulate. Ele bat “din direcţiunile : N, NE, NV, S, SE, SV, etc. Cele mai . “însemnate sunt: Vântul de NE şi cel de SV, -..: “Vântul de NE se numesce Criveţ. EI 'plâcă de pe virfurile munţilor Urali, străbate câmpiile Rusiei, in- tră în Moldova şi se întinde, prin valea Dunărej, în _* Muntenia, . a | 

'32272,—Fisiografie. | „ LL MI 5 7



- Bate în.tâte lunile de -peste an, dar mai cu semă 

în lunile de tâmnă, de iarnă şi.de primăvară. 

Când. câmpiile Rusiei sunt reci, cum sunt în lu- 

nile de tâmnă, de iarnă şi de. “primavară, Criv&ţul e 

rece, iar când sunt calde, cum sunt în lunile de Vară, 

 Orivăţul e cald. 

, Ventul de SV se. numesca Austru. EL plecă de 

pe marea Mediterană, trece peste. Italia “de Sud, peste 

i marea Adriatică, peste ramura de: apus a Balcanilor 

şi ajunge în România. -- 

> Bste mal cald de cât: Crivăţul. Bate în “tote Ju- 

nile anului, dar mai cu s6mă în lunile de tâmnă,- de 

“iarnă şi de primăvară. o | 

i pui 

| Sârele. _ Srele este un CuUIp ceresc; este centrul... 

sistemului plazietar şi cel: mai mare din tote corpurile - 

cari “ compun. 

Importanţa Sărelui. — Pentru Pânent Sârele are 

„mare. importanţă. Tâte fiinţele vii, animalele şi plan- ,! * 

tele, cari sunt podba.. suprafeței Pământului, datoreză, 

“în mare parte, existenţa lor S6relui. 

Este cunoscut, că plantele, pentru ca să triiescă 

şi să se îmmulţescă, au trebuinţă de căldură şi delu-. - 

mină, Iarna, când este fig, plantele lângedesc, sunt” 

"ca şi mârte. Cum vine. primăvara; frigul se micşorăză, 

căldura. cresce şi plantele, desfăcendu- şi rugurii, pro-. 

"duc frunze verdi. Sia 

Inverdirea, frunzelor. se face cu ajutorul luminei, 

-_ckci dacă puinem în locuri întunecate 6re car plante 

| vii îngălbenesc, şi numai "dacă, le scâtem la lumini 

, înverdese. - 

Sorele, prin căldura, pe care o trimite "Pamântu- 

lui, evaporeză apele şi produce ploile,” cari asemenea



sunt forte trebuincidse plantelor, pentru că se scie, că în timpurile seceţâse multe plante se: usucă. 
Existenta, plantelor este dar legată de existenţa S6relui. Dacă Sorele nu ar mal exista, nici plante. nu ar mal fi. Dacă nu ar mai fi plante, oile, caprele, caii, ; şi o mulţime de animale, cari se nutresc cu isrbă, cu fructe sau cu s&mânţe, nu ur mai putea trăi. 
Ducă animalele cari se nutrese cu plante nu ar mai fi, atunci nici cele cari se nutresc cu carne nu ar. mai exista, şi în sfirșit Omul, - care se nutresce cu plante şi cu animale, care întrebuinţeză ca  îmbrăcă minte producţiunile animalelor şi ale plantelor, acest, rege al Pământului nici el nu ar putea, să existe, 
Forma S6relui, — Când ziua e senină, Sârele lu- * „Cesce aşa de tare, încât nu ne putem uitu la el, fiind „Că Ochii nu pot să sufere lumina care, cade pe ei.. 
Dacă, însă, îl privim printr'o sticlă nâgră sau de 

0 col6re închisă, ni se arată ca un disc luminos cu o formă în general circulară. 
-_ Măsurarea mărimei Sorelui. — Se scie, că un corp ni se arată mai mare sau mai mic, dupe distanţa care 1 desparte de noj, şi că cu cât un corp este mai de- parte sau mai aprâpe de noi, cu atât ni se pare mar. „mic sau mal mare. 

Mărimea cu câre ni se arată un corp, când este departe de no), se numesce mărime aparentă şi nu este adevărata mărime a lui. Exemplu : un.0m, când este lângă noi, are o înălţime de 1,50; plecând de langă . NOI, cu cât se depărtâză cu atât ni se arată mai mic, . - şi tot depărtându-se ajunge un moment, când ni se pare înalt numai de:1 »- Inălţimea. acesta de 1": cu care ni se arată omul, când s'a depărtat de noi, este înălţimea aparentă a lui şi nu -este cea adevărată, căci „cea adevărată este de 1 "50, 
S6rele fiind: departe 'de noj, se înțelege că trebuie - să fie mult mai mare de cat 1. vedem. pe cer.
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Oamenii. învăţaţi. an dovedit, că S6rele e de 
1 300 000 de ori-mai mare de cât Pământul; -adecă, 

pentru ca să facem un corp de mărimea, Sorclui, tre. 

- buie să lipim, cel -puţin, 1 800000 de. corpuri de - mă- i _ 

„Timea Pământului. ă 

| Distanţa de la Sore la Ptimânt. — — Distanţa dintre 

__Bore şi Pământ s'a gasit că este,- în număr rotund, 

150 000000: 

" Pentri.ca să: ne facera o idee mai Bimurită A des- 

pre , acâstă distanţă, s'au făcut comparaţiunile următâre: 
19, Un. călător, care ar umbla 60 pe zi, ar 

ajunge, „mergend în linie: dreptă, de la Pământ la Sere, 

» În „6850 de ani. 

  

Y 

i, 56. Mărimea, S6relui: “comparată cua Fin entuni. 

2%, O locomotivă care ar merge ziua şi n6ptea, 

| tară să se oprâscă, cu o .iuţelă de 60%: pe -oră, ar: 
“ajunge de la Pământ 1 S6re, în 285 de ant.
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__8% Dacă în S6re s'ar produce un sgomot,; 'care să se pâtă audi de pe Pământ, străbătând. 340»: pe secundă, ar ajunge la Pământ dupe 14 ani de când să “produs. 
i 

4o Lumina, care străbate pe secundă 300000*m. ajunge de la Sâre la Pământ, în 8» şi 18: 
Mărimea S5relui comparată cu a Pământului. — | - Pământul comparat cu S6rele este atât de mic şi atât - "de departe de el, în cat dacă S6rele' ar fi representat prin 0 sferă cu. raza de 36 milimetri şi jumătate (0”:, 0365) (Fig. 56), atunci Pămentul ar fi representat prin o sferă mică, aprope cât un punct, aşedată, de- parte de cea mare cu 8. metri şi un decimetru (82,1). Pete solare. —Pe la începutul secolului al AVI dupe ce s'a inventat ochianele, s'a, descoperit, că su- prafața S6relui 'nu este limpede, aşa, precum se vede 

prin sticle negre, ci este pătată. : “ i 
Petele de pe S6re sunt de două feluri: Negre şi" duminose, e e 
I. Petele negre nu 'sunt de-o-potrivă de întune- „cate pe toti întinderea, lor, ci Ja fie-care se deosibesce două părţi: umbra ŞI penumbra. o a 
Umbra este partea întunecată care ocupă mij- locul pete, e. E 
Penumbra este partea, petei cure înconjâră; um- ă bra. Ea formeză marginea; petei ; este mai putin întu- ..: necată de cât umbră ; este neregulată şi presintă din- "tături, | | e Ni 

„„__ Petele negre se ve numai: pe. partea de mijloc : „a S6relut.” . 
| II. Petele lumin6se sunt nisce dungi strălucitâre „cari se văd, mai cu sâmă câtre marginea S6relui, Ele se mai numesc Fucule, adecă, mică făclil. o _Mişearon petelor. — Petele nu sunt, fixe ci "ŞI. „Schimbă forma, și posiţiunea. Unele apar, iar altele dis-
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par. Se întâmplă cate-o dată, dar rar, ca petele să dis 

pară tâte şi suprafaţa S6relui să rămână limpede. 

Observare.—Nu se scie exact, nici care este con- 

stituţiunea S6reluj, nici cum şi din care causă se for- 

m6ză petele. 
Lumina S6relui, — De la Sâre plecă lumină şi 

„ căldură, care: se răspândesce în tote direcţiunile şi la 

tote corpurile din sistemul planetar. 
Pamântul, din causa, micşorimei și a depărtărei, | 

nu primesce nici chiar două părti, dintr'un milion. 

(0,000002) din lumina şi căldura, ce răspândesce S6rele. 

Acestei mici cantităţi de lumină şi căldură se 

datoreză existenţa tutulor vieţuitorelor de: pe Pământ. 

XXAYV | 

+ Plameţii. — Planeţii se împart în "două categorii : : 

inferiori şi superiori, 
„ Plangţi inferiori sunt aceia cari se află mai aprâpe 

de S6re de cât Pământul, iar superi ioră aceia cari se 

află mai departe. “ 
Descrierea planeţilor inferiori, — — Pleneţir inferiori . 

“sunt: Mercur Şi Venus. 
Mercur. — Mercur este de două- „deci de ori mai 

mic de cât Pământul. : 
Fiind-că, este aprope de S6re, se vede forte rar. 

Căldura şi lumina pe el sunt de șepte ori maj 

| mari de cât pe Pământ. 
“Venus. — Venus este puţin mâl mică de cât. Pă- 

mentul, 
Este albă, străJacitâre, Şi strălucirea : este aşia 

da mare, în cât se vede- adese ori chiar în mijlocul 

zilei. In popor este cunoscută. cu numele de Luceafir. 

"Se vede sâra spre apus sau diminăţa spre răsărit.
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Căldura şi arina pe ea. sunt aprope de două ori 
mai mari de cât pe Pământ. 

Descrierea, planeţilor superiori, — Planeţii supe: 
TIOTĂ însemnați sunt : Marte, Jupiter, Saturn, Uranus 

"Şi Neptun. 

Marte.— 

Marte. este de 
ş&pte ori mai mic 
de cât Pămentul.: 

Se: vede cu: 
ochii liberi şi are 

».- col6rea, roşie în- 

„“Chisă, ! 

  

Observat 
cu ochiane pre- 

sintă pe supra” 

faţă pete. Unele 
din pete (Fig. 57) Fig, 57. -Infăţişarea lui Marte, . 

au col6re roşiră | | 
$i-se crede că sunt continente, iar altele au col6re 
verduie închisă şi se crede că sunt mări. 

Către poli petele sunt albe şi se pretinde că sunt; N 
mari grămedi de ghsță, din causă că se măresc sau se 
micşor6ză, dupe cum polul în vecinătatea. . căruia se . “ află este în iarnă sau în vară, 

  

    
  

Jupiter, — Jupiter este cel mai mare dintre pla- 
neţi. Este de 1230 de ori.mat mare de cat Pământul. 

Este alb, puţin gălbuiii şi fârte strălucitor ; ; Stră- 
“ lucirea, însă, “1 este "mal mică de cât a lui Venus, 

| Observat cu ochiane, se vede pe suprafaţa lui 
(Fig. 59) bande negre şi bande albe, paralele între ele. 

Se mai vede încă nisce pete negre şi neregulate, 
cari apar şi dispar în câteva ore. 

Căldura, şi lumina pe el sunt de 25 de on mai 
mici de cât pe Păment.



a. 

" Saturn. — Saturn Este al: doilea 

„Jupiter. Este de 8656 e ori mal mare 

  

    

  

  

E Fie. 53, —Infăţişarea Iul Jupiter. 

altele lumin6se, ceia ce 1 face. să: 

planet mar6, „aupe 

de cât Pămentul. : 

Este alb cenuşiii. 
„ Observat cu 

-ochiane, se vede 

pe suprafaţa, lui 
A. (Fig. 60), ca şi pe 

-a lui Jupiter, ban- 

de negre şi bande 

albe patalele. 
>. Saturn are 
aşedat înprejurul 
lui, fără însă să 

'] atingă, un inel 

format din mai 
-. multe bande, u- | 

nele obscure, iar 

se deosibescă de 
_toţă: cei alţi” planeţi. Nu se scie „exact care este con- 
stituţiunea inelului, se scie, însă, că nu e nici solid 

nică gazos şi se crede, că bandele sunt aparente ş şi provin : 

  

Z
I
 

  

    
  

- Fig. do, —Infăţişarea lui Saturn. 

din causa în vârti- 

„Tei, fără încetare 

"a-unor Mici cor--! 

puri solide împre- 

“jarul planetului. - 
Uranus, — 

| Uranus e de 75 de 

ori mai' mare de 

cât Pământul. Se 

"vede cu ochiiliberi 
ca o stea mică, 

“Lumina. şi căldura, pe suprafaţa, luă sunt de Blooo- 

mal mici de cât pe Pământ. 

Neptun. — Este de 85 de ori. maj mare "de. cât 

Pămentul. Nu : se vede de cât cu ochiane,
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„-Lumina şi căldura pe suprafaţa lui sunt de 100. . „de ori mai mici de cât pe Pământ, | | „Gravitaţirine, -— Precum un magnet pâte să, atragă bucățele de metal, tot asemenea, şi Pământul are pu: terea să atragă tâte corpurile, Caă sunt în atmos- feră şi pe suprafaţa, lui. O pistră asvirlită în aer cade pe Păment, pentru că este atrasă. . | Puterea de atracţiune a Pământului .se numesce Gravitaţiune. | a o | Din causa acestei puteri corpurile au greutate, şi cu cât un corp este atras cu mai multă putere, cu atât are o greutate.mai mare, „a Atracţiune universală, — Precum . Pământul are | putere ca.să atragă corpurile de. pe Suprafaţa lui, tot | asemenea, și Sorele are putere :ca, să "atragă tote cor- purile din sistemul plânetar. Corpurile din sistemul - planetar, însă,. au și ele putere, ca să atragă Sdrele şi să se atragă între ele; aşia, că din causa acestei a- | tracţiuni, pe de 6 parte nu caa în S6re, iar pe de alta N fie-care 'ŞI păstrgză Posiţiunea, lui, faţă cu cele alte, Afară de acâsta, S6rele şi tâte corpurile din si-- Stemul planetar atrag pe alte corpuri ceresci și sunt atrase de ele; aşia, că între corpurile din Univers: se află o putere de atracţiune, “care face ca fie-care din ele să “și păstreze posiţiunea faţă cu cele alte. | "Puterea de atracţiune care există între tâte cor- Purile din Univers se numesce  Atracţiune universală, 

„XXĂVI 
_ „Repaos, — Miscare. — Un corp care - păstr6ză, - aceiaşi posiţiune se zice. că stă sau că e în stare de Tebaos. pr | | - Un corp! care "si schimbă, 'posiţitinea se zice că - Se mișcă sau că e în stare de mişcare, . - 

- 
.
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Un: corp nu pote să trecă din starea, de repaos în starea -de mişcare, nici din. starea de mişcare: în starea de repaos de cât numai atunci, când o putere vine să lucreze asupra lui; aşia, că un corp în miş- "care ar rămânea tot-de-a-una în mişcare, dacă nici o. „putere nu ar lucra asupra lui, * - E | 

"Miscare de rotaţiune. — dlişcare de votaţiune se numesce mişcarea pe care 0 face un corp împrejurul unei linii fixe, închipuită că trece .prin centrul iu, | 
Linia fixă, închipuită că trece. prin centrul unui “corp şi împrejurul căreia, se mișcă, se numesce Ază, 

E țiune a S6relui şi a Planeţilor.— “Sorele şi Planeţii au mișcare de rotaţiune : - 
I. Prin observaţiuni facute cu ochiane s'a, dovedit, că S6rele . se. învertesce, de la apus spre răsărit, îm-" prejurul unei axe şi timpul în care 'ȘI face o mişcare de _rotaţiune complectă este de 15% și 80. In acest | timp, fie-care pată şi fie-care punct din S6re descrie, - împrejurul acestei axe, câte o circumferință. Ă 

“Punctele „cară sunt pe ecuator descriu: circumfe- „rinţele cele mai mari, cele cari sunt în poli san pe axă se. învârtese în loc, iar cele cari Sunt între ecuator şi “poli descriu: circumferinţe, din ce in ce maj mari cu „cât sunt mai aprâpe. de ecuator şi din ce în ce mai 

Mişcarea, "de rotat 

mici cu cât. sunt mai aprâpe de poli. N II. Mişcarea de. rotaţiune a Planeţilor inferiori s'a dovedit iarăşi prin observaţii cu ochiane. . - „Venus își făce mişcarea, de rotaţiună în 23* 21 m-, - iar Mercur aprpe în 940 Pa Ia „IL. Mișcarea de rotatiune a; Pământului sa do- -vedit, cu multă Sreutate, prin observaţiuni Şi raționa- „mente, fiind-că Gmenii nică nu simt că Pământul se mişcă, nici nu văd cum şe mişcă. 
„19. Observaţiună: In - fie-care zi senină ori ce 

N



şi apun diminsţa,; prin urmare, ori ce om vede, că . „corpurile ceresci se mişcă, împrejurul Pământului, Dacă am crede ceia ce ne arată ochii, ne-am în- * ela, căci noi ne înşelăm adese-ori, când ne încredem. numai în ceia ce ne arată ochii. Aşia, de exemplu, - “când ne aflăm într'un Vagon, care merge repede şi lin, dacă ne uitim cu ochii pe ferestră, iar cu mintea ne gândim la ceva, ni se pare că stim pe loc şi că pari telegrafului fus pe: dinaintea nostră. Tot asemenea, - când ne aflim pe un Vapor, care merge lin pe o apă curgttdre, ni se pare, că, noi stăm pe loc şi că malu- rile şi arborii de pe maluri fug pe dinaintea nâstră, Apoi trebuie să băgăm de Scmă, că dacă călăto. .. rim de la N spre S, arborii Şi parii fug. de la S spre N, “iar dacă călătorim de la V spre-E, fug de. la E spre V. | a . | | In general, când cu trenul sau cu vaporul călătorim * în o direcţiune Gre-care, ni se pare, că arborii şi alte lucruri fug -pe dinainţea, n6stră, în direcţiune contrarie, ". Omenii vEd, că corpurile ceresci se mișcă împre- . jurul Pămentului, dar sciind că ochii pot să îl înșele, alerg la raționamente. . Me 20, Raţionamente : 10, Pe cer sunt nenumărate cor- puri ceresci, depărtate de Pământ cu distanţe. forte mari. Fie-care din ele, ca să descrie împrejurul Pămen- -- tului o circumferință în 24 de, ore, ar trebui ca, să se | „Misce cu o iuţelă atât de mare, în cat mintea omului nu'şi o pâte închipui. Pămentul, însă, în vertindu-se îm- „Prejurul unei axe, ori ce punct al luj descrie, împre- jurul: acestei axe, în fie-care 24 ore, câte o circume- rinţă, Cele. mai mari din aceste circumferinţe” sunt acelea cari sunt descrise de punctele de pe ecuator, _ Tuţela Cu care trebuie să se misce un punct de pe 'ecuutor, pentru ca în 24 de ore să descrie o circumferință
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împrejurul axei Pâmentului, este de 4271. pe secunăă; i 
“iuţălă. destul de mare, dar care se pâte închipui, Este - 
dar mult mal simplu, ca Păimentul „să se învertâscă 

* asupra lui însuși, în 24 de ore, de cât Sârele Şi atâtea 
alte corpuri ceresc, să se învertescă imprejurul lui, în” 
acest timp. 

- De altmintrelea, ' sau că, corpurile ceresci se înver- 
| tese împrejurul Pământului, sau că Pământul se înver- 
„„tesce “asupra, “lui, noi vedem „acelaşiii lucru. Aşia, 'să . 

representăm Pământul prin o sferă şi în punctul 0 al 
- suprafeţei. ui să presupunem un. observator. Acest 

  

Fig GI. — Schimbarea orisontulul Gbservatorulut 0 de la v spre E, din. căusa mişcăroi de  rotaţiune a Pameatulul, 

observator vede corpurile, ceresci, "cari sunt deasupra „orisontului lui... ; 
„i „Dacă Pamentul se mișcă de. la Y spre E, în sensul 

a
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săgețel, orisontul observatorului (Fig. 61) se Șchimbă.. în acelaşi sens. Se Aa Da Tote corpurile ceresci câte cad dedesuptul ori.- Sontului apun pentru observator, iar tâte câte se ridic de asupra orisontului, Tăsare-pentru el. 

Când observatorul este în O, steua A pentru el apune şi stâua B Tăsare; când vine în 0%, steua B „apune şi stâua C răsare, iar când: a venit în Oi, steua C.apune și stâua A Tăsare. - -: | Fiind-că observatorul descrie 0 circumferință în „24 de ore, lul i se pare, că Srele şi fie-carb corp .ce- Tesc, în acest timp, apune şi răsare câte odată ; apoi, fiind-că el se mișcă de la V spre E, i se pare, că Sorele şi corpurile ceresci se mişcă în sens „€ontrariu, de la E spre V. a 
Sa „20. Nouă ni se pare, că Universul întreg se în. ” Vertesce împrejurul Pămentului. 

Pămentul, însă,. comparat cu S6rele e abia ca un punct, iar. comparat cu Universul întreg e aprâpe ni: mic. Nu se pote înțelege dar, ce putere pote să aibă - asupra, Universului şi pentru ce Universul să se: în- Vertescă împrejurul lu?! - - E a „8% Dacă S6rele, care e mult mai mare decât PA. mentul, şi dacă Mercur, Venus şi cei alţi Planeţi” au „mişcare de rotaţiune, pentru ce Pământul să nu aibă ? 40. Fiină-că mişcarea corpurilor . ceresti, împre- jurul Pământului, se 'esplică, forte lesne ; tiind-că cei | „alți Planeţi au mişcare de rotaţiune şi fiind-că Pimen. tul este un Planet, trebuie să aibă şi el mişcare de ro- taţiune. * a a Si IV. Prin. observaţiuni cu: ochiane sa 'dovedit,: că „Marte, Jupiter Şi Saturn au mişcare 'de rotaţiune, Marte 'şi o face în 24 ore şi 87"; Jupiter în 9 ore şi 59 şi Saturn în, 10 ore si 80»-. E n Lui Uranus şi Neptun nu li s'a, constatat, pân - „acum, “mişcările de Totaţiune, .dar se crede .că au, - A 

Z
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Miscare de translaţiune. — Mişcare de transla- 
țiune se-numesce mişcarea pe care 0.face un corp îm- 
prejurul altuia... - a - Ra 

__ Miscarea de translațiune a Planeţilor,—. Planeţii - 
inferiori şi superiori se mişcă împrejurul S6relui şi 
mişcările lor s'a dovedit prin observaţiuni făcute cu 
ochiane; : n 

„Mişcarea de translaţiune a Pământului, — Pă. 
mântul se mişcă împrejurul Srelui. | 

„Mişcarea de translaţiune a Pământului s'a dove: - 
dit prin observaţiuni şi prin raționamente. | 

Observaţiună: Oamenii văd, că orele 'ŞI- schim- 
„bă, dir timp în timp, stua cu care răsare ; dacă în un 
“timp-al anului răsare cu o stea, în alt timp al anului răsare cu alta... : 

-* Oamenii mai: văd, că o stea Gre-care cu care ră- . 
”. sare Srele, se depărtză de el, în fie-care zi, spre V, 
„cu.:aprâpe un grad şi prin. urmare, într'o lună -cu 
300, iar întrun an cu 360%; adecă cu „0 circumferință ă 

- complectă; . e o “Oamenii, însă, mal văd, că, în acelaşiii timp al 
“anului Sorele răsare cu aceiași stea ; ceia ce ar însemna | 
că stelele dupe: ce au făcut o circumferință complectă . se întorc: pe urmele lor. | | 

Stelele, însă, sunt fixe, prin urmare, S6rele este. 
„care se mişcă; el este care se depărteză de stele ră- 
mănând îndărăt, de la V spre E, în fie-care zi cu 

„aprope un. grad, într'o lună cu 300, iar întrun an cu 
360“; el este care, dupe ce a făcut o circumferință 

„ complectă, se întârce pe urmele lui. . *. . 
_- Aceste observaţiuni au făcut -pe Gmeni să crâdă, . 

că S6rele se mişcă împrejurul Pământului, în timp,de
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un_ an, dar sciind că ochii pot să i înșele, au alergat - la raționamente. . - Si |  Raţionamente: 10, Pământul comparat cu Sârele abia este ca un punct. Sciinţa arată, că corpurile mai mici se: învertese împrejurul celor mai mari ; cum se „pote dar ca Sorele, 'care e de 1300000 de ori mai mare de cât Pământul, -să se învertescă împrejurul lui?! . 

  
Fig. 62, — Mişcarea Tământului împrejurul S6relui. 

De altmintrelea, sau că Sorela se învârtesce îm. „Prejurul Pămentuluj, sau că Pământul: se învertesce împrejurul S6relui, riot” vedem acelașii “lucru şi cele - trei observaţii, se explică, forte lesne, ast-fel: Să representăm S6rele, Pământul şi câte-va stele



- pe cer. Să presupunem S6rele în S-şi Pământul în P, mişcându-se împrejurul „S6relui, “De drumul lut 'repre- sentat prin. circumferința cea mică, i . Pământul fiind în P, un observator de pe el, ui- | tându se la S6re, 11 vede pe cer, în prelungirea, razet „Care vine la ochiul luf, alături cu stâna A, N „.. Dacă Pământul se mişcă, în sensul săgeţei (Fig. - 62), de la V' spre E, observatorul vede S6rele mişcân- | E du-se în -acelaşiii sens şi când Pămentul' a ajuns în P!, .. : observatorul vede. S6rele, în prelungirea” razelor cari „Vin la ochii lui, alături cu steua.B. | e | Tot asemenea, când Pământul ajunge în P:, P3, Pi, P5, P6, pr, ps, observatorul vede Sdrele în pre- lungirea, razelor cari vin la ochii lui, alătuit. cu stelele DE LLMOR. | Na - Când Pământul a făcut o circumferință, complectă, . ajunge iarăși în P şi iarăşi observatorul vede Sdrele „alături cu st6ua A,. 
Pământul făcend împrejurul S6relui, 'de la. V'spre E, întrun an' o circumferință complectă, într'o, lună. : face 30 şi întro zi un grad. Din . causa: acâsta, NOUĂ .. nise pare, .că, Sârele în fie care zi se mişcă, de la V. spre E, cu aprope un grad. | | „o | | 2. Planetele inferidre şi cele superiore se. înver-": „tese împrejurul Sorelui; Pământul, care se află între ele, de ce Să nu seînvârtescă ?| | - a 8, Planetele superidre: Jupiter, Saturn, Uranus .. şi Neptun, tâte mai mari qs cat Pământul -şi mai de- : parte de S6re de cât de el; se învertese împrejurul S6-. - Telui ; Pământul. care e mai mic şi mai aprope, .de co. să nu se învortâscă? | E . o 4%, 'T6te corpurile ceresci,: câte :se mişcă, împre- E jurului S6relui, primesc lumina şi căldură, de la el; Pă. mentul primesce lumina şi căldura de' la S6re, deci „trebuie să se învertescă, împrejurul. luj, o „ Incheiere.. — Din. tâte aceste observaţii şi raţi- 

.
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onamente resultă, că, Pământul se învârtesce împreju. . rul Sdrelui, în timp de un an: DE Dar de ce nu vedem şi de ce “nu simţim mişca. rea Pământului ? 
Nu simţim că Pâmentul. se” mişeă, fiind că în. drumul pe care .merge în Sbaţiu nu întâlnesce nick 0 piedecă, care să]: facă să se -sdruncine, Ă Nu vedem că se mișcă, din causă că uscatul, apa;atmosfera, împreună cu noi, se mişcă de-o-dată Şi ast. fel tote obiectele păstrâza, faţă cu noi şi între ele, aceleaşi posiţiuni, ca, şi cum Pământul ar sta pe loc, 

o XĂAVIII 
Orbite. — Se numese orbite. liniile pe cari le des- criu centrurile planetilor, în mişcarea, lor, împrejurul . S6relui, - | 

„? 'Tâte centrurile Pplaneţilor descriu, împrejurul S6. relui, elipse forte puțin alungite. Și Sorele se află în unul din focare, Ast-fel fiind, ori-ce planet, într'un timp pote să fie mat apropiat de S6re; iar în alt timp mai depărtat. a ” | Punctul de pe orbită, cel maj apropiat de Ssre, . se .numesce Periheliu, iar cel may depărtat, Afeliu; : | Periheliul şi A feliul se află la “extremităţile axe celei mari a elipsei, RR 
N " Orbita, Pământului. — Orbita Pământului este ]i- nia pe care o descrie centrul lui, mişcându-se împre- jurul SGrelui, în timp. de -un an, 

- Oamenii au observat, că Pământul nu este în tot timpul anului în aceiaşi depărtare de S6re ; că într”un timp al anului, în Decembrie, este mai aprâpe, iar în alt timp al anului, în Iunie, este mal departe. „Ac6sta: probâză, ex orbita Pământului e 0 elipsă, (Fig. 68), iar nu o circumferință ; Căci dacă ar fi o cir. 32372. — Fisiografie, |. 
| 3
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 cumferinţă, Pământul, “în ori- ce timp al anului, Sarafla. 

“la aceiaşi depărtare de S6re. 

Se 7 Sârele ocupă unul 
ZT din focarele elipsei. 

= “Planul acestei e- 
lipse „se -numesce pla- 

A nul Orbitei. - 

Observare;— Miş- 

carea Pământului pe 

| „* o elipsă nu” schimbă, - 

„Fig. 63.—S, Sârăle; P, Pământul  ÎNtru RiMiC, raţiona- - 

  

mişcându-se pe orbită in sensul săgeți; mențele făcute și ex- - 
P, Periheliul ; A, Afeliul; E, P, Echino- . Ă - . 
xul de primăvară; E, T, Echinoxul de plicările „date, căcă e- 
tâmnă ; 5, 1, Solstiţiul de iarnă; S, V, lipsa. este "forte puţin 

: Solstiţiul, de vară. a - 
a N - alungită. 

- Bchinoxuri. — se numesc Echinoxuri sau “puncte | 
-Echinoxiale două puncte aşedate pe € orbita Pamentului ' 

(Fig. 62). - „o 

| “Când Pământul, se all î în unul din aceste puncte 
"se dice că e la Echinox, Acesta se întâmplă la “92 

Martie, când se dice că e la: Echinozul de primăvară, 

“si la 1123 Septeinbre, « cand se. dice că e ia Echinoscul 

de tonă, 

 Solgtiţii. = Sp numesc Solstiţit două puncte £ aşe- 
date pe orbita Pamântului (Fig. 63). - = 

Când pământul ' se află în unul din aceste puncte - 

se dice că e la Solstiţiat.: Acâsta se întâmplă la ai 

Iunie, când se dice că e la Solstiţiul de vamă şi la-%u - 

“Decembre, când se dice că e la Solstiţiul. de: darnă. 

- Gonstrueţie, — Orbjta, “Periheliul și Afeliul, pune: - 

tele Echinoxiale şi punctele Solstiţial, pe harție sau 

_pe tablă, le construim astfel : 

1 Descriem o elipsă (Fig. 68), îl ducem axa cea inare 

și considerăm S6rele ca fiind în unul din focare. Elipsa re- 

X
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presintă orbita, Căpătâiul axei apropiat de S6re repre- sintă Periheliul, iar cel depărtat; Afeliul, Se - II. De la Periheliu, pe elipsă în sus, măsurăm Vre-o zece grade _şi prin acest punct și prin centrul S6relui ducem o linie. Punctele unde acestă linie întal- nesce elipsa, represintă. punctele Solstiţiale Şi anume: punctul de lângă Periheliu represintă Solstijiul de îarnă, iar cel de langă Afeliu Solstiţiul de vară. . 

Echinozul de primăvară, iar cel dintre A feliu Şi Sol- stiţiul: de iarnă Echinozul de tomnă,. Se „ Epocele anului în cary Pământul trece prin aceste puncte sunt: pi i 

“Ta “1 Martie trece prin Echinoxul de primăvară. » Sa Iunie -- n n Solstiţiul de vară. paie > Afeliu, Re n 13 Sept. a n Echinoxul de tOmnă, » Sha Decemb. » m. Solstiţiul de iarnă, 20 Decembre 
» 1 Ianuarie » n Periheliu, » 

XĂXIX 

| Zilele şi nopţile pe suprafața Pământului. — Se - numesce ziuă tinipul care trece de la răsărirea şi până, la apunerea, S6relui, adecă timpul cât Sorele stă dea- supra, orisontului unui observator, . Se numesce n6pte timpul care trece de la apu- „nerea şi până la răsărirea, S6relui; adecă timpul cât | S6rele stă dedesubtul orisontului unui observator, | „Ziua se schimbă cu nâptea neîncetat şi acâstă 
. 4
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-- schimbare. provine din causa mişcărei de rotaţiune a 
„ Pământului, 

Fiind-că un punct de pe Suprafaţa Pământului 
se mişcă şi descrie, în fie-car6 24 ore, o circumferință. 
împrejurul axei, orisontul unui observator din acest 
punct se schimbă neîncetat și observatorul vede Sorele . 
şi alte corpuri: ceresci, răsărind şi apunând câte-o-dată, 
în îe- -care 24 ore. 

“Gere ae iluminaţiune. — Se numesce Cere de ilu- 
minăţiune o linie închipuită că e trasă pe suprafata. 
Pămentului, într'un moment dat, ca săi despartă par-. 
tea neluminată de cea luminată de S6re. - 

In ori- -ce moment există un cere de iluminaţiune, 
dar care, din causa mişcărei de rotaţiune, se schimbă 
neîncetat; așia, că în ori-ce moment, o parte. din su- 
prafaţa Pământului e luminată şi o parte e nelumi- ' 
nată; o parte din locuitori Pamentului au ziuă şi o 
parte nopte, 

Inegalitatea zilelor si a nopţilor pe Pământ. — 

„Locuitorii Pământului, într un timp dat al anului, a- 
fară de epocile Echinoxilor, nu au toţi zilele şi nopţile: 

- egale. Sunt unii cari ai zilele mai mari şi nopţile' mai 
„mici, iar alţii au nopţile mai mari şi zilele mal mici. 

„ Acâstă neegalitate provine din causa posiţiunei 
ce are axa Pământului în raport cu planul orbitei. 

| Axa Pământului are o posiţiune înclinată- cu 660 
39 pe planul oibitei şi din causa acesta, cei doi poli, 
afară, 'de epocile Echinoxilor, nu sunt de o potrivă de- 
părtaţă de S6re, ci unul e mai aprope, i iar cel alt, maj 
departe. 

Polul cel mai, apropiat de S6re e luminat, iar cel 
mai depărtat e întunecat. 

Dacă Pământul: ar sta, pe loc, atunci polul cel 
mat apropiat ar fi tot-d'a-una “luminat, iar cel mal de-
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părtat ar fi tot-d'a-una întunecat, Dar, fiind-că Pămân- tul se mişcă împrejurul S6relul Şi fiind-că axa lui r&- mâne tot-d'a-una înclinată cu 66, 32" pe planul orbi- „tel, fie-care din poli este O jumătate de an luminat şi „0 jumătate întunecat şi nu există nici un. punct de pe „suprafaţa Pământului, care să fi tot-d'a-una luminat „sau tot-d'a-una în îutuneree, - 

Schimbarea posiţiunei Pământului şi a lungi- mei zilelor şi nopţilor. — La 9: Martie (Fig. 64, 4, şi Fig. 65) axa Pământului are ast-fel de posiţiune, "că cercul de iluminaţiune trece prin, amândoui polii şi taie Ecuatorul şi paralelele în cate două părţi egale. In acestă epocă, polii sunt amendouf de-o-potrivă de lu- | E minaţi şi toţi locuitorii de pe Pământ au zilele egale cu nopțile. NE 

  

Fig. 64.—Zilele si nopțile în epocile Solstitiilor (, 3) și în ale go Î Echinoxilor (2, 3), 5 i 

Acâsta e epoca Echinozubhui de primăvară. Dupe 9 „Martie, Pământul mişcându-se, axa ia ast-fel de posiţiuni, că polul Nord se apropie de S6re, iar polul Sud se depărteză, şi cercul. de iluminaţiune „nu mai trece prin poli, pc ” |
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Ta timpul acesta; polul Nord este: lunăinat şi are 
» ziuă continuă, iar polul Sud e intunecat Ş are n6pte 

continuă, 
_ La 9: Iunie (Fig. 64, 1 și Fig. 66), axa are ast- 
fel de posiţiune,. că cercul de iluminaţiune este atât 
de departe de poli, în cât atinge. Cercurile “polare. Ei 
taie Ecuatorul în două părță egale, iar Paralele în cate - 
două părţi neegale. -- 
Tm acestă epocă, zona frigurosă de Nord a are ziuă 

- continuă, iar cea de Sud n6pte. continuă. | 
Locuitorii de. pe Ecuator au zilele egale cu nopțile. 

        

    
  

        

Fig. 65.—Pămentul luminat în epocile Echinoxilor. 

Locuitorii de pe Paralele au. zilele şi nopţile ne- . 
ă egale şi anume, „cel din hemisfera de > Nord „au zilele -
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„mai mari şi nopţile. mal: mici, iar cei din hemisfera, de Sud au zilele mal mici şi nopţile mai mari, 
Nopțile şi zilele sunt cu atât mai mari cu cat 

locuitorii sunt may aprâpe de Cercurile polare şi cu atât mai mici cu cât sunt mai aprope de Ecuator, 
Dupe 9 Iunie, lucrurile se schimbă. . Poli încep 

să se întârcă, îndărăt; 'polul Nord se mai depărteză de „_S6re, iar polul Sud se mai. apropie. Cercul de ilumina:. “ţiune se apropie de poli, până la 11 Septembre. 
La t!hs Septembre (Fig. 63, 2) axa are ast fel:de. posiţiune, că cercul de iluminaţiune, trece iarăşi prin 

poli şi taie Ecuatorul şi Paralele în câte două părţi egale. 

    4 4 ! | 
i
 

aa
 

Z
I
T
E
C
 
=
 

i
r
 

e
 
a
 

e
 

a
a
 
a
 

L
I
     

e 
d S
L
O
T
 

g t
c,
 

Deore
 

ac
ea
 c

ie 

| 

          

  

"Fig. 66.—Pămentul luminat în epoca Soltatiţiilor de vară. 

„În acâstă -epocii, polii sunt iarăși amândoui de o: 
potrivă de luminaţt şi toţi locuitorii de pe Pimânt au. ” “iarâşi zilele egale cu riopţile.



180 

5 Acâsta e epocă,  Bohinozuluăă de tănnă, 
Dupe -11 Septembre, -polul Sud se apropie de Sâre 

Şi polul: „Nord se depirteză. Cercul de iluminaţiune iar. 
se depărteză de poli, până la 9 Decembre. | 

In tot timpul acesta, polul Sud luminat şi are 
ziui. continuă, iar polul Nod este întunecat şi „are, 
n6pte continuă. 

La ?fi Decembre (Fig. 64, 3, şi i Fie. 66) cercul - 
de iluminaţiune atinge - Cercurile polare şi taie Ecua- 
“torul în două părti oeale, iar Paralele. în câte două 
parți neegale. a 

In acestă, epocă, zona frigurâsă de Sua are ziuă i 
continuă, iar cea, de Nord n6pte continuă. Ni 

- Locuitorii de pe Ecuator au ziua. egală cu: nâptea. 
Locuitorii de pe Paralele au nopţile, şi zilele ne- * 

egale şi anume, cei din: hemisfera, de, Sud au zilele mai 
„mari şi nopţile may mici, iar cei din hemisfera de Nord. 

„ zilele:mal mică şi nopţile mai mari. 
Zilele şi nopţile sunt. cu atât mai. mari cu: cat. 

locuiţorii .sunt' mai aprope. «de Cercurile polare şi cu: 
atât mai mică cu cât sunt mai: aprâpe de Ecuator. 

3 Dupe 9 Decembre, poli! se întore îndărăt; polul 
„Sud se depărteză de S6re, iar polul: Nord se apropie. 
Cercul de iuminaţiune se apropie de pol Şi” la 9 Mar tie - 
iarășt trece „prin ei. 

Sozâno sau anotimpuri, — Se numesce Sezon sau .. . 
| Anotinp tipul ce'i trebuie Pamenţului, ca să. ajungă | 
“de la un Echinox la, Solstiţiul următor, sau de: la. un 

„„ Solstiţiu la, Echinoxul următor. 
Sunt 4 Sez6ne Și anume: Primăvara, Vâra, TOmna 

Şi Iarna: (Fig. 63). 

„Pri imăvara „este timpu ce , întrebuinieiă Serela N



„121 

ca, si ajunsă de la. Bchinoxul de primăvară la, Solstiţiul 
de. vară. 

Vara este timpul ce intrebuinţeză - S6rele, ca să | 

ajungă, de la, Solstiţiul de Vară la Echinoxul de Tmnă. 

Tomna este timpul ce întrebuințâză S6rele, ca să, . 
ajungă. de la Echinoxul. de Tâmnă la, Soistiţiul de Iarnă. 

N Iarna este timpul ce întrebuinţăză Ş6rele, ca să 

ajunsă de la Solstiţiul de Iarnă la Echinoxul de. Primă- 
„vară, ! 

Sezânele sunt; neegale şi « anume: Iarna e cea, mal ” 
mică; Vara -e cea mai mare; Primăvara e mai mică - 

- puţin de cât Vara, dar e mar! mare de cât Tâmna; 
“Tâmna e mai mure puţin de cât Iarna. 

-- "Tâmna cu Jarna , împreunii,. sunt mai mică de cât 
„ Primăvara cu Vara, 

Lungimile. sezOnelor sunt următărele: 

| Vara este de 937,. 14%, 213. | Ia 

„ Primăvara , „p 92%, 205, 12" 1862, 10,38» LL 

“Tâmna - „ „897, 18, 16n.. „368,50, 5t. 

| Iarna nn 89% 19, 5 178,19, 21" | 

- - Temperatura pe , suprataţe Pământului, — Când 

Pământul este. la Periheliu, atunci, 'aflându-se în pune- 

tul cel mal. apropiat de S6re, ar trebui să avem căldura, 

cea mai mare: DA 

„Pământul ajunge la „Pexiheliu la 20 Decembre, 

când nu numai că nu sunt călăuri, dar locuitorii âin: 

hemisfera, de „Nord .ău gerurile cele mai mari. 

1 Frigul, în timpul acesta, provine din causele ur- 

mătâre: 

impul cât se. încăldesce Pamântul este scurt, 
20, Pământul are ast-fel de posiţiune, că. S6rele 

- nuse ridică mult deasupra orisontului. Razele Sorelui N 

“- <ăgând oblic pe suprafaţa Părentului nu au: putere 

„mare de încăldit. 

10. Zilele sunt scurte şi nopţile lungt;- aşia, că
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“ge Pământul se mişcă. maă repede de cât în oră 
ce alt timp al anului. 

„.» Când:Pămentul este la Afeliu, ătunci, afându- -se 
' în punctul cel mut depărtat de Sore, ar trebui să avem 

frigul cel mai mare. - 
Pământul ajunge la Afeliu pe la 29 Tuniie, cână 

nu numai că nu este frig, dar locuitorii din hemisfera. 
de -Nord au căldurile cele înai mari. 

“Căldura, în timpul acesta, provin din causele; 
următore: 

1%. Zilele sunt. lungi şi” nopţile scurte; aşia, că . 
timpul cât, se răcesce Pământul e scurt. 

20, Pamântul are ast-fei de posiţiune, că S6rele: 
se ridică mult. deasupra, orisontului. Razele S6relui că- 
dend perpendicular pe supralata Pămentului, au putere. 
mare. de încăldit. 

"8. Pământul se mmişeă, n mai încet do cat în Oră. 
ce alt timp al anului. | 

„ Zone, — Se numesce zonă o porţiune de. supra- 
faţa Pământului coprinsă: între două paralele. 

Din punctul de vedere al temperaturel, suprafaţa 
“Pământului s'a împărţit în trei zone: zona căldurosă 
sau tropicală, zona temperată de Nord şi de “Sud, Şi 
zona frigurosă, de Nord şi de:Sud (Fig. 37): , 
Zona câldurosă sau tropicală este. „porţiunea. din 

suprafaţa Pâmântului coprinsă între 'Tropice. 
Tropicele sunt duse la distanţa de aprâpe 23% şi 1 | 

de o parte şi.de alta'a Ecuatorâlui; pentru că un 10- 

cuitor de pe Ecuator vede Sorele. la. mijlocul dilei, 
Tâmna şi Primăvara, deasupra Capului sau la Zenit, 

jar Vara '1 vede spre Nord şi Iarna spre Sud, departe 
de Zenit, cel mult, cu 23 şi 1. 

Razele Sorelul cad perpendicular pe acestă zonă. o 

_şi din acâstă cauză, locuitorii ei au „căldurile cele mal ! 
“mari, 

Zona /rigurăsă sau glacială,. este . porţiunea din .:
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suprafaţa, Pământului coprinsă, între: Poli şi Cercurile polare. ! ” a „Cercurile polare Sunt duse 1a distanţa aprâpe de 23% şi 1 de la pol; pentru: că un locuitor care ar fi aşegat în poli, nu ar vedea nicl-o-dată Sorele de a- supra capului sau la Zenit, ci Par vedea ridicându-se deasupra orisontului, cel mult, cu 2% şi fe. , „Razele S6relui -cad * oblie pe acestă zonă: şi din : "causa, acesta, locuitorii er au „gerurile cele mai mari, - : Zona temperată este porţiunea, din suprafața Pă- mentului coprinsă între Tropice şi Cercurile Polare. Locuitorii - acestef zone au călduri şi 'gerură dupe Se- „z6ne, dar nici-o-dată. prea mari ci de ordinar potrivite. 

XI 
Sateliţi. — Pamentul şi toţi planeţii superiori au Sateliţă şi anume: * Pământul are 1, Luna; Marte 2; Jupiter, 4; Saturn 8; Uranus, 5 şi Neptun, 1. | XZuna.—Luna, este Jun corp ceresc, Satelit al Pă. -meântuluj, a ” n Importanța Lunei, — Luna, este importantă de. cunoscut: e i 10. Pentru că este corpul ceresc cel: maj apropiat de Pământ. E a ia 2% Pentru că nu se presintă 'tot-de-a-una “cu ace- Iașii aspect, Me - 

“80, Pentru producerea fenomenelor numite Eclipse, . Descriore fisică. — Luna, când e vădută cu ochi „liberi, se arată în forma! unui : disc circular cu supra: faţa, netedă şi. pătată, iar când e vădută cu ochine se “ “arată în forma unui disc circular presărat cu munți şi cu văj. - . AT ani'Y Tv
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cu craterele fârte mari, Unele din cratere au lărgimea 
în diametru, de 100: | 

„Până astădi, pe Pământ nu s'a dovedit. nici un 
"Vulcan, care să aibă aşa de mare lărgime. 

Muntele cel mai înalt de pe Lună este muntele 
Dorfel şi are 7600" înălţime. - Afară de acesta, mai 
sunt încă 22: munţi, cari întrec în. înălţime muntele 
Blanc, care este cel mai înalt munte din Europa. 
„„.„ Petele de pe-lună nu sunt alt-ceva de-cât um: 
brele munţilor, cari sunt: luminaţă , dintr'o parte de 
Sore, şi forma lor se schimbă cu posiţiunea S6relui. . 

Harte lunare sau selenografice. — Tarte lunare 
sau selenografi ice sunt nisce tablouri (Fie. 67), cari re- 
presintă suprafaţa Lunei, întocmai precum hartele geo- 

grafice represintă pe a Pământului: 

Tig. 67:— 

Campiile pe hartă sunt, numite mări, din causă: 

  

  
  

  
ct i ice 
A a 
i   

i: 

a ăsta E a, 

  

  

“Hartă lunară sau senologratică. 

N umele 4 

munţilor de pe 
«Lună sunt în- 

prumutatesau 
de la munţii 

de pe Păment, 

cum sunt: Al: 
pii, Apeninii, 

Caucasul, Car- 
"paţii, Hemul, 

etc., sau de la, . 
_Personage în- 

semnate cum 

sunt:Franclin, 
Iuiiu Cesar, 

Liineu, etc. 

că într'o vreme se credea, că în Lună ar fi apă. De 
şi s'a dovedit că apă nu există, dar numirile date 
s'au păstrat. Ca exemplu sunt: Oceanul furtunelor, 
Marea, liniştei, Marea, nectarului, Lacul visurilor, etc, 

N 

a
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„Cea d'ântâi Hartă selenografică a fost făcută de 
astronomul Hevelius, la 1647. 

Atmosfera Lune. —Lunu nu are atmosferă ca 

Pâmântul şi din acâstă causă nu are nici vânturi. 
Luna nu are nici apă pe suprafaţa ei, căci dacă 

„ar avea, apa s'ar evapora şi ar produce o atmosferă, 

de vapori, în care s'ar “produce nori şi ploi. | 
Pentru că nu are nică aer nici apă, nu pote să 

aibă nici plante nici animale; prin urmare, Luna este 
un corp sterp şi nelocuit. 

Mărimea Lunej. -Luna este - mai. mică de cât 

S6rele şi de cât Pimântul. Dacă ni se arată tot așia 

de. mare ca şi S6rele, causa este, că e mai aprâpe 

de Pâment de cât el. 

  

  

  

      
“ Pig. 63.—Mărimea Pămentulu! comparată cu a Lunel. 

Dupe socotelile făcute sa. găsit, că Luna e de 

49 de ori mai mică de cât Pământul (Fig. 68).
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Depărtarea Lunet „de “Pământ. —Depărtarea, Lu- 
nei de Pământ, socotită în linie drâptă, sa găsit că 
este de 380000%=.; adecă, cam de 400. de: ori: maj 
mică de cât depărtarea S6relui de Pământ. 

„ Mişcarea de revoluţiune. a Lunet.—S6 numesce mişcare de revoluţiune a Lune). mişcarea. pe care o face - 
împrejurul Pământului. |, a 

Mişcarea. acesta se dovedesce prin următbrele ob- servaţiuni: Sa i. | 
1% Ne uitim întro s6ră, pe la 9 ore, la Lună, când e spre YV, și însemnăm' steua din vecinătatea, ei. „„ Ne uităm apol a doua seră; tot la'9 ore şi o 

vedem departe de st, spre E, cam cu 13%, -. .. 
Fiind-că stâua - este fixă, “deducem -că:- Luna, în. timp de 24 ore, s'a mişcat spre E, cu aprâpe 13, 

” Observând posiţiunea Lunei, faţă cu âceiași st, în serile următâre, dovedim că în fie-care 24 ore, se mişcă spre E, cam-cu 13, E „2%. Dacă facem observaţii asupra posiţiunilor Lu- 
nei, în timp de aprope o lună, dovedim că după 272 „7 şi 48%, vine iarăşi în vecinătatea, stelei din s6ră, 

„ ântâia ; "ceia ce - însemneză, că s'a întors pe „urmele . sale și, -prin “urmare, că a făcut o mişcare complectă împrejurul Pămentului. Si 
Acestei mişcări i s'a dat “numele: de revoluțiune siderală, Ra 5 

Orbita Lune, — Se numesce orbita ;Lunei linia 
-pe care o' descrie centrul ei, mişcându-se împrejurul - 
Pământului, | Sa 

„Orbita Lunei e o elipsă puţin „lunguiaţă şi Pă- 
mentul e aşedat în unul din focare. a 

Li
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XLII 
II. Fasole Lanet,— Se numesc fasele. Luneă as- 

pectele diferite cu care se presintă Luna, în timpul Pă 
mişcărei ei împrejurul Pământului. 

Din tâte aspectele cu cari se presintă Luna, pa- 
tru sunt mal însemnate: Zauna plină, Dama nouă iul 
şi al I[lea Pâtrar. | 

Zana plină se numesce “aspectul cu care se pre- 
. „_sintă Luna, când tâtă este luminată. 

- In timpul 'acestei fase, Luna „rasare “când S6rele 
apune. E 

Lună nouă se numesce aspectul! cu care s'ar pre- 
“sinta Luna, dacă s'ar putea vedea, când t6tă- e întu- 
necată, Ă 

In timpul acestel: fase, “Luna, riisare de-o-dată cu _ 
Sorele. 

| Patrare se numesc aspectul cu câ se presintă 
Luna, când este jumătate luminati şi jumătate întu- 
necată. 

iul Pătrar este atunci, când Luna merge de la 
„Lună nouă către Lună plină ; şi 

al II-lea Pătrur este atunci, când merge de a 
Lună plină către Lună nouă. E 

| In timpul Pătrarului L-ii, Luna răsare la 12 ore 
diua şi apune la 12 ore noptea, iar în timpul Pătra- 
rului al II-lea, răsare la 12 ore n6ptea şi apune la 12 
ore diua. a 

- Explicarea “faselor Lunei.— Pentru ca să expli- 
căm fasele Lunei,. trebuie să, scim următdrele lucruri :. 

10, Lună e rotundă şi primesce lumina de la 
S6re, pe care o reflectă către Pământ. ă 

| 2%, In ori ce moment, 0 jumătate a Lunei este 
„luminată de S6re Şi în orl ce moment, o jumatate a 

ei este întrsă „câtre Păment,



129 

80, Ori de câte ori partea Lunei întârsă către 
Păment este luminată, Luna se .vede, şi ori de câte 
ori nu este luminată, Luna nu se vede, ” 

40, Linia închipuită că e trasă pe suprafața Lu- 
"ne şi desparte jumătatea întorsă către Pământ de cea 
opusă se numesce Cere de contur aparent, 

| 5%. Linia închipuită că e trasă pe suprafaţa Lunei 
Şi desparte jumătatea luminată e ces întunecată, . se 

” numesce Cerc de “uminaţiune, N 
4 

Fig. 69.—Representarea grafică a faselor lunei. 

- Representare grafică, —Punetul, pP (Fig. 69) re. : 
presintă Pământul,
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Circumferinţa mare dinprejurul Pământului re- presintă orbita Lunef. Aa 
Circumferinţele mici de pe orbită represintă, Luna, în diferite posiţiuni. - Se 
Circumferințele . mici alăturate, carl nu sunt pe orbită, represintă aspectele. Lunei în acele posiţiuni, sau fasele ei. . | 
S6rele este aședat departe şi razele cari viu. de Ja el, sunt paralele şi representate prin săgețile S. 
Linia dupe care orbita taie circumferinţele ce re- presinti Luna represintă Cercurile de contur aparent, 
Diametrele circumferinţelor cari represintă 'Luna, perpendiculare pe direcţiunea razelor S6relui, represintă „Cercurile de iluminaţiune. N , 

„Când Luna e în posiția.1 (Lună nouă), jumătatea care este întorsă către Pământ este întunecată tâtă şi , Cercul de iluminaţiune este Şi Cerc de contur aparent, 
Când Luna e în posiţia 9 (Lună plină), jumătatea, întorsă către Pământ este luminată tâtă şi Cercul de luminaţiune iarăşi este şi Cerc de contur aparent, 
Când Luna e în posiția 5 (L-iul Pătrar) sau 13 

(II-lea Pătrar) jumătatea care este întârsă către P&- „ment este jumătate luminată şi jumătate întunecată, şi. Cercul de iluminaţiune se încruciş6ză cu Cercul de 
contur aparent, | 

Intre aceste patru aspecte suut coprinse. tâte 
“cele alte. - | , | | 

Când Luna merge de la Iuni nouă către. Lună 
plină, partea luminată cresce şi Luna se zice că e în crescere sau în curs, iar când merge de la Luni, plină, „câtre Lună nouă, partea luminată qescresce şi Luna, 
se zice că e în descrescere sau în decurs, . Lumină cenușie. — Se numesce Lumină cenușie 
lumina slabă care luminsză restul jumătăţei Lune în- torsă către Pământ. (Fig. 70), când Luna se presintă 
cu aspectul unui corn. | o 

32372, — Fisiografie. . | 9 

up
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XLIII. 
II. Eclipse. — Se numesc eclipse intunecimele 

scurte şi trecătre ale lunei şi ale S6relul. - 

Dupe cum se 

întunecă Luna, sau 

( S6rele avem două 
feluri de eclipse: de_ 

Lună şi de Sore. 
Eclipse de Lu- | 

nă.— Pentru ca să 
se întâmple 'o. e- 

clipsă de Lună, tre- 

--buie să fie înplinite 

două conciţiuni 

Luna, 86- 

„rele ji Pământul să 
se afle, exact sau 

să n Lumina cenusie.- aprope, în o linie 

” " dreptă. 

2, Pământul să fie între S6re şi Lună. 

Pimâatvl fiind luminat de S6re dintro parte 

(Fig. 71), se formeză la spatele lui un con de umbră 

şi un con de penumbră. 

Luna mişcându-se “împrejurul Pimântului, intră 

în aceste conuri şi se întunecă. 

- „Eclipse totale şi eclipse parţiale. —Eclipsele de Lună. 

sunt de două feluri : totale şi parţiale. . 

" Eclipsa, de Lună se numesce totală, atunci când 

se întunecă 't6tă partea luminată a Lunei, iar par: ial 

atunci când se întunecă numai o parte, din partea ei 

luminată, 

Inceputul ! şi “ sfirşitul unei oclipee, — “Eclipsa 

începe şi sfirşesce ast-fel : : 
Luna întră mai antâiă în conul de penumbri (Fig. 
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71),:şi *şi Micşoreză din ce în ce lumina, până când 
ajunge în marginea conului de umbră. Atuhol, margi- nea ei despre răsărit in- Aa 
tră în conul de umbră, RN lumina i se, stinge şi “so _s_ p 

N A 

întunecă. Partea, rămasă 
lumin6să este despărțită . 

:] 
i 

  

de cea întunecată prin e) 
linie curbă, aa ai 

Cu cât! înainteză, | : 
partea întunecată se mă- î 
resc6, iar 'cea _luminâsă | 
se micşoreză. . : 

Dacă lua trece prin ă | Ţ | 

i 

] 

. 
t
i
i
 

mijlocul conului de um. 
bră, se întunecă tâtă şi 
eclipsa e totulă, iar dacă, 
nu trece prin mijlocul co  ... : : 
nului de umbră, ci mai IN 
aprope de o „margine a ă 1 zi „lu, pe deasupra, sau pe. 
dedesuptul mijlocului, a. 
tunci numal o parte a, 
ei se întunecă şi eclipsa 

„e parțială, 
Când Luna, issă, din 

conul de umbră i se lu: 
min6ză ma! ântâiii margi- - 
nea, de răsărit şi treptat, 
treptat, t6tă partea care - 
i se întunecase, Luna tre-: 
ce apoi în conul de pe-., 
numbră, din care, când începe să, i6să, recapătă, aspec- tul ce'l avusese la intrare, da E Dacă se întemplă, ca Luna, să trecă numai prin 

  

  

Fig. 71.—Eclipsă de Lună.
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col dă peiiribră, atiner nu este eclipsă;- proprii N 

- ZiSă; ci Tiumâi- mics6răr6 de Îimină: ti 

Lungimea eclipselor.—0 &clipsă, din” momentul: 

în 'care Luna “intră, şi până în care i6să din conul d 

penumbră, ţine mai -mult de 4 ore, iar din morieiitul 

în care intră şi până în care i6să din coniil de imbră, | 

nu ţine de cât,. cel mult, 2 ore; 

Prezicerea eclipselor. — Bclipsele s6 prezic” cu 

cea mai mare exactitate, de Astronomii modâini, prin 

calcule. Astronomii cel vechi, pentrii că nu sciau să . 

calculeze, preziceau eclipsele prin observaţiuni. EI au 

observat, că dacă întrun timp al anului a fost o e- 

clipsă, peste 18 ani şi, 11 zile iarăşi are să fie. 
In acest timp, care se numesce Peridda, Chaldeiană 

sau Saros, se întâmplă 29 eclipse de Lună, - 

XLIV 
Relipse âe S6re.—Pentru ca să se . întâmplă : o! 

eclipsă de Sore, trebuie să fie împlinite două condițiuni: 

1, S6rele, Luna şi Pământul să se afle, exact - - 

sau aprâpe, în o linie drâptă. 

2, Luna să fie între S6re şi Pământ. o 

Cand Luna este luminată. dintr'o marte de S6re 

(Fig. 72 şi 73), se formâză la spatele ei un con de 

umbră. şi un con de penumbră. - - 

Când conurile acestea. întâlnesc 0 parte din supra: 

faţa Pământului, o întunecă. 

Eclipsele acestea sunt pe nedrept. numite eclipse 

„de B6re, pentru că nu este S6rele care se întunecă, ci 

Pămentul. Cu drept, trebuie să. fie. numite eclipse de 
Pământ: 

Eclipse tutale, eclipse nina si .eclipse inelare, — 

Eclipsele dă S6re sunt de. trei feluri: totale, parţiale şi - 
inelare.
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_„Eclipșa de .S6re se -numesce totală, aţunci când Ssrele întreg nu se mai vede; parţială, atunci când 

nu se mal vede de cât o parte a. luă şi „inelară, atunci 
când nu i se vede Inijlecul, iar marginea, i se „vede în - forma unu ing], - 0 

  
Fig. 72.—Eclipsă totală si Fig. 73.—Eclipsă inelară Și. parţială do Sâre, 'T, Terra sau pârţială do S6ro. 7, Torră sau Pământul; L, Luna; S, Srale. „ Pământul; L, Luna; S, z6rele. 

Eclipsele totale şi parţiale se întemplă atunci, când conurile de umbră și .penumbră întâlnesc Pimân- tul (Fig. 72). Locuitorii de pe Păment, cari vor fi co-
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prinși în conul de penumbră, vor vedea numai o parte” 
a + Soreluy şi vor avea 0: eclipsă parţială. 

„ Partea S6relul care se vede, e despărțită de cea 
“care nu se vede, prin o linie curbă. 

Eclipsa, inelară se întâmplă atunci, când conu! de 
penumbră întâlnesce PămEntul, iar cel de umbră” nu 
(Fig; 73). | 

In acest; cas, locuitorii de pe Pament, câți se. 
vor afla în prelungirea conului de umbră, vor avea 
eclipsă, inelară; căci vor vedea, o pată nâgră în mijlo- 
cul S6relui şi în prejurul ci marginea S6relui (Fig. 74), 
în formă, de inel luminos. 

Locuitorii coprinşi în conul ds penumbră,. v Vor a- 
.Vea, ca şi în casul eclipselor totale, eclipsă parţială. 

Observare..— Lungimea conului d8 penuinbră este 
tot aceiaşi : întotdeauna, dar fiind-că Luna nu se gă- 

sesce tot-de-a-una, 
-la aceiaşi depăr- 
tare de Pământ, 
ci câte-v dată mat 
aprope, iar alte-- 

„ori mai departe, 
conul de umbră . 
nu pâte să întâl- 
nâscă Pământul 
de cât numai a- 
tunci, când Luna 

„„se află mai apr6- 
pe de el. 

          
Inceputul şi 

, . sfirşitul unei. 6- 
j zis 7 Infâţisarea, “Sâretur, în timpul Blcipse- clipse de Ssre, — 

„7 =. 10r inelare, 0 Fiind că lumina 
S6relui supără ochii, pentru observarea eclipselor de 
Sre se întrebuinţeză sticle negre. 
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Când eclipsa începe, observatorul intră mal ân- tai în conul de penumbră si apol în cel de umbră; o. margine a S6relui se întunecă şi partea lumin6să e despărțită de cea întunecată prin o linie curbă, Par. ea întunecată, cresce din ce în ce, iar cea lumin6să descresce, şi câna S6rele nu se mai vede de cât sub forma, unui corn subţire, cerul se întunecă şi obiectele iau 0 col6re palidă, iar când Sorele nu se mai vede de loc se face n6pte, stelele se văd pe cer, se simte răcre, florile se închid, roui se formeză, animalele se culcă şi Gmenii rămân coprinşi de frică, de admiraţiune şi de curiositate, la Schimbarea acestor tablouri” rari şi măreţe. 
Când Luna a trecut din dreptul S6reluj, Sârele se ivesce, se face ziuă şi totul intră în starea de mai nainte. 

. 
„5 „Din causa mişcărei Lunei împrejurul Pământului Şi din causa mişcărei Pimentuluj împrejurul axei Jui, „conul de umbră sau prelungirea lui şi conul de pen- umbră se mişcă Şi întâlnesc, una dupe alta, diferite regiuni din suprafața Pământului. Aceste regiuni, una dupe alta, vor avea eclipsa. . 

Lungimsa eclipselor de Sâre, — O eclipsă. de Sore, lu Ecuator, tine cel mult 4i/2 ore; o eclipsă to- tală S", iar o eclipsă inelară 121, 
În regiunile nâstre, timpurile cât ţin eclipsele «Sunt mai scurte de cât la Ecuator. 
Corână.—S> numesce Corână (Fig. 75) o aureolă care se formeză, imprejurul S6relui, în timpul eclipse: lor totale. Are o, înălţime: de 500 000. Şi aparţine Sorelut, iar.nu Lunei, din causă că se vede urmărindu-l în mişcarea, lui. 

ii „_ Peridda Chaldeiană.—In PeriGia, Chaldeiani se în- templă. 41 eclipse. de S6re. - 
Observare. — De şi în Periăa Chaldeians se în-: 

templă mai” multe eclipse de Sâre de cât de Lună,
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totuşi, locuitorii din -0 “regiune Gre-care :a: Pamântului 
văd, îni acest; timp, rhai multe: eclipse : de Lună de cât 
de S6re. Causă este, că o eclipsă. de Lună când. se 
produce, pâte . să fie vădută, deodată, de locuitorii de 
pe suprafaţa unui hemisfer al: Pământului, iar o e- 
clipsă de S6re nu pâte să fie vEdută de cât. pe rând, 
şi numai de locuitorii anaţi, pe 0 mică , parte E  Supra- 
feței Pămentului. 

XLV 
'Gomeți. — Comeţii sau. stelele ' cu coat : au fost 

consideraţi, mult timp, ca nisce corpuri cari rătăcesc 
în Univers,  -. 

“Un învăţat 
englez, Newton, 

-a recunoscut cel 

d'ântâiii,că aceste 
corpuri nu rătă, 

- Cesc, ci acelea ca 
fac parte din Sis. 
temul planetar se 

mişcă, ca şi Pla- “ 
neţii împrejurul 
S6relui. 

Orbitele lor 
sunt, ca şi ale , . 
Planeţilor, lipse, Fig. 78. Condna. 
“dar forte alungite. 

Comeţii primesc, ca “și tote corpurile din siste- 
-mul. planetar, lumina de la. Sore, dar -se cre de - că au 
şi lumina lor proprie. 

“Constituţiunea Comeţilor. —Un Comet, când se: 
vede cu ochii libari, este: format. sau. :constituit din 
"două părţi: un cap şi 0 codă, 

S 
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Capul este partea cea maj însemnată, a Cometu- lui şi este asemenea format din două părță: un sâm- bure şi o perucă, e i 
Sâmburele este partea cea mat dâră şi cea mai lumin6să a Cametului. Me i 
Peruca este lumina, care înconjâră sâmburele şi represintătatmosfera Cometului. Este formată din o ma terie subțire, puţin lumin6să şi transparentă, „pentru că. prin ea se pot vedea stelele, cari ar fi la spatele ei. Coda este o bandă puţin lumindsă, care se în- tinde la spatele Cometului şi este formată din o ma- terie mai subţire de cât aerul cel mai rar, care s'a 

cunoscut pe Pâmânt. 
„Unii Comeţi au o singură cOdă, care pâte să fie 

sau  dreptă sau. 
îndoită în formă f 
de. sabie; alţit'au | : 
mal multe code, - 
cari plecând de la Ra 
cap, se întind în | 
diferite direcţi. . | 
uni. Exemplu: ȘI | 
Cometul de la | | 

  

  

1744 avea şâse 
câde şi Cometul 
lui Donati (Fig. o 

- 76) din 1858, avea _ Fig. 16.--Cometul lut Donati din 1558. 

» trei, una mare şi două mai mici. Există însă Comeţi - cari „nu -au €6dă și unil cari nu au nici perucă, 
Aspectul, Comeţilor.— Când un Comet se află de. parte de Ssre (Fig. 7î),.nu se pâte- vedea, de cat cu „-ochiane; atunci are formă roturidă şi se arati format numai din un sâmbure, în mijloc, inconjurat de o pe- Tucă sau atmosferă. 
Când, însă, se apropie d> S6re, sa lungesce şi c6da începe să se formeze, : e 
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“Cand Cometul se vede cu: ochii liberi, câda e for- 
mată la spatele lui;- iar. sâmburele nu mai stă în: cen- 
tru, ci se apropie. de marginea Cometului, care pri 
vesce S6rele. 

Când Cometul se dephrtezi de Sore, lucrurile se îi 
schimbi, câda, începe să se: micşoreze şi sâmburele se 

apropie de -centra, iar când ajunge departe de S6re, 
c6da dispare, sâmburele se şeqa, în centru. şi ia 2 formă 
rotunda. : 

e 

      

    

  

  

Fig. ră Aspectul Comeţilor 

Comeţi periodici şi 'Cometă neperiodici. —Comeţii 
sunt aşedaţi în două categorii: “periodict şi neperiodici.. 

IL. Se numesc Comeţi periodici aceia cărora Astro- 
nomii le-au calculat timpul în care fac-o mişcare de r re- 
voluiiune împrejurul S6relui.. 

Se cunosc zece Coimeţă periodici. cer mai „princi- 
“pal sunt: i 

Cometul luă Halley şi face revoluţiunea î în aprâpe 

"18!k ani. Sa v&dut în 1456, 1531, 1606, 1682, :1759, 

1835 şi se va vedea, în anul 1910.
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Cometul lui Biela 'şi face revoluţiunea în 61/2 ani, Acest comet este "însemnat prin următorul. fapt: în "1826, 1832 şi 1839 s'a vtdut întreg, dar în 1846 s'a vEdut.. despărţit în dou comeți mai mici, fie-care cu câte un sâmbure şi o perucă. Când sa: mai vădut în 
1852 şi 1859, cei doui Comeţi erau cu totul despărțiți 
unul de altul şi de atunci nu sa mai vădut, 

“ Cometul lui Enhe 'Şi face -revoluţiunea în. aprâpe 3'je an). “El nu are coda. Acesta'e Cometul care "SĂ, 
face revoluţiunea, în cel mai scurt -timp şi de aceia se 
“numesce Cometul cu periodă scurtă. - .. | 

II. Comeţi: neperiodici se numese aceia. cărora nu li s'a calculat timpul în care fac o mişcare de revo- - luţiune împrejurul Sreluj. | - 
Observare.—Numsrul Comeţilor pare nemărginit, 

Până acum se cunose 800 şi necontenit se descopăr 
„alţii noi. , . . 

Influonta, Comoţilor asupra Pământuluy. — In 
timpurile trecute, Comeţii 'erau consideraţi ca preves- 
titori ai vre-unei schimbări mari în viaţa omenirei şi 
că avend putere asupra producţiunei Pimentului. 

Tâte credinţele, cari nu sunt bazate pe'calcule şi 
pe observaţiuni ştiinţifice, sunt rele. 

Invăţaţii cari au studiat; Comeţii, au recunoscut; 
că de şi unii dintre: ei sunt mâl manl da cât -S6rele, 
dar materia din care sunt formaţi fiind forte subţire 
şi forte uşi6ră, nu pot să aducă nici o schimbare, nică 
omenirei, nică producţiunilor Pământului. | 

Intâlnirea Comeţilor cu Pământul. —Fiind-că Pă- 
mentul este un corp mic, are putere de atracţiune 
mică asupra Comeţilor. şi fiind-că Comeţit sunt atraşi 

„Cu putere mal mare de alte -corpuri din Univers, re- 
sultă, că. Pământul nu se pote întâlni cu el 

In casul, însă, când vre-un Comet s'ar întâlni cu



Pămentul, nimenea nu „scie. ce are să -se întâmple, Omenii. învăţaţi “şi au gat numai: nisce păreri asupra urmărilor ce :ar resulța, „din întâlnirea .Comeţilor..cu - Pământul. Aşia: |. Da II 
;.. ::“Unil cred, că Sar produce atâta. de.mare căldură, 
încât: s'ar topi o :parte “din 'c6ja “Pământului şi tote 

„ fiinţele vieţuitâre ar. muri; E ia 
Alţii cred, că materia gazâsă a: Comeţilor s'ar 

„X&spândi în aer şi fiinţele ivieţuitore s'ar imbolnăvi greu 
Şi pote că armuri; - Aa a 

Alţii cred, că nu -ar fi. nică un pericol, nică pentru 
Păment,. nici pentru fiinţele vii cari *] locuesc. Mate: 

„„ria-Cometului nu sar răspândi în aer, ci. numai Sar | 
ciocni cu Pământul şi răul ce '! ar face, ar fi ca şi 
acela ce ar face o Rindurică unui tren în mișcare, 

“când Par întâlni în -sbor; . - 
Alţii cred, că ciocnirea-ar- fi aşa, de mure în. cât | 

„Sar schimba axa Pământului, apele ar ieşi din albiile 
lor şi s'ar produce un diluviu general. 

XLVI 
„Stele. —Stelele sunt corpuri ceresci luminâse şi 

-se VEd, nGptea- pe cer, în “formă de puncte licărit6re, 
E Lumina stelelor. — Jumina stelelor este licări- 
„târe sau tremurătâre și prin acesta stelele se deosibesc, 
„cu ochii liberi, de planeţi, a căror lumină e liniştită. 

Numărul stelelor. -— Sunt stele cari se văd cu ochi liberi, dar sunt și stele cari nu se pot vedea, de cât cu -ochiane. e | 
"Numărul - stelelor “cari -se pot vedea 'cu ochii |i- 

:beri, este cam de5 000;-numărul acelora, cari s'au .vă- 
dut cu ochianele cele mat bune, este cam de 20 000 000, 
iar numărul total -al stelelor trece peste 40000000. 

Stele de diferite mărimi. — Tâte stelele, v&dute
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cu ochiâne, se arată. ca. nisce puricte: lumin6se şi miei; cam de aceiaşi mărime, dâr .văqute: cu ochir: liberi,. se arată unel6 mai mari de cât altele. da 
„Acestă deosebire de mărime, provine diii. causa luminei şi. a: strălucire lor, o AR 

Dupe strălucire, stelele s'au. împărţit: în 6! ordine de mărinai, o Sa -. 
Ordinul 1, coprinde 20 stele; al:II-lea; 65; a „illa, 190; al: IV-lea, 452; al V-lea, 110; al VI-lea 3200, ete. .. ae j 
In general, numărul stelelor coprinse întrun or: 

din Gre-care, este cam de trei ori maj mare de cât nu- mărul stelelor coprinse în orGinul alăturat inferior şi „cam de trei ori mal mic de cât numărul celor copriunse 
în ordinul alăturat superior, | 

| Stelele coprinse în aceste 6 ordine se vtd cu 
ochii liberi, iar cele coprinse în cele alte, nu se văd de 

cât cu ochiane. 
Steiele sunt mai mari de cat Srele, dar pentru 

că sunt mult mai departe de Pământ de cât el, se par mail mici, Dacă S6rele ar fi aşedat la depărtarea 
la care sunt stelele, s'ar vedea mic, ca şi o stă. - 

Stâua polară. — Se numesce Ss polară (Fig. 78), 0 st5 dea treia mă- 
“Time, aşegată în ea | CA a Ma 
cinătatea polului, ES %ăr. 
Nord, departe de el 3 
cam cu 10 şi 1, e 4 

Depărtarea a- 7 xi i er 
„cestei stele de Pa... “4 pk ” ă 
mânt este aşa de - 
mare, în cât s'a so- Fie. 8, | 
cotit, că lumina ca, să ajungă de la ea la Pământ, în- 
trebuinţeză 31. ani. a 

Mijlocul de a găsi Stâua polară. —Sâra şi n6p-



„tea, spre .Mi€dă:nâpte, se vede pe cer o grupă de 7 stele, numită - Caru mare. (Fig. 78.) -. E 
Patru din stele formâză colţurile unui trapez. şi represintă rotele carului, cele alte trei formeză 9 linie frântă, cam în mijoc, şi represirtă, oiştea carului. 

i Dacă prin r6tele din dărăt se duce cu mintea o linie drâptă şi dacă tot cu. mintea se. prelungesce în Sus, cam cu de 5 ori distanţa. dintre ele, se 'dă. peste Situa polară. Ea facă parte din o altă grupă 'de 7 sţele, numită, Carul ic, aşedată în posiţie înversă cu : Ca- rul mare, 
| 

f VERIFICAT "| 
1987
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