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ZMcdning.

1. Physiken er ben Videnskab, som afhandler de almiii- 

delige Love for saadanne Forandringer ved Legemerne, der ei 

have en gjennemgribende Indflydelse paa deres Beskaffenhed. 

Forsaavidt som en saadan finder Sted, ashandles Lovene 

derfor i Chemien eller, som denne Videnskab ogsaa kaldes. 

Stoffernes Chemie. Det er dog umuligt at drage en 

flarp Grændse imellem begge Videnskaber, og Adskillelsen synes 

Aar for Aar at falde vanskeligere.

2. Aarsagerne til Legemernes Forandringer kalder man 

Kræfter og taler saaledes om Tyngdekraften, Sammenhængs

kraften o. s. v. I denne Forstand kjende vi Intet til Kraf

tens eget Væsen, men kunne kun angive de Love, efter hvilke 

den virker. Opdagelsen af disse Love er altsaa Oiemedet for 

Phyfifle Undersøgelser.

3. Erfaring er Grundlaget for enhver physisk Under

søgelse. Den samles ved omhyggelig Betragtning af Natur

begivenheder, som enten selv knnne frembyde sig for os, og 

da anstille vi Iagttagelser, eller frembringes af os, og 

da anstille vi Forjog (Experiment).

Hvorledes man bærer sig ad med at gjore Iagttagelser 

og Forsøg, vil fremlyse tilstrækkeligt af det Folgende; men 

her maa dog allerede gjores opmærksom paa, at der til virke

lige Jagttagelser fordres en Opmærksomhed, langt større end 

den, man pleier at anvende i det daglige Liv. Naar der
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saaledes undertiden siges, at de fleste Vejrforandringer foregaae 

ved Maaneftifterne og, at denne Sætning er bygget paa lang 

Erfaring, saa viser den sig dog ved noiagtig Gjennemsogen 

af de Optegnelser, man derom har, at være falsk, idet Vejr

forandringerne falde lige hyppigt paa alle Dele af Maanens 

Omlob. Grunden til en saadan Uovereensstemmelse maa som 

oftest søges i den Omstændighed, at man i det daglige Liv 

betragter Naturbegivenhederne med visse forudfattede Meninger 

og langt bedre erindrer de Tilfælde, hvor Erfaringen synes 

at bekræfte disse Meninger end dem, hvor den er i Strid 

dermed.

Naar en Naturbegivenhed enten indtræffer yderst sjeldent 

eller under saa indviklede Forhold, at man ei kan komme tU 

at efterspore den, maa man gribe til Forsog. Dette gaaer 

da i Reglen ud paa at bringe lignende Betingelser tilveie og 

da forssge om ikke den samme eller lignende Begivenheder ville 

indtrcede. Man havde, for at nævne et Exempel, bemærket, 

at Lynet havde Lighed med en elektrisk Gnist og meente der

for, at det var en saadan, kun betydeligt større end den, vi 

frembringe paa vore Elektriseermafliner. Vished betont havde 

man dog ikke forend Franklin opsamlede lidet Elektricitet fra 

en Tordensky og dermed frembragte de samme Virkninger som 

med den sædvanlige. Forsøget kan betragtes som etSpergs- 

maal, vi forelægge Naturen og denne besvarer, naar vi blot 

have forstemet at spørge rigtigt.

i. Om Legemerne i Almindelighed.

4. Gjenstande, som gjsre Indtryk paa Mejsen,- paa

tvinge os Forestillingen om, at det Rnm, de indtage, er op

fyldt. Det som ypsylder Rammet kaldes Materien eller 

Stoffet og det med Materie opfyldte Rum kaldes et Le

geme. I Geometrien forstaaer man ved et Legeme et be- 

grændset Ram, saa at det geometriske Legemes Beflaffenhed 

blot beroer Paa dets Figm og Storrelse; et Physisk Legeme 

maa være et opfyldt Rum, og dets Beflaffenhed vil foruden 

Figm og Størrelse beroe paa det Stof, som opfylder det.



3

5. Materiens Virkning paa Fvlelsen beroer paa en 

Dtodstand, den udover imod det befolende Organ, der Uden 

denne Modstand vilde trænge ind i Legemets Rum. En lig

nende Modstand udvves ogsaa mod andre Legemer, og man 

kan derfor sige, at Legemernes Hovedegenskab er at gjore 

Modstand mod andre Legemer, som ville indtage deres Plads. 

Denne Egenflab kaldes Rum op fyldning, eller, med et 

mindre passende Navn, Uigjennemtrængelighed.

Endogsaa Luften viser denne Rumopfyldning. Raar man 

vender et Drikkeglas med Bunden opad og sænker det i Van

det, trænger dette kun ganske lidet op deri. Raar man i et 

cylindersk Ror, som er lukket i den ene Ende, anbringer en 

Prop, der kan flydes op og ned i Roret uden at Luften kan 

trænge forbi, kan man vel ved et Tryk paa Proppen drive 

den hen imod den lukkede Ende, hvorved Luften i Roret sam

mentrykkes til et mindre Rum; men man mærker, at jo mindre 

dette Rum bliver, desto storre Anstreengelse behøver man for 

at drive Proppen endnu dybere, og, flipper man Proppen, 

bliver den af den sammentrykte Luft dreven tilbage til sin 

oprindelige Stilling,

6. Forsoger man at sonderbryde et Legeme eller paa 

anden Maade dele det, mærker man, at en Anstxængelse er 

nødvendig for at tilvejebringe Delingen. Denne Modstand 

imod Delenes Adskillelse kalder man Sammenhængskraft 

(Cohæsion).

7. Ved en tilbørlig Kraftanvendelse kan Legemets Sam

menhængskraft overvindes, og det kan altsaa deles. Delene 

kunne atter deles og saaledes videre indtil de enkelte Dele 

blive saa fmaa, at de næsten blive umærkelige; men om denne 

Deling lader sig fortsætte i det Uendelige eller om der i Ma

teriens Væsen ligger Noget, som sætter en Grændse derfor, 

kan Erfaringen ikke lære os, og vi funne derom kun danne 

os Gisninger med storre eller mindre Sandsynlighed. Saa- 

meget synes vist, at Legemerne bestaae af Dele saa smaa, at 

de hver for sig aldeles ikke knnne opfattes af Sandserne; saa-
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danne Dele kalder man Moleknler eller materielle 

Punkter; men i de fleste Tilfælde ville vi kalde dem 

S m a a d e l e.

Exempler paa en overordentlig vidt dreven Deling kunne 

vi hente fra forskjellige Sider. 1 Dukat kan saaledes ud- 

hamres, saa at den bedækker 15Qvadratfod og faaer en Tyk

kelse af noget mindre end Vi5000 Linie. Tænkte man sig et 

saadant Guldblad deelt i Tærninger, saa vilde 1 Dukat inde

holde næsten 5000 Millioner deraf, og 1 Million saadanne 

Tærninger ville ikke indtage større Rum end et jevnt Sands

korn. — En Selvstang forgyldt med 2 Lod Guld har man 

udtrukken til en flad Strimmel af 66 Miles Længde og Vs 

Limes Brkde, overalt dækket med Guld. Den Guldhinde, 

som bedeekker Strimlen, har i Gjennemsnit en Tykkelse af 

(350000 Linie; tænkte man sig den deelt i Tærninger, vilde 

den bestaae af næsten 10 Billioner saadanne og 1 Million af 

dem kunde indeholdes i en Tcerning med Vssoo Linies Side. 

Her er Delingen dog tildeels kun tænkt; men i Naturen træffe 

vi Erempler paa at de virkelig udfores. Ved Forstorrings

redskaber kan man see Dvr saa smaa, at 1 Cubiktomme kunde

indeholde 40000 Millioner deraf, og dog maa der i ethvert 

af disse Dyr sindes mangfoldige Organer, som vi aldeles ikke

kunne opdage. — En liden Smule Carmin eller Jndigo kan

farve en stor Mængde Vand, saa at enhver lille Decl af 

Vandet dog indeholder noget Farvestof, og stærkt lugtende 

Stoffer, s. Er. Mostus, kunne gjennemtrænge Luften i et stort 

Værelse med deres Lugt uden at den hele Mængde, Stoffet

derved har afgivet, i mindste Maade kan spores.

^^RU^pfyldmngen modsætter sig en yderligere Til

nærmelse af Legemernes Smaadele, og man pleier derfor at 

antage, at disse ud ove en Frastødning paa hinanden. Udvide

kraft. Ligeledes betragter man Sammenhængskraften som 

en indbyrdes Tiltrækning imellem Legemernes Smaadele. 

Legemerne forblive i den Tilstand, hvori de ere, naar disse to 

modsatte Kræfter holde hinanden Ligevægt.
Betegnelserne Frastødning og Tiltrækning skulle ikke for

klare Kraftens eget Beesen, men kun angive, at to Smaadele
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paa Grund af den ene af disse Kræfter ville fjerne sig fra 

hinanden, paa Grund af den anden nærme sig til hinanden. 

Betegnelsen er hentet fra Magneten, om hvilken man siger, 

at den tiltrækker Jern og derved antyder, at Jern, som bringes 

i dens Nærhed, bevæger sig hen imod den.

Jmellem Magnetens Virkning og de ovennævnte Kræfter 

er der dog den væsentlige Forfkjel, at Magneten virker i Af

stand , hvorimod Udvidekraft og Sammenhængskraft blive 

umærkelige, naar Afstanden imellem Smaadelene bliver kjendelig.

9. Alle de Legemer, vi kjende, have en Bestræbelse til 

at falde imod Jorden; overlades de til sig selv, falde de, 

men hindres de i Faldet ved en eller anden Understøtning, 

udove de paa denne et Tryk, som man kalder Vægt. Denne 

Faldbestræbelse kaldes Tyngden; Aarsagen dertil, som man 

kan betragte som en Tiltrækning, Jorden Udover paa alle 

Legemer i dens Nærhed, kaldes Tyngdekraften.

Naar nogle Legemer, som Skyerne, kunne holde sig 

svævende i længere Tid, andre, som Røg, endog stige opad, 

hidrører dette ikke fra en Mangel paa Tyngde men derfra, at 

disse Legemer bæres af Luften ligesom Kork og Træ bæres 

af Vandet.

10. Et Legemes Vægt er altsaa det Tryk, det paa 

Grund af Tyngden Udover imod sin Understøtning. To 

Legemer have lige Vægt, naar det ene af dem, uden at 

Trykket forandres, kan sættes istedetfor det andet. Deraf ind- 

sees, hvad der forstaaes ved en Vægt, to, tre, fire Gange saa 

stor som en anden. I det Folgende skal det blive viist, at' 

et Legemes Vægt staaer i ligefremt Forhold til den Mængde 

af Materie, det indeholder, og altsaa kan bmges som Maal 

for denne. Legemernes Vægt bestemmes ved Vægtflaalen, 

hvorom mere i det Felgende.

11. Legemer med lige Rllm have derfor ikke samme 

Bægt. En Cubiktomme Vand veier f. Ex. |*-s/2oo Lod, en 

Cubiktomme Bly 13 Lod, en Cubiktomme Qvægsolv 15"2/200 

Lod. Man siger, at et Legeme har en saa mange Gange
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større Vægtfylde eller Tæthed (specififl Vægt) endetandet 

som det veier mere end et ligesaa stort Rilmfang deraf. Man 

pleier gjerne at sammenligne Legemernes Vægtfylde med Van

dets, og da 1 Cubiktomme Qvægsolv veier 13a/5 Gange saa 

meget som en Cubiktomme Band, siger man, at Qvægsolvets 

Vægtfylde er 13s/s.

I daglig Tale bruger man Ordene Tyngde og tung 

baade om Vægt og Vægtfylde, og siger saaledes baade at et 

Pund Bly er ligesaa tungt som et Pund Fjer (har samme 

Vægt), og at Bly er tungere end Fjer (har større Vægtfylde). 

Her maae disse Benævnelser ikke forverles med hinanden.

12. I det Folgende flal det blive viist, at den Tiltræk

ning, Jorden udover paa Legemerne, har sin Gmnd i en mere 

almindelig Kraft, den saakaldte almind elige Tiltrækning, 

som alle Legemer Uden Undtagelse Udove paa hinanden ind

byrdes. Naar denne Tiltrækning ikke mærkes imellem Lege

merne her paa Jorden, saa ligger ®runben deri, at de som 

mange Gange mindre enb. Jorden tiltrække hinanden mange 

Gange svagere, end Jorden tiltrækker dem, og den indbyrdes 

Paavirkning kan ei bemærkes ved Siden af den overvejende 

Tyngde.

13. Imod Virkninger ubenfra forholde Legemerne sig 

forskjelligt og man skjelner i saa Henseende imellem forskjellige 

Tilstande (Aggregationsformer) hos Legemerne. De funne 

nemlig enten være faste, naar der ndfordres en stor Kraft 

til at omflytte deres Dele imellem hinanden, eller flydende, 

naar den til Delenes indbyrdes Omflytning fornodne Kraft 

næsten er Umærkelig. De faste Legemer synes ogsaa at have 

en indre Stridhed, som de flydende mangle, ligesom de 

ogsaa have en selvstændig Figur, hvad der ikke er Tilfældet 

med de flydende. Haardt kaldes et fast Legeme, naar der 

til Delenes Omflytning fordres en stor, blodt derimod, naar 

der fim ud fordres en ringe Kraft. Et fast Legeme kaldes 

seigt, naar Delene taale en stor Forskydning Uden at deres 

Sammenhæng ophorer, spredt, naar selv en ringe Forskyd-
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ning medforer en Adskillelse. Naar man ved udvortes Paa« 

virkning forandrer et Legemes Figur, men det, saasnart denne 

Paavirkning ophorer, vender tilbage til den oprindelige Figm, 

kaldes Legemet spæn di gi eller elastisk. Hos alle faste 

Legemer viser der sig eu saadan Bestræbelse til at vende til

bage til den oprindelige Figur; men hos ingen af dem op- 

naaes det fuldkomment. Legemerne ere da alle elastiske, men 

i hoist forskjellig Grad.

Et Legeme, som ridser et andet, er haardere end dette; 

det haardeste Legeme, vi kjende, er Diamanten. Gnides der

imod et Haardt og et blødt Legeme mod hinanden, naar der 

imellem Lem befinder sig et haardt Pulver, saa vil det haarde 

Legeme blive siidt meest, fordi de haarde Korn af Pulveret 

trykke sig ind i det -lede Legeme og der holdes fast. Saa- 

ledes kan Jern, Staal og Glas slibes med Bly, bestrøet med 

Smergel.

Glasset er Exempel paa et meget spredt Legeme; men 

dets Sprodhed kan dog ved en hurtig Afkjoling drives fangt 

videre. En saakaldt Glastaare splittes til Stov, nagr man 

brækker dens yderste Spids af, og en Bologneserflafke, som 

udvendigt kan taale stærke Slag, springer naar man lader et 

lille Stykke Flint falde ned i den. Elfenbeen er meget spæn- 

digt, hvad man kan vise ved Hjælp af en Marmorplade, som 

er overtrukken med et tyndt Lag af Farve, s. Ex. Lampeos. 

Berører man nemlig ganske sagte den farvede Marmorplade 

med en Elfenbeens Kugle, vil denne modtage Farven paa det 

Punkt, hvor den berørte Pladen; lader man derimod Kuglen 

falde paa Pladen, vil dm blive farvet paa en temmelig stor 

rund Plet, fordi den ped Stødet er bleven sammentrykket og 

derved er kommen til at berpre Pladen paa en heel Flade. 

Det Jndtryk, Kuglen altsaa har faaet ved Stødet, er imid

lertid aldeles forsvundet igjen. Ogsaa hærdet Staal er spæn- 

digt, hvorpaa dets Anvendelse til Fjedre heroer. Messing og 

Sølv blive spændige ved Hamring, og selv Glasset er trods 

sin Skjsrhed temmelig spændigt, hvilket man især kan see 

ved tynde Glastraade, der taale en anseelig Boining uden 

at briste.
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14. Uagtet det ikke just er Sammenhængskraftens Stør

relse, det beroer paa, om et Legeme er fast eller flydende, viser 

det sig dog, at den er betydeligt ftørre hos de faste Legemer 

og navnligt hos de haarde. Betragter man Sammenhængs

kraften som en Tiltrækning imellem Legemernes Dele, skulde 

man maaskee synes, at naar et Legeme var sonderbrudt og 

man trykkede Bmdstykkerne imod hinanden, disse da maatte 

forene sig og atter danne et Heelt. Men idet Bmddet fleer, 

ville Delene ordne sig paa andre Maader, saa at det, naar 

Legemet er haardt, ikke er muligt ved blot Tryk at faae de 

to BrUdstykker i fUldstændig Berøring. Derimod lader dette 

sig gjore ved de blode Legemer, f. Ex. ved Vox, ved Bly, 

ved Jern, der ved stærk Ophedning er bleven blodt (Sam

menæltning, Sammensveidsning). Bringer man to haarde, 

polerede og fUldkomment sammenpassende Flader i Berøring 

med hinanden, hænge de kjendeligt sammen, og, naar de ere 

ret omhyggeligt Udforte, saa stærkt, at de ofte funne sonder

brydes uden at adflilles.

15. De flydende Legemer deles i draabeflydende 

Legemer eller Vædsker og luftformige. Vædflerne kunne 

kun sammentrykkes meget lidet; endogsaa ved særdeles stærke 

Tryk er Sammentrykningen næsten Umærkelig. De indtage 

derfor et bestemt Rnm, men deres Figm retter sig paa Gmnd 

af Delenes indbyrdes Bevægelighed efter Karrets, hvori de 

befinde sig. De luftformige Legemer derimod sammentryktes 

allerede kjendeligt ved en ubetydelig Kraft, og naar man for

styrrer det Rvm, hvori de befinde sig, udvide de sig og op

fylde det om det end gjeres nok saa stort.

Udgydes Vædflerne i smaa Mængder, danne de sig til 

Draaber (hvoraf Benævnelsen draabeflydende), og vise derved 

en Sammenhæng imellem de enkelte Dele, medens hos Luft

arterne Udvidekraften synes at være den langt overveiende, 

saa at Sammenhængskraften ved dem flet ikke spores.

Blandt Bædskerne bemærker man nogle, hvis Dele selv 

ved en meget lille Kraft hnmc omflyttes imellem hinanden.
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andre der fordre en stsrre Kraft. De forste, som Land, Viin- 

aand, Mher, kaldes tyndtflydende, de sidste, som Olie, 

Tjære derimod tykflydende. Nogle Legemer ere saa tyk- 

flydende, at man kan være i Tvivl om de rettest bor betragtes 

som faste eller flydende. En saadan Overgangstilstand imellem 

Vædfler og Lnftarter kjende vi ikke.

16. Alle Legemer, vi berøre, frembringe en Fornemmelse 

af Varme eller KUlde. Grunden til disse Fornemmelser soges 

i en særegen NatUrvirksomhed, som man kalder Varmen, og 

som gjennemtrænger alle Legemer Uden Undtagelse. I vort 

eget Legeme frembringes en stor Mængde Varme og de Lege

mer, vi berore, forekomme os varme eller kolde eftersom de 

tilfere eller berove vort Legeme Varme. De Varmeindtryk, 

Legemerne frembringe ere hoist forftjellige og derved viser sig 

en Forfljel i den Varmegrad eller Temperatur de have. 

Berore vi et Legeme med en meget hot Varmegrad, frem

bringer det en smertelig Fornemmelse eller endog en Beskadi

gelse af de berørende Dele; bliver Varmegraden efterhaanden 

lavere sige vi om Legemet at det er hedt, varmt, lunket. 

Har Legemet samme Varmegrad som vort eget Legeme, frem

bringer det ingen Fornemmelse as denne Art; men bliver dets 

Parmegrad bestandigt lavere og lavere, vil det forst blive kjv- 

ligt, og derpaa koldt og ved en meget lav Varmegrad frem« 

kalde lignende Smerte eller Beskadigelse, som et meget hedt 

Legeme.

Kulden er altsaa ingen særegen Naturvirksomhed, men 

kun en Mangel paa Varme eller rettere en meget lav Varme

grad.

17. Alle Legemer udvide sig naar de opvarmes og trække 

sig sammen naar de afkjoles.

En Metalkugle, der naar den er kold netop kan gaae 

igjennem en Ring, vil ikke kunne det naar den er opvarmet. 

Hvis Kuglen havde været lidet for stor til at gaae igjennem 

Ringen, vilde den kunne det, naar denne blev opvarmet. 

Naar en Glasprop er kommen til at sidde fast i Halsen paa
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en Flaske, kan man løsne den ved at varme Halsen. En 

Metalstang bliver ved Opvarmning længere. Stængerne 

i en Rift bøie sig derfor, naar de et ere frie ved Enderne. 

Forskjellige Metaller udvide sig ulige meget ved Varmen. 

Messing udvider sig saaledes mere end Jern, Sølv mere end 

Platin. Dette viser sig naar man sammenlodder en Messing

strimmel og en Jernstrimmel med Fladerne imod hinanden og 

man opvarmer den saaledes sammensatte Stang. Da nemlig 

Messinget udvider sig stærkere end Jernet, men Sammen

lodningen forhindrer det fra at forskyde sig, bliver hele Stangen 

bøiet saa at Messinget kommer til at ligge paa den udvendige 

Side af Krumningen. Ved en Afkjsling vil Messinget trække 

sig stærkere sammen end Jernet og Stangen vil krumme sig 

i modsat Retning.

At Vådskerne udvide sig ved Varmen kan man vise ved 

Hjælp af et Glasror som det i hosstaaende Figur 

afbildede, der forneden er udblæst til en Beholder. 

Fyldes dette Redstab med saa megen VæLske, at 

denne naaer op i Roret uden ganfle at fylde det, 

vil den stige i Roret ved en Opvarmning, synke 

ved en Afkjsling. Jo sncvrere Roret og jo større 

Beholderen er, desto mindre Opvarmning behøves 

for at faae Vædsken tik at stige et vist Stykke i 

Roret.

At Luften ligeledes udvider sig kan vises ved

tomt Ror af samme Form, ved at vende det om og sætte det 

med den spidse Ende, som maa være aaben, ned i et Glas 

med Vand. Opvarmer man da Beholderen, vil man see 

smaa Luftbobler trænge ud af Rørets aabne Ende og stige 

op igjennem Vandet, da Luften, som før indeholdtes i Behol

deren nu paa Grund af Udvidelsen ikke længer kan rummes 

deri. Afkjoler man atter Beholderen, vil Luften trække sig 

sammen, og Vandet vil stige op i Roret og indtage den ud

drevne Lufts Plads.

Om Legeinerncs Udvidelse ved Varmen vil der i det Fol

gende paa sit Sted nærmere blive talt.
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18. I Legemernes Udvidelse har man et Middel til at 

maale Varmegraden. De Redskaber, som tjene dertil kaldes 

Varmemaalere eller Thermometere. De sædvanlige 

Thermometers bestaae af et snevert Glasror med tilblæst Be

holder som det ovenfor afbildede, fim maa man have sorget 

for, at Roret overalt er lige vidt (kalibreret). Beholderen og 

en Deel as Roret fyldes med en Bædfke, der da ved sin Stigen 

eller Falden angiver om Varmegraden forsges eller formindskes, 

og derefter lukkes Roret foroven, for at Stov og Fugtighed 

funne holdes Ude. I Reglen brUger man hertil Viinaand 

(SpiritUs) eller Qvægsolv; men til noiagtige Thermometere 

kim Qvægsolv. For at funne sammenligne Angivelserne af to 

forskjellige Thermometere maa man imidlertid angive Vædskens 

Stilling i Roret ved to forskjellige Varmegrader, der brUges 

som Endeplmkter af Darmemaalestokken. Dertil har man valgt 

den Varmegrad, ved hvilken Is toer eller Vand fryser (Is

punkt, Topimkt, Frostpunkt) og den Varmegrad ved hvilken 

Band koger (KogepUnkt). Thermometerroret sættes ned i 

smeltende Sne og man anbringer et Mærke Paa det Sted af 

Røret, hvor Vædsken da bliver staaende, derpaa bringes Roret 

i kogende Vand, eller bedre i Dampe af kogende Vand, og 

man afsætter et andet Mærke paa Oloret, hvor Dædsken nu 

bliver staaende. Afstanden imellem Topimktet og KogepUnktet 

deles i et vilkaarllgt Antal ligestore Dele, Grader, der og- 

saa afsættes Under TepUnktet og over KogepUnktet. Skjondt 

Antallet af Graderne imellem Topunkt og Kogepnnkt er aldeles 

ligegyldigt er det dog kun tre forskjellige Inddelinger, der ere 

komne almindeligt i Brug. Det Reaumurske Thermometer, 

som er det, der hyppigst anvendes hos os og i Tyd skland, 

har Afstanden imellem Topunktet og Kogepmlktet deelt i 80 

Grader. Ved Topnnktet sættes O, ved Kogepunktet 80; Gra

derne Under Topimktet kaldes KUldegrader og betegnes ved at 

sætte -4- (Minus) foran Tallet. 20 0 R (20 Grader Reem- 

mur) angiver da en Opvarming lig xk af den smeltet Is 

behover for at bringes i Kog; -i- 20 0 R angiver, at der be-
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hvves en lige saa stærk Opvarmning for at bringe Barme

graden til 0. I Sverrig og Frankrig anvendes meest Cel

siUs's Thermometer eller det himdreddelige (centigrade), hvor 

Afstanden mellem Tvpunkt og Kogepunkt er deelt i 100 Gra

der, ved Topunktet sættes 0, ved Kogepunktet 100. Man 

seer da, at 25 0 efter Celsius's Thermometer svarer til 20 0 

efter Reaumur eller 25° C = 20 0 R. I England og Rus

land anvendes den Fahrenheitfle Inddeling, hvor Afstanden 

imellem Tøpunkt og Kogepunkt er deelt i 180 °; men ved 

Topunktet sættes 32, ved Kogepunktet 212. Til Sammen

ligning tjener folgende Tabel.

R C F R C F

— 20 — 25 — 13 44 55 131

— 16 — 20 — 4 48 60 140 ,

— 12 — 15 + 5 52 65 149

— 8 — 10 14 56 70 158

— 4 — 5 23 60 75 167

0 0 32 64 80 176 ••

4 5 41 68 85 185 4

8 10 50 72 90 194

12 15 59 76 95 203

16 20 68 80 100 212

20 25 77 84 105 221

24 30 86 88 110 230

28 35 95 92 115 239

32 40 104 96 120 248 .

36 45 113 100 125 257

40 50 122 104 130 266.

Thermometerangivelserne i dette Værk ville være i Reau- . 

mmske Grader. ■

19. Naar man opvarmer et fast Legeme, vil det paa 

samme Tid som det udvider sig, tillige blive blodere indtil det 

ved en vis Varmegrad, der dog er meget forskjellig for de 

forstjellige Legemer, bliver draabeflydende eller smelter. Om

vendt ville igjen de fleste draabeflydende Legemer ved at af-

4
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kjoles til en vis Barmegrad størkne eller blive faste. Hos- 

staaende Tabel angiver Smeltepnnktet for forfljellige Le

gemer.

Qvægsolv . . . -T- 32

Terpentinolie . . 8

Is................... 0

Stearin . . . 39

Hvidt Vox . . . 54

Phosphor . . . 34

Svovl .... 87

Tin................... 184

Bly................... 267

Zink .... 288

Selv .... 800

Gitld .... 1000

Stobejern . . . 960

Staal .... 1120

Smedejern . . . 1280.

Naar man ikke har kunnet bringe visse Vædfler, s. Ex. 

vandfri Vnnaand til at størkne, maa Grunden dertil soges i 

at man ikke formaaer at tilveiebringe den tilstrækkelige Af- 

kjoling.

20. Saavel draabeflydende som faste Legemer, gaae ved 

en passende Opvarmning over til den luftformige Tilstand, 

eller de fordampe. Jo lavere Varmegrad der fordres til 

Fordampningen, desto flygtigere siges Legemerne at være. 

Alle lUgtende Stoffer ere saaledes flygtige. Fordampningen 

finder som oftest allerede Sted ved en meget lav Varmegrad, 

og saaledes vil Is, endog ved 20 Graders Kulde, fordampe 

kjendeligt, hvad man kan see. deraf, at Toi kan torres endog 

i stærk Frost. Jo hoiere Varmegraden stiger, desto hmtigere 

fleer Fordampningen.

Ligeledes kunne mange luftformige Legemer ved tilstræk

kelig Afkjoling bringes til at blive draabeflydende eller faste. 

De luftformige Legemer, der fordre en meget stærk Afkjoling
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for at fortættes, kalder man egentlige Luftarter, dem 

derimod, som allerede fortættes ved en svag Afkjoling, Dampe.

■ 21. Ved alt dette viser det sig, at Legemets Tilstand 

ikke beroer paa dets Beskaffenhed, da mange Legemer kjendes 

i alle tre Tilstande, en stor Mængde i to; men at det væ

sentlig er Varmegraden, som bestemmer om Legemet flal være 

fast, flydende, eller luftformigt. Da Varmen fremdeles udvider 

Legemerne, har man antaget, at det var Varmen som bevir

kede deres Udvidekraft eller Smaadelenes indbyrdes Frastød

ning , medens den indbyrdes Tiltrækning imellem dem var 

uadflilleligt sorbUnden med dem.

II. Om Bevcegelsen.

22. Et Legeme bevæger sig, naar det forandrer sin 

Beliggenhed i RUmmet, det er i Hvile, naar det beholder 

den. Da et Legemes Beliggenhed bestemmes ved dets Af

stande fra andre Legemer, bliver al Bevægelse og Hvile rela

tiv. Saaledes vil en Gjenstand, som er i Hvile paa et Skib, 

bevæge sig tillige med dette hen over Havet, dreie sig tillige 

med dette om Jordens Axe og fores tilligemed Jorden rundt 

om Solen o. s. v. Legemerne funne bevæge sig paa mang

foldige Maader; men vi ville for det Forste holde os til saa- 

danne Bevægelser, som foregaae i rette Linier, og af retlinjede 

Bevægelser ville vi foreløbigt kun betragte saadanne, der ikke 

forandre sig i Tidens Lob, hvor det bevægede Legeme i lige- 

store Tidsdele gjennemlobe Ugelange Veie, og altsaa i for- 

skjellige Tidsdele Veie, som forholde sig som de anvendte Tider. 

En saadan Bevægelse kalder man jevn.

23. Naar et Legeme bevæger sig jevnt angives Bevægelsens 

Hastighed ved den Bei, det gjennemlober i en Tidseenhed. 

Hvis da et Legeme med jevn Bevægelse havde gjennemlobet 

105 Fod i 7 Secnnder, vilde dets Hastighed være 15 Fod i 

SecUndet. Hastigheden er desto storre, jo længere Bei der 

gjennemlsbes i en vis Tid og jo mindre Tid der brnges til
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at gsennemlobe en vis Vei. Hastigheden findes altsaa ved 

at dividere det gjennemlobne Rum med den anvendte Tid; 

det gjennemlobne Rum ved at multiplicere Hastigheden med 

den anvendte Tid, og Tiden ved at dividere Rammet med 

Hastigheden.
24. Legemerne ere ligegyldige med Hensyn til Hvile 

og Bevægelse og forblive, naar ingen udvortes Kræfter virke 

paa dem, i den Bevægelsestilstand, hvori de ere satte. Denne 

Lov, som kaldes Inertiens eller Ligegyldighedens Lov, 

lader sig ogsaa videre Udviklet fremstille saaledes.

Et Legeme, som er i Hvile vil et uben udvortes Aarsag 

gaae over til Bevægelse; et Legeme, som er i Bevægelse, vil 

ligesaa lidt gaae over til Hvile, ikke heller vil det forandre 

Bevægelsens Retning eller Hastighed, naar ingen Udvortes 

Kraft virker.
Den forste Deel af denne Lov er indlysende, men den 

anden synes at stride imod de daglige Erfaringer. Naar man 

saaledes triller en Kugle henad et glat Underlag, seer man 

den esterhaanden nitte langsommere og tilfidst ligge stille; men 

herved maa bemærkes, at KUglen og Underlaget altid have 

Ujevnheder, der ved at gribe *tb i hinanden under Bevægelsen 

frembringe en Gnidningsmodstand, som omsider ophæver Be

vægelsen; men desUden maa Kuglen, idet den bevæger sig 

fremad sætte den omliggende Last i Bevægelse, hvorved den 

selv taber. Her er det altsaa Gnidningsmodstand og LUftens 

Modstand, som formindsker Hastigheden og omsider frembringer 

Hvile. Kaster man en Kugle lodret opad, vil den bestandigt 

stige langsommere, omsider standse og da falde med en til- * 

tagende Hastighed. Aarsagen hertil er Tyngden, der bestandigt 

stræber at drage KUglen nedad mod Jorden og altsaa hvert 

Oieblik derover den noget af den meddeelte Bevægelse. Kort, 

hvor vi see, at et Legemes Hastighed eller Bevægelsesretning 

forandres, funne vi tillige paavise de udvortes Kræfter, som 

virke, og altsaa fliltte, at hvis ingen saadanne havde været, 

vilde Legemet have bevæget sig ret (intet og jevnt.



16

25. Den Hastighed, som et Legeme modtager, staaer i 

Forhold til Størrelsen af den Kraft, som virker paa Legemet, 

saa at Hastigheden bliver to, tre Gange saa stor, naar Kraften 

foreges i samme Forhold. Deraf folger, at naar to eller 

flere Kræfter virke i samme Retning paa et Legeme, vil dette 

faae en Hastighed liig «Summen af de Hastigheder, hver af 
Kræfterne for sig vilde have givet det. Naar" altsaa een Kraft 

vilde have givet Legemet en Hastighed af 7 Fod i Secundet, 

en anden en Hastighed af 5 Fod i Secundet, vilde Legemet, 

naar begge virke i samme Retning, faae en Hastighed af 12 

Fod i Secimdet.

•* '26. Virke to ligestore Kræfter i modsatte Retninger paa 

et Legeme, ville de ophæve hinanden, og Legemet blive i Hvile, 

da der ikke er nogen Grund til, at det snarere skUlde bevæge 

sig tit den ene Side end til den anden. Deraf folger igjen, 

at naar to ulige Kræfter virke paa et Legeme, vil dette faae 

en Hastighed lig Forfljellen imellem de to Hastigheder, Kræf

terne hver for sig vilde have givet det. Dersom f. Ex. den 

ene Kraft vilde have givet Legemet en Hastighed af 7 Fod 

tilhoire, den anden en Hastighed af 5 Fod tilvenstre, vil det 

komme til at bevæge sig med en Hastighed af 2 Fod tilhoire..

27. Virke de to Kræfter i Retninger, der danne en 

Vinkel med hinanden, vil det paavirkede Legeme ikke komme 

til at bevæge sig i nogen af de to Retninger, men i en mel

lemliggende , og det vil faae en Hastighed, som hverken er 

saa stor som Summen eller saa lille som Forskjellen imellem 

de enkelte Hastigheder.

Naar Legemet paa Grund as den ene 

■ Kraft vilde have gjennemlobet ab i samme 

Tid som det paa GrUnd af den anden 

vilde have gjennemlvbet ac, kunde man 

tænke sig, at det virkelig kom til at gjen- 

nemlobe denne sidste Linie, medens den 

tilligemed Legemet kom til at gjennemlobe ab; det sees da, 

at naar Linien er kommen til Stillingen br, vil Legemet

Ml
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befinde sig i r, naar br = ac, og det vil altsaa i Virkelig

heden have gjennemlobet Linien ar. Begge Kræfter tilsammen 

vilde altsaa frembringe samme Virkning, som en eneste Kraft, 

der virkede i Retningen ar og bragte Legemet til at gjennem- 

lobe denne Linie i den samme Tid, hvori det vilde have gjen- 

nemlobet ab eller ac. En enkelt Kraft, der saaledes kan sættes 

istedetfor to andre, kaldes deres Resultant, medens de to 

givne Kræfter kaldes ResUltantens Sidekræfter eller sam

mensættende Kræfter.

Resultanten af Kræfterne ab og ac, der danne en Vinkel 

med hinanden, bestemmes altsaa baade i Stmrelse og Retning 

ved Diagonalen ar i Fnrkanten aerb, som kaldes Kræf

ternes Parallelogram.

Naar f. Ex. en Baad 

ved A af Vinden drives i 

Retningen AB over en Flod, 

men den af Strømmen vilde 

drives et Stykke AC ned ad 

Floden, i den Tid, Vinden 

vilde fere den igjennem AB,

faa vil den i Virkeligheden komme til at bevæge sig i Ret

ningen AD. — En Steen, der falder fra Masten af et seilende 

'-kib, vil falde i en flraa Retning, da den, idet den falder 

lodret ned, tillige har den samme vandrette Bevægelse som

28. Ligesom man istedet for to Kræfter kan sætte en 

eneste, Resultanten, som frembringer samme Virkning, som 

begge tilsammen, kan man istedetfor een Kraft sætte to andre 

,om give samme Virkning, naar den givne Kraft blot er Re

sultanten af de to andre. Dette 

kaldes at oploseKraften, og 

er ofte nødvendigt for at komme 

til Kundskab om Kraftens Virk

ning. Tænker man sig saaledes 

atLegemetä stalde slæbes henad

2
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Fladen FG, men Kraften virkede i en anden Retning f. Ex. 

AB, saa kan man opløse denne Kraft i to andre, af hvilke 

den ene, AD, virker lodret imod Bevægelsesretningen og ikke 

foraarsager andet end en Formindskelse i det Tryk, Legemet 

Udover paa Fladen, hvorimod den anden, AG, virker i Be

vægelsesretningen og blot frembringer Bevægelse.

29. Det er i det Foregaaende viist, at den Hastighed, 

en Kraft meddeler et Legeme, staaer i Forhold til Kraftens 

Størrelse; men man vil ogsaa indsee, at den Kraft, som be

hoves for at give et Legeme en vis Hastighed, maa være desto 

storre, jo mere Materie Legemet indeholder, jo ftørre Masse 

det har; kjendte vi nemlig den Krast, som er nødvendig for 

at meddele et Legeme af eet Punds Vægt en vis Hastighed, 

vilde man behove en dobbelt saa stor Kraft for at give to 

saadanne Legemer den samme Hastighed, en tredobbelt Kraft 

for at give tre Legemer den o. s. v.; men enten to Legemer 

bevæge sig ved Siden af'hinanden eller sammenfoiede til eet, 

vil den samme Kraft være nsdvendig for at meddele dem 

Bevægelsen, og man seer altsaa, at naar et Legeme har to 

eller tre Gange saa stor Masse som et andet, fordrer det en 

to eller tre Gange saa stor Kraft for at modtage samme Ha

stighed som dette.

Man vil heraf see, at den Kraft som behoves for at frem

bringe en vis Bevægelse staaer i Forhold til Størrelsen af 

den bevægede Masse gange den frembragte Hastighed. Masse 

gange Hastighed, som kaldes Bevægelsens Mængde, er da 

Maal for den bevægende Kraft.

For at give et Legeme, som veier 2 Pund en Hastighed 

as 5 Fod i Secundet, behøves den samme Kraft som for at 

give 1 Pund en Hastighed af 10 Fod eller 10 Pund en 

Hastighed af 1 Fod i Secundet. Skulde et Legeme paa 4 

Pund have en Hastighed af 15 Fod i Secundet, vilde dertil 

behoves en 6 Gange saa stor Kraft, da 4 x 15 — 60, 

men 2 X 5 ----- 10.

30. Man siger at et Legeme er i Ligevægt, naar det
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holdes i Hvile ved to ligestore og lnodsatte Bestræbelser til 

Bevægelse. Saaledes vil et Legeme være i Ligevægt, naar 

det drages til modsatte Sider af ligestore Kræfter, eller naar 

det paavirkes af tre Kræfter, hvoraf den ene er lige saa stor 

som ResUltanten af de to andre, men gaaer i den modsatte 

Retning. I Almindelighed ville efter det Foregaaende to 

bevægende Kræfter være ligestore, naar Masse gange Hastighed 

for dem er lige, og dette vil saaledes blive Betingelsen for at 

de holde hinanden Ligevægt.

31. De fremsatte Love indeholde det hele Grundlag for 

Bevægelseslæren, men da Bevægelsen selv frembhder temmelig 

indviklede Forhold, ville vi begynde med at afhandle Lovene 

for Legemernes Ligevægt.

Vægtstangen og Tyngdepunktet.

32. Naar et Legeme dreier sig om en Axe indseer man 

let, at de Dele af Legemet, som befinde sig længst borte fra 

Axen, komme til at bevæge sig med den storfte Hastighed, og 

at Hastigheden ftaaer ligefrem i Forhold til Afstanden fra 

Axen. Herpaa grunde sig Lovene for Vægtstangen, hvor

ved man forstaaer en Stang, som kan dreie sig om en Axe, 

og paa hvilken man kan lade Kræfter virke. For imidlertid 

at gjore Sagen saa simpel som mulig, kunne vi tænke os 

Vægtstangen som en Uboielig Linie uden Vægt, og at de 

Kræfter, som virke derpaa ere Vægte, som ophænges paa Stan

gen. En saadan Vægtstang kaldes en mathematisk.

33. Lad i Figmen ab forestille 

en mathematisk Vægtstang, som kan 

dreie sig om Punktet c, Hvilepunk

tet, hvilket vi forst ville antage ligger 

i Stangens Midte. Lad os tænke os 

to ligestore Vægte, p og q, ophængte 

ved Enderne altsaa i ligestore Afstande 

fra Hvilepunktet, saa er det øjensynligt, at de to Vægte ville

2*
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holde hinanden i Ligevægt; thi da Alt er ems paa begge 

Sider af Hvilepunktet, er der ingen Grund til, at den ene 

Vægt snarere end den anden fhHbe synke. Tænker man sig 

at Vægtstangen blev dreiet lidt ud af sin Stilling, vilde 

PUnkterne a og b bevæge sig med samme Hastighed, men 

Masserne p og q ere ogsaa lige, saa at man vilde faae Masse 

gange Hastighed ligestore paa begge Sider, altsaa ligeftore 

bevægende Kræfter.

Hænge Vægtene ikke i ligestore Afstande fra Hvilepunktet, 

maa en anden Fordeling sinde Sted, naar der flal være Lige

vægt. Lad saaledes ca være dobbelt saa lang som cb, saa 

vil, naar Vægtstangen bringes lidet Ud af sin Stilling f. Ex.

til de, Endepunktet a beskrive en 

gM Bue ad dobbelt saa stor som den 

Bue be, Endepunktet e beskriver, 

og Pnnktet a faaer altsaa ved den 

mindste Dreining af Vægtstangen 

en Hastighed dobbelt saa stor som 

ken af Endepunktet b. Skulde nu 

Bevægelsesmængderne eller de bevægende Kræfter være ligestore, 

maa da den ved a ophængte Masse p være halv saa stor, 

som q, der er ophængt ved b; var q altsaa 12 Pund, be

høvede man fint at ophænge 6 Pund ved a for at holde 

Ligevægt dermed. Havde Forholdet imellem Afstandene været 

et andet, funbe man ved samme Tankegang kommet til Re- 

sirltatet, og man seer at Vægten p maa være lige saa mange 

Gange mindre end q, som ac er storre end bc.

Hvis man altsaa ftulde bringe en Vægt q paa 100 Pund 

i Ligevægt paa en Vægtstang, hvor bc var 2 Fod, ac var 

5 Fod, saa maatte man dertil anvende en Vægt p af 40 

Pund, da 100 divideret med 40 er det Samme som 5 divi

deret med 2.

Den samme Lov lader sig ogsaa udtrykke saaledes at 

Masse gange Afstand fra HvilepUnktet skal være den Samme 

for begge Vægte, naar de flulle holde hinanden i Ligevægt.
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Masse gange Afstand fra Hvilepmiktet kalder man det sta

tiske Moment.

I ovenstaaende Exempel faaer man saaledes, at 40 Gange 

5 er lig 100 Gange 2. For at holde en Vægt paa 100 

Pund, som virker i en Afstand af 2 Fod fra Hvilepunktet, i 

Ligevægt, kan man anvende 50 Pund i 4 Fods Afstand, 40 

Pund i 5 FodS Afstand, 25 Pund i 8 Fods Afstand, 20 

Pund i 10 Fods Afstand o. s. v.

Afstandene fra Hvilepunktet til de Steder, hvor Vægtene 

virke, kalder man Vægtstangens Arme. Det er let at see, 

at man istedetfor Vægtene kan sætte andre Kræfter, der udove 

det samme Tryk paa Dægtstangen, og paa saadan Maade kan 

man bestemme den Kraft, man behover at anvende for at 

holde en vis Byrde i Ligevægt. Loven for Vægtstangens 

Ligevægt lader sig da ogsaa Udtrykke saaledes, at Kraften skal 

være saa mange Gange mindre end Byrden, som Kraftens 

Bægtstangsarm er ftørre end Byrdens. Om den Kraftanstrcen- 

gelse, det Arbeide, som behoves for at lofte en Byrde, hvortil 

der naturligviis udfordres Bevægelse, er her endnu ikke Tale.

34. Den Vægtstang, vi ovenfor have omtalt, kalder 

man den to armede og gjor Forfljel paa den og den e en

armede Vægtstang, hvor begge Kræfter virke paa samme 

Side af Hvilepunktet, men i modsatte Retninger. Tænker 

man sig nemlig Vægtstangen ac, 

som kan dreie sig om sit ene Ende

punkt c, og der ved a var ophængt 

en Vægt p, vilde denne kunne hol

des i Ligevægt ved en anden Vægt 

q, ophængt ved en Snor, som be

fæstet ved a, gaaer op over en

Tridse, der som det senere skal vises ei forandrer dens Virk

ning. Stangen tænkes natmligviis uben Vægt. Men er d 

Midtpunktet af ac, vil efter hvad vi fvr saae Vægten p op- 

hcengt ved a udrette det Samme som den dobbelte Vægt op

hængt ved d, eller som den fiirdobbelte Vægt ophængt ved e,



na ar ce var x/4 as ca, altsaa vil ogsaa Bægten q holde Lige

vægt med den dobbelte Vægt virkende i det halve, eller med 

den fiirdobbelte Vægt virkende i en Fjerdedeel af Afstanden 

fra Hvilepunktet. Loven for den eenarmede Vægtstang bliver 

da den samme som for den to armede: de statiske Momenter

msae være ligestore.

354 Selv naar Dægtstangen var frum, som acb i hos-

staaende Figur, hvor c er tænkt som 

Hvilepunktet, og naar Kræfterne virke 

i ganske vilkaarlige Retninger, som aq 

og bp, kUNne vi komme tilbage til 

samme Lov. Da nemlig Vægtstangen 

er tænkt uden Vægt, vil Ligevægten 

ei forstyrres om man foiede de to Arme ce og cd, der maae 

tænkes fast forbundne med den krumme Stang, til denne, saa- 

ledes at de ere lodrette paa Linierne aq og bp, hvori Kræf

terne virke. Ei heller vilde Ligevægten forstyrres, naar man 

tilfoiede Stængerne ae og bd, der ligge i Forlængelserne af 

Kræfternes Retningslinier; men nu er det ligegyldigt enten 

vi forestille os Kræfterne virkende i det ene eller det andet Punkt 

i samme Linie, ligesom det er ligegyldigt, naar vi skulle lofte en 

Byrde, som er ophængt ved en Snor, enten vi fatte Snoren 

tæt ved Byrden eller langt derfra, og vi kunne derfor forestille 

os at Kræfterne virkede i Punkterne d og e. Virkningen af 

de fljæve Kræfter paa den frumme Vægtstang vil da blive 

den samme som Virkningen af de samme Kræfter paa Armene 

af den brudte Vægtstang ecd, imod hvilke Kræfterne virke 

lodret. Men tænker man sig nu, at denne brndte Lægtstang 

blev dreiet lidt ud af sin Stilling, indseer man ligesom før, 

at Punktet e faaer en Hastighed saa mange Gange større end 

den, d faaer, som ce er længere end cd, at altsaa Vægten 

ved a maa være saa mange Gange mindre end den ved b, 

som ce er storre end cd, hvilket ogsaa kunde udtrykkes saa- 

ledes: Vægtstangen er i Ligevægt, naar Kræfterne gange de
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lodrette Linier fra Hvilepunktet paa Kræfternes Retningslinier 

ere lige.

En krum Vægtstangsarm vil saaledes ikke være at fore« 

trække for en lige skjondt den er længere end denne, da det 

fun kommer an paa Afstandene fra Hvilepunktet til den Linie, 

langs hvilken Kraften virker. )

36. I ethvert Legeme findes, et Nunkh, Tyngde - 

punktet, der forholder sig til Vægten ak Legemets Dele om

trent som Lægtftanaens Hvilepunkt til de paa den virkende Kræf

ter, idet nemlig alle LegemetsT>ele bolde.hinanden i Ligevægt 

omkring dette Punkt. Tænker man sig et Legeme, der frit 

kunde dreie sig omkring sit Tyngdepunkt, saa vilde det være 

i Ligevægt, hvad Stilling man gav det.

Ved Legemer, der have en regelmæssig Figur og heelt 

lgjennem er opfyldt med samme Stof, seer man let at Tyngde

punktet maa ligge i Legemets Midtpunkt. Saaledes ved en 

KUgle, en Tærning, en Cylinder. Har Legemet en mere sammen

sat Figm, kan man finde Tyngdepunktets Beliggenhed enten 

ved Beregning, eller som det siden skal vises ved Forssg.

37. Fomden den angivne Hovedegenskab, at alle Lege

mets Dele holde hinanden i Ligevægt omkring Tyngdepunktet, 

har dette endnu flere mærkelige Egenskaber, der dog alle kunne 

udledes af den ene. De vigtigste ere folgende.

a) Naar et Legeme er i Hvile, kan man tænke sig hele 

Legemets Vægt forenet i dets Tyngdepunkt, da Ligevægten ei 

forstyrres, naar Legemet blot var understottet i Tyngde

punktet; men forovrigt frit kunde dreie sig.

Havde man f. Ex. paa den ene Arm af en Vægtstang 

befæstet et Legeme, maatte man for at bringe Ligevægt tilveie 

paa den anden Vægtstangsarm ophænge en Vægt saa stor 

som den, der vilde være fornøden, naar en Vægt lig Lege

mets havde været ophængt ved dets Tyngdepunkt.

b) TyngdepUnktet stræber at falde efter den lodrette Lime 

imod Jordens Overflade. Den lodrette Linie lgjennem Tyngde

punktet kaldes Legemets Faldlinie.



24

Naar et Legeme falder vil det i de fleste Tilfælde dreie 

sig rundt i Luften, men medens de fleste af Legemets Dele der

ved komme til at bestrive krumme Linier under Faldet, vil 

Tyngdepunktet altid, naar Legemet ikke har faaet en Bevæ

gelse til Siden, falde efter den lodrette Linie.

c) Tyngdepunktet stræber altid efter at indtage det nederste 

Sted. Denne Lov ligger ignmben ligefrem i den foregaaende; 

men den kommer til Anvendelse i andre Tilfælde. Tænker 

man sig nemlig, at TyngdepUnktet under Legemets Bevægelse 

vilde komme til at gjennemlobe en fkraa Linie, hmbe man 

oplose TyngdepUnktets lodrette Faldbestræbelse i to andre 

Kræfter, af hvilke den ene var lodret paa Tyngdepunktets Bei 

og ingen Indflydelse sik paa Bevægelsen, den anden derimod 

parallel med TyngdepUnktets Bei vilde bringe det til at be

væge sig nedad Skraaningen, og saaledes sege det nederste 

Sted, hvortil det kan komme.

d) For at Legemet skal vcrre Hvile maa Faldlinien træffe 

Understøtningen, -y

38. Af de ovenstaaende Love folger, at et Legeme, som 

kan dreie sig frit om en Tap kun kan være i Hvile, naar den 

lodrette Linie igjennem Axen træffer Tyngdepunktet; men i 

saa Fald kan Tyngdepunktet enten falde sammen med Hvile

punktet, da vil Legemet blive i Hvile, hvad Stilling man giver 

det, og man siger da, at det er i ligegyldig Ligevægt; eller 

det kan ligge lodret Under HvilepUnktet; Legemet vil da, naar 

man bringer det Ud af sin Stilling, svge tilbage dertil, og 

man kalder Ligevægten stadig; eller Tyngdepunktet kan ligge 

lodret over HvilepUnktet; men da vil Legemet, saasnart det 

bringes endog nok saa lidet Ud af sin Stilling fjerne sig der- 

fta og indtage den stadige Ligevægt; man siger derfor at Le

gemet er i ustadig Ligevægt, naar Tyngdepunktet ligger lodret 

over Hvilepunktet.

39. Dil man ved Forsvg sinde Tyngdepunktet i et Le

geme, kan det flee paa forskjellige Maader. Er Legemet fladt 

kan man ophænge det ved et Punkt i Omkredsen s. Ex. a og
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ved samme Punkt befæste 

en Snor med et Blylod, 

saa vil Legemets Tyngde

punkt stille sig lodret Un

der Punktet a og Snoren, 

der bærer Blyloddet alt- 

saa gaae lige forbi Tyngde

punktet. Drager man nu 

paa Legemets Sideflade 

Linien ac langsmed Lod

snoren, vil Tyngdepnnktet

findes ved den. ^phænger man derpaa Legemet ved et andet

Punkt af Omkredsen f. Ex. b, kan man paa samme Maade sinde 

nok en Linie bd, der gaaer forbi Tyngdepunktet, og dette maa 

altsaa findes ligeud for begge Limers Overskjæringspunkt.

Bilde-man^derimod findelTyngdepUnktet i et Legeme, som 

ikke er fladt, f. Ex. i en K-NM, kande man lade den hvile i 

sine Tapper og paa en i Mundingen indMkken Stang hænge 

Vægt saalænge til Kanonen var i Ligevægt i den vandrette 

Stilling. Sæt nu at Kanonen veiede 600 Pund, at Vægten 

p, naar den holdt Kanonen i den vandrette Stilling veiede 

30 Pund og at Afstanden fra c til a var 60 Domlirer, saa 

kunne vi let finde Afstanden fra Tyngdepunkte t til Tappen c. 

Pi kllnne nemlig betragte hele Kanonens Vægt som ophængt 

i Tyngdepunktet, altsaa virkende paa Vægtstangsarmen ct. 

Da nu Vægten p er 20 Gange mindre end Kanonens Vægt, 

maa, for at Ligevægt flal finde Sted, Afstanden ct være 20 

Gange mindre end ca, altsaa 3 Tommer.

40. Naar et Legeme hviler paa en Flade, vil det blive
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staaende, hvis Faldlinien træffer indenfor UnderstotningSsladen, 

træffer den udenfor vil det vælte. Hviler Legemet paa flere 

Punkter, maa Faldlinien træffe indenfor de yderste Linier 

som kunne drages imellem UnderstotningspUNkterne.

Et Legeme, der saaledes er und erstattet, vil, som man let 

seer, staae desto fastere jo ftørre Understotningsfladen er og jo 

lavere Tyngdepunkt ligger. En hoitlæsset Bagn vil vælte 

lettere end en lavtlæsset, hvilket sees i hosstaaende Figur, hvor

Vognene A ogB staae 

paa lige heldende 

Skraaninger, men 

medens Faldlinien af 

A falder Udenfor Un

derstøtningen og den

ne Vogn altsaa vil

% vælte, ligger Fald

linien af B endnu indenfor Understøtningen og denne Vogn 

staaer endnu meget sikkert. — Paa en vandret Flade hviler en 

Kugle hvordan man end lægger den; thi UnderstotningspUnktet 

kommer bestandig til at ligge lodret Under Tyngdepunktet; 

men saasnart Fladen, hvorpaa Kuglen hviler, har den mindste 

Helding, vil KUglen nitte, da saa Faldlinien træffer udenfor 

Understøtningen. Et Wg, som ligger paa Siden vil være i 

stadig Ligevægt, da Tyngdepunktet i denne Stilling indtager 

det nederste Sted, staaer det paa Enden er det i ustadig Lige

vægt, da TyndepUnktet saa indtager det oberste Sted. De 

fljæve Taarne i Pisa og Bologna staae sikkert, fordi Fald

linien træffer indenfor deres Grundflade. Liniedandsernes 

Kunster beroe ikke paa at de forstaae at holde TyngdepUnktet 

lodret over Touget; men derpaa, at de ved smaa Bevægelser 

med Krop, Arme eller Balanceerstang bringe Faldlinien til at 

flifte saa hurtigt fra den ene Side af Touget til den anden, 

at Legemet imidlertid ei faaer Tid til at falde et kjendeligt 

Stykke. Paa de samme Forhold beroe ogsaa Hyldemarvs

dukkerne, der reise sig, n-ar man har lagt dem ned, idet deres
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Tyngdepunkt ligger inde i den Halvkugle af Bly, hvormed 

den nederste Ende af Dukken er forbunden, saa at Faldlinien, 

naar DUkken ligger ned ei er understøttet. Ligeledes Cylin

deren, der kan ruUe opad en Skraaning. Cylinderen er nemlig 

gjort af Papir, men i Nærheden af Omkredsen er indvendigt 

anbragt en Vægt, hvorved Tyngdepunktet flyttes hen til den 

ene Side, lægges nu Cylinderen saaledes som i Figuren, seer 

man at Faldlinien vil træffe Skraaningen ovenfor Understot- 

ningspunktet, og Cylinderen altsaa rulle et Stykke opad. Her

ved fremkommer ingen Modsigelse med det Tidligere; thi me

dens Cylinderen ruller opad kommer Tyngdepunktet i Virke

ligheden til at synke. Ligesaa let forklares mange andre phy- 

sifle Legetvi, der grunde sig paa TyngdepUnktets Egenskaber.

41. Staaer et Menneske opret og lader Armene hænge 

ned ved Siden af Kroppen, kommer hans TyngdepUnkt tit at 

ligge noget hoiere end Hofterne; men saasnart Stillingen for

andres, vil Tyndepunktet flyttes i Legemet. Skal man blive 

staaende, maa Faldlinien træffe imellem Foddeme, og naar 

man derfor bærer en Byrde foran sig, maa man helde sig til

bage ; bærer man en Byrde paa Ryggen, helder man sig forover; 

bærer man den i den hoire Haand, helder man sig til venstre, 

eller rækker den venstre Arm ud. Ligesaa naar man er r Be

greb med at falde til den hvire Side, da man saaledes plndse-- 

ligt forflytter Tyngdepunktet til venstre og derved kan vente 

atter at komme i Ligevægt. .

Menneskets Gang gaaer saaledes for sig, at man med 

den bageste Fod flyder Kroppen fremad til Faldlinien træffer
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Jorden foran den hvilende Fod; man falder da fremad, men 

standser det begyndte Fald ved at flytte den bageste Fod frem, 

o. s. v. Gangen er da en bestandig afbrudt Falden. Cor- 

pulente Mennesker gaae i Reglen Usikkert og med korte Skridt, 

fordi de et tiltroe sig tilstrækkelig Muflelkraft til at standse 

det ved længere Skridt frembragte stærkere Fald. Gaaer man 

opad Bakke helder man sig forover for at begunstige Faldet 

fremad, gaaer man nedad Bakke helder man sig tilbage for 

at hindre et altfor voldsomt Fald. Det sees heraf, i hvor 

hvi Grad Vanen eller Instinktet lærer os at benytte Tyngde

pUnktets Egenskaber i det daglige Liv, om vi end ere aldeles 

uvidendende om Lovene derfor. I det felgende ville vi faae 

Lejlighed til nærmere at omtale Menneskets Gang.

Man kUnde maaskee vente, at tobenede Dyr, der som 

Wnder og Gjæs have Fødderne staaende langt fra hinanden, 

maatte, da de have en ftor Underftotningsflade, gaae meget 

sikkert, hvilket dog som bekjendt ikke er Tilfældet; men Grun

den er den, at naar de Lofte den ene Fod fra Jorden, maa 

de for at kunne hvile et Oieblik paa den anden fore hele 

Kroppen hen over den, og saaledes kommer der noget vaklende 

og rokkende ind i Gangen.

42. Paa Lovene for Vægtstangens Ligevægt og Tyngde- 

Mnktet grunde sig de forfkjellige Veiningsredflaber, af hvilke 

Vægtflaalen er den vigtigste, da den, naar den er vel indrettet, 

kan give et langt noiagtigere ResUltat end noget andet.

Vægtskaalen, eller som den ogsaa 'kaldes. Vægten, 

er en i Reglen ligearmet tommiet Vægtstang, paa hvis Ender 

er ophængt Skaaler; den vil altsaa være i Ligevægt, naar de 

Legemer, som anbringes paa Skaalerne, have samme Vægt. 

Hvorvidt Ligevægt sinder Sted sees af en paa Vægtstangen 

anbragt Diser, den saakaldte Tunge, der peger paa et be

stemt Mærke, naar Vægtftangen staaer vandret. Desuden 

fordres af en god Vægtskaal, at den, naar den ene Skaal 

bærer en noget storre Byrde end den anden, kommer i Lige

vægt i en skraa Stilling, der afviger desto mere fra den vand-
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rette, jo stsrre Overvægten er. Den Vinkel, Vægtstangen da 

danner med den vandrette Linie, kalder man Udslaget.

43. Ved Indretningen af Vægten kommer det i Sær

deleshed an paa at give Tyngdepunktet og Skaalernes Op

hængningspUnkter en rigtig Beliggenhed i Forhold til Hvile

punktet. Lad Figuren forestille Vægtstangen til en Vægtflaal,

hvor C er Hvilepunktet, T Vægtstangens Tyngdepunkt, A og 

A' Skaalernes Ophængningspunkter og V Tungen, der her 

som det ofte er Tilfældet vender nedad. Tænker man sig, at 

Skaalerne vare belæssede med ligestore Vægte vilde Vægten 

være i Ligevægt, naar Armene MA og MA' vare Ugelange og 

Tyngdepunktet T og Hvilepunktet C laae i samme lodrette 

Linie; men, for at Vægtstangen flat give et bestemt Udflag, 

naar en Overvægt lægges til paa den ene Skaal, maa den 

være i stadig Ligevægt, altsaa svge tilbage til den vandrette Stil

ling, naar den er bragt ud deraf. TyngdepUnktet maa altsaa 

nodvendigviis ligge Under Hvilepunktet. Da Skaalerne og 

de derpaa anbragte Vægte virke lodret fra Punkterne A, A', kunde 

man tænke sig dem anbragte i disse to Punkter og de vilde 

da have samme Indflydelse paa Vægtstangen som om de begge 

vare ophængte i deres fælleds Tyngdepunkt, der, naar de ere 

ligestore, falder i Midpunktet M af Linien AA', som kaldes 

Ophængningslinien. Gik nu denne ovenover Hvilepunktet, 

vilde Vægten vel være anvendelig til smaa Byrder; men var 

Byrden stor, vilde ben Vægt, man kan tænke sig virkende i 

M faae Overvægt over Vægtstangens Vægt og bringe denne
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i ustadig Ligevægt. Man seer heraf, at Ophængningslinien 

enten maa gaae igjennem eller Under Hvilepunktet, naar Vægten 

stal funne bruges baade til smaa og store Byrder.

Til fine Vægte kommer det an paa, at en lille 

Overvægt foraarsager et saa stort Udflag som muligt Dette 

øilte opnaaes ved at gjvre Vægtstangens Aryie meget lange; 

men dertil griber man fun sjeldent, blandt andet af den 

Grund, at Bægtstangen ikke strax kommer i Hvile, men Ud

fører svingninger paa begge Sider af Ligevægtsstillingen, og 

disse Svingninger blive desto langsommere jo længere Dægt- 

stangens Arme ere, og desto længere Tid vil ogsaa Vejningen 
fordre. sAt Vægten bliver desto finere jo nærmere Tyngde

punktet og MidpUnktet af Ophængningslinien ligge ved Hvile

punktet, grander sig derpaa at de Vægte, som funne tænkes 

anbragte i disse Punkter ville loftes desto mindre ved samme 

Udflag, jo mindre Afstandene CM og GT ere. )

Under Udslaget er det deels Vægtstangens Vægt, virkende 

i TyngdepUnktet, deels de paa Skaaleme anbragte Vægte, 

virkende som i M, der skulle holde Ligevægt med Overvægten, 

og Vægten vil som Folge heraf give desto ftørre Udslag for 

samme Overvægt, jo mindre Vægtstangens og jo mindre 

Veimngsgjenstandens Vægt er. Over den sidste kan man 

naturligviis fun i enkelte Tilfælde have Raadighed, og man 

maa altsaa indskrænke sig til at gjore Vægtstangen saa let 

som mulig. Men paa den anden Side maa den igjen være 

stiv nok til ikke at boie sig kjendeligt Under Byrden, da baade 

Ophængningslinien og TyngdepUnktet vilde synke ved Boiningen 

og Vægtflaalen tabe i Nviagtighed.

45. Skal Vejningen faae et paalideligt Resultat, maa 

Gnidningsmodstanden være ganske umærkelig. Dette opnaaer 

man ved at lade Vægtstangen vugge sig paa den ene Kant 

af en trekantet Tap og ikke dreie sig om en rund Axe. Saa- 

vel Tappen som Underlaget, hvorpaa den hviler, maae være 

meget haarde og gjores enten af haardt Staal eller en haard 

Steenart, s. Ex. Agat eller Carneol.
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Skaalerne, der altid maae bevæge sig frit, ophænges lige

ledes paa haarde Kiler. Herved maa imidlertid iagttages, at 

en siin Vægt, naar den ikke bruges, ei bor hvile paa de 

skarpe Kanter, som derved efterhaanden vilde flides. Der an

bringes derfor som oftest en Indretning paa Vægten, ved 

hvilken man, naar Veiningen er færdig lofter Skaalerne af 

deres Tapper og Vægtstangen fra Underlaget.

46. Hosstaaende Figur viser Indretningen af en til fine

Leininger beqvemt indrettet Lægtftaal. Vægtstangen ab er i 

Midten forsynet med den trekantede Tap c, der i Figuren er
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tegnet som loftet fra det vandrette Underlag. Bægtstangen er 

gsennembrudt, hvorved dens Vægt, men ikke dens Stivhed 

kjendeligt formindskes. Under Bogstaverne a og b sees de 

trekantede Tappe, som bære Skaalerne d og e. Disse ere 

nemlig ved Traade af Silke eller Metal ophængte ved Bol

lerne k og i, som igjen ere befæstede i to Staalplader, der 

hvile paa de omtalte Tappe. 1 er Tungen, paa hvilken en 

lille Kugle kan flydes op eller ned, hvorved man har det i 

sin Magt at hæve eller sænke Tyngdepnnktet. Tungen be

væger sig foran en inddeelt Bue s, og flat, naar alt er i 

Hvile pege paa den midterste Streg. Inddelingen gjvr det 

muligt at angive Udflagets Størrelse og derved tildeels flutte 

sig til Overvægtens. Udenom den Støtte, som bærer Hvile

punktets Underlag, kan et Hylster, h, bevæges op og ned; det 

holdes sædvanlig oppe ved en Spiralfjeder, der ei er synlig i 

Figuren, men kan trykkes ned ved en ved q anbragt Knap. 

Dette Hylster bærer igjen paa de to Arme g, g en Ramme, 

som, naar den er loftet, bærer de Staalplader, ved hvilke 

Skaalerne ere ophængte og tillige Enderne af Bægtstangen. 

Sænkes Hylsteret, og tilligemed det, Rammen, komme Skaa- 

lernes Plader til at hvile paa de tilhørende Tappe, Vægt

stangens Tap til at hvile paa Underlaget, og Vægten har sin 

fulde Bevægelighed. Vægtskaalen maa nnder Vejningen staae 

i en Glaskasse for at Strømninger i Luften ei skulle komme 

til at virke paa den.

De Fordringer, man Mer til en almindelig Vægt, som 

bruges i Handel og Vandel, ere ikke meget store. Kan 

Bægtstaalen give Udslag for en Overvægt, som er Vaooo 

af Byrdens, maa den ansees for god. Men til noiagtige 

Deininger er en saadan Vægt ikke nær tilstrækkelig. Ved 

mindre Vægte har man opnaaet en Noiagtighed af Vaooooo, 

ved ftørre en Noiagtighed af Viooooooo af Veiningsgjenstan- 

dens Vægt.

47. Kun naar Vægtstangsarmene ere lige lange, ville 

ligestore Vægte holde hinanden Ligevægt paa Vægtskaalen, og



33

kun i faa Fald er denne rigtig, i modsat Tilfælde siger man, 

den er falsk. Man kan let prsve om dette er Tilfældet ved at 

lægge Vægt paa begge Skaaler til Vægtstangen er i Ligevægt 

og da bytte Lægtene om paa Skaglerne. Er Vægten rigtig, 

vil Ligevægten blive uforstyrret, indtræffer dette ikke, er den 

falfl. Ved en saadan Prove overbeviser man sig let om, at 

alle fine Dægte ere falske, af den Grund, at man umuligt kan 

Udmaale Armenes Længde saa nøjagtigt, at jo Forfljellen ved 

Beiningen robes. Ikke desto mindre kan man veie rigtigt paa 

en falfl Vægt, idet man nemlig paa den ene Skaal lægger 

den Gjenstand, som stal veies og bringer Ligevægt tilveje ved 

Hagl eller lignende Sager paa den anden Skaal. Borttages 

nu Gjenstanden og man atter bringer Ligevægt tilveie ved at 

lægge Vægtlodder paa samme Skaal, maa Vægten af disse 

noiagtigt være lig Gjenstandens Vægt. Denne Fremgangs- 

maade kaldes Dobbeltveiningen.

48. Det forstaaer sig, at man til nviagtige Veininger 

ogsaa maa have noiagtige Vægtlodder, som hverken let maae 

siides, ei heller forandre sig i Luften. Til noiagtige Veininger 

bruger man som oftest de ftørre Vægtlodder af forgyldt Mes

sing, de mindre af Platin. Kim sjeldent gjores ogsaa de 

storre Vcegtlodder (PUnd, Lod) af Platin. Lodderne bor, for 

saa meget som muligt at Undgaae Slid, ikke have skarpe Kanter, 

men helst være mnde.

Den danske Vægteenhed er et Pnnd. Som Handelsvægt 

deles PUndet i 32 Lod, Loddet i 4 Qvintin, Qvintinet i 4 

Ort, som Apothekervægt deles det i 16 Untser, Untsen i tz« 

Drachmer og Drachmen i 60 Gran, af hvilken der altsaa 

indeholdes 7680 i et Pund. Det danske Pund er saaledes 

bestemt, at een Knbikfod destilleret Vand veier 617ti/95 danske 

Pund.

49. Det forstaaer sig, at man ogsaa kunde anvende en 

uligearmet Vægtstang til Veining, naar man blot kjendte For

holdet imellem Armenes Længde. Herpaa grunber sig den 

saakaldte Decimalvægt, hvor Vægtlodderne virke paa en

3
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Bægtstangsarnl. 'ti saa lang som den, hvorpaa Bei- 

ningsgjenstanden anbringes. Man bruger da Dægtlodder, hvis 

Vægt er en Tiendedeel af deres Benævnelse (Vio Pund for et 

Pnnd, o. s. v.), hvad der især ved større Byrder er særdeles 

beqvemt.
50. Paa et andet Princip beroer Bismeren, som er en Bægt-

stang AB, der dreier sig om en Tap c. Paa den ene Arm er paa 

en Tap a anbragt en Krog h, hvorpaa Gjenstanden som skal 

veies, bliver ophængt. Skydevægten P paa den lange Arin 

flyttes da frem eller tilbage til Ligevægt er opnaaet, og man 

seer da, at ifølge Loven for Vægtstangens Ligevægt, vil Gjen- 

standen W veie 2, 3, 4 Gange saa meget som P, naar Af

standen cn er 2, 3, 4 Gange saa stor som ca. Ved Indde

lingen, som anbringes langs ad Armen cA, kan man ligefrem 

• Mæse den Vægt, som Byrden har, naar Skydevægten paa et 

vist Sted holder den i Ligevægt. Bismeren kan kun bruges 

hvor der ei gjores Fordring paa stor Nøjagtighed.

51. Til Veining af smaa Gsenstande anvender man 

ofte den saakaldte Vinkelbisrner eller Brevvægt, som 

umiddelbart ved Udflaget angiver Gjenstandens Vægt. Dens 

Indretning sees af omftaaende Figur, hvor ABC forestiller 

Bægtstangen, som dreier sig om Pnnktet C; ved k er ophængt 

den Skaal eller Krog, der er bestemt til at modtage Beinings-



gjenstanden; ved A er an

bragt et tungt Lod. Viseren 

CF peger paa en inddeelt 

Bue. Det indsees da let 

s. Ex. 1 Lod, 2 Lod, o. s. v.

at et Legeme lagt paa Skaa- 

lenc ved B vil frembringe 

desto større Udstag jo mere 

det veier, og naar man ved 

en foreløbig Prøve har sect 

hvor stort Udsiag man faaer 

ved at lægge bestemte Vægte,

paa Staaten, og paa Buen sat Mærker ved de Steder, hvor 

Viseren kom i Ro, vil denne ligefrem angive Vægten af Gjen- 

standen paa Skaalen. Peiningen kan flee meget hurtigt, men 

ikke særdeles nøjagtigt.

Om Maskiner.

52. Oste hænder det, at en Byrde stal loftes. hvis 

Vægt er saa stor, at mange Menneskers forenede Kræfter vilde 

fordres for at lofte ben; men ret mange Mennesker bringer 

man vanfleligt til at virke fordeelagtigt paa een og samme 

Tid. Enten vil den Ene hindre den Anden i at bruge sine 

Kræfter, eller den Ene stoler paa den Anden, tager sig det 

mageligt og i begge Tilfælde spildes betydelig Kraft. Lige- 

saadan naar et svært Arbeide skal udfores. Til andre Tider 

er det nødvendigt at frembringe en Bevægelse, som maa have 

en langt større Hastighed end det er muligt at tilvejebringe 

ligefrem ved Maske lkraften. I saadanne Tilfælde anvender 

man Maskiner, som kunne være hoist forfljelligt indrettede, 

men dog altid lade sig henfore til nogle faa, som vi her 

nærmere ville betragte. Foreløbigt være her blot bemærket, 

at da de bevægende Kræfter ere ligestore, naar Masse gange 

Hastighed ere det, vil enhver Maskine i saa Tilfælde være i 

Ligevægt; men da der tilsigtes et virkeligt Udfort Arbeide,

3*
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maa Kraften have en større Bevægelsesmængde end Byrden, 

deels for at have Overvægt over den, og deels for at over

vinde Gnidningsmodstanden og andre Hindringer for Be

vægelsen.

53. Til Maskinerne maa henregnes Vægtstangen, der 

paa Grund af sin Simpelhed hyppigt anvendes endogsaa i 

det daglige Liv. Loftestangen og Brækjernet maae saaledes 

betragtes som Mafliner og ifølge det Foregaaende vil man 

desto lettere overvinde Modstanden eller lofte Byrden, jo læn

gere Vægtstanzsarm man virker paa. Knn maa man her, 

hvor Talen er om virkelige eller legemlige Vcegtstcenger lægge 

Mærke til, at Stangens Vægt i nogle Tilfælde hjælper til, i 

andre Tilfælde virker imod Arbejdets Udførelse. Ligeledes kan 

Bæreboren betragtes som en Anvendelse af Vægtstangen, idet 

enhver af Bæreme kan betragte den Anden som Understøtning 

for Vægtstangen, og man seer da let Grunden tit at den faaer 

den største Deel af Byrden at bære, hvem denne ligger nær

mest. Hjulbøren er en eenarmet Vægtstang, hvis Hvilepunkt 

ligger i Hjulets Axe, og hvor altsaa Arbejderen desto lettere 

holder Byrden oppe jo nærmere den bringes hen til Hjulet; 

man har imidlertid fUndet, at Arbeidet ingenlUnde lettes ved 

at anbringe Byrden lige over Hjulaxen, da denne i saa Til

fælde kommer til at bære hele Byrden, og der saa fordres en 

storre Kraft til at flyde Bsren ftemad, hvorved Arbeideren 

hmtigere trættes.

Vi komme imidlertid saa ofte til at omtale Vægtstangens 

Anvendelse, at vi her blot endnu ville gsore opmærksom paa, 

at vore egne Ler „ret kunne betragtes som Vcegtstcenger. Under

armen s. Ex. har sit Hvilepunkt i Albuledet, Byrden bæres i 

Reglen i Haanden, medens ben bevægende Kraft, der udgaaer 

fra Musklerne i Overarmen, virker tæt ved Albuledet, hvor 

Mufllen er fæstet til Underarmens Knogler. Folgen af denne 

Anordning er imidlertid, at den bevægende Mllskel maa virke 

med langt storre Kraft end Byrdens Vægt; men derved op- 

naaes altid den Fordeel, at Haanden kommer til at bevæge
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sig hurtigt og at Mufllen kun behøver at forkortes lidt fos at 

tilvejebringe en betydelig Bevægelse af Underarmen. Lignende 

Forhold træffe vi ved alle Lemmer.

54. Tridsen, en rund Skive, der kan dreie sig om en 

Tap i dens Midte og i Randen har en Fure, hvori der kan 

lægges en Snor, kan bruges som Maskine, idet Snoren, naar 

' den sættes i Bevægelse, ved Gnidningen dreier Tridsen rundt.

Er Trtdsen anbragt som i hosstaaende 

Figur, hvor Axen ikke kan forflyttes, kaldes 

den fast. Man seer let, at Byrden ved 

B, der er ophængt ved ben ene Ende af 

Snoren vil loftes netop ligesaa meget, 

som Kraften öeb (K synker, og da begge 

have samme Hastighed maa altsaa Kraften 

være lig Byrden, naar Ligevægt flal finde 

Sted. Man vinder altsaa Intet i Kraft 

ved en saadan Tridse, men bringer Kraften 

til at virke i en anden Retning, hvad der 

mange Gange er nødvendigt, f. Ex. naar 

en Hest flal bruges til at lofte en Byrde.

55. Er Tridsen derimod ophængt ved Snoren, og Byrden 

ved dens Axe, saa at den hæves eller sænkes tilligemed Byrden, 

kalder man den los. Anordningen sees af hosstaaende Figur.

Skal her Byrden B loftes et vist Stykke, 

s. Ex. een Tomme, maa enhver af de 

Snore, hvori den hænger, forkortes een 

Tomme, og for at tilveiebringe denne For- 

kortying, maa den ved K virkende Kraft 

stige to Tommer. Kraften faaer altsaa 

en Hastighed dobbelt saa stor som Byr

dens og maa da være halv saa stor som 

Byrden for at Ligevægt kan sinde Sted. 

Det Samme kUnde ogsaa indsees derved, 

at Byrden hænger i to Snore, som da 

hver maa bære det Halve.
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( 56. Ved den faste Tridse blive Kraft og Byrde hinanden

lige i hvilken Retning de end virke: men ved den lose Tridse

forandres Forholdet imellem Bmde og Krast naar Snorene

ikke ere parallele. Hvis Snorene havde saadanne Ret

ninger, som i hosstaaende Figur, 

vilde der behoves en større Kraft for 

at holde Ligevægt med Byrden end 

naar de ere indbyrdes parallele. Gnm- 

den hertil er, at Kraften ikke længere 

virker lige imod Byrden, men tilbede 

drager den til Siden, og denne Deel 

af Kraften hjælper ikke til at lofte og 

gaaer altsaa spildt.)

57. Meget hyppigt anvender man 

flere Tridser i Forbindelse med hin

anden til de saakaldte Tridse værker,

Tallier eller Gier. Som oftest ere da fiere Tridser anbragte 

i eet og samme Hylster, en saakaldet Blok og to saadanne

Blokke danne Tallien. Figuren viser en saa- 

dan Tallie bestaaende af to Blokke, hver med tre 

Tridser. For Tydeligheds Skyld ere her Tridserne 

anbragte den ene over den anden, iftedetfor at 

man i Praxis lægger dem ved Siden af hinanden. 

Een og samme Snor gaaer omkring alle Tudserne 

og tilveiebringer saaledes sex Forbindelser imellem 

de to Mokke. Skal nu Byrden B loftes en 

Tomme, maa hver af de sex Snore, der bære den 

forkortes en Tomme og Kraften K synke sex Tom

mer. Skal Ligevægt finde Sted maa da Byrden 

være sex Gange saa stor som Kraften. Havde 

Tridsernes Antal været et andet vilde tillige An

tallet af de løftende Snore været et andet; men 

man indseer let, at Forholdet imellem Byrdeil og 

Kraften angives ved Antallet as de loftende Snore.
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58. Mierne kunne imidlertid indrettes paa mange 
andre Maader, af hvilke vi blot ville omtale den i hosstaaende

Figur afbildede, der bestaaer af tre løse 

Tridser, af hvilke den forste bærer den 

Snor som gaaer under den anden, o. i- v. 

Da hver af de lose Tridser sordobble Kraf

ten, maa Byrden her være 2x2x2 

eller 8 Gange saa stor som Kraften, naar 

der skal være Ligevægt. Man vilde me

get let paa lignende Maade kunne sam

mensætte en Tallie af 10 lose Tridser og 

paa en saadan kunde Kraften holde Lige

vægt med en 1024 Gange saa stor Byrde; 

men en saadan Maskine vilde kim være 

lidet nyttig af Gnlnde, som senere skulle 

omtales./
59 Binden eller Spillet ex en Axe, hvorpaa er an

bragt en storre Tridse 1 om begge ere Snore viklede og i disse 

virke Kræfterne. Man seer let af Figuren, at naar Spillet 

dreies een Gang mndt 

vil Kraften K synke 

et Stykke saa stort 

som Hfillets Om

kreds, medens Byr

den v hæves et Stykke 

saa stort som Axens, 

og der vil altsaa være 

Ligevæt, naar Byr

den er saa mange 

Gange storre end 

Kraften som Hjulets
Omkreds er storre end Axens, eller, hvad der er det Samme, 

som Hjulets Radills er stone end Axens.
( Sættes Spillet i Bevægelse ved Haand kraft lader man i 

Almindelighed Hjulet falde bort og lader Kraften virke paa
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Enderne af Stænger, som ere stukne igjennem Axen, eller paa 

en fra Enden af Axen udstaaende Arm med Haandtag, et 

saakaldet Haandsvin g. En Opstilling af Spillet beqvem tit 

at lofte store Stene o. a. desl. sees i hosstaaende Figm. Led 

denne Art af Mafliner an

bringes som oftest paa Axen 

et Spærhjul med fljcevtstaa- 

ende Tænder, hvori en Spær

hage griber ind. Derved 

forhindres det, at Byrden, 

hvis den tilfældigviis stulde 

faae Overvægt, lober tilbage, 

idet Spærhagen da ftrax fal

der ind i Spærhjulets Tænder 

og standser det. De Spil, 

vi her have omtalt, have 

liggende Are og kaldes 

Brætspil. Ofte anvendes 

Spillet med staaende Axe, 

det saakaldte Gangspil, 

hvor Arbejderne gaae Tunbt

og dreie Spillet ved lange Stænger, som ere stukne igjen

nem dets Hoved. Hestegangen kan ogsaa betragtes som et 

Gangspil.

, 60. Skulle endnu større Byrder loftes, anvender man 

ofte Tandhjul og Drev, det vil sige to HjUl, paa hvis 

Omkreds ligestore Tænder ere anbragte, som gribe ind i hin

anden, saa at det ene Hjul ved at omdreies forer det andet 

mndt. Virkningen heraf indsees let ved Hjælp af omstaaende 

Figur, hvor man kan tænke sig Hjulet D anbragt paa den ene 

Ende af en Axe, hvorom det Toug, som bærer Byrden Q, er 

viklet. I Hjnlet D gribe Tænderne af det mindre HjUl C ind, 

og paa dettes Axe er anbragt Haandsvinget B. Havde nu 

Hjulet C 16 Tænder, Hjnlet D 40 Tænder, indseer man- at 

Haandsvinget K maatte dreies 2 Vs Gange rundt for hver Gang
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Hjulet D blev dreiet, at 

Byrden Q altsaa ved en 

saadan Mafline vilde loftes 

21 «2 Gange langsommere end 

naar Haandsvinget var an

bragt Umiddelbart paa Axen 

A, hvoraf igjen folger, at 

Kraften B kan paa denne 

Mafline holde Ligevægt med 

en 2Gange saa stor Byrde. Jo flere Tænder altsaa det 

Hjill, som sættes i Bevægelse, har i Forhold til det drivende 

Hjuls, desto større Byrde vil kunne loftes med samme Kraft.

Ganste det Samme kan man opnaae ved paa de to Axer, 

as hvilke den ene skal sætte den anden i Bevægelse, at anbringe 

to Tridser af ulige Størrelse og om begge lade gaae en stram 

Snor, hvis Ender ere sammenfsiede. '

61. En ganske anden Art af Maskiner har man i 

Skraaplanet, hvorved forstaaes en jevn Flade, som danner 

en Vinkel med en vandret 

Flade. AB forestiller et 

saadant Skraaplem, hvor 

BC er vandret, AG lodret; 

man kalder t>a AB Skraa- 

planets Længde, AG dets 

Hoide og BC dets Grund

linie. Lægges et Legeme 

V paa Skraaplanet, vil 

det rulle ned deradmen kan forhindres deri ved at befæste i 

det en Snor, der gaaer parallelt med BA hen over Tridsen T 

og i den frithængende Ende bærer en Vægt v. Spmgsmaalet 

bliver da, hvor stor Vægten v maa være i Sammenligning 

med V for netop at holde denne i Ligevægt.

Tænkte man sig, at v sank til u, vilde V komme til at 

gjennemlobe en ligesaa lang Vei ba paa Skraaplanet; men denne 

ftraa Bevægelse kan man tænke sig bestaaende af een vandret
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bc og en lodret ca. Til den vandrette Bevægelse fordres, 

afseet fra Gnidningsmodstanden, ingen Kraft, saa at Vægten V 

kun loftes igjennem ca, medens v synker et Stykke saa ftort 

som ba, og v maa altsaa være ligesaa mange Gange mindre 

end V, som ca er mindre end ba. Men man seer let, at de 

to Trekanter aeb og ACB, skjondt Ulige store, have samme 

Figur, saa at ca er ligesaa mange Gange mindre end ba, 

som CA er mindre end BA, og ftulle de to Vægte være i 

Ligevægt maa altsaa v være saa mange Gange mindre end V, 

som Skraaplanets Hvide er mindre end dets Længde.

Anvendelser heraf har man i enhver Bakke paa Lande- 

veien, i de Lad, som bulges til at mlle Tonder op ad o. s. v. 

Byrden vil loftes desto lettere jo mere Skraaplanet nærmer 

sig til at være vandret.

Dersom Kraften virkede i en anden Retning end parallelt 

med Skraaplanet, vilde den kun tildeels virke til at holde Ligevægt 

med Byrdens Faldbestræbelse paa Skraaplanet og maatte der

for være storre end for blev angivet. Derfor have Hestene 

ved at trække en Vogn op ad Bakke det sværeste Arbeide 

naar de selv ere komne heelt op, medens Vognen endnu staaer 

paa Skraaningen.

62. Nærbeslægtet med Skraaplanet er Kilen, der som 

bekjendt, anvendes til at klove Træ, Steen o. desl. Den

anbringes som i hosstaaende Figur og 

drives ved Slag imod Ryggen AB ned 

i den Klo ft, som alt er dannet. Jo slan

kere Kilen er, desto langsommere vil den 

fjerne de to Kanter D og E af Kløften 

fra hinanden og desto lettere vil den 

trænge ind. En noiagtig Bestemmelse af 

Kraften bliver her overflødig, deels fordi 

det i Reglen er ved Stod, Kilen drives 

ind, deels fordi Gnidningsmodstanden her 

kommer til at spille en betydelig Rolle; 

men den er netop af Vigtighed, da den
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bevirker, at Kilen ikke kan springe tilbage, om end Trykkene 

ved v og E ere aldrig s aa store.
Store Kiler anvender man til at udpresse Olie af Fro; 

men vore fkjærende Instrumenter maae ogsaa betragtes som 

Kiler, og man seer heraf hvorfor en Kniv stjærer desto lettere 

jo tyndere Wggen er; medens den naturligviis, for at kunne 

staae sig i Længden, ikke maa være altfor overdreven tynd.

63. Langt hyppigere anvender 

fline. Denne bestaaer af en Cy

linder, CE, om hvilken er anbragt 

en ophoiet Skruegang; men maa 

for at anvendes bevæge sig indeni 

en ganske lignende huul Skruegang 

BD, udflaaret i den saakaldte Mot- 

trik M. Forestiller man sig nu en 

Byrde Q ophængt ved den nederste 

Ende af Skruen og at Kraften 

virker ved Enden af en igjennem 

Skruens Hoved stukken Stang AA, 

faa seer man, at Kraften, naar 

Skruen dreies een Gang rundt.

man Skruen som Ma-

kommer til at gjennemlobe Omkredsen af en Cirkel med Ra

dius GA, medens Byrden kun loftes Hviden af een Skrne- 

gang. Skal Ligevægt sinde Sted., maa da Byrden væig-JM 

mange Gange større end Kraften, som Omkredsen af den 

Cirkel hvis Radius er CA er stene end Skruegangens Hoide, 

og en meget lille Kraft vil altsaa være tilstrækkelig til at lofte 

en stor Byrde.

Paa Grnnd heraf bruges Skruen meget til Presser, men 

Gnidningsmodstanden faaer ogsaa her betydelig Indflydelse, 

og maatte nodvendigviis tages med naar Kraften skulde be

dømmes noiagtigt. Er Skruegangen ikke meget steil, bevirker 

Gnidningsmodstanden, at Byrden Q, hvor stor den end er, 

ikke sormaaer at dreie SkrUen rundt. Herpaa beroer Skruens
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Anvendelse til at holde fast, hvortil den ofte maa foretrækkes 

for Som, Liim eller andre Bindemidler.

64. En ganste særegen Anvendelse af Skrnen har man 

i den saakaldte SkrUe uben Ende, der er afbildet i hos- 

staaende Figur og bestaaer 

af en SkrUe AB, hvis Gjæn- 

ger gribe ind i et Tandhjul 

E. Dreies Skruen een Gang 

runbt, vil Hjulet rykke en 

Tand frem og man maa alt- 

saa, for at faae Hjulet een 

Gang rundt, dreie Skruen 

saa mange Gange rundt som 

Hjulet har Tænder, og en

ligesaa mange Gange ftone Byrde vil funne loftes.

65. Til disse faa Maskiner lade sig alle selv de meeft 

sammensatte henfore; men da enhver af disse er i Ligevægt 

naar Byrden ef saa mange Gange sterre end Kraften som 

Kraftens Hastighed er storre end Byrdens, hvad Erfaringen 

paa det FUldkomneste bekræfter, vil det Samme ogsaa gjælde 

om alle andre Maskiner. For at kjende Betingelsen for en 

Maskines Ligevægt behover man altsaa blot at maale de Veie, 

som Kraft og Byrde i samme Tid gjennemlobe, saa vil For

holdet imellem dem ogsaa være Forholdet imellem Byrde og 

Kraft, Uden Hensyn til Maskinens særegne Indretning.

Nu er det vel saa, at man ved Hjælp af en Maskine 

kan bringe en lille Vægt til at holde en stor i Ligevægt; 

men en nærmere Betragtning vil dog vise, at derved egentlig 

Intet er vundet i Kraft, da det, der tilsigtes, er at faae 

Byrden loftet en vis Hoide. Bmger man nu dertil en lille 

Kraft, vil Byrdens Bevægelse blive desto langsommere og, 

hvad der vindes i Kraft, tabes i Tid. Dette bliver endnu 

mere indlysende, naar man betragter et enkelt Tilfælde. Sæt 

at man stalde lofte en Byrde paa 1000 Pund en Alen hsit, 

saa vilde man ikke funne Udrette dette paa een Gang med
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den blotte Vklfkelkraft; men Arbeidet kunde Udfores, enten 

naar Byrden blev deelt i 10 lige Dele, hver paa 100 Pund 

og man da løftede enhver af dem for sig, hvor man da 10 

Gange efter hinanden maatte lofte 100 Pund een Alen hoit, 

eller ved at anvende en Mafline, f. Ex. en eenarmet Vægt

stang. Naar denne har 

sit HvilepUnkt i G og Byr

den ophængt ved B saa- 

ledes at BC er Vi o af AC,

maa man, for at holde Byrden i Ligevægt, ved A anvende en 

Kraft af 100 Pund; men loftes nu A en Alen, bliver Byrden 

kun loftet Vi o Alen, og man maa for at faae det tilsigtede 

Arbeide udfort, gjentage den samme Bevægelse 10 Gange, 

hvorved man altsaa hver Gang havde udfort det samme Ar

beide som for. Anvendelsen af Vægtstangen har altsaa ikke 

medført Formindflelse i Arbeidet; men dertil kommer endnu, 

at den Kraft, som stal lofte Byrden, maa være ftorre end den, 

som blot flal holde Ligevægt bermeb,. at Vægtstangen selv flat 

bevæges, at Gnidningsmodstand o. desl. flal overvindes, saa 

at Maskinen langt fra at formindfle Arbeidet endog for

øger det.

Denne Egenflab hos Maskinerne, der saa at sige er det 

Væsentlige ved dem, er ingenlunde til alle Tider bleven klart 

erkjendt, og det har derfor ikke manglet paa Forflag til Ma- 

fliner, ved Hjælp af hvilke een Mand flUlde være istand til 

at lofte en Byrde paa mange Millioner Pund; men derved 

udrettes Intet, da han maatte arbeide mange Dage for at 

faae Byrden loftet blot een Fod hoit.

65. Til de mange Ulykkelige Tanker, som have beskjæf- 

tiget mangfoldige Mennefler, horer ogsaa Opfindelsen af det 

saakaldte perpetuum mobile, hvorved man forstaaer en Ma

fline, der foruden at udfore et Arbeide frembringer saa megen 

Kraft som behoves for at holde den i Gang. En saadan Ma

fline vilde f. Ex. være et Uhr, der bestandigt trak sig selv op. 

Men efter det Foregaaende vil man indsee, at en saadan Ma-
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fline er umulig, netop fordi Mastinerne ikke formaae at forege 

Arbeidet eller frembringe Kraft; eller rettere fordi kun en Deel 

af det Arbeide, som anvendes til at sætte Maskinen i Gang, 

kan anvendes til at lofte Byrden. Tænkte man sig at den 

bevægende Kraft blev frembragt ved en Vægt, som Tilfældet 

vilde være med et Uhr, saa vil, saasnart Bevægelsen begynder, 

TygdepUnktet af hele Maskinen synke. SkUlde nu Bevægelsen 

bestandigt fortsættes, maatte Tyngdepunktet bestandigt synke 

og omsider komme langt nedenfor Maskinen, hvad der natm- 

ligviis er en Umulighed, saa at det Urimelige i en saadan 

Tanke viser sig, fra hvad Side vi end betragte den.

Hvad der har foranlediget Mange til at arbeite paa 

denne utaknemmelige Sag, er den Tro, at der i Paris eller 

London er udsat en Uhyre Præmie for ben, som kan løse Op

gaven; men dette er saa langt fra at være Tilfældet, at ethvert 

Forsiag as den Art strax bliver afviist ilden engang at kunne 

blive bed omt.

Legemernes Spændighed og Styrke.

67. Et Legeme kaldes spændigt eller elastifl naar det, 

efter at man ved Paavirkning udenfra har forandret dets Figur, 

atter antager den oprindelige Figur, saasnart Paavirkningen 

ophorer. Alle Legemer ere tildeels spcendige men i meget for- 

fljellige Grader. Saaledes ere Tin og Bly meget lidet spæn- 

dige, Staal, Elfenbeen og Glas derimod i meget hoi Grad 

(13). Spændigheden kan yttre sig paa forskjellige Maader: 

ved Strækning, Sammentrykning, Boining og Snoning.

68. Naar en overalt lige tyk Stang fastgjores i lodret 

Stilling ved den overste Ende og man ved den nederste op

hænger en Vægt, vil Stangen blive længere. Er denne For

længelse kUN meget lille, vil Stangen, naar Vægten tages 

bort, trække sig sammen igjen til den oprindelige Længde og 

saaledes vise sig fUldkommen spændig. Saalænge dette finder 

Sted, vil Forlængelsen ligefrem staae i Forhold til den stræk-
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kende Vægt; men ved en fortsat Forøgelse af denne vil om

sider Forlængelsen vore i et stærkere Forhold end Vægten, 

og Stangen ikke mere trække sig tilbage til sin oprindelige 

Længde. Man siger da at Elasticitetsgrændsen er overskreden. 

Naar denne Overskridelse kun er lille, beholder Stangen en 

blivende Forlængelse; men er den stor, vil Strækningen mider 

fortsat Paavirkning af den samme Vægt bestandigt blive storre 

og storre, Stangen bliver samtidigt dermed tyndere og tyndere 

og vil da om kortere eller længere Tid sonderrives.

Anstilles Forsøg med Stænger af samme Stof og samme 

Gjennemsnit men med forstjellig Længde, ville de af ligestore 

Vægte frembragte Forlængelser staae i samme Forhold som 

Stængernes Længder. Ved samme Længder og ligestore Vægte 

ville Forlængelserne derimod blive desto storre jo mindre Gjen- 

nemsnitsflade Slangen har.

Stænger med lige Længde og Gjennemsnit men af for- 

ffjeUige Stoffer ville ved ligestore Vægte forlænges Ulige meget. 

Folgende Tabel angiver den Vægt som behøves for at forlænge 

en Stang af 1 Qvadrattommes Gjennemsnit Viooo af den 

oprindelige Længde.

Alinetræ. . . 1380 Pund.

Ask .... . 1690 —

Bly ... . . 740 __

Bog . . . . . 1390 —

Eeg .... . 2470 —

Fiflebeen. . . 845 —

Fyr .... . 2720 —

Gran . . . . 2080 —

Mahogni . . 1640 —

Messing. . . 9020 —

Smedejern. . 26470 —

Staal . . . . 30900 —

Stobejem. . 20160 —

Tin .... . 4730 —

Zink.... . 13740 —
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Disse Talstørrelser ere dog endeel forfljellige for samme 

Stof eftersom dette har været forfljellige Behandlinger Under

kastet, ogsaa forandres de noget med Varmegraden.

En Stang, der saaledes strækkes, bliver derved noget 

tyndere, saaledes at naar Længden forsges Viooo, bliver Tyk

kelsen formindsket Vsooo.
69. Befæstes en saadan Stang med den nederfte Ende 

og den overste belæsses med Vægt, vil Stangen blive for

kortet. Saalænge Elasticitetsgrændsen ei overflrides, vil den 

af Vægten frembragte Forkortning være ligesaa stor som den 

Forlængelse, den vilde have frembragt, naar den havde været 

ophængt ved Stangens nederste Ende. Dog gjælder dette kun 

for smaa Forandringer; en Stang af CaUtscbonk (Vidskelæder) 

vil nemlig hmne forkortes til sin halve Længde, men den 

Krast, som bevirker det, vil være tilstrækkelig ül at forlænge 

den til den tredobbelte. Under Sammentrykningen blive 

Stængerne ligesaa meget tykkere som de ved Strækningen for

tyndes. Overskrider man Elasticitetsgrændsen altfor meget, 

vil Legemet blive knUUst under Vægtens Tryk eller idetmindste 

nndergaae blivende Forandringer.
70. En Bjelke, som er fast indmuret i vandret Stilling 

med dm ene Ende og ved den anden bærer en Vægt, beter 

sig. Ved denne Boining vil den everste Deel af Bjelken 

strækkes, den nederste sammentrykkes, men imellem begge findes 

et Lag, Elasticitetsaxen, som beholder sin oprindelige Længde. 

Forandres Vægten, vil Bsiningen, ligesom for Strækning og 

Sammentrykning, indenfor visse Grændser staae i Forhold til 

Vægtens Størrelse. Proves Bjelker af samme Figur men af 

forfljellige Stoffer, ville de Vægte, som fordres for at tilveje

bringe en vis Boining, forholde sig tit hinanden ligesom de 

Vægte, der vilde frembringe ligestore Forlængelser, altsaa som 

de i ovenstaaende Tabel anførte Tal. Stænger med eens 

Gjennemsnit men forskjellige Længder vikle bøie sig desto mere 

jo længere de ere; men en Stang af den dobbelte Længde vil 

ikke bene sig dobbelt saa meget som en anden, men 2x2x2



49

eller 8 Gange saa meget, og ved en 3, 4 . . . Gange saa 

stor Længde vil Bomingen blive 27, 64 ... Gange saa stor. 

I samme Grad som Bjelkens Brede bliver større vil Bsi- 

ningen formindskes, men gjores den lodrette Tykkelse 2, 3, 4 

. . . Gange storre, bliver Bomingen 8, 27, 64 . . . Gange 

mindre.

En Bjelke, som er Understottet ved begge Ender og bærer 

en Vægt i Midten, boies fun halv saameget som i det forrige 

Tilfælde, og ere begge Ender fast indmUrede, bliver Boiningen 

tun Vs af den, som Vægten ophængt ved den ene Ende vilde 

frembringe. Det forstaaer sig, at man ogsaa maa tage Hensyn 

tit Bjelkcrnes egen Vægt, naar det kommer an paa i Praxis 

at give dem tilstrækkelig Stiphed.

71. Naar en cylindrisk Stang er fastgjort med den ene 

Ende, og man ved den anden lader virke en Kraft, som stræber 

at dreie Stangen runbt, vil den blive snoet; den ene Ende

flade vil dreies en vis Vinkel, Snoningsvinklen, medens den 

anden er Urokkelig. Folgen deraf er, at naar man paa Stan

gens Overflade havde truffet rette Linier langs ad den, vilde 

disse Under Snoningen blive omdannede til steile Skmelinier. 

Ved Stænger af samme Stof vil Snoningsvinklen være i 

samme Grad stsrre som Længden er ftørre; men tages Tyk

kelsen 2, 3, 4 . . . Gange saa stor, bliver Snoningsvinklen 

2 * 2 2 2 eller 16, 3 x 3 x 3 x 3 eller 81,

4 x 4 x 4 x 4 eller 256 Gange mindre. For Stænger 

af lige Længde og Tykkelse men af forskjellige SUbstanser staae 

de Kræfter, der behoves for at frembringe en vis Snoning, i 

Forhold til de i 68 angivne Tal.

72. Mærkeligt er det, at paa hvilken Maade end Kræf

terne virke paa Legemet, vil den hele Forandring ikke strax 

tilvejebringes; men Legemet vil en Tidlang give efter for Kraften 

og da forst antage en Uforandret Hvilestilling. Ophorer Kraften 

at virke, behover Legemet atter Tid førend det kommer ganske 

tilbage til den oprindelige Tilstand. Men den Tid, som Le

gemet saaledes fordrer for at afpasse sig efter de Kræfter, som

4
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virke paa bet er meget forskjellig for forfljellige Stoffer. De 

haardere Metaller synes næsten oieblikkeligt at komme i Hvile, 

blødere Legemer som Silkespind, CaUtschouk fordre flere Timer 

dertil.

73. Legemernes Spændighed anvendes meget ofte, saa- 

ledes bruget man Fjedre af Staal, Jern eller hamret Messing 

enten til at udove et stadigt og jevnt Tryk som ved Knive, 

Laase o. desl., eller til at afbode altfor pludselige Stod, hvad 

Hensigten er med Vognfjedre. Indpakning i Halm, Bomuld 

og lignende Stoffer har samme Hensigt, og de allerfleste An

vendelser af CaUtschouk grunder sig paa dette Legemes store 

Spændighed. Men blandt alle de mange Anvendelser ville vi 

her fim dvæle ved et Par.

For at give et Uhr en jevn Gang maa den bevægende 

Kraft være nogenlunde eensformig. Led StileUhrene opnaaes 

dette ganfle let, da den bevægende Kraft hidrører fra Vægt

lodder, ophængte ved en Snor, som er viklet omkring en Valse, 

der altsaa dreies med Uforandret Kraft. Men ved Lomme- 

uhrene kunne Dægtlodder ikke anvendes og den bevægende 

Kraft udgaaer der fra en indeni Valsen c sammenrullet Fjeder 

a, som med den ene Ende b er fæstet til den faststaaende Axe, 

med den anden til den bevægelige Valse, FjederhUset. Ved 

Optrækningen spændes Fje

dren og stræbe^, altsap, at 

dreie FjederhUset rundt og 

derved at bevæge Uhrvær- 

tet; men jo længere Uhret 

har gaaet, desto mere har 

Fjedren viklet sig op og desto 

svagere Tryk frembringer 

den. For nu at Undgaae 

dette, er der omkring Fje

derhUset viklet en Kjede e,

som gaaer hen over Sneglen d, paa hvilken den ved Optræk

ningen vikles op, saaledes at Fjedren, naar den kort efter
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Optrækningen er stærk spændt, kommer til at virke paa de 

indre Vindinger af Sneglen, senere, naar den er flappet, paa 

de ydre, og Sneglens Figm maa da være afpasset saaledes, 

at den under Uhrets Gang bestandigt drives med samme Kraft. 

Ved de nyere Uhre foretrækker man at bruge en saa lang 

Fjeder, at den ikke kjendeligt flappes under Uhrets Gang, 

hvilket gjor Sneglen overflødig.

74. Man benytter ogsaa en spændig Fjeder til en Art 

Liservægt, som grunder sig derpaa, at Boiningen staaer i 

Forhold til den boiende Vægt. Et saadant Redflab viser 

Figuren, hvor a er den i Rundkreds sam- 

menboiede Fjeder, som ophænges ved det 

everste Punkt og forneden bærer en Krog i, 

hvorpaa Leiningsgjenstanden anbringes. Der

ved vil Kredsens lodrette Tverlinie forsges, 

den vandrette formindskes og der staaer kun 

tilbage at gjpre Forandringen mere i eine« 

faldende. Paa den ene Side af Fjedren er 

befæstet en iuddeelt Bire, paa hvilken Viseren 

V, som dreier sig om Axen o, bevæger sig; 

fra denne Visers kortere Arm, som danner 

en Vinkel med den længere, gaaer et be

vægeligt Mellemled c til det modstaacnde 

Pllnkt af Fjederboilen, og man indseer, at

Viseren vil bevæge sig opad den inddeelte Bue, naar Fjedrens 

vandrette Tverlinie formindskes.

Eftersom Fjedren vælges stivere, vil Vægten funne bruges 

til stene Masser; men det samme Apparat finder ogsaa en 

anden Anvendelse, nemlig som Kraftmaaler. Vil man f. Ex. 

bestemme den Kraft, som behoves for at trække en Vogn eller 

en PloUg, befæster man den overste Ring paa Redskabet ved 

Vognen eller Plougen, anbringer Haminelen ved den nederste. 

saa vil Viseren under Bevægelsen angive Størrelsen af det 

Træk, Hestene Udove.

75. Det er allerede sagt, at en Overskridelse af Spæn-

4*
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dighedsgrændsen foraarsager en blivende Forandring af Lege

met og, naar Overskridelsen er særdeles betydelig, en Sonder

deling. Men denne foregaaer paa forskjellige Maader efter 

Legemernes Beskaffenhed. Ere de blode, som Guld, Bly, Tin, 

ville de forst give betydeligt efter for den virkende Krast; hvis 

denne Udover et Træk efter Længden, ville de strække sig be

tydeligt forend de briste, og bevirker den en Sammentrykning, 

ville disse Legemer trykkes ub til Siderne. Ere Legemerne 

derimod haarde, som Glas, Staal, vil Sonderdelingen fore- 

gaae pludseligt, og i forste Tilfælde vil Legemet blive sønder

revet, i andet Tilfælde fmiuft forend det har undergaaet en 
betydelig Forandring i Form.

Den Kraft, som Udfordres for ved et Træk efter Længden 

at sønderrive en Stang med 1 Qvadrattommes- Gjennemsnit, 

lader sig ikke noiagtigt angive; thi Erfaring viser, at en saa- 

dan Stang kan Udholde desto stærkere Træk jo mere jevnt 

Kraften foreges. Folgende Tabel angiver den omtrentlige 

Værdie af en saadan Kraft for forskjellige Legemer.

Almetræ. . . 13460— 15140 Pand.

Ask 15700— 17950 — 

Beg 11600— 22100 — 

Bly, stobt . 900— 1840 —
— valset . 1210— 2520 —

Eeg 10500— 20970 — 

Fyr 9650— 13460 —

Gran .... 13460— 18170 — 
Jern, smedet 44900— 67300 —

— Traad 123000 — 179000 — 

Messing, stobt 18300 —

— Traad 60000—115300 — 

Staal. . . . 107700 — 139100 — 

Stobejern. . 16800— 22400 — 

Tin... . 3250— 6060 —

Zink, stobt 2860 —

— Blik . 19000— 24700 —
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Man vil af disse Tal see, i hvor hoi Grad Metallernes 

Styrke kan forandres ved den Behandling de Underkastes, 

navnligt viser Messing overordentlige Forfljelligheder i saa 

Henseende. Led Anvendelsen kommer det som oftest an paa 

at bestemme Stangens Tykkelse saaledes, at den ikke sønder

rives af Byrden, og man bor da ikke nærme sig til de ovenfor 

angivne Tal; men Træarterne kunne i Længden fim udholde 

en Belastning as V4 til 13 af den, der vilde sønderrive dem, 

Metallerne i Reglen kun Vi».

76. Naar den Kraft, som boler en Bjelke, foreges til

strækkeligt, vil Bjelken brydes. Den dertil nødvendige Kraft 

bliver i samme Forhold storre' som Bjelken er kortere eller 

bredere; men fordobbles Bjeskens lodrette Tykkelse, fordres en 

fire Gange saa stor Kraft for at sonderbrvde den.

Sonderbrydes et Legeme ved Stod, vil Maaden, hvorpaa 

Brllddet skeer, beroe paa det stodende Legemes Hastighed. Idet 

Legemet modtager Stedet, vil den Bevægelse, hvori dets Dele 

sættes, forplantes til dets omliggende Dele med en Hastighed, 

som beroer paa Legemets Beskaffenhed og i Reglen er størst 

ved de haarde Legemer. Bliver et vandret Brædt sonderbrildt 

af en faldende Vægt, vil Stodet have Tid til at meddele sig 

ligeligt til alle Nabodelene, og Brnddet foregaaer omtrent som 

ved en hvilende Vægt; men træffes Brædtet af en Geværkngle, 

vil dennes Rand alt bevirke en Knusning af Træet forend 

det Stod, Kuglens forreste Plmkt gav, har forplantet sig saa 

langt, og Brædtet vil i dette Tilfælde fim blive gjennemboret. 

Af samme Grnnd er det at en Glasrude, som ganske splintres 

ved et svagt Slag, fim bliver gjennemboret med et rundt HUl, 

naar den rammes af en Geværkugle i fuld Fart. Tildeels 

herpaa beroer det ogsaa, at en Pibestilk, som ophænges vandret 

ved to Menneskehaar, bliver heel ved et jevnt Tryk paa Midten, 

medens Haarene sønderrives; men fører man et hurtig Slag 

Paa Stilkens Midte, vil den brydes og Haarene holde hele. 

En tyk Stok af skjort Træ kan af samme Grrmd lægges paa
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Randen af to Viinglas og sonderbrydes ved et hmtigt Slag 

paa Midten.

77. Det er alt i Indledningen (17) omtalt, at Lege

merne Udvide sig ved Varmen. Ved noiagtigt at udmaale 

Længden af Stænger ved forfljellige Varmegrader har man 

fnndet, at denne Udvidelse temmelig nær staaer i Forhold til 

Opvarmningen, og bestemt hvormeget den beløber sig til hos 

de forfljellige faste Legemer. Udvidelsen angives i Reglen ved 

en Brok af Længden; mi ar der saaledes siges, at et Legeme 

ved at ophedes fra Topunkt til Kogepunktet Udvider sig 1340, 

er Meningen, at en Stang, hvis Længde ved TopUnktet var 

340 Linier, ved en saadan Opvarmning forlænges 1 Linie. 

En Stang to eller tre Gange saa lang vilde have forlænget 

sig to eller tre Linier. Ved en halv saa stærk Opvarmning 

vilde Udvidelsen fim have været halv saa ftor. Folgende 

Tabel angiver i denne Betydning Udvidelsen for forskjellige 

faste Legemer, naar de opvarmes fra 0 til 80 Grader.

Bly..................... 1/350

Glas ....... Vi 150

Kuld.................. 1 660

Jern .................. Vsoo

Kobber ............... ' 584

Messing............... V530

Platin.................. Vi iso

Staal, uhærdet . . Vsoo

— hærdet. . . Vs 12 

Svlv . ............... ,/524

Tin.................. ..  1,460

Zink..................... V340

Disse Tal maae dog kun betragtes som omtrentlige, da 

Udvidelsen er noget forskjellig efter den forskjellige Behandling, 

Legemerne have været underkastede.

Hvorvel denne Udvidelse fun er saa lille, at man sædvanligvils 

i Praxis ci behover at tage Hensyn dertil, indtræffe dog saadanne 

Tilfælde, hvor det er nødvendigt. Skal man maale neiagtigt med
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en M aa lestok af M essing , som har den rig tige Læ ngde ved 13  

G rader, v il den væ re fo r lang paa en varm S om m erdag. 

B ar M aalestokken f. E r. en A len e lle r 288 L in ie r lang og  

V arm egraden var 21°, a ltsaa 8° over ben, ved hvilken den 

re tte Læ ngde, saa v ide v i, at M essinge t ved at opvarm es 80°  

udvider s ig 1 s r o , a ltsaa ved at opvarm es 8° V saoo, og M aale 

stokken v il da ved denne V arm egrad væ re 288,5aoo e lle r om tren t 

V is L in ie fo r lang , en Feil, m an paa ingen M aade to r 

oversee .

78. Forhindrer m an U dvidelsen af et fast Legem e, v il 

det udove et betyde lig t Tryk paa H indringerne . A nbrag te  

m an saaledes en Jernstang m ed 1 Q vadra ttom m es G jennem -  

sn it im e llem to U rokke lige M ure og opvarm ede den derpaa 80  

G rader, saa at den ffu lbe have udvide t s ig (soo , saa m aae  

M m ene udove et M odtryk, sto rt nok til at sam m entrykke  

S tangen V soo af Læ ngden ; m en v i have sect (68), at der 

fo r at sam m entrykte S tangen 1 1000 fo rdres en K rast af 26470  

P und, a ltsaa hertil en K ra ft, der er */4 ftørre e lle r 33090  

P und, og et saadant Tryk v ilde a ltsaa S tangen U dove im od  

de to M m e. D et fo rs taaer s ig im id le rtid , at M urene a ltid  

v ille g ive noget efte r, saa at Trykke t e i v il b live fu ldt saa sto rt.

Franskm anden M olard har benytte t den sto re K ra ft, som  

paa denne M aade le t kan tilve jebringes, til at re tte M urene  

i et Theater, efte ra t de ved O verfy ldn ing af H uset vare tryk 

kede U dad fo roven. Ig jennem den overste D eel af begge  

M nrcne anbragte han stæ rke Jernstæ nger, paa begge S ider 

fo rsynede m ed M ottrike r, som funbc fln les fast ind im od  

M urenes H derflader. H veranden S tang b lev da opvarm et, 

M ottrike rne fin te t ind og S tæ ngerne afk jo ledes, hvorved de  

trak s ig sam m en og re is te M urene lid t. Im id lertid b leve de  

andre S tæ nger opvarm ede og saa ledes afvex ledes  ind til M urene  

efter kort T ids Forlob stode i den re tte S tilling og H llset 

U den Fare kunde bm ges ig jen. O gsaa  i m ange andre T ilfæ lde  

drager m an N ytte af det sam m e Forhold . S ka l f. E x. en  

Jernring anbringes re t fast om kring Træ e lle r Jern , g jo res
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den lidt for lille, opvarmes, sættes paa og vil da ved Afkjo- 
lingen og den deraf folgende Sammentrækning spænde sig saa 
fast, at den ikke kan tages af igjen. Saaledes sættes Jern
ringe paa Vognhjnl.

Ved lange Rorledninger til Gas eller Vandværker maa 
man sorge for at Rorene have ben fornødne Plads til at 
Udvide sig, da de ellers vilde knuses. At Glas springer ved 
en altfor hmtig Opvarmning eller Afkjoling, flyldes ligeledes 
Udvidelsen; thi da Varmegraden i saa Tilfælde ei faaer Tid 
til at fordele sig ligeligt over den hele Glasmasse, ville de 
forskjellige Dele Udvide eller sammentrække sig Ulige meget og 
paa Grund af Glassets Skjorhed skilles ad. Tyndt Glas 
taaler derfor bedre en hmtig Opvarmning end tykt.

Der anfores i Almindelighed, at brændt Leer sammen
trækker sig ved Opvarmning; men dermed forholder det sig 
saaledes, at det rigtigtnok trækker sig sammen, naar det op
varmes til en hoiere Varmegrad end det ved Brændingen har 
været Udsat for; men lader man det afkjoles, seer man af 
dets forøgede Haardhed og Tæthed, at det har Undergaaet en 
Forandring og ligesom nærmet sig til Smeltning. Ved lavere 
Varmegrader forholder det sig imidlertid ligesom alle andre 
Legemer, men dets Udvidelse er fun meget lille.

Væd skern es Ligevægt.

79. Det er sagt i Indledningen (13), at Bccdskerne 
adskille sig fra de faste Legemer ved en ftørre indre Bevæge
lighed af Smaadelene; men tillige er bemærket, at ikke alle 
Vædsker have denne Bevægelighed i lige Grad, idet nogle ere 
tykflydende, ja endog kunne nærme sig til at være faste, andre 
tyndflydende, saa at den mindste Kraft vil være tilstrækkelig 
til øjeblikkeligt at sætte Delene i Bevægelse. Naar vi i det 
nærmest Folgende betragte Vædskernes Forhold, tænke vi nær
mest paa de tyndflydende Vædsker, som Vand, Diinaand, 
Qvægsolv. Vædskerne ere, som senere skal blive viist, fun i 
meget ringe Grad sammentrykkelige, saa at man i de fleste
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Tilfælde kan betragte dem som om de slet ikke vare det; men 

hvor ringe denne Sammentrykkelighed end er, folger dog deraf, 

at Vædflerne give efter for de Tryk, som virke paa dem, og 

maae betragtes som spændige Legemer.

80. Naar en Vædske stal være i Ligevægt, maa enhver 

af dens Dele for sig være det, og man vil indsee, at dette, 

paa Grvnd af Delenes store Bevægeliges, fun kan sinde Sted 

naar hver enkelt Deel trykkes lige stærkt fra alle Sider; thi 

var dette ikke Tilfældet, vilde Vædskedelene undvige til den 

Side, hvor Trykket er mindst.

Heraf folger igjen, at naar man Udover et Tryk paa en 

indespærret Vandmasse vil denne gjengive Trykket i alle Retninger. 

Naar man saaledes i en med Nand fyldt Flaske, anbringer en 

tætfluttende Prop, og driver den ned ved et stærkt Slag, vil 

ikke alene Flaskens Bimd, men ogsaa dens Sider modtage et 

lignende Iryk. Ere Siderne tyndere end Bunden, ville de let briste.

Naar man saaledes Udover et Tryk paa en Deel as en 

indesluttet Vædflemasses Begrændsning, vil enhver anden lige- 

saa stor Deel af Begrændsningen modtage et ligesaa stort Tryk.

Figuren forestiller to cylindriske 

Ror A og B tildeels fyldte med 

Vand, og ovenpaa dette er i 

hvert Ror anbragt et Stempel 

C og D, det vil sige en tæt- 

slilttende Prop, der Uden stor 

Gnidningsmodstand kan flydes 

vandtæt op og ned i Rorene. 

Anbringer man da paa Stemplet 

C en Vægt V, vil Stemplet I) 

drives opad, men kan forhindres 

deri ved en Vægt U, som for at

holde Ligevægt med V maa være saa mange Gange storre end 

den, som Overfladen af Stemplet D er storre end Overfladen 

af Stemplet C. Grunden hertil er at der, som ovenfor er 

sagt, paa enhver Deel af D ligesaa stor som Overfladen af C,



58

vil virke et Tryk lig Vægten V. Havde C en Tverlinie af 

1 Tomme, D en Tverlinie af 12 Tommer, vilde D være 12 

x 12 eller 144 Gange saa stort som C, og 1 Pund paa det 

mindre Stempel, vilde funne holde Ligevægt med 144 Pund 

paa det store.

Ogsaa her blive Bevægelsens Mængder lige store for 

begge Masser; thi naar 6 trykkes et Stykke ned, vil en dertil 

svarende Vandmasse drives fra A over i B; Stemplet D maa 

da stige saa meget at denne Vandmasse faaer Plads; men jo 

større D er, desto mindre vil det behove at stige, saa at Ha

stigheden af U bliver saa mange Gange mindre end Hastigheden 

af V, som U er stone end V.

Det vil da være let ved Hjælp af et saadant Apparat, at 

lofte en meget stor Byrde ved en ganske lille Kraft; men for 

de fleste Tilfælde vilde en saadan Maskine have de samme 

Ulemper, som ved andre Maskiner ere omtalte, dog kan den 

undertiden med Fordeel anvendes, som senere flal blive omtalt.

81. Del er bekjendt nok fra det daglige Liv, at stille- 

staaende Vand har sin Overflade i en ganske bestemt Retning, 

som man kalder horizontal eller vandrer. Nærmere kan denne 

Retning angives derved, at en Lodsnor er lodret mod Vand

fladen, og denne igjen lodret paa him. ©runben til at Van

det kun i denne Stilling kan være i Hvile, er let at inbiee, 

idet alle Vanddele paa Grnnd af Tyngden stræbe at falde 

mod Jorden. Sæt nu, at Vandet i et Kar stod med en 

flraa Overflade AB, saa vilde 

enhver Deel i denne, f. Ex. 

a, stræbe at falde lodret imod 

Jorden i 'Retningen am; men 

denne Faldbestræbelse funne 

vi tænke os oploft i to an

dre ; den ene, aq, lodret imod 

Overfladen, vilde fim bevirke 

et Tryk paa Vædskemassen, 

der ved sit Modtryk vilde
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holde den i Ligevægt, den anden, ap, som virker i Retning 

as Overfladen vilde ikke have nogen Hindring at overvinde og 

Vanddelen a vilde bevæge sig henimod A. Vandet kan altsaa 

ikke hvile med mindre dets Overflade staaer lodret paa Tyng

dens Retning, i hvilket Tilfælde Kraften ap aldeles falder bort.

I et Kar vil altsaa Vandet staae med en plan (lige) 

Overflade, lodret paa Tyngden. Men ganske strængt rigtigt 

er det dog ikke; thi tænke vi os alle Tyngdelinier forlængede 

nedad, vilde de lobe sammen i Jordens MidpUnkt og lodret 

paa alle maa Vandets Overflade være. Hvis Vandet t Havet 

eller store Soer var i Hvile maatte dets Overflade da Udgjore 

en Deel af en Kugleoverflade, hvis MidpUnkt ligger i Jor

dens. Men er Overfladens Udstrækning kun lille bliver Kmm-- 

ningen ganske umærkelig, saaledes at i et mndt Kar paa 100 

Fods Diameter skulde Vandet i Midten fim staae Vsoooooo Linie 

hoiere end ved Randen. At Havets Overflade derimod er 

frum kan man overbevise sig om ved at see paa et fjernt Skib, 

da man af det furt kan see den overste Deel, medens den ne

b er fte Deel er skjult af Havets Krumning.

At Vandet i et Kar sædvanligvis trækker sig op ved Si

derne har sin Grund i Vedhængningen, som senere stal omtales.

Af denne Fremstilling indsees, at hvilke Kræfter end virke 

paa en Vædske,, vil dens Overflade i hvert Punkt være lodret 

paa den Retning, Kraften der har, og man seer heri Grunden 

til at faldende Vanddele, som saalænge Faldet varer erc Und

dragne det ved Tyngden frembragte Tryk, ved Sammenhængs

kraften kommer til at danne kUgleformige Draaber, da det kun 

er i denne Form at Overfladen paa ethvert Punkt er lodret 

paa ResUltanten af alle Nabodelenes Tiltrækninger.

82. Naar Vandet er i Hvile i et Kar maa enhver 

Vanddeel bære Vægten af alle de overliggende Dele, og det 

Tryk, to Nabodele Udove paa hinanden vil da være i samme 

Forhold storre som Afstanden Under Overfladen er ftørre. 

Forestiller AB Overfladen af stillestaaende Nand, og man nede
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i Landet tænker sig en ganske 

lille tærmngeformig Dcmddeel 

abcd, vil denne ovenfra mod

tage et Tryk, saa stort som 

Vægten af Bandseilen aefb. 

Den Vanddeel, som ligger 

umiddelbart under denne, vil 

modtage et Tryk, saa stort 

som Vægten af Bædskesoilen befd, og et ligesaa stort Tryk 

gjengiver den Nanddelen abdc. Derved bliver Vægten af 

denne baaret og holdt i Ligevægt. Men herved maa mærkes, 

at det Tryk, Banddelen modtager i een Retning giver den 

igjen i alle, og de Vanddele, som ligge paa begge Sider af 

den modtage altsaa ogsaa af den et Tryk, saa stort som Vægten 

af Bandseilen aefb.

Vandet trykker altsaa ci alene nedad, men ogsaa opad 

og til Siderne og alle Vanddele, som ligge lige dybt Under 

Oversiaden, ere Underkastede ligestore Tryk.

83. Det Tryk, Vandet Udover paa den vandrette Blind, 

er saa stort som Vægten af en Bandseile, som har BUnden 

til Grnndflade og en Heide saa stor som Vandets i Karret, 

Uden mindste Hensyn til Karrets Figur. At dette er Tilfældet 

i et Kar, der som A er ligevidt oven og neden indsees amid

delbart, da her Bunden maa bære Vægten af hele Vædske- 

massen i Karret. Naar Karret, som B, er videre foroven end 

forneden, indseer man, at BUnden ab kun bærer Trykket as 

Dædskesoilen acdb, medens de ftraae Sider af Karret bære
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den øvrige Deel af Vædsken. Ved et Kar, der saaledes som 

C er snevrere foroven end forneden kommer man til samme 

Resultat; thi betragte vi Vanddelen m, som er i Berøring 

med Karrets BUnd, vil den modtage Trykket af Vædflesoilen 

mn; men alle de andre Vanddele, som erc i Berøring med 

Bunden, maae ifølge 81 være samme Tryk Underkastede, saa 

at den hele Bllnd lider et Tryk, saa stort som Vægten af en 

Pædfkesoile eghf, hvis Hvide er mn. Var Bunden meget stor 

og Karret foroven meget snevert, vilde man altsaa med en lille 

Vandmasse funne Udove et stort Tryk. Grunden hertil er 

den, at Karrets Sider af Vædsten modtage et Tryk ligesaa 

stort som Vædskedele, der befandt sig paa samme Sted; men 

dette Tryk gjengive de atter til Vædsten, saa at Vanddelenes 

indbyrdes Tryk flet ikke kommer til at beroe paa Karrets Figur.

Man har betragtet denne Sætning som hoist fonmderlig 

og Pascal har Udtænkt et eget Apparat til at bevise dens 

Rigtighed. Dette bestaaer af en Messingring aa, paa hvis

Erste Rand man kan fastskrue Kar af forstjellig Figur, som 

bh, eller cc. Den nederste Rand af Ringen er fleben plan 

og til denne passer vandtæt en planfleben Messingplade e, 

som ved en Snor er ophængt ved Vægtstangen fgh. Skmer 

man nu forst Karret bb paa Ringen, lægger Bægt paa Skag

len ved h og da hælder Vand i Karret til det netop begynder 

at trykke Pladen e ned og lobe ub, saa kan man mærke sig 

den Heide k, paa Snoren, hvortil Vandet maa staae for at
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dets Tryk holder Ligevægt med Vægten paa Skaalen. Bort

tages da Karret bb og det snevrere Kar cc sættes i Stedet, 

vil man see, at Vandet, saasnart det stiger over k. vil lobe Ud 

forneden og altsaa i dette Kar udover samme Tryk paa Brm- 

den som i det vide, naar det blot i begge staaer til samme 

Hvide.

84. Vandets opadgaaende Tryk kan vises ved et lille 

Apparat, Boyles Ventil, som er afbildet i hosstaaende Figur 

og bestaaer i et Glasror, hvis ned erste Rand er 

sleben plan, saa at en ligeledes plansleben Plade 

kan passe vandtæt dertil. Denne Plade holdes 

ved en dertil befæstet Snor op imod Roret og 

det Hele sænkes da et Stykke ned i Vand. Slip

per man nu Snoren, vil Pladen dog ikke falde 

af, men holdes oppe ved Vandets Tryk nedenfra.

Vandets Sidetryk viser sig allerede derved, 

at det lober Ud af et Kar, naar man i dettes

Side borer et Hul, men det kan paavlses entmu Jydeligere. 

Sætter man nemlig et Kar paa Hjul saaledes, at det kan 

bevæge sig meget let henad et vandret Underlag, vil det, fyldt 

med Vand, ikke bevæge sig paa GrUnd af Sidetrykket, da 

begge modsatte Sider trykkes lige stærkt i modsatte Retninger; 

men borer man da Hul i den ene Side af Karret, vil det 

bevæge sig i modsat Retning af det udlobende Vand; thi i 

Aabningen, hvor Udstrømningen gaaer for sig, kan Bandet ei 

komme til at Udove noget Sidetryk; men dette vedbliver at 

virke paa det tilsvarende Sted af den modstaaende Side og 

driver altsaa Karret fremad.

Det lader sig godtgjore, at i et fiirkantet Kar er Trykket 

mod een af Sidevæggene halv saa stort som paa en lige saa 

stor Deel af Bilnden.

Skal Vandet holdes borte fra et Sted ved Diger, maae 

disse være saa massive, at Vandets Sidetryk hverken kan vælte 

dem eller forskyde dem paa deres Grnndlag. I dybe Kar,
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som skulle fyldes med Vand, maae ligesaavel Siderne som 

BUnden have anseelig Styrke.

85. Naar to Kar som s og b staae 

i Forbindelse med hinanden, vil Vandet 

i dem være i Ligevægt, naar det staaer 

lige hoit i begge; thi Vandet i For

bindelsesroret, der da ligger lige dybt 

Under begge Overflader, vil fra begge 

Sider modtage lige stærke Tryk og altsaa 

ikke bevæge sig til nogen af Siderne.

Tuden paa Thech'edlen er en velbekjendt Anvendelse af denne Lov.

'haa samme Lov grunder sig ogsaa et Nivelleerapparat, 

som bestaaer af et langt, omtrent vandret Ror, der ved begge 

Ender er boiet opad. Hælder man Band i Roret ville Over

fladerne i begge opstaaende Grene ligge i lige Heide og ved at 

sigte fra den ene hen over den anden har man altsaa en 

noiagtig vandret Sigtelinie. Paa stor Roiagtighed kan dog 

et saadant Apparat ikke gjore Fordring.

Indeholde de to Kar forffjellige Vædfler, ville Overfladerne 

ikke staae lige hoit, men den Vædfle staae hoiest, som har

den mindste Vægtfylde. Det samme vilde finde Sted naar 

en Bædske i de to Kar var opvarmet Ulige meget, da den 

stærkest opvarmede Deel af Dædflen vilde være stærkest udvidet, 

altsaa have mindre Vægtfylde og staae hoiere.

86. Sænker man et fast Legeme i en Vædfle, vil det 

fra alle Sider trykkes deraf, men den nederste Deel af Legemet 

vil modtage et storre Tryk end den Erste, og det opadgaaende 

Tryk altsaa blive stone end 

det nedadgaaende. Lad R 

forestille det indsænkede Le

geme, saa vil det ovenfra 

modtage et Tryk saa stort 

som Vægten af den Lædfte- 

masse, som vilde fylde Rinn- 

met NLMPQ; men nedenfra
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fylde Rammet LMNPQ. Forfljellen imellem begge er altsaa 

Vægten af den Vædflemasse, som vilde fylde Rummet NOPQ, 

og med saa stor Kraft vil Legemet drives opad ved Vædskens 

Tryk, medens dets Vægt drager det nedad. Heraf folger 

at et Legeme, som sænkes i en Vædfle, vil tabe i Vægt, 

hvad den Vædflemasse, som fun^e fylde Legemets Rum, veier.

Rigtigheden af denne Lov kan vises ved Forsog, idet man 

Under den ene Skaal Paa en Vægt ophænger et cylindrifl

Hylster c og Under dette en massiv Cylinder p, som neiagtigt 

passer deri og Udfylder det. Bringes det Hele i Ligevægt 

ved Lodder, som lægges paa den anden Skaal, og man da 

sænker Cylinderen p i en Lædske, vil Ligevægten forstyrres, 

idet venstre Side af Vægten synker; men Ligevægten kan 

atter bringes tilveie, naar man netop fylder Hylstret c med 

den Vædfle, som indeholdes i Karret, og altsaa tilfoier en 

Vædflemasse, der netop indtager ligesaa stort Rmn som Legemet.

Af denne Lov folger igjen folgende andre:

Et Legeme, som veier ligesaa meget som en Vædske med 

samme Rumfang, vil være i Ligevægt naar man sænker det i
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Vædflen, det vil sige det hverken stiger eller falder deri. Dog 
vil det være meget vanskeligt at opnaae en saadan Ligevægt, 
da den mindste Afvigelse fra den rette Vægt vil bringe Lege
met til at stige eller synke.

Et Legeme, som veier mere end et ligesaa stort Rnmsang 
af Bædften, vil synke, et, som veier mindre, flyde ovenpaa.

Naar et Legeme flyder ovenpaa en Vædffe vil det være 
saa dybt sænket deri, at den uddrevne Vædffemasse veier lige- 
saa meget som Legemet selv. Afveies ligestore Mængder af 
forfljellige Træsorter, som flyde paa Vand, ville de indsænkede 
Rnm være lige for alle.

( 87. Naar et Legeme flyder paa en Vædfle, vil det ikke 

nodvendigviis være i Ligevægt om det end er tilbørligt ned
sunket deri. Legemets Lægt kan nemlig tænkes forenet i dets 
Tyngdepunkt; Vandets opadgaaende Tryk, Opdriften, som 
er ligestor med Lægten, kan tænkes virkende i Tyngdepunktet 
af den Uddrevne Vandmasse, og man indseer, at disse to 
Kræfter fint fimne ophæve hinanden, naar de virke i den 
samme Linie. Som Folge heraf kan Legemet fim være i 
Hvile Paa Vædskens Overflade, naar Legemets Tyngdepunkt 
og Tyngdepunktet af den uddrevne Vædskemasse ligge i den 
lamme lodrette Linie. Ligevægten kan imidlertid enten være 
stadig eller Ustadig, det forste naar TyngdepUnktet i Legemet 
ligger lavt, det sidste naar det ligger forholdsviis hoit. Hvor 
det derfor er af Vigtighed at give et Legeme stadig Ligevægt 
paa en Vædske sorger man for at bringe dets Tyngdepunkt 
saa dybt ned som muligt. Bed Skibene opnaaes dette ved 
Ballast. Herpaa beroer det, at Iisbjergene, naar en Deel af 
dem, som er nedsænket i Vandet, efterhaanden smelter, foSlime 

ud af Ligevægten og plndseligt indtage en ny Hvilestilling, 
hvorved Skibe i deres Nærhed Udsættes for stor Fare.

Bestemmelse af Legemernes Vægtfylde.

' Det er i Indledningen (il) sagt, at man ved

5
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Vægtfylden af et Legeme forstaaer Forholdet imellem Legemets 

Vægt og Vægten af et ligesaa stort Rnm fyldt med Vand. 

Naar her nævnes Vand menes reent destilleret Vand, thi det 

Vand, som sindes i Naturen indeholder snart een, snart en 

anden Bestanddeel oploft, for det meste Kalk, og eftersom 

disse stemmede SUbstanser findes i stsrre eller mindre Mængde, 

veier et vist Rumfang Vand mere eller mindre. Fremdeles 

maa der tages Hensyn til Varmegraden, da et vist Rinn op

tager en desto mindre Vægt af Vand jo stærkere dette er Ud

videt. Af GrUnde, som senere flUlde omtales, har man ved

taget at lægge Vandets Vægt ved 3° til Grund for Vægt

fyldebestemmelser, og naar da et Legemes Vægtfylde siges at 

være 5, forstaaes derved, at det veier 5 Gange saa meget 

som et ligesaa stort Rmn fyldt med destilleret Vand til 3 

Graders Varme.
87. Sknlde man nu bestemme Vægtfylden af et Legeme, 

maatte man paa en Vcegtsiaal bestemme dets Vægt og det 

kom da an paa at finde, hvormeget en Vandmasse, som ind

tog det samme 91um, vilde veie. Men det er viist (84), at 

Legemet, naar det sænkes i Vand, taber netop saameget i 

Vægt som den Vandmasse, hvis Plads det indtager, veier. 

Er Legemet da en Metalklnmp, kan man ophænge det ved et 

Haar eller en fiin Metaltraad under den ene Skaal paa Væg

ten, sænke det i Vand og veie det igjen i denne Tilstand. 

Havde Legemet nu i Luften veiet 385 Vægtdele, i Bandet 

350, vilde det altsaa have tabt 35 Dægtdele ved at sænkes i 

Vandet, og dets Bægtfylde vilde da have været 3S8/35 

eller 11.
<88. Det er dog ikke altid man kan bruge denne simple 

Fremgangsmaade. Naar det saaledes var Sand eller et an

det fiintfordeelt Legeme, hvis Vægtfylde stulde bestemmes, 

kunde man for at veie det i Vand indeslutte det i en foroven 

gjennemhUllet Metalbosse, som da maatte hænge ned i Van

det ved begge Vejninger. Kork eller et andet Legeme, som 

flyder ovenpaa Vandet maatte for at veies i Vandet forbindes
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med et tungere Legeme, hvis Vægttab man kjender, og har 
Pægt nok til at trække det lette Legeme ned i Vandet.

Det vilde dog blive for vidtløftigt her at omtale alle de 
Tilfælde, som kunne indtræffe; man maa vide at afpasse 
Fremgangsmaaden efter Beskaffenheden af Legemet og den 
Nøjagtighed, som skal opnaaes.)

89. Til at bestemme Vægtfylden af en Vædfle kan 

man benytte en Flaske med tilsleben Glasprop. Man be- 
| stemmer da ved Veining, hvormeget Vand og hvormeget af

Vædsken den rummer, og Vædskens Vægt divideret med Van
dets Vægt giver da den forstes Vægtfylde. For Bekvemheds 
Skyld har man indrettet Flasker til dette Brug saaledes, at 
de netop rumme 1000 Vægtdele Vand; viser det sig da, at 
en saadan Flaske rummer 789 Vægtdele af en Vædfle, bliver 
dennes Vægtfylde 789/iooo, eller som det ogsaa skrives 0,789.

Samme Fremgangsmaade anvendes tilsat bestemme lilft- 
formige Legemers Vægtfylde, hvorom siden mere.

90. Naar man ikke attraaer en meget stor Nøjagtighed 
I kan man bekvemt benytte de saakaldte Flydevægte (Aræo-

metere) tit denne Art af llndersogelser. Til at bestemme 
faste Legemers Vægtfylde anvender man det i hosstaaende
Figm afbildede Redskab, som bestaaer af et hunlt Legeme

A af Glas eller 'Metal, der forneden bærer en 
Kugle B fyldt med Hagl eller Qvægsolv, og for
oven en tynd Stilk, hvorpaa en lille Skaal D er 
befæstet; under Knglen L er ligeledes ophængt en 
Skaal E. Det hele Redskab maa flyde ovenpaa 
Land og kun sænke sig saa dybt deri at endnu 
en Deel af A staaer over Vandets Overflade; 
Kuglen B tjener til som Ballast at holde det i 
opreist Stilling.

Skal man nu ved Hjælp heraf bestemme 
Vægtfylden af et fast Legeme, maa dette veies. 
Til den Ende kan man lægge Vægtlodder paa
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Staaten D indtil Instrum entet, som flyder paa Vand, bliver 

sæ nket til et paa Stilken anbragt M æ rke G ; vi ville antage, 

at dertil behøvedes 274 Væ gtdele. Væ gtlodderne tages da af 

og i deres Sted læ gger m an Legem et, som m aa veie m indre, 

og N æ gtlodder indtil R edskabet atter er sæ nket tit M æ rket. 

Antag da, at vi fornden Legem et havde m aatte t læ gge 31  

Væ gtdele paa Staaten , saa m aae begge D ele tilsam m en veie  

ligesaa m eget som de 274, og Legem et veier altsaa 243 Væ gt

de le . Tages nu Legem et af Skaalen I) og læ gges ned m ider 

Bandet paa Skaalen E, vil M æ rket C stige op over N and- 

flo rpen; for at bringe det tilbage m aae vi læ gge Bæ gtlodder 

paa I), og faae derved Legem ets Væ gttab i Vand at vide. 

Sæ t nem lig , at vi foruden de 31 Væ gtdele fra for nu m aatte  

læ gge 27 Væ gtdele paa Skaalen b, saa vilde dette væ re  

Legem ets Væ gttab i Band, og dets Væ gtfy lde vilde blive  

243 /< i7 eller 9. X

91. x$il m an bruge Flydevæ gten til at bestem m e Væ gt

fy lden af en Væ dste, borttages Skaalen E, som hertil er 

overflød ig; m en m an m aae kjende Væ gten af Itedstabet selv. 

Lad denne væ re 720 Bæ gtdele. Bringer m an R edflabet i 

Band og læ gger Lodder paa D indtil C ligger i Vandskorpen, 

veed m an (84), at Væ gten af den uddrevne Vandm asse er 

lig Væ gten af R edskabet og de paalagte Væ gtlodder, saa at, 

naar disse belobe sig til 280 Væ gtdele , vilde den uddrevne  

Bandm asse veie 720 +  280 eller 1000 Væ gtdele. Bringer 

m an derpaa R edskabet ned i den Væ dste, hvis Væ gtfy lde fla l 

bestem m es og atter ved at læ gqe Væ gtlodder paa D sæ nker det 

til M æ rket, vil Væ gten af den U ddrevne Vcedskem asse findes  

paa sam m e M aade som for. H avde m an saaledes m aatte t 

læ gge 395 Væ gtdele paa Skaalen , vilde Væ gten af den U d 

drevne Væ dflem asse have væ ret 720 + 395 eller 1115. 

D enne Bæ dskem asse indtager sam m e R um som Vandm assen  

for, og m an finder altsaa Væ gtfy lden at væ re ins /iooo, eller 

som det ogsaa skrives Lm .
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92. Ofte bruges en egen Art af Flydevægt, som meget 
hurtigt angiver Vægtfylden af en Vædske, men rigtignok ikke 

meget noiagtigt. Den er afbildet i hosstaaende 
Figur og bestaaer ligesom den foregaaende af et 
hnult Legeme A, der forneden bærer en Ballast
kugle B, men foroven en lang inddeelt Stilk CD. 
Naar man sætter dette Redskab i en Vædske, vil 
det sænkes saa dybt, at den Uddrevne Vædske- 
masse ve i er ligesaa meget som det selv. Da man 
saaledes i alle Tilfælde faaer Uddrevet den samme 
Vægt af Vædflen, vil dennes Vægtfylde være 
desto mindre jo dybere Flydevægten synker deri 
Dersom saaledes Redskabet i Vand sank til C og 
enhver as Stilkens Inddelinger var Vi oo af Rum

fanget imder C, vilde man let funne sinde Vægt
fylden af en Vædske, hvori det sank til enhver

anden Inddeling. Synker det f. Ex. i en Vædske til ben 
f e Streg over C, vil en Vædskemasse, som veier ligesaa 

jet som 100 Rumdele Band, indtage 130 Rumdele; 100 
Rumdele deraf vilde altsaa kun vcie w,7i3o af 100 Rum deje 
Vand og denne Brok vil være Væd skens Vægtfylde. Hvis
Redskabet derimod fim blev sænket til den 12te Streg unbg; 
C vilde Væd sken mi kun indtage 88 Ohunb,cle og dens Vægt
fylde vilde være 100 ss. ' ' ■ < "' ; 

Som oftest anvender man dog dette Redflab til at be
stemme Værdien af en Vædske, naar denne staaer i Forbin
delse med Vægtfylden. Da Vandets Vægtfylde saaledes er 
1, Vægtfylden af vandfri Viinaand (Spiritus) 8/io, vil Bran^ 
deviin, Blandingen af begge faae desto mindre Vægtfylde, jo 
mere Viinaand den indeholder, jo større dens Værdie er. 
Man bruger da denne Art af Flydevægt som Brændeviins- 
prover (Alkoholometer), men i saa Fald bliver Stilken ind
deelt saaledes, at man seer, hvormegen Viinaand der 
findes i Blandingen. En Saltopløsning faaer i Reglen desto
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stsrre Vægtfylde, jo mere Salt den indeholder og derfor kan 

ogsaa denne Flydevægt brnges tit Saltprover (Saltspindel).

93. Folgende Tabel giver en Oversigt over forfljellige 

Legemers Vægtfylde. De Tal som staae foran Commaet ere 

Hele, de, som staae bag det ere Hundrededele.

a. Faste Legemer.

Asphall 1,10 Perle, orientalsk 2,62

Beeg, hvid 1 ,n / Platina 19,50 -21,74

Been, Knogler 1,66 Porcellain 2,39

Bly 11,59 Qvarts 2,65

Blyant, Graphit 2,14 S and steen 1,90—2,70

BrUUnkul 1,28 Smor 0,94

CaoUtschtlk 0,92 Staal 7,80

Diamant 3,55 Stearin 0,97

Elphenbem 1,80 — 1,92 Steenkul 1.2—

Fedt, forskj. Slags 0,90—1,00 Sukker, hvidt lu
Flintesteen 2,60—3,00 Svovl 1,98—VM

Glas, BoUteille- 2,73 Sølv, stobt 10,11

Granit 2,50—3,06 — hamret 10,45

Mld 1 9,26 Teglsteen 1,4—2,21

Jis 0,93 Tin 7,29

Jern, smedet 7,79 Træsorter

stobt 7,21 Ask 0,67—0,85

Kalk, brændt 1,84 Birk, tort 0,50—0,64

Kobber, stobt 8,90 Bog 0,60—0,85

Kogsalt 2,09 Eeg 0,61—0,85

Kridt 1,80—2,66 El 0,49—0,68

Leer 1,80—2,00 Fyr- 0,34—0,55

Marmor 2,70—2,84 Kork 0,24

Meel, Hvede- 1,56 Pære 0,66—0,73

Messing, stobt 7,80—8,44 Vismnth 9,65

— hamret 8,51 Vox 0,97

Nysolv 8,56 Zink 6,90—7,20
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b. Draabeflydende Legemer.

Blod 1,06 ‘ Terpentinolie 0,87

Honning 1,45 Qvægsolv 13,60

Melk 1,03 Sovand 1,02- - 1,04

Olier — fra det dode Hav 1,23

^omolie ((92 Viinaand 0,79

Linolie 0,94 Mher 0,72

Roeolie 0,91 Dl 1,03

Det forstaaer sig, at Varmegraden har betydelig Indfly

delse paa Vægtfylden, navnlig for de draabeflydende Legemer, 

hvoraf nogle Udvide sig meget stærkt.

94. Vægtfylden er et Kjendemærke ved Hjælp as hvilket 

man ofte kan fljelne imellem to Legemer, som ellers ligne 

hinanden. Ofte kan man ogsaa ved Vægtfylden opdage For

falskninger. Da saaledes Guldets Bægtfylde er 19, Selvets 

10, Kobberets 9, vil allerede en lille Tilsætning af Solv 

eller Kobber til Gilldet kjendeligt formindske dettes Vægtfylde. 

Fremdeles da Tin har en Vægtfylde af 73.io, Bly en Vægt

fylde af ll4/io, vil en Forfalskning af Tin med Bly strax 

robes. Man kan imidlertid ikke af Bestanddelenes Vægtfylde 

beregne Blandingens, da der som oftest finder en Sammen

trækning Sted idet Blandingen Udfores. Saaledes ville 52 

Potter Viinaand og 50 Potter Vand blandede med hinanden 

give omtrent 100 Potter Brændeviin.

Kjender man et Legemes Vægtfylde kan man let finde 

hvormeget et vist Rum opfyldt as dette Legeme vilde veie. 

Da nemlig 1 Kubikfod Vand veier omtrent 62 Pund, vil en 

Kubikfod Stobejern, hvis Vægtfylde er 7'/s veie 7Vs x 62 

eller omtrent 446 F. Ligeledes kan man af et Legemes 

Vægt og Vægtfylde let beregne, hvor stort Mm det indtager.

95. Det indsees let, at en Vædske vil synke tilbmlds i 

en anden, eller flyde ovenpaa eftersoin den har storre eller

mindre Vægtylde. Bringes i samme Kar flere Vædfler, der 

have forskjellig Vægtfylde, men ei kunne blandes med hin-
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anden, vil ben vægtfyldigste (c ir c sig ned erst og ovenpaa den 
de øvrige efter Orden. Saaledes kunne Qvægsolv, en Op
losning af Potaske i Viinaand og Steenolie stille sig den ene 
ovenpaa den anden, og naar man ryster dem sammen vilde 
de igjen skilles ad og indtage den forrige Stilling. Herpaa 
beroer ogsaa det saakaldte Hexebæger, et Bæger med huul Fod, 
der staaer i Forbindelse med Bægerets Hmllning ved eet eller 
flere smaa Haller. Fyldes forst Foden med Min og man 
derpaa skjænker Band i Bægeret, vil Vandet paa Grund af 
sin storre Vægtfylde synke ned i Foden medens Vinen, der 
har den mindre Vægtfylde stiger op i Bægeret, og for den, 
der ei fjenber Sammenhænget, seer det efter nogen Tids For
lob nd som om Vandet var forvandlet til Viin.

De saakaldte Cartesianske Djævle ere hale Glasdnkker, 
der forneden have en fim Aabning, hvorved man kan fylde 
dem med saa meget Vand, at de netop kunne flyde ovenpaa 
Vandet. Sætter man dem nu i et Glas med Vand, som 
overbindes med et Stykke Caontschnk, og man trykker med 
Fingeren paa dette vil Trykket meddele sig igjennem Öliften 
og Vandet i Glasset til Vandet og Lllften i Dukkerne. 
Denne sidste vil blive noget sammentrykket, der trænger mere 
Band ind i Dukken, som derved faner en storre Vægt og synker. 
Saasnart Trykket horer op Udvider atter Luften i Dilkken sig, 
driver det indtrængte Band ub og Dukken vil igjen stige op 
til Overfladen.

96. Skjondt de fleste Mennesker have en mindre Vægt
fylde end Vandet, fordres der som bekjendt en særegen Ovelse 
for at kunne svomme. Gmnden dertil er i det Væsentlige 
ben, at Menneskets Vægtfylde er saa nær lig Vandets, at 
dette, naar han flyder deri, tilspærrer Mund og Næse og der
ved forhindrer Aandedrættet. Det er kun ved at lægge Ho
vedet tilbage, saa at Mand og Næse komme overst, at man i 
længere Tid kan vedblive at flyde paa Vandet. Under Svom- 
ningen kan dette dog ei strække tit, men man er nødt til idet 
man ved at bevæge Hænder og Fodder driver Vandet tilbage
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for selv at komme fremad, tillige at give det en nedadgaaende 
Bevægelse, hvorved man selv bliver loftet noget hoiere. Man 

svømmer lettere i salt Vand end i fersk, da hiint har en 

storre Vægtfylde end dette.

Vader man i dybt Vand, bliver man i saa hoi Grad 

baaren af Vandet, at Gangen bliver yderst langsom, da Fal

det derved meget forsinkes; tillige staaer man usikkert og kan 

let kastes om af Bolger eller Strømninger, hvorfor det for 

den, der ei kan svømme er temmelig farligt at vove sig 

langt nd.

Fiskene kunne efter Behag stige eller synke i Vandet ved 

Hjælp af Svømmeblæren, der ligger langs ad Rygraden og 

kan fyldes mere eller mindre med Lilft. De drive sig fremad 

i Vandet ved Hjælp af Halen og bruge Finnerne i det Væ

sentlige kun til at styre med.

Bædskernes Sammenhæng og Vedhængning.

96. Dypper man Glas, Træ eller Metal i Vand, ville 

disse Legemer befilgtes af Vandet, det er, de blive oøerhufne 

Nled en Vandhinde, som paa Grund af at Bandets Vedhæng

ning til det faste Legeme har Overvægt over Vanddelenes ind

byrdes Sammenhæng, skiller sig fra de øvrige Vanddele, naar 

Legemet tages op af Vandet igjen. Det Samme indtræffer, 

naar man dypper Tin eller Bly i Qvægsolv. Ere Legemerne 

ovcrtrukne med en Hinde af Fedt, finder BefUgtningen ikke 

Sted, ikke fordi der nu ingen Vedhængning er, men forbi 

Sammenhænget har Overvægt over Vanddelenes Vedhæng

ning til Fedtet. Det Samme indtræffer, naar man dypper 

Glas eller Træ i Qvægsolv. Det er i Indledningen omtalt, 

at man kan betragte Sammenhængskraft og Vedhængning som 

tiltrækkende Kræfter, der kun virke i umærkelig smaa Afstande.

97. Det er viist, at Overfladen af en Vædfke, der fun 

Paavirkes af Tyngden, er et vandret Plan; men betragter man 

nærmere Overfladen af en Lædske i eet eller andet Kar, seer
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man, at den i Nærheden af Karret krummer sig ganske kjende- 

ligt, saa at andre Kræfter end Tyngden her maae være virk

somme. Afvigelsen kan let forklares ved Vædskedelenes ind

byrdes Sammenhæng og deres Vedhængning til Karret.

Har man saaledes Vand i et Kar af 

Glas eller et andet Stos, som befugtes 

deraf, hæver Vandet sig op ved Karrets 

Sider som i Figuren A. Granden hertil 

er, at en Dædfledeel a har større Ved

hængning ved Karret end til Nabodelene 

i Vædsken, eller tiltrækkes stærkere af Kar

ret end af de nærliggende Vædskedele. Den vil derfor drages 

nærmere ind imod Karret og maa, for at funne dette, stige. 

Det indsees ogsaa let, at ResUltanten af de Kræfter, som virke 

paa a, vil faae en Retning som ac, paa Gmnd af Vedhæng

ningens Overvægt, og lodret paa denne ResUltant maa Over

fladen stille sig. I storre Afstand fra Karrets Side taber denne 

Indflydelse sig og Doerflaben nærmer sig mere og mere til at 

blive et vandret Plan; den bliver saaledes huul.

Besagter Vædsken derimod ikke Kar

ret saaledes som Tilfældet er med Qvæg- 

solv i et Glaskar eller med Vand i et 

Kar indvendig overtrukket met) Fedt, stiller 

Overfladen sig som i Figuren B. Her 

har nemlig Sammenhængskraften Overvægt 

over Vedhængningen, Vædskedelen b vil

drages bort fra Karret, og Overfladen vil derfor i Nærheden 

deraf synke. Resultanten af Kræfterne faaer Retningen bd, 

Overfladen maa staae lodret paa den, og bliver udbuet.

Jo snevrere Karret er, desto mere vil denne Indvirkning 

af dets Sider strække slg over hele Overfladen og i meget 

snevre Glasror seer man derfor Vandet at staae med en huul, 

Qvcegsolv med en ubbuet, omtrent halvkugledannet Overflade. 

I saadanne Ror, Haarror, viser Virkningen sig altsaa tydeligst, 

og man har derfor kaldet den Haarrsrsvirkning.
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98. Sænker man et snevert i begge Ender aabent Ror 

med den ene Ende ned i en Vcedfle, viser det sig, at denne 

stiger et Stykke op i Roret, hvis den befugter det; men i 

modsat Fald trykkes ned og kommer til at staae lavere indeni 

Roret end Udenfor. Grunden hertil er Krnmningen af Væd-

Er a nemlig en Vanddeel i en plan 

Overflade, vil den paa Grund af Sam

menhængskraften tiltrækkes af Nabodelene 

under den og alle disse Tiltrækninger, ville 

danne en ResUltant aa', der bevirker et 

storre Tryk paa Vædskens Overflade end 

Vægten af a alene vilde frembringe. Er 

Overfladen udbUet som ved b, ville Til

trækningerne alle komme til at virke mere 

nedad og Resnltanten bb' bliver derfor 

storre end aa'. Naar Overfladen derimod 

er huul, som ved c, ville nogle af Til

trækningerne komme tit at virke opad, 

modarbejde de andre, og Resilltanten cc' 

bliver mindre end aa'.

Man seer heraf, at Vcedstens Over

skens Overflade.

flade altid Udover et Tryk paa dens Indre 

men at dette Tryk ved en udbnet Overflade er storre, ved en 

hnnl mindre end ved en plan.

Lad nu A være et Ror, som befugtes af en Vædske, saa 

maa, naar Ligevægt skal sinde Sted, Vædsken i Roret staae 

saa meget hoiere end udenfor, at 

Vægten af den loftede Vædskesoile 

holder Ligevægt med den ved Over

fladens Hnling frembragte Formind- 

flelse i Tryk. Man indseer let, at 

denne Formindskelse er desto storre jo 

stærkere Overfladen er krummet og alt- 

saa jo snevrere Reret er, og man

■
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forstemer deraf at Bædsken stiger hoiere 
i et snevcrt Ror end i et vidt. Lige
ledes indsees at Vædsken, naar den 
ikke befugter Roret og altsaa staaer 
med lldbnet Overflade, vil staae lavere 
indvelldigt end Udvendigt, som ved B, 
og at den vil være desto mere ned
trykket jo snevrere Roret er.

En nærmere Betragtning as Forholdene, som dog her 
vilde fore os for vidt, viser, at Afstanden imellem den ydre 
og indre Overflade, er 2, 3, 4 Gange saa stor, naar Rorets 
Didde er 2, 3, 4 Gange saa lille, og Erfaringen har ganffe 
bekræftet denne Lov.

Naar Vædfken befugter Roret, har det Stof, hvoraf dette 
er forfærdiget, ingen Indflydelse paa Vædskens Hoide deri; 
thi da Rorets Indre overtrækkes med en Hinde af Vædsken, 
er det egentlig denne, som lofter den ovrige Vædskemasse.

Man funbe fristes til at vente, at de mindre vægtfyldige 
Vædsker maatte stige til sterre Holder i et Ha arror; men dette 
er dog ikke Tilfældet, da Hoiden ikke beroer alene paa Trykket 
af Vædflesoilen, men ogsaa paa Sammenhængskraft og Ved
hængning, der ikke staae i noget bestemt Forhold tit Vægtfylden. 
Ligeledes viser det sig, at en Forsgelse i Varmegrad, ffjondt 
ben i Neglen formindsker Vædskens Vægtfylde, ogsaa i Reglen 
formindsker dens Stigning i Haarror.

99. Gyder man Vand i et Kar, som befugtes deraf, 
bliver Overfladen himl i Nærheden as Karret og dette bliver 
ved naar Karret efterhaanden fyldes; indtil Vædskens Kant 
naaer til Karrets Rand. Er denne nu vandret, kan man ved 
at gyde Vand til, Draabe for Draabe, faae Hmilningen til 
at forsvinde og Vandet staaer da med en fUldkommen plan 
Overflade. Raar Randen er tør, saa at den ikke særdeles let 
befugtes, kan man enbiiu bringe mere Vand i Karret, og det 
vil da staae med en iibbuet Overflade, hvorimod det, naar 
Randen er vaad, strax lober over.
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100. Det er ikke alene regelmæssige Ror, som de om

talte, ved hvilke Haarrorsvirkningen yttrer sig, men alle snevre 

Mellemrum have en lignende Indflydelse paa Vcrdflerne. Dette 

er Grunden til at Trykpapir, Klæde, Svamp o. s. v. stlge 

Vand op i sig. Er Papiret blot svagt befugtet med Olie, 

stiger det ikke mere Vand; ikke fordi Mellemnlmmene ere til

stoppede, men fordi Fedthinden paa Papirets Trevler i hoi 

Grad formindsker Vandets Vedhængning. Saaledes gsores 

ogsaa Klæde og andre Toier vandtætte ved at behandle dem 

med en fedtet Substans, der forhindrer Besngtningen. Ind- 

gnider man Haanden i Hexemeel, som tun meget vanskeligt 

befugtes af Nand, kan man dyppe den i Vandet Uden at den 

bliver vaad og i et Torklæde af temmeligt aabent Lærred som 

er indgnedet med Hexemeel, kan man hælde Vand Uden at 

det lober igjennem, naar Trykket Mot ikke er for stort.

101. I nogle Tilfælde kan Haarrorsvirkningen frem

bringe tilsyneladende Tiltrækninger og Frastødninger, selv i en

kjendelig Afstand.

Naar saaledes to Legemer, 

A og B, flyde paa en Bædske, 

der ikke befugter dem, ville de 

nærme sig til hinanden, fordi 

Vcedsten staaer lavere imellem dem 

end Udenfor, og de altsaa ud

vendig fra modtage storre Tryk 

end indvendig fra.

Ligeledes ville to Legemer, 

0 og 1), der begge befugtes af 

Vædsken, nærme sig til hinanden; 

thi Krumningen af Overfladen 

imellem de to Legemer bærer 

Bædflesoilen, som altsaa ikke 

kommer til at trykke Udad tit 

Siderne, men den Formindftelse 

i Tryk, Overfladens Figur frem«
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bringer, formindsker endnu yderligere Sidetrykket, saa at Le

gemerne trykkes mindre indvendig fra end Udvendig fra, og 

nærme sig til hinanden.

Naar derimod det ene Legeme, E, befugtes af Vcedflen, 

det andet, F, ikke, ville de fjerne sig fra hinanden; thi F vil 

forhindre Overfladen paa Indersiden af E at blive saa hUul 

som Udvendigt, saa at E vil drages Udad, og E vil forhindre 

Overfladen paa Indersiden af F at trykkes saa langt ned som 

udenfor og F vil derfor trykkes Udad.

Heraf forstaaes det, at en vaad Korkeprop, som flyder 

paa Vand drages hen til Siden af Karret; men overfyldes 

dette (99) vil Proppen fjerne sig fra Randen. Tømmerstokke 

som flyde paa Vand lægger sig af denne GrUnd op ad hin

anden.

102. Haarrorsvirkningen tjener ogsaa til at forklare, at 

man kan bringe et Legeme, som har ftorre Vægtfylde end 

Bandet til at flyde derpaa. Lægger man nemlig meget for

sigtigt en ganfle tor Synaal eller et lille tort Stykke Metal

blik paa Vandets Overflade, ville disse ikke'synke tilbUnds; 

thi da de ikke befUgtes, trykke de blot en Fordybning i Over

fladen, og naar denne er saa stor, at Vægten af det Vand, 

som vilde fylde den er lig det lille Legemes Vægt, bliver dette 

baaret as Trykket. Er Legemet derimod befugtet eller dets 

Vægt er betydelig, gjennembryder det strax Overfladen og synker 

tilbUnds.

103. Naar to Vædsker, der hmne blandes med hinanden 

holdes adskilte ved en pores Hinde, f. Ex. en Blære, en tynd 

Plade af Træ eller Gips, ville de begge trænge igjennem 

Hindens Porer og blande sig med hinanden indtil Blandingen 

paa begge Sider er ems. Men ved denne Blanding vil som 

oftest den ene af de to Vædsker hmtigere end den anden gjen- 

nemtrænge Hinden, saa at Vædskemængden forsges paa den 

ene Side og formindskes paa den anden. Dette viser sig 

tydeligt, naar man binder en Blære over den vide Munding
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af en Tragt med langt Rsr, som i 

Figmen, og i omvendt Stilling fylder 

den til a med en Oplosning af Salt, 

Gummi, SUkker eller Lnnaand, saa 

vil den være ganske tæt. Men naar 

man da sænker Blæren i en Skacü 

med Vand, seer man strax, at Over

fladen ved a, langtfra at synke, tvert- 

imod stiger, hvoraf man seer, at Van

det i Skaalen, endogsaa trods Tyngden 

trænger ind igjennem Blæren; men

da man tillige snart kan paavise Tilstedeværelsen af den anden 

Vædske i Skaalen, viser det sig, at begge Vædsker, rigtignok 

langsomt, bane sig Vel igjennem Blæren i modsatte Retninger. 

Den Heide, hvortil Vædsken i Roret kan drives, er betydelig, 

saa at den Kraft, hvormed Blandingen foregaaer, ni aa være 

meget stor.

Fylder man et Glas med Brændeviin, lukker det med en 

Blære og sætter det ned i et Kar med Vand, vil Blæren efter 

nogen Tids Forlob spændes stærkt Udad, hvorved ligeledes en 

Indtrængning af Vandet paavises. Tager man efter en Dags 

Tids Forlob Glasset Ud og med en Naal stikker et lille Hul 

paa Blæren, vil der ved dennes Spænding fremkomme et Vand

spring, som kan naae til flere Fods Hvide.

Denne Vædskernes Gjennem gydning (Endosmose) 

spiller en vigtig Rolle ved Planternes og Dyrenes Ernæring, 

da det er paa saadan Maade at Planterne optage JordbUndens 

Fugtighed og afgive de forbrugte Safter, det er paa saadan 

Maade at de ernærende Vædsker fra Tarmekanalen og Maven 

optages i Blodet, og atter paa saadan Maade at de forfljellige 

Organer af Blodet optage de Stoffer, som tjene til at for

nye dem og vedligeholde deres Virksomhed.
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Vådskernes Udvidelse ved Varmen.

104. Hvorledes man kan paavise, at Vædskerne Udvide 

sig ved Varmen er allerede omtalt i Indledningen (17). For 

noiagtigt at bestemme hvormeget de udvide sig ved Varmen, 

kan man benytte en lignende Fremgangsmaade. Tænker man 

sig Oloret i hosstaaende Fignr til et vist Punkt fyldt 

med Bædske, og man iforveien ved Veining af ind

bragt Qvægsolv havde fundet, at 1 Linie af Roret 

optog netop Vioooo af den Bædskemængde, Roret 

indeholder, saa kunde man blot opvarme Otoret til 

en vis Barmegrad, see hvormange Linier Vædsken 

stiger og den vilde da have Udvidet sig ligesaa mange 

Titusindedele. Herved maa dog bemærkes, at Roret 

tillige Udvider sig, saa at det indeslutter et større 

RUM ved en hoiere Varmegrad end ved en lavere. 

Man maa derfor i Forderen have bestemt Glassets

Udvidelse og da lægge denne til den Udvidelse, Dcrdflen Umid

delbart har viist.
Lad os forestille os at Vædsken ved at opvarmes 40 Grader 

var steget 153 Linier i Roret, saa vilde dette, hvis Glasset ei 

Udvidede sig paavise, at den ved en saadan Opvarmning ud

videde sig 153/iooo af sit oprindelige Rum; men har man 

i Forveien fundet, at Glasroret Udvider sig s/iooooo for hver 

Grad, altsaa J20/iooooo eller 12/ioooo for 40 Grader, vil Bæd- 

skens virkelige Udvidelse blive 153 + 12 eller 165 Titusindedele.

105. Ved meget omstændelige Forsøg, hvis Enkeltheder 

vi ikke godt tzer kunne meddele, har man bestemt Ovægsolvets 

Udvidelse og fUndet, at det imellem Topnnkt og Kogepunkt 

Udvider sig temmelig eensformigt og omtrent V4440 for hver 

Grad; ved hoiere Varmegrader Udvider det sig desto stærkere, 

jo hoiere Varmegraden er. De fieste andre draabeflydende 

Legemer Udvide sig derimod hoist usevnt, dog i Reglen stærkest 

ved de høiere Varmegrader, og Ujevnheden er ftorst ved de 

Vædster, der lettest komme i Kog.
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Vandet forholder sig paa en ganfle særegen Maade, thi 

ved at opvarmes fra O til 3Va Grad trækker det sig sammen 

og begynder forst at Udvide sig naar det opvarmes stærkere. 

Afkjoler man Vandet meget langsomt kan man bringe dets 

Teinperatm til at synke omtrent 15 Grader under O Uden at 

det fryser, og ved hele denne Afkjoling vedbliver det at udvide 

sig. Vandets Sammentrækning ved Opvarmningen fra O til 

3 Vs Grad er vel kun meget ringe, den er nemlig hin 1 ssso, 

men spiller dog, som snart skal vises, en meget vigtig Rolle 

i Naturens Hmlsholdning.

106. Ved Udvidelsen, der bevirker, at det samme Nnm 

indeholder en mindre Vægt, bliver natUrligviis Vædskens Vægt

fylde formindflet og i Reglen vil man derfor i et nogenlunde 

hoit Kar fyldt med Vædske ved Overfladen finde en hoiere 

Varmegrad end ved Bllnden.

Dette Forhold viser sig tydeligt 

naar man nedenfra opvarmer Vand 

i et saadant Kar, i Særdeleshed 

naar man i Bandet har Udrort Grums

dele, f. Ex. TvrvegrUms eller siint- 

stodt Nav, som i længere Tid holde 

sig svævende i Vandet og folge Nabo

delenes Bevægelser. Opvarmningen 

vil nemlig da forst træfse de Band

dele, som ligge nærmest ved Bunden 

lige over Flammen, de udvide sig 

og stige tilveirs, medens de koldere 

Bædstedele ftrømme til fra alle Sider,

opvarmes, stige og saa fremdeles. Naar de opvarmede Bædske- 

dele ere stegne til Overfladen udbrede de sig til alle Sider og 

synke ved Karrets yderside ned for paany at opvarmes ved 

Bunden. Der fremkommer altsaa Strømninger i Vandet om

trent som Figuren viser, og de Udrørte Grumsdele gjore det 

MUligt med Diet at folge Strømningernes Gang. Betragter 

vlan Overfladen note seer man i Midten af denne en ringe

6
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Ophoining, foraarsaget derved, at den varme Vandsoile i Midten 

ei er tilstrækkelig til at holde Ligevægt med de koldere.

Afkjolede man Vandet i Overfladen vilde lignende Strøm

ninger fremkomme, men i modsat Retning.

Disse Strømninger bidrage i hot Grad til at paaskynde 

Vandets Opvarmning eller Afkjoling. Dersom man derimod 

opvarmede det ovenfra, ved f. Ex. paa Vandets Overflade at 

gyde et Lag af varm Olie, vilde de opvarmede Danddele blive 

foroven, og Varmen vil fun trænge meget lidt ned t Vandet. 

Paa lignende Maade vil en Afkjoling fra neden fun virke paa 

de allernærmeste Vanddele.

Herved er det imidlertid fomdsat, at Vandet Udvider sig 

ved Opvarmning og trækker sig sammen ved en Afkjoling; 

men imellem O og 3',2 Grad sinder det modsatte Sted. I 

dette Mellemrum vil altsaa en Opvarmning nedenfra eller Af- 

kjoling ovenfra futt virke meget langsomt, hvorimod Opvarm

ning ovenfra eller Afkjoling nedenfra frembringer Strømninger 

og hurtigt vil meddele sig til hele Vandmassen.

107. Man forstaaer heraf, at Vandet i Indsoer, naar 

det om Vinteren forst er afkjolet til 3Vs Grad, kun meget 

langsomt vil afkjoles yderligere. Det er fun Paa Overfladen, 

Isen danner sig, ved Bunden vil man som oftest træffe Vand 

af 3Vs Grads Varme og der fordres en overordentlig streng 

og vedholdende Vinter, for at en blot nogenlunde dyb So skal 

bUndfryse. Om Foraaret naar Isen er smeltet opvarmes Van

det fra Lllften, Strømningerne begynde og i kort Tid har den 

hele Bandmasse naaet 3 '/r Graders Varme; men fra dette 

Oieblik hore Strømningerne paa Gmnd af Opvarmningen op 

og Vandet bliver om Sommeren langt mindre ophedet end 

den faste Jordbnnd. Havvandet viser, paa Grand af det op

løste Salt, ikke samme Forhold som det ferske Vand; men 

hindres meget i at fryse ved de store Strømninger, der føre 

Vandet fra de varmere Have til de koldere og omvendt.
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Luftformige Legemer.

108. Det er i Indledningen (15) sagt, at de luftformige 

Legemer adskille sig fra de draabeflydende ved en større Sam- 

mentrykkelighed, og derved at de Udvide sig over ethvert, selv 

nok saa stort Rnm, som frembydes for dem. At Lnften er et 

Legeme, er ligeledes viist (5), og det skal senere vises, hvor

ledes den kan veies. LUften er da et Legeme som alle andre, 

kun har den en hoi Grad af indre Bevægelighed og kan baade 

sammentrykkes og udvides i meget hsi Grad.

109. Den Last, hvori vi leve, omgiver Jorden paa alle 

Sider, og da den paavirkes af Tyngden, maa den Udove et 

Tryk saavel paa Jordens Overflade som paa alle andre Lege

mer, som omgives af den. Luftens Tryk kan paavises ved et 

meget simpelt Forsog. Et Glasror, som er nogle og tredive 

Tommer langt, et Par Linier vidt og lakket i den ene Ende, 

fyldes aldeles med Qvægsolv, tillukkes med Fingeren og stilles 

da lodret med Aabningen nedad i en Skaal med Qvægsolv.

Qvægsolvet i Roret vil da synke, men ikke 

heelt ned; det vil blive staamde, naar Over

fladen ved s ligger omtrent 28 Pariser 

Sommer*) hoiere end Overflade i Skaalen. 

I Roret ovenover Qvægsolvet er der nemlig 

ingen Luft, medens den ydre Luft udover 

sit Tryk paa Overfladen ab og altsaa holder 

Ligevægt med en Qvægsvlvsoile paa 28 

Tommers Hoide. At denne Forklaring er 

den rigtige, har man viist ved at anstille 

det samme Forsog nede paa Jordens Over

flade og i storre Holder, s. Ex. i Taarne 

eller paa Bjerge. Befinder man sig nemlig

*) Her og i det Følgende bruge vi Pariser-Tommer til at angive 

Luftens Tryk, da man aldrig dertil har brugt danste Tommer.

30 Pariser-Tommer ere paa det Nærmeste lig 31 danste.

6*
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paa et saadant ophoiet Sted, kan aabenbart den Öitft søm ligger 
lavere end ab ikke ubove noget Tryk paa Qvægsolvet, og hvis 
Forklaringen er rigtig, maa da Qvægsolvet i Roret staae lavere 
paa et hoit Sted end nede ved Jorden. Bed saadanne Forjog 
fandt man allerede for.henved 200 Aar siden, at paa Spidsen 

af et Taarn var Qvægsolvsoilen 2 Linier lavere end nede paa 
Jorden og Paa et Bjerg belob Forstjellen fig endog til 2 

Tommer.
Det beflrevne Forsog blev forst anstillet for omtrent 200 

Aar siden as Italieneren Torricelli, deraf Benævnelsen det 

Torricellifle Ror.
110. Bed Jordens Overflade holder altsaa Lnftens Tryk 

Ligevægt med eu Qvægsolvsoile paa omtrent 28 Tommers 
Hvide; men dette Tryk er ikke tit alle Tider lige stort, og da 
det i mange Tilfælde er af Vigtighed baade for physifle Under
søgelser og Vejrforhold, at bestemme Lastens Tryk, har man 
indrettet egne Instrumenter, Lufttrykmaalere eller Baro
meter e, som tjene dertil. — Det Barometer, som hyppigst 

anvendes, men rigtignok ikke til noiagtige Be
stemmelser, er afbildet i hosstaaende Figur. 
REt AB er foroven lukket, forneden omboiet 
og ender sig der i en aaben pæreformig Ud
videlse DE. Det anbringes paa et Brædt, 
hvorpaa man har afsat en Maalestok, som be
gynder ved mn, saa at man mader Hviden af 
Qvægsolvsoilen fra mn til Overfladen i Roret. 

Der er imidlertid Eet og Andet herved at 
bemærke. Man kan ikke brnge et særdeles snevert 
Iler, da Haarrorsvirkningen saa vilde bringe 
Qvægsolvet til at staae betydeligt lavere end 
det egentlig skolde og Gnidningsmodstanden i 
hoi Grad vilde hindre Qvcegsowsoilens Stigen

og Falden. Snevrere end 2 Linier bor Roret ikke være til et 
nogenlunde brugbart Barometer. Et meget vidt Ror vilde 
have store Fordele, men fordrer en stor Mængde Qvægsolv



85ONMLKJIHGFEDCBA

b liv« dnved m eget kostbart. Til sm d-K« z°d«  

te re bru8« m an fun ijdbent R °l M id stE  V idde  end 7 ti 9  

S inter, kun undtagelsesviis har m an fo rfm biget dem m ed 14  

tit 15 S inter« V idde. R m vcegzm  m aa »m trknt w c /-J ’n!c  

ttit « den tyndere, har R orc t itfe  gtm C e not. er den ta tere , 

bliver D et m indre gjM cm fW ? H *! « natm - 

(ig titi, at R um m et over Q ragfotoct i R oret e> >1 e> ,W x ,_  

fo r Lust, m en det har sine store B-m M gh-dn at opnaae dttt ~  , „v 

R oret syide« nem lig i om vendt Stifling, m tn, hvor >S -  

m an end h«ldn O v-g l°lvet betneb, »il d°z «IW «"^uft> ■ 

hind« blive H angende im ellem G las og Q v-g!o lv. ,>» ' «  >»  

jld ffe dkinie to rt m aa O vckgsolvkt koges i ie lve R Et, hvor

ved de dannede Q v-kgsolvdam p- blande sig nict> den tilbage«  

tl-vm  Lust °g lid t efter lid t rite dm m ed s.»; m en »e M k  

A.b.ide er m m  udsat s°r at R oret strm gn, W l«t !p>'d°s  

og de gistige Q v-gsolvdam pe udbrede« > ® «el|e t, m an m aa  

derfor nd ore det m ed m egen Forsigtighed.

O m nu end alt dette er iagttaget har dog det beskrevne  

Barom eter een Feil. N aar nem lig Lufttrykket fo rm indskes m l 

O væ gsolvet synke i R oret og stige ved m u, fo røges Trytket 

vil det m odsatte skee. N n sku lde m an egentlig m aale Q væ g- 

so lvso ilm fra Q væ gsslvets O verflade i U d 

videlsen  ; m en da denne ide lig t stiger eller 

fa lder m edens M aalestokken sidder fast, faaer 

m an snart M aalet fo r fto rt, snart fø r lille . 

Fejlen kan gjøres m eget ubetyde lig ved at 

gjere U dvidelsen m eget vild , m en den kan  

ogsaa undgaaes. M an fan nem lig an 

vende et lige R or opstille t i en Skaal, hvis  

Bnnd er cu Læ derpose , som hviler paa en  

Skrue, saaledes som  Figm en viser. I  Skag 

lens Laag, der natm ligviis ei m aa fln tte lu ft

et er anbragt en lodret N aal af Staal eller 

E lfcnbeen, ved hvis Spids M aalestokken be 

gynder. M an kan da ved at dreie Skruen



frem eller tilbage bringe Qvægsolvet i Staaten til at stige eller 

synke indtil Overfladen netop berører Spidsen, og da forst

maale Qvægsolvsoilens Heide.

Til noiagtige Maalinger anvendes ogsaa det 

saakaldte Hævertbarometer, som er et overalt lige 
vidt Ror, der er bolet, saa at det danner to 

parallele Grene, af hvilke den længste er luftet 

den korteste aaben. Naar det er fyldt befæstes 

det paa et Brædt, hvorpaa en vandret Linie AB 

er dragen og fra denne afsat to Maalestokke, 

den ene fra A opad mod D, den anden fra B 

nedad mod C. Man maaler da Hviden DF af 

Qvægsolvsoilen ved at maale AD og BC og lægge 

begge sammen. Ved denne Form af Barometeret 

bliver Haarrorsvirkningen kun ringe, da begge 

Grene af Roret ere lige vide.

HL Man har i Tidernes Leb udtænkt for- 

skjellige Indretninger ved Barometret, hvorved 

dets Forandringer kunde gjores mere iøjnefaldende;

men esterhaanden har man sect, at alle disse mere kunstige 

Instnlmenter vare beheftede med langt større Feil end et vel 

Udfort og noiagtig inddeelt simpelt Barometer. Af alle de 

mangfoldige Barometre af denne Art ere kmt to i Brug i vore

Dage. Det ene, det af Huyghens Udtænkte 

Dobbeltbarometer, er et Hævertbarometer AB 

med temmelig vide Grene, hvor man for at spare 

Qvægsolv har indsnevret Roret imellem Qvæg- 

solvets Overflader. Den aabne Green fortsættes 

opad ved et snevrere Ror, hvori en farvet Bædske, 

f. Ex. Biinaand er fyldt ovenpaa Qvægsolvet. 

Naar nu Qvægsolvet falder ved A maa det stige 

ligesaa meget ved B, men den farvede Vædske 

ved C vil stige saa mange Gange mere, som 

Gjennemsnitsfladen ved C er mindre end den 

ved B. Maalestokken afsættes langs ad BC, men



omvendt, da Vædfken stiger naar Barometret falder. I Tidens 

Lob sniger Viinaanden sig imellem Qvægsolv og GlaS ned 

forbi Rorets Bagt, stiger da tilvejrs, fylder Rammet over A 

med Dampe og gjor Instrnmentet ubrugeligt. Indtil dette 

fleer kan det godt bmges til at bemærke smaa Forandringer 
i Lufttryk, men ikke tit at maale dette. ( Den anden Indret

ning af denne Art, Hooks saakaldteHsulbarometer, er lige

ledes et Hævertbarometer, hvor der paa Llvægsolvet i den 

aabne Green flyder et lille Lod af Jern eller Glas. Fra

Loddet gaaer en Snor op over en

Tridse og holdes udspændt ved et 

mindre Vægtlod. Paa Tridsens Axe 

er befæstet en lang Viser, som peger 

paa en inddeelt Skive. Figmen viser 

Indretningen. Det er let at see, at 

Tridsen vil dreie sig frem eller til

bage, naar Qvægsolvstanden i Baro

meteret forandres, og at Viserens Ende 

vil gjennemlobe en Bne, mange Gange 

storre end Qvægsolvsoilens Foran

dringer. Naar dette Instrument er 

vel Udfort, saa Gnidningsmodstanden 

ved Axen kun er meget lille, er det

langt at foretrække for Dobbeltbarometerct; men kan dog ikke 

bruges til, nøjagtigere end ved et sædvanligt Barometer, at 

bestemme Lufttrykket, alene af den Grund, at Inddelingen paa

Skiven maa afsættes efter et saadant., M

112. Jstedetfor Qvægsolv Klude man ogsaa til Baro- 

metere anvende andre Bædster, men for at disse kunde lldove 

det samme Tryk, maa deres Hoide være saa mange Gange 

storre som deres Vægtfylde er mindre end Qvægsolvets. Vilde 

man indrette et Vandbaromcter, maatte Roret da være meget 

langt; thi da Qvægsolvets Vægtfylde er 133/s Gange Van

dets, maatte Vandsøjlen være 133 s (vange 28 Tømmer eller 

ncesten 32 Pariser Fod hvi. Et saadant Barometer vilde vel
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vise Forandringerne i Lnfttryk 13a/s Gange saa store som et 

sædvanligt Barometer; men det oberste RUM vilde fyldes med 

Vanddampe og disse vilde bevirke en Nedtrykning af Dand- 

soilen, som vilde være meget forskjellig ved forskjellige Varme

grader.

113/ Bil man benytte Barometeret Paa Reiser til Soes 

eller til Lands, maa det gives en saadan Indretning, at Otoret 

er nogenlunde beskyttet imod Stod. Det maa endvidere trans

porteres i omvendt Stilling, da Qvægsolvet ellers vilde komme 

i stærke Svingninger, stede imod den oberste Ende af Roret 

og sonderbryde det. Men selv om al mulig Forsigtighed an

vendes, er det dog et meget skrøbeligt InstrUment, som oven- 

ikjobet paa Gnmd af sin Længde er nbeqvemt at bære. Man 

har derfor Udtænkt forskjellige Instrumenter, som let kunne 

transporteres og "dog angive Lufttrykket nogenlnnde noiagtigt.

Eet af disse er Sympiezometeret 

hvis Ror ABCDE har Lighed med et Hævert

barometers, men i Beholderen B er Brint- 

(ufl afspærret ved Olieseile CDE. Foroges 

Lnfttrykket vil Brintlnften blive sammentrykket 

noget, og Olien stige ved C, hvorimod en 

Formindskelse i Tryk vil medfore en Ud

videlse af Brintluften og en Synken af Olien. 

Paa Maalestokken HL kunne Forandringerne 

aflæses. Men Varmegraden har en meget 

mærkelig Indflydelse paa BrintlUftens Rum

fang. Maalestokken HL kan derfor forskydes 

langs en anden Maalestok 1K, som angiver 

hvorlangt Olien synker paa Grund af Tem

peraturen. Forskydes da HL et Stykke som 

svarer til den Temperatur, Thermometret an

giver, fa aer man nogenlunde nær Lufttrykket 

ved Sympiezometeret er imidlertid at Olienangivet. Feilen 

efterhaanden forandres og ikke fulbfomment afspærrer Luften,
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saa at Angivelserne efter nogen Tids Forlob blive urigtige. 

InstrUmentet brnges hyppigst til Soes.

Et, som det synes, mere paalideligt Instrument har man i 

Aneroidbarometeret, som i det Væsentlige bestaaer af cn

flad cylindrisk Metaldaase A med meget tynde Bnnde. Denne 

Metaldaase er gjort næsten lufttom og hviler med Midten af 

sin nederste Band Paa en Stotte B, medens en anden Slotte C er 

befæstet paa Midten af den oberste. Støtten C staaer i For

bindelse med en eenarmet Vægtstang DE, som dreier sig om cn 

fast Tap ved B, medens en sammentrykket Spiralfjeder G, som 

med den ene Ende ftotter imod Instrumentets Kasse, stræber 

at hæve den længere Arm. Medens Luften ved sit Tryk, 

stræber at boie Metalkassens Bnnde ind imod hinanden, stræber 

Fjedren G at holde dem nd fra hinanden og en Ligevægts

tilstand vil indtræde. Formindskes nu Lllfttrykket, vil Fjedren 

faae Overvægt og Enden E af Vægtstangen loftes, hvorimod 

en Forøgelse af Lnfttrykket vil bevirke det modsatte. For at 

gjore Bevægelserne af E mere iøjnefaldende er Vægtstangen DE 

fat i Forbindelse med Vinkelvægtstangen HIK, fra hvilken en 

tynd Kjede gaaer hen om Men L, hvis Axe bærer Viseren
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M. Kjeden holdes bestandigt spændt ved en Spiralfjeder. Ved 

denne Anordning kommer Enden af Viseren til at bevæge sig 

kjendeligt og kan angive Lilfttrykket paa en inddeelt Skive. 

Inddelingen, som man har afbildet som Udfort i Linier, skeer 

efter et nøjagtigt Barometer. I de brugelige Aneroidbarometere 

er Stillingen af de forskjellige Dele noget anderledes end i 

Figuren, hvorved blot opnaaes at Instnunentet indtager et 

mindre Rum.

114. Angaaende Barometerets Anvendelse som Veirglas 

maae vi henvise til Beirlæren. Forandringerne i Barometer

standen belobe sig knn til nogle faa Tommer og Luftens 

Middeltryk overskrider fim ganske lidt Trykket af en Qvæg- 

solvsoile paa 28 Tommers Hvide eller en Vandssile paa 32 

Fods Hoide efter Pariser Maal. Vil man nu vide hvor stort 

Tryk Lllften Udover paa en vis Flade, bliver det Vægten af 

en Bandseile som har Fladen til Gmndflade og en Hoide af 

32 Pariser ellet omtrent 33 danske Fod. Trykket paa en 

Qvadratfod bliver da Vægten af 33 Kubikfod Vand, og da 

een Cnbikfod Band veier 62 Pd., bliver Luftens Tryk paa 

en Qvadratfod i Gjennemsnit 2016 Pd., og paa en Qvadrat- 

t o in me 14' s, eller, na ar de noiagtige Tal benyttes, nærmere 

14V? Pd. Dette kaldes een Atmosphæres Tryk. Heraf 

kan man (hitte, at den Luftso i le som besinder sig over hver 

Qvadratfod af Jordens Overflade veier noget over 2000 Pd., 

og man seer da hvor uhyre stor Vægten af den hele Lnftkreds, 

trods den tilsyneladende Lethed, maa være. Ansiaaer man 

Overfladen af et voxent Menneske til 15 Qvadratfod, bliver 

det Tryk, Luften Udover paa Mennesket, noget over 30,000 

Pd. Naar vi ikke mærke det, hidrører det deels fra at Tryk

ket virker i alle Retninger paa os, deels fra at den Luft som 

sindes i Legemet holder Modvægt imod det ydre Tryk og 

deels fra Vanen. Formindskes hurtigt og stærkt den ydre 

Lufts Tryk f. Ex. ved Bestigning af Bjerge eller ved Opstig

ning i Luftballoner, stræber den indre Luft at bane sig Vei 

ud, Følgen heraf er Ildebefindende, Qvalme, Mathed, ja
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Undertiden sprænges de fine Blodkar i Oren, Næse og Mund 

og Blødningen horer forst op naar Trykket atter foreges.

115. Naar Luften indtager et bestemt begrændset Rum 

maa dens Udvidekraft og det Tryk, som Udvendigt fra virker 

Paa den holde hinanden i Ligevægt. Luftens Rumfang vil 

da forøges eller formindskes naar det udvendige Tryk bli

ver formindsket eller forøget, og naar Varmegraden bliver 

Uforandret, er det alene Trykkets Størrelse som bestemmer 

Luftens Ohimfang. Ved Forsog kan man vise at Luftens 

RUmfang bliver i samme Forhold formindsket som 

Trykket bliver forøget, en Lov, man har kaldet den 

Mariottiske Lov. Man benytter dertil et boiet Ror, som 

det i hosstaaende Figm afbildede, hvor den 

korte Green AG er lukket foroven og inddeelt 

i ligestore Rumdele, s. Ex. Cubiktommer, det 

lange Ror derimod er «abcnt. Har man im 

sorget for at Oforet er vel ndtorret og fyldt 

med tor Luft, fan man hælde nogle Draaber 

Qvægsolv ned i Roret, som ville afspærre Ltlf- 

ten i AG, og man kan let bringe det til at 

Qvægsolvet ved A og B staaer lige hoit, og 

altsaa er i Ligevægt. Luften i AB er da 

underkastet et Tryk lig det i den udvendige 

Lnft, hvilket bestemmes ved Barometeret. Lad 

Barometerstanden f. Ex. være 340 Linier eller 

28 Tommer og 4 Linier, og 2liften i AG ind

tage et RUM af 20 Cubiktommer. Hælder man nu Qvæg

solv i det lange Ror, vil Luften i AG blive sammentrykket, 

og bliver man ved til denne kun indtager det halve Rum CE 

eller 10 CUbiktommer, vil man sinde, at den Qvægsolvsoile 

DF, som i det lange Ror staaer hoiere end Qvægsolvet ved 

E, netop er lig 340 Linier altsaa lig Barometerstanden. 

Luften i CE er altsaa underkastet Trykket af Luften og det 

ligesaa store Tryk af Qvægsolvsoilen DF, altsaa netop et dob

belt saa stort Tryk naar den indtager 10 Cubiktommer, som
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da den indtog 20. Havde man sammentrykket Luften til 14 
eller 5 Cubiktommer, vilde man have finibet Qvægsslvsoilen 
i BD 3 Gange 340 Linier høiere end i AG og Trykket paa 
Luften, Atmosphærens Tryk medregnet 4 Gange saa stort som 
da den indtog det siirdobbelte Rum. Ogsaa ved en For
mindskelse i Trykket kan man vise at Luften udvider sig til et 
2, 3, 4 Gange saa stort Rnrn, naar Trykket formindskes til 
*/», Vs, */4 af det oprindelige.

Noiagtige Forjog over Luftens Sammentrykning ere Ud- 
sorte til 32 Atm osphærers Tryk, og det har viist sig at den 
Mariottiske Lov i det Hele taget gjælder, men at der dog 
finder en ganffe liden Afvigelse Sted idet de fleste LUftarter 
blive lidt stærkere sammentrykkede end de efter denne skulde 
blive; den sandsynlige Grund hertil skal senere blive omtalt. 
Men Forjog, udforte med 3 til 4000 Atmosphærers Tryk 
have viist en langt betydeligere Afvigelse idet Luften istedetfor 
at blive sammentrykket til V-iooo af sit oprindelige Rumfang 
neppe er bleven sammentrykket til Viooo. Nogen bestemt Lov 
har man imidlertid for dette Tilfælde c i udfundet. Ved 
stærke Fortyndinger af Lilften, har man derimod fundet den 
Mariottiske Lov gjældende.

Da et Legemes Vægtfylde staaer i omvendt Forhold til 
det Num Legemet indtager, kan man ogsaa Udtrykke den Mar- 
iottiske Lov saaledes, at Lllftens Vægtfylde forholder 
sig som Trykket. Naar altsaa en Cilbikfod Luft ved et 
vist Tryk veier 2V2 Lod, vil den ved et to, tre, sire Gange 
saa stort Tryk veie 5, 719 og 10 Lod, og der vilde behoves 
d Tryk 124/s Gange saa stort som det oprindelige for at en 
Cilbikfod af Luften skUlde veie et Pnnd.

116. Nogle luftformige Legemer afvige kjendeligt fra 
den Mariottiske Lov. Dette er f. Ex. Tilfældet med Svovl
syrling, den ildelugtende Luft, som dannes ved Svovlets For
brænding. Indespærrer man den i det i forrige Paragraph 
bestredne Apparat og anstiller Forsøget, sinder man, at den 
vel ved smaae Tryk forholder sig som den atmosphæriske Lnft,
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men allerede ved to Atmosphærers Tryk bliver kjendeligt stær

kere sammentrykket og ved 3 til 4 Atmosphærer forandrer sig 

til en vandklar Vædske, som kun indtager et meget lidet Rum 

i Noret. Paa lignende Maade fortættes KUlsyreluften til 

Draaber men forst ved et Tryk af 36 Atmosphærer. Jo la

vere Varmegraden er desto lettere gaaer Fortætningen for pg. 

Det samme finder Sted ved stere andre Luftarter. — Det 

viser sig altsaa, at disse Luftarter vel ved ringe Tryk folge 

den Manottiske Lov, men afvige kjendeligt derfra naar de ere 

nær ved at fortættes til Draaber. Det kunde derfor formodes 

at naar den atmosphæriste Lust og flere andre vise en lignende 

Afvigelse, Gmnden da kunde være en begyndende Fortætning; 

men en saadan var rigtignok eubnii ikke tilvejebragt.

117. Paa Luftens Udvidekraft grunder sig Luftpompen, 

hvis Indretning sees af hosstaaende Figm. Den bestaaer as

et noiagtigt Udboret 9tor AB, Pompe roret eller Støvlen, 

hvori et Stempel C kan bevæges lufttæt op og ned. Stemp

let er gjennemboret og Aabmngen lakket rued en Spærklap 

eller Ventil, der fun kan aåbne sig opad. Bed den ene Side 

as Pllmperorets Bnnd er en Aabning, der kan lukkes af en 

kegledannet Prop d. Denne er befæstet paa den nederste 

Ende af en Stilk, som gaaer lufttæt igjennem en Gjennem-
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boring i Stemplet, og op igjennem Pompererets Laag; tæt 

Under dette er paa Stilken anbragt en Knop, storre end Hul

let i Laaget saa at Stilken og Proppen d kun kunne loftes 

meget lidt. Fra Aabmngen ved d gaaer et Ror MN hen til 

Midten O af en plansleben Plade af Glas eller Metal, den 

saakaldte Tallerken. Paa denne kan sættes en Glasklokke, 

hvis ned erste Rand, som er plansleben, flutter lufttæt til Tal

lerkenen , og man kan sikkre sig Tætheden ved at indgnide 

Klokkens Rand med Fedt. Det er som oftest en saadan Glas

klokke, hvoraf Lvfien flal Udpompes; men er det Kar af en 

anden Form, maa de være indrettede til at skrnes paa Enden 

O af Forbindelsesroret.

Trykkes NU Stemplet ned, vil strax Proppen d drages 

med og lukke Aabningen i Pomperorets Brmd, og LUften 

Under Stemplet har da ingen anden Udvei end igjennem 

Spærklappen ved C. Er nu Stemplet kommet til Bunden 

af Pomperoret, vil Spærklappen C strax lukkes ved sin Vægt 

eller ved en Fjeder, og hæver man Stemplet, vil altsaa Luf

ten el kunne trænge igjennem C ind i Pomperoret; derimod 

vil Proppen d strax loftes paa Grmld af Gnidningsmod

standen ved Stilken, Lrlften i Klokken vil derved sættes i For

bindelse med Pomperoret og Udbrede sig ligeligt i begge, 

hvorved den bliver fortyndet. Saasnart Stemplet drives ned 

igjen, vil d lukkes, og den Luft som fra Klokken er traadt 

ind i Pomperoret drives ild igjennem Stemplets Spærklap. 

Fortsætter man Pompningen, vil Lnften i Klokken hvergang 

blive mere sortyndet; men man kan, som det vil sees aldrig 

flaffe al Lnft nt> af Klokken. Tænkte man sig nemlig, at 

Pomperoret var lige saa stort som Klokken, vilde denne efter 

det forste Stempelslag, kun indeholde halv saa meget Luft 

som for. Bed det næste Stempelslag vilde man atter borttage 

det Halve af den tilbageblevne LUst og saaledes fremdeles; 

men Klokken kan da aldrig blive tom. Det er dog tun naar 

Pompen var fuldkommen tæt, og naar der i Pomperoret al

deles ingen LUst blev tilbage, at Fortyndingen gaaer saa hm-
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tigt for sig; men ingen af Delene er det nmligt at opnaae i 

Praxis; man har ved de bedste Lllftpomper ikke kunnet drive 
Fortyndingen videre end til Vt g o af ben oprindelige Tæthed.

Er Öliften mi saavidt muligt udpompet af Klokken og 
det lufttomme Rum, som det kaldes, skal vedligeholdes i læn
gere Tid, maa Forbindelsen med Pomperoret afbrydes ved at 
luffe en paa Roret MN anbragt Hane. Denne er som oftest 
forsynet med en skjæv Gjennemboring, saa at den, i en vis 
Stilling sætter Klokken i Forbindelse med den udvendige Luft, 
og da lader denne trænge ind igjen. Uden en saadan Ind
retning vilde man nemlig ikke funne tage Klokken af Taller
kenen, da den Udvendige Lufts Tryk, som ikke opveies af no
get Tryk indenfra. holder Klokken med stor Kraft imod Tal
lerkenen. For at see hvor vidt Fortyndingen er drevet, an
bringer man Under en særegen Klokke, D, som staaer i For
bindelse med den store Klokke, et Barometer, der angiver den 
fortyndede Lufts Tryk, og derved, efter den Mariottiske Lov, 
dens Tæthed.

I Almindelighed anbringer man to Pompervr af samme 
Indretning paa Lilftpompen, saaledes at Stemplet i det ene 
gaaer opad medens det i det andet gaaer nedad. Derved op- 
naaer man deels en hurtigere Virkning, deels at Luftens Tryk 
paa de to Stempler kommer til at modvirke hinanden, saa at 
Pompen langt lettere holdes i Gang.

Fomden den beskrevne Indretning har man givet Lllft- 
pompen mange andre, som det dog her vilde blive altfor vidt
løftigt at beskrive. Bi ville indskrænke os til at bemærke, at 
man har indrettet Lllftpomper, hvor Forbindelsen fra Pompe
roret til Klokken og den Udvendige Last afvexlende frembragtes 
ved at dreie en Hane; men man maatte da passe at dreie 
Hanen rigtigt, hvergang Stemplets Bevægelse skiftede om. 
Dette var altfor besværligt og saadanne Pomper bruges derfor 
kun sjeldent.

118. Til at fortætte Suften bruger man den saakaldte 
Fortætningspompe, som er forskjellig fra Fortyndings-
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pompen, deels derved at Ventilerne baade i Stemplet og i 

Pomperorets Bund aabne sig nedad, deels derved, at Klokken 

som maa være af tykkere Glas, ved Skruer holdes md imob 

Tallerkenen. Tænker man sig Ventilerne i foranstaaende Fi- 

gnr vendte om, seer man, at Pomperoret, naar Stemplet gaaer 

op, vil fyldes med ßuft fra Atmosphæren, og at den ind- 

traadte Lnft ved Stemplets Nedgang vil drives ind i Klokken.

119. Ved Hjælp af Luftpompen kan man paa flere 

Maader vise LUstens væsentlige Egenflaber. Det er saaledes 

allerede omtalt at Fortyndingspompens Klokke ved den Udven

dige Lufts Tryk holdes fast imod Tallerkenen; men endim 

tydeligere viser sig dette Tryk naar man paa Tallerkenen sæt

ter en Klokke med en nogenlunde stor Aabning foroven. Til

bindes Aabningen med en Blære, vil denne strax ved de 

forste Stempelslag boies stærkt indad, og fortyndes LUften 

under den tilbørligt stærke, vil den Under den ydre Lasts 

Tryk briste med et stort Knald. En tynd Glasplade, som 

lufttæt tillakker Aabningen kan paa samme Maade sprænges; 

men Stumperne flyve ofte langt om, hvorfor man bor onv 

give Klokken med et Næt af Metaltraad, der kan holde de 

større Stmnper tilbage.
De Magdeborgske Halvkugler, tilligemed Lnft- 

pompen opfnndne af Otto v. GUerike, som var Borgemester i 

Magdeborg, ere to hule Halvkugler, med planslebne Rande, 

saa at de passe lufttæt til hinanden. Paa den ene Halv

kugle er anbragt et Ror med Hane der kan skrues paa Luft

pompen. Sættes de to Halvkugler sammen, Udpompes Luften 

og Hanen tillukkes, vil den Udvendige Lufts Tryk holde dem 

sammen med stor Krast. Havde Halvkuglerne f. en T ia- 

meter af 20 Tommer vilde Gjenmmsmtsfladen være 314 

Qvadrattommer, og da Lllften paa hver Qvadrattomme Ud

over et Tryk af 14 Pund, vilde der behoves en Kraft af 14 

Gange 314 eller 4396 Pimd, for at skille Halvkuglerne fra 

hinanden. Saasnart Luften indlades skilles de med ftorpe 

Lethed.
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Dindb'os sen er en Anvendelse as den fortættede Lufts 

Udvidekraft.' Den seer omtrent Ud som et sædvanligt Skyde- 

gevær, men Kolben, som er af Metal, er himl, og forsynet 

med en indadgaaende Ventil. Led Hjælp af en Fortætnings- 

pompe syldes Kolben med meget stærkt sammenpræsset LUft. 

Spænder man Hanen og trykker af, fores en Stift af Hanen 

tilbage imod Kolbens Ventil, som aabnes lidt, hvorved noget 

af den sammentrykkcde Luft slipper nd, gjennemlober en Ka

nal til den bageste Ende af Løbet, hvori Kuglen ligger, og 

denne drives Ud med stor Kraft. Ventilen luffes strax igjen 

faa at kun meget lidet af den Luft, Kolben indeholdets stipper 

ud ved hvert Skud, og man kan gjore 20 til 30 SkUd med 

samme Kolbekadning, fljondt naturligviis med aftagende 

Styrke. Den store Besværlighed som er forbunden med at 

lade Kolben, sjuwelsom den Fare man er udsat for idet Kol

ben deels Under Ladningen, deels efter den ved en tilfældig 
Opvarming kan springe, har bevirket, a? dette Vaaben ikke er 

kommet i ah^iibcluj Anvendelse.

Paa LUftens Udvidekraft grunder sig Dykkerklokken, 

som er en klokkeformig eller finkantet Kasse, aaben forneden 

og luffet foroven. Sænkes den ned i Landet vil Luften 

hindre Vandet fra at trænge heelt ind og eet eller flere Men- 

nester kunne i et saadant Apparat gaae ned til Havets Band 

og opholde sig der i længere Tid for at Udfore eet eller andet 

Arbeide. Det fornødne Lys skaffes tilvcie igjennem tykke 

Glasruder eller ved kunstig Belysning som medtages i 51 tøf* 

fen. Da imidlertid en Bandseile af 33 Fods Høide Udover 

samme Tryk som Atmosphæren, vilde Lilften i Klokken i en 

saadan Dybde sammentryktes til det Halve og Klokken altsaa 

være halv fyldt med Vand, desUdcn vilde efter kort Tids 

Forlob Lllften i Klokken ved det fortsatte Aandcdræt blive 

Uskikket til at leve i. For at undgaae begge Ulemper brin

ger man ved Hjælp af en Fortætningspompe bestandigt LUft 

ind i Dykkerklokken, i saa rigeligt Maal at Bandet ei alene 

drives tilbage, men Lasten en dogi aa bobler frem under Klok-

7
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Legemet maa ba, vid vandtætte 
" Virkning Paa

kens Rand. Den fordærvede Shift som sam^r sig i ben 

sverste Deel af Klokken, kan da Uden BetænMgbed lukkes 
Ud igiennem en Hane. I den senere Tid bnuje| Dykkerklok
kerne ikke ftone end at de rumme Dykkerens -^oved og en 

derover anbragt Lampe, i
Klæder beskyttes imod Vandets opblødendes 

Hnden.
Længere hen ville vi komme til at omta 

delser af Lllftens Egenskaber.
120. Det er i Indledningen viist, 

sig ved Varmen; for at bestemme hvor

at

l; flere Anven- 
i

duften udvider 
ftorj Udvidelsen er, 
h« man anstillet 
flLeiForso^. Man 
har nemlig fyldt 
et^hermometerror 

som AG med tor

LUft og afspærret denne ved en lille Qvægsolv^aabe B. Ro
ret er inddeelt, og man har i Forveien bestemMvor stor Deel 
af Beholderens Ohimfang een Inddeling Udgjois' ' I Havde man 

saaledes funbet at een Linie af Roret BC var- Vaco af Be
holdererens Rnm, saa vilde man sinde at Qpægsolvdraaben 
ved Opvarmning fra TopUnktet til Kogepunktetfvilde forskydes 

110 Linier, og LUften altsaa ved en saadan Op- 
varming have Udvidet sig 1,0/soo eder u/30 af sit 
oprindelige RUmsang. Da denne. Udvidelse sva
rer til 80 Graders Opvarming,. vil LUften for 
hver Grad Udvide sig “Moo eller omtrent Vins, 
saa at der vil fordres en Opvarmning af 218 
Grader for at fordoble Luftens Rumfang. 
Ogsaa paa en anden Maade kan man komme 
til det samme Resultat. Beholderen A, som 
staaer i Forbindelse med det bolede Glasror 
BCD fyldes med tor LUft og denne afspærres 
ved Qvægsolv. Afkjoles Beholderen til O Gra
der, kunne vi antage, at Qvægsolvet i Roret
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s t a a e r v e d B  o g  E ; v a r L u f t t r y k k e t s . E x . 3 3 6  L in ie r k u n n e  

v i a n ta g e  a t E  l a a 3 6  L in ie r l a v e r e e n d  B , a t a l t s a a  L l l f t e n  

i A  v a r U n d e r k a s t e t e t T r y k  a f 3 0 0  L in ie r . O p v a r m e s  d e r p a a  

B e h o ld e r e n , v i l L l lf t e n  u d v id e s ig , m e n  m a n  k a n  v e d  a t h æ ld e  

Q v æ g s o lv  i n d  v e d I ) f o r ø g e T r y k k e t , o g d e r v e d  b e v i r k e , a t  

L U f te n  i A  b e s t a n d ig t b e h o ld e r d e t s a m m e R u m f a n g . O p 

v a r m e r m a n  L l l f te n  i A  t i l  K o g e p u n k te t , m a a  m a n , f o r a t  h o ld e  

Q v æ g s o lv e t v e d  B , h æ ld e  Q v æ g s o lv  i d e t a a b n e  R o r f . E x .  

t i l F , o g  m a a le r m a n  d e n  l o d r e t t e A f s ta n d im e l l e m  B  o g F ,  

v i l m a n  f i n d e , a t d e n e r 7 4  L in ie r . L u f t e n e r a l t s a a n u  

U n d e r k a s t e t e t T r y k  a f 3 3 6  +  7 4  e l le r 4 1 0  L in ie r , o g  T r y k k e t  

e r a l t s a a  f o r o g e t 1 1 0  L in ie r . N u  v id e v i a f d e n  m a r io t t i f f e  

L o v , a t L U f te n s R u m f a n g  s t a a e r  i o m v e n d t F o r h o ld  t i l  T r y k k e t .  

H v is v i a l t s a a  f o r m in d s k e T r y k k e t f r a  4 1 0  t i t 3 0 0  L in ie r ( d e t  

o p r in d e l ig e  T r y k ) v i ld e  L u f t e n  u d v id e  s ig  f r a 3 0 0  R u m d e le  t i l  

4 1 0  o g  d e n s U d v id e l s e v i ld e a l t s a a  o g s a a  i d e t t e  T i l f æ ld e  v i s e  

s ig a t v æ r e

D e f o r s k je l l i g e L n f t a r t e r U d v id e s ig t e m m e l ig n æ r l i g e  

m e g e t , a l t s a a ( « .» is f o r h v e r G r a d , f im  v i s e r d e t s ig , a t d e  

l u f ta r t e r , s o m  l e t f o r tæ t te s  t i l  D r a a b e r , U d v id e  s ig  n o g e t s tæ r k e r e  

e n d  d e a n d r e . M e d e n s s a a le d e s d e n  a tm o s p h æ r if f e  L n f t U d 

v id e r s ig V - 2 1 8 f o r h v e r G r a d , e r U d v id e ls e n  f o r K U ls y r e l l l f t e n  

( 2 1 7  o g S v o v l s y r l i n g V ‘2 0 6 . F o r ik f e l l e n e r a l t s a a f u n  l i l l e .

1 2 1 . L u f t e n s V æ g t f y ld e b e s t e m m e s v e d H jæ lp a f e n  

F la s k e a f t y n d t G la s , s o m  r u m m e r 1 0  t i l 1 2  P o t te r o g  e r  

f o r s y n e t m e d  e n  H a n e , d e r k a n  s k r u e s p a a  L U f tp o m p e n . N a a r  

e n  s a a d a n  F la s k e  v e ie s f y ld t m e d L n f t o g l u f t t o m , a n g iv e r  

F o r f k je l l e n  L æ g te n  a f d e n  L U f t , F la s k e n  i n d e h o ld t ; v e ie s d e n  

d e r p a a f y ld t m e d V a n d , f a n e r m a n V æ g te n a f d e t s a m m e  

R u m f a n g V a n d o g d e n s o g tc V æ g t f y ld e f a a c r m a n d a u b  

v e d a t d iv id e r e  d e n  f o r s t e V æ g t m e d d e n s id s t e . D o a  m a a  

m a n  v e d B e r e g n in g e n  t a g e  H e n s y n  t i l d e n  L t l f t s o u l e r b le v e n  

t i l b a g e i f l a s k e n . P a a G r u n d a f f i n s to r e S a m m c n tr y k k e -  

U g h e d o g  d e n  s tæ r k e  U d v id e ls e v e d  V a r m e n , e r L U f te n s V æ g t 

f y ld e m e g e t f o r a n d e r l ig ; v e d L u f t e n s  M id d e l t r y k  o g  0  G r a d e r s

7 *
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’Barme, er den omtrent 'hu, saa at een Kubikfod Under disse 

Forhold vil veie omtrent 2"/sLod. Men paa en varm Som

merdag kan Lichens Vægtfylde formindskes til >7 og paa en 

kold Vinterdag foreges til 1 ccs. Man Pleier at angive andre 

Luftarters Vægtfylde i Forhold til den atmosphæriske Luft. 

Nedenstaaende Tabel angiver de vigtigste af disse Tal.

Ammoniak 0,69.

Atmosphærifl Luft 1,00.

Brint 0,07.

Chlor 2,47.

Ilt 1,11.

Klllsyre 1,53.

Qvægsolvdamp 6,98.

Ovælstof 0,97.

Svovlsyrling 2,25.

Vanddamp 0,62.

LEtherdamp 2,59.

122. Til at maale store Tryk bruger man undertiden 

en indespærret Luftmasse, som ved det 9him, ben indtager, 

ifelge de mariottiske Lov angiver Trykkets Stor, 

reife. En Trykmaalcr af denne Art, som under

tiden kaldes et Deanometer, sindes afbildet i Fi

guren. ab er et foroven luffet Glasror, ind- 

deelt i ligestore Rnindele og opstillet lodret i en 

Skaal mcd Qvægsolv. Røret fyldes med tor 

Luft, og man sorger for at Qvægsølvet ved sæd

vanligt Tryk staaer lige hoit indvendigt og Ud

vendigt. Lirker nu et større Tryk paa Overfladen 

i Staaten, vil Qvægselvet stige op i Noret og 

sammentrykte Lllsten. Bar denne f. lix. i bc 

sammentrykket tit Vs af det oprindelige Rum, 

vilde den være Underkastet et Tryk af 3 Atm o- 

sphærer, altsaa 3 Gange 28 eller 84 Tommer 

Qvægsolv, og for at kjende Trykket paa Overfladen i Skaalen, 

behøver man kun dertil at lægge Holden af Qvægsolvsoilen ac.
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Et saadant Redffab brUges f. Ex. naar man vil bestemme 

Vædskernes Sammentrykkelighed. Dertil brnges et Apparat, 

som bestaaer af en stærk Glascylinder GG, 

foroven lakket med ct Messtnglaag, hvori 

er ind skruet et Pomperor med Stempeb E, 

som kan loftes eller sænkes ved Hjælp af 

en Skrue. Indeni Cylinderen besinder sig 

en Flaske A med en meget snever og ind- 

deelt Halsö, og man veed i Forveien hvor 

stor Deel af hele Flaskens 9him een Ind

deling af Roret optager. Denne Flaske fyldes 

næsten ganske med den Vædske, hvis Sam- 

mentrykkelighed man vil made. Ved Siden 

af Flasken er opstillet en Trykmaaler DE, 

som den ovenfor beskrevne, derefter fyldes 

det hele Apparat med Vand og tillUkkes ved 

Skmen F. For at forhindre Vandet i at 

trænge ind i Flasken, er der over dennes

Ror anbragt en Glashætte C, som indeholder Shift og er saa 

rummelig, at Vandet, selv ved de største Tryk, man bruger, 

ei kommer op til den overste Dee-l, og altsaa ikke naaer Spid

sen af Roret B. Drives mi Stemplet E ned, vil det Udøve 

et Tryk paa Vandet i Apparates, dette trykker igjen paa Lilften 

i Hcrtten C og dette igjen paa Bædsken i Flasken, sammen

trykker den og bringer den derved til at synke et vist Antal 

Dele i Reret. Paa samme Tid trykker Bandet ogsaa Udvendig 

fra paa Flasken og forhindrer den derved fra at Udvide sig, 

hvad der ellers vilde st'ee ved det indvendige Tryk. Størrelsen 

af det anvendte Tryk sees paa Trykmaaleren.

Ved saadanne Forsøg har man fundet, at Vandet for hver 

Atmosphæres Tryk bliver sammentrykker omtrent Vaoooo, men 

dog noget forskjelligt efter Varmegraden. En saadan Sam

mentrykning vilde Luften allerede lide ved en Forøgelse i Tryk 

af '/so Linie Qvægsolv. Andre Vædffer sammentryktes deels 

mere, deels mindre end Bandet, saaledes:



102

Qvægsolv

Biinaand 

Wther

V330000,

VlOSOO, 

V7300,

Man seer heraf, hvor lidet vi have havt noduz at tage 

Hensyn til Sammentrykningen af Dædskeme i alt det Fore- 

gaaende.

123. Paa Luftens Tryk grander sig flere Redskaber, som 

hyppigt anvendes og derfor fortjener Omtale her. Den sæd

vanlige Vandpompe eller ompen, som den kaldes, 

beftaaer af et Pomperor BG, fra hvis 

nederste Deel en Forlængelse, Sugeroret 

G gaaer ned i Bandet. I Pomperoret 

bevæger sig et Stempel A som er gjennem- 

boret og forsynet med en opadgaaende Spær

klap F. Ved Btmden af Pomperoret be

finder ligeledes en opadgaaende Spærklap 

bl (Hjertet). Bevæges nu Stemplet op 

og ned, vil Pompen i Begyndelsen virke 

som en Lilftpompe, hvorved Luften i Stlge- 

roret fortyndes og den Udvendige Lnfts 

Tryk bringer Vandet til at stige. Er nu 

Lilften i Pompens Indre saa vidt for

tyndet, at Bandet stiger op igjennem 

Spærklappen E, vil det ved Stemplets

Nedgang gaae op igjennem Klappen F og derpaa loftes af

Stemplet, medens den nederste Deel af Pomperoret fyldes med 

Vand. Det Vand, der saaledes lidt efter lidt kommer op 

over Stemplet lober bort igjennem en Tud paa Siden af 

Pomperoret. Da Luftens Tryk imidlertid kun kan lofte en 

Vandsoile af 33 Fods Høide, maa nodvendigviis Klappen E 

ligge i mindre Afstand end 33 Fod over Vandspejlet og paa 

Grund af Utætheder, man aldrig kan nndgaae, tor man ikke 
lade den ligge synderligt mere enVf 20 Fod over Vandspellet. 

Derimod kan Pomperoret over Stemplet gjores saa langt man 

vil, og Tilden anbringes i hvilken Høide man ønsker.
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Affljæres Sugeroret, og man anbringer selve Pomperoret 

i Vand, bliver det Vandets Tryk, som fylder Pompen og en 

saadan Pompe vilde kunne arbeite endog i lufttomt Ot um. 

I denne Form kaldes den en Lestep o mve.

En anden Form af Pompen anvendes jevnligt. Stemplet A 

er Uden Gjennemboring, men istedet derfor, 

gaacr fra Pompcrorets nederste Deel et 

Ror nd til Siden, hvori en Spærklap G 

aabner sig opad, og over denne er anbragt 

et 9tor BC, Stigroret. Hjerteklappen 

er Uforandret som for. Forskjellen bestaaer 

altsaa blot deri, at 8liften og Vandet her 

ved Stemplets Nedgang drives op igjennem 

Stigroret istedetfor for igjennem Stemplet, 

og Fordelen er den, at man her ved at 

hæve Stemplet lofter blot Bandseilen i 

Sugeroret, ved at drive det ned hæver den 

i Stigroret, medens ved den forrige Pompe 

begge Vandsoiler loftes ved Opgangen, 

hvortil altsaa fordres en storre Kraftan- 

strængelse paa een Gang.

Afskjærer man paa denne Pompe (Sugeroret, og Pompen 

selv sænkes i Band, faaer man den saakaldte Trykpompe.

Ved Brandsproiten maa man skaffe sig en stadig Vand- 

straale, hvad man opnaaer s. Ex. ved den sidst beffrevne Pompe, 

naar man lader Vandet fra Klappen G træde ind i en ftor 

Luftbeholder, den saakaldte Bindkjedel, fra hvis nederfte 

Deel Sprsitesiangen Udgaaer, ved Pompningens Begyndelse 

holdes da Sproiteslangen tiUnkket, Vandet trænger ind i 

Vindkjedlen, sammentrykker Lnften derinde, og forst naar Trykket 

bliver stort nok aabnes Slangen. Man forstaaer da, at Ban

det i den Mellemtid, da Pompen ikke virker, vedbliver at drives 

Ud ved den sammenpressede Ltlfts Tryk. For endnu yderligere 

at gjore Straalen jevn, brUges Paa de storre Sproiter to 

Pomper, hvis Stempler skifteviis gaae op og ned, faa at det
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fun er den korte Tid, da Stemplerne skifte Bevægelse, at 

Luftens Tryk maa vedligeholde Straalen.

Man har ved mange andre Indretninger tilvejebragt Lnft- 

fortyndingcn i Vandpomperne, men det vilde fore os altfor 

vidt hen at beskrive endog blot de almindeligste.

124. Det er (80) viist, at man ved at Udøve et 

Tryk paa det mindre af to Stempler, hvis Ror staae i For

bindelse med hinanden, kan tilvejebringe et meget stort Tryk 

paa det ftørre, naar de blot erc hinanden meget ulige. For 

at forandre det der beskrevne Apparat til en brugbar Maskine, 

behøver man blot istedetfor det snevrere Ror med sit Stempel, 

at sætte en Trykpompe, som da vil bevirke en Stigning af 

det store Stempel, hvergang det lille trykkes ned. En saadan 

Indretning har Brahmas Presse, ved Hjælp af hvilken man 

kan tilvejebringe Uhyre Tryk. Tænker man sig f. Ex , at det 

store Stempel havde en Diameter af 20 Tommer, det lille fut 

af 1, saa vilde et Tryk af 1 Pimd paa det lille Stempel frem

bringe et Tryk af 20 x 20 eller 400 Pllnd paa det store.

Men sættes det lille i Bevægelse ved en Vægtstang, som 

foreger Kraften 10 Gange, og man paa Enden af denne Ud

over et Tryk af 100 Pund, vil det store Stempel hæves med 

en Kraft af 100 x 10 x 400 eller 400000 Pund; men 

natmligviis fun meget langsomt.

Hæverterne bruges til at bnnge Vædske fra eet 

Kar til et andet, Uden at hælde Karret. Man 

brager deraf tø svrskjellige Arter. Stikhæver

ten eller den enkelte Hævert, er et i begge 

Ender aåbent Rer AB, med en Udvidelse C paa 

Midten. Den nederste Aabning A, som maa være 

temmelig snever, sættes ned i Vædsken, man sætter 

Munden til den overfte Aabning B, og stiger, 

det vil sige, at man ved at Udvide Brysthmll- 

heden fortynder Luften, saavel der som i Hæ

verten. Den udvendige Lufts Tryk vil da bringe 

Vædsken til at stige op i C. Lukkes nu den

125.
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sverste Aabning enten med Tommelfingeren eller ved en paa 

Roret anbragt Hane, kan man lofte Hæverten op, uden at 

Vædsken, som bæres af den Udvendige Lufts Tryk, kan lobe 

nd; men dette skeer, saasnart man aabner ved B og skaffer 

Luften Adgang.

Den togrenede Hævert et et freiet ötor ABC, som fyldes 

med Vædske enten i omvendt Stilling ved Tilgydning, eller 

som afbildet i Figuren ved at 

slige ved C. Er Roret fyldt og 

stillet med den ene Ende ned i 

den Vædske som flat bringes nd 

af Karret, vil Udstrømningen 

igjennem Roret gaae for sig saa

snart Roret aabnes, fomdsat at 

Aabningen ved C ligger lavere 

end Vandets Overflade i Karret. Den Udvendige Lufts Tryk 

vil nemlig forhindre de tø Bædskesoilcr AB og BC at adskilles 

ved B, Vædfken i AD er i Ligevægt ved Trykket nf Vædsken 

Udenfor, Vædsken i DBE er i Ligevægt, da de to Vædskesoiler 

staae lige boit, sat det er i omvendt Stilling gjor Intet til 

Sagen) saa at det kun er Vædskesoilen K6, der ikke er i Lige

vægt, og altsaa tilveiebringer en Udstrømning i Retningen ABC. 

Havde C ligget vcb E vilde ingen Udstrømning have gaact for 

sig, og hvis Rorets frie Aabning havde ligget endnU høiere, 

vilde Bædsken i Roret have lobet tilbage i Karret. — Det er 
ganske ligegyldigt hvad Figur Roret har; BC kan være En

gere eller kortere end AB, Virkningen bliver den samme, blot 

C ligger lavere end DE. Dog sees det, at Hæverten ci vilde 

kunne virke, bvis den Hvide hvori B ligger over DE, var ftørre 

end den, hvortil Lufttrykket kan lofte Vædsken, og den maa 

for Vand altsaa være mindre end 33 Fod, for Qvægsolv mindre 

end 28 Tommer.

126. Det er alt omtalt, at Luftens Tryk aftager efter« 

haandcn som man stiger op over Jordens Overflade. Herpaa 

gnlnder det sig, at man med Barometeret kan maale Bjerges
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Høide. Var Luftens Varmegrad nemlig 40 og dens Tryk 
nede ved Jordens Overflade 28 Tommer eller 336 Linier, vilde 
dens Vægtfylde vare omtrent 10656 Gange mindre end Qvæg- 
soldet, og man maatte da for at faae Qvægsolvet i Barome
tret til at falde een Linie stige 10656 Linier eller 73 Fod.
I denne Hoide vilde Lufttrykket altsaa være 335 Linier og 
dens Vægtfylde efter den Mariottiste Lov være mindre end 
nede ved Jorden; den vilde nemlig være 10688 Gange mindre 
end Qvægsolvets. Man maatte da herfra stige 10688 Linier 
eller 73 Fod 2 Tommer 8 Linier for igjen at fa ae Barome
tret til at falde een Linie og saaledes videre.

Den virkelige Beregning fune vi her ikke gaae ind paa; 
men det Foregaaende vil være nok til at vise Mtlligheden.

127. Ligesom Legemerne ved at sænkes i en Vædfle 
tabe i Vægt, ville de ogsaa lide et Bægttab ved den om
givende Luft. Dette Bægttab er vel som oftest saa lidet, at 
det bliver Umærkeligt, da det ikke er mere end Vægten af den 
Lnft, som vilde indtage Legemets Num; men ved noiagtige 
Deininger, kan man dog ikke lade det Ude af Betragtning, 
saa meget mindre som det paa Grund af Lastens foranderlige 
Tæthed snart er ftørre, snart mindre. Et Legeme, som har •• 
mindre Vægtfylde end Luften, vil paa Grund heraf stige til
vejrs deri, og herpaa grander sig Lllftba l lonerp eller Lnft- 
skibet. *'

. Luftballonen er en Sæk af tilstrækkelig tæl Tot, som fyldes 
inetTShift, hvis Vægtfylde er mindre end den atmosphærifle 
Lufts; naar da Sækken tilligemed den lettere Lnft den inde
holder, veier mindre end et ligesaa stort Üium fyldt med at- 
mosphænsk Lllft, vil den stige. Fyldningen tilvejebringes paa 
to forskjellige Maader. De forste Opfindere af Luftballonen, 
Brødrenene Montgolfier, efter hvem denne Indretning har 
faaet Navnet Montgolfiere, danne Sækken, som de lade 
være aaben forneden, af malet Lærred, under Aabningen an
bragtes Ild, hvorved Lnften i Ballonens Indre blev opvarmet 
og udvidet, og Ballonen vilde da stige, naar den ved Larmen
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Uddrevne Luft veiede mere end selve Sækken. Naar Mennesker 

skulle stige ved Hjælp af en saadan Ballon, ender den sig 

forneden i en Hals, omkring denne er anbragt et Galtene, hvor- 

paa de Reisende kunde staae, og hvorfra de kune passe Ilden, 

forstærke den, naar de ville stige, svække den, naar de ville 

dale. — Den anden Indretning af LUftballonen skyldes Charles 

i Paris, efter hvem disse Balloner kaldes Charlierer. Sækken 

dannes af stærkt, fernisseret Silketoi, den lober forneden ub i 

en snever Hals, igjennem hvilken den fyldes med en Luftart, 

som er lettere end Atmosphæren. Som oftest brager man 

hertil Brinten, den ene af Vandets Bestanddele, som Udvikles 

ved at overgyde Jern eller Zink med fortyndet Svovlsyre. 

Vægtfylden af den rene Brint er omtrent 14 Gange mindre 

end Atmosphærens; men den urene Luft, med hvilken man her 

maa lade sig noie, vil næppe være mere end 7 Gange mindre 

vægtfyldig end Atmosphæren. Senere har man fundet det 

fordeelagtigst til Fyldning af saadanne Balloner at anvende 

den sædvanlige Steenkulgas, som brnges til Belysning; thi 

vel er den langt tangere end Brinten, hvorved en større Ballon 

er nødvendig, men den er tillige langt billigere. Skal Char- 

lieren medtage Reisende, ophænges en Art Baad, den saakaldte 

Gondol, forfærdiget af Kurvemagerarbeide, ved et stærkt Næt, 

som omgiver den oberste Deel af Vallonen og hvorfra Snore 

gaae ned til Gondolen. Man maa da passe vel paa at Bal

lonen ved Opstigningen et er mere end omtrent -/» fyldt, thi 

Brinten, som i ftene Holder modtager et mindre Tryk nden- 

fra, vil der udvide sig, og hvis den ei har Plads dertil, kan 

Ballonen let sprænges. For at man kan dale efter Behag er 

der paa den oberste Deel af Ballonen anbragt en Klap, som 

aabner sig nedad, men holdes lakket ved en Fjeder; fra denne 

gaaer en Snor ned igjennem Ballonen til Gondolen, saa at 

LUftstipperen ved at trække i den kan aåbne Klappen og slippe 

Brint Ud. For at stige maa man medtage Poser fyldte med 

Sand, som lidt efter lidt kan Udkastes.

Lllftskippernes Sikkerhed beroer, naar Ballonen ellers er 

godt forfærdiget, væsentligt paa den Lethed, hvormed han kan
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passe sin Stigen og Dalen, da det er af Vigtighed at komme 

ned paa et Sted, hvor man faae Fodfæste, hverken i Skov, 

hvor Ballonen vilde blive hængende i Trætoppene, eller Mose 

eller Vand. Montgolfieren vilde i den Henseende give den 

storste Frihed, men Faren for Ild, man ved den er Udsat 

for, har dog bevirket, at Charlieren som oftest foretrækkes. 

Om man stiger eller daler sees ved et fra Ballonen Udhæn

gende Silkebaand, som i forste Tilfælde flagrer nedad, i sidste 

opad; den Heide, hvori man befinder sig kan bestemmes ved et 

medbragt Barometer.

Uagtet mangfoldige Forsiag og Forjog er det dog endnu 

ikke lykkedes at styre Ballonerne i vandret Retning. Grunden 

hertil maa fornemmelig soges deri at Ballonen er en meget 

stor Kugle, som naar den skal bevæges frem igjennem Lnften 

med en nogenlimde antagelig Hastighed, lider en overordentlig 

stor Modstand og fordrer en Arbejdskraft, som langt overstiger 

den de Reisende funne tilveibringe, paa samme Tid som Vægten 

af en tilstrækkelig kraftig Dampmaskine forbyder at medtage 

en saadan. Dertil kommer endnn at Ballonen er gjort af 

saa skrøbelige Matenalier, at den rimeligviis ci vilde Udholde 

at drives frem igjennem LUften Det er imidlertid en heldig 

Omstændighed, at der som oftest i forftjellige Hvider findes 

forftjellige Vinde, saa at det staaer i Lllftskippernes Magt ved 

Stigen eller Dalen at opsoge en Vind, hvis Retning er dem tjenlig.

128. Forftjellige faste og de fleste flydende Legemer ind

sUge Lnftarterne i storre eller mindre Grad. Dette kan man

f. Ex. vise, naar man i en Glasklokke, A, ved 

Qvægsslv afspærrer en eller anden Luftart, og 

da lader et Stykke nylig Udglødet som 

flakkes ved Neddypning i Qvægselvet, stige 

igjennem dette op i Klokken ved b. Lilft- 

mægden i Klokken vil da formindskes og Qvæg- 

solvet stige hoiere. Den samme Egenskab har 

Platin i ineget fiintfordeelt Tilstand, det saa- 

kaldte Plalinsvamp. Forskjellige luftarter ind

suger i forskjellig Grad. Man kan forklare
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dette Forhold af en Vedhæ ngning im ellem  Luften og det faste  

Legem e, idet der ved denne Tiltræ kning bevirkes en Fortæ t

ning af Luften i N æ rheden af det faste Legem es O verflade, 

og m an indseer le t heraf, at porose Legem er som Kill og  

det om talte Platinsvam p , isæ r m aa frem bringe en stor Virk 

ning, da Lasten gjennem træ nger Porerne og kom m er i Berø 

ring m ed en stor O verflade. Ved Forsøget m aatte O utle t 

glodes i Forve ien , for at U djage den fortæ ttede Lllft, hvor

m ed det ellers vilde væ re fy ld t, og som i hoi G rad vilde for

hindre Virkn ingen.
^Ved en stæ rk Fortæ tn ing opvarm es Luften og Platin 

svam pen indsU ger nogle lu ftarter, navnlig Brin t, saa stæ rkt, 

at den kom m er til at glode derved. H erpaa beroer dens An 

vendelse til Platin fyrteier, hvor m an lader Brin t strom m e ud  

i 8 liften hen im od et Stykke Platinsvam p, der strax kom m er 

til at glode og derved antæ nder Brin ten. )

Paa lignende M aade lndsU ge Væ dsterne Last, i R eglen  

desto m ere jo lavere Varm egraden er. N aar Varm egraden  

holdes U forandret vil en vis M æ ngde af en Væ dske altid  

indsuge det sam m e R um fang Ö uft, enten det Tryk, Lllften er 

U nderkastet er stort eller lille; m en da det sam m e D i um iso lge  

den M ario ttifte Lov indeholder saa m ange G ange m ere Luft 

som Trykket er storre , vil Væ dsken ved et Tryk af 2 eller 3  

Atm osphæ rer indsuge to eller tre G ange saa m egen Luft som  

ved 1 Atm osphæ re; derim od ved et Tryk af Vi Atm osphæ re  

fun halv saa m eget.

Folgende Tabel giver en O versigt over det Anta l Ktldlk- 

tom m er af forskje llige lu ftarter, som indsuges af 1 Kubiktom m e  

Væ dste ved 14" li.

juger af Atm osphæ ren, m en da det indsU ger Ilten le ttere end

Svovlsyrl. Svovlbr. Kulsyre. Jlt. Brint. Q væ lst.

Band 44 2  V« 1 */15 l/»2 V24

Viinaand 156 6 lV /10 Ve Voø V24

Bom olie » » P/2 » » »

Vandet paa Jorden indeholder altid Luft, som det ind-
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Qvælstoffet, er den Luft, det indeholder, altid rigere Paa Ilt 

end den atmosphæriske Lilft. Det er den indsugede ßuft, Fiffene 

ved Aandedrættet tilegne sig, og i Vand, hvoraf man ved 

Kogning har Uddrevet Luften, vilde Fiskene qvæles. Sætter

man et Glas med Vand ind Under Klokken paa en Luftpompe 

og fortynder Luften, vil man efter kort Tids Forlob see Lttft- 

perler dannne sig i Vandet og undvige; thi ved det formind- 

flede Tryk kan Vandet ei indstlge saa megen öuft. Bringer 

man Under stadig Omroren Vandet i Berøring med stærk 

sammenpresset Kulsyre, indsilger det en stor Mængde deraf; 

men naar Trykket ophorer undviger atter en stor Deel Mas, 

og bringer Bandet til at bruse op. Herpaa grunder sig Til

beredningen af knnstlge brusende Vande. Bed Ol og Cham- 

pagneviin er det ligeledes Kulsyre som nndviger, men her 

dannes den ved Gjæringen og tilveiebringer selv Trykket, idet 

Proppen forhindrer den i at Undvige. Mærkeligt er det dog, 

at Dædflen altid tilbageholder noget mere af Luften end den 

ifolge det formindskede Tryk skulde, men afgiver dette Over- 

stnd, naar den rystes eller man bringer faste Legemer, Sukker, 

stvdt Glas eller Lignende derned.

129. Naar to forskjellige LUftarter ere adskilte ved et 

porost Legeme, f. Ex. Gips, brændt Leer, en tynd Træplade, 

ville de ligesom Dædflerne begge gjennemtrcrnge det og blande 

sig med hinanden. Denne Gjennemgydning kalder manDif- 

fllsion. Man kan til at vise dette bruge et Glasror, som i

den oberste Ende, B, er lukket med en 

tynd Gipsprop og opstillet i en Skaal 

med Vand. Fylder man Noret med Brint 

Uden at Proppen bliver vaad, vil det ikke 

vare mange Timer inden al Brint er 

forsvunden af Roret og man istedetfor 

den finder blot atmosphærisk Lilft. Men 

desUden indtræder det mærkelige Forhold, 

at der trænger et mindre Rumfang Luft 

ind end der undviger, saa at Vandet i
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Roret, Uagtet Trykket, bestandigt stiger. Man har fundet, at 
den indtrængte atmosphæriste Öuft indtager et 91um som er 
s/i9 af Brintens, men den omvendte Brok multipliceret med 
sig selv giver og saa mange Gange er Brinten lettere 
end Lllften.

Den samme Regel gjælder for alle andre Lllftarter, naar 
de blot ikke ndove nogen særegen Virkning paa den porose 
Skillevæg; men i dette Tilfælde forandres Forholdet ganske.

Kulsyren har saaledes en ftørre Vægtfylde end den at- 
mosphæriske Lnft, og anstilies Forsøget med den istedetfor med 
Brint vil den indtrægte Luft indtage et større Rum end den 
Undvegne Kulsyre; men er Proppen vaad, vil det Modsatte 
sinde Sted, fordi Vandet indsvger langt mere Kulsyre end 
atmosphærifl Lllft. En tynd Vandhinde vil gjore samme 
Tjeneste som en vaad Gipsprop, naar man saaledes blæser 
en Sæbeboble og sænker den i et Kar fyldt med Kulsyre, vil 
den kjendeligt svnlme op paa GrUnd af den indtrængende 
LUft. Vanddampe ville trænge hurtigere igjennem en Blære 
end Viinaanddampe, hvorimod disse hurtigere end hine ville 
trænge igjennem en tynd Hinde af Cantschouk. Lader man 
derfor Brændeviin henstaae i et med en Blære tilbundet Glas, 
vil Vædsken hurtig formindskes; men det er væsentlig fim 
Vandet som damper bort, saa at Brændevinen bliver stærkere 
og stærkere. Bar Glasset tilbunden med en Cautschoukhinde 
vilde derimod Vinaanden fordampe. Naar Vinen forbedres 
ved at ligge i nogle Aar er Grunden den, at den bliver 
stærkere og iffe længer kan holde Biinstenen oploft. Man 
har med Held forsogt at opnaae det Samme i kort Tid ved 
at indesiutte Vinen i en tilbunden Blære, som hænges paa 
et varmt Sted. Luftarternes Diffusion spiller en vigtig Rolle 
ved Dyrenes Aandedræt, hvor i Lungen eller ©jætterne den 
atmosphæriste Luft Udenfra og den i Blodet indeholdte Kul
syre indenfra gsennemtrænge Lnftgangenes tynde Sidevægge.
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Fordampning. Dampenes Egenskaber.

130. Naar Pand eller en anden Ladste henstaaer paa et 

tort Sted i et aabent Kar, vil Vædskemængden bestandigt 

formindskes, idet den lidt efter lidt antager Slutform og blander 

sig med den omgivendeLnft. Man siger da at Vædsken for

damper, og det af den dannede luftformige Legeme kaldes 

Damp. Vanddamp, der er klar og Usynlig som Luften selv, 

maa ikke forvexles med den Taage eller Dunst, som sees over 

kogende Vand; her blive en Deel af Dampene fortattede i 

den koldere Luft og de frembragte smaa Vanddele gjore Taa- 

gen baade synlig og Uklar. De Legemer, som fordampe let, 

kaldes flygtige, de som for at fordampe fjendtligt fordre 

en meget hoi Varmegrad kaldes ild bestandige. Fordamp

ningen foregaaer desto hurtigere jo stærkere Vædsken ophedes, 

men man har dog paaviist, at Vandet, eller rettere Isen 

endnu fordamper ved 24 Graders Kulde, hvad man ogsaa 

kan vide deraf, at Toi fan terre« i stærk Frost. Qvægsolv, 

der t'UN er lidet flygtigt, fordamper allerede ved almindelig 

Lnftvarme, og man maa vogte sig for i de Værelser, hvor 

man jevnligt opholder sig, at have meget Qvægsolv Udsat for 

Lutten, da Qvægsolvdampene, ved hyppigt at indaandes frem

bringe en langsom Forgiftning.

Fordampningen foregaaer hurtigere i det lufttomme ’Jium 

under Lilftpompens Klokke end i den frie Lllft, hvoraf man 

seer, at man ci kan betragte den som en Oplosning af Væd

sken i Luften.
131. Naar en Væd ske fordamper ved en lav Varmegrad, 

foregaaer Fordampningen fun fra Overfladen, men ved en vis 

Opvarmning, forstjellig for forstjellige Vædsker, danner der sig 

Dampbobler paa Bllnden af Karrrt, som stige op igjennem 

Vædsken, der da siges at koge. Naar Kogningen er begyndt 

stiger Vædskens Varmegrad ikke hoiere, da al den Varme, som 

tilfores, medgaacr til Dampdannelsen. For al Dampboblerne 

funne danne sig ved Karrets BUnd maa deres Tryk kunne 

overvinde det Tryk, som udenfra virker paa dem, og Vædsken
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kan da forst komme til at koge, naar Dampenes Tryk holder 

Ligevægt med Trykket paa Karrets BUnd. Da Damptrykket, 

som senere skal vises, foroges med Varmegraden, maa Væd- 

stens KogepUnkt ligge desto hoiere jo stsrre Trykket er og 

omvendt. Det vil heraf forstemes at Vandets Kogepunkt for

andrer sig med Lufttrykket, saa at bet, f. Ex. paa hoie Bjerge, 

hvor Lllfttrykket er mindre, er lavere end nær ved Jordens 

Overflade. Under Klokken af en Lilftpompe kan man bringe 

lunfet Vand til at koge og i et Glasror af hosstaäende Form 

vil man kunne bringe Vand 

eller endnn lettere Biinaand 

til at koge ved Haandens 

Varme. Man maa blot i 

Forvejen have bortflaffet al 

Lnft af Roret, som lettest skeer 

ved, for Diøret er tillukket, at bringe Vædsken deri til at koge, 

hvorved Dampene lidt efter lidt udjage duften, og da tilsmelte 

Aabningen. Holder man Kuglen A i Haanden vil Fordamp

ningen begynde, Vædflen drives over i B og der komme til 

at koge, idet de i A Udviklede Dampe boble op igjennem Væd- 

sten i B. Ogsaa ved at lade en Strom af koldt Band træffe 

B kan man bringe Vædflen der til at koge, da Dampene i B 

derved tildeels fortættes og Udove mindre Tryk end de i A.

Jo høiere Vædsken staaer i Karret, desto hoiere maa dens 

KogepUnkt ligge paa GrUnd af dens eget Tryk. Havde man 

Vand i Karret til en Hside af 33 Fod, maatte da Dampene 

paa BUnden Udove et Tryk af to Atmosphærer og dertil vilde 

fordres en Temperatm af omtrent 97 °. Desuden maa en 

Dampboble, som stal dannes paa BUnden af et Kar adskille 

Vædsken fra Karret, altsaa overvinde Vedhængningen, og man 

forstaaer deraf, at Vædst'ens Kogning fordrer forskjellig Barme

grad efter Karrets forskjellige Beskaffenhed, saa at Bandet i 

Kar af Glas eller Porcellain Undertiden kan opvarmes 880 

uden at komme til at koge.

Indeholder Vandet oploste Salte kommer dets Kogepunkt 

8
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til at ligge hoiere, men i forskjellig Grad efter Mængden og 

Beskaffenheden af de fremmede Stoffer; men det er paaviist ved 

noiagtige Forseg, at et Thermometer, som holdes i Dampen 

af det kogende Vand, noiagtigt angiver det til Lufttrykket 

svarende Kogepunkt, uben Hensyn til opløste Salte, Bandets 

Høide eller Karrets Beskaffenhed. Dette er Grunden til, at 

man ved Bestemmelsen af Thermometrets Kogepunkt anbringer 

Beholderen og Roret i Dampe af kogende Vand og ikke i 

Bandet selv. Vedstaaende Liste giver en Oversigt over for- 

stjellige Vædskers KogepUnkter:

Mher 30° Svovl 239°

Viinaand 63 Svovlsyre 248

Terpenthinolie 126 Linolie 253

Phosphor 232 OvcMsld 288

I aabne Kar kan man ikke ophede Vædsken hoiere end til 

Kogepunktet, fordi den tilførte Varme strax bortføres af de 

dannede Dampe; vil man derfor opvarme Vand stærkere end 

til 80° maa det ff c c Under et stone Tryk. Dette kan flee ved 

at Muffe Kogekarret med et damptæt Laag, da saa de Ud

viklede Dampe ved at trykke paa Vandet hindrer Kogningen. 

Man maa dog til dette Forso g bruge et meget stærkt Kar, og 

for at sikkre sig mod Sprængning deraf, forsyne det med en 

Sikkerhedsklap, det vil sige en Udadgaaende Ventil, som be

tynges med en Vægt af en saadan Størrelse, at Ventilen 

aabnes af Dampens Tryk førend dette bliver saa stort, at der 

er Fare for Sprængning. En saadan Indretning er Papins 

Gryde, som bmges blandt andet til at Udkoge Gelatinen as 

dyriske Knogler, hvilket kan skee langt filldstændigere og lettere 

ved en hoiere Tcmperatm end ved Bandets Kogepmlkt.

131. Naar man i et tillukket, lufttæt og lufttomt Kar

bringer noget Vand, vil det fordampe og hele Rummet fyldes 

med Dampe. Bliver der noget Vand tilbage i flydende Til

stand, siges Dampene at være mættede, fordi Karret ved 

den Varmegrad det har, ikke er istand til at optage flere. Naar 

man derfor paa noget Sted afkjoler Karret, vil en Deel af
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Dampene fortættes til Vand, og det samme sinder Sted, naar 

man, idet Varmegraden vedligeholdes uforandret, formindsker 

Karrets Rumfang, altsaa sammentrykker Dampene. I denne 

Tilstand folge disse altsaa ikke den Mariottiske Lov. Foreges 

Varmegraden ville deels de dannede Dampe stræbe at Udvide 

sig og ndove et ftørre Tryk paa Karrets Sider, deels vil der 

dannes nye Dampe, og man vil heraf forstaae, at Dampenes 

Tryk, saalænge de erc i Berøring med Stamvædsken, vil voxe 

i et stærkere Forhold end Varmegraden og alene rette sig efter 

denne. Var derimod alt Vand fordampet inde i Karret, vil 

en Opvarmning blot forege, og en Afkjoling formindske 

Dampenes Tryk. Disse ville i saa Tilfælde forholde sig paa 

samme Maade som Luften, naar blot Afkjolingen ikke drives 

videre end til den Varmegrad, ved hvilken Dampene øre mæt

tede. Noget Lignende vilde sinde Sted, naar man sammen

trykkede ikke mættede Dampe.

132. Til at maale Trykket af de mæt

tede Vanddampe ved Barmegrader lavere end 

Kogepunktet, kan man benytte to ved Siden 

af hinanden opstillede Barometerrsr, af hvilke 

det ene A er tilberedt paa sædvanlig Maade, 

det andet B derimod indeholder lidt Vand 

ovenover Qvægsolvet. Dampene i B ville 

da bevirke en Nedtrykning af Qvægsolvet i 

dette Ror og Forskjellen ab imellem Holderne 

af de to Ovægsolvsoiler angiver da ligefrem 

Dampenes Tryk. Det hele Apparat kan 

sænkes i et Kar med Band og dette opvarmes 

til den Temperatur, for hvilken man onsker 

at bestemme Damptrykket.

Til at maale Damptrykket ved hoiere

Varmegrader maa et andet Redskab bruges. En stærk tilluffet 

Kjedel C, igjennem hvis Laag Thermometerne t, u, ere an

bragte, staaer ved et skraat Ror i Forbindelse med en himl

8*
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Kngle A, der for at holdes ved samme Varmegrad er anbragt 

i et Kar med Vand. Denne Kugle staaer ved et Rory i For

bindelse med en Fortætningspompe, saa at LUften, som inde

holdes i selve Apparatet kan sammentrykkes stærkt; et andet 

Rer z, ganer hen til en Trykmaaler, paa hvilken man kan 

bestemme det Tryk, Suften i Apparatet er Underkastet. Udenom 

det straa Ror er anbragt et Blikror rr, igjennem hvilket der be

standigt ledes en Strom af koldt Band, som kommer ind ved e 

og træder Ud ved s. Er Luften i Apparatet sammentrykket, og 

man opvarmer Vandet i C, vil Fordampningen begynde, men 

Dampene, som træde ind i det skraae Ror, fortættes af det 

kolde Vand i r og lobe tilbage igjen. Opvarmningen fort

sættes til Vandet i G begynder at koge, hvilket viser sig der

ved, at Thermometerne ikke stige hoiere. Disse Thermometere 

angive nu KogepUnktet af Vandet i den fortættede 9uft, medens 

.dennes Tryk sees paa Trykmaaleren, og da Dampenes Tryk 

ved KogepUnktet holder Ligevægt med det Tryk, som virker 

paa Bandet, angiver Trykmaaleren tillige det Tryk, Dampene 

Udove ved den Temperatur, de i Ksedlen C ere Udsatte for.

Da det samme Rmn kan modtage desto mere Damp, jo 

hoiere TemperatUren er, vil den mættede Vanddamps Tæthed
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forøges med Temperaturen. Medens en Knbiktomme Vand 

giver 1692 Kilbiktommer Damp tit 80°, vil ben, fordampet 

ved 0° give 204504 Kilbiktommer Damp.

Nedenstaaende Tabeller angive saavel Trykket af Band

dampene som det Rum, een Knbiktomme Vand forvandlet til 

mættet Damp, indtager. De smaa Ciffre efter Komma angive 

Hllndredele af Linier. I den forste Tabel angives Trykket 

i Pariser-Linier, altsaa ved Heiden af en Qvægsolvseile, som 

holder Ligevægt med Dampens Tryk, i den anden dcels ved 

Atmosphærer, deels det Tryk Dampen Udover paa hver Qvadrat- 

tomme.

Tryk

Varmegrad. Tryk i Pariser-Linier. Rumfang.-

-i- 20 0,?7 1412400

-r- 10 0,76 524003

0 2,04 204504

4- 10 4,79 91060

20 10,14 43608

30 21,27 22262

40 40,77 12102

50 73,96 6926

60 127,88 4157

70 21 1,62 2603

80 336,86 1692

*) Dampenes Vægtfylde er altid V» af Luften, naar denne er unter 

kastet samme Tryk og Varmegrad.

Varmegrad. Atmosphærer.
Pund paa 

Qvadrattom.
Rumfang.

80 1 14,1 1692

97 2 28,3 883

107 3 42,4 613

115 4 56,6 4731

127 6 84,8 328
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Tryk

Varmegrad. Atmosphærer.
Puno paa 

Qvavrattom Rumfang.

136 8 113,1 250
144 10 141,4 207
151 12 169,7 176
159 15 212,i 142
166 18 254,5 120
172 21 296,8 106
178 24 339,4 93
183 27 381,8 84

133. I Luften fordamper Landet paa samme Maade 

som i det lufttomme Rinn. Ved en vis Varmegrad kan Lilften 

kan optage en vis Mængde af Vanddamp og siges da at være 

mættet dermed; enhver Afkjeling og enhver Forøgelse i Tryk 

vil da bringe en Deel af Dampene i Luften til at fortættes. 

Er LUften mættet med Fugtighed, vil Vanddampen ndsve 

samme Lryk som i det tomme Rum ved samme Varmegrad.
(Raar man havde Last, som ved 20 Graders Varme vor mættet. 

med Vanddamp og udover et Tryk af 336 Linier, vilde Dam

pene før sig ifølge ovenstaaende Tabel ubove et Tryk af 10,44 

Linier, og Luften for sig fim et Tryk af 325,so Linier. Hvis 

da Dampens Vægtfylde var lig Luftens, vilde den Damp, som 

var tilstede udgjore eller omtrent Vs 1 af Lastens; 

men da Dampens Vægtfylde kun er 5/s af Luftens, maa Tallet 

formindskes i samme Forhold og Dampen vilde omtrent være 

’/so af den tone Luft og altsa a 151 af den hele fugtige 
Luftmasse.)

134. Det er sagt, at Fordampningen foregaaer desto 

hurtigere jo hoiere Varmegraden er, men i visse Tilfælde kan 

der forekomme tilsyneladende Afvigelser fra den almindelige 

Regel. Opheder man saaledes en blank Metalstaal til 200 

Grader eller mere og gyder nogle Draaber Land deri, vil For

dampningen foregaae meget langsommere end om Skaalen kim 

havde været opvarmet til 90°. Man bemærker tillige, at Van-
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det i dette Tilfælde ikke Udbreder sig t Skaalen, men beholder 

sin Draabeform, heller ikke kommer det til at koge, og et Ther

mometer, hvis lille Beholder anbringes i Vanddraaben, viser, 

at dennes Varmegrad ikke overstiger 77 °. Lader man Skaalen 

langsomt afkjoles, vil Bandet pllldseligt Udbrede sig i den og 

fordampe med en lille Explosion. Grunden til dette Forhold 

maa soges i den Omstændighed, at Vandets Bedhængning til 

Skaalen ved den hole Varmegrad er meget formindsket, saa at 

Berøringen kun er ufulbftænbig og endnu bliver det mere ved 

de Dampe, som danne sig paa Nanddraabens Underflade og 

ligesom bærer den op. Larmen kan derfor kun langsomt med

deles fra Staaten til Vandet, og naar dettes Varmegrad nærmer

til Kogeplmktet, ville de Udviklede Dampe berøve Landet 

fjgesaa megen Varme, som det modtager fra Skaalen; dets 

Temperatur kan d-a ikke stige høiere. ■ er bckMdt

under Navnet Leidenfrosts Forsog. Samme Forhold vise og- 

saa andre Dædfler, men Skaalen maa være desto stærkere op

hedet jo hoiere Vædfkens KogepUnkt er; for at Qvægsolvet 

stal vise det, maa Skaalen være hvidglødende. I denne Til

stand have alle Lædsker en Varmegrad noget lavere end deres 

Kogepunkt; paa Grimd heraf kan man anstille nogle ganske 

besynderlige Forsog.
Anstilles Forsøget med draabeflydende Svovlsyrling, vil 

Vædflen, som koger ved -4- 8°, i den glodende Skaal beholde 

en Temperatm as 10°, FUgtigheden i Luften vil da for

tætte sig i Vædflen og der fryse til Is. Man seer derfor lidt 

efter lidt Draaben overtrækkes med en Isskorpe, og lader man 

nogle Draaber Band falde ned i Vædflen, blive de strax til 

Is. I en Vædske, som koger ved — 80" stivner endogsaa 

Qvægsolv midt i et glodende Kar.

Man har bemærket, at man uden Skade kan dyppe 

Haanden i smeltet Bly naar det blot er ophedet betydeligt 

over SmeltepUnktet og den Iltehinde, som danner sig, flaffes 

bort. Heller ikke maa der paa den Deel af Haanden, som ned- 

dyppes, være noget Saar eller stemmede faste Legemer. Grunden
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til denne Besynderlighed soger man deri, at Fugtigheden i 
Hilden spiller samme 'Rolle som Vandet i Leidenfrosts Forsog; 
Varmen kan tun langsomt meddele sig til Haanden og man 
har Tid nok til at trække den op igjen for Varmefornemmelsen 
bliver smertelig. Paa samme Maade kan smeltet Jern be
handles; man kan gaae paa glodende Jern, ftryge et glodende 
Jern paa Hilden Uden at fole nogen Smerte derved. Haarene 
og de fremftaaende Stykker af Neglene svides derimod af. 
Disse Forhold give for en Deel Oplysning om Middelalderens 
Ildprøve, man seer at her hverken er Tale om Mirakler eller 
nogen beflyttende Salve, hvad der fordres til at bestaae Ild
proven er ikke andet end heel Hud og reent, stærkt ophedet 
Metal.

135. Paa Dampenes Egenskaber beroer Destillationen, 

et Mcre_Lv.gtigt^geW fau.L 'JllllhlL 
Mgtigt^_Ved Opvarmning vil nemlig det mere flygtige Le
geme fortrinsviis fordampe, Dampene ledes hen i et koldt 
Rum, hvor de fortættes til Draaber, og den dannede Bædske 
vil da komme til at indeholde forholdsviis mere af det flyg
tige Legeme end den Vædske hvoraf Dampen udvikles. Saa- 
ledes stilles Viinaand fra Ivmb, Vand fra Svovlsyre o. s. v. 
De Redskaber, som bruges til Destillationen have forskjellig 
Indretning deels efter Beskaffenheden, deels efter Mængden af 
det Legeme, som skal destilleres.

Til smaa Mængder 
er hosstaaende Appa
rat meget beqvemt. 
Vædsken, som skal de
stilleres, besinder sig 
i Flasken a, i hvis 
Hals, ved en Prop, 
er befæstet et langt 

Glasror ef, som fra e gaaer skraat nedad. Udenom dette 
er anbragt et videre Ror, gg, af Glas eller Blik, som ved 
begge Ender flutter vandtæt til det indre Ror, ved den nederfte
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Ende staser i Forbindelse med et lodret Ror c og ved den 

overste Ende har et krumboiet Afløbsror b. Bringes Vædsken 

i a i Kog, ville Dampene ^jennemftrømme Roret ef, men en 

Strom af koldt Pand ledes bestandigt fra c ind i Roret gg, 

og derfra nb ved b. Dampene ere altsaa, saa langt gg naaer, 

omgivne med koldt Vand, fortættes der, og den dannede Vædfle 

drypper Ud ved f. Det er af Vigtighed, at det kolde Vand 

ledes ind ved den nedm'te Ende af Roret gg; thi det opvar

mes ved Berøring med Dampene og stiger da af sig selv opad 

i Roret. Dampene blive da forst svagere, derpaa bestandigt 

stærkere og stærkere afkjolede ved den nævnte Anordning; i 

modsat Fald knude Dampene efter forst at være stærkt afkjo

lede, komme hen paa et varmere Sted og den dannede Vædfle 

da tildeels fordampe igjen. Indretningen af de større Destilleer- 

apparater er i det Væsentlige den samme, fun maa man sørge 

for, at Dampene komme i Berøring med en stor afkjolet Over

flade og derfra hidrører de mange forfljellige Svaleapparater, 

man har foreslaaet, som det vilde være for vidtløftig her at 

omtale. Naar man undertiden foretager Destillation eller 'Af

dampning i det lufttomme Rum, er det ei for at spare Brændsel, 

det anvendes kun naar Vædflen Undergaaer Forandringer ved 

i længere Tid at være udsat for en høiere Temperatm. Ved 

det lufttomme Rnm bringes Kogepunktet til at synke, og man 

forhindrer derved Tab af Vædflen. Fordampning i det luft

tomme Dium anvendes saaledes ved Sllkkerkogning for at saa 

lidt som muligt af det opløste Stikker skal forandres til Sirop.

136. 3 Dampmaskinen anvendes Dampene til at frem

bringe bevægende Kræfter, væsentligt ved deres Tryk. Den 

bestaaer af to væsentligt forfljellige Dele, Kjedlen hvor Dampen 

frembringes og Maskinen hvor de virke.

Dampkjedlen forfærdiges i Almindelighed af Jern

plader, som nittes sammen, og er som oftest en liggende Cy

linder, der er indmuret over et Ildsted. Flammen og den 

opvarmende LUft fra Ilden fores igjennem flere Kanaler i 

Mmen rundt om Kjedlen og ledes derpaa ind i Skorstenen,
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som frembringer den fornødne Træk. Omtrent 2/a af Kjedlens 

Rnm holdes fyldt med Vand, oq Ildkanalerne maae ikke 

naae op til Vandets Overflade, af Grunde, vi strax skalle 

vise. Fra Kjedlens Overdcel fores Dampene igjmnem et 

Nor, Damproret, hen til Maskinen. En større Aabning, 

Mandehullet, som under Maskinens Gang holdes lukket med 

en Plade, gjor det muligt, naar fornødent er, at komme ind 

i Kjedlen og rense den for den saakaldte Kjedelsteen, en Kalk

masse, der afsættes af Vandet, og naar den blev meget tyk 

vilde hemme Meddelelsen af Varmen. For at imdgaae 

Sprængning af Kjedlen er der, ligeledes paa Overdelen, an

bragt en Sikkerhedsventil, en kegledannet Prop, som aåbner 

sig Udad og er betynget med en Vægt af en saadan Størrelse, 

at Dampenes Tryk kan aabne Ventilen længe forend det bli

ver stort nok til at sprænge Kjedlen. For at controllere Sik

kerhedsventilen staaer DamprUmmet i Forbindelse med en 

Trykmaaler, paa hvilken man bestandigt kan see Dampenes 

Tryk. Ved Hjælp af en Trykpompe fan man, naar fornødent 

gjeres, bringe Vand ind i Kjedlen for at erstatte det, som 

tabes ved Fordampningen, og en Hane ved Kjedlens BUnd 

tillader at udtappe Vandet naar Kjedlen stal tommes. For 

at see om Kjedlen indeholder den rette Mængde Vand er der 

ved Siden af den anbragt et lodret Glasror, som med den 

overste Aabning staaer i Forbindelse med Dampmmmet, med 

den nederste med Vandet i Kjedlen, dette vil da staae lige 

saa hoit i Roret som inde i Kjedlen. Det er i Særdeleshed 

vigtigt at Vandet ikke kommer til at staae saa lavt i Kjedlen, 

at Ildkanalerne komme til at naae op over Overfladen; thi 

da ville de Steder, som ere blottede for Vand og directe 

paavirkes af Ilden, snart blive glodende; bringes nu Vand 

nit), vil det forst fordampe langsomt indtil Kjedlens Sider 

ere afkjolede, det vil da komme i Berøring med dem, den 

udviklede Dampmængde vil da være saa stor, at Sikkerheds

ventilen langtfra strækker til at lade dem bort, og en Spræng

ning bliver den næsten UUndgaaelige Folge. Indtræffer en
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saa vldt dreven Bandmangel, maa Sikkerhedsventilen holdes 

lakket, da Aabning af den vilde befordre Afkjolingen, altsaa 

fremkalde Sprængningen, Bandet maa tappes nd saa snart 

som muligt, Ilden stakkes og Kjcdlen have Tid til at askjoles 

fer der paany bringes Vand ind. Kjedlens Jndmnring, som 

forhindrer den i at afgive sin Varme til Omgivelserne, og 

derfor medforer Besparelse af Brændsel, maa natmligvils 

falde bort paa Dampskibe og Dampvogne. Bed faabanne 

transportable Dampkjedler ere saavel Ildstedet som Ildkana

lerne anbragte indeni selve Kjedlen og ligesom denne forfær

digede'af Jernplader. Enkelthederne ved Kjedlens Bygning 

maae vi her forbigaae.

Dampmaskinerne indrettes paa saa mange forskjellige 

Maader, at det vilde være altfor vidtløftigt her blot at om

tale de allervigtigste. Vi flnlle her blot angive at man ved 

de forste Dampmaskiner lod Dampen strømme ind i et 

Rinn der ved et Sugerør stod i Forbindelse med en lavere 

liggende Vandbeholder, og Uddrive Luften deraf; fortættedes 

derpaa Dampen tilvejebragtes et lufttomt Rum, og den Ud

vendige Lufts Tryk drev Vandet fra Beholderen op i det 

RUM, Dampene for havde fyldt. Indlades nu Dainpene 

idjen klmde man da ved deres Tryk faae Vandet drevet op 

igjennem et Stigror. Dampmaskinen var saaledes kun enegen 

Art af Pompe. Senere lod man Dampene virke i et Pompe- 

rør, hvori et Stempel kunde bevæge sig op og ned. Det 

blev loftet ved en paa en Bægtstang virkende Modvægt paa 

samme Tid som Rnmmet Under det fyldtes med Damp. Blev 

nu denne fortættet, fremkom der under Stemplet et lufttomt 

RUM, og Lnftens Tryk vilde da drive Stemplet ned. Det var 

dog forst ved de Forbedringer, Engellænderen James Watt 

anbragte paa Dampmaskinen at denne opnaaede fin almindelige 

Brugbarhed forbunden med forholdsviis ringe Bekostning. <

Den væsentlige Deel af Dampmaskinen er den i om» 

staaende Figur afbildede Damp cylinder, som indvendigt 

er noiagtigt Udboret, og hvori Stemplet K Fig. I drives
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luft* og damptæt op og ned. Fra Stemplet gaaer en Stang 

damptæt op igjennem den saakaldte Stoppebosse i Cylinderens 

Laag. Tætheden opnaaes ved Hamp indgneden med Tælle, 

som presses sammen omkring Stempelstangen. Fra den overste 

og nederste Deel af Cylinderen Udgaae Rorene f, f og e, e 

og Udmunde sig ved og f og e i en plansleben Plade CC. 

Denne ndgjor den ene Sidevæg af en Kasse, hvori Damp

roret fra Kjedlen træder ind ved D. Midt imellem f og e 

har Pladen et Hnl g hvorfra et Ror, der ei er antydet i Fi

guren forer hen til et lukket Kar, Fortæt te ren, som er 

omgivet med koldt Band, saa at de Dampe, som ledes der

ind, ftrax fortættes. Paa Pladen CC fores en paa Ilanden 

planfleben Kasse A, den saakaldte Glider op og ned ved 

Hjælp af Stangen B, som gaaer damptæt igjennem en Stoppe

bosse. Tænker man sig forst den hele Cylinder og Fortælle

ren befriede for al Luft og Glideren i sin overste Stilling, 

som i Fig. I, hvor den omfatter Aabningerne f og g, saa 

ville Dampene fra Kjedlen trænge gjennem D ind i Glider

kassen og igjennem det aabentstaaende Ror ee, ind i Cylin-
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derens nederste Deel, paa samme Tid som de Dampe, som ere 

over Stemplet, ville gaae igjennem Roret f, f, Glideren og 

Roret g ind i Forsætteren og fortættes til Vand. Under 

Stemplet er der altsaa Damp, over det lufttomt Rum, og 

Dampenes Tryk vil da drive Stemplet opad. Er det nu 

kommet til det Overste af Cylinderen maa Glideren skydes 

ned saa den indtager den i Fig. II afbildede Stilling. Nn 

trænge Dampene fra D igjennem Roret f, f ind over Stemp

let, medens Dampene ander det strømme igjennem Roret e, e, 

Glideren A og Reret g ind i Forsætteren, og Dampenes 

Tryk vil da drive Stemplet ned. Er det kommet til Bunden 

maa Gliderne atter bringes i Stillingen 1 og saaledes videre. 

Det vilde være altfor besværligt at bevæge den med Haanden, 

derfor staaer Gliderstangen i Forbindelse med een af Muffi

nens bevægelige Dele, som flytter den i det rette Oieblik.

Hosstaaende Tegning giver en Oversigt over de væsent

ligste Dele af Dampmaskinen saaledes som den nu hyppigt 

anvendes paa Landjorden. Dampene træde ind i Maskinen 

igjennem Damprsret D og fores derpaa igjennem Gliderkassen 

G ind i D amPcylind eren C, hvor de som nyligt forklaret
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bringe Stemplet til at bevæge sig afvexlende op og ned ved 

Hjælp af en lignende afvexlende Bevægelse, som meddeles 

Glideren ved Stangen g, om hvilken senere skal blive Tale. 

Efterat have virket i Cylinderen ledes Dampene igjennem 

Roret d ned i Fortælleren F, en tillukket Kasse, som er 

om given af det kolde Vand i Koldvandskassen KK. 

For at fremskynde Dampenes Fortætning er paa Siden af 

Fortætteren anbragt Indsproitningshanen i, igjennem 

hvilken det kolde Vand strømmer som Vandspring ind imellem 

Dampene. Det Vand, som deels ved Dampenes Fortætning, 

deels ved Indsprøjtningen, samles i Fortætteren, skaffes bort 

ved Pompen L, som da den tillige borttager den öuft, som 

trænger ind, deels igjennem Utætheder, deels isolge med det 

kolde Vand, kaldes Lilftpompen. Vandet, som denne 

pomper nd af Fortætteren er noget opvarmet af Dampene; 

det lober fra Luftpompen over i Varmvandskas sen V; 

en Deel af det lober bort, men en Deel bliver af Varm

vandspompen igjennem Noret rr drevet tilbage i Kjedlen for 

at erstatte det der fordampede Vand. Det til Maskinens 

Gang fornødne kolde Land flaffcs tililveie af Koldvands

pompen P, der bestandigt holder Koldvandskassen fyldt.

Ved Dampenes Tryk bliver altsaa Stempelstangen s bragt 

til at gaae afvexlende op og ned. For at forplante denne 

Bevægelse til de Steder, hvor Kraften skal virke, staaer den 

oberste Ende af Stempelstangen ved det bevægelige Mellemled 

m i Forbindelse med en stor Vægtstang, Balancieren, 

BB', som dreier sig om en igjennem dens Midte gaaende Axe 

O, der maa hvile enten paa massivt Muurværk eller paa 

stærke Iernstotter. Da Mellemledet m Under Bevægelsen 

ikke altid ligger i Forlængelsen af Stempelstangen vil denne 

modtage et skjævt Tryk, hvorved den let vilde boies; for at 

forhindre dette maa Stempelstangen paa een eller anden 

Maade, f. Ex. ved lodrette Linealer, styres saaledes at den 

fim kan gaae lodret op og ned. Balancieren vil natnrligviis 

komme i en vUggende Bevægelse og ved den exe Pompestcen-
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gerne 1, v, p, til Luftpompe, Varmvandspompe ogKoldvands- 

pompe befæstede, saa at disse tre Pomper holdes i Gang af 

Maskinen selv.

Fra Balancieren skal Bevægelsen overfores til Axen A, 

join skal sættes i stadig Omdreining. Derfor er der paa 

Axen anbragt en Krmntap AE, fra hvilken Drivstangcn EB' 

gaaer op til Balancieren. Under Stemplets opadgaaende Be

vægelse vil Krmntappen fores fra sin oberste Stilling til den 

nederste, under Nedgangen af Stemplet fra den nederste til 

den oberste ißjcii; men na ar Knuntap og Drivstang ligge i 

samme Retning, indseer man at denne ikke ved noget Træk 

kan sætte hiin i Bevægelse. I disse Stillinger, de dode 

Punkter, maa Krumtappen derfor andetsteds fra have sin Be

vægelse. Derfor er der paa Krumtapaxen anbragt et stort 

Iernhjul S, det saakaldte Svinghjul, som allerede ved en 

halv Omdreimng af Krumtappen fa aer Fart nok til at fore 

denne over det dode Punkt, en Indretning, som forovrigt 

anvendes paa enhver Spinderok.

Det staaer endnu tilbage at vise, hvorledes Gliderne 

sættes i Bevægelse af Maskinen selv. Til den Ende er der 

paa Krnmtapaxen, som her i Figuren er betegnet med b

anbragt en kredsnmd Skive a, hvis Midtpunkt ikke ligger i 

Axens. Denne.excentriske Skive kommer da under Axens 

Omdrejning til at bevæge sig som en Slags Krumtap. Uven
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om den er anbragt en Ring, indeni hvilken den kan dreie sig, 

og fra den gaaer en Stang c hen til en Vinkelvægtstang 

def, som Under Maskinens Gang sættes i vUggende Bevæ

gelse. Fra f gaaer en Trækstang g op tit Gliderstangen, som 

altsaa vil modtage den forlangte op og nedgaaende Bevægelse. 

Mange Enkeltheder ved Dampmaflinen funfee endnu fortjene 

Omtale, men vi maae i saa Henseende henvise til Maskin- 

læren.
Paa Dampskibene har man ikke Plads til Svinghjulet, 

men man anvender der som oftest to jevnsides staaende Damp- 

mafliner som virke paa samme Krmntapaxe; men de to Krum

tappe danne en ret Vinkel med hinanden, saa at naar den 

ene Maskine har sin Krumtap i det dode Punkt, virker den 

anden aller gunstigst paa sin og den ene Maskine kommer 

saaledes til at hjælpe den anden.

Udelod man Fortætter, Alstpompe, Koldvandspompe o.s.v., 

maatte man lade Dampen strømme lige Ud i Luften, naar de 

havde virket i Cylinderen. Dampene vilde da ikke virke saa 

gunstigt som for, fordi de nu forriden Gnidningsmodstanden 

have Luftens Tryk at overvinde. Havde Dampene saaledes 

havt to Atmosphærers Tryk, vilde ved Bortkastelse af For- 

tætteren det Halve af den bevægede Kraft gaae tabt. Havde 

Damptrykket derimod været 10 Atmosphærer, vilde fim Vi o 

af Kraften tabes, og dette Tab kan i mange Tilfælde være 

mindre end det som spares ved Bortkastelse af de tre Pom

per. En Dampmaskine Uden Fortætning anvendes ofte fordi 

den fordrer mindre Plads og er billigere end en med for

tætning, og da den arbeider fordeelagtigst naar Dampenes 

Tryk er stort, kaldes den en Hsitryk sina ski ne til Forfkjel 

^ra den fortællende, som kaldes Lavtyksmaskine.

Man har i de senere Aar indfort betydelige Besparelser 

ved Dampmaskinen. Det er nemlig indlysende, at naar 

Dampene ledes ind i Cylinderen til Stemplet har tilendebragt 

sin Vandring, ville de endnU være istand til at Udvide sig 

betydeligt og denne Udvidekraft gaaer tabt. Man foretrækker
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derfor som oftest at indrette Glideren saadan, at den afbryder 

Tilstrømningen af Damp til Cylinderen, naar Stemplet har 

gjennemlobet xk eller Va af sin Vandring, og det drives 

da igjennem Resten af Veien blot ved Udvidekraften af de 

indledede Dampe, hvortil hverken fordres ForbrUg af Damp 

eller Brændsel. Denne Benyttelse af Dampen kaldes Ex

pansion.

Til at angive Stmrelsen af det Arbeide, en Damp

maskine kan Udfore, bruget man en saakaldet Hests Kraft, 

der dog er noget mere end det, en almindelig Hest kan udrette. 

Man forstaaer derved den Kraft som er nødvendig for at 

lofte 480 Pund 1 Fod hoit hvert Semud eller 28800 Pund 

1 Fod hoit hvert Minut. Dampmaflinens Arbeidskraft be

roer derfor ikke alene paa det Tryk, Dampene udove paa 

Stemplet, men ogsaa paa den Hastighed dette faaer, altsaa 

paa den Mængde Damp, Kjedlen er istand til at frembringe i 

en vis Tid. Man kan enten lade Dampen virke med et 

svagt Tryk, og den vil da indtage et stort Rum, Stemplet 

maa være stort, eller bevæge sig hastigt, eller med stort Tryk, 

saa indtager den et langt mindre Dhtm, og Dampcylinde

ren kan gjores temmelig lille. Den Kraft, eet Pimd Damp 

kan frembringe vil i alle Tilfælde være den samme. NU be

hoves en vis Mængde Brændsel for at frembringe en vis 

Mængde Damp og Maskinens Kraft vil altsaa staae i For

hold til den forbrugte Mængde af Brændsel. De bedst ind

rettede Dampmafliner fordre et Forbmg af omtrent 5 Pand 

øobe Steenkul i Timen for hver Hests Kraft, men Under 

mindre gUnstige Forhold kan Forbruget stige til det dobbelte 

eller endog mere.

Legemernes Bevægelse.

138. Paa Gmnd af Inertien vil et Legeme, som el

sat i Bevægelse, men da ikke længer paavirkes af nogen Ud

vortes Kraft vedblive at bevæge sig i samme Retning og med 

samme Hastighed, eller det vil Udfore en saakaldet jevn og

9
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retlinjet Bevægelse. Kjender man en saadan Bevægelses 

Hastighed, er det let at finde, hvor lang en Vei det bevægede 

Legeme vil gjennemlobe, da denne ligefrem staaer i Forhold 

til den anvendte Tid.

Saasnart derimod en udvortes Kraft virker paa Legemet, 

vil baade Hastighed og Retning kunne forandres, og det er 

Bevægelseslærens Opgave at udfinde- hvorledes Bevægelsen vil 

blive, naar man kjender den virkende Kraft, eller hvorledes 

Kraften maa være naar man kjender Bevægelsens Beskaffenhed. 

Vi ville her betragte nogle af de simpleste Bevægelser.

139. Birker Kraften i den Linie, hvori Legemet bevæger 

sig, vil Bevægelsen vel blive retlinet, men Hastigheden bliver 

enten voxende, naar Kraften understøtter den Bevægelse, 

Legemet har, eller aftagende, naar den modvirker den. Et 

Legeme, som falder lodret mod Jorden vil derfor bevæge sig 

voxende, men et, som kastes lodret opad, vil bevæge sig med 

aftagende Hastighed. Ville vi betragte disse Bevægelser noget 

nærmere, maae vi bemærke, at det er Tyngden, som bcr ci 

den virkende Kraft, og at den er lige stor, enten vi besinde os 

ved Jordens Overflade eller i nogen Holde derover, altsaa vil 

den Kraft, som virker paa et faldende Legeme, under hele Be

vægelse blive Uforandret. Legemet maa vel, idet det falder, 

sætte den omgivende Luft i Bevægelse og lider derfor en Mod

stand af Luften, som foreges tilligemed Hastigheden; men har 

det faldende Legeme en betydelig Vægtfylde og Hastigheden 

ikke bliver altfor stor, behøver man ei at tage Hensyn dertil. 

Vi ville med andre Ord see, hvorledes et Legeme vilde falde 

i et lufttomt Rnm.
140. I det Oieblik et Legeme begynder at falde, har 

^det ingen Hastighed, men Bevægelsen begynder, og faner der- 

paa større og større Hastighed, jo længere Faldet varer. Da 

Tyngden bestandigt virker med samme Kraft paa Legenæt, vil 

Hastigheden hvert øjeblik forøges ligemeget, og da den be

gynder med O vil Hastigheden staae i Forhold til den Tid, 

Faldet har varet. Naar et Legeme salder i det lufttomme Rinn
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har man ved Forsøg, som siden stulle omtales, funbet, at det 

ved at falde i et Secund opnaaer en Hastighed, af 31'/s Fod 

i Sccnndet, det vil sige, at Legemet, hvis Tyngden efter eet 

Semnds Forlob ophorte at virke, vilde bevæge sig jevnt og 

da gjennemlobe 31 Vs Fod i Secrmdet. For Nemheds Skyld 

ville vi antage det var 32 Fod. Da nu Hastigheden foroges 

ligemeget i lige Tider, vil den, naar Legemet har faldet i to 

Secunder være 2 x 32 eller 64 Fod, i tre Semnder 3 x 32 

eller 96, i 30 Secmider 30 x 32 eller 960 Fod i Secimdet, 

og Legemet vil da have samme Fart som en Riffelkugle idet 
den udflydes. Man finder altsaa Legemets Fart i Faldet ved 
at MUltiplicere 32 med Antallet af de forlobne Semnder.

Hvorledes flat man nu bestemme den Bei Legemet har 

gjennemlobet? Ved Begyndelsen af det forste Seemid havde 

Legemet Hastigheden 0, ved Slutningen en Hastighed af 32 

og i Midten af det forste Secnnd en Hastighed af 16 Fod i 

Secimdet. Da nu Hastigheden i den sidste Halvdeel er for
øget ligesaameget som i den forste, maa Legemet i det hele 

SecUnd have gjennemlobet en Bei saa stor som den, det med 

den mellemliggende Hastighed vilde have gjennemlobet. Det 

har altsaa gjennemlobet 16 Fod i det forste Secilnd. I to 

Semnder opnaaer Legemet en Hastighed af 64 Fod og vil 

altsaa gjennemlobe en Bei lig den, det i to Secimder vilde 
gjennemlobe med 32 Fods Hastighed. Det gjennemlober alt, 
saa i 2 Semnder en Bei af 64 eller 4 x 16 Fod. Paa 

lignende Maade finder man, gt Legemet i 3, 4, 5 Secrmder 

gjennemlober 144 eller 9 x 16, 400 eller 25 x 16 Fod. 

Da man i Almindelighed sinder den opnaaeke Hastighed ved 

at MUltiplicere 32 med Sekundernes Antal, vil den Middel

hastighed med hvilken Legemet, naar det bevægede sig jevnt, 

vilde gjennemlobe det samme Rmn, være 16 multipliceret med 

Semndernes Antal. Et Tal multipliceret med sig selv kaldes 

Tallets Qvadrat, og det ved Faldet gjennemlobne Rilm findes 

altsaa ved at multiplicere 16 med Qvadratet af Secandernes

9*
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Antal. I 30 Seconder vilde altsaa et Legeme falde 30 x 

30 x 16 eller 14400 Fod. Denne Art af Bevægelse kaldes 

den jevnt voxende.
Til noiagtige Beregninger maa man natUrligviis istedet 

for 32 bruge det rigtige 31 Vs og altsaa istedetfor 16 det rig

tige 152/3 Fod, som er den Bei, et Legeme gjennemlober i et 

SecUnd ved Faldet i det lufttomme Rum. Vedstaaende Tabel 

viser for forfljellige Tidsrum den opnaaede Fart og det gjen- 

nemlobne Rum:

aldets 
righed.

Opnaaet 
Hastighed.

Gjennemlobet 
Rum.

1 Secund 31 Va Fod 15’/a Fod

2 628/3 629/»

3 94 144

4 125 Vs 250%

5 1562/a 3912s .

6 188 564

7 219 ’/b 7672/s

8 250% 10022/»

9 282 1269

10 313 Vs 1566a/3

11 3442/a 18952/a

12 376 2256

13 407 */3 2647%

14 4382/3 30702/a

15 470 3525

16 501 Vs” 40103/»

17 532<2/s 45273/s

18 564 5076

19 595 Vs 5655%

20 626-/3 6266%

Af denne Fremstilling folger, at et Legeme ved at falde 

en vis Tid opnaaer en saadan Hastighed, at det paa Grund 

af den i lige saa lang Tid vilde gjennemlobe det dobbelte af 

det ved Faldet gjennemlobne Rum. Naar f. Ex. et Legeme
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e r fa lde t i 15 Sekunder har det opnaaet en Fart af 470  Fod  

i Secim det, m ed hvilken det altsaa i 15SecU Nder vilde gjen- 

nem lobe 15 x 410 eller 7050 Fod, m edens det ved Faldet 

gjennem lobne R um kun er 3525 Fod.

141. R igtigheden af de her opstillede Betragtn inger kan  

vises ved Forsøg; m en Legem ernes frie Fald foregaaer saa  

hurtig t, at m an har ondt ved at fo lge det fa ldende Legem e, 

at der til ganske kortvarige Fald vilde fordres m eget store  

H older og endelig at LU ftens M odstand vilde soraarsage be 

tyde lige Afvige lser fra disse Love. Til' Forsøgene fordres  

derfor, at Faldets H astighed bliver betydeligt form indfle t, 

hvilket m an har opnaaet paa forskje llige M aader.

Ita lieneren G alilæ i, den Forste som paavifte Lovene for 

Legem ernes Fald, brugte hertil en i Kanten af en lang  Planke  

hovlet R ende, som for at form indske G nidningen blev foret 

m ed Pergam ent. G av m an denne R ende en svag H old ing, 

og lagde en Kugle deri, vilde denne, ifo lge hvad der er sagt 

om Skraaplanet (61), stræ be ned ad R enden m ed en Kraft, 

saa m ange G ange m indre end Væ gten, som H viden er m indre  

end Læ ngden. D enne Kraft bliver overa lt paa Skraaplanet 

den sam m e, og Kuglen vil altsaa bevæ ge sig m ed en jevnt 

voxende H astighed, der dog bliver saa m ange G ange lang 

som m ere end det frie Fald, som  Skraaplanets Læ ngde er storre  

end dets H oide. Ved det frie Fald gjennem lober et Legem e i 

det forste Secrm d 15^/aFod eller 188 Tom m er; havde R enden  

altsaa en saadan Læ ngde, og den ene Ende lo ftedes 1 Tom m e  

hoiere end dm anden, vilde Knglen i det forste Secund gjen- 

nem lobe 1 Tom m e paa Skraaningen, i 2, 3, 4 Secunder  

gjennem lobe 4, 9, 16 Tom m er. Loftedes den ene Ende af 

R enden dobbelt saa m eget, vilde Kuglen i sam m e Tid som  

for gjennem lobe den dobbelte Vei.

Englæ nderen Atw ood har im id lertid fU N det paa et Appa 

ra t, som er langt m ere beqvem t, den saakaldte Faldm askine, 

som er afb ildet i hosstaaende Figur. D en bestaaer af en m eget 

le t bevæ gelig Tudse, anbragt paa den oberste Ende af en
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lodret Stotte, paa hvilken en 

Maalestok er afsat ovenfra nedad. 

Ophænger man ved Enderne af 
den over Tridsen lagte fine Snor 

to ligestore Vægte A og B, ville 

de være i Ligevægt; men naar 

man da ovenpaa Vægten B lægger 

en lille Overvægt, vil dette Vægt

lod synke, og det er den Be

vægelse, vi skulle iagttage. Over

vægten vil her falde meget lang

sommere end ved det frie Fald, 

fordi den, forubert sin egen Masse 

maa sætte de to ligestore Vægte 

i Bevægelse. Bar enhver as disse 

f. Ex. 93 Vægtdele og Over

vægten 2 Vægtdele, vil den hele 

Masse, som sættes i Bevægelse 

være 2 x 93 +'2 eller 188 

Vægtdele. Denne Masse er rtu 

94 Gange saa stor som Over

vægtens, saa stor som den Masse, 

Overvægten har at sætte i Be

vægelse ved det frie Fald; Bevægelsen paa Maskinen vil alt- 

saa blive 94 Gange saa langsom og Vægtloddet B vil i det 

forste Secrmd gjennemlob 2 Tommer, i 2, 3, 4, 5 Secimder 

8, 18, 32, 50 Tommer. Et Pendul, som svinger i Secunder, 

eller et Uhr, angiver Varigheden af Forseget, og Bevægelsen 

kan standses hvor man ønsker det, ved en paa Støtten anbragt 

fremstaaende Plade, som kan stilles hvor man vil.

Vil man ved Hjælp af denne Maskine Udfinde den ved 

Faldet opnaaede Hastighed, maa Overvægten tages af i samme 

Oieblik, saa vil Bevægelsen blive jevn, og man kan da maale 

den Bei, B gjennemlober i en vis Tid. For at opnaae dette 

brager man en Overvægt C med to Fremspring, der forhindrer
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den i at qaae igjennem en paa Stetten anbragt vandret Ring 

D. Brugte man be i forrige Exemptl omtalte Vægtstørrelser, 

kunde Ringen passende anbringes 18 Tommer under det Sted, 

hvor Bevægelsen begynder. B vilde da gjennemlobe Veien i 

3 Sekunder, men idet den gaaer igjennem Ringen lader den 

Overvægten blive liggende, og Bevægelsen bliver jevn. An

bringes Pladen 2 x 18 eller 36 Tommer dybere end Ringen, 

vil B med den opnaaede Fart gjennemlobe denne Afstand i 

3 Sekunder, hvorved det altsaa er godtajort, at i den Tid^ 
Faldet har varet, vil Legemet ved den ømmede Fart ^nennem- 

lobe^et dobbelt saa stort Rmn^ som det ved Faldet gjennem- 

lobne^

Man maa imidlertid for at afpasse Vægtene saaledes, at 

en bestemt Vei gjennemlobes i en bestemt Tid tage Hensyn 

til Tudsens Masse, som ogsaa sættes i Bevægelse.

142. Da den Hastighed, et Legeme opnaaer ved Faldet 

forholder sig som den anvendte Tid, det gjennemlobne Rum 

som Tidens Qvadrat, maa ogsaa den Hvide, hvorfra et Legeme 
er faldet, skolde sig som Qvadratet af den opnaaede Hastig

hed. Naar saaledes et Legeme ved at falde fra en Holde af 

152/3 Fod opnaaer en Hastighed af 31 Vs Fod i Secnndet, 

maa det falde igjennem en 4 Gange saa stor Hoide for at 

opnaae den dobbelte Hastighed, igjennen en 9 Gange saa stor 

Hoide for at opnaae den tredobbelte Hastighed o. s. v.

143. Kastes et Legeme lodret opad, vil Tyngden hvert 

Oieblik formindske Hastigheden, og det ligesaa meget som den 

ved Faldet vilde forege den. Omsider vil Tyngden have berøvet 

Legemet den hele Hastighed, det vil da et Oieblik staae stille 

og derpaa begynde at falde. En saadan Bevægelse kaldes en 

jevnt aftagende.

Hvis saaledes Legemet var bleven kastet opad med en 

Hastighed af 94 Fod i Secnndet, vilde Tyngden i det forste 

Secnnd formindske Hastigheden 31 Vs ^ob, altsaa til 622/«, i 

to Secrmder formindskes Hastigheden til 31 Va og i tre Se

cund er til 0. Legemet begynder da at falde; men da Hastig-
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heden Under Faldet forøges paa samme Maade som den under 

Stigningen formindskes, vil ogsaa Faldet vare 3 SecUnder. 

Legemet vil altsaa komme tilbage til Jorden 6 Secunder efter at 

det blev Udkastet og det vil have steget til en Hoide af 141 

Fod, ben Hoide, hvorfra det maa falde for at opnaae den 

Hastighed, det oprindelig havde.

144. Paavirkes et Legeme af en Kraft, som virker i den 

Linie, hvori Legemet bevæger sig og ikke forandrer sig under 

Bevægelsen, vil Legemets Hastighed blive jevnt voxende eller 
jevnt aftagende; mM^hastigheden vil sorandre sig desto hm- 

tigere jo storreKraften er. Den bevægende Kraft angives 

da ved det bevægede Legemes Masse Gange den Hastighed, 

det ved at paavirkes i eet Secund vilde opnaae, og denne 

Hastighed selv kaldes Drivkraften (Accelerationen). Med 

Hensyn til Tyngden er Vægten den bevægende Kraft, Driv

kraften er 31 Vs Fod og Lægten bliver altsaa Massen Gange 

31 Vs Fod. For faa vidt altsaa alle Legemer falde lige hm- 

tigt, kommer Vægten til at forholde sig som Massen. Bragte 

man derimod den samme Masse et Sted hen, hWr Tyngdens 

Drivkraft var en anden, vilde Bægten staae i Forhold til 

Drivkraften.

* 145. Vi have allerede omtalt, at Faldet paa Skraa- 

planet er saa mange Gange langsommere end det frie Fald 

som Skraaplanets Længde er storre end dets Hoide.. Et Par 

mærkelige Forhold viser sig herved, som vi nærmere ville be

lyse. Lad et Skraaplan have en Længde 7 Gange storre end 

Heiden, saa vil et Legeme i den Tid, hvori det vilde falde 

igjennem Holden, Paa Skraaplanet fun gjennemlobe V? af 

denne Bei. I en syv Gange saa lang Tid gjennemlober Le

gemet ved den jevntvoxende Hastighed en 7 x 7 eller 49 Gange 

saa lang Vei, men 49 Gange xh as Hviden bliver 7 Gange 

Heiden eller Længden, og Legemet vil altsaa til at falde ned 

ad Skraaplanet bmge en 7 Gange saa lang Tid som til at 

falde lodret igjennem den samme Hvide. I Almindelighed vil
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Tiden til Faldet paa Skraaplanet være saa mange Gange storre 

som Skraaplanets Længde er ftene end dets Hoide.

Ved at falde igjennem Skraaplanets Hoide vilde Legemet 

opnaae en vis Hastighed; i samme Tid vilde det paa Skraa

planet i forrige Exempel kan opnaae xh as denne Hastighed. 

Men i en 7 Gange saa lang Tid opnaaes en 7 Gange saa 

stor Hastighed, og Legemet vil altsaa ved den nederste Ende 

af Skraaplanet have den samme Hastighed som det vilde have 

opnaaet ved at falde lodret igjennem Skraaplanets Hoide.

NgLv nu Legemet istedetfor at bevæge sig ned ad en lige 

Skraaning bevæger sig langs ad en frum Bane, maa det 

samme finde Sted; thi man kan betragte den frumme Bane 

som sammensat af en Uendelig Mængde retlinede Skraaninger 

og den Hastighed hvormed Legemet begynder sin Bevægelse paa 

enhver af disse er den samme som Slutningshastigheden paa 

den foregaaende. Hastigheden paa ethvert Sted vil derfor rette 

sig efter den lodrette Afstand fra Stedet til det Punkt, hvorfra

Bevægelsen begyndte.
l46MEn Bevægelse i frum Linie som den nysomtalte 

finde vi ved Pendulet. Ethvert Legeme ophængt saadan at 

det kan dreie sig om et Punkt Udenfor Tyngdepunktet kan 

kaldes et PendUl; men vi ville foreløbigt kun betragte et saa- 

kaldet enkelt PendUl, hvorved man forstaaer et umærkelig 

lille Legeme ophængt ved den nederste Ende af en Linie uben

Vægt, som kan dreie sig om et fast PUnkt.

Lad CA forestille et saadant PendUl,

saa vil det være i Hvile na ar det tunge 

Punkt A ligger lodret Under Hvilepunktet 

C. Fores Pendulet Udstil Stillingen 

CB og loslades, vil de? gjennemlobe 

Bnen BA med voxende Hastighed, komme 

tit A med den Hastighed, det vilde have 

erholdt ved at falde igjennem den lod

rette Hoide HA. Paa Grund af denne 

Fart vil det gaae videre hen imod D,



138

men, da det her stiger, vil Hastigheden bestandigt formindskes, 

indtil den, naar Pendillet er kommet til U, i samme Høide 

som B, hvor altsaa Buerne Al) og AB ere ligestore, er ganske 

tilintetgjort. Pendulet vil da atter af Tyngden drages hen 

imod A, gaae forbi Hvilestillingen til B, og naar der aldeles 

ingen Hindringer var for Bevægelsen, vilde det bestandigt ved

blive at svinge frem og tilbage imellem disse to Punkter. En 

Bevægelse fra B til D eller omvendt kaldes en Svingning 

og den Tid hvori den Udfores Svingnigstiden. Vinklen 

ACB, som Pendillet danner med den lodrette Linie, kaldes 

Fjerningsvinklen. Saa længe Fjerningsvinklen bliver 

den samme, vil enhver Svingning natmligvils bruge den 

samme Tid.

Vlev_Mllbulet een Gang bragt til at svinge imellem B 

og D, en anden Gang imellem 6 og F, vilde Svingnings

tiden ikke kjendeligt forandres; thi vel er Brien GF betydeligt 

kortere end BD, men da G ligger i mindre Hoide over A end 

B, vil Pendulet i den mindre Bne ogsaa opnaae en mindre 

Hastighed og Tiden vil omtrent blive den samme, «v

Hvis saaledes et Pendul Udforte en Umærkelig lille Sving

ning i eet Secund, vilde Forøgelsen i Svingningstid i større 

Buer være folgende:
Buen AB. Forøgelse i Svingningstid.

1 Grad*) 1/S253S Secund.
2 Vi 3133

3 ’/5837

4 1/4243

5 1/2202

Saalænge gltsaa Pendnlets Svingningsbue er temmelig 
lille, ville Slyngningerne foregaae i samme Tid enten de ere 

større eller mindre. De kaldes derfor ligetidige (isochrone).

147. Medens Svingningsbuen ingen kjendelig Ind

flydelse har paa Svingningstiden, beroer denne væsentligt paa

*) Cirklens Omkreds deles i 360 Grader.







Y < - (i ACBA
1 3 9

P e n d u l e t s  L æ n g d e . H a v d e  m a n  f . E x .  t o  P e n d u l e r  C A  o g  

C a ,  a f  h v i l k e  d e t  f o r s t e  v a r  4  G a n g e  s a a  l a n g t  s o m  d e t  a n d e t ,

o g  m a n  f j e r n e d e  d e m  l i g e l a n g t  f r a  H v i l e s t i l l i n g e n  t i l  C B  o g  

C b  v i l d e  d e t  l a n g e  P e n d u l  h a v e  e n  4  G a n g e  s a a  l a n g  B u e  

a t  g j e n n e m l o b e  s o m  d e t  k o r t e .

^ e n d U l e r n e s  H a s t i g h e d e r  i  P u n k t e r n e  A  

o g  a  v i l l e  v æ r e  l i g  d e m ,  L e g e m e r  o p n a a e  v e d  

a t  f a l d e  i g j e n n e m  H o l d e r n e  D A  o g  d a ;  m e n  

d a  D A  e r  4  G a n g e  s a a  s t o r  s o m  d a ,  v i l  ( 1 4 2 )  

d e t  l a n g e  P e n d u l  i  A  h a v e  e n  d o b b e l t  s a a  s t o r

H a s t i g h e d ,  s o m  d e t  k o r t e  i  a . D a  n u  d e n  (  

B e i ,  s o m  d e t  l a n g e  P e n d U l  h a r  a t  g j e n n e m 

l o b e  e r  4  G a n g e  s a a  l a n g  s o m  d e t  k o r t e r e ,  /

m e n  d e t  l a n g e  P e n d u l  k u n  h a r  e n  d o b b e l t  

s a a  f t  a r  H a s t i g h e d ,  v i l  d e t  b r u g e  e n  d o b b e l t

s a a  l a n g  T i d  t i l  a t  u d f o r e  s i n  S v i n g n i n g .

N a a r  d e t  e n e  P e n d U l  h a v d e  v æ r e t  9  G a n g e  s a a  l a n g t  s o m  d e t

a n d e t , v i l d e  S v w g t i d e n  h a v e  v æ r e t  3  G a n g e  s a a  s t o r , e l l e r  ,  

m e d  a n d r ^ - O r d : L æ n g d e n  a f  e t  P e n d U l f o r h o l d e r  s i g  s o m

Q v a d r a t e t  a f  S v i n g n i n g s t i d e n .  J

E t  P e n d u l , s o m  h a r  e n  L æ n g d e  a f  3 8  ( n ø j a g t i g e r e ,  

3 7 1 5 3 / i 5 5 )  T o m m e r ,  U d f o r e r  e n  l i l l e  S v i n g n i n g  i  e e t  s e c u n d .  

B i l d e  m a n  d a  t i l v e j e b r i n g e  e t  P e n d U l , h v i s  S v i n g n i n g s t i d  . 

v a r  e e t  M i n n t  e l l e r  6 0  S e c u n d e r ,  m a a t t e  d e t  h a v e  e n  L æ n g d e

6 0  G a n g e  6 0  e l l e r  3 6 0 0  G a n g e  S e r u n d p e n d i l l e t s  e l l e r  d e t /  

m a a t t e  v æ r e  1 1 4 0 0  F o d  l a n g t . V i l d e  m a n  d e r i m o d  h a v e  e t ,  

P e n d U l ,  s o m  s v i n g e d e  6 0  G a n g e  i  S e c u n d e t ,  m a a t t e  d e t  v æ r e  

3 6 0 0  G a n g e  k o r t e r e  e n d  S e c n n d p e n d u l e t , o g  k u n d e  a l t s a a  J  

f i m  f a  a e  e n  L æ n g d e  a f  V i  1 3 7  L i n i e . J n g e n ^ t ^  D e l e n e  k a n  

s t a f f e s  t i l v e i e . 1  ' '

1 4 8 . D a  d e t  e r  T y n g d e n ,  s o m  t i l v e i e b r i n g e r  P e n d u l e t s  

B e v æ g e l s e ,  v i l  S v i n g n i n g s t i d e n  o g s a a  v æ s e n t l i g t  k o m m e  t i l  

a t  b e r o e  p a a  T y n g d e n s  S t ø r r e l s e ,  o g  m a n  s e e r  l e t , a t  e n  

F o r ø g e l s e  a f  T y n g d e n  v i l d e  h a v e  e n  F o r m i n d s k e l s e  a f  S v i n g 

n i n g s t i d e n  t i l  F o l g e . S k u l d e  n u  S v i n g n i n g s t i d e n  a s  e t
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Pendul, ved en Forøgelse af Tyngden formindskes til det 

Halve, maatte Pendillets Hastighed fordobles; men da Tyng

den saa i en halv saa lang Tid maatte frembringe den dob

belte Hastighed, maatte den være 4 Gange saa stor som for. 

For at formindske Svingningstiden til Vs maatte Tyngden 

paa lignende Maade forsges 9 Gange o. s. v.

Under sædvanlige Forhold er et SecUndpendUl 38 Tom

mer langt; et Pendul, hvis Længde var 4 x 38 eller 152 

Tommer langt vilde have en Svingningstid af 2 Secunder; 

men blev nu Tyngden ogsaa 4 Gange saa stor, vilde Sving

ningstiden formindskes til det Halve eller til eet Semnd. 

Man seer heraf, at naar PendUllængden og Tyngden foroges 

i samme Forhold, vil Svingningstiden være Uforandret, eller 

med andre Ord, Tyngden paa forskjellige Steder maa forholde 

sig som Længden af Semndpendulet. *

149. Saadanne Penduler som de omtalte, knnne na- 

tmligvils ikke tilvejebringes men en lille Metalkugle ophængt 

ved en tynd Traad vil forholde sig næsten ganske s.om et en
kelt Pendul, hvis Længde er Afstanden fra Krigens Mid- 

pnnkt til OphængningspUnktet, og med saadanne Pendnler 

kan Rigtigheden af de ovenomtalte Love godtgjores.

I Modsætning til det enkelte Pendul kalder man et Le

geme, ophængt saaledes at det fan dreie sig om et Punkt for

et sammensat eller legemligt Pendtll. Man indseer let, 

at et saadant saavelsom det enkelte, naar ingen Hindringer 

for Bevægelsen ere tilstede, vil vedblive at svinge frem og til

bage imellem to Stillinger, i hvilke Tyngdepunktet ere lige 

langt fjernet paa begge Sider af den lodrette Linie, og, at 

det legemlig^DMldUls Svingninger ville være ligetidige eller 

vare lige længe enten de ere noget større eller noget mindre. 

Den eneste Forfljel bestaaer i Svingningernes virkelige Va

righed. .

Var det legemlige Pendul s. Ex. en ved den oberste 

Ende ophængt tynd Stang, er det indlysende, at dets Sving

ninger ville være hurtigere end et enkelt Penduls med samme
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Længde, da alle be Erste Dele for sig vilde Udfore Sving
ningerne hmtigere og altsaa paastynde de nederste Dele i 
deres Bevægelse paa samme Tid som de af disse blive for

sinkede. Da nu de Dele, som ligge nærmest Ophængnings
Punktet, forsinkes, de, som ligge længst derfra, paaflyndes, 
maa der i Stangen sindes et PUnkt, med hvilken hverken det 
ene eller det andet er Tilfældet. Dette PUnkt, der altsaa 
svinger som et enkelt Pendul, hvis Længde er dets Afstand 
fra Hvilepnnktet, kaldes Svingningernes MidpUnkt. 
Ved PendUler af en regelmæssig Figur lader Beliggenheden 
af Svingningernes MidpUnkt sig beregne, og det lader sig 
godtgjore, at det altid ligger dybere end Tyngdepunktet. I 
en tynd Stang ophængt ved den ene Ende ligger Svingnin
gernes MidpUnkt i en Afstand af <J/s af Stangens Længde 
fra Ophængningspunktet, og en saadan Stang maa altsaa 
være 57 Tommer lang for at Udfore en Svingning i eet 
Secund. Ophængte man en Äugle paa 1 Tommes Diameter
ved en tynd Traad, saa at Kuglens Midpunkt kom til at 
ligge 38 Sommer Under Ophængningspunktet, vilde Sving

ningernes Midpunkt ligge V32 Linie dybere og Forfljellen 
altsaa i de fleste Tilfælde være Umærkelig.

15$. Pendulets vigtigste Anvendelse til i Uhret at skaffe 
os en noiagtig Udmaaling af Tiden, beroer paa Pendillsving- 
ningernes Ligetidighed. I Oldtiden angaves Tiden enten 
ved Hjelp af Solfliver, eller paa en langt Ufnldkomnere 
Maade ved den Mængde Vand eller Sand som lob ud af 
en snæver Aabning i et Kar. Det var omtrent i Midten af 
det 13de Aarhimdrede, at de forste mechamfle Uhre kom fra 
Orienten til Emopa, men de vare hoist u og fceftobe 
kim af et Hjillværk, som blev sat i Bevægelse a^et Vægtlod, 

dreiede Viseren rimdt paa Skiven, og kom i en nogen
lunde regelmæssig Gang naar Hastigheden var bleven saa 
ftor, at Gnidningen og Luftens Modstand for at overvindes 
fordrede hele den ved Bægtloddet frembragte bevægende Kraft; 
lignende Indretninger brugtes til LommeUhre. Da imidler-



142

tid Gnidningsmodstanden forandres deels ved Stov og Nust, 

deels ved Varmens og LUftens Indflydelse paa Olien hvor

med Tapper og Hjul vare smurte, kunde disse Indretninger 

ikke afgive et nøjagtigt Maal for Tiden. Det var forst da 

Huyghens 1656 fandt paa at sætte et laadant HjUlværk i 

Forbindelse med et Pendnl, at man fik paalidelige Uhre.

PenduKlhrel bestaaer af to væsentligt forfljellige Dele 

nemlig UbTøærfet, som sættes i Gang ved et Vægtlod (Stue- 

nhrene) eller en sammenrullet Spiralfjeder (Taffeluhrene), og 

Pendulet. Enkelthederne ved Uhrværket sknlle vi her ikke nær

mere gaae ind paa; det maa være nok at bemærke at Bevæ

gelsen forplantes igjennem en Række af Tandhjnl og Drev 

deels til de Axer, som bære Viserne, deels til det saakaldte 

Hemværk (Echappement), hvor det er sat i Forbindelse med 

Pendulet. Den bevægende Kraft maa være afpasset saaledes, 

at Uhret uden Pendulet vilde gaae betydeligt for hurtigt; men 

af Pcndnlet bliver det standset et Oieblik ved hver af dettes Sving

ninger, og saaer derved en regelmæssig Gang. Paa Grund 

af Gnidning og Lilftmodstand vilde Pendnlet snart gaae istaa 

og Alt maa derfor være saadan indrettet, at Uhrværket ved

ligeholder Pendulets Gang. Det er begge disse Formaal, 

som opnaaes ved Hemværket, som er afbildet i hosstaaende Figur.

E forestiller det saakaldte 

Ganghjul, som med sine flraae 

Tænder af Hjulværket dreies rundt 

i Retningen mp. Ovenover Hju

let sees det saakaldte Anker, der 

dreier sig om Tappen D, og er 

forbunden med PendUlct, saa at 

det tilligemed dette svinger frem 

og nlbage. Det er i Figmen 

afbildet ifærd med at svinge fra 

hoire tit venstre, og man indseer 

at Ankerfligen ved m, naar Be

vægelsen fortsættes vil lade den
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Tand af Hjulet, som det for Oieblikket standser blive fri, 

hvorved HjUlet kommer til at bevæge sig, men ikke længer 

end til Tanden ved p stod er imod den anden Ankerflig. 

Svinger PendUlet med Ankeret tilbage vil Tanden ved p 

blive fri, men omme ved m vil den næste Tand standses 0. s. f. 

Hjulet kan altsaa kim stride Vs Tand frem ved hvert Pen

dUlsving, og, naar Svingningstiden er et Secund og Hjulet 

har 30 Tænder, vil det dreie sig eengang ruitM i Mümtet, 

saa at Secundviseren kan anbringes paa dets Axe. For at 

Pendillets Svingninger kunne vedligeholdes ere Ankerfligerne 

ved mn og pq flraat afskaarne, saaledes at Tænderne, idet de 

som dm ved m blive frie, vilde glide hen over Skraaningerne 

og derved meddelePendUlet afvexlendeSmaastod, snart til benene, 

snart til den anden Side. Nn er det vel Umuligt at opnaae at den 

PendUlet saaledes meddeelte Bevægelse altid bliver den samme, 

deels fordi Gnidningsmodstanden forandres, deels fordi de 

længere Tænder ville virke stærkere end de kortere, og Pendu

let vil derfor snart svinge i ftene, snart i mindre Biler, men 

da Svingningerne ere ligctidige, faner dette ingen kjendelig 

Indflydelse paa Uhrets Gang, der altsaa ved Pendulet er 

fUldstændigt reguleret. Der fordres kim at PendUlet maa 

kunne Udfore sine Svingninger frit uben at standses af Hju

lets Tænder.

151. Medens Pendulet saaledes bevirker, at Uregelmæs

sigheder i Uhrværkets Udførelse og Forandringer i den bevæ

gende Kraft ikke faae kjendelig Indflydelse paa Uhrets Gang, 

er der dog een Omstændighed, som fremkalder saadanne. Dette 

er Barmen, der ved at forsges, forlænger PendUlet, og gjor 

dets Svingninger langsommere, ved at formindskes fra den 
modsatte Indflydelse. Lad saaledes et* Gecundpendul. af 

Staal, svinge i SecUnder ved en Varme as 6 Grader, saa 

vilde det ved en Varme af 16 ° have Udvidet sig V7200 og 

Svingningstiden vilde være forøget Vi4400 Secimd. Denne 

Forøgelse er vel hm meget liden, men man maa betænke, at 

et saadant PendUl udforer 86400 Svingninger i Dvgnet og
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det vilde da i denne Tid tabe 6 Secunder, i 10 Dage 1 

Minut. Saa store Uregelmæssigheder tunne ikke taales ved 

noiagtige Uhre, som bmges ved de astronomifle Observationer, 

og til disse bruger man derfor de saakaldte Compensation s- 

pendUler, paa hvis Længde Varmen ingen kjendelig Ind

flydelse faaer. En saadan Indretning er afbildet i Figmen.

PendUlstangen aa', som er af Staal, bærer 

forneden Tverstykket dd; paa dette er befæstet 

de to Zinkstænger bb', som foroven bærer 

Tverstykket ee, hvorigjennem Pendulstangen 

gaaer frit. Fra dette Tverstykke gaae de to 

Staalstænger c'e frit ned igjennem dd og 

bærer forneden Tverstykket cc, der atter bærer 

Lindsen L, som med den nederste Kant hviler 

paa Mottriken r. Forsges nu Varmegraden 

vil Lindsen synke paa Grand af Udvidelsen 

af Staalstængerne aa, ec og er, men loftes 

deels ved Udvidelsen af Zinkstængerne bb' og 

deels ved sin egen Udvidelse. Da tiu baade 

Zink og Messing eller Bly, hvoraf Lindsen 

er forfærdiget, udvide sig stærkere end Staal, 

kan man passe Længderne af de forskjellige 

Stænger saaledes, at Lmdsen hverken hæves 

eller sænkes.
152. I Lommenhrene træder en Spiral

fjeder i stedetfor Pendnlet. Da den Kraft som 

fordres til at give en saadan en vis Boining

staaer i Forhold til den meddeelte Boining ville dens Sving

ninger ligesom Pendulets være ligetidige; den sættes i For

bindelse med et SvinghjUl, Uroen, som ved sin storreMasse 

deels gjor Svingningerne langsommere, deels sætter Fjedren 

istand til at standse GanghjUlet i dets Bevægelse.

En Forsgelse af Varmegraden vil giøre Fjedren deels 

lcengere deels flappere og af begge Grmide ville Svingnin

gerne blive langsommere. For at nndgaae denne Ulempe ved
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usaglige transportable Uhre, Ssuhre, Chronometere, 
anbringes paa disses Uro to Metalkkunper, der ved en For
øgelse af Barmen rykkes ind imod Axen. Man opnaaer der

ved det samme som ved at hæve Lindsen paa Pendulet, saa 

at, naar alt er vel afpasset, Pendullængden formindskes i 
jamme Forhold som Fjedrens Kraft aftager vg Svingnings
tiden bliver da Uforandret. Dog kan denne Udjevning ikke 
være saa noiagtig som ved PendUluhrene.

153- Kaster man n i en skraa Retning, vil det, 

da Tyngden bestandigt drager 
det imod Jorden bestandigt 
boie af fra sin Bei og komme 

til at gjennemlobe en krum 
Linie, som vender ben buk 

Tide nedad. Tages ingen Hen- 

iyn til Luftens Modstand kan 

man let finde dets Bane. Lad 

ae være den Retning, hvori 
Legemet er kastet, og lad den 

Hastighed, man har meddeelt 
det være saadan, at det i eet 

Secmld vilde gjennemlobe Seien
ab, saa vilde det, hvis Tyngden ikke virkede, i to Secunder 
være kommet til c, i tre Secunder til d og i fire Secunder 
tit e. Men Tyngden bringer, som vi have sect. Legemet til

secund at falde 152 3 Fod, og ved Enden af det forste 
Secmld vil det komme til et Punkt k, som ligger 152 3 Fod 

unber b. Da Legemet i to Secunder falder 4 Gange sM 
lunflt vil det i den Tid komme til I, naar cl er 4 Gange bk. 

’■ban lignende Maade vil det ved Enden af det tredie Secmld 

være 1 rn og ved Enden af det fjerde i O, hvor dm er 9 
©atige bk og eo 16 Gange bk, 0. s. v. Saaledes som Fi

gmen her er tegnet vil Legemet i 4 secunder naae til det 
hikste Punkt i fin Bank, derpå« satte paa samme 

10111 ut " l,e8fl »il kinme tilbade til Jorden i p s Selun-

10
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bet efter at Kastet stete. Den krumme Linie, Legemer kommer 

til at beskrive kaldes en Parabel, og kan gjsres anskuelig ved 

en flraat opstigende Vandstraale. Er den Legemet meddeelte 

Hastighed stor, som ved ubffuMc Kugler, faaer Luftens Mod

stand en kjendelig Indflydelse paa Banens Figm, den kram

mer sig stærkere, den nedadgaaende Green bliver mere steil 

end den opadgaaende og Kastets Længde bliver mindre; men 

man indseer dog at Kuglen altid maa træffe lavere end For

længelsen af den oprindelige Kasteretning. For at faae Kug

len til at træffe, hvor man sigter, maa Slgtelunen gives en 

Retning nedad som i Figmen, hvor MN er Kasteretmngen,

MB Kuglens Bane og MS Sigtelinien. Er Maalet ved O 

hvor Knglebanen og Sigtelinien ftjære hinanden, vil Skrid- 

det træffe i Sigtet, ligger Maalet nærmere ved M, vil Kuglen 

træffe over, ligger det længere borte, som ved B, vil den 

træffe ander Sigtet. Paa Skydsvaaben, der sknlle bruges i 

meget forskjellige Afstande, maa derfor Sigtelinien kunne for

andres efter Afstanden, hvilket paa Riflerne fleer ved Visiret.

154. Tænker man sig, at et Legeme ved A fik et ^tod 
i Retningen AB, men at det under Be

vægelsen blev titnuffet af et Punkt C, 

vilde det komme til at gennemløbe en 

krum Lime AD, som vender den hale 

Side ind imod C. Kumningen af Ba

nen vil blive desto stærkere so større den 

tiltrækkende Kraft er i Forhold tit den 

Legemet meddeelte Hastighed, og naar 

den tiltrækkende Kraft horte op at virke, 

vilde Legemet fortsætte Bevægelsen i den 

Retning, denne i samme Dieblik havde.
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Naar Kraften saaledes er rettet imod eet og samme Punkt 

kalder man Bevægelsen for Kredsdevægelse (Centralbevæ

gelse), det tiltrækkende Prmkt for Kræfternes MidpUnkt 

og Kraften selv for en midpunktsvgende eller centri

petal.

l Banens Figur beroer paa den midtpnnktflyende Krafts 

Beskaffenhed og Hastigheden. I nogle Tilfælde bliver Banen 

en Spiral, i andre vil den lobe tilbage i sig selv og bliver 

da en lukket frum

Linie. Lad nu Li- 

nienQAPB forestille 

Legemets Lane, der 

gjennemlobes i den 

Retning, ovennævnte 

Bogstaver angive, og 

C være Kræfternes 

Midtpunkt, saa vil

Legemet nærme sig 

til dette Paa Seien fra Q til P; er det kommet til A, virker 

Kraften i Retningen AG, tildeels i den Retning hvori Bevæ

gelsen skeer, og Legemet vil komme til at bevæge sig fra Q 

til P med en voxende Hastighed. I B vil Kraften tildeels 

virke imod Bevægelsen og forsinke den, saa at Hastigheden 

vil aftage Under Bevægelsen fra P til Q. Man seer heraf, at 

Legemets Hastighed bliver desto storre, jo mindre dets Afstand 

fra Kræfternes MidtpUnkt er, at altsaa i Figuren Hastigheden 

vil være mindst i Q, störst i P. Det lader sig godtgjort, at 

naar Aa og Bb ere to Buer., som ere gjennemlobne i lige 

Tider, saa maa. Uden Hensyn til Banens Figm, de to tre

kantede Figmer CAa og CBb være ligestore, og at den Tid 

hvori en Blle Aa gjennemlober, forholder sig til den hvori 

den hele Bane gjennemlobes, som Figuren CAa forholder sig 

til den hele af Banen inbefluttebe Figur.)

155^ Naar den Legemet oprindeligt meddeelte Hastighed 

var rettet lodret mod Radius og den har en vis efter den
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midtpunktsøgende Kraft afpasset Størrelse, kommer Legemet 

tit at bestride en Cirkel omkring Kræfternes MidpUnkt. I 

saa Tilfælde maa Hastigheden paa alle Steder af Banen 

blive den samme, hvorved Forholdene blive langt simplere.

Lad M være Legemet et Sted i 

den cirkelformige Bane og dets 

Hastighed være saadan, at det i en 

vis meget lille Tid vilde gjennem- 

lobe Linien Mr, saa vil imidlertid 

den midpUnktsogende Kraft trække 

det et Stykke Mp ind imod C og 

det vil da komme til N. For ar 

N ffal ligge i Cirklen o nt G maa 

Mp og Mr ftaae i et vist For

hold til hinanden. For et Legeme med en dobbelt saa stor

Hastighed maatte Buen MN, der dog knn maa tænkes særde

les lille, a sætte s dobbelt saa ftor, men derved vilde det til

svarende Mp blive fire Gange saa stor; for en tre Gange saa 

Hastighed vilde Buen blive tre Gange saa stor, men Mp 9 

Gange saa ftor; saa at Legemer, som med forfljellige Hastig

heder gjennemlobe ligestore Cirkelbaner maae paavirkes as 

midpUnktsogende Kræfter, der forholde'sig som Hastighedernes 

QvadrattaU)

Havde Legemet bevæget sig med samme Hastighed som 

det betragtede, men i en større Cirkel, maatte vi paa denne 

bade afsat den samme Bile MN; men det tilsvarende Mp vilde 

da blevet mindre. Havde Cirklens Radills været det Dob

belte af CM vilde Mp knn have været halv saa stor som i 

Figuren, havde Radius været 3 Gange saa stor vilde Mp 

været */a o. s. v. saa at for Legemer, der bevæge sig med 

samme Hastighed i Cirkler med forfljellige Radier, maae de 

midpUnktsogende Kræfter forholde sig omvendt som Radierne.

Naar et Legeme gjennemlob en Cirkel paa 5 Fods Ra-

) Det Tal, som angiver Hastigheden, multipliceret med sig selv.
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dmS med en Hastighed af 25 Fod i Lecundet, maa den nud- 
95 x 25

punktsogende Kraft være ----- ------- eller 125, det vil sige den

maa være faa stor, at den ved at virke paa Legemet i eet 

Secimd med Uforandret Styrke meddeler Legemet en Hastig

hed af 125 Fod i Secnndet, Her. er aUsaa kun La-te om 

Drivkraften. Men det er'blist, at Tyngden 1 eet Secimd 

meddeler Legemet en Hastighed af 31'/« Fod i Secnndet og 

den midtpunktsøgende Krast maa altsaa her være omtrent 4 

Gange saa stor som Tyngden. Hvi« Legemet altsaa veiede 5 

Pnnd, maatte det drages til Kræfternes MldpUnkt med en 

Kraft af omtrent 20 Pund?;

156. Er et Legeme join M 1 forrige Kigur ved en Stang 

eller Snor MG befæstet til en fast Are, og bringes til at 

dreie sig runbt i Kreds om denne, maa Snoren drage Lege

met ind mod MidpUNktet med en til Hastigheden svarende 

midpunktsogende Kraft; før at den kredsformige Bevægelse 

skal vedblive maae da Snor og Axe kunne modstaae et saa- 

dant Træk, der ved Aren vil mærkes som en Stræben hos 

Legemet til at fjerne sig fra Midpunktet, en midpunkt- 

flyende, centrifugal Kraft.

Paa denne.Hreift grunder det sig at en Steen, som er 

bunden ved en Traad og svinges hlirtigt i'unbt, spænder Traa- 

den ud, om den og befinder sig lodret over Midpunktet i 

Kredsen. Ligesaadan kan et Kar med $anb svinges hurtigt 

nmdt, saa at det ved hvert Omlob kommer til at vende 

Bunden iveiret. Uden at Bandet lober ud. Lober eller rider 

man hurtigt rundt i en Kreds maa man helde sig ind imod 

Midpunktet, da man ellers vilde kastes overende af den mid- 

punktflyende Kraft. Det samme som gjelder om en Bevæ

gelse i en Cirkel, gjelder ogsaa om enhver kmmliniet Bevæ

gelse da en saadan kan tænkes sammensat af mangfoldige 

Cirkelbuer. Deraf kommer det farlige ved tilheft eller til

vogns at udfore skarpe Vendinger med ftor Fart.

Til at anstille Forjog over ben midpnnktflyende Kraft
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anvender man den saakaldte CentrifUgalmastine, som i det 

Væsentlige bcstaaer i en lodret Axe, som man kan give cn 

hmtig omdrciende Bevægelse og Paa hvilken forskjellige Appa

rater funne befæstes. Til de lærerigeste af disse horer det 

afbildede, som beftaaer af en Ramme ACDB, hvori cn Me- 

taltraad AB er udspændt 

vandret. Maskinens Axe 

er E. Omdrejningen til

vejebringes ved en Snor 

uden Ende, som e^aaer 

om en paa Axen anbragt 

lille Tredse, og derfra 

hen om en stor, som 

dreies rundt med Haan

den. Paa Traaden funne 

forskjellige Kugler glide.

Sættes Kuglerne i forskjellige Afstande fra Mtdpnnktet og 

man derpaa dreier rundt, bestandigt hmtigere, ville forst de 

Kugler, som cre længst fra Axen, drives Ud til Rammen, se

nest de som ere længst inde ved den; thi i samme Grad som 

Afstanden er storre er Hastigheden ogsaa større og den mid- 

pUnktflyende Kraft bliver ved samme Omdreiningshastighed 

størst for de fjerneste. En Kugle, som ligger lige i Forlæn

gelsen af Axen, vil derimod ikke drives Udad, da dens Masse 

er ligeligt for bedt omkring Axen. Det Samme finder Sted 

med to llgestore Kugler G og H, som ere foibunbne med en 

Traad og anbragte i llgestore Afstande hver paa sin Side af 

Axen; men er den ene længer borte end den anden, vil den 

faae Overvægt og trække den anden med sig. Forbinder man 

paa lignende Maade to Ktlgler, af hvilke den ene er dobbelt 

saa stor (i Vægt) som den anden, og stiller dem i llgestore 

Afstande fra Axen, vil den storste trække ben mindre med sig; 

men for at de (tulle være i Ligevægt, maa den lille sættes 

dobbelt saa langt fra Axen som den store. Man seer heraf, 

at, »aar tø Legemer gjennemlvbe deres Baner i samme Tid,



151

de nndtpUnktflyende Kræfter ville forholde fig som Afstanden. 

Sættes den lille Kugle i en endnu storre Afstand fra Axen 

vil den trække den store med sig.
Befæster^ man paa Axen et Kar med Vand og dreier det 

mndHl Landet hæve sig ved Karrets Sider, og bliver Om- 

dreimngen tilstrækkelig hurtig, vil Bunden endog blive- tør

En Kugle, som ved en bevægelig Stang er ophængt ved 

Axen vil Under Omdrejningen fjerne sig fra Axen og det 

desto mere jo hurtigere Omdrejningen er. Man vil forovrigt 

let kunne Udfinde flere Forjog med dette Apparat.

Jorden er næsten en Kugle og vilde være det ganske naar 

den var overlädt^ül^Delenes indbyrdes Tiltrækninger; men 

den dreier sig om fin Axe een Gang i hvert Dogn. Derved 

fremkommer en midpunktflyende Kraft, ifølge hvilken alle 

dens Dele stræbe at fjerne sig fra Axen og Jorden bliver 

fladtrykt saaledes at Wqvators Diameter bliver omtrent Vm>o 

ftone end Jordens Axe. Bel er denne Forskjel kun lille, 

men da Jordens Diameter beløber sig til 1719 Mile bliver 

den dog henved en 6 Mile, saa at et Plmkt i Wqvator ligger

næsten 3 Mile længer fra Midpunktet end Polen.

Tyngden.

157. Pi have ved flere Lejligheder omtalt Tyngden som 

Aarsagen til Legemernes Fald og til det Tryk, Vægten, de 

udove imod Understøtningen, naar Faldet forhindres; vi have 

betragtet Tyngden som en Tiltrækning, Jorden udover paa 

alle Legemer, ifolge hvilken disse stræbe at bevæge sig hen- 

lmod dens Midpunkt. Efterat vi nu have omtalt Lovene for 

Bevægelsen, maae vi betragte denne Kraft, som vi aldrig 

tunne uddrage os, noget nærmere.

Vi have forudsat at alle Legemer falde lige hmtigt; men 

skylde nu Beviset derfor. Det er indlysende, at et Legeme 

med en stor Masse ikke paa Grund af denne kan falde hur

tigere end eet med en lille; thi i samme Grad Massen forsges 

vü den bevægende Kraft, Lægten, ogsaa forsges og Hastig-
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heden vil blive den samme. Men erc Legemerne ikke af samme 

Stof maa Erfaringen tages til Hjclp; thi det kunde hænde, 

at Tyngden ligesom Magnetismen virkede stærkere paa nogle 

Stoffer end paa andre.. Pomper man Lnften ub af en hoi 

Klokke og da lader forffiellige Legemer falde i det lufttomme 

Rum, ville de vel alle falde lige hurtigt, men "6a Tiden cr 

saa kort og Hastigheden stor, kan man dog ikke med Sikkerhed 

fliltte, at der aldeles ingen Forfljel cr paa deres Faldhastig- 

hed. I Pendulet have vi et Middel til at afgjore Sagen, 

idet Svingningstiden rotter sig efter Faidhastigheden, og da 

PcndUlct i lang Tid kan fortsætte sine Svingninger, vil cn 

lille Forskjel i Svingningstiden gjore sig kjendelig. Astrono

men Bessel har anstillet en stor Mængde saadannc Forsøg, 

idet han har ladet Penduler med samme Længde men af for- 

skjelligc Stoffer svinge og Resultatet blev, at te alle havde 

samme Svingningstid. Alle Legemer falde altsaa lige hurtigt 

og i den Forstand kunne vi sige, at alle Legemer erc lige 

tunge. Det er ved saadanne Penduisorsog at man nøjag

tigt har bestemt Faidhastigheden.

Legemerne ville derimod ikke falde lige hurtigt paa alle 

Steder af Jorden, deels fordi Centrifugalkraften er stærkest i 

Nærheden af Wqvator, deels forbi dm der virker mere lige 

i mob Tyngden og endelig fordi Jorden er fladtrykt og et Le

geme ved Jordens Overflade i Nærheden af Wqvator er læn« 

gere fra Jordens Midpunkt end i Nærheden af Polen. Alle 

tre Omstændigheder ville bevirke at Tyngden ved Wqvator er 

mindre end ved Polerne. Dette viser sig naar man forer et 

Pendul fra eet Sted paa Jorden til et andet, saa vil nemlig 

dets Svingningstid blive desto større jo nærmere man kommer 

Wqvator og for at bevare Svingningstiden uforandret maa 

Pendnlet forkortes eftersom man nærmer sig til Wqvator; 

men det er viist, at Faldhastigheden staaer i Forhold til Pen

dullængden, naar Svingningstiden er den samme. Af saa

danne Iagttagelser har man beregnet, at medens et Legeme 

ved een af Polerne ved at falde i eet Secvnd opnaaer en
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Hastighed af 31 Fod 3 Tommer 10' a puue i Secimdel, vil 

det ved Mqvatvr kun opnaae en Hastighed af 31 Fod 1 Tomme 

113/» Linie og hos os en Hastighed af 31 Fod 3 Tommer

3’/4 Linie.

158. Tyngden er alts a a en Tiltrækning, Jorden Udover 

paa alle Legemer i dens Nærhed, men denne Kraft er ikke eien- i 
dommelig fra Jorden, den yttrer sig ho« alle Legemer. og naar V 

vi Under sædvanlige Forhold ikke mærke, at to Legemer, som v 
ere hinanden nær, tiltrække hinanden, er Granden dertil den, L' 

at Tiltrækningen fun er overmande svag. Den At raft hvormed 

et Legeme tiltrækker andre, er nemlig, alt Andet lige i For

hold til dets Masse og da Legemerne paa Forden i Sam

menligning ni eb denne selv fun have en overordentlig ringe 

Masse, bliver den Tiltrækning de Udove næsten Umærkelig. 

Man har dog overbevnft sig om, at et Lod, som ophænges ved 

en Snor i Nærheden af et Bjerg, drages lidt hen til Bjerget; 

men det var saa lidt, at naar man paa modsatte Sider af 

Bjerget ophængte Lodder ved Snore paa 10 Fods Længde, 

vilde Lodderne komme hinanden J/i4 Linie nærmere end naar 

Bjerget ikke havde været, og det er altsaa kun ved særdeles 

fine Maalmger, at cn saadan Afvigelse kan opdages. Mere 

ioinefaldende viser denne Legemernes almindelige Tiltrækning 

sig ved folgende af Cavendish Udtænkte Apparat. Paa En

derne af en let Vægtftang af Træ 

vare to ligestore BlykUgler a, b be

fæstede. Stangen var i Midten op

hængt ved en lang tynd Solvtraad, 

saa at den hinbe dreie sig i yandret 

Retning Uden anden Hindring end 

Traadens Snoningsmodstand. Det 

hele 'Redflab var indesluttet i en 

Glaskasse for at holde Lilftstrom-

ninger borte og hvilede paa Stene, der vare nedgravede i Jor

den, for at Undgaae Rystelser. Lad mi a, b forestille Lægt-



stangen sect fra oven, saa 

anbragte man ved A 05 B 

to store Kagler af Bly eller 

anden Substans, Vægtstan

gen dreiede sig da og stillede 

sig s. Ex. i 'Retningen eg. 

Af Traadens bekjendte Sno-
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nmgsmodstand og Vægtstangens Dreining funbe man da be

regne Størrelsen af den tiltrækkende Kraft, og det viste sig, 

at ben, alt iovrigt lige, stod i Forhold til Masserne A og B.

159. Enhver saadan tiltrækkende Kraft maa virke sva

gere i stone Afstande end i mindre; Sporgsmaalet bliver da 

i hvad Forhold Kraftens Svækkelse staaer til Afstandens Til

tagen. Tænker man sig et tiltrækkende Pimkt omgivet af 

Kugleflader med Radier, der forholde flg som Tallene 1, 2, 

3, 4saa ville disse Kugleflader forholde sig som Tallene 

1, 4, 9, 16, . . . men enhver af disse Flader træffes as 

samtlige Virkninger, der Udgaae fra Punktet, og det var der

for rimeligt at antage at ligestore Dele af de forskjellige Flader 

tiltrækkes af Pimktet med Kræfter, der forholde sig som Tallene 

1, 1/4, V», Viei en 4 Gange saa stor Afstand stalde 

altsaa Kraften blive 4x4 eller 16 Gange mindre, og Kraften 

maatte forholde sig omvendt som Afstandenes kva

drater.
Gaaer man Ud fra den Forudsætning, at den angivne Lov 

var rigtig, lader det sig godtgjore, at en Kugle, hvis Diasse 

er fordeelt ligeligt omkring dens Mldplmkt vil tiltrække et 

Punkt, Udenfor sig, som om hele Massen var forenet i bciiv 

Midpimkt. I Afstande fra Mldpimktet, som cre 2, 3, 4 ... 

Gange Kuglens Radins, vil dens tiltrækkende Kraft altsaa 

være 4, 9, 16 Gange svagere end ved Overstaden. Raar vi 

ville anvende dette paa Jorden, hvis Tiltrækning bringer Le

gemer paa dens Overflade til at falde 15% Fod i det forste 

Secund, vilde et Legeme som var i en Afstand lig Fordens 

Radius eller omtrent 859 Mile Udenfor Jorden, i det sorste
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Secimd falde */4 af 15a/s Fod eller 3'^32 Fod ogetSecund-- 

pendUl bragt derhen vilde Udfore sin Svingning i 2 Secunder. 

Vi have imidlertid intet Middel til at fjerne os saa langtfra 

Jorden; men om Maanen veed man ifølge aftronomifle Iagt

tagelser at den befinder sig i en Afstand as omtrent 60 Jord

radier fra Jordens MidpUnkt; den maatte altsaa i eet Se- 

cunb falde 60 x 60 Gange mindre end 155/s Fod imod 

Jordens Overflade; men i eet Minut, maatte ben ifslge Lo

vene for den jevntvoxende Hastighed falde 60 x 60 Gange 

saa langt som i eet Secimd, den maatte altsaa i eet Minut 

falde 155 s Fod imod Jorden.

Da man imidlertd kjender Maa- 

nens Afstand CM fra Jorden C og 

den Tid, hvori den fu(bføret et 

Omlob, kan man beregne den Bue 

MN, som Maanen beskriver i eet 

MiilUt. Heraf kan man atter be

regne den Bei Mp, den midpunkt- 

sogende Kraft i denne Tid vilde 

bringe den til at gjennemlobe, og 

man tinter, at Resultatet netop 

stemmer overeens med den ovenstaaende Theorie, hvoraf det

altsaa viser sig, at Maanen holdes i sin Bane ved en mid- 

punktsogende Kraft, at denne ingen anden er end ben, vi kjende 

her paa Jorden, og at Tyngden i Overensstemmelse med hvad 

vi ovenfor havde angivet forholder sig omvendt som Qvadratet 

af Afstanden fra Jordens Midtpunkt.

I Jordens Indre gjælder imidlertid en anden Lov. Man 

indseer nemlig, at et Legeme i selve Jordens Midpunkt vilde 

drages lige stærkt til alle Sider og altsaa hvis der var frit 

Rum svæve ganske frit, nærme vi os derfra til Overfladen, vil 

Tiltrækningen henimod Midpunktet blive større og stsrre, og 

blive saa stor som mulig ved Overfladen selv.

160. Af den Tiltrækning, de store Kugler ved Caven- 

dlsh'e Forjog Udsvede paa de smaa beregnede han efter den
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ovenstaaende Lov den Tiltrækmng, som en BlykUgle af Jordens 

Størrelse vilde Udøve paa et Legeme ved dens Overflade, og 

fandt at den vllde tiltrække dobbelt saa stærkt som Jorden, at 

den altsaa vilde have en dobbelt saa stor Masse som Jordens. 

Da Blyets Vægtfylde er II Gange Bandets, maa Jordens 

altsaa være 5'/s Gange Vandets og man kan deraf sinde Vægten 

af Jorden der omtrent vil belobe sig til 11 Qvadrillioner $unb. 

Da Jordskorpen i Gjennemsnit neppe kan have en Vægtfylde 

dobbelt saa stor som Vandets, viser ovenstaaende Resultat, at 

Jordens Tæthed maa voxe mb imod dens Midpimkt, hvilket 

ogsaa maatte formodes, da de indre Dele maae bære Vægten 

af de ydre og altsaa ved det uhyre Trvk sammentryktes fjeubejigt

. K60. Da det har viist sig, at Maanen holdes i sin Bane 

ved Tyngden, kan man ogsaa formode at Jorden maa udsve 

en Tiltrækning paa Solen, som kan beregnes efter dennes be- 

fjendte Afstand; men da maatte Solen ogsaa tiltrække Jorden, 

og Storrelsen af denne Kraft vil kunne heregnes af den Bne 

Jorden ved sin aarlige Bevægelse oiHSolen gjennemlober i et 

Semnd. Kjender man nu den Tiltrækning, 'Jorden ndever i 

en Afstand lig Solens, og Solens Tiltrækning i samme Af

stand, maa disse Kræfter forholde sig som Masserne af de to 

Legemer og Resultatet af Sammenligningen bliver, at Solens 

Masse er omtrent 355000 Gange saa stor som Jordens. Lig

nende betragtninger af Planeternes Baner vkse, at Solens 

Tiltrækning til dem forholder sig omvendt som Qvadratet as 

deres Afstande, saa at de, bragte i samme Afstand fra Solen 

vilde falde lige hurtigt mod den.

Det viser sig derved, at Tyngden, langtfra at være en 

for Jorden ciendommelig Kraft, er Udbredt til al Materie og 

at det er den som holder Verdenskloderne i deres Gang. Det 

er Newton, man skylder denne Opdagelse, ved hvilken Bevæ

gelsen af Himmellegemerne blev samme Love Underkastet som 

Bevægelsen af Legemerne her paa Jorden.

161. Ligesom Jorden tiltrækker Maanen, vil denne og

saa tiltrække him og navnlig stærkest tiltrække de Dele af Jorden,
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som ere den nærmest. Herved forklares Ebbe og Flod, der 

bestaaer af en regelmæssig Stigen og Falden af Vandet 

i de stsrre Have, hvilken gjentager sig .o Gange i hvert Dogn 

eller rettere to Gange i den Tid, Maanen bruger til at Ud

fore et tilsyneladende Omlob paa Himlen, som omtrent varer 

25 Timer. -- For at forstaae dette, lad A forestille Jorden

paa alle Sider'omgivet af Vand. M Maanen, faa vil den 

Deel af Havet, som ligger i Nærheden af B tiltrækkes stærkere 

af Maanen end den faste Jordmasse, man kan tænke sig for

enet i A og Vandet ni (ta da fra b og E strømme hen imod 

B. Paa samme Tid vil Jordmassen tiltrækkes stærkere af 

Maanen end Vanddelene omkring C, og deraf vil ligeledes 

folge en Tilstrommen af Vandet fra D og E til C. Paa 

Grund af disse Strømninger vil Bandet stige ved B og C, 
falde ved D og E. Havets Overflade bliver da ikke længere 

kilgleformig, men snarere ægformig, saaledes at Axen peger 

hen imod Maanen, og medens Jorden tillige med Havet dreier 

sig om sin Axe vil Havet bestandigt beholde den samme Figur, 

saa at ethvert Sted paa Jorden to Gange i Dognet vil have 

Hoivande, to Gange Lavvande.

Solen bidrager ogsaa til at frembringe Ebbe og Flod, 

hvorvel dens Virkning paa Grund af den store Afstand er 

svagere end Ma anens; men na ar Lol og Maane begge staae 

paa samme Side af Jorden eller paa modsatte Sider, altsaa 

ved Nymaane og Fvidmaane, ville de begge frembringe <pei= 

vande og Lavvande paa de samme Steder, og forstærke hin-
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andens Virkning; det stvrre Hoivande kaldes da Springflod. 
Derimod ved Qvarteerst'ifte vil Maanen frembringe Hoivande 

der hvor Solen frembringer Lavvande og omvendt. Virkningen 

svækkes og det svagere Hoivande kaldes Nips lod.
Forholdene paa Jorden blive temmelig indviklede derved, 

at Havet ikke bedækker den hele Jordoverflade og' ikke overalt 

er lige dybt. De frie Strømninger forhindres; i snevre Land

masser som Ostersoen og Middelhavet frembringes ingen Ebbe 

og Flod, i storre Have som Atlanterhavet kommer Bandet fim 

i en skvulpende Bevægelse, saa at vl have Hoivande ved de 

emopæifle Kyster Paa famine Tid som der ved de amerikanske 

er Lavvande. Fra det aåbne Hav forplanter Ebbe og Flod 

sig lidt efter lidt ind til Kysterne, ind i Fjorde og Floder, og 

de svage Tandskifter, man mærker i Middelhavet og nogle 

Steder i Dstersoen ere saaledes bragte derind. I dybe Bugter 

med vibe MUndinger ere Forandringerne langt ftørre end i 

-et aabne Hav, fordi den Bevægelse Bandet har modtaget for

planter sig efterhaanden til mindre og mindre Landmasser, 

hvorved Bevægelsens Hastighed bestandigt bliver større. Medens 

man i det aabne Hav kun træffer Forandringer, som belobe 

sig til 2 eller 4 Fod, er der ved Englands og Frankrigs Kyster 

Steder, hvor Floden stiger til 20, 30 ja 50 Fod, og i Fundy- 
bUgten i Nordamerika stal Springfloden endogiaa funne stige 

til en Høide af 100 Fod.

161. Man siger at to Legemer støde hinanden, naar de 

Under Bevægelsen komme i Berøring med hinanden, de ville 

da Udove et Tryk mød hinanden, hvorved deels deres Hastig

hed, deels deres Retning forandres. Bi ville for Limpelheds 

Skyld antage at de stødende Legemer vare Kugler og at de 

bevæge sig i den samme rette Linie saa at der kun fan være 

Tale om Forandringer i Hastighed. Tænke vi os først to 

ganske uspændige (Uelastiske) Kugler, som bevæge sig i samme 

Retning i den samme rette Linie, hvor naturligviis den bagepe
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maa have den største Hastighed, da ellers intet Sammenstød 
vilde finde Sted, den bageste ville vi kalde A, den forreste B, 
saa vil A na ar den indhenter B trykke imod den og paaflynde 
den, men B vil igjen trykke mod A og forsinke den. Denne 
gjensidige Indvirkning vil vedblive til begge Kagler have faaet 
ligestor Hastighed, de beholde da de Indtryk, de have faaet 
og bevæge sig videre med dm fælleds Hastighed, og det er 
denne, det kommer an paa at bestemme. Da imidlertid det 
indbyrdes Tryk imellem Kngleme hvert Oieblik maa være lige 
stort til begge Sider, maa den Bevægelsesmængde, A taber, 
være ligesa'a stor som ben, B vinder, eller, med andre Ord, 
Bevægelsens Mængde efter Stødet er ben samme som for 
Stedet. Havde A f. Ex. veiet 4 Pand og havt en Hastighed 
as 16 Fod, B veiet 5 Pilnd og havt en Hastighed af 7 Fod, 
vilde deres Bevægelses Mængde have været 64 og 35 eller 
tilsammen 99. Efter Stedet, naar de bevæge sig i Berøring 
med hinanden, er den bevægede Masse 9 Pnnd, og Hastig
heden efter Stedet maa være 11 Fod, for at Bevægelsens 
Mængde stal blive den samme som for.

Havde begge KUgler veiet ligemeget, f. Ex. 3 Pund, den 
ene havt en HaDglftd af 3, den anden af 9 Fod, vilde den 
fælleds Hastighed blevet 6 eller Middeltallet af begge. Naar 
Kuglen B hviler for Stodet, er det Bevægelses-Mængden af 
A, som bliver at fordele paa begge Masser.

Bevægede Kuglerne sig imod hinanden, vilde de begge 
tabe i Hastighed og i saa Tilfælde maatte Bevægelsesmængden 
efter Stodet være Forfljelleü imellem begge Bevægelsesmængder. 
Havde A f. Ex. en Masse af 10 Pund en Hastighed af 3 Fod, 
V en Masse af 4 Pund og en Hastighed af 4 Fod vilde Be
vægelses-Mængderne være 30 og 16, Forskjellen imellem dem 
14, og da den samlede Masse er 14 Pund, maa begge KUgler 
efter Stedet faae en Hastighed af 1 Fod. Vare Bevægelses 
Mængderne i dette Tilfælde lige store, vilde begge Bevægelser 
ophæve hinanden og KUglerne blive i Hvile efter Stodet.



160

Rigtigheden as disse Love lader sig godtgjore ved at op

hænge to KUgler af Leer blandet med Fedt ved Siden af hin

anden, lofte den ene Ud fra den lodrette Linie og lade den 

falde tilbage imod den anden Kugle, den vil da i Berorings- 

oieblikket have faaet en Hastighed saa stor som den, den vilde 

have opnaaet ved at falde igjennem den gjennemlobne Blles 

lodrette Holde, og man kan af Fjerningsvinklen, der maales 

paa en inddeelt Bne, altsaa beregne Hastigheden i Stødets 

Dieblik. Ester Stødet ville begge KUgler i Berøring med hin

anden fjerne sig en vis Vinkel fra ben lodrette Linie, og man 

kan ligeledes af denne beregne den fælleds Hastighed efter 

Stodet. Denne bliver da, saaledes som Forsøget giver ben, 

netop saa stor, som vi ved ovenstaaende Betragtninger have 

regnet os til.

162. Ere Kuglerne fuldkomment spændige, vil deres 

giensidige Indvirkning ikke hore op naar de have opnaaet en 

fælles Hastighed. I dette Dieblik er nemlig det Indtryk de 

have gjort i hinanden det størst mnlige, og naar de ere ipæn- 

dige ville de da begynde at indtage den tidligere Figur, hvor

ved de komme til at glennemlobe den samme Række af Ind

virkninger som tidligere. Folgen deraf at naar A og 

B ere spændige, vil A tabe og B vinde dobbelt saa meget i 

Hastighed som naar de ere Uspændige.

Var f. Ex. Massen af A 4 Pmid, Hastigheden 16 Fod, 

Massen af B 5 Pvud og dens Hastighed 7 Fod, saae vi for

at disse Kugler vilde som Uspændige faae en Hastighed af 11 

Fod, hvorved A taber 5 Fod og B vinder 4 Fod. Men naar 

de nu ere spændige maa A tabe nok en Gang saa meget og 

faaer altsaa en Hastighed af 6 Fod, B vinde nok en Gang 

saa meget og faaer altsaa en Hastighed af 15 Fod.

Havde Kuglerne ligestore Masser og A f. Ex. en Hastig

hed af 20 Fod, B en Hastighed af 7 Fod vilde den fælleds 

Hastighed for Uspændige Kugler blive 131/« Fod, hvorved A 

taber 61« Fod, B vinder 61 -2 Fod, men Forandringen bliver 

nu dobbel faa stor, saaedes at A faaer cn Hastighed af 7 Fod
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20 Fod, og man seer heraf den mærkelige Lov, at naar to 
ligestore spændige Legemer stede imod hinanden, ville de bytte 
Hastigheder. Havde B været i Hvile for Stodet, vilde den i 
dette Tilfælde have faaet hele A’ø Bevægelse, medens A vilde 
blevet i Hvile efter Stodet.

Tænke vi os B som en Kugle med 10 Pands Masse i 
Hvile for Stodet og a  som en med en Masse as 15 Pund 
og en Hastighed af 5 Fod, saa vilde den fælleds Hastighed 
for uspændige Legemer blive 3 Fod, og her vilde altsaa efter 
Stodet A faae en Hastighed af 1 Fod, B en Hastighed af 6 
Fod. Bliver B Uforandret men A var en Kugle paa 5 Pund 
med 6 Fods Hastighed, vilde den fælleds Hastighed for 
Uspændige Legemer blive 2 Fod. B vilde da her efter Sto
det faae en Hastighed af 4 Fod; men i den forste Deel af 
Stodet har A tabt 4 Fod i Hastighed, har 2 Fod tilbage og 
skal NU atter tabe 4 Fod; den vil derfor efter Stodet springe 
tilbage, eller bevæge sig i modsat Retning med en Hastigheh 
af 2 Fod.

Havde B i sidste Exempel været manfoldige Gange storre 
end A, eller med andre Ord Ubevægelig, vilde A have spmn- 
get tilbage med sin fulde Hastighed.

Man seer heraf, at naar det stedende Legeme er storre 
end det stodte ville de begge bevæge sig i samme Retning 
efter Stodet, men er det mindre vil det springe tilbage.

Rigtigheden as disse Love lader sig vise paa samme 
Maade som for de Uspændige Legeme, fim at man istedet for 
KUgler af Leer tager dem af Elfenbeen.

163. Legemernes Haardhed faner ingen Indflydelse paa 
deres Hastigheder efter Stodet men fun paa den Tid Stodet 
varer, og som en Folge heraf paa det Tryk, de Under Stodet 
Udove paa hinanden, hvilket bliver langt storre for de haarde 
end for de blode Legemer. Dette er Granden til, at haarde 
og stjore Legemer let knases, selv ved svage Stod, om de 
endog funne Udholde betydelige Tryk.

Man har benyttet Læren om Stodet til at bestemme den

il
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Hastighed en Gevær- eller Kanonkugle faaer ved Skuddet. 

Tænker man sig nemlig et Pendnl paa s. Ex. 4 Fods Længde, 

som forneden bærer en Træklods, og at Vægten af Pendnlet 

er 70 Pund. Skyder man nu en Geværkugle paa 4 Lod 

ind i Klodsen, sættes denne i Bevægelse, og vi kunne antage, 

at den fjerner sig 9 0 fra den lodrette Linie, saa kan man 

deraf beregne, at Kuglen havde meddeelt den en Hastighed af 

pal/!ooo Fod i Semndet. Men da Klodsen tilligemed Kug

len veier 2244 Lod og altsaa har en Masse 561 Gange 

Kuglens nua denne have havt en Hastighed 561 Gange 

Klodsens, eller Kuglens Hastighed har været 984 Fod i Se- 

cundet.
164. Na ar en spænd i g Kugle støder skraat imod en fast 

spændig Flade, kastes den tilbage, saaledes at den forladet den 

under samme Vinkel som den hvorrmder den traf Fladen. 

Lad AB være en spændig Flade som i D træffes af en Kugle 
i Retningen CD, jaa knnde vi 

tænke os denne ffraae Bevæ

gelse oploft i to andre, af 

hvilke den ene ED er lodret 

paa Fladen, den anden AD 

parallel dermed. Den forste

vil foraarsage Stedet, men Kuglen vil, efter hvad vi have 

feet, sprmge tilbage med fin fulde Fart, og altsaa vil DE an

give Hastigheden efter Stodet; AD frembringer intet Stod og 

oil fortsættes Uforandret i DB. Efter Stodet ville altsaa DE 

og d b være de tø Bevægelser, Kuglen kommer tit at udfore, 

og den vil altsaa bevæge sig efter deres Diagonal DF. Men 

da Alt er eens paa beage Sider af den lodrette Vinie ED, 

maae DF og DC danne ligestore Vinkler med Fladen.

165. Faaer en Kugle et Stod, som ei gaaer iajennem 

dens MidpUnkt, kan det oploses i eet, som gaaer igjennem 

Midpunktet og frembringer en fremskridende Bevægelse; og 

et andet lodret mod Radien, som frembringer en Omdrejning. 

Ligger Kuglen paa en vandret Flade, og faaer et vandret
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Stod over MidpUnktet vil Omdreiningen begunstige den frem- 

ffridende Bevægelse; men falder Stedet Under MidpUnktet 

vil den hindre den. Støder en saadan Kugle paa en anden 

af samme Størrelse, vil den til denne afgive hele sin fremffri- 

dende Bevægelse og kun beholde den omdreiende, som altsaa 

i det forste Tilfælde vil bringe den til at fortsætte Bevægel

sen, i sidste til at nitte tilbage.

Alle disse Forhold komme til Anvendelse ved Billardspil.

G n i d n i n g. s m o d s t an d en.

165. Naar eet Legeme bevæger sig paa Overfladen af 

et andet gribe deres Ujevnheder gjensidigt ind i hinanden og 

maae, for at Bevægelsen skal fortsættes enten loftes ut> af 

hinanden eller afrivee. Den Kraft, som dertil fordres kalder 

man Gnidningsmodstand eller Friction. Størrelsen 

af denne heroer væsentligt paa Bevægelsesmaaden, og det er 

let at indsee, at Gnidningsmodstanden maa være langt storre 

ved en glidende Bevægelse end ved en rnUenbe, da Ujevnhe- 

derne ved den sidste loftes lige ud af hinanden, men ved den 

forste maa skydes Ud af hinanden. Den rullende Gnidning 

er saa lille, at man fim ved meget fine Forsegl ved meget 

svage bevægende Kræfter, behover at tage Hensyn til ben, og 

det er derfor den glidende Gnidning som meest stal bestjæf- 
tige os.

166. Lovene for Gnidningsmodstanden har man Under

søgt ved paa et langt Bord, belagt med den ene af de Sub

stanser, som flnlde gnides mod hinanden, at sætte en Slæde, 

hvis Gænger vare belagte med den anden Substans. Slæ

den kunde efter Behag belæsses med Bagt og sættes i Be

vægelse ved Hjælp af en Snor, som gik hen over en Tridse, 

og ved den nedhængende Ende bar en Skaal, hvvrpaa man 

kunde lægge Vægte, som angave Gnidningsmodstandens 

Størrelse, naar de netop vare tilstrækkelige til at vedligeholde 

en Slæden meddeelt Bevægelse. Det viste sig da, at Gnid

ningsmodstanden ved forfljellig Belastning af Slæden stod i

il
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Forhold til Trykket imellem de gnidende Flader. Der

imod havde disses Størrelse ingen Indflydelse paa Gnid

ningen, hvad man ogsaa funbe forudsee, da store Overflader 

frembyde mange Ujevnheder med ringe Tryk paa hver, smaa 

Flader derimod færre Ufevnheder med desto større Tryk Paa 

hver. Dog blev Gnidningsmodstanden noget forøget, naar 

de gnidende Flader vare meget smaa i Forhold til Trykket, 

hg saa den ene Flade skjærer sig ind i den anden. Ten Ha

stighed, med hvilken Bevægelsen foregik, havde heller ingen 

Indflydelse paa Gnidningsmodstanden, hvilket viste sig derved 

at Slæden, naar den var sat i Gang af den ved Snoren 

anbragte Vægt, bevægede sig med en jetont voxende Hastighed, 

hvad der viser, at den bevægende Kraft er Uforandret.

167. Det eneste, der altsaa faaer Indflydelse paa Gnid

ningsmodstandens Størrelse, er Twffct og natm'ligvns over

fladernes Beflaffenhed. Den kan altsaa angives som en vis 

Brok as Trykket, hvilken Brok man kalder Frictionscoef- 

t i denten. Naar Indgnidning med fede Stoffer, Smø

relse, i Reglen formindsker Gnidningsmodstanden, hidrorer 

delte deels derfra, at Fordybningerne Udfyldes, deels derfra at 

de glidende Flader ei komme i inderlig Berøring med hinanden. 

Den sidste Omstændighed sees deraf at en tyndflydende Smø

relse, f. Ex. Olie, ikke formindsker Gnidningsmodstanden naar 

Trykket er overmaade stort; i saa Tilfælde maa man bruge 

Tælle eller endog en Blanding af Tælle og Blyant.

Naar Overfladerne længe havde været i Berøring med hin

anden, behøvedes der en ftørre Kraft til at jætte slæden i Be

vægelse end til at vedligeholde Bevægelsen, deels fordi Ujevn- 

hederne havde havt Tid til at gribe dybere ind i hinanden, 

deels fordi Vedhængntngen havde bragt Fladerne i nærmere 

Berøring med hinanden. Man gjor derfor Forfkjel paa 

Gnidningsmodstand nnder Hvile og Gnidningsmodstand Un

der Bevægelse. Den torste er større end den sidste, men den 

Tid, den behover for at blive saa stor som mnlig er meget 

forskjellig. Gmder Metal paa Metal er den meget ført,
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gnider Træ paa Træ er det nogle Timer, men gnider Metal 

paa Træ kan det vare mange Dage fm Gnidningen i Hvile 

er bleven saa stor som mulig.

Nedenstaaende Tabel angiver Frictionscoefficienten for 

forskjellige Tilfælde.

Gnidende Legemer. Overfladens (

Tilstand, i

Gnidningsmodstand

Hvile und. Bevæg.

Eeg paa Eeg med parallele 

Trevler tør 3/5 1/«

— — — tor Sæbe 4/9 Ve

Eeg paa Eeg med Trevlerne 

over Kors tvr */» Vs

- — — 1sefUgt. m. Vand 7/10

Ask, Fyr, Bog paa Eeg med 

parallele Trevler tor V» 8/»

Jern paa Eeg befugtet '/«

-Støbejern paa Stobejern noget fedtet */25 3/20

Smedejern paa Stobejern tor 1 5 •V17

Smedejern paa Smedejern tor ®/og 3/'23

Stobejern paa Messing tor ’/« '/b

Eeg, Jern, Staal, Messing

paa hinanden sædv. Smørelse 1 9 n/40

Man seer af denne Tabel at to Træflader have større 

Gnidningsmodstand naar Trevlerne ligge parallele end naar de 

krydse hinanden, og det forbi Ujevnhederne i den forste Stil

ling kunne komme til at gribe dybere ind i hinanden. For 

at vise Betydningen af disse Tal, kunne vi tænke os en 

Slæde med Trækelker, som veier 120 Pund og skal trækkes 

hen ad et Træ Underlag. For at sættes i Gang maa Gnid

ningen i Hvile- overvindes, denne belober sig til 8/s af Tryk

ket og man behøver altsaa en Kraft af 72 Pund, for at 

sætte Slæden i Gang; men Gnidningen Under Bevægelsen 

er Va, altsaa vil der fun behoves en Kraft af 60 Pnnd for 

at vedligeholde Bevægelsen. Havde Slædens Gænger været
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beflaaede med Jern og Underlaget været fugtigt, vilde man 

have behovet 80 Punds Kraft for at frembringe Bevægelsen, 

men kun 30 for at vedligeholde den.

168. Naar et Legeme dreier sig om en Axe beroer 

Gnidningsmodstanden ved denne fun paa Legemets Tryk paa 

Tappen og paa Axens Beflaffenhed; men da Gnidningsmod

standen kan betragtes som en Byrde, der skal loftes, vil den 

faae desto mindre Indflydelse paa den bevægende Kraft, jo 

tyndere Tappen er. Tænker man sig f. Ex. en Slibesteen 

paa 360 Punds Vægt, med Tappen paa 1 Tommes Diame

ter, og at baade Tappene og Selerne vare af Jern eller Mes

sing og smurte, saa vilde Gnidningsmodstanden i Hvile blive 

40 Pund Under Bevægelse 27 Pund; men dreies Stenen ved 

et Haandtag paa 12 Tommers Længde, vil man, da Gnid

ningsmodstanden fim virker i en Afstand af V? Tomme fra 

Axen, fun behove en 24 Gange mindre Kraft, altsaa 13/a 

Pund for at sætte Stenen i Gang, og P/s Pund for at 

holde den i Bevægelse.

Da den rullende Gnidning er saa lille, svger man ofte, 

hvor det kommer an paa at have en meget lille Gnidnings

modstand, at forandre den glidende Gnidning til en rub 

lende. Hjulene paa Vogue gjsre saaledes denne Tjeneste, 

store Byrder transporteres paa Ruller. Skal en Axe dreies 

med meget liden Gnidningsmodstand, lader man hver af 

Tappene hvile paa Omkredsen af 

to Hjul, A og B, saaledes som Fi

guren viser. Rigtignok fremkommer 

her en glidende Gnidning ved 

Tappene af disse Frictionshjul, men 

Bevægelsen er der saa langsom, at 

denne Gnidning ikke bliver kjen- 

delig.

169. Hvorvel Gnidningsmodstanden viser sig som en 

Hindring for Bevægelsen, der bevirker, at vi Udrette minbre 

med Mastinerne end Uden den vilde være Tilfældet, er den
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dog i hsi Grad gavnlig, ja uundværlig. Uden Gnidnings

modstand vilde intet Som, ingen Skrue kunne holde, Ham

mere og Oxer vilde flyve af Skaftet, alt Spundet og Vævet 

vilde stilles i enkelte Trevler, Papiret skilles ad, og, skrev 

man paa Metal, vilde Bogstaverne falde af. Uden Gnid

ningsmodstand maatte vore Gulve være fUldkommen vand

rette: den mindste Afvigelse vilde bevirke, at vore Mobler og 

vi selv vilde glide ned i det laveste Hjerne af Stuen uden 

at knnne formue op derfra. Hepene ville itTc kunne træfte og

vi vilde ikke funne bestige nogen Skraaninz.

Men selv ved Maskinerne kommer GludMUgsmodstanM 

til Anvendelse, idet man Uden deft ikke kunde forplante om 

dreiende Bevægelser ved Remme eller Snore, saaledes sov 

Tilfældet er ved Spinderokken, og det er heldigt at Gnid 

mngsmodstcmden her er overordentlig

stor, satz at der behoves en stor 

Kraft til at fa ae Snoren til at 

glide. Lad A være en fast rund 

Bom, over hvilken er lagt et Toug, 

ved hvilket Vægten Q er ophængt; 

der spørges da hvor stor Kraft man 

maa anvende ved P for at forhindre 

Toilget i at glide. Dette ml aaben- 

bart beroe paa den Bve i hvilken 

det berører Bommen, da Gnidnings

modstanden paa hvert Punkt af

denne formindsker det Træk, som forplantes til det næste. 

Hvis Q var 10OOO Pund, maatte

for 14 Vinding af Touget P være 6000 Pund

- Vs — — — 3800 —

- I — — — 1200 —

- 2 — — — 150 —

- 4 - - - 2 —

for at forhindre Glidningen, og man kan altsaa med en 

meget lille Kraft holde en stor Byrde oppe.
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Flydende Legemers Bevægelse.

170, Lovene for de faste Legemers Bevægelse kjende vl 

ganfle note, og forsaavidt der ved dem fremkommer Vanskelig

heder er det blot i Beregningen at disse Vanskeligheder ligge. 

Vi kunne ikke sige det samme om de flydende Legemers Be

vægelse, da vi for dem fim i enkelte Tilfælde funne angive 

bestemte Love, der endda maae betragtes som blotte Tilnær

melser til det Sande. Vi ville her belyse nogle af disse 

Tilfælde.

171. Tænker man sig en Vandbeholder, der bestandig

funne vl betragte Forholdet 

ned ad en saadan $ue, og i 

Punkt have en Hastighed saa

holdes fyldt og en Aabmng AB 

i dens Band, saa ville Vand

delene stromme til fra alle Si

der; de Vanddele, som ligge 

lige over Aabningens Midte 

ville bevage sig i den lodrette 

Linie, en Vanddeel ved E vil 

derimod komme til at bevæge sig 

i en frum Linie som EG; men 

hvad Figur end denne Linie har, 

som om Vanddelen var gledet 

det Tilfælde maa den i ethvert 

stor som den, den vilde have 

erholdt ved at falde igjennem den lodrette Hoide. Tage vi 

altsaa ikke Hensyn ül de forste Dieblikke af Udstrømningen, 

maae alle Vanddelene i Aabningen have en Hastighed, lig 

den, et Legeme vilde opnaae ved at falde fra Vandets Over

flade tit Aabningen.

Men ved Randen af Aabningen bevæge Banddelene sig 

næsten vandret, i Midten lodret og Folgen deraf bliver, at 

den Udlobende Vandstraale ei bliver cylindrisk, men faaer en 

Figm som ACDB; den fortynder sig strax nedenfor Aabnin

gen og denne Fortynding kalder man Straalens Sammen

trækning. Man har fundet ved Forsog at CD er omtrent 4/s 

AB og AC omtrent 12 AB.
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Naar man fjender Straalens Hastighed og Gjennemsnit 

kan man let finde den Mængde Vand, som i en vis Tid 

lober Ud af Karret; men Forsøg, man derover har anstillet, 

have viist at det fun passer, naar man betragter Gjennem- 

snittet CD som Udstromningsaabning.

Da Vædsken i alle Retninger Udover lige store Tryk, 

maa den Hastighed, hvormed ben strømmer Ud af en Aabning 

være den samme enten denne vender nedad, opad, eller til 

Siden. Det er let at indsee, at en nedadgaaende Straale 

bliver tyndere nedad til, da Vanddelene ved Faldet bestandigt 

faae en storre Hastighed; omsider bliver den saa tynd at den 

stiller sig i Draaber. og, hvor dette skeer, viser den sig tykkere 

og Uklar. En stigende Straale vil af lignende Gmnd blive 

tykkere opefter; thi her formindskes Vanddelenes Hastighed.

Da et Legeme ved at kastes lodret opad stiger saa hoit 

som det maatte falde for at opnaae den det meddeelte Hastig

hed, maatte en lodret opadgaaende Vandstraale egentligt naae 

til Overfladen af Bandet i den Beholder, hvorfra den udgaaer, 

men Hastigheden formindskes en Deel ved Gnidningsmod

standen , en Deel ved Luftens Modstand og endelig en Deel 

derved, at de hoiere Dele af Straalen have en mindre Hastig

hed end de lavere, og derfor udove et Tryk nedad paa disse. 

Et Vandspring naaer derfor ikke mere end til a/a eller a/4 af 

den Holde det egentlig skulde have. Trykket fra de hoiere 

Dele af Straalen viser sig tydeligt naar man gjor sig Umage 

for at stille Straalen ganske lodret; den bliver da kun meget 

lav og ender foroven i en stor Vandmasse, hvorfra Draa- 

berne falde tilbage. Forst naar den afviger et Par Grader 

fra den lodrette Retning, naaer den sin storste Heide.

Vandets Udstromningshastighed forandres noget naar 

man ved Aabyingen anbringer Tilsatsror, og efter disses 

Figur fan den enten foreges eller formindskes. Enkelthederne 

ere dog af en saa forviklet Beskaffenhed at vi her ikke tor 

gaae ind derpaa.

172. Naar et Legeme bevæger sig igjennem Bandet,
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man det sætte Vanddelene i Bevægelse, og disse ville derfor 

udøve et Tryk imod det, som bindrer eller standser Bevægel

sen. Bevæge to Legemer, som ere aldeles eens, sig igjennem 

Bandet, men det ene har en dobbelt saa stor Hastighed som 

det andet, vil Vandets Modstand imod det blwe fire Gange 

saa stor som imod det andet; thi Legemet med den dobbelte 

Hastighed vil i famme Tid sætte den dobbelte Vandmasse i 

Bevægelse og meddele den en dobbelt saa stor Hastighed, alt- 

saa afgive til det en fire Gange saa stor Bevægelsesmcengde. 

Jo stsrre Legemet er, desto større Vandmasse maa det sætte i 

Bevægelse, og desto større maa Modstanden blive. Dog har 

Legemets Figm en meget betydelig Indflydelse paa Mod

standen; saaledes vil en Kugle omtrent kun lide halv saa 

stor Modstand som en rund Flade, lig med et Tversnit i 

Kuglen. Jo mere tilspidset Legemet er desto mindre Modstand 

vil det lide af Vandet. Ogsaa Figuren af Legemets bageste 

Deel har Indflydelse paa Modstandens Størrelse. Er det 

nemlig lige afskaaret, fan Vandet ikke strax Udfylde Rrun- 

met bag ved det, der danner sig et tomt RUM og da 

vil Vandets hele Tryk bidrage til at standse Legemet. Be

stemte Regler lade sig imidlertid ikke angive, dertil ere For

holdene altfor forviklede.

173. Bevæger Vandet sig i en Flod eller Kanal, 

maatte det, sor saa vidt ingen Hindring var tilstede, paa et

hvert Sted have den Hastighed, et Legeme vilde faae ved at 

falde igjennem den lodrette Holde fra det hoieste Sted, og 

Floderne maatte altsaa have desto storre Hastighed jo længere 

de have lobet. Erfaringen viser imidlertid det Modsatte, og 

man indseer ogsaa, at Vandet maa træffe paa mange Hin

dringer ved at bevæge sig i det Ujevne Flodleje. I et Tver

snit af Floden vil Vandet heller ikke overalt have den samme 

Hastighed; men denne vil, paa Grand af Hindringerne, være 

desto mindre, jo mindre Afstanden fra Omridset er. Lober 

Floden lige ud vil man finde den største Hastighed midt i 

Lobet og i en ringe Afstand under Overfladen; har den
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derimod en Krumning, nærmer den hurtigst bevægede Vand

masse sig til den ydre Side af Krumningen. Det er imid

lertid let at indsee, at Floden, naar den lober regelmæssigt, 

maa lade ligestore Vandmængder lobe igjennem alle Tversnit, 

saa at Vandmassens Gjennemsnit bliver i samme Grad mindre 

jo ftorre Hastigheden er.

Det Stod, ben bevægede Vandmasse giver Flodlejets 

Ujevnheder, foranlediger, at mange af disse rives bort med 

Vandet. Er Hastigheden stor, ville ikke blot Sand og Gruus, 

men endog Stene rives meb; men efterhaanden som Hastig

heden formindskes, ville disse falde tilbunds og derpaa Gruset, 

Sandet og endelig det sine Dynd, som forst afsætter sig, 

hvor Vandmassens Hastighed ganske tilintetgjores enten ved 

Havet eller i større Indsoer. Man seer heraf, at en fast Bund 

i Floderne kun kan træffes hvor de lobe temmelig hastigt, 

hvorimod Bunden i det langsomme Lob i Reglen maa være 

Dynd. Det Dynd, Floderne fore ud i Havet afsættes ved 

mange lige for Mundingen og giver Anledning til Dannelsen 

af det ja afa (t) te Delta f. Ex. ved Rhinen, DonaU, Nilen, 

Ganges, o. s. v. Er Havet, hvor Floden løber ud i det, i 

stærk Bevægelse, ved Strømninger eller Ebbe og Flod, fores 

Dyndet bort og der danner sig intet Delta, som ved Amazon- 

floden og mange andre.

,174. Ved Hjælp af Vandel frembringes ofte bevægende 

Kraft. Som oftest skeer dette ved Vandhjul, hvis Skuffer 

modtage Indvirkningen as Vandet; men denne kan være af 

to forfljellige Slags. I de fleste Tilfælde standses det Vand

lob, man vil benytte, ved en Dæmning, ovenfor hvilken Vandet 

altsaa opsamles, igjennem en Rende træder det ind i Hjulets 

Skvffer, som fyldes, og Hjulet dreies da rundt ved Vægten 

as det i Skllfferne indeholdte Vand, som atter lober Ud i 

Nærheden af Hjulets nederste Punkt. Naar Vandet ledes ind 

hoit oppe paa Hjulet, kaldes det et Overfaldshjul. Har man. 

kun en ringe Hvide at raade over, lader man bollere Vandet 

træde ind ved Midten af Hjulet, BrysthjUl, men for at det
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da ikke altfor snart stal lobe bort igjen, omgives Hjulet fra 
det Sted, hvor Vandet træder ind, til det nederste Punkt med 
en Rende, som temmelig nær passer til HjUlets Omkreds. 
Er Faldet kun lavt kaldes Hjulet UnderfaldshjUl. Vandhjulene 
anvendes ogsaa i aabne Stromme og kaldes da Stromhjul; 
men Vandet virker her ved sit Stod imod HjUlets Skovler. 
Tidligere forenede man begge Virkningsmaader og lod f. Ex. 
Vandet fra en storre Holde falde ned paa Overfaldshjulet; 
men baade Theorie og Erfaring have viist, at den samme 
Vandmasse frembringer desto mere Arbejdskraft jo mindre den 
kommer til at stode an imod Skufferne, og ved de nyere Vand

hjul stræber man derfor at Undgaae saadanne Stod saa meget 
som muligt.

175. Lovene for de lllftformige Legemers Bevægelse ere 
endnU mere indviklede og man kjender fim disse Love paa en 
meget Utilfredsstillende Maade. Dersom man vilde vide, med 
hvor stor Hastighed Luften strømmer ind i et lufttomt Rum, 
funbe man anstille folgende Betragtning. Da Luftens Tryk 
holder Ligevægt med en Qvægsolvsoile paa 29 danske Tom

mers eller 25/ia Fods Heide, men har en Vægtfylde 10517 
Gange mindre end Qvægsolvets, maatte Atmosphæren, naar 
den heelt igjennem havde samme Tæthed, have en Hvide af 
25/ia x 10517 eller 25416 Fod. En Vædffe af en saadan 
Hoide vilde Udstrømme med en Hastighed saa stor som ben, 
et Legeme vilde opnaae ved at falde 25416 Fod, men denne 
Hastighed bliver 1260 Fod i Secundet, og samme Hastighed 
vilde Luftstrømmen i det foreliggende Tilfælde omtrent faae. 
Havde det været BrintlUft, hvis Vægtfylde er 142/s Gange 
mindre end Luftens, maatte den for at Udove dette samme 
Tryk have en 14-/s Gange storre Hoide og altsaa udstrømme 
med en storre Hastighed, som vilde blive 4775. Under lige 
Forhold vil altsaa Brinten Udstrømme med en langt storre 
Hastighed end den atmosphærifle £uft og man forstaaer heraf, 
at det er langt vanskeligere at holde Brinten tæt indelukket 
end andre mere vægtfyldige Luftarter.
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176. Bevæger et Legeme sig igjennem en stillestaaende 

Luftmasse, lider det en Modstand deraf, da det maa sætte en 

Deel af LUften i Bevægelse. Denne Modstand maa ligesom 

ved Vandet omtrent forholde sig som Qvadratet af Legemets 

Hastighed, og, naar Legemet beholder den samme Figur, som 

dets Overstade. Dog vise Forsøgene, at ingen af disse Love 

er ganske rigtig, hvad vel væsentligt har sin Gmnd deri, at 

LUften ikke strax antager Legemets Bevægelse og derfor bliver 

fortættet foran det, fortyndet bag det. Forsøgene vise og- 

saa overeensstemmende hermed, at Modstanden voxer i et 

stærkere Forhold end Hastighedens Qvadrat. En Flade med 

een Qvadratfods Overflade, som bevæger sig frem imod Luften 

med en Hastighed af 1 Fod i SecUndet, lider en Modstand af 

omtrent '/soo PUnd, ved en Hastighed af 100 Fod i SecUndet 

skillde Modstanden blive 10000 Gange saa stor, altsaa 20 

Pund, men den bliver endNU noget større. En Kugle med 

1 Fods Diameter og en Hastighed af 1 Fod i SecUndet lider 

en Modstand af ‘/icoo Pund. For at vise hvormeget Erfa

ringen afviger fra ovenstaaende Theorie, angiver nedenstaaende 

Tabel Modstanden af en saadan Kugle ved forskjellige Hastig

heder, deels beregnet efter Theorien, deels saaledes som Forsøg 

med Udskndte Kilgler have viist den.

PUnd

Hastighed. Modstand.
beregnet. virkelig.

100 Fod 6 vk Pund 69/i

500 156 197

1000 625 947

1500 1406 2577

2000 2500 5540.

Et lignende Tryk vil et Legeme modtage, naar det træffes 

af en bevæget-LUftstrom, f. Ex. af Binden, og man forstaaer 

heraf, at Lindens Tryk voxer i et langt stærkere Forhold end 

dens Hastighed; men man har desværre ingen Midler til at 

bestemme denne ved Forsog uden ved det Tryk den udøver.
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og man er derfor ikke istand til, bestemt at angive hvilken Ha

stighed Vinden maa have for at kaldes Blæst, Storm o. s. v.

77. Paa Gmnd af Lilftens Modstand ville Legemerne 

falde langsommere i den end i det lufttomme Rum; men da 

Modstanden vorer under Faldet tilligemed Hastigheden, vil et 

Legeme ved det blotte Fald ikke kunne opnaae en Hastighed 

storre end ben, ved hvilken Modstanden er lig Legemets Lægt. 

En Iernkngle paa 1 Fods Diameter vilde saaledes veie 225 
Pund og vilde ved Faldet ikke funne opnaae en Hastighed

meget storre end 500 Fod i Secrmdet. En Äugle af Fyrre

træ af samme Størrelse vilde veie 19 Pund og ben vilde ved

Faldet ikke krmde faae mere end 166 Fods Hastighed. Paa

dette Forhold grunder sig Faldskjærmen, som har Lighed med 

en stor Paraply, ved hvis Rand er fastgjort Snore, som bære 

Mennesket eller hvad anden Byrde man fra stor Høide vil 

sænke til Jorden. Man kan let give ben en saadan Størrelse 

at den med et Menneske ikke opnaaer storre Hastighed, end ben, 

man vilde fa ae ved at springe ned fra en Stol, og Faldet 

kan derfor udfores i al Sikkerhed; da imidlertid Luften under 

Skjærmen ved Faldet bliver betydelig fortættet, kommer ben 

i stærke Svingninger, som kunde medfore Fare, men undgaaes 

ved at anbringe en stor Aabning i dens Midte, hvorigiennem 

den sammentrykkede Luft kan bane sig Bei. Det er dog kun 

fra store Holder at man med Sikkerhed kan dale i en Fald- 
skjærm; thi ved mindre Holder faaer Skjærmen ikke Tid til al 

Udfolde sig, saa at man paa det forste Stykke falder næsten 

med fUld Fart.

178. Paa det af en bevæget Luftstrøm frembragte Tryk 

grunder sig Seilskibe og Vindmøller. Har et Skib f. Ex. 
Sidevind stilles Seilene saaledes at den Kant, som vender 

imod Vinden, tillige vender fomd i Skibet; Vinden kommer 

da til at glide tilbage langs ad Seilfladen og Udover derved 

imod denne et Tryk, som virker i en skraa Retning imod 

Skibet; men dette Tryk kan man oplose i to andre, af hvilke 

det ene virker i Retning af Skibets Længde, det andet lodret
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derimod. Begge disse Kræfter ville nu vel frembringe Be

vægelse; men da Skibet langt lettere fores igsennem Vandet 

paa langs end paa tvers, vil Sidebevægelsen eller Afdriften 

t’un blive ringe, om end den sidstnævnte af de to Kræfter 

er ftørre end den førstnævnte. Et lignende Forhold træffe vi 

ved Vindmollerne, hvor Axen stilles parallelt med Vindretningen 

og den Kant af Vingerne, fom gaaer foran, tillige vender 

noget imod Vinden.

Bolger.

179. Bølgerne paæ Landets Overflade afgive et Exempel 

paa en ganske egen Art af Bevægelse. Bedst kunne Forhol

dene bemærkes, naar Bølgerne vedblive efter at Vinden har 

lagt sig. De Ophoininger og Fordybninger, som da vise sig 

paa Bandet, have en temmelig glat Overflade, de bevæge sig 

snart med større, snart med mindre Hastighed, men man kan 

let overbevise sig om, at denne Bandets fremskridende Bevæ

gelse kun er tilsyneladende. Kaster man nemlig en Træspaan 

paa Vandet, seer man at den, stjondt den maa folge de nær

liggende Landdeles Bevægelser, i det Hele ikke forandrer sin 

Plads. Een Bolge efter den anden gaaer den forbi, saa at 

den kommer i en gyngende Bevægelse, hvorved ben deels hæves 

og sænkes, deels fiyttes lidt frem og tilbage. Har man et fast 

Standpunkt kan man let overbevise sig om at Spannen nd- 

forer Kredslob, saaledes at den strider frem med Bolgen naar 

den er paa Toppen, og gaaer tilbage i modsat Retning naar 

er kommen til det dybeste.

Dette Phænymen har sin Grund i Vanddelenes store 

indbyrdes Bevægelighed, som foraarsager, at de, naar Lige

vægten paa noget Sted bliver forstyrret, bevæge sig hen imod 

den nye Ligevcrgtstilling, men ankommer der med en vis Ha

stighed, stride den forbi og saaledes komme til ligesom Pen

dulet at udfore en Række Svingninger til begge Sider af 

den. Det er nu let at indsee, at Bevægelsen efterhaanden 

udbreder sig til de fjernere liggende Dele, og at nogen Tid
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efter at Forstyrrelsen indtraadte, alle Delene maa være i en 

saadan svingende Bevægelse. Men Bevægelserne i vandret 

Retning kunne ikke finde Sted alene; thi naar Vanddele, som 

ligge nær ved Siden af hinanden, nærme sig til hinanden, 

maa Vandet imellem dem stige, fjerne de sig fra hinanden, 

maa det falde, og Bevægelserne op og ned ville derved frem

komme. Det er let at forstaae Bolgernes Udseende og Be

vægelse, naar man gaaer ud fra Danddelenes Kredslob. Lad

saaledes Kredsene 1, 2, 3,9 forestille de Baner, ni 

i Vandets Overflade liggende Dele komme til at beskrive, lad 

Forstyrrelsen i Ligevægt komme fra venstre Side i Figuren, 

faa ville Kredslobene blive Udforte i den Retning som er an

givet af den ved Kredsen 1 tegnede Pul. Betragte vi nu det 

Oieblik, da Vanddelen t 1 netop gaaer opad igjennem det 

Punkt, som ligger i den oprindelige Vandflade, saa vil Vand

delen i 2 være længere tilbage i sin Bane, da dens Ligevægt 

senere er bleven forstyrret, Vanddelen 3 endnu længere tilbage, 

og, vi ville antage det, paa det laveste Punkt; Landdelen 5 

vil netop gaae nedad igjennem Overfladens Hvilestilling, 7 vil 

være paa det oberste og 9 i samme Stilling som 1. Forbinder 

man disse PUnkter med en krum Linie, seer man strax Lig

heden med Bolgernes Fignr. Tænker man sig nu, at alle 

Vanddelene Udforte (s af et Omløb, vil 2 komme i Vand- 

speilet, 4 paa det laveste Sted, 6 i Vandspellet, 8 paa Top

pen, o. s. v.; Bolgen beholder den samme Form, men for

flyttes saa langt som Afstanden imellem to Nabodele. Den 

vil da lide en lignende Forflytning for hver folgende Ottende- 

deel af et Omlob, og, er et heelt Omlob Udført, vil Bølgen 

være skredet frem et Stykke lig Afstanden imellem 1 og 9.
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Denne Afstand imellem to Vanddele, som til samme Tid be= 

siude sig paa samme Sted i Kredsløbet, kalder man Bolgens 

Brede, der atter beftaaer af Bølgebjerget, hvor Vandet 

er hoiere end oprindeligt, og Bølgedalen, hvor det er lavere. 

Af ovenstaaende Fremstilling seer man, at Bolgen gjennem- 

lober sin Brede i den Tid, Vanddelene bruge til at Udfore et 

Kredslob, og at Bolgens Hvide er lig med Hoiden af Vand

delenes kredsformige Baner.

Slige Bevægelser funne natmllgviis ikke indskrænke sig 

til Overfladen alene, men maae, selv naar de ere frembragte 

der, meddele sig til de lavere Vanddele. I faa Henseende 

ere Forholdene dog forfljellige efter Omstændighederne. Er 

Vandets Dybde mange Gange stone end Bolgernes Brede, 

som Tilfældet er med de af Vinden i det dybe Hav frembragte 

Bolger, faa blive alle Vanddelenes Baner Cirkler, der dog 

aftage hmtigt eftersom man fjerner sig fra Overfladen, saa- 

ledes at Diameterne af Banerne i en Dybde lig Bolgens 

Brede fun er V»»s af den ved Overfladen, og formindskes i 

samme Forhold hver Bolgebrede man gaaer dybere. Saa- 

danne Lolger skride desto hastigere frem, jo stsrre deres Brede 

er, og Hastigheden er dobbelt faa stor for en fire Gange saa 

stor Brede. Naar derimod Bolgens Brede er mange Gange 

stsrre end Vandets Dybde, som Tilfældet er med de Bolger, 

Maanens Tiltrækning frembringer i Ebbe og Flod, ere Ba

nerne langstrakte i vandret Retning; den lodrette Diameter 

tiltager med Afstanden fra Bmiden, men den vandrette Dia

meter bliver den samme i alle Dybder. Disse Bolgers Hastig

hed tetter sig alene efter Vandets Dybde og er saa stor som 

ben, et Legeme vilde opnaae ved at falde igjennem det Halve 

af denne. Da Dandhoiden nu er mindre unter Bølgedalen 

end Under Toppen, maa denne bevæge sig med storre Hastighed 

end him og altsaa efterhaanden indhente den, og det er Gran

den til, at naar saaadanne Bolger lobe op ad en Flod, vil 

Bandet brvge kortere Tid til al stige end til at falde.

180. Kaster man en Steen i stillestaaende Band vil

12



178

Forstyrrelsen i Ligevægt meddeles til alle Sider med lige 

Hastighed og runfrt omkring Stedet, hvor Stenen faldt, frem

komme derfor cirkelformige Bolger, der bestandigt Udbrede sig 

mere og mere. Da Bølgebevægelsen imidlertid efterhaanden 

maa meddele sig til større og større Vandmasser, blive Bsl- 

gerne desto lavere jo længere de komme bort fra MidpUnktet; 

men paa samme Tid voxe de ogsaa i Brede, saa at den 

Hastighed, med hvilken een og samme Bolge fjerner sig fra 

MidpUnktet, bliver storre og storre. Nogen Tid efter at 

Stenen er falben, taber Bevægelsen sig inde ved Midten; 

denne er da omgivet af en rimd Flade med stillestaaende Vand, 

omkring hvilken man bemærker en Række af temmelig hoie Bol

ger, som hver især fjerner sig, medens nye fremkomme omtrent 

paa samme Sted, og denne Ring, som er det der meest falder 

i Oinene. udbreder sig ganske langsomt fra Midten.

181. Stoder en Bolgerække an imod en fast Væg eller 

Mimr, kan man anstille samme Betragtning, som ved de spæn- 

dige Legemers Stod, hvoraf Resultatet bliver, at den Bolge- 

virksomhed, som forplanter sig i en vis Retning fra Bolgens 

Midte, vil blive tilbagekastet fra Læggen under samme Bin- 

kel, som den falder ind, og Uden at dens Hastighed lider no

gen Forandring. Tænker man sig 

nu, at der ved a var frembragt en 

Række af cirkelformige Bolger, af 

hvilke een vilde være kommet til 

kcdefi, hvis ikke Væggen ml havde 

været, saa kommer det aabenbart an 

paa at finde, hvad der er blevet af 

den Deel as Bolgen cdef, som Væg

gen har standset. Men den Virk

somhed, der forplanter sig i Linien 

ah. bliver af Væggen kastet til

bage i Retningen hrk, som danner samme Vinkel med den 

som hun, og i den Tid Bolgen ad den oprindelige Bei vilde 

have gjennemlobet hd, har den i den forandrede Retning
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med den Virksomhed, der forplanter sig i Retningen age, den 

vil være naaet til s i den Tid den Uden Væggens Mellem

komst vilde være kommet til e; men man seer heraf, at en 

Linie crsf, som drages igjennem de fünfter, til hvilke den 

tilbagekastede Bolge i det betragtede Oieblik er kommen, maa 

være symmetrist med cdef og altsaa være en Cirkelbue, der 

har sit MidpUnkt i b, ligesaa langt tilvenstre for Væggen 

som a laae tilhoire derfor. Naar altsaa en Række af cirkel- 

formige Bolger træffe en lige Væg, ville de kastes tilbage, 

som om de Udgik fra et MidpUnkt ligesaa langt bag Væggen, 

som den oprindelige Bolgerækkes ligger foran, og Bolgernes 

Figur lider altsaa derved ikke mindste Forandring.

Fra en frum Væg ville de enkelte Bolgevirksombeder paa 

lignende Maade kastes tilbage; men Bolgeradicrne ville efter 

Tilbagekastningen ikke danne samme Vinkler med hinanden 

som for og Bølgernes Figm vil derfor forandres, som oftest 

paa en meget indviklet Maade. Frembringer man Bolger i 

Midten af et nmbt Kar, ville disse overalt træffe lige imod 

Karret og kastes tilbage ad den Bei, de ere komne, faa at 

de tilbagekastede Bolger ville lobe sammen til Karrets Midte. 

Frembragtes Bølgerne lidt paa den ene Side af Midten, 

vilde de tilbagekastede Bolger samles i lige saa stor Afstand 

paa den anden Side. Forsvget seer ret besynderligt ub, fordi 

Bolgerne, der Udgaae fra Midten, snart tabe sig, og blive 

umærkelige for de naae Randen; men dog kastes de tilbage 

og medens de nu nærme sig Midten, blive de mere og mere 

synlige; de Udbrede sig paany, forsvinde og afvexle saaledes 

flere Gange.

182. Stode to Bolgerækter, som Udgaae fra forskjelUge 

MidpUnkter, sammen, fortsættes de saa at sige igjennem hin

anden, Uden at lide nogen Forsinkelse, men Fordelingen af 

Bølgebjerge og Bølgedale bliver kjendeligt forandret. Det 

indsees nemlig let, at der, hvor to Bølgebjerge stede sammen, 

maa fremkomme et forhoiet Bølgebjerg, hvor to Bølgedale

12*
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træffe sammen, en dybere Bølgedal; men hvor Bølgebjerg og 

Bølgedal træffe sammen, vil en Udjevning finde Sted, der dog 

fun bliver fuldstændig naar begge ere lige store. Denne Bøl

gernes Indflydelse paa hinanden 

kaldes deres Bexe lind gr eb eller 

Interferens. Naar saaledes i hos- 

staaende Figur de stærke Linier 

forestille Bølgebjerge, de svage 

Bølgedale, vil der Paa de med 

b betegnede Punkter fremkomme 

sorhoiede Bjerge, paa de med t

betegnede fordybede Dale, men paa de med o mærkede Steder 

vil Bølgebevægelsen udjevnes.

183. Vi kunne nu saa temmelig gjore Regnstab for 

Bølgerne paa Havet. De frembringes af Vinden, som stry

ger langs hen ad Overfladen, Paa Grund af sin Vedhæng

ning forer Banddele med sig og saaledes frembringer den 

ferste svage Kruusning. Fra enhver af disse Ujevnheder skulde 

der nu Udgaae Bolger i alle Retninger, men vi kunne let 

vise, at det kun ere de Bolger, som gaae med Vinden, der 

funne opnaae en betydelig Størrelse. En saadan Bølge vil 

nemlig være Udsat for Paavirkning af Vinden paa Toppen 

og den bageste Deel af Bølgebjerget, hvor Vanddelene ere 

ifærd med at synke; men idet Vinden stryger hen over Top

pen, vil den understotte Banddelen der i sin fremskridende 

Bevægelse, som forstærkes, ved sit Tryk paa den bagcste Deel 

af Bølgebjerget vil den understotte Vanddelene i deres nedad- 

gaaende Bevægelse, og jo længere Bolgen lober med Vinden, 

desto større ville Vanddelenes Kredslob, desto hoiere Bolgen 

blive. En Bslge derimod, som løber frem imod Vinden, vil 

paa lignende Maade svækkes og snart ganske forsvinde. Kun 

naar Vinden blæser fra Land, bliver Landet nær Kysten ikke 

paavirket af Vinden, og saa ville de tilbagegaaende Bolger 

fremkomme. Man seer heraf Grunden til at Bslgerne altid 

gaae mod Landet.
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Naar store Bslger lebe ind mod Landet og komme til 
den flade Kyst, ville Bølgedalene forsinkes, Bølgebjergene 

rykke hurtigere ftem; Bolgen vil da blive mere og mere steil 
paa Forsiden, og endelig vil Toppen styrte sig forover og give 

Anledning til Brændingen. En stor Deel as Bolgerne blive 

tilbagekastede fra Kysten, lebe ub imod de ankommende Bol

ger og frembringe ved Vexelindgrebet hist og her en Optaarnen 

af Bølgebjerge, som forsger Faren for den Søfarende. Over 

Grunde i det dybe Hav, hvor Bolgerne have en stor Brede, 

fremkommer paa lignende Maade en Brænding.
Har Vinden frembragt Bolger af en betydelig Størrelse, 

vedbliver Bølgebevægelsen længe efter at Vinden har lagt sig, 

og tidt hænder det, at Bolgerne naae hen til Steder, hvor 

Vinden ikke kommer. Undertiden mærkes Vinden for Bol. 
gerne, men det modsatte kan ogsaa indtræffe, da Bølgernes 

Hastighed er ganske Uafhængig af den Hastighed, hvormed 

Vinden rykker frem.

Det er en gammel Erfaring, at Olie dæmper Bolge- 

bevægelsen, og GrUnden dertil maa rimeligviis svges deri, at 

den forhindrer Bindens Vedhængning ved Vandfladen og der

ved forhindrer den i at forstærke Bølgegangen. Olien Ud

breder sig nemlig paa Vandet i en ganske tynd Hinde, som 

af Vinden fores hen over Vandfladen, der saaledes beskyttes.
184. Paa samme Maade som Vandet vil ogsaa Lllften 

sættes i en Art af Bølgebevægelse, naar man paa et Sted 

forstyrrer dens Ligevægt; men Luftbolgerne ere Usynlige, der 

kan ikke være Tale om Bølgebjerge og Bvlgedale, men fim 

om en Række af Fortætninger og Fortyndinger, der skride 

frem Under Luftdelenes svingende Bevægelse. Tænker man 

sig saaledes, at en Bombe sprang, omgiven af Luft paa alle 

Sider, vilde der i det forste Oieblik fremkomme en Luftfor« 

tætning paa Exposionsstedet; den fortættede Lllft udvider sig, 

fortætter derved de fjernere liggende Lilftsmasser, naaer sin 

nye Hvilestilling, men paa Grund af Farten gaaer den forbi 
denne, og derved fremkommer en Fortynding paa Explosions-
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stedet, som nu udbreder sig Paa lignende Maade som Fortæt

ningen for, og nogen Tid efter at Bomben sprang vil Stedet 

være omgivet af en Art Lolger, der bestaae i afvexlende For

tætninger og Fortyndinger, ordnede i Kugleflader omkring det 

fælleds Midpunkt. I de fortættede Dele have Lnstdelene en 

udadgaaende, i de fortyndede en tilbagegaaende Bevægelse. 

Afstanden imellem to Fortætninger kaldes her Bolgens Brede, 

og ligesom for vil Bolgen gjennemlobe denne i den Tid, en 

Luftdel bruger til at svinge frem og tilbage. Ogsaa i Vand 

og faste Legemer kunne denne Art as Bolger, der ledsages as 

Fortætninger og Fortyndinger, fremkomme; men i alle Til

falde ere Svingningerne saa smaa, at de endogsaa i disse 

Legemer vansteligt sees, medens Luftbslgerne ere aldeles usyn

lige. De vilde derfor mangle al Interesse for os, hvis det 

ikke netop var denne Art af Bolger, som, naar de opnaae til

strækkelig Hastighed, opfattes af vort Dre som Lyd. Lovene 

for denne ville vi nu nærmere betragte.

Lyden.

185. Det er i den foregaaende Paragraph sagt, at Lyden 

er vor Opfattelse as det Indtryk, Bolger, som ledsages af For

tætninger og Fortyndinger, gjore paa os eller paa vort Ore; 

men da dette som oftest er omgivet af Luft, er det væsentligt 

LUftbolgerne, der frembringe dette Indtryk paa os, og væsent

ligt dem, vi ville betragte.
Ophænger man en Klokke i et Rum med stærk sortyndet LUft 

og anflaaer den, vil den ikke kunne hores, fordi der Intet er, 

den kan sætte i Svingninger; indlades £liften efterhaanden, 

bliver Lyden stærkere og stærkere. For at Forsøget stal lykkes, 

maa Klokken dog være ophængt i en Snor eller et andet Le

geme, som ikke let sættes i Svingninger; thi ellers ville Klok

kens Svingninger meddeles gjennem Understøtningen til det 

faste Legeme, som begrændser det lufttomme 9him, og derfra 

videre ül den omgivende ydre Luft, og i saa Tilfælde vil 

Svækkelsen ved Luftens Fortynding ikke blive kjendelig. En
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lignende Svækkelse t Lyden mærker man paa Toppen af hoie 

Bjerge eller ved Opstigning i Luftballoner, hvor Samtale fal

der vanskelig, og et Pistolskud fim lyder svagt, fordi Sving

ningerne i den fortyndede Luft ikke i hoi Grad kunne gjsre 

Indtryk paa Oret. Fra eet Himmellegeme til et andet kan 

derfor ingen Lyd forplantes, da der imellem dem ikke er nogen 

Atmosphære, som kan sættes i Bevægelse.

186. At Lyden bruger Tid til at forplante sig, bemærkes 

let, naar man i en Afstand betragter en Arbeider, der banker 

med en Hammer; thi man seer da tydeligt Hammeren falde 

og forst noget efter horer man Slaget. Jo mere man fjerner 

sig fra Stedet, desto længere Tid forlober der inden Lyden 

hores, og denne udbreder sig altsaa efterhaanden fra det Sted, 

hvor den frembragtes. Derved kommer man naturligviis til 

at spørge om Lydens Hastighed, hvorved det bliver vigtigt 

at afgjsre om Lydens Beskaffenhed har nogen Indflydelse 

derpaa. Men horer man i nogen Afstand et Mtlsikstykke blive 

spillet af flere InstrUmenter, vil man hore Tonerne folge hin

anden i samme Orden, saa at baade Melodierne og Accorderne 

tydeligt gjenkjendes, og dette kunde ikke være Tilfældet, hvis 

ikke alle Toner, Uden Hensyn til Styrke eller Beskaffenhed, 

forplantede sig med samme Hastighed. Vil man bestemme 

denne, kan det flee derved, at man om Natten stiller sig i en 

betydelig men udmaalt Afstand fra en Kanon, der i visse 

Mellemrum affyres. Man kan da paa et noiagtigt Uhr iagt

tage ben Tid, der forløber fra Glimtet sees til Knaldet hores, 

og det vil være den Tid Lyden bruger til at gjennemlobe Af

standen; thi dm Tid, som forløber fra Skuddet gaaer af til 

Glimtet sees, vil endog for meget ftørre Afstande være Umær

kelig. Man har ved saadanne Forsøg funbet, at Lyden for

planter sig med en jevn Hastighed i Luften og at denne Ha

stighed er noget forfljellig efter Varmegraden. Ved 0° har 

Lyden en Hastighed af 1059 Fod i Secundet, og for hver 

Grad, Thermometret staaer hoiere, bliver Hastigheden omtrent 

29/s Fod ftørre, saa at den ved 10° bliver 1083, ved 17
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Grader 1100 og ved omtrent 131/* Grad vil Lyden gfennem« 
lobe en Miil i 22 Semnder.

Lydens Forplantelse i Vandet have vi fim sjeldent Leilig- 
hed til at bemærke, og dog finder en saadan Sted, ja endog- 
saa hurtigere end i Luften. Colladon og Sturm have nemlig 
maalt Lydens Hastighed i Vandet, idet de nedsænkede en 
Klokke i Genferseen og bragte en Hammer til at flaae paa 
den. Med Hammerens Skaft var en Lnnte sat i Forbindelse, 
saaledes at den i det Oieblik Hammeren flog paa Klokken, 
antændte en lille Bunke Krudt, der frembragte et kjendeligt 
Glimt. For nu i betydelig Afstand at funbe hore den Lyd, 
som forplantede sig igjennem Vandet, sænkede de der hvor 
denne skulde hores en stor bolet Tragt ned, som med den 
brede Munding, der var luffet med en Blikpade, vendte hen- 
imod Klokken. Lydbølgerne i Vandet satte da Blikpladen i 
Svingninger, der atter meddeelte sig til Luften i Tragten, og 
ved at lægge Dret til den overste snevre Aabning af denne, 
kunde Lyden hores endog t flere Miles Afstand. Resultatet 
af disse Forsøg var, at Lyden forplanter sig i Vandet med 
en Hastighed as omtrent 4600 Fod i SecUndet, altsaa noget 
mere end 4 Gange saa hurtigt som i Luften.

Endelig har man ogsaa anstillet nogle Forsøg over Ly
dens Hastighed i faste Legemer, navnligt Jern. Man har 
dertil benyttet deels lange Iernror til Vandledninger og frem
bragt Lyden ved at flaae paa Enden af Roret med en Ham
mer, deels Telegraphtraade af Jern, ophængte i Luften paa 
Pæle, hvor man frembragte Lyden ved at flaae paa en af 
Pælene med en Hammer. Tiden blev bestemt ved Hjælp af 
to noiagtige Uhre, paa hvilke blev bemærket baade det Die
blik da Slaget skeete, og det da Lyden hortes. Ved begge 
Forssgsmaader fandt man, at Lydens Hastighed i Jernet er 
omtrent 11000 Fod i Secundet, altsaa omtrent 10 Gange 
saa stor som i Öuften.

Det er sandsynligt, at naar man horer stærk Skydning 
l mange Miles Afstand, Lyden da for sterste Delen har for-
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plantet sig deels igfennem selve Jordbunden, deels igjennem 

Vandet, ligesom det er bekjendt nok, at man i stor Afstand 

kan hore Fodtrinene af et Menneske eller en Hest, naar man 

lægger Oret til Jorden.

187. Naar Lydbølgerne træffe paa en fast Modstand 

ville de for en Deel blive tilbagekastede efter de samme Love 

som andre Bolger. Naar det RUm, som ligger imellem Lyd

giveren og Oret, indeholder mange forstjellige Gjenftande, vil 

Lyden derfor tabe i Tydelighed, da enhver af disse Gjen-- 

stande vil tilbagekaste den i alle Retninger, og Oret altsaa 

ikke blot modtager den ad korteste Vei komne Lyd, men tit* 

lige en stor Mængde tilbagekastede Lydbølger, der have gjen-- 

nemlobet forstjelligt lange Beie, hvorved bevirkes, at den Lyd, 

som et vist Oieblik blev frembragt, ikke i eet og samme Die

blik kommer til Øret. I nogle Tilfælde kan dog Tilbage

kastningen foraarsage en tydelig Opfattelse af Lyden. Man 

fan nemlig give en Hvælving en saadan Figur, at den Lyd, 

som frembringes paa et bestemt Sted, bliver fra alle Dele af 

Hvælvingen kastet tilbage til eet og samme Punkt, og her 

vil man tydeligt funne hore den sagteste Hvidsken i det an

det Punkt. Af denne Grund har man i en catholfl Kirke 

maattet flytte Skriftestolen, der af en Hcndelse var sat paa 

et saadant Sted, at det, der blev sagt i den, tydeligt kunde 

heres tæt indenfor Kirkedøren. Saadanne Forhold maae na- 

turligviis undgaaes paa Steder, hvor Tale skal hores, og 

i saadanne Alun er det derfor bedst ganske at Undgaae Hvæl

vinger, og ved Tapeter paa Væggene saa meget som mnligt 

forhindre Lydens Tilbagekastning, der i de fleste Tilfælde vil 

virke forstyrrende og navnlig gjore det vanffeligt at opfatte 

det Sagte, naar Taleren har en meget stærk og klangfUld 

Stemme.

188. Efterhaanden som Lydbølgerne Udbredes maae de 

meddeles til større og større LUftmasser, paa hvert enkelt Sted 

blive LUftsvingningerne svagere og som Folge deraf Lyden 

med; men vi have intet Middel til at maale Lydens Styrke,
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og en bestemt Lov for Lydens Svækkelse i Afstand kan derfor 

ikke gives, eller idetmindste ikke bekræftes ved Erfaring. Det 

er imidlertid let at nidsee, at een og samme Lyd Under for* 

stjellige Omstændigheder vil heres Ulige stærkt. En sterre 

Stilhed begnnstiger natUrlrgvns Opfattelsen as en enkelt Lyd, 

og en storre Tæthed af 8uften bevirker, at Lydsvingningerne 

gjsre stærkere Indtryk paa Oret og altsaa at Lyden hores 

tydeligere. Heraf forstaaes, at Lyden kan hores i storre Af

stand om Vinteren end om Sommeren, i storre Afstand om 

Natten end om Dagen, og det er ogsaa klart, at den maae 

hores bedre over en Udstrakt Slette eller over Havet end i 

cn Egn, opfyldt med mangehaande Gjenstande, som tilbage

kaste den.

Hindrer man Lyden i at Udbrede sig til Siderne, kan 

den hores i meget store Afstande. Herpaa grunder sig Tale

roret, der er et overalt lige vidt Ror, hvori altsaa Lydbøl

gerne overalt have det samme Gjennemsnit og overalt beholde 

samme Styrke, saa at en sagte Hvisken ved den ene Ende af 

Roret hvres tydeligt ved den anden, om Roret end er en 

3000 Fod langt.

For i fri Lllft at blive hort i betydelige Afstande bru

ger man Raaberen, 

et kegledannet Blikror, 

hvis Gjennennemsnit er 

viift i Figuren. Taler 

man ved Rorets snevre 

Munding, vil den Lyd,
som stræber at Udbrede sig til Siderne, blive tilbagekastet flere

Gange, og den kan derfor væsentligt fun komme til at for

plante sig indenfor Keglens Forlængelse. Da nu Udbredelsen 

bliver i hoi Grad formindsket, vil Lyden svækkes langt mindre

hurtigt, end ellers.

Ofte anvendes den saakaldte Horetragt as Tunghorige. 

Den ligner noget en omvendt Raaber, da Spidsen af Roret 

anbringes i Oret og man taler ind i den vide Munding.
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Eftersom Lyden her flrider stem i Roret blive Bolgerne mere 
og mere sammentrængte. Svingningerne blive stærkere og stær
kere og ville altsaa ved den snevre Ende blive saa stærke, at 
de kunne opfattes af et Ore, der ikke har anden Feil end en 
svag Modtageevne for Lyden. Anvendelsen er dog mindre 
hyppig end man stulde vente, maaskee tildeels fordi man ved 
at benytte det derover sig den store Hjælp, man ellers har i 

Ansigtets Bevægelser.
189. Vi have alt angivet, at Lyden tilbagekastes efter 

samme Love som andre Bølgebevægelser; men denne Tilbage
kastning kan efter Omstændighederne frembringe forstjellige Phæ- 
nomener, der fortjene noget nærmere Omtale. Taler man i 
Nærheden af en Væg, vil denne tilbagekaste Lyden, den til
bagekastede Lyd blander sig med den oprindelige og forstærker 
den, og denne Forstærkelse kalder man Gjenklang eller Re
sonans. Den mærkes tydeligt i store tomme Værelser og 
bliver i Særdeleshed Ubehagelig i et rundt Værelse, naar 
man taler i Midten deraf, da saa al den Lyd, som træffer 
Væggene, tilbagekastes til den Talende, der saaledes over
døves af sin egen Stemme. Er den tilbagekastende Flade 
længere borte, behover Lyden en kjendelig Tid for at gaae 
frem og tilbage, og da fremkommer Gjenlyd eller Echo. 
Ved en sædvanlig Tale Udtales omtrent 5 Stavelser i hvert 
Secund; stillede man sig nu i en Afstand af 110 Fod fra en 
Læg og talte, vilde Lyden bruge Vio Secnnd om at komme 
hen til Væggen og ligesaa længe om at komme tilbage, saa 
at det vilde vare '/s Secund for man fik den tilbagekastede 
Lyd at hore; men saa vilde den forste Stavelse blive tilbage
kastet idet man udtalte den anden, den anden idet man ud
talte den tredie o. s. v., og efterat man havde hort op at tale, 
vilde man hore den sidste Stavelse blive tilbagekastet for sig. 
Havde Væggen været dobbelt saa langt borte, vilde den forste 
Stavelse blive tilbagekastet idet man udtalte den tredie, og 
man vilde da tilsidst faae de to sidste Stavelser gjentagne. 
Man kjender saadanne totaliteter, hvor man horer endogsaa
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de S sidste Stavelser gjentagne; her maa den tilbagekastende 

Væg være i en Afstand af henved 1000 Fod, og Forholdene 

maae altsaa være meget gUnstige til at forhindre Lydens Svæk

kelse. Der er naturligviis Intet til Hinder for, at flere Gjen- 

ftande i forskjellige Afstande kunne tilbagekaste Lyden til den 

Talende og frembringe et fleerdobbelt Echo. En Bakke eller 

Randen af en Skov funtie ogsaa give Gjenlyd, men da Til

bagekastningen i ^aa Tilfælde er noget uregelmæssig, vil Gjen- 

lyden kun blive svag og utydelig.

190. I daglig Tale giver man Lyden forskjellige Be

nævnelser efter den forskjellige Characteer, den har, og disse 

Benævnelser ere alle en Efterligning af den Lyd, de flulle 

betegne, som Knald, Puf, Knirken, Knagen, Susen o. s. v. 

Man kan nu vel fljelne imellem saadanne Lyd, der fun vare 

et Oieblik, og dem, der fuitne fortsættes i længere Tid; men 

det vilde dog være meget vanskeligt at angive de særegne 

Maader, hvorpaa disse Lyd frembringes. Roget saadant for* 

maaer man fun ved den Art af Lyd, man kalder Toner, 

hvis Anvendelse i Musiken har gjort dem til Gjenstand for 

mangfoldige, tildeels meget vanskelige Undersøgelser.

En Tone fremkommer ved en Række af regelmæssige 

Svingninger, det vil sige Svingninger, som folge lige hurtigt 

efter hinanden og have omtrent lige Styrke. Tonerne funne 

i flere Henseender være forfljellige fra hinanden; de funne 

have forstjellig Styrke, hvilket beroer paa Størrelsen af LUft

delenes Svingninger; thi jo storre disse er c, desto større For

tætninger og Fortyndinger vil der freinbringes i Lllften og 

desto stærkere Indtryk vil Oret modtage. Tonerne funne have 

forskjellig Hvide og det kan vises, at de ere desto høiere jo 

hurtigere, desto dybere jo langsommere Svingningerne ere. 

Tonens Holde er altsaa bestemt ved det Antal Svingninger, 

den udforer hvert Secund; hvorledes dette Antal kan bestem

mes stulle vi strax omtale. Men Tonerne ere endnu forfljel

lige i en tredie Henseende. En Tone fra en Floite kan have 

jamme Heide og Styrke som en Tone fra en Violin, og dog
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oil man strax kjende Forstjel derpaa. Denne Forfkjel, der 

altsaa hverken kan bestaae i Svingningernes Hurtighed eller 

Størrelse, men rimeligviis maa hidrøre fra den Maade, hvor- 

paa Lustdelene Udfores deres Svingninger, kalder man Tonens 

ejendommelige Klang eller Malm; om denne kunne vi Intet 

sige med Vished.

191. Til at bestemme en Tones Høide bruger man for- 

ftjellige Apparater, der dog alle have det tilfælleds, at man 

frembringer en Tone af samme Holde som den, der stal be

stemmes, men paa en saadan Maade at Svingningerne kunne 

tælles; en Hovedbetingelse bliver det derfor, at Oret meget 

skarpt kan opdage en ringe Forskjel imellem to Toner, en 

Evne, der vel tildeels fan udvikles ved Ovelse, men i en 

mærkværdig Grad mangler hos Mange. Rigtignok haves 

Hjælpemidler, som gjore det muligt endogsaa for dem, der 

ikke have musikalsk Ore, at hore om to Toner ere ganske een§ 

eller lidt forskjellige fra hinanden, men det er ikke i alle Til

fælde de gjore lige god Tjeneste og de funne forst senere om

tales. Et af de simpleste og tillige nøjagtigste Apparater til 

at bestemme en Tones Heide er udtænkt af Savart, og be- 

staaer i et Tandhjul, som ved en Snor uden Ende kan dreies 

hmtigt rundt om sin Axe. Paa denne er anbragt en Skrue 

uden Ende, der sætter et Viserværk igang, saa at man paa 

dette kan see, hvormange Gange Hjulet har dreiet sig randt. 

Dreier man Hjulet og holder et Kortblad hen til Tænderne, 

vil det blive bolet af enhver Tand, der gaaer forbi det, og 

altsaa udfore ligesaa mange Svingninger som der er Tænder 

gaaet forbi. Dreier man nu forst langsomt, vil man hore 

en flrattende Lyd, frembragt ved Kortets Anslag imod Tæn

derne; men dreies Hjulet saa hmtigt, at omtrent 16Vs Tand 

komme til at flaae an i hvert Secund, begynder man at hore 

en dyb Tone, den dybeste, Oret kan opfatte; dreier man nu 

bestandigt hurtigere, vil Tonen blive høiere indtil den, naar 

omtrent 30,000 Tænder flaae an i hvert Secund, taber sig i 

en hæs, svag Piben.
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Paa saadan Maade fan man altsaa bestemme de yderstc 

Grcendser for de horlige Toner, dog har man paa anden 

Maade frembragt endnu hoiere Toner; men ved intet Middel 

har man været istand til at bringe Lydbølger med færre end 

16Vs Svingninger i .Secundet til at opfattes som Toner. — 

Gjælder det nu at bestemme Hsiden af en bestemt Tone, maa 

man give Tandhjulet en saadan Omløbshastighed, at Kort

bladet giver en Tone af samme Hvide, vedligeholde denne 

Tone i Lebet af Vs eller eet Minut og paa Diserværket see, 

hvor mange Omlob, Hjulet har gjort i denne Tid. Man kan 

da let bestemme, hvor mange Tænder der hvert Secand ere 

gaaet forbi Kortbladet.

192. Til at frembringe Toner kan ethvert Legeme, som 

kan sættes i ligetidige og tilstrækkeligt hurtige Svingninger, 

tjene; men ikke juft alle Legemer af en saadan Beskaffenhed 

kunne frembringe lige smUkke Toner. Er Legemet sat i Sving

ninger, vide disse meddele sig til den omgivende Luft og der

fra til Oret. Meget hyppigt bruger man som Tonefrembringer

en udspændt Streng AB, der 

naar den boies ud fra Hvile

stillingen f. Ex. titACB, stræ

ber tilbage dertil og kommer 

til at Udfore en Række af

Svingninger imellem ACB og ADC. Her kalde vi en Bevæ

gelse frem og tilbage for een Svingning. Disse Svingninger 

aftage efterhaanden, men de ere ligetidige, som viser sig der

ved, at den frembragte Tone uben kjendelig Forskjel beholder 

samme Hvide enten de ere storre eller mindre. Led saadanne 

Strenge gjælder den simple Lov, at Svingningernes Antal i 

en vis Tid staaer i omvendt Forhold til Længden af Stren

gen og ligeledes i omvendt Forhold til Tykkelsen; men gjores 

den Kraft, hvormed Strengen er Udspændt, fire Gange faa 

stor, vil Antallet af Svingningerne i en vis Tid kun fordobles. 

Den Tone, en saadan Streng giver, er dog i og for sig yderst 

fvag, paa Grrmd af den lille Luftmasse, der sættes i Bevæ>
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gelse; for at forstærke den, Udspændes Strengen i Reglen 

oder en tynd Træplade, ^LangbUnden, som kommer til at 

deeltage i Svingningerne, fordi de paa den anbragte Befæ

stelsespunkter A og B altid, om end hin i ringe Grad, maae 

tage Deel i Strengens Bevægelse, sonr fra dem atter med

deles SangbUnden. Denne vil nu meddele Svingningerne 

til en langt ftørre Luftmasse end Strengen selv, og Tonen 

bliver derfor langt stærkere og fyldigere ved den.

En saadan Streng kan dog svinge paa mange andre 

Maader. Understotter man f. Ex. Strengen ab i d, saaledes 

at ad netop er Vs af 

ab, og man da fætter 

ad i Svingninger, ville 

disse foregaae tre Gange saa hurtigt som dem af hele Stren

gen; men ved de Boininger, Strengen udsættes for i d, vil 

Bevægelsen meddele sig til den ovrige Deel af Strengen, og 

den vil afvexlende komme til at svinge imellem Stillingerne 

a e d g 1 h b og a e' d g' f h' b. Ere disse Svingninger een- 

gang begyndte, kan man borttage Stotren ved d uden at de 

forandres, og Strengen vil altsaa give en Tone tre Gange 

saa hoi, som naar den svinger paa sædvanlig Maade. Det 

er mærkeligt, at de to Plinkter d og f under Svingningerne 

forblive i Hvlle. Man kalder dem Svingningsknuder. 

Ganske det Samme finder Sted naar Længden af ad blot 

gaaer et vist Antal Gange op i Strengens Længde, og man 

kan saaledes bringe dm samme Streng til at give Toner 2, 

3, 4, 5 og 6 Gange saa hoie som dem, den ved de simpleste 

Svingninger frembringer, og Svingmngsknndernes Antal vil 

da være 1, 2, 3, 4 og 5. Det maa bemærkes, at Strengen 

paa modsatte Sider af en saadan Knllde altid er bviet Ud 

til modsatte Sider af Hvilestillingen. Disse Svingnings

knuder kan man paavise ved langs Strengen at ophænge en

deel smaa Papirsstrimler, der da, saasnart Svingningerne be

gynde, alle falde af med Undtagelse af dem som hænge paa
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Knuderne. Bedst lykkes Forseget, naar man bruger en Violin-

bue til at frembringe Tonen.

Naar man anstaaer en Streng eller stryger ben, vil den 

som oftest give mere end een Tone, idet de sorskjellige nys 

omtalte Svingninger komme til at bestaae ved Siden af hm- 

anden. Om den dybeste Tone, den saakaldte Grundtone, 

eller een af de andre bliver stærkest, beroer deels paa Stedet, 

deels paa Maaden, hvorpaa Slaget eller Strøget skeer.

193. Vi have tidligere viist, at spændige Stænger til 

at boies fordre en Kraft, som staaer i Forhold til Bennin

gens Størrelse; men heraf følger, at en saadan bøiet Stang, 

naar den loslades, vil Udfore ligetidige Svingninger, som, 

hvis de ere tilstrækkeligt hmtige, give Tone. Naar Længden 

af en saadan Stang formindskes til det Halve eller en Tredie- 

deel, vil Svingningernes Antal blive 4 eller 9 Gange saa 

stort, saa at her et andet Forhold gjor sig gjaldende end ved 

Strengene. En spændig Stang kan ogsaa faae Svingnings- 

krmder, og vil, naar den ansiaaes, paa een Gang frembringe 

flere Toner, der dog staae i et andet Forhold til Grundtonen 

end Tilfældet var med Strengene. Man vil heraf see Mnlig- 

heden af at skjelne imellem to Toner, af hvilke den ene kom

mer fra en Streng, den anden fra en Stang; thi om end 

Grnndtonerne have lige Hvide og Styrke, ville de ledsagende

Bitoner være sorstjellige.

Paa Svingninger af spændige Stænger grunder 

sig Stemmegaffelen, der har den i Figuren af

bildede Skikkelse. Den bringes til at tone ved at 

ansiaaes imod et haardt Legeme; men Tonen er 

altid ledsaget af to SvingningsknUder i Nærheden 

af Bugten, saaledes at denne vil boie sig nedad 

naar Grenene foroven gaae sammen, opad, naar de 

gaae fra hinanden. Derved bliver Skaftet hævet 

og sænket, en Omstændighed, som er temmelig vig

tig. Den af Gaffelen frembragte Tone er nemlig 

meget svag; men støtter man Skaftet imod en Bord-
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plade- ville Svingningerne meddele sig til denne, og To

nen blive mere kraftig. Stemmegaffelen anvendes til bestan

digt at funne frembringe en vis bestemt Tone. Ganfle noie 

gjer den det vel ikke, da Temperatmen har Indflydelse paa 

den, men Forandringerne ere kun Ubetydelige.

193. Uagtet elastiske Plader aldrig bruges i Musiken, 

fortjene deres Svingninger at omtales paa Grund af Sving

ningsknudernes mærkelige Egenskaber. Tager man f. Ex. en 

gvadlatlsk Plade af Messing eller Glas, der er nsiagtig lige 

rvk overalt, understøtter ben, som i Fig. 1, ved de fire, med

t> betegnede Punkter og stryger med en Biolmbne ved a, vil 

WaDen komme i Svingninger og give en Tone; men nnder 

disse Svingninger forblive de to tvers over Pladen dragne 

Linier bb i Hvile og svare altsaa til SvingningsknUderne ved 

Ltrænge og Stænger. Man kalder dem KnUdelinier og 

den af dem dannede Figur kaldes en Klangfigur. Det er 

let at paavise disse Linier naar man strver tort Sand paa 

Pladen, saaledes at det er jevnt fordeelt, men saa tyndt, at 

Kornene llgge spredte. Saasnart nemlig Pladen anstryges, 

vll Laudel paa de svingende Steder komme i en hoppende 

Bevægelse, det vll kastes til Luden og forst komme i Ro naar 

1'1 er samlet paa Knudelinierne. Klangfigmen viser sig da 

af sig selv og i Reglen smUkkest naar den kommer ved det 

wrne Buestrog. Her deler Pladen sig i fire lige hurtigt svin

gende Fiirkemter, af hvilke to jevnsides liggende altid svinge i 

modsatte Retninger. Paa den samme Plade kan imidlertid 

frembringes mangfoldige andre Figmer. Nogle af de simpleste 

ere afbildede i Figurerne 2, 3 og 4, hvor Understøtnings

punkterne, som natUrligviis altid maae ligge i FigUren, ere 

betegnede med b, det Punkt, hvor Strøget fleer med a.' Fs,

13
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gurerne 5, 6, 7 og 8 vise mere indviklede Klangfignrer paa

en qvadratifl Plade. Man vil let indsee, at Tonen bliver 

desto hoiere, jo mere sackmensat Figmen er, men -et er mær

keligt, at saasnart Tonen er recn og fyldig, vil Klangsiguren 

være veldannet og regelmæssig.

Ogsaa paa runde Plader fremkomme smukke Klangfigmer. 

Ved 1 og 2 ere to saadanne dannede af Tverlinier, hvor Un-

derstotningspunkterne og Strygestedet ere betegnede ligesom 

ovenfor. Fig. 3 viser en ganske mærkelig Klangfigm, som 

fremkommer, naar man Understøtter Pladen ved b lidt inden

for Randen, og da stryger denne lige Udenfor det understottede 

Punkt. Figuren bestaaer her af en Cirkel langs Pladens Rand. 

Paa store Plader kan man frembringe flere saadanne, den ene

indeni den anden. Ved 4, 5 og 6 ere nogle mere indviklede 

Klangfigurer paa store runde Plader afbildede.

Naar man stryger Randen af en Klokke eller et Drikke

glas med en Violinbue, vil der ogsaa fremkomme KnUdetinier, 

som blive syligen naar man hælder noget Vand i Hulingen.
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Dette vil da sproites bort ved de svingende Steder men blive 

i Ro ved Knudelinierne.

194. Betragte vi nærmere Luftens Bevægelse omkring 

et Legeme, som ved regelmæssige Svingninger frembringer en 

Tone, træffe vi paa et eiendommeligt Forhold. Lad Tone

giveren f. Ex. være en svingende Plade, saa vil den frem

bringe en Fortætning i den tilgrændsende Luft, hvergang den 

bevæger sig hen imod den, en Fortynding naar den bevæger 

sig i modsat Retning, og disse Fortyndinger og Fortætninger 

forplante sig alle med den samme Hastighed. Lad os antage, 

at Luftens Varmegrad var saa hoi, at Lydens Hastighed var 

1088 Fod i Secimdet, og at Pladen Udforte 544 Svingnin

ger i Secundet, saa vilde Lyden i den Tid, Pladen bmger 

til at udfore en Svingning, gjennemlobe 2 Fod. Naar da 

Pladen i et vist Oieblik fortættede den tilgrændsende Luft, 

vilde den foregaaende Fortætning være rykket 2 Fod bort fra 

den, den næstforegaaende 4 Fod, o. s. v. I Afstande af 1 

Fod, 3 Fod, 5 Fod, vilde man til samme Tid træffe Luft

fortyndinger. Havde Pladen gjort 1088 Svingninger i Se

cundet vilde Lyden fun have gjennemlobet 1 Fod ved hver 

Svingning og de paa hinanden folgende Fortætninger vilde 

da have fulgt paa hinanden med 1 Fods Mellemrum. Da 

NU Afstanden imellem to paa hinanden folgende Fortætninger 

er det, vi her kalde Bolgens Brede, seer man at der til en 

bestemt Tone svarer en vis Bolgebrede, som findes ved at di

videre Tonens Svingningstal ind i Lydens Hastighed, og at 

Bolgebreden altsaa maa være desto mindre, jo hoiere Tonen 

er. Til den dybeste Tone svarer saaledes en Bolgebrede af 

64 Fod, til den hoieste een af kun 4 Linier.

195. Frembringer man en stærk Tone i en saa stor Af

stand fra en lige Væg, at Bolgebreden gaaer mange Gange 

op deri, vil Lyden tilbagekastes, og den tilbagekastede Lyd 

blande sig med den oprindelige. Her indtræffer det besynder

lige Forhold, at Tonen, som paa nogle Steder hores særdeles 

kraftigt paa andre næsten flet ikke kan hmes. Lad Tonen f. Ex.

13*
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under de ovenomtalte Forhold udfore 272 Svingninger i Se. 

cunbet, saa at den tilhørende Bolgebrede bliver 4 Fod. 

Stille vi os da i en Afstand af 1 Fod fra Væggen, maae 

den tilbagekastede Lyd gaae 2 Fod længere end den oprinde

lige. Naar altsaa Luften paa dette Sted flulde fortættes af 

den oprindelige Lyd maatte den fortyndes ved den tilbage

kastede og omvendt; Fortynding og Fortætning ville da op

hæve hinanden og paa dette Sted vil Tonen ikke kunne hores. 

Det Samme finder Sted i Afstande af 3, 5, 7 Fod fra 

Læggen, kun med den Undtagelse, at da den oprindelige Lyd 

paa disse Steder er stærkere, den tilbagekastede svagere, vil 

Ophævelsen ikke være ganske fuldstændig. Dog maa herved 

bemærkes, at Luften paa disse Steder ingenlUnde er i Hvile; 

thi da Lllftdelene i den fortættede Deel af Bolgen have en 

fremskridende i den fortyndede en tilbagegaaende Bevægelse, 

ville Bevægelsesretningen i den oprindelige Lydbølges fortæt

tede og den tilbagekastede Lydbølges fortyndede Deel være den 

samme, og LUftdelene ville paa Grund heraf paa disse Steder 

netop være i en stærk Bevægelse.

I en Afstand af 2 Fod fra Væggen har derimod den 

tilbagekastede Lyd 4 Fod længere at lobe end den oprindelige, 

og her ville da paa samme Tid enten begge frembringe For

tætning eller begge Fortynding, hvorved begge Dele forstærkes 

og Lyden hores meget stærkt. Det samme finder Sted i Af

stande af 4, 6, 8 Fod fra Væggen. Da imidlertid Luftdelene 

i den oprindelige og den tilbagekastede Lydbølges fortættede 

Deel bevæge sig i modsatte Retninger, ville disse modsatte 

Bevægelser ophæve hinanden og paa de nævnte Steder bliver 

altsaa Kuffen i Ro.

Naar man altsaa langsomt fjerner sig fra Væggen vil 

man afvexlende hore Tonen svagere og stærkere. Uagtet man 

bestandigt nærmer sig Tonegiveren. Giver denne to Toner 

med forskjellig Hende altsaa forskjellig Bolgebrede ville de ikke 

forsvinde begge paa de samme Steder, og man vil da efter» 

ha and en som man fjerner sig fra Væggen afvexlende hore den
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anden.

Frembragtes Tonen ved den ene Ende af et Ror, hvis 

anden Ende var lukket vilde dette forhindre Lydens Udbredelse 

til Siderne, og derved dens Svækkelse, og i et saadant Ror 

vilde Lyden ganffe forsvinde paa de Steder, som ligge et ulige 

Antal af Fjerdedele af en Belgebrede fra Bunden; men for 

al LUften i Rvret uforstyrret fan Udfore sine Svingninger, maa 

Tonegiveren befinde sig paa et af de Steder hvor Luften er t 

svingende Bevægelse, og i det ovenstoaende Exempel vilde 

altsaa Luften i Roret komme i stærkere Svingninger naar 

nogen anden 

vilde Luften

Rsrets Længde var 1, 3, 5 .... Fod, end ved 

Længde, var den derimod 2, 4, 6 .... Fod, 

næsten flet ikke sættes i Svingninger.

Dette Forhold kan vises, naar 

en Stemmegaffel s til at tone ved 

nogenlvnde langt Blikrm a, hvori en 

Hjælp af Haandtaget h kan skydes op 

Naar man da, medens Gaffelen klinger 

drager Proppen nedad fra den oberste 

man ved en vis Stilling børe en betydelig For

stærkning af Gaffelens Tone, hidrorende fra Luftens 

Svingninger i Roret. Drages Proppen længer 

ned, bliver Tonen svagere, forsvinder næsten ganffe. 

kommer igjen og nater atter en betydelig Styrke 

naar den er kommen 3 Gange saa langt fra den 

overste Aabning som i den forste Stilling o. s. v. Et Ror, 

som er aabent i begge Ender viser et lignende Forhold, men 

dets Længde maa, for at det saa meget som muligt skal for

stærke Tonen, være 2, 4, 6 .... Gange saa ftor som Prop« 

pens forste Afstand fra den overste Ende.

Et Ror, lukket i den ene Ende, kan altsaa forstærke en 

Tone, naar dets Længde er tk, 3/4, ft/4 .... af Tonens 

Bolgebrede, hvorimod eet som er aabnet i begge Ender for

stærker den, naar Længden er */«, *!*, 6/4 .... af Bolgebre--

man bringer

Enden af et

Prop ved 

eller ned. 

langsomt 

Ende vil
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den. (St kikket Ror af 1 Fods Længde vilde altsaa forstærke 

Toner som gjorde 272, 816, 1360 .... Svingninger i Se- 

mndet, hvorimod et aabent af samme Længde vilde forstærke 

dem, som gjorde 544, 1088, 1632 Svingninger.

Paa dette Forhold grunde sig de blæsende Instrnmenler, 

og vi have derfor maattet afhandle det noget omstændeligt.

196. Ved nogle af de blæsende Instrumenter, som Flsi- 

ten og de sædvanlige Orgelpiber, bliver Tonen frembragt ved 

ved at sætte selve Lllftstrommene i en svingende Bevægelse.

En saadan Orgelpibe er afbildet i hosstaaende Fi

gur; Luftstrømmene træder ind forneden, drives 

igjennem en meget smal Spalte og kloves da paa 

en skarp Kant, Læben, hvoraf Benævnelsen Læbe

piber. Da nu denne Kløvning umuligt kan. dele 

Luftstrømmen i to lige Dele, vil den fremstrom- 

mende Lnft paa den ene Side af Læben frembrin

ger en stærkere Fortætning af ßliften end paa den 

anden. Modstanden imod LUftstrommen foreges, 

og denne vil derfor bole sig, hvorved den for storste 

Delen gaaer om paa den modsatte Side af Læben 

og der fortættes Lnften. Imidlertid har den forste 

Fortætning tabt sig, Lnftstrommen boier sig paany 

og frembringer altsaa paa begge Sider af Læben 

af afvexlende Svingninger, hvorved der fremkommer 

hvis Høide bliver desto større, jo stærkere Luftstrom

en Række 

en Tone,

men er, og jo nærmere Læben er ved Spalten. Mundstykkets 

Figur og Luftstrømmens Styrke bestemmer altsaa Tonens 

Høide; Piben, som enten kan være luffet eller a ab en foroven,

tjener kun til at forstærke den frembragte Tone.

Anvender man nu en lukket Pibe, begynder Anblæsnin- 

gen med en svag Luftstrom og efterhaanden blæser stærkere, 

saa vil Mnndstykkets Tone bestandigt stige; men forft naar 

den har naaet en saadan Hoide, at den tilsvarende Bolgebrede 

er 4 Gange Pibens Længde, naaer den sin fulbe Klang og 

Styrke. Blæser man endnu stærkere svækkes Tonen og sprin-
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ger derpaa pludseligt over til en he Gange saa stor Holde og 
senere til en 5 Gange saa stor, forbi det kun er disse Toner, 
Piben kan forstærke og Mundstykkets egen Tone er kun yderst 

svag og hæs.

197. Læbepiberne have altsaa den Mangel, at Tonen 
siaaer over naar man forstærker Luftstrømmen, og man er der

for fim indenfor snevre Grændser Herre' over Tonens Styrke. 
Denne Ulempe midgaaes ved de saakaldte Tungepiber, hvor 

LUftstrommen foroven træder Ud af Piben 
igjennem en langagtig Aabning abcd, der 
paa et lille Mellemrum nær er luffet af en 
elastisk Fjeder II. Denne boies Udad ved Lnft- 
strommens Tryk, Aabningen foroges, Lnften 
faaer frie Udgang, dens Tryk formindskes, 
Fjederen springer tilbage, formindsker Aabnin

gen, drives Ud igjen og kommer saaledes i 
regelmæssige Svingninger, der frembringe Tonen. Pibens 
Længde maa da være afpasset ester den Tone Fjederen eller 
Tungen giver; men da denne ikke forandres ved LUststrom- 
mens Styrke, kan man her frembringe saa stærke og svage 
Toner som man vil. Tungepibernes Toner have dog en anden 
Klang end Læbepibernes.

Clarinetten er en Tnngepibe, ligeledes Oboen, hvor Ran

dene as det blode MUndstykke træde i Tungens Sted og ved 
Trompet og Valdhorn maae Læberne gjore samme Tjeneste.

198. Menneftets Stemmeorgan har en ganske lignende 
Indretning, idet der imellem Strubehovedets Bruskstykker er 
udspændt to tynde Hinder, Stemmed aand ene, som fim 
lade en smal Spalte, Stemmeridsen, aaben imellem sig. 
Luftstrømmen, som ndgaaer fra Lungerne, sætter Stemmebaan- 
dene i Svingninger og den frembragte Tones Hoide letter sig 
efter den Spænding man giver dem ved de Muskler, som virke 
paa de omtalte Bruflstykker. MUndhUulheden og Lilftroret 

gjere samme Tjeneste som Piben for, og naar man nagtet 

den ringe Længde dog kan frembringe meget dybe Toner, skyl-
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des det væsentligt MUndhUUlhedens bløde Begrændsmnq der 

tillader Væggene at deeltage i Luftens Svingninger.

199. Det er mærkeligt, at to Toner, som lyde paa 

samme Tid have Indflydelse paa hinanden. Ere Tonerne 

meget nær af samme Hvide, horer man, naar de samtidigt 

klinge, en afvexlende Forstærkning og Svækkelse i Tonen, 

som man kalder Stod, og som ganfle forsvinder naar fun 

een Tone lyder. Om Tonerne forovrigt frembringes paa 

samme Maade eller ei, gjor Intet til Sagens Til Forsøget 

kan man bekvemt betjene sig af to Stemmegafler, der ved be

vægelige Lodder knnne stemmes forffjelligt, og man vil da 

mærke, at Stodene ganfle forsvinde, naar begge Toner ere 

fUldkomment eens, at de ere meget langsomme naar Tonerne 

kun ere lidet forfljellige, men at Hurtigheden tiltager med 

Forskjellen. Sagen kan temmelig let sorstaaes. To saadanne 

Toner ville nemlig undertiden begge bringe Luften til at 

svinge i samme Retning, undertiden i modsatte Retninger, da 

begges Svingninger paa Grund af Forskjellen ikke i længere 

Tid knnne træffe sammen, og man forftaaer let at Lyden i 

forste Tilfælde forstærkes i andet Tilfælde svækkes. Naar vi 

NU gaae ud fra det Oieblik da Sammentræffet er saa filld- 

stckndigt som muligt, saa vil efter nogen Tids Forlob den ene 

Tone have gjort V2 Svingning mere end den anden. Sving

ningerne ville da gaae i modsatte Retninger og Lyden svækkes; 

er atter en ligesaa lang Tid forløben, vil den ene Tone have 

gjort en heel Svingning mere end den anden, den er atter et 

Sammentræf og en Forstærkning, og man indseer heraf, at 

Tonerne frembringe et Stod hvergang den ene har Udfort een 

Svingning mere end den anden. Hvis altsaa den ene Tone 

gjorde 427 Svingninger i Secnndet, den anden 423 eller 

431 vilde der hores 4 Stod i hvert SecUnd. Da der ikke 

fordres MUfikalsk Ore til at hore disse Stod, vil man ved 

Hjælp af dem kunne prove om to Toner ere lige heie.; thi da 

maae de begge give lige mange Sted med een og samme 

Stemmegaffel.



201

Folge Stødene meget hurtigt efter hinanden, kan man 

ikke opsatte dem særskilt, men de hores da som en Tone for« 

heilig fra og dybere end de Toner, der have frembragt den. 

Saadanne ioner kaldes Combinationstoner. Udførte 

den ene Tone f. Ex. 400, den anden 500 Svingninger i Se- 

tunbet, ville de hvert SecUnd give 100 Stod med hinanden, 

hvilket opfattes som en Tone paa 100 Svingninger. Denne 

(Lombmationstone kan atter i Forbindelse med Hovedtonerne 

give andre Combinationstoner, og man vilde i det forrige 

Tilfælde, foruden de nævnte Toner paa 100, 400 og 500,

Toner med 200 og 300 Svingnmger i Secnndet; men 

hertil fordres et meget fiint Ore.

200. Det menneskelige Horeorgans, Drets, Indretning 

kunne vi her blot løseligt omtale. Det ydre Ore opfanger 
Lydbølgerne, og leder dem ind i Øregangen, der indadtil 

bliver snevrere, saa at Bølgebevægelsen forstærkes. Åregangen 

gaaer fkraat opad og overtrækkes indvendigt med en klæbrig 

Udsondring, Orevoxet; ved begge Omstændigheder hindres frem

mede Legemer i at trænge langt ind i den. Inderst er Ore- 

gangen hiffet ved en fiin Hinde, Trommehinden, som sættes i 

-svingninger af Lydbølgerne og forplanter disse Svingninger 
igjennem tre Knogler, som efter Figuren kaldes Hammeren, Am

bolten og Stigbøjlen, til det Sted, hvor Lyden gjor Indtryk paa 

Drenerven. De tre Knogler befinde sig i et Rum, Trommehuul- 

heden, der ved en Kanal, det enstaHiste Ror, staaer i Forbin

delse med den bagerste Deel af MnndhUUlheden. Ved denne 

Forbindelse opnaaes at Luften paa begge Sider af Tromme

hinden bliver Underkastet samme Tryk, en nødvendig Betingelse 

for at den tynde Hinde kan beholde sin frie Bevægelighed. 

Det eustachiske Ror er dog meget snevert saa at hurtige For
andringer i Trykket ikke strax kunne forplante sig igjennem det, 

og deri ligger Grunden til den Spænding, man foler i Oret 

ved hurtigt at stige i en Luftballon eller hurtigt at gaae ned 

med en Dykkerklokke.
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Hammeren og Ambolten kunne betragtes som en sam

mensat Vægtstang, som overforer Bevægelsen til Stigboilen. 

Denne bevæger sig som et Stempel i en Aabning, det ovale 

Vindue, som forer ind til den saakaldte Labyrinth, en HuUthed 

i Hovedets Beenmasse, opfyldt med en Vcedfle, Orevædsken, 

hvori Orenerven forgrener sig. Paa Labyrinthen seer man tre 

forfljelttge Afdelinger, Forgaarden, Sneglen og de tre halvcir- 

kelformige Kanaler, men man veed iffe, hvad der opnaaes ved 

disse Former. Vi kunne fun indser at Orevædffen ved Stig- 

bollens Bevægelse bliver udsat for en Række af Tryk, som 

maae meddele sig til Orenerven og af denne opfattes som Lyd. 

Hvorledes Sandsningen foregaaer kunne vi ligesaalidt her 

som ved nogen anden Sands oplyse.

201. Ligesaalidt som vi kunne forklare, hvorledes en 

Svingningsbevægelse af Orenerven kan opfattes som Lyd, 

ligesaalidt knnne vi angive Grunden til at flere Toner som 

lyde paa een Gang under visse Omstændigheder frembringe et 

behageligt under andre et ubehageligt Indtryk; men Betin

gelsen for at det Forste er Tilfældet har man allerede kjendt 

forlængst, og den er, at to Toner, som skulle frembringe en 

Velklang, maa i samme Tid Udfore Svingninger, hvis Antal 

staae i simpelt Forhold til hinanden. Saaledes ville to To

ner, af hvilke den ene Udforer 290, den anden 435 Sving

ninger i Secmldet, frembringe en Velklang, fordi den andens 

Svingningstal netop er 11/a Gange den førstes. Havde den 

anden derimod havt et Svingningstal af 440 vilde de klinge 

ubehageligt sammen, da Forholdet imellem Svingningstallene 

nu er som 29 til 44, er altfor indviklet til at Oret kan op

fatte det.

Naar den ene af to Toner svinger netop dobbelt saa hur

tigt som den anden, har man det simplefte af alle mulige 

Toneforhold, men den hoiere Tone lyder da som en Gjen- 

tagelse af den dybere og kaldes dens Octav. Næstefter dette 

blive de simpleste Toneforhold 3/», */•*, */*,.5/«, ®/5 og det er 

disse hvoraf væsentlig den mnsikalske Tonerække er dannet.
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De benævnes Qvinten, Terzen, Qvarten, Sexten og den 

lille Terz; men fortiden dem behoves endnu mange andre, da 

man til enhver af de Toner der sindes maa kunde finde til

svarende dermed velklingende. Det er vel ikke muligt at op- 

naae dette ganfle noie, men meget smaae Afvigelser opdages 

end ikke af det fineste musikalske Ore.

Det er mærkeligt, at i mange Tilfælde, naar to Toner 

klinge ilde sammen (dissonere), kan Dissonansen hæves ved at 

tilsoie en trebie, som staaer i et simpelt Forhold til begge og 

ligesom gjor det muligt for Oret at opfatte deres indbyrdes 

Forhold.

Man maa dog ingenlunde hoe, at en Mnsik, der bevæ

gede sig i lutter Terzer, Qvinter og Octaver, vilde være beha

gelig. Tvertimod cre disse Toneforhold saa simple, at Oret 

meget hurtig trættes og kjedes ved at hore dem gjentagne, 

hvorimod de passende fuitne bruges til at fhitte med, da de 

netop paa Grimd af deres Simpelhed medfore en Tilfreds

stillelse, fra hvilken man nødigt vil løsrives.

Dm Lyset.

202. Man har tidligere troet, at vi saae Gjenstandene 

paa Grund af en Virksomhed, som udgik fra Diet, og en 

Gjenstand blev efter denne Betragtningsmaade synlig, naar 

den frembod en Modstand imod denne Udstraaliug. Men be

roede Synet blot paa Diet maatte vi ligesaavel kunne see om 

Natten som om Dagen, og det maa altsaa være noget uben» 

fra kommende, der gjor Indtryk paa Diet, og denne Virk

somhed, som gjor os Gjenstandene synlige, er det man 

kalder Lys. Merke er kun en Mangel paa Lys, ingen sær

egen Lyset modsat Virksomhed.

Nogle Legemer ere synlige ved deres egen Virksomhed, og 

kaldes selvlysende, som Solen, Fixstjernerne, Ilden; andre 

ere fun synlige ved at Udsættes for Paavirkning uben fra, og 

kaldes da belyste. Det skal senere blive viist, at Lyset virke

ligt ndstrommer fra Legemerne, det er, forplanter sig med en
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vls Hastighed lgjennem Rnmmet, og at, naar vi om Natten 

see Glimtet af et Kanonskud i samme Dieblik Skuddet gaaer 

af, det kim er fordi Lysets Hastighed er overordentlig stor i 

Sammenligning med alle Afstande her paa Jorden; men vi 

kunne for det Forste tale om Lyset som om det forplantede 

sig Uden at tage Hensyn til om dette fleer hurtigt eller 

langsomt.

Enhver Linie, langs hvilken Lyset forplanter sig kaldes 

en Lysstraale, og det Lys, som udgaaer fra et Punkt og 

træffer en Flade, kalder man en Lyskegle.

203. Saalænge Lyset forplanter sig i samme Rumop

fyldning, skeer Forplantningen i rette Linier. Vi kunne 

overbevise os derom ved at see langs henad en Lineal 

eller en Række af Naale som ere opstillede efter en saa- 

ban; men vort hele Forhold til Yderverdenen beroer saa 

ganske derpaa, at noget Bevits neppe behoves, thi naar 

vi ssge og finde Gjenstandene i den Retning, hvorfra Ly

set kommer til os, er der netop Lysets retlinjede Forplem- 

telse vi benytte.

Denne Lysets Egenskab viser sig ogsaa ved Skyggen, 

hvorved man forstaaer det mor fe Rum, som fremkommer bag

ved et Legeme, der standser Lysstraalerne. Forestiller L et 

lysende Punkt, S et Legeme, som ikke giennemtrænges af Lvs-

ftraalernc, saa ville ingen 

af disse trænge ind i det 

kegleformige Rnm Ss og 

opstilles en hvid Skjærm 

ved A, vil den blive be

lyst med Undtagelse af 

den Deel s som ligger 

indenfor Skyggekeglen. 

Da Rummet selv ikke 

belyses viser Figuren det 

morkt over det Hele. 

Naar Lyset som i den
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Erste Figur udgaaer fra et Punkt, bliver Skyggen skarpt be- 

grændset; men har Lysgiveren L som i den anden Figur en 

kjendelig Udstrækning bliver dette ikke længere Tilfældet. Man 

indseer nemlig, at ved s paa Skjærmen A vil der aldeles ikke 

falde nogen Lysstraale fra Lysgiveren og her bliver altsaa 

fuldkommen morkt. Derimod ville de Punkter af Skjermen, 

'om ligge Udenfor Kredsen s's' blive fuldkomment belyste, men 

De Dele som ligge mellem den midterste mørfe Plet s og 

Kredsen s's, ville blive belyste af en Deel af Lysgiveren og 

af desto storre Deel jo nærmere man kommer til s's. I dette 

Tilfælde vil altsaa Skyggens Merke tabe sig jevnt fra Mid

ten og udad, Uden at nogen bestemt Grændse kan paapeges. 

Den Deel af Skyggen, i hvilken ingen Lysstraale træder ind, 

kaldes FUldskyggen eller Kjerneskyg gen, den ydre Deel 

derimod Halv sky g g en. I Figuren, hvor Skyggegiveren er 

mindre end Lysgiveren, seer man, at Kjerneflyggen er en 

Kegle, der vender Spidsen bort fra Lysgiveren og Skjermen 

vil i saa Tilfælde fuimc flyttes saa langt bort, at Kjerne- 

styggen ikke naaer den. Dette er Gninden til at tynde Gjen- 

stande ikke kaste Skygge i Solskin, na ar den Flade, hvorpaa 

Skyggen stnlde falde, er langt borte fra Gjenstanden.

204. Naar man i et morkt Værelse anbringer en lille 

Aabning i en Adervæg, som vender imod stærkt belyste Gjen- 

stande, vil man paa den modstaaende Læg eller paa en hvid 

Skjærm i nogen Afstand fra Aabningen see en nviagtig Af

bildning af de ydre Gjenstande med deres Farveforstjelligheder 

og Bevægelser; men Billedet er omvendt. Denne Afbildning 

af Gjenstandene forklares let ved Lysstraalernes retlinjede

Gang. Lad nemlig AB 

forestille den belyste 

Gjenstand, U Væggen 

ved Aabningen M. V 

den modstaaende Væg, 

saa er det indlysende 

at der fra ethvert Pimkl
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af Gjenstanden s. Ex. A vil trænge en smal Lyskegle md 
igjennem Aabningen og belyse en tilsvarende Plet A' af Væggen 

V. Saaledes vil ethvert Punkt af Gjenstanden, som kan sende 

Lys til Aabningen, frembringe en tilsvarende lys Plet paa 

Væggen V og disse lyse Pletter ville tilsammen danne Billedet 

A'B', som er omvendt fordi Lyskeglerne krydse hinanden i - 

Aabningen. Billedet bliver ikke ganske skarpt begrændset fordi 

et Ptmkt i Gjenstanden gjengives ved en Plet i Billedet;

men jo mindre Aabningen er eller jo længere den modstaaende 

Væg er borte fra den, desto skarpere bliver Omridset; men 

desto mindre belyst bliver Billedet. Ved slebne Glas kan 

imidlertid denne Mangel afhjælpes.

I det nævnte Forhold ligger Gmnden til, at Solen, 

naar den skinner igjennem en lille Aabning ind i et morkere 

Rmn, paa den modstaaende Væg eller paa Gulvet, frembringer 

en runt) lys Plet, hvad Figur end Aabningen har; thi denne 

Plet er et Billede af Solen, hvad der viser sig tydeligt, naar 

Solen er deelviis formørket, da saa Pletten ikke er rund, men 

har Figur som en Halvmaane. z
3 Diet have vi et lignende Forhold, idet Lysstraalerne 

trænge ind igjennem Oieaabningen, Pupillen, og frembringe 

paa Diets Baggrund, hvor Seenerven er udbredt, et omvendt 

Billede af Gjenstandene, og det er dette Billede, som gjor 

Indtryk paa Nerven og frembringer Sandseindtrykket, men vi 

see det ikke. At Billedet er omvendt bevirker derfor ikke, at 

vi see Gjenstandene omvendte; men da vi svge Aarsagen til 

Indtrykket i den Retning, hvorfra dette kommer, maae vi soge 

den Gjenstand, som giver sit Billede paa den nederste Deel 

af Diets Baggrund, opad, og Indtrykket bliver derfor opret. 

Billedet vilde dog ikke blive tydeligt, hvis iffe Diet paa Grand 

af sin Figur samlede de Lysstraaler, som udgaae fra eet Pllnkt 

af Gjenstanden, tit eet Punkt paa Seenerven, men, hvorledes 

dette fleer, skal senere omtales. En Linie fra Midten af Oie- 

aabningen til et feet Punkt kaldes en Synslinie og den 

Vinkel, to Synslinier til modstaaende PUnkter af en Gjen- 

stands Omrids danne med hinanden, kaldes Gjenstandens
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Synsvinkel. Man indseer let, at Synsvinklen bliver min

dre, naar Gjenstanden fjerner sig fra Diet, og paa Grund 

heraf vil Billedet paa Diets BaggrUnd samtidigt dermed for- 

mindffes. Det er næsten ntroeligt hvor smaae disse Billeder 

ofte ere. Naar man saaledes i en Afstand af 5 Fod endnu 

kan læse en trykt Bog, er Billedet af et Bogstav ikke hoiere 

end Vioo Linie, og dog fkjelner man de enkelte Dele deraf.

205. En Lysgiver frembringer en desto svagere Belys

ning jo storre Afstanden er; men da Lyset Under sin Udbre

delse spredes i alle Retninger, vil den Lyskegle, som i en vis 

Afstand belyser een Qvadratfod, i den dobbelte Afstand belyse 

4, i den tredobbelte 9 kvadratfod, og som Folge heraf maa 

Belysningen paa hver enkelt Deel blive 4 Gange svagere i 

den dobbelte, 9 Gange svagere i den tredobbelte Afstand, eller 

med andre Ord, den Belysning en Lysgiver frembringer i 

forftjellige Afstande, forholder sig omvendt som Afstandens 

Qvadrat.

Man kan overbevise sig om Rigtigheden af denne Lov 

ved i et stort merkt Rum at tænde et Lys og fjerne sig saa langt 

fra dette, at man netop endnu kan læse i en Bog. Fjerner 

man sig da til den dobbelte Afstand, maa man foruben det 

ene Lys tænde tre til, for atter at læse med samme Tydelighed 

som for, og for at læse i den tredobbelte Afstand maa der 

foruden de 4 Lys tændes 5, altsaa i det Hele 9.

Den Belysning, en Lysgiver frembringer i en vis Af

stand, beroer natmligviis Paa den Mængde Lys, den udsender, 

eller paa dens Lysformue*); men denne beroer atter deels 

paa Legemets Størrelse, deels paa den Mængde Lys, der ud- 

straaler fra hvert Punkt af Lysgiverens Overflade, hvilken sidste 

bestemmer Legemets Klarhed eller dets Lysintensitet. En 

Lysgwers tilsyneladende Klarhed er den Belysning, den 

frembringer paa hvert Punkt af Diets Baggrund, og det kan 

let indsees, at denne ikke beroer paa Afstanden; thi naar Af-

*) Betoningen ligger paa u.
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standen foroges, formindfles den Mængde 2$, som trænger 

md i Diet, men i samme Forhold formindfles ogsaa den af 

Billedet i Diet bedækkede Flade og dette vil altsaa blive lige 

stærkt belyst enten Gjenstanden er nær eller fjern. Det for- 

ftaaer sig at Uklarhed i Luften formindsker Lysindtrykket.

Havde man to Lysgivere, som seete fra samme Pnnkt 

syntes ligestore og havde samme Klarhed, vilde de i dette 

Punkt frembringe ligestærk Belysning, saaledes vilde en KUgle 

paa 1 Tommes Tværlinie i en Afstand af 9 Fod tilsyneladende 

have samme Sterrelse som Solen, og naar den tillige havde 

samme Klarhed, vilde den frembringe samme Indtryk paa Diet, 

da den netop vilde kunne ffjule Solen for Diet.

Belysningen af en vis Flade rettet sig desnden efter den 

vinkel. Under hvilken Lysstraalerne træffe Fladen, og bliver 

desto mindre jo mindre denne Vinkel er. Naar Solen saaledes 

staaer 30" over Horizonten, belyser den Jorden kun halv saa 

stærkt som naar den stod lige over vore Hoveder. Ved Mid

dagstid belyser Solen om Sommeren Jorden hos os omtrent 

4S Gange saa stærkt som ved Vintersolhverv. Er Lysgive

rens Synsvinkel meget stor, komme Straalerne fra dens for- 

fljellige PUnkter Under forfljellige Vinkler, og naar man vil 

beregne Belysningen Under saadanne Forhold, maa der tages 

Hensyn hertil. Det kan saaledes beregnes, at et Sted paa 

Solens Overflade er belyst omtrent 50,000 Gange saa stærkt 

som Jorden Under de gUnstigste Forhold.

Vil man sammenligne to Lysgiveres Evne til at belyse 

eller med andre Ord deres LysformUer, har man dertil fun 

eet Middel. Diet kan nemlig siet ikke bedomme Forholdet 

imellem to Fladers Belysning, men kun om de ere ligestærkt 

belyste eller hvilken af dem er lysest, og selv denne Bedøm

melse bliver Usikker, naar ikke Fladerne støde Umiddelbart op 

til hinanden, eller naar der er nogen Farveforfljel i Belys

ningen. Til den Slags Undersøgelser bruger man egne In- 

stnlmenter, de saakaldte Lysmaalere eller Photometers 

der som oftest ere meget sinipelt indrettede.
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Nitchies Lysmavler er en langagtig fiirkanter Kasse af 

Træ AA', som er aaben ved begge Ender og i Midten af den

overste Side har en Aab- 

ning a, ligefor hvilken 

indeni Kassen er anbragt

ro ikraae Flader ab, ab', begge overklæbede med hvidt Papir. 

Skulle nu to Lysgivere sammenlignes, stilles hver for sin Ende 

af Kassen, og man kan da igjennem a see hvilken af de to 

Flader er stærkest belyst. Den tilsvarende Lysgiver fjernes 

indtil begge Flader ere lige lyse, og da niaae Lysfornmerne 

forholde sig som Qvadraterne af Afstanden. Havde man saa- 

ledes i en Afstand af 40 Tommer fra a foran A opstillet et 

Lys, og en Lampe paa den anden Side maatte stilles i en 

Afstand,af 120 Tommer, vilde Lampens LysformUe været 9 

Gange Lysets.

RUmford sammenlignede to Lysgivere L og 1 ved at

epftille dem begge foran en bvid Flade CD og imel

lem dem og Fladen en 

Træcylinder S, der da 

vilde kaste to Skygger 

A og B, af hvilke A 

vilde blive belyst af 1, 

B af L. Da nu den

svageste Lysgiver frembringer den mindste Belysning, maa det 

stærkeste Lys kaster den morkeste Skygge, og fjerner man dette 

iudtü begge Skygger ere lige morte, give begge samme Be

lysning, og Lysformuerne forholde sig som Qvadraterne af 

Lysgivernes Afstande fra Fladen.

♦ Ere de Lysgivere, som flnlle sammenlignes, meget ulige, 

maa Lyset fra ben stærkere svækkes. Sollyset kan man f. Ex. 

svække ved at lade det trænge ind igjennem en lille Aabning 

i et merkt Værelse og paa den modstaaende Væg frembringe 

et Billede af Solen. Var Aabningens Tverlinie 1 Linie, Sol

billedets 30 Linier, vilde Lyset i dette være Udbredt paa en

14
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900 Gange saa stor Flade som i Aabnmgen og altsaa 900 

Gange saa svagt.

Bed saadanne Hjelpemidler har Wollaston funbet, at 

Ftlldmacmen lyser omtrent 140 Gange svagere end et Doxlys 

i 1 Fods Afstand, men at Solen lyser 5500 Gange saa stærkt, 

saa at Sollyset er 800000 Gange saa stærkt som Maanelyset, 

et Resultat, man sikkert ikke vilde have ventet. Vilde man 

sammenligne Solens og Voxlysets Lysformue, maatte Afstanden 

tages med, men da Solen befinder sig i en Afstand af 20700000 

Mile eller 496000 Millioner Fod, finde m, at Solens Lys

formue er 5500 Gange 496000 Millioner Gange 496000 

Millioner eller 1357 Qvadnllioner Gange saa stor som Lysets, 

og det kan da let beregnes, at man, for med Voxlys at til

vejebringe samme Lysformue som Solens, maatte hvert Se- 

cunb forbrænde 71/» Millioner Ctlbikmlle Vox, en Klamp 

omtrent saa stor som ^soo af Jorden. Bed at bringe Størrelsen 

af Lysets Flamme og Solen med i Beregning, findes, at 

Solens Klarhed er omtrent 250000 Gange Lysflammens. 

Wollaston har endvidere sammenlignet nogle Fixstjerners Lys 

med Sollyset, men fllndet, at forst 20000 Millioner Fixstjerner 

som Sirms, den klareste af alle, vilde frembringe samme Be

lysning som Solen.

207. Træffe Lysstraaleme Overfladen af et Legeme, ville 

de i Reglen kastes tilbage, men Tilbagekastningen kan skee 

paa to forfljellige Maader. Er Overfladen mat og ni, vil 

den fra ethvert Punkt udsende Lysstraaler i alle Retninger, 

og det er da umuligt at forfølge den indfaldende Lysstraales 

Vei; denne Art af Tilbagekastning kalder man den opløsende. 

Er Overfladen derimod glat og blank, ville Lysstraalerne efter 

Tilbagekastningen folge visse bestemte Retninger og da kaldes 

Tilbagekastningen speisende. Hvidt Papiir har den op

løsende, poleret Glas, stillestaaende Vand og blanke Metaller 

fortrinsviis den spejlende Tilbagekastning. Det er ved den 

fsrste vi ere istand til at see Gjenstandene; et Legeme, som 

aldeles ikke opløste det indfaldende Lys, vilde være Usynligt.
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Vi ville nærmest befljæftige os med den spejlende Tilbagekast

ning; et Legeme, som besidder den i fremherskende Grad, kal

des et Speil.

Lad L forestille et 

lysende Pnnkt, AB et 

lige (plant) Speil, saa 

vil en Lysstraale LM 

blive tilbagekastet i Ret

ningen lltO, saaledes at 

Vinklerne LMA og OMB 

ere lige store, eller, naar 

man opreiser Linien MP

lodret paa Speilet, Vinklerne PML og PMO lige store. Linien 

MP kaldes Indsaldsloddet, Vinklen PML Indfalds

vinklen, PMO Udfaldsvinklen. Fælder man fra L den 

lodrette Linie LF paa Speilet og forlænger den Under bet, 

forlænger man den tilbagekastede Straale baglænds, ville disse 

to Linier komme til at overfljære hinanden i et Pvnkt L*, der 

Ugger lige saa langt bag Speilet som L ligger foran det, og 

da Lysstraalen LM er valgt ganske vilkaarligt, maa det samme 

gjælde for alle andre fra Speilet tilbagekastede Straaler. De 

indfaldende Straaler LM' og LM" ville da blive tilbagekastede 

i Retningerne L'M'O' og L'M'O", saa at det er let at finde 

saa mange tilbagekastede Straaler som onffes. Man seer, at 

to Lysstraaler efter Tilbagekastningen danne samme Vinkel med 

hinanden som før.

208. Befindes en 

Gjenstand AB foran et 

Speil MN, ville de Lys

straaler, som ndgaae fra 

hvert enkelt Punkt af 

den, tilbagekastes efter 

den nys angivne Lov. 

Er Diet ved O, vil det 

fra Punkterne A og B

14*
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modtage Lyskeglerne AaO og BbO, men disse frembringe samme 

Indtryk som om de udgik fra Pmikteme A' og B', og ligesaa 

gaaer det med alle andre Punkter i Gjenstanden. Diet faaer 

altsaa samme Indtryk, som om Gjenstanden befanbt ftg i A'B' 

ligesaa langt bag Speilet som Gjenstanden i AB befinder sig 

foran det. A'B', der indeholder alle de Punkter, fra hvilke 

Lysstraalerne efter Tilbagekastningen synes at udgaae, kalder 

man Gjenstandens Spejlbillede. Det er fun den Deel af 

Speilet, som ligger imellem a og b, som bidrager til at danne 

Billedet i Diets her betragtede Stilling, alt det Vorige kunde 

altsaa være borte. Man vil heraf forstaae, at Gjenstande 

som ligge langt inde i Landet, dog funne speile sig i Over

fladen as stillestaaende Pand.
De LysstraaKr, som ere kastede tilbage fra eet Lpeil, 

kunne atter kastes tilbage fra et andet, hvorved det seer ud 

fom om Speilbilledet i det forste Speil atter speilede sig i 

det andet. Heraf forstaaes, at to plane Speile, som stilles 

parallele med og lige overfor hinanden, ville give en heel Række 

af Spejlbilleder af enhver Gjenstand, som befinder sig imellem 

dem. I grund en flUlde Rækken fortsættes til begge Sider i 

det Uendelige, men da der tabes noget Lys ved hver Tilbage

kastning, ville Billederne blive svagere og svagere og man vil 

vanskeligt funne see mere end 30 til hver ^ide. Danne to 

Speile en Vinkel med hinanden, vil en Gjenstand imellem 

dem sees saa mange Gange (Gjenstanden selv medregnet) som 

Spejlenes Vinkel gaaer op i 360°. Dog gjælder denne Regel 

fun strengt, naar Bmklen virkeligt gaaer op. Herpaa grunder 

sig Kaleidoflopet, el i sin Tid meget yndet Legetoi, som be- 

staaer af et Par Binkelspeile, ved hvis ene Ende en Samling 

af Uregelmæssige, farvede lose Glasstykker er indesluttet i en 

gjennemfigtig Bosse. Seer man langs henad Spejlenes Sam- 

menstvdslinie paa de farvede Glasstumper, ville de tilligemed 

deres Spejlbilleder danne et symmetrisk Hele, som ofte, trods 

Gsenstandenes Uregelmæssighed, Udmærker sig ved en vis Art
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af Skjenhed. Rystes Stykkerne imellem hverandre, fremkommer 

der bestandigt nye Sammenstillinger.

210. Man staffer sig Speile paa forfljellige Maader. 

De fortrinligste ere Mtalspellene, der stobes as det saakaldte 

Speilmetal, en Legering af 1 Deel Tin og omtrent 2 Dele 

Kobber. Denne Legering er særdeles haard, modtager en yp^ 

perlig Politur og tilbagekaster omtrent 3/s af de indfaldende 

Lysftraaler; men til dagligt Bmg vilde saadanne Speile være 

altfor toftbare og tillige uhensigtsmæssige, da de meget let 

anlobe i Luften. Derfor foretrækker man de belagte Glas- 

speile, som beftaae af en sieben og poleret Glasplade, der paa 

den ene Side er belagt med et Tinamalgam, en Blanding af 

Tin og Qvægsolv, som sidder fast ved den blotte Vedhæng

ning. Et saadant Spoil maa egentlig betragtes som et Me- 

talipeil, der beffyttes ved Glas imod Anledning. Disse 

Speile have den Mangel, at de ofte, navnligt na ar Lysstrå

lerne træffe dem i en fkraa Retning, give dobbelte Billeder, 

det ene fra Forsiden, det andet fra Bagsiden; ja Undertiden 

kan der endoqsaa fremkomme flere Billeder derved, at Lys- 

straaleme kastes flere Gange frem og tilbage imellem de to 

Overflader. Er Glasset farvet, meddeler det denne Farve til 

Billedet fra den bagerste Flade, hvad der ofte seer hæsligt 

Ud; men man opdager let denne Feil ved at lade et Stykke 

hvidt Papir speile sig og sammenligne Billedets Farve med 

Gjenftandens. De bedre Glasspeile funne tilbagekaste omtrent 

2/a af de indfaldende Lysftraaler, de slettere omtrent kun det 

Halve. Hvor det ikke kommer an paa at faae meget Lys 

tilbagekastet, kan man bruge Glasspeile, hvis bagerste Side 

er sværtet, saa at den ikke kommer til at tilbagekaste meget Lys.

211. Naar den tilbagekastende Flade er frum, ville Lys- 

straalerne paa hvert enkelt Sted tilbagekastes efter den samme 

Lov, at Indfaldsvinklen er lig Udfaldsvinklen; men Lyskeg

lerne ville da blive omdannede. I de fleste Tilfælde blive 

Forholdene meget indviklede; men naar de krumme Speile ere 

dannede efter en Kugleflade og fun have en lille Udstrækning



214

i Forhold 111 Kuglens Radius, ville de Lysstraaler, som ud- 
gaae fra et Punkt og træffe Speilet næsten lodret, atter blive 
tilbagekastede til eet Punkt.

Lad AA være et 
saadant Knglespeil, 

hvis hule Side er 

blank, og C Mid- 
pnnktet til Kllgle- 

fladen, saa indseer 

man, at et lysende 
Punkt i C vilde sende

Stråalerne lodrette lmod Speilet, de vilde tilbagekastes ad den 
Vei, de ere komne og efter Tilbagekastningen forenes i C igjen. 
Befinder StraalepUnktet sig derimod i 8, vildenLysstraaleM, som 

gaaer igjennem C, træffe lodret paa Speilet og tilbagekastes i MS; 
meit for at bestemme, hvorledes det gaaer med en anden Straale 

SN, kan man drage Fabien CN, der staaer lodret paa Speilet; 

Indfaldsvinklen har man da ved S, og afsættes Vinklen y 
lig x, vil NF være Retningen af ben tilbagekastede Straale. 
De to Lysstraaler SM og SN ville da efter Tilbagekastningen 
overfljære hinanden i Punktet F, Foreningspunktet, og alle 
andre Straaler, som fra S træffe Speilet, ville meget nær til

bagekastes til samme Punkt, naar AA kun er lille i Sam

menligning med MG og S ligger noget nær lige for Midten 

af Speilet. Flyttes 8 længere bort fra Speilet, bliver Ind
faldsvinklen ved N større, Udfaldsvinklen ligesaa, og man 
seer da, at ForeningspUnktet maa nærme sig til Speilet. Er 
S saa langt borte, at SN uden mærkelig Feil kan betragtes 

som parallel med SM, kommer F til at ligge i B midt imellem 

C øg M og kaldes da Brænd punktet; Afstanden fra Speilet 
til BrændpUnktet, som er det Halve af KUglefladens Radius, 

kaldes Brændviden. Laae StraalepUnktet i F, maatte, som 
man let seer, ForeningspUnktet falde i S; thi Straalerne gjen- 

nemlobe de samme Linier, enten det skeer i den ene eller den 
anden Retning, og naar altsaa StraalepUnktet laae i Brænd-
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punktet, vilde Straalerne efter Tilbagekastningen blive paral

lele med MS.

Ligger StraalepUnktet imellem 

Speilet og Brændpvnktet B, vil 

en Lysstraale, SN tilbagekastes i 

Retningen NT, medens som før 

SM tilbagekastes i Retningen MG. 

Straalerne ville da efter Tilbage

kastningen fjerne sig fra hinanden og en Forening vil iffe 

blive tilvejebragt; men de tilbagekastede Straaler faae Ret

ninger som om de Udgik fra et Punkt F bag Speilet, og dette 

Punkt kaldes da det indbildte ForeningspUnkt.

Man kan i alle Tilfælde let beregne Beliggenheden af 

Foreningspunktet; thi FM er saa mange Gange storre enb SM, 

som BM er storre end SB.

212. Er det kUgleformige Speil blankt paa den Udbmde 

Side, vil Foreningspunktet altid blive indbildt. Lad AA' 

være et saadant Spelt og S 

StraalepUnktet, saa vil Straa

len SM, der træffer lodret paa 

Speilet. tilbagekastes i Ret

ningen MS; en anden Lys

straale SN vil tilbagekastes t 

Retningen NT, og man feer, 

at Lysstraalerne efter Tilbagekastningen spredes ab; men for

længes de baglænds, ville de stjære hinanden i et Punkt F, 

der altsaa bliver deres indbildte ForeningspUnkt. Det vil 

ligge desto nærmere ved Speilet, jo nærmere StraalepUnktet 

er derved, og naar StraalepUnktet ligger meget langt borte, 

vil Foreningspunktet falde midt imellem Speilet og dets 

Midpunkt.

213. Man vil nu let inbfee, hvorledes Billedet af en 

Gjenstand vil dannes i et af disse Speile. Naar S er et 

Hmllspeil, hvis MidpUnkt ligger i C, og AB er en Gjen- 

stand, som ligger længere borte fra Speilet end Midpunktet,
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saa ville de Straaler, 

fom ubgaae fra A, ester 

Tilbagekastningen for

enes i a, be, der ub*
gaae fra B, ville forenes i b øg i ab vil der saaledes frem-- 

komme et omvendt Billede af AB, som er mindre end Gjen- 

standen, men desUden adfliller sig fra Billedet i et sædvanligt 

Speil derved, at det svæver frit i Rummet. Billedet bliver 

mindre, jo mere Gjenstemden fjerner sig fra Speilet og kommer 

derved tillige Speilet nærmere. Havde Gjenstandens Afstand 

fra Speilet været SC, vilde Billede og Gjenstand være lige 

store og begge ligge i samme Afstand; men var Gjenstemden 

rykket ind til ab, imellem Speilet og Midtpunktet, vilde Bil

ledet være kommet til AB og altsaa ligesom for være frit- 

svævende og omvendt, men storre end Gjenstanden. Deraf 

forstaaes, at naar man stiller sig foran Speilet og ftrækker 

Haanden ub imod det, vil man see Spejlbilledet af Haanden 

komme Ud fra Meilet indtil begge modes ved G. Disse 

fritsvævende Billeder kunne gjøreø meget skuffende lig Gjen- 

ftandene. Hænger man saaledes en Blomst omvendt paa den 

ene Side af C, vil Billedet fremkomme opret paa den anden 

Side. Opstiller man da en Urtepotte saaledes, at Billedet 

kommer til at hvile lige over ben, vil det, især naar Blom

sten selv er skjult ved en Skjærm, see ud som om det var en 

virkelig Blomst, der voxede i Urtepotten.

Befinder Gjenstanden sig derimod i DE imellem Speilet 

og Brændpunktet, ville Straalerne, der udgaae fra D og E,

efter Tilbagekastningen 

spredes som øm de Udgik 

fra d og e, og der da i 

de danne sig et opret og 

forstørret Billede af Gjen
standen, men Billedet kommer til at ligge bagved Speilet. 

Hvis BrændpUUktet laae i Gjenstanden, vilde denne intet be

stemt Billede faae, da nogle Dele af Gjenstanden vilde afbildes



217

langt foran, andre langt bagved Spellet, og nogle af de Lys

kegler, som ndgaae fra Gjenstanden, vilde efter Tilbagekastningen 

komme til at bestaae af parallele Straaler.

Den sidste Figm kan ogsaa tjene til at vise Forholdene 

ved de ubbuebe Speile; thi betragter man de som Gjenstan

den. imod hvilken Speilet S vender sin udlmede blanke Flade, 

ville de Straaler, som Udgaae fra d, efter Tilbagekastningen 

spredes som om de kom fra D, be, der Udgaae fra e, som om 

de kom fra E, og Speilet vil altsaa i DE give et opret og 

formindsket Billede af de, der ligesom for kommer til at ligge 

bag Speilet.

Omsatte de kUgledannede Speile en stene Deel af Kugle

fladen, vil Straalernes Forening ikke finde Sted i eet Punkt, 

og Billederne blive da deels Utydelige og deels meget fortrukne, 

navnligt Ude ved Speilets Rand. Det samme finder Sted, 

naar Speilets Form afviger fra den rette; deraf komme de 

hæslige Vrængebilleder, man faner at see ved at speile sig i 

en blank Theemaftine eller Solvskee. Da nemlig her Speilet 

Paa forfljellige Steder har forskjellig Krnmning, vil Billedet 

Paa forfljellige Steder formindskes i forskjellig Grad.

214. Til Fyrtaarne benyttes Undertiden Huulspeile, idet 

man anbringer en Lampeflamme i Brændpunktet af et saadant, 

hvorved de tilbagekastede Straaler blive næsten parallele, de 

forbindres i at spredes og Lyset vil da kunne virke i en langt 

større Afstand. Men her gjælder det om at faae en stor 

Mængde Lys tilbagekastets og man gjor derfor Speilet faa 

stort som muligt og Kuglefiguren vilde da ikke strække til. 

Saadanne Speile stibes derfor efter en Parabel, hvorved Oie- 

medet bedre opnaaes. Paa Fyrtaarnet blive da et større Antal 

Lamper, hver med sit parabolfle Speil, opstillede i en Rimd- 

kreds, saa at de Udsende Lysstraaler til alle Punkter af 

Horizonten.

Vilde man ved Hjælp af Speile opnaae ganske noiagtige 

Billeder af Gjenstandene, maatte man i alle Tilfælde anvende 

Speile, der afveg fra Kuglefiguren; men Vanskelighederne ved
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at ülveiebrmge den rigtige Figur have forhindret disse Speiles 

Anvendelse. Som en Slags Legetoi har man anvendt kegle

dannede og cylindriske Speile, hvor bestemte Figurer frem

komme som Spejlbilleder af ganske forvirrede Tegninger (Ana- 

morfoser), hvis Udseende man let efter Lovene for Lysets 

Tilbagekastning kan Udfinde.

215. Naar Lysftraalerne gaae fra Luften igjennem en 

blank Overflade ind i et gjennemsigtigt Legeme, ville be, for- 

saavidt de lkke tilbagekastes, i Reglen forandre deres Retning, 

de brydes, og det saaledes, at den brubte Lysftraale inde i 

det gjennemsigtlge Legeme kommer til at danne en mindre 

Vinkel med en lodret Linie til Overfladen end Udenfor. Fore

stiller MN f. Ex. Overfladen 

af stillestaaende Vand og 8 

StraalepUnktet, saa vil den 

Lysftraale SO, som træffer 

lodret paa Vandets Overflade, 

gaae ufcrubt igjennem langs 

OV, men en skraat indfaldende 

Straale SA, der skulde fort

sattes t AU, vil brydes og mbe i Vandet forplantes i Ret

ningen AT. Jo mere skraat Indfaldet fleer, desto stærkere 

bliver Brydningen. Er PAQ lodret paa Overfladen, kaldes 

Vinklen PAS Indfaldsvinklen, TAQ Brvdningsvink- 

len, og den sidste bliver da mindre end den forste, eller som 

man oqsaa pleier at sige det, naar Lysftraalerne trænge fra 

Lnften ind i et gjennemsigtigt Legeme, brydes de til Indfalds

loddet (PAQ).

Man kan nærmere bestemme Retningen af den bmdte 

Lysstraale saaledes, at man afsætter AD og AG lige store, 

fra C og D fælder Linierne CE og DG lodrette paa PAQ saa 

vil i det antagne Tilfælde CE være 4/s DG, og for en anden 

Lysstraale SA', vil man paa lignende Maade have C'E' lig 

•/» D'G'. Linierne CE, C'E' kaldes Sinus til Indfaldsvink

len, DG, D'G' Sinns til Brydningsvinklen og Loven bliver
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da den, at hvor stor Indfaldsvinklen end er vil der blive 

det samme Forhold imellem SmUs til Indfaldsvinklen og SinUs 
til Brydningsvinklen.) Dette Forhold kaldes Brydnings

forholdet og er forskjelligt for forskjellige Legemer. Medens 

det saaledes for Vandet er 1 Vs som nævnt, er det for Glas 

imellem 1V2 og i9/a, for Diamant derimod 2V2.

216. Gaae Lysstraalerne fra det gjennemsigtige Legeme 

ud i Luften ville de omvendt brydes fra Indfaldsloddet, 

og de ville i faa Tilfælde folge det samme Spor som 

naar de gik i ben modsatte Retning. Er S et Straalepunkt 

under Overfladen MN af stillestaaende Vand vil Straalen SO 

lodret paa Overfladen 

ligesom for gaae ubrudt 

lgjennem, Straalerne 

SA, SA' ville brydes 

1 Retningerne AT, A T' 

0. s. v. En vis Straale 

SA", hvis Indfalds

vinkel er omtrent 48 

Grader, vil efter Bryd

ningen streife langs

hen ad Vandets Overflade i Retningen A"N, idet Sinus af 

Brydningsvinklen i saa Tilfælde bliver lig den langs Straalen 

afsatte Linie (AC i forrige Figm). Straalen SA'" har en enbnu 

ftørre Indfaldsvinkel end den forrige; her fllllde Sinus tilBryd- 

ningsvintlen være ftørre end den langs Straalen afsatte Linie 

(AC), men det er umuligt, og ligesaa bliver Brydningen 

umulig. Straalerne ville i faa Tilfælde kun tilbagekastes i 

Retningen da ingen Lysstraaler her funne trænge Ud 

igjennem Vandets Overflade bliver alt Lys tilbagekastet, og 

man siger derfor at Lyset i dette Tilfælde bliver filldstæn- 

d igt tilbagekastet. Ved Overfladen af Glas vil denfUld- 

stændige Tilbagekastning allerede indtræde naar Indfaldsvink

len bliver storre end 42 Grader og ved Diamant, naar den 

bliver storre end 24 Grader.
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Af Lysstraalernes Brydning vil man let forstaae, at en 

Gjenstand, som ligger i Vandet sees nærmere ved Overfladen 

end den i Virkeligheden er; thi holder man Diet ved T, ville 

de fra S Udgaaede brudte Straaler trænge ind i Diet i Ret

ningen AT, og Diet vil modtage et Indtryk, som om Straale- 

pUnktet befandt sig i S' istedetfor i 8. Man vil ved at fore

stille sig Diet i T see, at denne Forflytning bliver desto ftørre 

jo mere man flytter Diet til Siden. Sættes en lige Stang 

med ben ene Ende paa flraa ned i Vandet, vil den synes 

brubt i Overfladen, og vil man hurtigt gribe en Ting Under 

Vand maa man gribe dybere end Billedet viser sig.

217. Gaae Lysstraalerne igjennem en Glasplade hvis 

Sideflader ere parallele, ville de forlade den i Retninger pa

rallele med de indfaldende Straalers; thi ved den anden 

Flade ville Lysstraalerne brydes lige saa meget fra Indfalds

loddet som de ved den forste brydes til den. Gjenstan- 

bene, navnligt de fjerne, ville da igjennem en saadan Plade 

sees som om Lysstraalerne flet ikke havde været brudte. An

derledes forholder det sig naar de! to Flader af Legemet, som 

Lysstraalerne trænge igjennem, danne en Vinkel med hinanden. 

I saa Tilfælde kaldes Legemet et Prisme (i optisk Betyd

ning) og den Vinkel, be to Sideflader danne med hinanden 

kaldes Prismets brydende Pinkel. Lad ACB være Gjen- 

nemsmttet af et Prisme og ST en indfaldende Lysftraale, 

saa vil den ved Indtrædelsen brydes imod Jndfaldsloddet

PTO og folge Retningen TT; 

men idet den ved T' træffet den 

anden Flade af Prismet vil 

den brydes fra Indfaldsloddet 

ren OT'P' og folge Retningen T U. 

Man seer her, at Lysftraalen ved 

begge Flader brydes til samme 

Side, og Brydningen viser sig 

derfor stærkere i et Prisme end 

ved en enkelt Flade. Afvigelsen
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kalder man den Vinkel, den brudte Straale T U danner med 

Forlængelsen TS' af den indfaldende; den vil rette sig 

deels efter Prismets brydende Vinkel og Brydningsforhold, 

idet den bliver stsrre tilligenied disse, deels efter Indfalds

vinklen, men saaledes at Afvigelsen er saa lille som muligt, 

naar den brUdte Straale TT' inde i Prismet danner lige store 

Vinkler med begge Prismets Sideflader AG og BC, og som 

Folge deraf den indfaldende Straale ST og den to Gange 

brUdte TU ogsaa danne lige store Vinkler med Sidefladerne. 

Man vil overbevise sig om Rigtigheden af dette Forhold ved 

at betragte en fjern Gjenstand igjennem et Prisme og dreie 

dette frem og tilbage foran Diet. Gjenstanden vil da altid 

sees forflyttet hen imod Prismets brydende Kant, men i en 

vis Stilling af del, Hovedstillingen, ml Forflytningen blive 

stsrre hvad enten Prismet dreies til den ene eller til den an

den Tide. Ved at see saaledes igjennem et Prisme viser der 

Ug imidlertid et andet Phænomen end den simple Brydning, 

idet alle Gjenstande sees omgivne af Regnbuefarver; men 

hvorledes disse fremkomme ville vi see senere omtale.

Naar Prismet er i sin Hovedstilling kan man af Lysstraaler- 

nes Afvigelse og Prismets brydende Vinkel temmelig let Udfinde 

Brydningsforholdet, og det er denne Fremgangsmaade, man an

vender, naar det kommer an paa at bestemme dette med nogen 

Roiagtighed. Faste Legemer tildannes som Prismer og draabe- 

flydende Legemer indeflUttes i hale Glasprismer, som dannes 

af Plader med plane og parallele Sideflader. Ved at ud- 

pompe. Luften af et faadant buult Prisme har man bestemt 

Lysets Brydning ved Overgangen fra det tomme Rum til 

Luften og fUndet dens Brydningsforhold at være fun 1 Vs t o o , 

saa at denne Brydning i de fleste Tilfælde bliver umærkelig.

218. I Prismerne forekommer Undertiden en fuldstæn

dig Tilbagekastning, hvorved der dannes Spejlbilleder, som 

i Klarhed langt overgaae dem i sædvanlige Speile naar blot 

Prismets Glasmasse er farvefri og heelt igjennem eensartet,
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saa at der ingen uregelmæssige Brydninger foregaae deri. 
Forestiller GAB f. Ex. Gjennem- 

snittet af et Prisme, hvor Vink

len A er ret, Vinklerne B og C 

hver 45 Grader, saa vil en Lys- 

straale SM, som træffer lodret paa 

Sidefladen AB gaae Ubrudt igjen- 

nem denne og komme til BC un

der en Indfaldsvinkel af 45 Grader, men da den fuldstæn

dige Tilbagekastning ved Glasset allerede indtræder ved en 

Indfaldsvinkel af 42 Grader, vil Straalen Uden at lide no

get Tab tilbagekastes i Retningen MT lodret paa og den 

vil da træffe lodret paa AC og fortsætte sin Vei dengjennem 

uben at lide nogen Brydning. — Holder man Diet ved T vil 

man i Retningen TM see et særdeles klart Spejlbillede af de 

Gsenftande, som ligge tit hoire for AB.

219. Naar Lysstraaler træffe en krum Overflade ville 

de brydes efter den samme Lov som naar Fladen var plan; 

men de Forandringer som foregaae med Lyskeglerne blive i 

Almindelighed særdeles indviklede. Holder man sig imidlertid 

til et lignende Tilfælde som det, vi betragtede ved Speilene, 

blive Forholdene temmelig let anskuelige. De humme Over

flader, som komme til Anvendelse ved Lysstraalernes Bryd

ning ere næsten altid kun smaa Dele af en Kugleoverflade 

og man kalder gjennemsigtige Legemer, der ere begrændsede 

af to saadanne Dele af en Kugleoverflade for Linser. Lad

MM være Gsennemsnittet af en Linse, C Midpnnktet til Kugle
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fladen MAM', C' MidpUnktet tü Kuglefladen MA'M' og lad 

enbelig S være et StraalepUnkt som befinder sig i For

længelsen af Linien CC' som kaldes Linsens Axe, saa vil Lys- 

straalen SA træffe lodret paa begge KUgleslader og fortsætte sig 

ubnidt igjennem Linsen i Retningen A T; en anden Lys- 

straale SU vil ved den forste Flade brydes i Retningen UV, 

ved den anden i Retningen VF og vil altsaa efter den anden 

Brydning komme til at overskære Straalen ST i et Punkt F. 

Naar nu Bverne MAM' og MAM' kun ere smaa i Sammen- 

ning med KUglefladernes Radier CA og G'A' ville alle de 

Ltraaler iom fra S træffe Linsen meget nær komme til at 

overftjære hinanden i det samme Punkt. Granden dertil er 

at jo længere borte fra Azen, Lysstraalen træffer Linsen^ 

desto storre Linkel ville der de to Sideflader af denne banne 

met> hinanden og desto stærkere brydes Straalerne, i Overens

stemmelse med hvad vi have feet ved Prismet. Man vil her 

let indsee, at jo nærmere Straalepunktet rykker til Linsen desto 

længere maa Foreningspmlktet rykke bort fra den og omvendt; 

thi Straalernes Brydning blive omtrent den samme. Var 

Straalepunktet Uendelig langt borte, vilde Straalerne forenes 

i Brændpunktet og det lader sig godtgjore, at naar en Linse 

og et HUUlspeil have samme Brændvide, og StraalepUnkterne 

ligge i samme Afstand fra begge, ville ForeningspUnkterne og- 

saa have samme Afstand fra begge, men ligge naturligviis 

humides Linsen men paa denne Side af Speilet. Brænd- 

pUnktets Afstand formindskes i samme Grad som Radierne 

til de to KUgleslader, men naar to Linser have samme 

Figur bliver Brændviden mindst for den, hvis Brydnings

forhold er storst. Havde man f. Ex. Linser hvis KUgleslader 

havde begge een Tommes Radius, vilde Brændviden i saadan 

Linse af Band være 1 Vs Tomme, i en Linse af Glas 1 

Tomme og i en Diamantlinse kun Vs Tomme.

Til Oversigt over ForeningspUnktets Beliggenhed ved en 

saadan Linse kan folgende tjene:
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Straalepunktets Afstand. Foreningspunktets Afstand.

Uendelig storBrændviden

To Gange Brændviden . . To Gange Brændviden^

BrændvidenUendelig stor

Mindre end Brændviden. Storre end Brændvidden, men For

eningspunktet ligger paa samme 

Side af Linsen som StraalepUnktet

og Foreningen er indblildt.

En Linse som den omtalte, hvis Overflader begge ere 

ubbuebe kaldes en dobbelt ubbuet eller dobbelt convex Linse;

men det er let at mdsee, at Linser der have Gjennemsnit som

a og b, maae Udove den samme Indvirkning paa Lysstraalerne,

da disse i Prismet altid brydes henimod dettes 

tykkeste Side. En Linse som a kaldes plan con

vex, en som b concav convex eller huult ubbuet 

og Forskjellen imellem dem og den dobbelt Ud

buede Linse er blot en anden Brændvide. Hvis 

Radien til den krumme Flade af a var een

Tomme, vilde Brændviden være dobbelt saa stor som for den 

dobbelt Udbuede, og hvis Radierne til Overstaderne af b vare 

1 Tomme og to Tommer vilde dens Brændvide atter blive 

dobbelt faa stor som a's. Alle tre Arter af Linser, som have 

det fælleds Kjendemærke at være tykkere i Midten end ved

Randen kaldes Straalesamlere.

220. Er derimod en Linse begrændset af to huleKitgle-

ftader og træffes af parallele 

Straaler, vil Brydningen til

vejebringe en Adspredelse af 

Straalerne, som efter Brydnin

gen faae Retninger som om de 

Udgik fra et Punkt B, Linsens 

indbildte Brændpimkt. En saa-

dan Linse har da samme Lirkning paa Lysstraalerne som et 

ubbuet Speil og kan ikke tilvejebringe nogen virkelig For

ening af de Straaler, der træffe den. En saadan Linse kal-



225

des bobbelconcav og har væsentlig samme 

Virkning paa Lysstraalerne som Linser, der 

have Gjennemsnit 

Disse kaldes plan 

eller ubbuet huul. 

have det tilfælleds, 

den end i Midten 

som Figurerne 6 og d.

-concav og convex-concav 

Alle tre Former af Linser

at de ere tykkere ved Ran- 

og kaldes Straalespredere.

221. Ligger Straalepunktet tæt ved Siden af Linsens 
Axe, vil altid een Lysstraale, Axestraalen gaae ubrubt igjen- 

nem den og i denne vil Foreningspnnktet komme til at ligge; 

men danner Axestraalen en ftørre Vinkel med Linsens Axe vil 

Foreningen af Straalerne være Ufuldstændig og de frembragte 

Billeder utydelige. Noget Lignende vil strængt taget altid 

unde Sted; men denne Feil, som hidrerer fra Fignren af de 

krumme Overflader kan ved et passende Valg af Kugleflader

nes Radier gjores saa lille, at den ikke bliver kjendelig. Dette 

kan saaledes ogsaa opnaaes ved at anbringe to Linser den ene 

tæt bag ved den anden; de ville i Forening virke som en 

eneste, med den Fordeel, at Brydningen, der mi foregaaer ved 

fire Overflader bliver svagere paa hvert enkelt Sted, hvorved 

Feilene kunne formindfles.

222. L a Linseme virke ligesom de frumme Speile 

maae de ligesom disse give Billeder af Gjenstandene. Lad 

M'M s. Ex. være en Straalesamler og AB en Gjenstand, som

befinder sig i en Afstand af 3 Gange Brændviden derfra, saa 

ville de fra A udgaaende Straaler efter Brydningen forenes 

1 et Punkt a, der ligger i en Afstand af 1 Gange Brænd

. 15
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viden fra Linsen. Af de fra B udgaaende Straaler vil een, 

BO gaae ubmdt igjennem medens de andre efter Brydningen 

forenes i et Punkt b, saa at der i ab vil dannes et fritsvce- 

vende, omvendt og formindsket Billede af AB. Havde ab 

været Gjenstanden vilde AB blevet Billedet, der i i aa iil* 

fcrlde vilde have været storre end Gjenstanden. Havde AB 

befundet sig i en Afstand lig den dobbelte Brændvide, vilde 

Billedet være dannet i en lige saa stor Afstand fra Linsen og 

vilde da havi samme Størrelse som Gjenstanden. Kommer 

Gjenstanden imellem Brcend- 

pUnktet og Linsen, som i CD, 

ville de Straaler, som Udgaae 

fra C, ester Brydningen ligesom 

udgaae fra det indbildte For

eningspUnkt c, de, der Udgaae 

fra D, ester Brydningen faae 

Retningen som om de udgik 

fra d, og holder man Diet ved 0, vil man altsaa i ed see 

et opret og forstorret Billede af CD.
Forestiller endelig NN' en 

Straalespreder og CG en Gjen- 

stand, saa ville de fra E ud- 

gaaede Straaler ester Bryd

ningen Udgaae fra e, de fra G 

ndgaaede fra g, og i e§ vil 

man altsaa ved at holde Diet 

ved O faae at see et opretstaaende og formindsket Billede af 

Gjenstanden. Ved at sammenligne de to sidste opretstaaende 

Billeder seer man, at Straalesamleren bringer Billedet i en 

stsrre Afstand end Gjenstanden, medens Straalesprederen gjor 

det Modsatte.
Alle Forholdene ere altsaa ganske lig dem, vi have fundet 

ved de kUgleformige Speile, men Linserne have den Fordeel, 

at der ved Gjennemgangen tabes langt mindre Lys end ved 

Tilbagekastning fra Speilene.
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223. Vi have (214) omtalt Spejlenes Anvendelse til 

»fsyrtaarne; men i de senere Aar foretrækker man til dette 

Brug en egen Art af Linser, opfundne af Franskmanden 

Fresnel. Anbringer man en Lampeflamme omkring Brænd

punktet af en Linse, ville de brudte Straaler blive noget nær 

Parallele og altsaa kun svækkes lidt i Afstand; men flal Linsen 

opfange en stor Mængde af de fra Flammen Udgaaende Straa

ler, maatte den blive meget tyk. Vilde man f. Ex. give Linsen 

en Diameter af 3 Fod og en Brændvide af 3 Fod, maatte 

den i Midten have en Tykkelse af næsten een Fod, hvorved 

meget Lys vilde gaae tabt, men tillige vilde de to Overflader 

faae saa stor en Udstrækning, at Lysftraalernes Afvigelse paa 

GrUnd af Figuren vilde blive betydelig. Fresnel foreflog 

derfor de saakaldte Polyzonallinser, som ere sammensatte as 

mange Stykker. Figmen viser et Gjennemsnit af en saadan 

Linse, hvis Midte dannes af en planconvex 

Linse a, Uden om hviken forskjellige Ringe 

b, c, d, der alle have BrændpUnktet i det 

samme Pnnkt B, ere anbragte. For at lette 

Udferelsen, ere disse Ringe sammensatte, 

den inderste af 4, de ydre og storre af 

flere Stykker. Alle de enkelte Stykker ere 

kittede paa en Plade af tykt Spejlglas ee, 

som vender bot fra Lampeflammen. Ved Polyzonallinsen har 

man endnu den Fordeel fremfor ved Speilene, at een Lampe 

kan sende Lys til mange Linser, medens hvert Speil fordrer 

sin egen Lampe.

224. Li have nævnt at Gjenftandene betragtede igjen- 

nem et Prisme vise sig omgivne af Regnbuefarver; men noget 

Lignende seer man ogsaa ved opmærksomt at betragte det 

Billede, en Linse giver af en Gjenstand. Farverne ere vel 

meget smUkke, men de farvede Rande gjore dog Billederne 

utydelige, saa at man saa meget som muligt maa soge at 

fjerne dem. Men for at kunne det, maa man forst kjende 

Aarsagen dertil, og det er det, der nu nærmest skal befljceftige os.

15*
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Lader man Solstraalerne trænge ind i et msrkt Værelse, 

igjennem en snever Aabning, og træffe et Prisme, som f. Ex. 

vender den brydende Vinkel nedad, saa at Straalerne brydes 

opad, skulde man vente at faae et rundt hvidt Solbillede at 

see paa en hvid Skjærm, som træffes af de brudte Straaler; 

men istedet derfor viser der sig et Solbillede, som er langstrakt 

i den Retning, hvori Straalerne ere bmdte, og desuden me

get stærkt farvet. Var 8 det Solbillede, de ubrudte Straaler 

vilde give, frembringe de brudte Billedet AB as 

samme Brede som S, men af sterre Længde. 

Dette Billede er tillige farvet, saaledes at det ved 

den nederste Ende er redt, og derefter folge 

Orange, Guult, Grvnt, Blaat og Violet. 

Det Stof hvoraf Prismet bestaaer, og Størrelsen 

af den brydende Vinkel gjor Intet til Sagen; 

Farverne følge altid hinanden i den samme Orden, 

og det farvede Billede har altid sit stærkeste Lys 

ved det Gule. Giver man Prismet fvrfljeMge 

Stillinger vil Længderetningen af det brudte Bil

lede altid vende henimod S, og nærmest ved S vil 

det Rode vise sig.

Anbringer man i den Skjerm, som opfanger Billedet, 

en lille Aabning paa det Sted, hvor f. Ex. det Gronne ligger, 

ville nogle Lysstraaler trænge igjennem den. Lader man 

disse træffe et andet Prisme ville de vel brydes, men hvordan 

de end brydes fremkommer der kun Grent. Det Samme er 

Tilfældet med de andre Farver i Billedet, de kunne ikke yder

ligere forandres. Undersøger man imidlertid Sagen neiere, 

vil man finde, at de rode Lysstraaler, man lader trænge 

igjennem en Aabning i Skjærmen, blive brudt mindre stærkt 

end de orangefarvede, disse mindre stærkt end de gule o. s. v., 

og endelig de violette stærkest af alle. Dette Forhold giver 

os Gaadens Losning. Thi sæt at det hvide Sollys inde
holdt alle de omtalte Farvestraaler og at disse bleve fo'rstjellig 

stærkt brudte, saa vilde de netop ved at gaae igjennem Pris-
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met blive adflilte dewed, at de meest brydbare Straaler, de 

Violette, torn til at afvige meest, de mindst brydbare, de rsde 

mindst fra de indfaldende Straalers Retning. Det er imid

lertid vanskeligt at forestille sig hvorledes be hvide, de farve- 

frie Solstraaler kunne bestaae af saa stærkt farvede Bestand

dele; men at dette er saa, kan man overbevise sig om ved et 

simpelt Forsvg. Lader man nemlig de i Prismet brudte Lys- 

straaler falde paa en Straalesamler og opfanger de gjennem- 

gaaede Straaler der hvor Billedet af Prismet vilde falde, 

samles de adspredte Farvestraaler til et fuldkommen hvidt og 

farveløst Billede. Altsaa vil Foreningen af alle Farvestraa- 

lerne frembringe hvidt Lys og der et Zntet til Hinder for at 

betragte det hvide Sollys som sammensat paa en saadan 

Maade. Det kunde blot synes underligt at Farveblandingen 

netop er saadan at det Hvide fremkommer; men derved maa 

bemærkes at Banen gjsr meget til Sagen. Betragter man 

s. Ex. en Egn, igjennem et farvet Glas, vil man i Begyn

delsen tydeligt mærke den stemmede Farve, alle Gjenftande 

derved faae, men esterhaanden forsvinder dette Indtryk ganske. 

Ligesaadan gaaer det med vor kunstige Belysning. En Lys

flamme i Solflin har en stærk rsdguul Farve; men om Af

tenen, na ar den eneste Belysning kommer fra saadanne Flam

mer, mærker man jkke hvor stærkt farvet Lyset er.

225. Vi maae, for at undgaae Forvirring, her be

mærke, at man i daglig Tale med Ordet Farve betegner tre 

forfljellige Ting. Deels forstaaer man nemlig ved Farve de 

eiendommelige Farveindtryk, som vi Alle kjende, men som 

det vilde være umuligt at forklare os nærmere over. Vi ere 

enige om at kalde en vis Rose rod, men at beskrive, hvori 

Forfljellen bestaaer mellem Indtrykket af denne Rose og af 

een, vi kalde hvid, formaae vi ikke. Nogle Mennesker mangle 

Evnen til at fljelne imellem visse Farver f. Ex. Rosenrødt og 

Lysegrønt; Disput med dem om Farver føret til Intet. Deels 

benævnes ogsaa som Farve de forfljellige Farvestraaler, 

der adskilles ved Brydningen i Prismet. Naar der tales om
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røbe, blaae eller grønne Farvestraaler, menes ikke dermed Lys- 

ftraaler som have disse Farver, men Straaler, som bringe de 
Gjenstande, de belyse, til at frembringe det betegnede Farve- 

indtryk. Lader man saaledes nogle af de mindst brydbare 
Straaler fra Prismet trænge igjennem en lille Aabning i en 

Skjerm, ville alle de Gjenstande, som træffes af dem, synes 

røbe; intet andet Farveindtryk kan fremkomme i en saadan 

Belysning. Endelig betegner man ogsaa som Farver de for- 

fljellige Farvestoffer, der som Zinober, Indigo, Berliner- 

blaat o. s. v., sees med særegne Farveindtryk. Disse Stoffer have 
nemlig den Egenflab fortrinsviis at tilbagekaste visse Arter af 

Farvestraaler, hvorimod de andre næsten ganfle indsuges og 

forsvinde som Lys. Opfanger man det prismatifle Farvebillede 
paa et med Zinober malet Papir, seer man ikke andet end 

det Rode, Orangefarvede og Gule i Farvebilledet idet det 

nævnte Stof næsten flet ikke tilbagekaster det ©rønne, Blaae 

og violette Lys. Ligeledes vil et Papir malet med Berliner- 

blaat fim vise det Violette, Blaae og Gronne; men Intet 

af det Rode. Ere de farvede Legemer gjennemsigtige, hidrører 

det fra at Legemet kun lader visse Arter af Farvestraaler 

gaae igjennem sig; et rodt Glas kun de rode, et gront Glas 

ofte fim de gronne, saa at to saadanne Glas lagt sammen 

blive næsten Ulgjennemsigtige, da det ene fun lader de Straa

ler gaae igjennem, som det Andet holder tilbage. — Nogle 

farvede Glassorter og farvede Oplosninger lader to forfljeUige 

Arter af Farvestraaler gaae igjennem sig, f. Ex. gronne og 

rode, blaae og rode, medens de mellemliggende ganffe for

svinde. Et Legeme kaldes hvidt, naar det tilbagekaster alle 

Farvestraaler rigeligt og lige godt; det kaldes sort naar det 

tilbagekaster dem alle lige flet.

226. Vi have nævnt som de Farver, der vise sig ved 

Sollysets Adskillelse i Prismet de sex: Rodt, Orange, Guult, 

Gront, Blaat, Violet. Derved maa dog bemærkes at der 

ingen Adflillelser er at opdage i Farvebilledet, saa at de sex 

findes i mange Nuancer. Naar man ofte omtaler de syv
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Regnbuefarver hidrører dette fra Newton, som man flylder 

Opdagelsen as Sollysets Sammensætning. For at tilveiebringe 

Overeensstemmelse imellem Farverne og Tonerne indstjod han 

nemlig Indigo imellem Blaat og Violet, da man saa havde 

syv Farver ligesom syv Toner i Octaven. Indigo er imid

lertid ikke mere fremtrædende end nogen af de andre Farve

nuancer og er ikke andet end en Overgangsfarve fra Blaat 

til Violet, saa at der ingen Grnnd er til at beholde den.

R Skriver man de sex Farver i en Rundkreds, 

V O jeer man snart, at de tre, Rodt, Gmllt og Blaat, 

B G en saadanne, som ikke fremkomme ved Blanding
0'' af andre, — hvorimod Orange er en Blanding

af Rsdt og Guult, Grsnt en Blanding af Gimlt og Blaat, 

og Violet en Blanding af Blaat og Rsdt. Da man nu kan 

sammensætte alle sex Farver til Hvidt, maatte man ogsaa 

kunne sammensætte det Hvide af de tre Farver Rsdt, Guult 

og Blaat, men da atter Gllult og Blaat give Grsnt, maa 

det Rode i Forening med en vis gren Farve give Hvidt og 

paa lignende Maade, Orange og Blaat, Gtmlt og Violet. 

To Farver, der i Forening give Hvidt, kalder man Svpple- 

mentfarver eller Udfyldningsfarver. Disse kan man 

finde ved at anstille Forsoget over Farvestraalernes Sammen

sætning til Hvidt. Naar man nemlig paa Skjærmen har op

fanget det hvide Billede og da foran Straalesamleren holder 

en tynd Stang tvers over Farvebilledet, saaledes at den hol

der de rode Lysstraaler tilbage, vil Billedet paa Skjærmen 

blive blaagront, men borttages den, hvorved det Node blan

des med det Gronne paa Skjermen fremkommer Hvidt. Lige- 

saa gaaer det, naar nogen af de andre Farveftraaler holdes 

tilbage, men Udfyldmngsfarverne til de Udeladte have andre 

Nuancer end dem, der findes i det prismatifke Farvebillede.

227. Betragter man igjennem et Prisma en hvid Fiir- 

fant paa sort Grund vil Billedet sees i en forandret Retning, 

da Lysstraalerne brydes; men saa fremkommer igrUnden ligesaa 

mange Billeder som det hvide Lys indeholder forfljellige Arter
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af Farvestraaler, og man forstaaer let, at det violette Billede 

bliver meest, det rode mindst forflyttet. Naar de yderste Bil

leder endnu gribe ind i hinanden, vil man fra Midten mod

tage alle Arter af Farvestraaler og der vil Billedet altsaa 

blive hvidt, men henimod Randene ville efterhaanden flere og 

flere Straaler komme til at mangle saa at Udfyldningsfarverne 

træde stem, og derfor vil Billedet nærmest ved Gsenstanden 

have en farvet Rand som inderst er guul og derfra gaaer 

over i det Rode, paa den modsatte Side derimod en Rand, 

som inderst er blaagrsn og derfra gaaer over i det Violette. 

En ubegrændset hvid Væg sees igjennem Prismet uden 

Farver.

228. Bed Forsøg, Newton anstillede over Lysets Farve- 

adspredelse, kom han til den Slutning, at Adspredelsen stod i 

Forhold til Brydningen, eller med andre Ord, at naar to 

Prismer bryde Lyset lige stærkt, ville de ogsaa adsprede Farve- 

straalerne lige stærkt, det vil sige frembringe lige lange Farve

billeder. Det blev imidlertid senere af Dollard viist, at dette 

ingenlunde var saa, og man har indseet, at det urigtige Re

sultat, Newton kom til, blot skyldes det tilfældige Valg af 

de Prismer, han brugte til Forsøget. Forholdet er saadan; 

naar man af Vand, Kronglas, Terpentinolie og Flintglas 

(det vil sige blyholdigt Glas) danner Prismer, der bryde 

Lyset lige stærkt og man opfanger Farvebilledeme i saa stor 

en Afstand at Farvebilledet fra Vandprismet er 10 Tommer 

langt, vil Kronglasset give et Farvebillede paa11*/r, Terpen

tinolien et paa 12*/s og Flintglasset et paa jl?1/» Tommers 

Lcengde. Ved en passende Formindflelse af de tre sidstnævnte 

Prismers brydende Vinkler kunde man bringe dem alle til at 
give lige lange Farvebilleder, men her indtræffer det mærkelige 

Forhold, at de mellemliggende Farver, da ikke vilde ligge paa 

samme Steder og navnlig vilde Flintglasprismet bringe det 
Gvle til at falde nærmere ved det Rede end noget af de 

Andre. Heraf bliver Folgen at man flet ikke kan flutte fra 

Brydningen af een Art af Farvestraaler til en andens, uden
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forsaavidt den Farvestraale som i eet Stof brydes stærkere end 

en anden ogsaa i alle andre Stoffer vil brydes stærkere.
Sliber man nu to Prismer, eet af Flintglas og eet af 

Kronglas, som frembringe lige lange Farvebilleder, lægger 

dem sammen med de brydende Vinkler til modsat Side, som

i Figuren K og F, og lader dem træf

fes af hvidt Sollys i Retningen SM, 

saa vil dette adflilles i Kronglaspris- 

met; men efter Brydningen i Flint- 

glasprismet ville de rode og de violette 

Straaler atter blive indbyrdes parallele 

og forlade det sammensatte Prisme i

Retningerne V og R, altsaa brudte i en saadansRelmng som 

om Kronglasprismet alene havde virket. Hvis nu det samme 

fandt Sted med alle andre Farvestraaler, at de forlob Flint-

glasprismet i parallele Retninger vilde man igjennem det 

sammensatte Prisme see et brudt men fUldkommen farvefrit 

Billede. Ganske noie kan Parallelismen dog fun opnaaes for 

to Arter af Farvestraaler saa at der bliver svagt farvede Rande 

tilbage, men ved et passende Valg af Prismer kan man gjore 

dem næsten umærkelige, hvorfor et saaledes sammensat Prisme

kaldes farvefrit, achromatifl. Et Kronglasprisme, hvis 

brydende Vinkel er 25°, sammensat med et Flintglasprisme 

med en brydende Vinkel af 12° vil næsten ophæve Farve- 

adspredelsen og bringe Lysstraalerne til at afvige en Vinkel af 

5Vs Grad fra den oprindelige Retning.
229. Af Lysstraalernes forskjellige Brydbarhed forftaaer

man, at en Lindse ikke kan give et ganske skarpt Billede af

en Gjenstand, der 

Udsender forstjelligar- 

tede Lysstraaler. Naar 

nemlig en Lindse L, 

forener de rode Straa

ler, der udgaae fra et Punkt i dens Axe i r, ville de violette, 

som brydes stærkere, allerede forenes i Punktet v. Opfanger
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sig en lys Plet, som i Midten er rodguul, ved Randen vio

let, opfanger man den i v, vil Midten være blaagron, Ran

den rod. Den lyse Plet vil aabenbart blive mindst, naar 

Skjærmen anbringes ved SS, men Randen bliver dog stærkt 

purpurfarvet. Saaledes vil ethvert andet PUnkt i Gjenstan- 

den afbildes som en farvet Plet, hvad der naturligvlis vil 

frembringe megen Utydelighed. Plettens Størrelse foreges 

tilligemed Lindsens Diameter, men enten Brændviden er stor 

eller lille beholder den samme Størrelse, og da Billedet voxer 

tilligemed Brændviden vil Utydeligheden blive mindre ved 

Linsen med ftor end med lille Brandvide, naar Diameteren 

er den samme.

Denne Linsernes Farveadspredelse kan imidlertid næsten 

ganfle hæves ved at forbinde to Linser af forfljelligt Stof 

med hinanden. Vil man saaledes skaffe sig en farvefrie Straale- 

samler, kan man sammensætte en Straalesamler K af Kron

glas og en Straalespreder F af Flintglas, hvor 

natmligviis begge Lindsers Brændvider maa være 

note afpassede. Man vil da indsee, at en Lys- 

straale, som gaaer igjennem den sammensatte 

Linse vil brydes vaa lignende 'Diaabe, som i det 

farvefrie Prisme, faa at Billedets farvede Rande, 

fim ville være meget svage. En endnu ft em Farvefrihed 

kunde opnaaes ved at sammensætte tre eller fire Linser af for- 

skjellige Glassorter; men da der ved enhver Overflade tilbage

kastes noget Lys, der altsaa gaaer tabt, anvender man næsten 

aldrig saadanne.

Ved to Linser af samme Glassort kan man rigtignok 

ikke opnaae nogen fuldstændig Farve- 

frihed; men dog noget nær, idet to 

Linser a og b knnne stilles i en saa- 

dan Afstand fra hinanden, at, naar 

man holder Diet ved O, de farvede 

Billeder af et Punkt 1, alle komme
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til at ligge i en ret Linie, som peger hen imod Midten af 

Dieaabningen og saaledes ogsaa for ethvert andet Punkt. 

Deraf folger at det violette Billede af en Gjenstand seet fra 

det rette Sted ganske vil fljule det rode og alle de andre 

farvede Billeder, saa at man fta ethvert PUnkt i Billedets

Flade modtager alle Arter af Farveftraaler og Farveindtrykket 

forsvinder, blot med den Undtagelse, at da Billederne ligge i 

forfljellige Afstande fra Diet, sees de ikke alle lige tydeligt 

paa een Gang.

230. Fsrend vi gaae over til at omtale Indretningen 

og Brugen af de Redskaber, hvorved vort Syn kan skjærpes, 

maa vi nu nærmere betragte Indretningen af vort Die, øm 

hvilket vi alt have sagt, at det kan sammenlignes med et morkt 

Kammer, paa hvis indre Væg fremkommer et Billede af de 

udvortes Gjenstande, og at Diets Figur gjor det til en Straale-- 
samler, saa at de Lysstraaler, der udgaae fta eet Punkt af 

Gjenstanden, forenes til et Punkt af Diets Baggrnnd, hvorved 

Billedet bliver starp begrændset og tydeligt. Der er imidler

tid saa Meget, der skal opnaaes, at en nærmere Bestridelse 

af de indre Dele, for saa vidt de have Indflydelse paa Bille

dets Dannelse, er nødvendig.

Hosstaaende Figur forestiller en 

vandret Gjennemsnit igjennem et Men

neskes hoire Die seet ovenfra. Diet 

er næsten kugleformigt og for største 

Delen bedækket af en tyk, hvid, haard 

Hinde, Senehinden, men paa den for

reste Side er det stærkere ubbuet og

paa denne Deel bedækket af en gjennemsigtig Hinde, Horn

hinden, igjennem hvilken Lysstraalerne trænge ind i Diet. 

Paa Indersiden er Senehinden overtrukket med Aarehinden, 

hvori Udsondres et sort Farvestof, som hindrer Lyset i at 

trænge ind fta Siden. Seenerven træder ind i Diet ved N 

og udbreder sig indenfra Aarehinden som en tynd Skaal, den 

saakaldte Nethinde. Bag ved Hornhinden ligger Krystallinsen
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1/ som bestaaer af Lag ligesym et Leg, og man har fundet at 
de inderste af disse Lag bryde Lyset stærkere end de yderste. 

Linsen er indesluttet i den saakaldte Linsekapsel, ved hvis Rand 

den er heftet til Diets Jnderflade. Imellem Linsen og Horn

hinden befinder sig den saakaldte Vandvædfle; Rummet imellem 

Linsen og Nethinden optages af det saakaldte Glaslegeme, et meget 
fiint Cellevæv, hvis Celler ere fyldte med en vandagtig Bædske, 

Glasvædsken, saa at det hele Cellevæv tilligemed de øvrige 

indre Dele af Diet ere i hot Grad gjennemsigtige. Paa Lin

sens forreste Flade ligger en ringförmig Hinde i i, den saa

kaldte Regnbuehinde, eller Iris; igjennem hvis Midte Oienaab- 

ningen eller Pupillen o tilsteder Lysstraalerne Adgang til Diet.
Tænker man sig nu et Straalepunkt i en passende Af

stand foran Diet, indseer man-, at den Straalekegle, som 

træffer Hornhinden, vil brydes saa at Straalerne komme til 
at lobe sammen. Det er imidlertid kun den midterste Deel 

af denne brudte Straalekegle som trænger ind i Diet, da 

Regnbuehinden holder Randstraalerne, der ikke noiagtigt for

enes i samme Punkt som de midterste Straaler, tilbage. De 

Lysstraaler, som trænge igjennem Oieaabningen træffe paa 

KrystaUinsen, som da dens Brydningsforhold kun er lidt stene 

end Vandets, som den paa begge Sider er omgivet af, kun 

lidet samler Straalerne; men da de inderste Dele af den 

bryde Lyset stærkere end de yderste, ophæver den den Feil i 

Brydningen, som vilde fremkomme ved Hornhindens Figur. 

Den sammenlobende Lyskegle vil da forenes i et Punkt af 

Nethinden, og der frembringe et Lysindtryk. Vi have alt tid

ligere omtalt, at der paa Nethinden dannes smaa omvendte 

Billeder af belyste Gjenstande foran Diet, og gjort opmærksom 

paa Grunden til at Indtrykket dog bliver opret. Diet har 

imidlertid nogle smaa Biindretninger, der ere i hoi Grad 

mærkelige. Regnbuehinden, hvis Farve er blaae eller bruun, 

er nemlig ved Randen af Oieaabningen forsynet med en ring

förmig Muflel, som ved Sammentrækning indsnevrer Pupillen. 

Denne Muflel er virksom uden vor Villie og indsnevrer
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Pupillen naar Diet træffes af et stærkt Lys, udvider den der

imod naar Lyset er svagt, hvorved man bliver sat istand til 

at see i meget forfljellig Belysning.

Af de ftemsatte Love for Lysstraalernes Brydning i Lin

ser, indseer man, at naar Diets Dele vare ganfle uforander

lige, vilde der paa Nathinden hin kunne dannes lydelige Bil

leder af Gjenstande i en vis bestemt Afstand; men det er 

bekjendt nok, at man kan see tydeligt i meget ulige Afstande, 

og heri ligger allerede et Beviis for at Diet kan afpasses 

efter Afstanden. Et yderligere Beviis herfor kan man let 

flaffe sig. Holder man nemlig en Bog saa langt fra sig, man 

kan, uden at dog Skriften bliver utydelig, tuffer det ene Die 

og da nerrmer Bogen tit den halve Afstand fra Diet, ville 

Bogstaverne i Begyndelsen være ganfle utydelige efter kort 

Tids Forlob sees tydelige; men man mærker tillige, især ved 

Gjentagelse, at Diet anstrcrnges derved. Man har længe væ

ret uvidende om, hvilken Forandring der foregik i Diet, men 

den nyere Tids Undersøgelser have viist, at det er Krystallin

sen, som ved et Tryk fra Randen gjsres stærkere udbuet, navn

lig paa den forreste Flade, naar Gjenstanden rykkes nærmere 

til Diet.

Ikke alle Dine besidde i samme Grad denne Evne til 

at afpasse sig efter Afstanden, ligesom ogsaa de Afstande, i 

hvilke man seer tydeligst, ere meget sorskjelligf for forfljellige 

Dine. Et sædvanligt Die læser tydeligst i en Afstand af 8 

til 10 Tommer, men kan tillige læse i en Afstand af fire til 

fem Fod. Et nærsynet Die seer fun tydeligt i en mindre 

Afstand, og Gmnden hertil er som oftest, at Hornhinden er 

stærkere udbnet end sædvanligt, saa at Diet samler Lysstraa- 

lerne for stærkt. Nærsynethed er altsaa ingen Svaghed ved 

Diet, men kun en usædvanlig Figur. Manglen kan afhjælpes 

ved huulflebne Briller,, der bringer de fra et fjernt Punkt 

kommende Straaler til at spredes stærkere. De Fjemsynede 

have en for lidt udbuet Hornhinde, Diet er ikke istand til at 

forene de Straaler, der komme fra et nærliggende Punkt og
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Manglen maa afhjælpes ved Udbnede Briller. Nærsynethed 

forekommer hyppigst i en yngre Alder, Fjernsynethed i en 

mere fremrykket. Vanen gjor særdeles meget tit Sagen og 

ligesom man ved at læse i utilbørlig lille Afstand i kort Tid 

kan blive nærsynet og da ved Briller gjyre Feilen Uforbederlig, 

saaledcs kan ogsaa et nærsynet Die ved stadigt Ophold i det 

Frie, navn ligt Paa Seen, hvor det stadigt vænnes til at svge 

fjerne Gjenstande, i hoi Grad rettes.

Af egentlige Feil ved Diet, betragtet som optisk Redskab, 

kunne mange forefalde, vi flulle her blot nævne nogle faae. 

Undertiden har Hornhinden eller Linsen ikke lige Krumning i 

alle Retninger; Deraf folger, at et Punkt betragtet i den Af

stand, hvori det sees tydeligst, viser sig som en Streg, som 

er desto længere jo storre Feilen er. Billedet kan da aldrig 

blive tydeligt; men Feilen kan afhjælpes ved et Brilleglas, 

hvis ene Side er sieben efter en Cylinderflade, den anden 

huul, Plan eller Udbuet efter Diets Beskaffenhed i det Hele. 

I Glaslegemet danner sig ofte Uklare Udsondringer, der kaste 

Skygge paa Nethinden og derved give Anledning til morte 

Pletter af forftjellige Former, der viser sig, naar man vender 

Diet imod en lys Gjenstand. Ikke sjeldent taber Linsekapse

len sin Gjennemsigtighed, og naar denne Feil har Udviklet sig 

stærkt, bliver Diet blindt. Sygdommen kaldes den graae 

Stær, og helbkedes ved at fjerne Linsen; men da Diet derved 

kommer til at Undvære eet af sine Midler til at samle Lys- 

straalerne, maa Manglen erstattes ved stærkt Udbmde Briller. 

En anden Sygdom med et lignende Navn, den sorte Stær, 

er af ganske anden Art og hidrører fra Seenervens Svækkelse. 

Hos nogle Mennesker kan det sorte Farvestof paa Diets indre 

Side enten ganste mangle eller kun findes i ringe Mængde, 

Sidevæggene blive da gjennemskinnende, Nethinden belyses 

over det Hele og Billederne paa den opfattes kun svagt. 

Derfor see saadanne Mennesker kun flet i stærkt Lys, medens 

de i Tusmørke see lige saa godt som andre.

Den sterste Deel af Nethinden er modtagelig for Lys-
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indtrykket, kun det Sted, hvor Seenerven træder ind er ganfle 

blindt, og kaldes derfor det blinde PUnkt. Det ligger, som 

Figuren antyder, indad til paa Diet, og en Gjenstand, som 

frembringer sit Billede der, maa altsaa ligge udad til. Tyde- 

.ligt see vi tun i en meget lille Udstrækning. Naar man saa- 

ledes stiller sig i en Afstand af 4 til 5 Fod fra en trykt Bog 

og holder det ene Oie fast rettet imod et bestemt Bogstav, 

seer man end ikke Nabobogstaverne ganfle tydeligt. Denne 

Sneverhed i Synskredsen mærke vi dog fun lidt til paa Grand 

af Oinenes store Bevægelighed, der gjor det MUligt i en 

Umærkelig kort Tid noiagtigt at opfatte en ftor Mængde af 

Enkeltheder.

For at Lysindtrykket kan fremkomme behoves fun en me

get kort Tid, hvad man allerede kan jlutte deraf, at Lynet, 

som dog bevnsligt ikke varer *2000 Semnd gjm saa stærkt 

Indtryk paa Diet, og en sædvanlig electrisk Gnist, kan, fljondt 

den tydelig sees, neppe vare Vi00 af denne Tid. Men er 

Lysindtrykket fleet, vedvarer det nogen Tid men sorskjelligt 

efter Styrken og Varigheden. Binder man en Gled i en 

Snor og i'nurrer den hurtigt rrmdt, seer man en heel lys 

Kreds, fordi Lysindtrykket, man har modtaget fra eet Pnnkt 

af Kredsen ikke har tabt sig fvr Globen er kommen tilbage 

til samme Sted. Paa samme Forhold beroer for en stor 

Deel det stjonne Skuespil, Fyrværkerierne afgive, da man 

istedetfor de enkelte Gnister seer lange lysende Linier, Gnisterne 

gjennemlobe altsaa en langt større Rigdom af Ild end den, 

som virkelig er tilstede. Stirrer man paa en Lampeflamme, 

og efter nogen Tids Forlob vender Diet bort og enten vender 

det hen imod en mork Væg eller luffer det, seer man i flere 

Minuter et Billede af Flammen, som efterhaanden taber jig, 

og medens det svinder, flere Gange flifter Farve. Solen 

frembringer det samme i endnu hoiere Grad og en oieblikke- 

lig Betagtning af den nedgaaende Sol er allerede tilstrækkelig 

til at fremkalde et langvarigt Lysindtryk paa Rathinden. 

Forsvget er imidlertid heist fladeligt for Diet, og man maa
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derfor være meget vaersom dermed. Newton som ved sine 

Forssg havde udsat Diet meget for Sollysets Virkning, blev 

længe plaget af dette Solbillede, og knnde fmft blive det 

qvit, da han indefluttede sig i et merkt Værelse i tre Dage. 

At Nethinden trættes ved Lysindtrykket viser fig ogsaa derved, 

at naar man ved de foregaaende Forssg vender Diet mod en 

lys Gjenstand, istedetfor at luffe det, seer man et merkt Bil

lede af Flammen eller af Solen, et Tegn til at de Dele af 

Nethinden', som have modtaget det lyse Billede, ikke mere er 

saa modtagelige for Lyset som de andre. Noget lignende 

fremkommer ogsaa ved Farverne. Stirrer man meget paa en 

rod Gjenstand paa hvid Gmnd og da tager den bort, seer 

man ligesom en gren Skygge af Gjenstanden paa den lyse 

Grund; thi det Sted af Nethinden hvor det rode Billed blev 

dannet er ved den længere Indvirkning blevet mindre mod

tageligt for det rode Lys end for de andre Farver, og den 

hvide Grund maa altsaa paa dette Sted af Nethinden .frem

kalde Fornemmelsen af Billedets Udfyldningsfarve. Det er 

mærkeligt, at en fortsat Stirren paa farvede Gjenstande efter« 

haanden bringer Farveindtrykket til at bleges, eller endog 

ganfle forsvinde, medens Lysindtrykket vedbliver. Blot en 

Blinken med Diet er imidlertid tilstrækkeligt til at fremkalde 

Farveindtrykket igjen.

Ligesom Evnen til at opfatte Toneforfljelligheden er og

saa Evnen til at fljelne Farverne meget ulige fordeelt. Manye 

have blot vanskeligt ved at stjelne imellem Farverne og kunne 

ikke gjore Forfljel paa rosenrødt, lyseblaat og lysegraat, hvor

imod andre flet ikke modtage noget Indtryk -af de yderste rode 

Farvestraaler, og de kunne da i Regelen ikke vel stjelne imel

lem Rodt og Grønt. Denne Svaghed i Farvesandsen kan 

Undertiden være Udviklet til en fuldstændig Mangel, saa at 

Vedkommende f. Ex. ikke kan stjelne de modne Kirsebær fra 

Bladene paa Træet fsr han kommer saa nær, at han kan see 

Formen, og i det Hele siet ikke har nogen Forestilling om 

hvad Farveforfljel vil fige.
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Der er endnu eet Forhold, vi maae omtale noget nær

mere. Skjondt vi see med to Dine og altsaa modtage Ind

trykket af to Billeder, see vi dog kun enkelt. Man har for

klaret dette paa forskjellige Maader, blandt andet saaledes, at 

man kun seer med eet Die ad Gangen, men det er let at vise 

det Fejlagtige deri. For det Forste mærker man ved at 

holde det ene Die lukket en hot Grad af Uhjælpsomhed, der 

kim ved Ovelse kan fjernes, idet man rigtignok seer Gjen- 

standene tydeligt, men let griber feil naar man vil tage Noget. 

Men desUden kan man endnU tydeligere overbevise sig om; 

at begge Dine ere i Bmg paa een Gang. Stiller man nem

lig et brændende Lys op i en Alens Afstand fra sig-, og 

foran Lyset i en Afstand af omtrent Vs Alen holder en Pen 

eller noget Lignende, vil man ved at see paa Pennen blive 

to Billeder af Lysflammen vaer, af hvilke det til Hsire sees 

i det hsire Die. Henvender man derimod Opmærksomheden 

paa Lysflammen, vil man see to Billeder af Pennen, af hvilke 

det til Hoire sees af det venstre Die. Seer man paa et 

PUNkt imellem Flammen og Pennen, vil man see to Billeder 

af dem begge. Naar vi altsaa i det daglige Liv ikke lægge 

Mærke til at Gjenstandene give os dobbelte Billeder, er det 

fordi dette netop ikke er Tilfældet med den Gjenstand, vi be

tragte, og Billederne af de andre ikke tydeligt opfattes af os. 

Betragter man Em, som afvexlende seer paa nærmere og fjer

nere Gjenstande, vil man let see, at han bestandig vender 

begge Dines Axer henimod det Sted, han betragter, saa at 

de Indtryk, der falde i Oieaxen altsaa fun opfattes enkelte, 

paa lignende Maade som en Pen, holdt imellem to Fingre 

paa sædvanlig Maade, kun opfattes som enkelt, skjondt den 

gjer Indtryk paa ganske forfljellige Steder af Hilden. — 

Men vilde vi da ikke kunne see lige saa godt med eet Die 

som mod to? Langtfra; men man indseer i Almindelighed 

ikke hvortil de to Dine tjene. Tænker man sig imidlertid, at 

en Gjenstand befinder sig i en ikke for stor Afstand foran 

Dinene, saa vil man let indsee, at Billederne i de to Dine

16
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ikke blive eens. Betragter man Gjenstandens nærmeste Pnnk- 

ter maa Oieaxerne danne en stene Vinkel med hinanden, end 

naar man betragter de fjerneste, og denne Forandring i Die- 

axernes indbyrdes Retning gjor os det muligt at bedømme 

det betragtede Punkts Afstand fra os. See vi et Malene 

hvori Perspektivet er fejlfrit, kan det dog ikke komme til at 

skUffe os fordi vi ved at see med begge Dine overbevise os 

om, at alle Pnnkter i den malede Flade ligge i den samme 

Afstand, og det er forst, naar vi ved at luffe det ene Die 

derove os Evne til at bedemme Afstanden, at Skuffelsen kan 

indtræde. Udforer man derimod to Tegninger af den samme 

Gjenstand, den ene saaledes som denne vilde sees med det 

hoire Die, den anden som den vilde sees med det venstre, 

kunne de, betragtede paa rette Maade gjore samme Indtryk 

som Gjenstanden selv. Til at opnaae dette tjener Wheatstones 

Stereoskop, fom kan indrettes paa flere Maader; een af disse 

to Tegninger a, a' lægges ved Siden af 

hinanden og betragtes igjennem to Prismer 

P og p', hvis brydende Vinkel ikke maa 

være for stor. Ved Brydningen ville 

Straalerne trænge ind i Dinene o og o', 

fem om begge Billeder befandt sig i A. 

Som oftest bruger man istedet for Prismer 

to Halvdele af en ssnderflaaren Straale- 

famter, hvorved Billedet forstørres. Et 

Exempel fllllle vi anføre. Billedet a kan 

Flade Linien cs er draget fra 

MidpUnktet; men ogsaa en 

Cirkel fra hvis MidpUnkt Li

nien cs er draget lodret mod 

Cirkelfladen, det Hele seet fra 

venstre Side. Billedet a' kan 

forestille den samme Figur seet

forestille en Cirkel, i hvis

fra hoire Side, men saalænge man betragter disse Billeder 

paa almindelig Maade, har man intet Middel til at see hvad
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Meningen er. Lægges Billederne ind i Stereoskopet og be

tragtes der, seer man kun een Cirkel, ovenover dens Mid- 

punkt, langt nærmere Diet seer man eet PUnkt s, fra hvilket 

Linien cs er draget ind imod Cirklen. Byttes Billederne 

om, saa at a sees med heirs, a' med venstre Die vil Punktet 

s sees hiinsides Cirklen. For den hvis Dine ere indbyrdes 

meget forfljelttge vil Skuffelsen vanskeligt indtræde. Land

stabstegninger og Portrætter ndforte og betragtede paa en 

saadan Maade give et hoist tillokkende Skue.

231. Gjenstande, som enten ere meget smaa eller paa 

Grnnd af deres store Afstand kun give smaa Billeder i vort 

Die kunne vi ikke see eller ikke skjelne tydeligt Uden kunstige 

Hjælpemidler, optiske Redskaber. Disse gaae ud paa, ved 

Hjælp af Linser eller Hunlspeile at danne et Billede af Gjen- 

standen, der synes storre end denne selv, de vigtigste skulle vi 

omtale.

Forstorringsglasset (Luppen) er en Samlelinse, som tje

ner til at frembringe et noget forstorret Billede af smaa 

Gjenstande. Gjenstanden A holdes noget indenfor Linsens

Brændpunkt, saa at Billedet a bliver 

opret og forstmret, men indbildt. Diet 

O holdes lige bag ved Linsen og Af

standene maae være saaledes afpassede 

at Billedet dannes i den Afstand fra

Diet, hvori man seer tydeligst. Forstorringen vil da blive 

desto sterre jo mindre Linsens Brcendvide er, og den vil tem

melig nær være angivet ved Forholdet imellem den tydelige 

Synsvide og Linsens Brændvide. Var saaledes Synsviden 

10 Tommer og Linsens Brændvide */< Tomme vilde Billedet 

blive omtrent 40 Gange saa stort som Gjenstanden. Deraf 

folger dog ikke at man ved Hjælp as et saadant Glas kan 

see Gjenstande som ere 40 Gange mindre end dem, man kan 

see med blotte Dine; thi Linsens Feil foraarsager altid nogen 

Utydelighed i Billedet, og desto mere jo stærkere Forstor

ringen er.

16*
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Forstsrringsglas med meget liden Brændvide kaldes 

et enkelt Mikroskop; det fordrer til Bmgen en egen Opstilling, 

deels fordi man ikke kan holde det tilstrækkeligt stille i Haan

den, deels fordi Gjenstanden maa stærkt belyses, da der igjen- 

nem den lille Linse hin trænger meget lidt Lys ind i Diet. 
Indretningen er forovrigt en lignende som ved de sammen

satte Mikroskoper. Til enkelte Mikroskoper har man med 

Held benyttet Linser af Diamant og Rubin da disse Stoffer 

bryde Lyset meget stærkt, men kmi have en ringe Farveadspre- 

delse. Vanskeligheden ved Slibningen har imidlertid forhindret 

deres hyppige Anvendelse.

232. Skal man bruge stærke Forsteninger foretrækkes 

det sammensatte Mikroskop. Ved dette hviler Gjenstanden a 

pa" et lille Bord som kan flydes frem 

eller tilbage og i Midten har en Aabning, 

saa at Gjenstanden kan belyses nedenfra 

om fornødent gjores. Mikroffopet selv, A, 

bestaaer af Objectivlinsen o, som kun har 

en meget kort Brændvide og som oftest er 

sammensat af flere farvefrie Linser, og Om- 

laret ved 0. Begge ere indfattede i et 

Ror, hvis Indre er sværtet for at ubetuffe 

alt fremmed Lys. Roret er opstillet paa 

en Fod saaledes at det kan hæves eller 

sænkes, hvilket som oftest fleer ved en

Tandstang og Drev. Sænkes altsaa det hele Ror til Gjen

standen kommer til at ligge lidet Udenfor Objectivets Brænd- 

vide, vil der ved a' dannes et omvendt og forstsrret Billede 

af Gjenstanden og dette vil atter blive forstorret ved at be

tragtes igjennem Omlaret, der altid er sammensat. Til 

samme Mikroskop hore som oftest flere Objectiver og Omla- 

lcu, foi at man, eftersom det gjores fornødent, kan bruge 

stærkere eller svagere Forsterring. Men i de fleste Tilfælde 

vilde Billedet blive meget morkt og Gjenstanden maa derfor 

belyses stærkere. Er den uigjennemsigtig fleer dette ved en
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Straalesamler, der opfanger og fortætter Himmellyset paa 

Gjenstanden, er den gjennemsigtig, belyses den nedenfra ved 

et HilUlspeil L og maa derfor hvile paa en Glasplade.

Erfaringen viser, at man opnaaer langt bedre Billeder 

af Mikroflopet naar det væsentligt er Objectivet, der frem

bringer Forstorringen og man har drevet det til brugbare For

storringer af 1000 til 1500 Gange. Undertiden finder man 

rigtignok Billeder som angives at forestille en Gjenstand forstørret 

en Million Gange; men dette Tal er saaledes at forstaae, at 

Billedets Overflade er saa mange Gange større end Gjenstan- 

dens, hvorved Diameteren af Billedet fim bliver 1000 Gange 

forstorret.

233. En anden Art af Mikroskoper ere Solmikrosko

perne, der væsentligt blot bestaae af en Linse med lille Brænd- 

vide. Gjenstanden anbringes ganske lidt Udenfor Brænd

punktet og Billedet opfanges da paa en hvid Skjcerm i flere 

Alens Afstand fra Linsen. Var da Gjenstandens Afstand fra Linsen 

1 Linie og Skjærmens Afstand fra den 5 Alen eller 1440 Linier 

vilde Gjenstanden vise sig 1440 Gange forskerret, men for at Billedet 

skal funne sees, maa Værelset være ganske merkt og Gjenstanden 

meget stærkt belyst, hvilket fleer ved at lade en Straalesamler op

fange Solstraalerne og fortætte dem Paa Gjenstanden. Denne Art 

af Mikroskoper har det Fortrin, at Billedet kan sees af 

Mange paa en Gang men det bliver vanfleligt saa skarpt be- 

grcendset som ved et godt sammensat Mikroskop og brUges 

derfor ikke til noiagtige Undersøgelser. Istedetfor Sollys bru

ger man Undertiden Lampelys, det saakaldte Drummondske Lys, 

frembragt ved at lade Kalk glvde i en KnaldlUftstamme, eller 

i de senere Tider det elektriske Lys, som vi senere komme til 

at omtale.

En lignende Indretning har det saakaldte Laterna magica, 

hvor Forstorringen fun er lille.

234. Til at vise fjerne Gjenstande større og tydeligere, 

end de synes med blotte Dine, bruges Kikkerten, hvoraf man 

har forfljellige Indretninger, der dog alle gaae Ud derpaa
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at der af Gjenstanden dannes et Billede og dette Billede 

betragtes igjennem et Ocular. I Almindelighed frembringes 

det forste Billede af en Samlelinse, men ved nogle Kikkerter, 

de saakaldte Speilteleskoper, fleer det ved Hjælp af et Huul- 

speil. Vi ville forst betragte de sædvanlige Kikkerter.

Den hollandske eller Galilæifle Kikkert, opfunden omtrent 

1609, bestaaer af en Samlelinse som Objectivglas og en 

Spredelinse som Ocular. Vender man Objectivet A henimod en 

fjern Gjenstand vil der omtrent i en Afstand lig Brændviden 

dannes et omvendt og formindsket Billede af den, saa at 

Billedet vilde dannes i o' n', naar man fra Objectivets

Midte seer Gjenstandens overste Punkt i Retningen Ao, det 

nederste i Retningen An. Men foran dette Billede er det 

straalespredende Ocular B anbragt, der bringer de Straaler, 

som vilde lobe sammen i o' til at spredes, som om de Udgik 

fra n", dem, der vilde lobe sammen i o' til at spredes som 

om de Udgik fra o", idet nemlig Lysstraalen Bo', hvis den 

fandtes, vilde gaae ubmdt igjennem Linsen og det indbildte 

ForeningspUnkt for de Straaler, som vilde lobe sammen i n' 

altsaa maa ligge i denne Linie. Holder man nu Diet tæt 

bagved B vil man i n" o" see Billedet af Gjenstanden som 

vel ikke er større end denne, men sees under en storre Syns
vinkel og derfor giver et storre Billede i Diet. Man seer 

let, at Kikkerten viser Gjenstanden opret. Jo storre Objecti
vets og jo mindre Ocularets Brændvide er desto mere for
storrer Kikkerten; men man anvender ikke disse Kikkerter til 

at frembringe stærke Forstorringer, fordi man kun overseer et 

lidet Rum i den, og dette har« atter den Grund, at Straale-
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keglerne, idet de forlade OcUlaret strax spredes og meget snart 

stilles saa langt fra hinanden, at de yderste ikke trænge ind i 

Oieaabningen, og jo mere Kikkerten forstorrer desto stærkere 

er denne Adspredelse. Theaterkikkerter ere indrettede saaledes, 

men forstørre i Almindelighed kun 2 til 5 Gange.

235. Den astronomifle eller Kepplerfle Kikkert har der-, 

imod et straalesamlende Ocular, Billedet o'n', som Objectivet 

danner af Gjenstanden fremkommer virkeligt og dette Billede 

betragtes igjennem den forstorrende Ocularlinse B, hvorved

Billedet o" n" sees under en større Synsvinkel end Gjen

standen selv. En saadan Kikkert viser da Gjenstandene om

vendte og Forstorringen er desto stærkere jo ftørre Objectivets 

og jo mindre Ocularets Brændvide er. Den er noget længere 

end en Galilæisk Kikkert med samme Forstorring, men har 

det Fortrin for denne, at alle de Lyskegler som træde ud af 

Omlaret overskjære hinanden ved h, og kunne altsaa trænge 

ind i Oieaabningen, naar denne anbringes ved Overskjærings- 

punktet, som ligger der hvor det Billede, OcUlaret danner af 

Objectivet, falder.

Da den astronomifle Kikkert giver omvendte Billeder af 

Gjenstandene, er den ikke beqvem til at betragte Gjenftande 

paa Jorden. Dertil bruges den terrestriske Kikkert, hvis Ocu

lar man kan betragte som et sammensat Mikroskop med ringe 

Forstorring igjennem hvilket det af Objectivet frembragte om

vendte Billede betragtes og viser sig igjen omvendt, altsaa 

Gjenstanden opret. Denne Art as Kikkerter bruges sjeldent 

til at betragte Himlen, da det storre Antal af Linser i OcU

laret, som oftest sire, svækker Lyset temmelig stærkt.
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236. Bed Speiltelefloperne er det et Htmlspeil, der 

frembringer Billedet af Gjenstanden, hvilket Billede da betrag

tes igjennem et sædvanligt Omlar; men der maa træffes en 

særegen Anordning for at ikke Iagttagerens Hoved skal 

komme imellem Gjenstanden og Speilet. Dette kan f. Ex.

skee paa den af Newton foreflaaede Maade, hvor AB er 

Himlspeilet anbragt paa Bnnden af et ved den anden Ende 

aabent Ror, hvis MUnding MN vender henimod Gjenstanden. 

Af denne vilde Speilet danne et omvendt Billede nm; men 

forend dette dannes, træffe de tilbagekastede Lyskegler et plant 

Speil CD, der danner en Vinkel af 45 Grader med Rorets 

Axe, og tilbagekaster dem hen imod Rorets Side, hvor Bil

ledet dannes i n'm' og betragtes igjennem Ocillaret E. 

Andre Indretninger, hvorved det Samme opnaaes, vilde det 

blive noget vidtløftigt at beskrive.

237. Da man begyndte at forfærdige storre Kikkerter, 

mærkede man at de led af betydelige Feil, idet Billedet altid 

var farvet, og som Folge deraf Utydeligt. For at gjore denne 

Feil saa ringe som muligt, maatte man give Objectivet en 

meget stor Brændvide, og man brugte Kikkerter paa 130 

Fods Længde eller endog mere; men et Ror af saadan Længde 

vilde blive altfor Uhandeligt; man opstillede derfor Objectivet 

paa et Mastetræ og brilgte egne Indretninger til at stille det 

og Ocularet. Newton forsogte at befrie Linserne fra Farve- 

adspredelsen; men af de Forjog, han anstillede, kom han til 

det Resultat, at det var umuligt, og anvendte derfor sin 

Omhn paa Indretningen af Speiltelestoper. Forst da Dolland 

havde viift Muligheden af at fjerne Linsernes Farveadspredelse,
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kunde en betydelig Forbedring af Kikkerten opnaaes, og det er i 
Særdeleshed Fremnhofer og efter hans Død det af ham oprettede 

„Institilt" som have forfærdiget de fortrinligste. De storste 

Kikkerter som ere Udgaaede derfra have et Objectiv paa 15 

Tommers Diameter og forstørre indtil 1800 Gange. Den 

aldre Herschel og Lord Rosse have tilvejebragt langt større 

Speilteleskoper idet Herschels havde et Speil paa 4 Fods 

Diameter og omtrent 40 Fods Brcendvide, Lord Rosses et 

Speil paa G Fods Diameter og 60 Fods Brcendvide. Her

schel drev Forstorringen til 5000 Gange. Bed saa store In

strumenter er Opstillingen af særdeles ftor Vigtighed, da den 

mindste Rystelse vil vise sig saa stærkt, at Billedet bliver 

ganske Utydeligt.

238. Bi have hidtil omtalt Lyset som om det for

planter sig, men ikke nærmere angivet dets Hastighed. Gali- 

læi forsøgte-rigtignok at maale denne, men kom ikke til noget 

Resultat, da de Afstande, han benyttede bleve gjennemlobne 

af Lyset i kortere Tid end han var istand til at iagttage. 

Det var forst den danske Astronom Ole Romer, hvem det 

lykkedes ved astronomiske Iagttagelser at maale Lysets Hastig

hed. Planeten Juppiter har nemlig sire Maaner, as hvilke 

de inderste ved hvert Omlob komme ind i Planetens Skygge 

og derved blive Usynlige.for os, de formørkes. Havde man 

nu af Iagttagelserne beregnet Maanernes Omlobstider med 

tilstrækkelig Noiagtighed, kunde man for de folgende Tider 

forudsige disse Formørkelser; men Romer fandt, at naar For

Udsigelsen indtraf naar Jorden var i sin mindste Afstand fra 

JUppiter, kom Formørkelsen t andre Stillinger af Jorden saa- 

meget desto senere efter det beregnede TidspUnkt som Jorden 

var kommet længere bort fra Juppiter, og var Jorden i sin 

storste Afstand derfra, belob Forsinkelsen sig til omtrent 16Vs 

Minut. Denne Forsinkelse forklarede Otomer ved den storre 

Bei, Lyset har at gjennemlobe, og hvis denne Forklaring var 

rigtig, maatte det bruge 16Vs Minnt til at lobe tvers over 

Jordens Bane eller S1/» Minut for at komme fra Solen til
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os. Da nu Solens Afstand fra Jorden er omtrent 21 Mil

lioner Mile, maatte Lyset gjennemlode omtrent 42000 Mile i 

eet Secund. Hvor Utrolig end en saadan Hastighed synes, 

vise dog andre Erfaringer, at Romers Anftnelse var rigtig, og 

i de senere Aar er det endogsaa lykkedes Franstmændene 

Fizeau og Foucault at maale Lysets Hastighed ved Forsog, 

idet de lode Solstraalerne træffe et Speil, som dreiedes meget 

hurtigt rUndt, 1500 Gange i Secnndet. De derfra tilbage

kastede Straaler afveg i Retningen noget fra de indfaldende. 

Af Afvigelsen lod Hastigheden sig beregne og Resultatet stem

mede fuldkomment overeens med det, man har udledet af astro

nomiske Iagttagelser.

Den saaledes fundne Lysets Hastighed er saa stor, at 

den ganske overgaaer vor Forestillingsevne. Den er nemlig 

over 900000 Gange stone end Lydens Hastighed, og medens 

Lyset tilbagelægger Veien fra Solen til Jorden i 81/» Minut, 

vilde Lyden dertil bruge omtrent 14 Aar, og en Dampvogn 

i fult) Fart vilde forst have Udfort saa lang en Reise efter 

300 Aars Forlob. I Sammenligning med de uhyre Stræk

ninger, Lyset har at gjennemlode er Hastigheden imidlertid 

endda ikke saa stor; thi for at komme fra Solen til den 

fjerneste af de Planeter, vi kjende, vil Lyset allerede behove flere 

Timer, for at komme fra den nærmeste Fixstjerne til os, be

hovet det 3 Aar, og der er ingen Tvivl om, at Lyset fra de 

fjerneste Fixstjerner, vi med vore Kikkerter ere istand til at 

skimte, behover flere Tnsinde Aar for at naae os, saa at vi, 

hvis det var os muligt at fljelne Enkeltheder paa disse fjerne 

Kloder vilde see dem ikke som de ere, men som de vare for 

Aartusinder siden.

(239. Allerede Hnyghens opstillede den Formodning, at 

Lyset ligesom Lyden bestaaer i en Bølgebevægelse; men me

dens det er Luftens Svingninger som frembringe Lyden, maa 

man tænke sig Lyssvingningerne at foregaae i et Stof, 

som opfylder hele Verdensrummet, og som man har kaldet 

LE th er en. Lysets retlimede Forplantning og dets Tilbage-
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kastning folge ligefrem af en saadan Antagelse, og' Lysets 

Brydning kan forklares deraf, naar man antager, at Lysbol

gerne forplante sig langsommere i de gjennemsigtige Legemer 

end i Luften, hvad FoucaUlt ogsaa ved Forseg har viist at 

være Tilfældet. De forstjellige Farvestraaler maae da be

tragtes paa lignende Maade som Toner af forfljellig Hoide, 

og navnlig maae de rode Lysstraaler hidrøre fra langsommere 

Svingninger end de violette.

Denne Maade at betragte Lyset paa viser sig ogsaa at 

være rigtig derved, at man under visse Omstændigheder kan 

frembringe Morte ved at lade to Lysstraaler træffe sammen. 

Lader man saaledes Solstraalerne trænge ind igjennem en 

lille Aabning i et morkt Værelse og i Lyskeglen anbringe en 

smal Skyggegiver, f. Ex. en Strikkepind, saa vil der i Skyg

gen af den vise sig afvexlende morte og lyse Striber, idet 

Lysbolgerne fra Siderne trænge ind i Skyggen og ligesom 

Lydbølger og Vandbolger frembringe Interferens. Ligeledes 

skylder de Farver, som vise sig paa Sæbebobler og andre 

meget tynde Hinder, Interferensen deres Oprindelse idet de 

to Bolgerækker, som ere tilbagekastede fra de to Sider af 

Hinden forstærke eller svække hinanden eftersom den ene har 

gjennemlobet et lige eller et ulige Antal as halve Bolgebreder 

mere end den anden, og dette beroer atter deels paa Hindens 

Tykkelse og deels paa Bolgebreden. Da nu Svingnings

tiden, altsaa ogsaa Bolgebreden er forfkjellig for forstjellige 

Farvestraaler, kunne ikke alle paa samme Tid forsvinde og 

derfra hibroret det smUkke Farvespil. Vi fumie her dog kun 

antyde disse Forhold og maae indftrænke os til at meddele, 

at man har været istand til at made de forstjellige Farve - 

straalers Bolgebreder og fundet den for det yderste Rode)'/»«»» 

Linie, for det yderste Violette kun Vssoo Linie. Men her 

som ved al anden Bølgebevægelse maa der i hvert Secund 

Udfores ligesaa mange Svingninger som den af Lyset i samme 

Tid gjennemlobne Vei indeholder Bolgebreder, og man kom

mer til det forbausende Resultat, at der i det yderste Rode
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Lys hvert Secnnd • udfores 448 Billioner Svingninger og i 

det yderste Violette 811 Billioner, saa at de langsomste 

Lyssvingninger ere 12500 Millioner Gange hmtigere end de 

hurtigste Lydsvingninger, eller for at udfore ligesaa mange 

Svingninger som det Rede Lys Udforer i eet SecUnd, maatte 

den hoieste Tone klinge omtrent i 400 Aar.

240. Der er dog en væsentlig Forfljel imellem Lys

svingningerne og Lydsvingningerne; thi medens disse foregaae 

i den Retning, hvori Lyden forplanter sig, flee hine lodret 

paa Lysstraalernes Retning. I det sædvanlige Lys foregaae 

de paa Lysstraalerne lodrette Svingninger til alle Sider, men 

i visse Tilfælde blive de alle indbyrdes parallele, og man 

siger da, at Lysstraalerne ere polariserede. Dette kan s. Ex. 

stee derved at Lyset tilbagekastes Under en vis Vinkel (34 Vs 

Grad) fra et sværtet Glasspeil, og man kan vise, at de til

bagekastede Lysstraaler da have forfljellige Egenskaber til for- 

fljellige Sider. Lader man nemlig de tilbagekastede Lysstraa

ler træffe et andet sværtet Glasspeil Under samme Indfalds

vinkel som det forste, ville de tilbagekastes naar begge Til

bagekastninger ffee i samme Plan; men flnlde den anden Til

bagekastning stee i et Plan lodret paa det, hvori den forste er 

foregaaet, ville ingen Lysstraaler tilbagekastes fra det andet 

Speil. Ogsaa her maae vi holde os til denne forte Antyd

ning for ikke at falde i altfor stor Vidtløftighed.

241. Fortiden den egentlige belysende Virksomhed har 

Lyset ogsaa andre, navnlig staaer det i et meget inderligt 

Forhold til Varmen, hvorom senere Talen stal blive, men 

desnden har det egne chemiste Indvirknings. Saaledes kan 

en Blanding af Chlor og Brint henstaae lang Tid i Morte 

uden at nndergaae nogen Forandring; men i Dagslyset for

ene de sig langsomt med hinanden til Saltsyre, og det fnlde 

Sollys foraarsager endog saa hmtig en Forening at den fore- 

gaaer med Explosion. I Dagslyset Udaande Planterne Ilt 

og indaande Kttlsyre medens det Modsatte finder Sted i 

Morket. At det er Lyset, der foraarsager dette kan man vise
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ved at lægge gronne Blade i kulsyreholdigt Vand, Udsætte 

dem for Sollyset og anbringe en med Vand fyldt Glasklokke 

over dem. Der stiger da Lllftbobler op fra Bladene, og har 

man samlet en tilstrækkelig Mængde af denne Lllft kan man 

let overbevise sig om, at det er Ilt. Mange faste Legemer 

forandres i Lyset; saaledes bliver det hvide Chlorsolv sort ved i 

nogen Tid at være Udsat for Lyset; Jodsolv og Bromsolv 

Undergaae lignende Forandringer. Overtrækker man et Papir 

med hvidt Chlorsolv og lader det prismatiffe Farvebillede 

ialde derpaa vil det efter nogen Tids Forlob være sort, men 

det er væsentlig de Dele af Papiret, som have været belyste 

af blaae og violette Vtraaler, som exe sværtede, medens de 

eode og gule Straaler ikke have frembragt nogen Forandring. 

En lignende Forfljel viser sig ogsaa-imellem de forfljellige 

Farvestraalers Virkning ved alle andre chemifle Nirkninger af 

Lyset.

242. Paa Lysets chemifle Virkning gmnder sig en egen 

Kmist, den saakaldte Photographie (Lystegning), som rig

tignok i vor Tid Udfores paa mange Maader. Den ferst 

bekjendte Fremgangsmaade skyldes Daguerre, hvoraf Navnet 

Daguerreotype. En solvpletteret Kobberplade, som maa være 

meget vel renset, Udsættes for Dampene af Jod, hvorved der 

Zaunes et tyndt Lag af Jodsolv. Den saaledes behandlede 

Plade opstilles i et merkt Kammer saaledes at det Billede, 

en StraalesaAler frembringer af den Gjenstand, som skal af- 

bildes, salder paa Pladen. Efter nogen Tids Forlob er Ly

sets Indvirkning paa Jodsolvet tilstrækkelig, og Pladen imd- 

drages da Lysets Indvirkning. Der er dog Intet at see 

endnu. Forst naar Pladen har været Udsat for Indvirkningen 

af Qvægsolvdampe kommer Billedet frem, men vilde forsvinde 

ved at Udsættes for Dagslyset. Det maa forst lægges i en 

Oplosning af Kogsalt eller Undersvovlsyrligt Natron, derpaa 

afvadskes med reent Land og kan da ikke længer forandres. 

Ded at gjennemtrænge Papir rued foranderlige Sosvsalte og 

behandle dem paa lignende Maade tilvejebringes endnu smuk-
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kere Lystegninger; thi DagUerreotypen maa paa Gmnd af 

Sølvpladens Blankhed betragtes i en vis Belysning, naar 

Billedet ikke stal vise sig forkeert, det vil sige med Lys for 

Merke og omvendt. Vi kunne lmidlertid ikke her gaae ind 

Paa Bestridelsen af de mange Fremgangsmaader, og det saa 

meget mindre som vi fim meget lidet kunne forklare dem. Vi 

flulle blot bemærke, at Lystegningerne Udmærke sig ved en 

overordentlig Troskab, der gaaer i de mindste Enkeltheder, saa 

at de godt taale at betragtes igjennem Forstorringsglas. To 

paa rigtig Maade optagne Lystegninger betragtede i et Ste

reostop, giver det meest fuldkomne Billede af en Gjenstand, 

man kan onske sig.

Varmen.

243. Vi have nævnt, at Lyset er ledsaget af Varme- 
virkninger, hvorom man let kan overbevise sig ved at stille et 

passende Thermometer i Lysstraalerne. At Varmen kommer 

straalende saavelsom Lyset, sees deraf, at Sollyset en klar 

Vinterdag opvarmer de Gjenstande, det belyser, medens Luf

ten siet ikke eller fim i en ganske ringe Grad bliver opvarmet. 

Men det er dog ikke blot Lysgivere som udstraale Varme 

ogsaa morke Legemer, f. Ex. en varm Kakkelovn gjore det. 

Stiller man sig nemlig i nogen Afstand fra en saadan, mær

ker man tydeligt en Opvarmning i Ansigtet; men saasnart 

en Skjerm sættes for, horer den hele Fornemmelse op, og det 

er altsaa ikke Lnften som er opvarmet, men en direkte Ind

virkning i Afstand.

244. Lader man Solstraalerne brydes i et Prisme, 

forfærdiget af et klart Stykke Steensalt, frembringes et pris- 
matifk Farvebillede ligesom ved et Glasprisme; men dette vil 

her, af Grunde som snart fhitte indsees, ikke gjore samme 

Tjeneste. Lader man de brudte Straaler falde paa et Ther

mometer, hvis Indretning vi senere f!uUe omtale, viser der 

sig en kjendelig Opvarmning, som er svag i det Violette, 

men bliver stærkere og stærkere, naar man nærmer Thermome-
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teret til det Rode, ja endog noget efter man er kommet ud 

af det Rode, og saa forst aftager igjen. Det viser sig altsaa, 

at Varmestraalerne brydes saavelsom Lysstraalerne, at de saa- 

velsom disse brydes forskjelligt; men at nogle Varmestraaler 

brydes svagere end de mindst brydbare Lysstraaler. Der 

fremstaaer nu ganske naturligt det Sporgsmaal, om der imel

lem Varmestraaler, som brydes forstjelligt, er en lignende 

Forfljel som imellem Farvestraalerne, og at dette virkeligt er 

Tilfældet, kan man vise. Holder man nemlig foran Thermo- 

meteret, som opfanger Varmestraalerne, en tynd Plade af 

Allun, vil den svække de meest brydbare Varmestraaler noget, 

men de mindst brydbare funne aldeles ikke trænge igjennem 

den, og den forholder sig tit Barmestraalerne ligesom et vio

let Glas tit Lysstraalerne. Paa lignende Maade forholder 

sig Glas og Band. En Plade af gront Glas vil derimod 

svække de meest brydbare Varmestraaler langt stærkere end de 

mindst brydbare, og forholder sig altsaa tit Varmestraalerne 

som et rodt Glas til Lysstraalerne. Derimod -vil en Plade 

af Steensalt lade alle Varmestraaler gaae igjennem sig i lige 

Grad, og det hvadenten den er tyk eller tynd, og forholder 

sig altsaa til Varmestraalerne som fuldkommen klart Glas til 

Lysstraalerne. Anstillcr man nu lignende Forsvg med Varme- 

givere af forftjellig Art, viser det sig, at de Varmestraaler, svagt 

ophedede Legemer som kogende Land udsende, gaae let igjennem 

det gronne Glas, aldeles ikke igjennem AllUN, hvorimod 

Varmestraalerne fra stærkt ophedede Legemer, som Flammen 

af en Olielampe, langt lettere gaae igjennem Allan, end 

igjennem gront Glas, saa man seer, at det kogende Vand 

alene Udsender de mindst brydbare Varmestraaler, Lampe

flammen tillige af de meest brydbare.

Allerede den daglige Erfaring viser at Varmestraalerne 

brydes; thi derpaa beroer netop Brændglassets Virkning.

Træffe Varmestraalerne en blank Overflade, tilbagekastes 

de ligesom Lysstraalerne, hvorfor det af et Hiullspeil frem

bragte Solbillede har en meget hoi Varmegrad, saa at brænd-
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bare Stoffer der let funne antændes, naar Spellet er nogen- 

lnnde stort. I Mangel af Solflin kan bet samme vises ved 

Hjælp af to HuUlspeile, som stilles i nogen Afstand ligeover- 

for hinanden. Anbringer man nemlig en Kurv med Glober 

ved Brændpunktet i det ene Speil, ville Varmestraalerne, som 

træffe Speilet, tilbagekastes indbyrdes parallele til det andet 

Speil, der vil forene dem ved sit Brændpunkt. . Her frem

bringes da saa hoi en Varmegrad, at Svovlstikker og Fyr

svamp meget let antændes endogsaa i en Afstand af en sex 

Alen fra Ildkurven.

244. Den Omstændighed, at Varmestraaler og Lys- 

straaler folge ganske de samme Love, har fremkaldt den For

modning, at de ere eet og det Samme, altsaa Svingninger i 

Mtheren, og at disse Svingninger frembringe Lysfornemmelse 

naar de komme til at gjore Indtryk Paa Seenerven, Varme- 

fornemmelse naar de gjore Indtryk paa de almindelige Fole

nerver. Men herved fremkommer den Vanskelighed, at der jo, 

som vi have feet, ere Varmestraaler, som ikke gjore Indtryk 

paa Diet, det var nemlig Tilfældet med de mindst brydbare; 

men Vanskeligheden hæves let; thi da Diet for storste Delen 

bestaaer af Vand, der fim i meget ringe Grad gjennemtrænges 

as disse Straaler, indsees det, at de ikke t’mjne naae ind til 

Seenerven og altsaa ikke gjore Indtryk der. I disse Straa- 

ler maae Mhersvingningerne være langsommere end i det 

yderste Rode.

Man vil af denne Betragtning forstaae, hvorfor Lege

merne ved stærk Ophedning blive glodende. Thi efterhaanden 

som Varmegraden stiger, fremsender Legemet bestandigt mere 

og mere brydbare Straaler, som omsider funne trænge ind 

til Diets Baggrund, og der frembringe Fornemmelsen af det 

mindst brydbare Lys. Udsender Legemet endnu mere brydbare 

Straaler, vil det, son. Erfaringen ogsaa viser, nærme sig mere 

og mere til den ftlldkomment hvide Glodning, som indtræffer, 

naar Straaler af alle Arter udgaae fra Legemet.
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245. Uagtet ethvert Legeme Udsender desto flere Varme- 

straaler jo hoiere dets Varmegrad er, kan man ikke sige at 

Legemer med lige Varmegrad Udstraale lige stærkt. Bringer 

man f. Ex. Vand til at koge i en Metalflafle, hvis ene Side 

er sværtet, og man i lige Afstande paa begge Sider anbringer 

passende Thermometere, vil det, som staaer overfor den svær

tede Side, opvarmes langt stærkere end det andet. Metal som 

er Poleret blank med et Poleerstaal Udstraaler langt mindre 

end naar det er poleret med PoleerpUlver, og saaledes be

handlet Metal endnU mindre end fernisseret.

Udsættes et Legeme for Paavirkning af Varmestraaler, 

ville nogle kastes tilbage, nogle Undertiden trænge igjennem 

Legemet, men en Deel vil forsvinde som Varmestraaler, de 

ind sn ges i Legemet og frembringe enOpvarming, som ri nie - 

ligviis hidrører derfra, at Svingningerne i Varmestraalerne 

meddeles til de legemlige Dele. Legemernes Evne til at indsuge 

Barmestraalerne er ligesaa forfljellig somEvnen til attldsende dem,og 

man har funbet at begge staae noiagtigt i Forhold til hinanden. 

Man overbeviser sig let om Legemernes forfljellige JndsUgnings- 

evne f. Ex. ved at lægge to Jernplader, hvoraf den ene er 

poleret, ben anden malet sort, i Solskin. Efter nogen Tids 

Forlob vil den sidste være saa stærkt ophedet, at man neppe 

kan holde Haanden paa den, medens ben forste fuit er ganske 

lidt opvarmet. Heri ligger Grunden til at man foretrækker 

lyse Klæder om Sommeren. Af samme Grund vil ogsaa et 

Biinaandsthermomeler stige mere i Solskin end et Qvægsolv- 

thermometer og medens man i BrændpUnktet af et HllUlspeil 

kan frembringe meget hoie Varmegrader, kan man dog ikke 

bringe en lille Klump Tin til at smelte, fordi Barmestraalerne 

tilbagekastes derfra.

246. Alle Legemer udstraale Varme, men de, som Ud

straale mere end de modtage, blive askjolede, de derimod, som 

modtage mere end de Udstraale, opvarmes. Naar derfor flere 

Legemer, som befinde sig i hinandens Nærhed, bevare deres 

Varmegrad er det fordi der er Ligevægt imellem den ud-

17
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straalede og den modtagne Varme. Man kalder denne Til

stand Udvexlings Ligevægt. Opstiller man to Brændspeile 

overfor hinanden og anbringer i Brændpunktet af det ene et 

Thermometer, i Brændpunktet af det andet et Stykke Is, vil 

Thermometeret synke, ikke fordi Isen Udstraaler KUlde, men 

fordi Thermometeret Udsender flere Varmestraaler til Isen end 

det modtager derfra.

247. Varmevirksomheden kan altsaa forplantes ved 

Straaling, hvor da de fjerne Legemer blive opvarmede Uden 

at den RUmopfyldning, Straalerne gjennemløbe, bliver det. 

Men Forplantningen kan ogsaa stee paa en anden Maade. 

Opvarmer man den ene Ende af en Metalstang, vil den lidt 

efter lidt blive opvarmet over det Hele, saaledes at de Dele, 

som ligge nærmest Varmekilden blive stærkest og tidligst op« 

hedede. Man siger da at Stangen leder Varmen. De Le

gemer i hvilke Ledningen foregaaev forholdsviis hmtigt kalder 

man gode Varmeledere, dem, hvori Varmen knn meget van- 

fleligt forplantes, flette. Til de gode Varmeledere hore navn

lig Metallerne, men de lede ikke alle lige godt, hvorom man 

kan overbevise sig ved at overtrække Stænger med lige Længde 

og Tykkelse, men af forskjellige Metaller med Vox og ophede 

dem eens ved det ene Ende. Voxet vil da smelte nærmest 

ved Varmekilden, men vaa en Kobberstang vil ben smelte 

paa et længere Stykke end paa en Jernstang, og paa denne 

atter paa et længere Stykke end paa en Blystang. Glas, de 

fleste Steenarter, de organise Legemer, Haar, Fjer o. s. v. 

cre siette Varmeledere. Dædskerne og de luftformige Legemer 

ere saa flette Varmeledere, at man funbe tvivle paa at de ledede 

Varmen, og naar de endda kUnne opvarmes temmelig hmtigt, 

er Grunden ben, at de ved Opvartningen sættes i Strøm

ninger saa at alle de enkelte Dele efterhaanden Udsættes for 

Varmekildens Paavirkning. Af denne Grund ere ogsaa de 

porose Legemer, der indeholde megen Luft som Afle, Kulstøv, 

Dllun, o. s. v. overordentlig flette Varmeledere, da den i 

dem indeholdte Luft ikke kan komme i frie Stramninger.
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Da de flette Larmeledere i hot Grad vanskeliggjort 

Varmens Forplantning, funne de tjene til at beflytte Lege

merne baade imod Afkjoling og imod Opvarming. Til vore 

Vinterklæder soge vi derfor saa flette Darmeledere som mu

ligt, VandPUmper omgive vi om Vinteren med-Straa. Lige

ledes omgiver man Is med siette Larmeledere for at be

vare den Sommeren over. Blandt flere Legemer, som have 

lavere Varmegrad end vort Legeme, ville de bedre Varme

leder- ved Berøring synes koldere end de andre fordi de hm- 

tigere borttage Varmen fra os. Ere Legemerne derimod 

varmere end vort Legeme, ville de bedste Varmeledere synes 

varmest fordi de hmtigst afgive Varme til vort Legeme.

248. Blander man lige Dele koldt og varmt Vand, 

kan man let Udfinde hvad Barmegrad Blandingen vil faae. 

Saaledes vil i Pund Land til 10 Grader blandet med 1 

Pund Vand til 20 Grader give to Pund Vand til 15 Grader, 

den Varmegrad nemlig som ligger midt imellem de forrige. 

Men anderledes bliver Forholdet naar man blander forskjellige 

Legemer sammen. Sænker man f. Ex. en IernkUgle, som 

veier 1 Pund og er opvarmet til 20 Grader ned i 1 Pund 

Band til 10 Grader og rører godt om til Vand og Jern 

begge have samme Varmegrad, vil denne fun være 11 Grader, 

saa at Jernkuglen er afkjolet 9 Grader, men har ved den af

givne Varme fun opvarmet Vandet 1 Grad. Man kan deraf 

see, at der, for at opvarme 1 Prmd Band et vist Antal 

Grader, behoves 9 Gange saa meget Varme, som for at op

varme eet Prmd Zern ligesaa meget og man siger derfor at 

Jernets Modtagevne for Varmen (Varmecapacitet) er ’/» af 

Vandets. Fremdeles seer man, at et Pand Vand opvarmet 

til en vls Varmegrad, indeholder 9 Gange saa megen Varme som 

et PUnd Iern ved samme Varmegrad og man siger derfor at Jernets 

Varmefylde (specisifke Varme) er'/» af Vandets. Bestemmelsen 

af Legemernes Varmefylde kan stee paa flere Maader, men 

noiagtigst ved den her antydede. Dog er der neppe nogen Art

17*
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af Forssg, som vanfleligere fore til et ganfle noiagtigt Resultat, 

navnligt fordi man maa svrge for, at der siet Intet af Larmen 

gaaer tabt for Forsøget, saa det fun er ved en stor Mængde 

Forsigtighedsregler man kan opnaae et paalideligt Udfald.

Ved iaabwnne Forsøg har man fUndet at Legemernes 

Varmefylde staaer i et meget inderligt Forhold til deres 

chemifle Egenskaber, saa at Varmefylden er desto mindre jo 

storre Legemets chemiske Værdietal er, eller med andre Ord, 

at saadanne Vægte af de forskjellige Legemer, som svare til 

ligemange chemifle Grunddele, indeholde lige megen Barme 

ved samme Varmegrad.

Magnetismen.

249. Disse Iernertser have den Egenskab at tiltrække 

Jern, som bringes i deres Nærhed; de kaldes da Magneter 

og den Kraft, som findes hos dem, er det man kalder Mag

netisme. Det er i Særdeleshed Magnetjernstenen, en For

bindelse af Zerntveilte og Iernforilte, hos hvilken man finder 

denne Egenstab stærkt Udviklet, men kun ved enkelte Stykker, 

ingenlunde i de store Masser af denne Jernmalm, som fore

komme paa forskjellige Steder af Jorden. Stryger man 

hærdede Staalstænger med en Magnet, opnaae de den samme 

Egenflab uben at Magneten taber Noget af sin Kraft. De 

magnetiserede Staalstænger, som man kalder knnstige Mag

neter, ere i de fleste Tilfælde beqvemmere end de naturlige 

Magneter, da man kan give dem hvilken Form, man vil, og 

det er navnligt ved dem vl nærmere ville undersvge Lovene 

for Magnetismen.

250. Magnetens Tiltrækning virker paa Jern og Staal, 

i en ringere Grad paa Nikkel og endnu langt svagere paa 

Kobolt, Chrom og Mangan. Man harvet ogsaa paaviist 

Dirkninger paa alle Legemer, men saa svagt at det fun er 

ved de allerstærkeste Magneter, de lade sig paavise. Vi ville 

her væsentligt holde os til Lukningen paa Jern og Staal.

tiltrækningen yttrer sig allerede i en kjendelig Afstand
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og forringes ikke naar man imellem Magneten og Jernet 

indskyder Plader af Træ, Glas, Messing eller noget andet 

Stof, som ikke tiltrækkes af Magneten. Lader man Jernet 

komme i Bervring med Magneten, vil det, naar det ikke 

er for stort, bæres af den uben nogensinde at falde af.

Ingen Magnet vil dog paa alle Steder af sin Overflade 

virke lige stærkt; men prover man at bringe et lille Som i 

Berøring med forstjellige Steder af den, vil man snart 

finde at den langs ad en Linie, som gaaer randt omkring 

den, aldeles ingen Tiltrækning udover; men jo længere man 

gaaer bort fra denne Linie, desto storre er Virkningen. Den 

virkningslese Linie kalder man LigevægtsrUmmet og de Steder 

af Magnetens Overflade, hvor Tiltrækningen er stærkest, kaldes 

Magnetens Poler. De fleste Magneter have kun to Poler; 

men der findes ogsaa saadanne som have tre eller flere. Paa 

en regelmæssigt magnetiseret lige Staalstang er Ligevægts

rUmmet L i Midten og 

Polerne P, P' hver ved 

sin Ende. Den hele

Fordeling af Magnetkraften sees let, naar man dypper Mag

neten i Jernfiilspaaner og tager den op igjen. Spaanerne 

ville da hænge tykkest paa ved Polerne, medens Ligevægts

rummet bliver ganske bart.

Hvorvel man kan skaffe sig Magneter med saamange 

Poler, som man vil, er det Umuligt at faae en Magnet som 

kun har en Pol. Brækker man nemlig een Magnet som oven- 

staaende over ved L, faner hvert af de to Brudstykker een Pol 

ved hver Ende og et Ligevægtsmm i Midten, og hvor ofte 

man end fortsætter Sonderbrydningen bliver Brudstykkernes 

Magnetkraft dog altid fordeelt paa samme Maade.

251. Magnetens to Poler have forstjellige Egenskaber. 

Dette viser sig allerede naar man hænger en Magnet ns op, 

faaledes at dens Midte bæres af et Ztykke sammenboiet Pa-
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anden tynd Trciad; thi Magneten, som da 

kan dreie sig frit frem og tilbage, vil som be- 

kjendt stille sig omtrent i Nord og Syd; men 

vender man den om, vil den soge tilbage til 

den forrige Stilling. Den Magnetpol n, 

som peger mod Nord kaldes Magnetens Nord

ende, den anden s, som peger mod Syd, 

Sydenden.

Har man nu paa to Magneter mærket Nordende og Syd

ende, kan man let yderligere paavise Forskjel imellem Polerne. 

Ophænger man nemlig den ene af Magneterne paa samme 

Maade som for og da nærmer den andens Nordende til dens 

Poler, vil Nordenden frastødes, Sydenden tiltrækkes. Er det 

det derimod Sydenden, man nærmer til den ophængte Mag

nets Poler, vil dennes Nordende tiltrækkes, Sydenden frastsdes. 

Disse forfljellige Forhold kunne sammenfattes i den ene 

Lov, at eensartede Magnetpoler frastøde, forskjellige derimod 

tiltrække hinanden.

Men det er ikke nok at Polerne ere forfljellige, de ere 

endogsaa hianden aldeles modsatte. Lægger man nemlig to 

Magnetstænger sammen saaledes at de eensartede Poler ligge 

til samme Side, vil den samlede Magnet have storre Kraft, 

f, Ex. bære storre Vægt end hver af de enkelte. Lægges der

imod Magneternes forfljelligartede Poler sammen, Nordende ved 

Sydende og omvendt, er næsten al Virkning forsvimden, saa 

at forskjellige Magnetpoler ophæve hinandens Virkning og ere 

altsaa paa lignende Maade hinanden modsatte som Formue 

og Gjæld, Plus og MinUs.

252. Et Stykke Jern, som bringes i Nærheden af en 

Magnetpol, bliver selv til en Magnet; det kan nemlig bære 

smaa Stykker Jern, man bringer det t Berøring med. Er 

det en Nordende, man har nærmet Jernet tit, faner det nærmest 

ved den en Sydende, længst fra den en Nordende og man 

indseer deraf, hvorfor det tiltrækkes; thi da den i Jernet frem-
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bragte Sydende er nærmere ved den virkende Magnetpol end 

Nordenden, maa Tiltrækningen af den forste være storre end 

Frastødningen af den anden, og den hele Jernmassc tiltrækkes. 

Fjernes Jernet igjen fra Magnetpolen, taber det al Mag

netisme, hvorom man kan overbevise sig ved at nærme det til 

en lille ophængt Magnet, da det saa vil tiltrække begge 

dennes Poler.

Staalet forholder sig paa lignende Maade som Jernet; 

men de deri frembragte Magnetpoler ere, navnlig naar Staalet 

er hærdet, langt svagere end dem, som frembringes i Jernet. 

De Udvikle sig stærkere, naar man ved Stod, Slag, eller Gnid

ning frembringer Rystelser i Staalets Indre. Fjerner man atter 

Staalet fra den virkende Magnetpol, viser Forskjellen imellem 

det og Jernet sig i det Staalet for storste Delen beholder den 

deri fremkaldte Magnetkraft og altsaaa bliver til en fim (ti g 

Magnet.
253. For at forklare* disse forskjellige Forhold har man 

tænkt sig Magnetismen som en særegen Kraft, hvis Natur 

ikke nærmere kan angives, men som yttrer sig under to for- 

fljeUige hinanden modsatte Former, af hvilke enhver frastoder 

den eensartede og tiltrækker den modsatte Magnetkraft. Begge 

Magnetkræfter ere knyttede til de enkelte Dele af Jern, Staal 

og alle andre Legemer, ved hvilke magnetiske Virkninger kunne 

spores, og naar Jernet og Staalet i sædvanlig Tilstand ikke 

viser sig magnetisk, soges Grunden deri at begge Magnet

kræfter ere tilstede i lige Mængde og fuldkomment blandede 

med hinanden, saa at de ophæve hinandens Virkninger. I 

Magneten tænker man sig de to Magnetkræfter adskilte i hver 

enkelt Smaadeel, saaledes at alle disses eensartede Poler vende 

til samme Side, og de utallige Smaamagneter komme til at for

stærke hinanden. Da imidlertid de modsatte Magnetkræfter tiltrække 

hinanden, vilde de ikke kunne holdes adskilte, hvis der ikke var 

Noget, som forhindrede Gjenforeningen. Dette forestiller man 

sig som en Art Hindring imod Magnetkræfternes Bevægelse 

i Smaadelenes Indre, et Slags magnetisk Gnidmngsmod--



264

stand, som man har kaldet Coercitivkraft*), der fun findes i 

ganske ringe Grad hos det blode Jern; stærkest hos det hær

dede Staal og Magnetjernstenen. — Gaaer man ud fra en 

saadan Betragtning, indseer man let, at BrUdstykkerne af en 

Magnet beholde samme magnetiske Tilstand, som den hele 

Magnet havde, da det Hele beroer paa Ordningen af de 

Smaamagneter, hvoraf den bestaaer, man indseer, hvorfor 

Jern og Staal blive magnetiske i Nærheden af en Magnet

pol, da denne ved de forfljellige Virkninger paa de to mod

satte Magnelkræfter forstyrrer den ligelige Fordeling af dem i 

Legemet; men man indseer ogsaa at den hele Forklaring fim 

er lidet dybtgaaende, da den blot gaaer Ud paa at forklare 

en Magnet som en Sammensætning af Utallige Smaamagneter.

254. For at skaffe sig funfHge Magneter har man flere 

Fremgangsmaader, af hvilke dog de fleste gaae Ud paa at 

stryge en hærdet Staalstang med een eller flere Magneter. 

Staalstangen maa have en passenLe Grad af Haardhed; thi 

er den for blod, vil den ikke beholde den fremkaldte Magnet

kraft, er den for haard, vil den vanfleligt modtage nogen, men 

en almindelig Regel lader sig vanfleligt give, da ben pas

sende Haardhedsgrad synes at være forfljellig for forfljellige 

Arter af Staal. Er det fun en kort og tynd Staalstang, 

som stal magnetiseres kan man sætte den ene Pol af en 

Magnet paa Stangens ene Ende og føre ben hen til den 

anden, lvfte Magneten af og gjentage samme Operation flere 

Gange efter hinanden. Man maa blot altid lade Skroget gaae 

til samme Side. Den Ende af Staalstangen, hvorhen Stroget 

gaaer, faaer da en Magnetpol modsat ben, hvormed man stryger.

Er Staalstangen 

storre, maa en anden 

Fremgangsmaade bru

ges, naar en stærk og 

regelmæssig Magnet
kraft tilsigtes. Staalstangen N S lægges da paa et Bord, paa

*) Udtales Co-ercitivkraft.
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dens Midte stilles de to Sd.ygemagneter n s og s' n' i straa 

Stillinger Udad med de modsatte Poler nedad og drages nu 

hver Ud til sin Side, loftes af ved Enderne af Stangen, 

sættes paa ved Midten igjen, og Operationen gjentages til 

Staalstangen har modtaget saa megen Magnetkraft som mu

ligt. Ved S vil der fremkomme en Sydende, ved N en 

Nordende. Er Stangen tyk maa dens forfljellige Sider efter 

hinanden behandles paa samme Maade; ved Under Stryg

ningen at lægge S paa Nordenden af een Magnet og N paa 

Sydenden af en anden understøttes den magnetiserende Virk

ning. — Man har enbnu flere lignende Fremgangsmaader; 

men vi ville ikke videre omtale dem, da man nu ved langt 

lettere Midler, som senere flulle nævnes, kan flaffe sig meget 

kraftige Magneter. Har man flere svage Magneter, kan man 

let gjore den kraftigere. Havde man f. Ex. 12 Stænger, 

danner man af de sex to MagmtbUndter, hvori de enkelte 

Magneter ligge med de eensartede Poler til samme Side. 

Med disse to stærkere Magneter stryger man enhver af de til

bageblevne sex Stænger, danner derpaa af dem to BUndter 

med hvilke de forste sex Magneter stryges og endelig samler 

man alle 12 Magneter i eet eller 2 Bundter. En saaledes 

sammensat Magnet, som kaldes et magnetisk Magasin, bliver 

dog ingenlunde i samme Forhold stærkere som den indeholder 

flere Magnetstænger, da enhver Magnetpol \ sin Nærhed 

stræber at frembringe en modsat og de sammenlagte Magneter 

derved svække hinanden.

Uagtet en Magnet kan bevare sin Kraft saalænge det 

skal være, viser Erfaringen at den let taber sig ved Stod 

eller Rystelser na ar den ikke er udsat for en stadig magneti

serende Indvirkning. For at flaffe en saadan tilveie kan man 

f. Ex lægge to Magnetstænger ved Siden af hinanden med 

de modsatte Poler til samme Side og da tvers over Enderne 

lægge to Stykker blodt Jern, de saakaldte Ankere. De i 

Jernet fremkaldte Magnetpoler virke da tilbage paa Magne

terne og bevare deres Kraft. En Hesteskomagnet, det vil sige
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en Magnet, der har Form som et U, beskyttes ved et Anker, 

der lægges over Grenenes Ender.

De naturlige Magneter have ofte deres Poler fordeelte 

over en ftørre Udstrækning, saa at Virkningen paa hvert enkelt 

Punkt bliver svag. Den fan forstærkes ved den saakaldte 

Armering, som bestaaer i at man belægger enhver af Magnetens 

Poler med en Plade af blodt Jern, der Udad til har en 

fremspringende Knop, hvor da den fraftodte Magnetpol vil 

blive sammentrængt t et lille Rinn og altsaa virke meget stær

kere end Magnetens egen Pol. Man har troet, at en Mag

net bedst bevaredes, naar den bestandig bar en Vægt, men 

Erfaringen har viist, at dette ikke er Tilfældet.

255. Vi have allerede omtalt, at en Magnet som frit 

kan dreie sig i et vandret Plan, indtager en bestemt Stilling 

og med den ene Ende peger omtrent imod Nord. Den Vinkel, 

Magnetnaalen danner med Middagslinien, kaldes Misvns- 

ningen, Afvigelsen eller Declinationen og benævnes vestlig 

eller østlig efter den Side af Middagslinien, hvor Nord

enden befinder sig. Her i Landet er Misonsningen for Tiden 

omtrent 15 Grader vestlig. Et Plan, lagt lodret igjennem 

Magnetnaalens Retning, kaldes den magnetifle Meridian.

Afpasser man en Staalnaal, der kan dreie sig om en 

vandret Axe saaledes, at dens Tyngdepunkt ligger i Axen, og 

at den altsaa bliver i Hvile, hvilken Stilling, man sætter den 

i, og saa magnetiserer ben, vil ben ligegyldige Ligevægt være 

forstyrret idet Nordenden kommer til at pege noget nedad. 

Opstilles en saadan Maqnetnaal saaledes, at den kan dreie 

sig i den magnetifle Meridian vil den komme i Hvile naar 

den med den vandrette Linie danner en vis Vinkel, som man 

kalder Magnetnaalens Helding eller Inclination. Heldingen 

er hos os omtrent 68 Grader.

Disse Forhold vise allerede noksom, at Jorden udover 

en magnetisk Virkning og altsaa maa være en Magnet, der 

ldetmindste maa have to Magnetpoler, af hvilke den nordlige 

maa være eensartet med Magnetnaalens Sydende, den sydlige
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eensartet med Magnetnaalens Nordende. Denne Jordens 

Magnetisme kan endnu yderligere paavifes naar man holder 

en Stang af blodt Jern omtrent i den Retning, hvori Hel-- 

dingsnaalen stiller sig, thi da vil Stangens nederste Ende ved 

Jordens Indflydelse blive til en Nordende, den overste til en 

Sydende, hvorom man kan overbevise sig ved en lille Mag- 

netnaal, man kan bringe i Nærheden af den. Vendes 

Stangen om, stifte Polerne ftrax. Man kan endogsaa Paa 

denne Maade magnetisere lange tynde Staalstænger; man gjor 

da godt i at gnide eller banke dem med et Stykke Jern. 

Ildtænger, Dorhængsler og andre Jerngjenstande, der sæd

vanligt have en lodret Stilling vise sig næsten altid magneti

serede paa samme Maade.

Jordens Indvirkning paa en Magnet vil hverken drage 

den imod Nord eller Syd. Man kan see dette ved at 

lægge en Magnetnaal paa en Korkeprop, der flyder paa Vand; 

den vil da ftrax stille sig i den magnetiske Meridian, men lkke 

forandre sit Sted paa Vandets Overflade. Fremdeles viser 

det sig, at en Magnet veier netop ligesaameget efter Mag

netiseringen som for, og Jordens Magnetkraft vil altsaa 

hverken tiltrække eller srastode Magneten i sin Heelhed. Af 

disse Forhold kan man atter flutte, at MidpUnkterne for Jord

magnetismen maae ligge meget langt borte, da ellers Jordens 

nordlige Magnetpol i den nordlige HalvkUgle vilde tiltrække 

Magnetens Nordende stærkere end den vilde srastode sydenden 

og deraf vilde en Bevægelse mod Nord blive Folgen. Lige

ledes maae disse MidpUnkter ligge meget dybt Under Jordens 

Overflade.

Knnde man tilvejebringe en Magnet, hvis to Poler in

deholdt Magnetkræfterne i ulige Mængde, vilde Iordmagne- 

tismens Indvirkning paa den desuagtet foranledige en frem» 

stridende Bevægelse, og da ingen saadan nogensinde er iagt

taget, kan man deraf flutte, at begge Magnetpoler altid have 

Uge Kraft. Det kunde synes at stride herimod, at man ofte 

finder Magneter, hvis ene Pol kan bære en ftørre Vægt end
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den anden, men i saa Tilfælde vil Ligevægtsmmmet ikke ligge 

midt i Magneten, og det er let at indsee at Kraften maa 

sremtræde stærkest i den Pol, som er sammentrængt i det 

mindste Rum.

256. Iagttager man noie en vandret Magnetnaals 

Stillinger til forskjellige Tider, viser det sig snart, at den be

standigt forandrer sin Retning. Anstilles saadanne Iagtta

gelser hver Time i Dognet i en længere Tid, seer man, at 

Magnetnaalen i Reglen foretager en lille Vandring hver Dag, 

saaledes at Nordenden om Morgenen begynder at bevæge sig 

imod Vest, naaer den største vestlige Misvilsning noget efter 

Middag, da gaaer tilbage igjen, kommer til sit UdgangspUnkt 

om Aftenen og bliver rolig Natten over. Om Sommeren 

begynder Bevægelsen tidligere og ender sildigere end om Vin

teren og er i det Hele taget ftørre. Den hele periodiske Be

vægelse belober sig dog ikke til mere end faa Minuter, saa at 

Enden af en Magnetnaal, 10 Tommer lang, ikke vil bevæge 

sig mere end 1 s Linie. Foruden disse regelmæssige Bevæ

gelser indtræffe undertiden uregelmæssige, det vil sige saa

danne, for hvilke det ligesaalidet har været muligt at angive 

bestemte Love som for Vind og Veir. Disse funrte være 

langt storre end de regelmæssige og indtræde i samme Die

blik paa Steder, der ligge temmelig langt fra hinanden f. Ex. 

Nsala og Mailand. Man har funbet at de Uregelmæssige 

Svingninger navnlig indtræde samtidigt med Nordlys og at 

dette, hvis Forhold til Magnetismen antydes derved at den ly

sende Bue, det som oftest banner, ftaaer lodret paa den mag- 

netiffe Meridian, indvirker paa Magnetnaalene selv der, hvor 

det ikke kan sees. Man har saaledes i Paris iagttaget stærke 

Svingninger af Magnetnaalen paa samme Tid, som man i 

Christiania eller det nordlige Skotland saae Nordlys.

Ogsaa i Aarenes Lob forandrer Magnetnaalen sin Stil

ling men meget langsomt. I Slutningen af det sextende og 

Begyndelsen af det syttende Aarhundrede var Misviisnmgen 

hos os ostlig men bestandigt aftagende. Omtrent 1660
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Pegede Magnetnaalen lige mod Nord, Misviisningen blev der

efter vestlig bestandigt voxende, til den omtrent 1815 naaede 

I8V2 Grad. Siden den Tid har den været i Aftagende og 

vil rimeligviis t Aarhimdredernes Lob vedblive at forandre 

sig indenfor visse Grændser; men Iagttagelserne af disse 

langsomme Forandringer ere anstillede i en forholdsviis altfor 

fort Tid til at man kan vide noget Bestemt om dem i Frem

tiden, og da vi ikke kjende Aarsagen tit dem kan Theorien 

lkke erstatte den manglende Erfaring.

En Heldingsnaal, det er en Magnetnaal som angiver 

Heldingen, forandrer paa lignende Maade sin Stilling. I 

Dagens Lob udforer den en regelmæssig Bevægelse, hvis 

Love man rigtignok enbim lkke bestemt har udfundet. De 

uregelmæssige Forandringer indtræde paa lignende Maade 

som ved den vandrette Magnetnaal og staae i Forbindelse 

med Nordlyset. Naar dette er stærkt flyde lange Straaler 

Ud fra den lysende Bue og naae Undertiden, hos os rigtig

nok meget sjeldent, hoit op paa Himlen, hvor de lobe sammen 

i eet Punkt, den saakaldte Krone, der viser sig omgiven as 

en Straalekrands. Ved denne Krone er der det Mærkelige, at 

den ligger paa det Sted, hvor Himmelkuglen træffes as Hel- 

dingsnaalens Forlængelse opad. Fra det ene Aar til det 

andet forandres Magnetnaalens Holding, men siden Iagtta

gelserne begyndte har den kun været i Aftagende; dog er 

denne Aftagelse nu langsommere end tidligere og Hansteen 

har deraf beregnet at den vil ophore i Slutningen af dette 

eller Begyndelsen af næste AarhUndrede, hvorefter en For

øgelse vil indtræde.

Vi have her leilighedsvns omtalt Nordlyset paa GrUnd 

af dets magnetifle Forhold, men Mle ikke nærmere gaae ind 

Paa dette Lysphænomen, da man aldeles Intet vecd om Aar- 

sagerne dertil.

Jordens Magnetkraft er ikke altid den samme. Man 

kan overbevise sig derom ved at tælle det Antal Svingninger, 

en Magnetnaal Udforer i en bestemt Tid, og man indseer let,
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at Svingningerne maae blive desto hurtigere, jo stsrre Jor

dens Magnetkraft er. Man faaer rigtignok ved denne Frem- 

gangsmaade fun bestemt den Deel as Iordmagnetismen, som 

virker vandret, men af den og Magnetnaalens Holding, kan 

man let beregne den hele Kraft. Denne er lignende Foran

dringer Underkastet som Misvnsmng og Helding, men de 

folge meget indviklede Love.

257. Vi have hidtil bedomt Jordens magnetifle For

hold ved Iagttagelser Paa eet og samme Sted; men man 

behover ikke at reise langt for at finde baade Mlsviismng, 

HeldiUg og Kraftens Størrelse forandret. For at give et 

kort Overblik over Jordens magnetifle Forhold ville vi be

gynde med at omtale Heldingen. Ganske i Almindelighed 

vil Heldingen blive større jo mere man fjerner sig fra Wqva- 

tor, men dog saaledes at den bliver saa stor som mulig, det 

ml sige Magnetnaalen staaer ganske lodret i Boothia Felix i 

Nordamerika omtrent 300 Mile fra Jordens Nordpol. Dette 

Sted er det man kalder Jordens nordlige Magnetpol. 

Fjerner man sig derfra, aftager Heldingen og bliver 0 langs 

ad en Linie, der lober i Bugter rundt om Jorden, og som 

man har kaldet Jordens magnetiffe Wqvator. Den overfljæ- 

rer Jordens Wqvator i to Punkter, det ene i Bugten ved 

GUinea, det andet sonden for Beringsstrædet; den ligger i den 

gamle Verden paa den nordlige Halvkugle, hvor den naaer 

op til Sydspidsen af Arabien, medens den i Sydamerika 

gaaer sonden for Wqvator omtrent ved Porto Seguro, 240 

Mile fra Wqvator. Længere mod Syd sænker Magnetnaalens 

Sydende sig meet og nicer, og den vil atter staae lodret men 

i omvendt Stilling i et Punkt 330 Mile fra Jordens Syd

pol, sonden for Nyholland, hvilket PUnkt er Jordens sydlige 

Magnetpol.

For at danne sig et Overblik over Misvnsmngen paa 

forfljellige Steder af Jorden, kan man paa Kortet igjennem 

de Steder, som have samme Misvlisning drage Linier. Jor

den bliver da deelt i to Dele, af hvilke den ene indbefattende
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de sstlige Dele af Amerika, Atlanterhavet, Emopa, Afrika 

og det indiske Ocean har vestlig, den anden, som indbefatter Asien, 

det store Ocean, og den største Deel af Amerika, har østlig Mis- 

vilsnmg. Disse to Dele adskilles ved en Linie, langs hvilken Mag- 

netnaalen staaer i Nord og Syd. I den østlige Deel af Asien 

træffer man dog endnv en Strækning indesluttet af en Linie 

Uden Misvlismng, hvor Magnetnaalen afviger imod Vest, 

saa man seer, at de magnetiske Kræfter ingenlUnde ere regel

mæssigt fordeelte paa Jorden.

Med Hensyn til Magnetkraftens Størrelse maae vi an

give, at den i det Hele taget voxer fra Wqvator til Polerne, 

saa at den paa de Steder, hvor den er storst er omtrent 2 */« 

Gange saa stor som hvor den er mindst.

Efter de Iagttagelser, man har, viser det sig fremdeles, at 

Jordens hele System af magnetisk Kræfter ligesom dreier sig 

inden i Jorden fra Ost til Vest, men Underkastet mange For

andringer. Saaledes har man funnet overbevise sig om, at 

de Linier, i hvilke Magnetnaalen peger lige imod Nord, Un

der deres Vandring fra Ost til Vest ganske have forandret 

deres Figm.

Elektriciteten.

258. Naar man gnider et Stykke Glas, Lak, Svovl 

eller flere andre Legemer med en tor Ulden Lap, blive de elek

triske, det vil sige de faae den Egenflab at tiltrække lette Le

gemer som smaae Papirstrimler, Stykker af en Pennesane, en 

Tot BomUld eller andet Lignende, som bringes i Nærheden 

af dem. Navnet har sin Oprindelse fra elektron, det græske 

Navn paa Rav, det Legeme, hos hvilket man forst havde 

fUNdet den omtalte Egenflab. Har den Tiltrækning, det elek- 

triffe Legeme udover, varet lidt, gaaer den over til en Fra

stødning. Man kan bedst paavise disse Forhold ved Hjælp af 

en Kagle af Hyldemarv ophængt i et Silkespind. Den vil 

tiltrækkes stærkt af en gneden Lakstang, men strax efter fra

stødes. Frastødningen bliver ved til man har berørt Kuglen
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med Fingeren, saa tiltrækkes og frastødes den paa ny, og 

dette kan gjentages mange Gonge. Naar HyldemarvskUglen 

frastødes af det elektrifle Legeme, er den selv elektrifl, hvilket 

man kan see ved at nærme en anden paa samme Maade op

hængt Kagle til den, men Virkningen er svagere, end ben, 

Lakket Udover.

En stor Mængde andre Legemer end de nævnte blive 
ligeledes elektriffe ved Gnidning, og man kan istedetfor det 

Uldne Toi bruge mange andre Legemer til at gnide med Uden 

at -Virkningen udebliver; men nogle Legemer, navnlig Metal

lerne vise ved den omtalte Fremgangsmaade ingen Spor af 
Elektricitet. Dette ligger dog ikke deri at de ikke kunne blive 
elektrifle, men i et andet Forhold, vi strax stillte oplyse.

259. Anbringer man i Enden af et Glasror en Korke- 

prop, hvori en lang Metaltraad, som hænger tæt ned til 
Jorden, er befæstet, og man i Nærheden af Traadens ne- 

derste Ende ophænger en Hyldemarvskngle som den omtalte, 

vil denne, saasnart Glasroret gnides, tiltrækkes af Metal- 

traaden, igjennem hvilken altsaa Elektriciteten har forplantet 

sig, nden at biruge nogen kjendelig Tid. De Legemer, med 

hvilke dette er Tilfældet, kalder man gode Ledere for Elek

triciteten; saadanne ere, foruden Metallerne, Kul, (ogsaa 

Graphit, men ikke Diamant) sorskjellige Metalforbindelser, 

Vand, Syrer, Saltopløsninger og alle Legemer, som inde

holde en stor Mængde Fugtighed, som frist Træ, Kjod, Hor, 

o. s. v.; JordbUnden og det menneskelige Legeme lede ligele

des Elektriciteten paa Grimd af den Fugtighed, de indeholde. 

Befæstede man ved Korkeproppen i ovennævnte Forsøg en 

Silketraad istedet for Metaltraaden, vilde der forneden ikke 
vise sig Spor af nogen elektrifl Tiltrækning og Silken, der 

altsaa ikke tilsteder Elektricitetens Forplantning igjennem sig 

kalder man derfor en slet Leder eller Isolator. Slette 
Ledere ere ogsaa Glas, Poicellain, Lak, Harpix, Svovl, Rav, 

(5out|'cout Wdelstene, Pelsværk, Uld, ovntorret Træ Elsen- 

been, o. fl. Luften er en meget slet Leder.
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Hyldemarvskuglen maatte i det ferste omtalte Forjog 

være ophængt i Silkespind og ikke i en fim Metaltraad, da 

denne vilde bortlede Elektriciteten og Frastødningen Udeblive. 

En Berøring med Haanden bragte Kuglen tilbage til sin op

rindelige Tilstand, fordi Elektriciteten bortlededes til Jorden og 

udbredte sig over den. Man seer nu, at naar der fremkom 

Elektricitet i den Metalstang man holdt i Haanden, vilde den 

strax'bortledes til Jorden. Og det viser sig, at Metal, som 

anbringes paa et Skaft af et ikke - ledende Legeme, f. Ex. 

Glas, ved Gnidning bliver elektrisk som ogsaa alle andre 

Legemer. .

Har man til Hensigt at forhindre Elektriciteten fra at 

forlade et Legeme, maa det paa alle Sider omgives med

slette Ledere, eller, da Luften er en slet Leder, maa Legemet

hvile paa flette Ledere, og siges da at være isoleret. I fug

tig Luft lykkes elektrifle Forseg fim flet, men det er ikke fordi

Luften da leder, men fordi de isolerende Legemer over

trækkes med en Hinde af Fugtighed, og det er denne, der 

bortleder Elektriciteten. En foregaaende Opvarmning kan af

hjælpe denne Ulempe.

260. Ophænger man ved Siden af hinanden to Hylde

marvskugler i Silkespind og bringer dem begge i Berøring 

med en gneden Stang af Glas eller Lak, ville de frastøde 

hinanden. Berører man derimod den ene med en Glasstang, 

den anden med en Lakstang, begge gnedne med Uld, ville de 

tiltrække hinanden. Man seer deraf, at det er forfljellige 

elektrifle Kræfter, som frembringes i Glas og Lak, og man 

kan endogsaa vise, at disse to Kræfter ligesom de magnetiske 

ere hinanden modsatte. Har man nemlig berort den ene 

Kugle med Lakket, den anden med Glasset,, saa at de tiltrække 

hinanden, og man da lader dem komme i Berøring med hin

anden, ville de strax tabe ethvert Spor af Elektricitet, saa at 

de to elektrifle Kræfter ligesom de magnetiffe, ophæve hinan

den. Man er kommen overeens om at kalde den Elektricitet, 

Glasset fa aer ved at gnides med uldent Tei, for positiv

18
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(+ E), den, Lakket faaer ved at gnides med uldent Tsi for 

negativ (--- E). Meningen dermed er ikke at tilskrive den 

ene mere positive Egenskaber end den andeu, men blot at be

tegne at de, ligesom positive og negative Størrelser, ophæve 

hinanden.

261. Et elektrisk Legeme fremkalder ikke blot ved Be

røring, men ogsaa i Afstand elektrifle Kræfter i andre Legemer 

navnligt i Lederne. Lad ab forestille en Metalcylinder, som 

er isoleret paa en 

Glasfod, og ved 

hvi^ Ender to Par 

Hyldemarvskugler ere 

ophængte ved tynde 

Metaltraade. Naar 

man til denne nær

mer en gneden Lak

stang r, som altsa a

er negativ e lef trift ville begge Par Hyldemarvskugler give 

Udflag som del er antydet i Figuren, hvilket er Tegn tit at 

de ere elektrifle og derfor frastode hinanden. Kuglerne ved b 

ville imidlertid frastødes af en gneden Glasstang, og ere alt« 

saa positiv elektrifle, de ved a frastødes af en gneden Lakstang 

og ere altsaa negativ elektriske. Fjerner man igjen Lakstangen r, 

falde begge Par Kugler sammen, og ab viser ikke mere Spor 

af Elektricitet. Man forklarer dette Forhold ved at tænke 

sig at Legemerne i deres naturlige Tilstand indeholde baade 

-s- E øg 4- E i lige Mængde saa at de ophæve hinanden. 

Et -4- elektrisk Legeme ved r vil tiltrække den positive, fra- 

stode den negative E i ab og 'derved tildeels skille dem ad, 

men naar r fjernes, ville de atter blandes med hinanden. 

I de flette Ledere, hvor Elektriciteten vanfleligt kan bevæge 

sig, finder denne Adflillelse ikke saa tydeligt Sted. Ved det 

nævnte Forjog siger man, at ab bliver elektrisk ved For

deling.

Berorer man, medens Elektriciteten i ab er fordeelt,
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den sra r bortvendte Ende a med Fingeren, vil den negative 

Elektricitet ledes ned til Jorden. Borttages derpaa Fingeren 

og r fjernes, vil ab blive tilbage blot med + E. Man 

kunde vente paa lignende Maade at kunne bortlede den posi

tive Elektricitet fra b, men det lader sig ikke gjore; thi naar 

Fingeren nærmer sig til b, vil den selv faae + E ved For

deling, og det stærkere end den, som findes ved b, fordi den 

ftastodte -r- E ledes ned i Jorden. I Beroringsoieblikket 

vil da Fingeren afgive + E til b, og ab vil, naar Berørin

gen er ophævet og r fjernes, ligesom for blive tilbage med 

4- E. Nærmer man derimod r bestandig mere og mere til 

b, vil den der ophvbede 4- E blive stærkere og stærkere, til 

Luftlaget, som adfliller de modsatte Elektriciteter, ikke længer 

kan udove Modstand nok til at holde dem tilbage. Der vil 

da fra b udgaae noget + E, fra r noget -4- E, som ville 

forene sig med hinanden, og naar r nu fjernes vil ab blive 

tilbage med 4- E, forbi den har afgivet noget + E; man 

siger da, skjondt det ikke er ganfle rigtigt, at ab er bleven 

elektrisk ved Med de ling. Naar de modsatte Elektriciteter 

gjennembryde LUftlaget imellem b og r, viser der sig et Lys- 

phænomen, den saakaldte elektrifle Gnist, som vi senere ftutle 

omtale noget nærmere.

As det Foregaaende indseer man Grunden til at elek

triske Legemer tiltrække de uelektrifle. De fordele nemlig 

Elektriciteten i dem, saa at den modsatte tiltrækkes, den 

eensartede frastødes, men da den ti (trufne er nærmere end 

den ftastodte, vil Tiltrækningen have Overvægt. Nærmer 

man en stærkt elektrisk Glasstang til en + elektrisk Hylde

marvskUgle, vil denne i en ringe Afstand tiltrækkes, fordi 

Indvirkningen paa de fordeelte elektrisie Kræfter da vil faae 

Overvægt over den oprindelige Frastødning.

263. Vil man paavise Tilstedeværelsen af en meget 

svag Elektricitet, er en ophængt Hyldemarvskugle, et saakaldet 

elektrisk Pendul, ikke tilstrækkelig. Man har indrettet egne

18*



Apvarater til dette Brng, som man kalder Elektrofloper, hvis 

Indretning sees af hosstaaende Figur. I 

Halsen af en Glasflaske er befæstet en Mes

singstilk, der foroven bærer en Plade, som 

Figuren viser det, en Kugle eller en Spids, 

men forneden enten to Hyldemarvskugler op

hængte ved tynde Metaltraade, eller to fine 

Halmstraa eller to Guldblade, eftersom den 

Elektricitet, der flat paavises, er stærkere eller 

svagere. Bliver Pladen elektrifl, vil Elektri

citeten meddele sig til Stilken og de ved den 

ophængte let bevægelige Legemer, og disse 

ville frastode hinanden. Glasflaflen tjener her

tit at isolere, saa at det Udflag, Elektroflopet giver, kan holde 

sig i længere Tid. For at vide, om det Legeme, man vil

undersøge, indeholder + E eller -j- E, maa man i Forvejen 

give Elektroflopet Elektricitet af en bestemt Art. Holder man 

nemlig en gneden Lakstang i nogen Afstand over Apparatet, 

giver dette et Udflag paa Grund af Elektricetsfordelingen; 

men berorer man da Stilken, bliver den frastodte -4- E afle

det og Udflaget horer op; naar da Berøringen ophæves 

og Lakket fjernes, bliver Elektroffopet tilbage ladet med -s- E. 

Ved denne Fremgangsmaade kan inan selv med en stærkt 

elektrifl Lakstang meddele Elektroflopet en meget svag Lad

ning, ved blot at passe den Afstand, hvori Lakstangen holdes. 

Nærmer man nu fra oven til det ladede Elektroflop et positiv 

elektrifl Legeme, vil Udflaget foreges, da de eensartede elek- 

trifle Kræfter frastøde hinanden og -s- E ved Elektrosko

pets ned erste Ende bliver forstærket. Er det derimod 

et negativt elektrifl Legeme, man nærmer til Apparatet, vil 

Udslaget formindskes, fordi den positive Elektricitet Al vil 

drages op til den overste Ende af Stilken.

Kommer det an paa at maale de elektriske Kræfter, kan 

man betjene sig af et lignende Apparat, hvor man paa en 

inddeelt Bue kan maale Udflagets Størrelse, men man maa
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da ved foreløbige Forsøg have bestemt Betydningen af Ind

delingerne. •

264. Ved Hjælp af Elektroskopet kan man overbevise 

sig om, at naar to Legemer, som ere indbyrdes forstjellige, 

gnides med hinanden, bliver det ene positivt, det andet nega

tivt elektrist; men nogen bestemt Lov for den Eletncitet, Le

gemerne opnaae ved Gnidning, lader sig ikke give. En meget 

ringe Forfljel er nok til at fremkalde Elektriciteten, og naar 

man saaledes gnider to Legemer sammen, som ere ganske 

eens, men have en forfljellig Varmegrad, vil i Reglen det 

varmeste faae -s- E. Det samme Legeme kan snart faae 4- 

E, snart -r- E, efter Forskjelligheden af de Legemer med hvilke 

det gnides. Man har forsegt at sammenstille Legemerne i en 

Række af en saadan Beskaffenhed, at et hvilketsomhelst Led i Ræk

ken bliver + elektrisk ved at gnides med eet af de efterfølgende, 

-r- ved at gnides med eet af de fvregaaende, men da smaa Foran

dringer i Overfladens Bestaffenhed ostøhave stor Indflydelse paa 

den frembragte Elektricitet, veed man ikke sikkert om en saadan Sam

menstilling virkelig er MUlig; folgende Række hidsættes som Prove.

Katteflind. Papir.

Diamant. Elfenbeen, Horn.

Bjergkrystal. Silketoi.

Glas. Lak.

Uld. Harpix.

Pennesjer. Rav.

Læder. Svovl.

265. Et ledende elektrist Legeme er fim elektrisk paa 

Overfladen. Dette kan vises ved Hjælp af en isoleret Metal

kugle, indesluttet af et Hylster, der bestaäer af to halvkugle- 
formige MessiDDaller, som ved Glasskafter let kunne tages 

af og sættes paa. Elektriserer man nemlig Kuglen medens 

Hylsteret sidder paa, og derpaa tager Skallerne af, bliver 

Kuglen tilbage uden Spor af Elektricitet; men sættes Skal

lerne sammen, indeholde de al den Elektricitet, man havde 

meddeelt det hele Apparat. Heraf folger altsaa, at en Leder
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kan indeholde lige meget Elektricitet, enten den er huul eller 

massiv, hvad der er af Vigtighed ved Indretningen af elek

triske Apparater, hvis ledende Dele funne gjores saa tynde 

som den nødvendige Styrke tillader. Den Maade, hvorpaa 

Elektriciteten er fordeelt paa Overfladen af en Leder, beroer 

paa dennes Figur. Er den kngleformig, vil Elektriciteten 

være ligeligt fordeelt over hele Overfladen, men paa Ledere 

af anden Skikkelse samler Elektriciteten sig stærkest paa de 

Steder, hvor Overfladen er stærkest frummet eller springer 

længst frem. Paa en lang Cylinder med afrUndede Ender 

er det ved disse, paa en rund Skive med afrundet Rand, er 

det ved denne, at Elektriciteten ophober sig stærkest. I Sær

deleshed samler den sig stærkt paa skarpe Kanter og frem* 

staaende Spidser, og da den taber sig desto lettere til den 

omgivende Luft, jo stærkere den er, vil den fortrinsviis strømme 

ud af Spidser. Et Legeme, paa hvilket mange fine Spidser 

ere anbragte taber derfor hurtigt den Elektricitet, man med

deler det, om det end er meget vel isoleret.

 266. Ved den blotte Gnidning af Legemer, man holder 

i Haanden frembringes Elektriciteten kun i ringe Mængde; 

til at skaffe sig den i storre Mængde bruger man Elektriseer-- 

mastinerne, som man har indrettet paa mangfoldige Maader, 

men alle bestaae af et Legeme, som gnides ved at dreies 

rvndt, Gnidetoiet, der tilveiebringer Gnidningen, og endelig 

to isolerede Ledere, de saakaldte CondUctorer, der modtage 

Elektriciteten, den ene sra det omdreiede Legeme, den anden 

fra Gnidetoiet. Det Legeme, som gnides, er som oftest af

Glas, men man har givet 

det mange Former, som 
en KUgMn Klokke, en 

Cylinder og en Skive. 

Det er Skivemaflinerne, 

der i vore Dage hyppigst 

anvendes, og hosstaaende' 

Figm viser een af de
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simpleste Indretninger, man har givet dem. Glasikwen a er 

befæstet paa en vandret Axe og kan dreies rundt ved Haand- 

taget b. Ved c klemmes Skiven svagt imellem to udstoppede 

Gnidepuder, der ved Fjedre trykkes sevnt ind imod den. 

Disse Gnidepuder ere paa den mod Skiven vendte ^lde be

lagte med et ledende Pulver, som oftest et Amalgam (en Blan

ding as Qvægsslv og Zink) og staae ved Fjedrene i ledende 

Forbindelse med Conductors 1, der opsamler den Elektricitet, 

som frembringes i Puderne. Naar nu Skiven dreies rundt, 

vil den faae 4- E medens Gnidepuderne faae -r- E og det 

gMder blot at faae Glasstivens Elektricitet overført paa 

Conductoren V. I dette Diemed er den overste Deel af 

Skiven bedækfet med ferniseret Silketoi for at forhindre den 

fra at afgive Elektriciteten til den omgivende Luft. Fra 

Conduetoren 1' udgaaer paa hver Side af Skiven en Metal

stift d, der paa den imod Skiven vendte Side er forsynet 

med Spidser. Naar da den 4- elektriske Skive gaaer imellem 

disse Indsugere, vil Elektriciteten i 1' blive fordeelt, den ne

gative tiltrækkes ud i Spidserne, men vil ifølge disses for 

omtalte Egenflab udstrømme og ophæve Skivens 4- E, den 

positive frastødes og forbliver paa CondUctoren. Begge Con- 

ductorer ere isolerede paa Glassodder og alle Kanter paa dem 

ere afrundede for faa meget som muligt at nndgaae lab af 

Elektriciteten til den omgivende Luft. Dreier man altsaa 

Skiven runbt vil V blive +, I --- elektrisk; hun kaldes der

for den positive, denne den negative Conductor.

Nærmer man, medens Skiven dreies rundt, Knoen eller 

en anden Leder, som staaer i Forbindelse med Jorden til een 

af Conduct^erne, s. Ex. V, springer der en Gnist over i 

MellemrummMMg vedbliver man at nærme Knoen, fremkom
mer der een Wtft efter den anden, men de folgende bestan

digt kortere end de foregaaende. Flytter man da Knoen ovel 
til den anden Conductor 1, vil men faae en Gnist dobbelt 

faa lang som den forste fra 1', derefter folge andre men be

standigt aftagende. Giver 1 ingen Gnister mere, kan 1' gjere
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det og saaledes afvexlende; men man seer, at Elektricitets

frembringelsen horer op under de nævnte Forhold. Grunden 

hertil er, at den i Gnidepuderne opsamlede -4- E vil ved sin 

Tiltrækning til Skivens 4- E holde denne tilbage, hindre den 

i at flyttes med Skiven over til Indsugerne; eller den i Ski

ven ophobede + E vil ved sin Tiltrækning hindre Gnide

pudernes -T- E i at træde over i Conductoren 1. Vil man 

da fra samme Conductor have en Række af lige lange Gnister, 

eller en fortsat Elektricitetsfrembringelse, maa den anden Con- 

buctøT ved en Metalkjede sættes i ledende Forbindelse med 

Jorden, hvorved dens Elektricitet bliver afledet.

Sættes begge CondUctorer i ledende Forbindelse med 

hinanden, ville de modsatte Elektriciteter ophæve hinanden, og 

Maskinen ophorer at vise elektrifte Virkninger. Men den Ud- 

jevning af Elektriciteterne, som foregaaer igjennem den forbin

dende Leder, er dog ledsaget af mange Virkninger, som vi i 

det Folgende nærmere flnlle oplyse. Lederen gjennemlobes af 

begge Elektriciteter i modsatte Retninger, og den derved fore- 

gaaende Virksomhed kalder man en elektrisk Strom.

I de senere Aar har man Undertiden anvendt en ganske 

anden Art af Elektriseermaskiner, nemlig en isoleret Damp- 

kjedel, hvori Vanddampe bringes til en betydelig Spænding. 

Lader man Dampen stromme ud igjennem passende Aabnin- 

ger, vil Kjedlen blive 4- elektrifl, Dampene + elektriske, og 

denne Elektricitet fan opsamles ved at lade Dampftremmen 

træffe en med Indsugere forsynet isoleret CondUctor. Er 

Dampkjedlen ftor, og lader man Dampen stromme Ud af 

mange Aabninger, er den af en saadan Dampelektriftermaffine 

frembragte Elektricitetsmængde mange Gange ftørre end den, 

som frembringes af de storste Skivemaskiner.

267. Hvor det kommer an paa at bringe en stor 

Mængde Elektricitet til at virke paa een Gang kunde man 

opsamle den paa Overflade« af en meget stor isoleret Leder; 

men en saadan vilde være ubekvem. Forsvgte man paa at 

samle den samme Elektricitetsmængde paa en mindre af Luf-
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ten omgivet Leder, vilde den blive saa intensiv at ben meget 

hurtigt vilde meddele sig til Luften og gaae tabt. Man har 

imidlertid et Middel hvorved dette forhindres. Lad MN fore

stille en Glasplade, hvis Sider til noget fra 

Randen ere belagte med Metalplader A og B, 

saa vil, naar Belægningens sættes i Forbin

delse med Elektriseermaflinens positive Con

ductor, den positive Elektricitet udbrede sig 

paa ben, virke fordelende igjennem Glaspladen 

og tiltrække den negative, frastøde den positive 

Elektricitet i B. Sættes nu den sidstnævnte 

Belægning i ledende Forbindelse med Jorden, 

vil den positive Elektricitet blive afledet og 

den negative, som nu bliver ene tilbage i B, 

vil drage den positive i A ind til Glaspladen.

Men herved bliver den ydre Side af A næsten blottet for Elek

tricitet, kan altsaa modtage mere fra Maskinen, men dette bliver, 

naar B bestandigt holdes afledet til Jorden, ligeledes for 

stsrste Delen draget md til Glaspladen, og Belægningen A 

kan paa saadan Maade modtage en mange Gange ftorre 

Elektricitetsmængde end naar den blot var isoleret. Den 

Mængde -i- E, som findes i B er ikke ganske tilstrækkelig til 
at ophæve A’å + E; men jo tyndere den isolerende Plade, 

der adskiller begge Belægninger, er, desto mindre Forskjel vil 

der være imellem de to Elektricitetsmængder, og desto mere 

af den i A samlede Elektricitet vil, paaGrund af den mindre 

Afstand, drages ind imod Glaspladen.

Den belagte Glasplade kaldes en Ladmngstavle, og den 

siges at være ladt, naar den paa beskreven Maade har mod

taget Elektricitet.

Har man ved Belægningerne ophængt HyldemarvskUgler 

s og b i tynde Metaltraade, vil b naar Ladningen er fuld

fort hænge lodret, hvorimod a giver et stærkt Udflag. Bort

tages Forbindelsen imellem B og Jorden, og man da berøret
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A afledende, vil a falde, men b give Udflag, fordi 

den formindskede Elektncitetsmængde i A ikke 

længer kan holde al Elektriciteten i B inde ved 

Glasset. Berøres B afledende, vil a give Ud
flag, og dette kan fortsættes mange Gange efter 

hinanden uben at Udslagene aftage betydeligt, 

hvoraf man seer, at Elektriciteten i ftor Mængde 

er ophobet paa begge Belægninger. Vil man 

udlade Tavlen, sættes begge Belægninger i ledende

Forbindelse med hinanden ved en tyk Metaltraad. Udladnin
gen ledsages da af en elektrifl Gnist, som er langt stærkere 

om end kortere end den, Maflinen direete giver, og tillige 

frembringer et Knald, som ved store Belægninger med stærke 

Ladninger kan blive temmelig stærkt. Udlader man Tavlen 

igjennem en Deel af Legemet faaer man en eiendommelig 

smertelig Fomemmelse, som kaldes et elektrifl Stod. I Ud- 

ladningsoieblikket gjennemlvbes den Belægningerne forbindende 

Leder af en elektrifl Strom.

Paa den ladle Tavle vil, paa Gr»nd af de modsatte 

Elektnciteters indbyrdes Tiltrækning, en Deel af Ladningen 

gaae over paa Glastavlen og bestandigt stræbe at trænge dy
bere ind i den. Man kan overbevise sig herom ved at bruge 

Belægninger, som ved isolerende Haandtag kunne fjernes fra 

Glaspladen. Lades Apparatet, og man da borttager Belæg
ningerne, udlader dem og bringer dem i Berøring med Glas
set igjen, vil der ved a vise sig + E, ved b 4- E, men det 

er kun ved Fordeling; thi borttager man ved en Berøring 

med Fingeren denne Elektricitet og da fjerner Belægningerne 

fra Glasset vil a give stærkt Udflag med 4- E, b med + E, 

og denne Elektricitets Frembringelse kan da fortsættes saa 

ofte det stal være uden kjendelig Formindflelse.

268. Den saakaldte Leidnerflafle eller Ladningsflasken 

er fun en Ladningslavle af anden Form. Den bestaaer nem
lig af et Glas med vild Munding, der indvendigt og udven
digt til nogle Tommer fra Randen er belagt med Tinfolie.
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Igstnnem et Laag er anbragt en Metalstllk, Lederen, som 
foroven ender sig i en Kugle, forneden staaer t Forbindelse 
med den indvendige Belægning. Holder man Flasken i 
Haanden, hvorved den Udvendige Belægning er i ledende For
bindelse med Jorden, og bringer Lederens Äugte i Berøring 
med een af Elektriseermaflinens Conductorer, vil Flaflen lades 
ganfle som Ladningstavlen, og udlades ved at sætte den ud
vendige og ben indvendige Belægning i ledende Forbindelse 
med hinanden. Jo simre den belagte Overflade og jo tyn
dere Glasset er, desto storre Ladning kan Flaflen modtage. 
Dog tor man ikke gjore Glasset altfor tyndt; thi det kan da 
let hænde, at Tiltrækningen imellem de to Elektriciteter bliver 
saa stærk, at Glasset ikke længer kan holde dem tilbage, de 
udlades da igjennem det og gjennembore eller sprænge det. 
Istedetfor meget store Flafler foretrækker man at forbinde 
flere Flafler med hinanden til et saakaldet Battene, hvor alle 
Flaskernes udvendige Belægninger er i Forbindelse med hin
anden derved, at de alle staae paa et Stanniolblad og Lederne 
fra de indvendige Belægninger sættes i Forbindelse med hin
anden ved Metaltraade. Man har brugt Batterier saa store 
at den belagte Overflade udgjorde 200 Qvadratfod.

269. Paa Ladningen grunder sig ogsaa den elektriske Con- 
densator, ved Hjælp af hvilken man er istand til at opdage saa svag 
Elektricitet, at Gilldbladelektroffopet aldeles ikke vilde paavirkes

deraf. Indretningen sees af Figmen. Oven- 
paa et sædvanligt Elektroflop er befæstet en 
Plades, Collektorpladen, hvls oversteFlade 
er fernisseret; ovenpaa den sættes en lig
nende Plade B, hvis nederste Flade er fer
nisseret og som er forsynet med et iso
lerende Haandtag C. De to Plader A 
og B danne altsaa med det mellemlig
gende Fernislag en Ladningstavle, hvis 
Virkning er meget stærk paa Grund af 
det isolerende Lags Tyndhed. Ml man 
nu paavise, at en udladet Leidnerflafle

-----  -
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indeholder en Ladning, om end Elektroskopet ikke giver noget 

lldstag, kan man bringe Flaskens Leder i Berming med A 

medens man berører B afledende. Condensatoren vil da i et 

Dieblik blive ladt; men Elektroskopet D giver endnu intet 

Udflag, da de modsatte Elektriciteter holde hinanden ved Fer

nislaget. Loftes B derimod op, vil den i A indeholdte 

Elektricitet udbrede sig over det Hele, og Elektroflopet give et 

Udslag, der som oftest er meget stærkt.

270. Til at frembringe smaa Mængder af Electricitet 

kan man ret beqvemt benytte det saakaldte Elektrophor, som 

bestaaer af en Harpixkage AB (f. Ex. 8 Dele Schellak og 1 

Deel tyk Terpentin) som er stobt i en Metalflaal. Gnides

den med et Katteftind, 

bliver den -r- elektrisk 

paa Overfladen; men 

denne -i- L vil i Metal

flaalen tilvejebringe en
Fordeling, hvorved + E tiltrækkes, -f  E frastødes og afle

des til Jorden. Herved bevirkes, at den negative Elektricitet

paa Overfladen bestandigt drages nedad og vanfleligt forlader 

Kagen, saa at denne kan beholde sin elektriske Kraft i mange 

Maaneder. Sætter man paa den elektrifle Kage en Metal

plade CD, det saakaldte Skjold, forsynet med et isolerende
Haandtag H, og lofter det op igjen, er det nelektrifl; thi 

Kagen afgiver ikke sin Elektricitet; men berorer man Skjoldet 

med Fingeren, forend man lofter det op, vil det faae -s- E 

saa stærk at det giver kjendelige Gnister. Grunden hertil er 

den i Figuren antydede Fordeling af Elektriciteten i Skjoldet, 

hvor den frastsdte -r- E bliver bortledet, saa der fun bliver

4- E tilbage. Jo stmre Elektropheret er, desto kraftigere er 

dets Virkning.

271. Bi have allerede nævnt den elektrifle Gnist som 

et Lysphænomen, der viser sig mellem to Ledere, af hvilke 

den ene er elektrisk, den anden ikke, eller, hvad der paa Grund 

af Fordelingen er det samme, imellem to modsat elektriske
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Ledere. Gnistens Farve retter sig deels efter de Metaller, 

imellem hvilke den fremkommer, deels efter det ikkeledende 

etof, hvori den viser sig. Imellem KobberkUgler har den en 

gron, imellem BlykUgler en violet Farve. Lader man Gnister 

flaae over imellem forfljellige blank polerede Metaller, viser 

der sig smaa Pletter paa de Steder, hvor Gnisterne have 

truffet og det er derfor troligt, at den elektriske Gnist beftaaer 

af glvdende Smaadele af Lederne, skjondt man ikke nærmere 

kan angive, hvorledes disse løsrives og hvorledes de bringes 

i Glodning. At de ledsages af Varmelldvikling kan vises 

ved at lade dem flaue over gjennem Beholderen af et Lllft- 
thermometer, da Luften derved kjendeligt udvides. Det lille 

Knald, som ledsagerGmsten, hidrørerimeligviis fra den plndselige 

Opvarmning og Afkjoling af Luften langs den Bane, den 

folger. Korte Gnister ere næsten retliniede, have de derimod en 

Længde som overskrider et Par Tommer, vise de kjendelige Zig

zag, ledsaget af smaa Forgreninger henad den Side til hvor

hen den positive Eliektricitet gaaer.

Anbringer man en Spids eller en lille Kugle paa en af 
Electnseermaflinens Conductorer og dreier Maskinen mndt i 

et merkt Værelse, viser der sig et stadigt Lys derpaa og man 

mærker snart en ejendommelig Lugt hidrorende fra en Om

dannelse, Elektriciteten bevirker i Lnften. Anstilles Forseget 

med den positive CondUctor, viser Lyset sig som en Qvast, 

der ved store Mafliner kan naae en betydelig Størrelse, og der 

hores en knittrende Lyd; er det den negative Conductor, viser 

der sig kun smaa lysende Prikker ledsagede af en mere stri- 

gende Lyd. Nærmer man da Fingeren, ndgaaer der fra den 

en Gnist, som forgrener sig i Lllften, og hvis Grene netop 

træffe de omtalte Prikker.

Pomper man Luften ub af et Glasror, som i begge 

Ender er forsynet med Messingindfatninger, sætter den ene af 
disse i ledende Forbindelse med Jorden og nærmer den anden 

til en af Condlictorerne, springe Gnisterne over igjennem hele 

Rorets Længde, og med en temmelig lille Maskine kan man
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Paa denne Maade endogsaa frembringe Gnister Paa to Alens 

Længde. I det tomme Rinn lyse Gnistererne langtfra saa 

stærkt som i Cuften og brede sig mere ud; men Farverne blive 

væsentlig de samme.

Fra hvad Side Gnisten kommer lader sig ikke afgjore ved 

det blotte Oiesyn; thi eftersom man henvender Opmærksom

heden paa den ene eller den anden Ende af Gnisten synes 

den at komme fra den ene eller den anden Side, og det sand

synligste er, at den kommer fra begge Sider paa een Gang. 

Den elektriske Gnist varer nemlig saa kort, at Diet Umuligt 

kan folge den. Wheatstone har overbevnst sig derom ved at 

betragte Spejlbilledet af elektriske Gnister i et Speil som 

drejedes hurtigt randt. Havde Gnisten da en fjendtlig Va

righed maatte dens Spejlbillede brede sig betydeligt; men det 

saaes bestandigt ligesom Gnisten selv og Wheatstone fluttede 

deraf at Gnisten ikke varede Vioooooo Secund. Spejlbilledet 

af en lysende Qvast bestod af en Række Speilbilleder adskilte 

ved morte Mellemrum, hvoraf folger at det tilsyneladende 

rolige Lys i grunt) en er en Række af hmtigt paa hinanden 

folgende Explosioner, hvad der gjor Lyden forklarlig. Ved 

at lade Udladningen af en Leidnerflaske gjennemlebe successive 

to Kobbertraade hver (iv Mill lang, adskilte indbyrdes saa- 

velsom fra Flaskens Belægninger ved smaa Mellemrum, hvori 

der fremkom Gnister, og betragte Billederne af disse Gnister 

i et Speil, som lob 800 Gange mndt i hvert Semnd over

beviste han sig om, at begge Gnister ved Enderne kom i samme 

Dieblik, men den i Midten noget senere, hvoraf fulgte, at 

Udladningen Udgik fra begge Belægninger paa een Gang. 

Men Gnisten i Midten kom ikke mere end Vmsooo Semnd 

senere end dem ved Enderne, hvoraf folger at Udladningen 

i saa kort en Tid gjennemlober Vi» Miil og altsaa i 1 Se- 

cimd vilde gjennemlobe 60000 Mile, en Hastighed, der er 

endvU ftorre end Lysets; men rigtignok er ResUltatet ikke saa 

sikkert at det jo gjerne kunde være at Elektricitetens og Lyset- 

Hastigheder vare eens. -
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272. Dil man Undersøge den elektrifle Strsms Virkning 

Paa en Leder, den gjennemstremmer, kan man sætte den ene 

Ende af Lederen i Forbindelse med den ydre Belægning af 

en Ladningsflafle eller et Batteri og, naar Ladningen er fuldfort, 

forbinde ben anden Ende af Lederen med den indre Belæg

ning, hvilket ved stærke Ladninger helst ber flee ved Hjælp af 

en Art Metaltang forsynet med Glashaandtag. Vi have alt 

nævnt, at Udladningen igjennem Legemet frembringer en ejen

dommelig Fornemmelse, det elektrifle Stod. Lader man en 

svag Udladning gaae fra den ene Haand igjennem Armene til 

den anden, foler man kim Stodet i Haandledene; stærkere 

Udladninger foles i Albuen, Skuldre, Bryst og Ryg og ere 

da overordentlig piinlige, endnu stærkere kan berøve En Be

vidstheden og dræbe fmaa Dyr. Stedet kan i samme Oieblik 

meddeles et stone Antal Mennesker, som stille sig i Række og 

holde hinanden i Hænderne; de yderste t Rækken fa ae det stærkeste 

Stod; thi fra dem vil en Deel af Udladningen gaae igjennem 

Gnlvet og ikke komme til at virke paa de Mellemstaaende. 

Armene sættes i en krampagtig Bevægelse, som hidrører fra 

en directe Indvirkning paa Bevægelsesnerverne og ikke er frem

bragt ved Smerten. Lader man en svag Udladning gaae fra 

den ene Tinding til den anden og holder Omene lukkede, be

mærker man et Lysglimt, idet enhver Indvirkning paa See

nerven frembringer Lysfornemmelse. At Lugten og Smagen 

paavirkes af Elektriciteten har rimeligviis sin Grund i de 

Forandringer, denne frembringer i Luften og Mundvædflen.

Den elektrifle Strom opvarmer de Ledere, den gjennem- 

lober. Udspænder man en tynd Metaltraad igjennem Behol

deren af et Luftthermometer og Udlader en Leidnerflafle igjen- 

nem den, vil Thermometeret stige kjendeligt. Forskjellige Me- 

taltraade af samme Længde og Tykkelse ville opvarmes Ulige 

meget, desto mere jo flettere de lede Elektriciteten. I to Traade, 

som frembyde samme Modstand imod Ledningen, frembringe 

lige stærke Udladninger lige megen Varme. Anvendes Batterier 

med stærke Ladninger funne Metaltraade endog bringes til at

4
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globe, smelte ja til at fordampe med en Explosion; men om 

det blot er den udviklede Varme, som frembringer disse Phæ- 

nomener eller om de ved Udladningen frembragte indre Rystelser 

hjælpe til, er ikke sikkert. — Da Jern og Platin lede Elektri

citeten steilere end Kobber og Messing, kan man lettere bringe 

Traade af hine end af disse til at smelte Uagtet de fordre en 

hoiere Varmegrad.
Ledes Udladningen igjennem Legemer, som indeholde Fug

tighed, bringes den til at fordampe og fremkalder derved 

Sprængninger og lignende Phænomener. Et Glasror fyldt 

med Band og luffet i begge Ender med Propper igjennem 

hvllke to Kobbertraade gaae ind til en lille Afstand fra hin

anden, bliver sprængt af Udladningen. En Pakke Papir 

gjennembores og Hullernes Rande ere alle boiede fra Midten 

udad, hvoraf man seer, at Virkningen kommer indenfra. 

Træklodser kunne paa lignende Maade sprænges og alt dette 

foraarsages formodentlig af den udviklede Darme, der bringer 

den i Legemet indeholdte Fugtighed til at fordampe.

Antændelser af brændbare Legemer kunne i mange Til

falde foraarsages af den elektrifle Gnist. En lille Gnist er 

allerede tilstrækkelig til at antænde en Blanding af Ilt og 

Brint. Gnisten fra en sædvanlig Maskine kan antænde 

Wther og Viinaand, og Udladningen af en Leidnerflafle er 

tilstrækkelig til at antænde Bomuld indgnedet med Harpix- 

pulver. Lader man Gnisten fra en stærk Battermdladning 

staae over igjennem Krudt, bliver dette kastet om til alle Sider 

uden at tændes, men forsinker man Udladningen ved at lade 

den gjennemlobe et fugtigt Seglgarn, bliver Krudtet antændt.

Lader man Elektriciteten fra Maskinen strsmme over 

imellem to i Vand nedsænkede tynde Platintraade, der paa 

Spidserne nær ere omgivne af Glas, vil Vandet blive adskilt 

i sine Bestanddele; men Virkningen er overordentlig svag og 

sees langt tydeligere ved Elektricitet frembragt paa en anden 

Maade. Vinder man en Kobbertraad i en Spiral omkring 

et Glasror saaledes at de enkelte Vindinger ikke bersre hin-
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anden, og udlader en Leidnerflafle igjennem Traaden, vil en 
Synaal inden i Glasroret blive magnetisk derved; men ogsaa 
denne Virkning frembringes lettere paa anden Maade, hvorom 

senere mere. Virkningerne ligne i lille Maalestok ganske 
Lynets og man havde allerede længe formodet, at Lynet var 

en elektrifl Gnist, forend Franklin beviste det ved at sende en 
Drage op imod en Tordenfly og med den langs Snoren ned- 

ledede Elektricitet, at anstille de sædvanlige elektriske Forjog. 

Der Nærmere herom henhorer under Veirlærcn.

273. Gnidningen er ikke det eneste Middel til at frem

bringe Elektricitet; den fremkommer ofte ved Tryk, ved Spalt

ning, ved Opvarming, ved Forbrænding; men saa svag at 

den vel kan paavises, men vanskeligt frembringe synderlige 
Virkningrr. Anderledes er det med den saakaldte Galvanisme, 
Elektricitet, som frembringes ved Berøring imellem forstjellig- 

artede faste Ledere. Italieneren Galvani var den, som forst 

opdagede Virkningerne af denne Beroringselektricitet; men det 

var hans Landsmand Volta, som gav den rette Forklaring. 

Bringer man Zink og Kobber i Berøring med hinanden naar 

begge ere isolerede, vil Zinket blive +, Kobberet elektrisk; 

men saa svagt, at Elektroskopet intet Udslag giver. Bruger 

man derimod en Condensator, hvis ene Plade er af Zink, 
den anden af Kobber og sætter begge i Berøring ved Hjælp 

af en isoleret Kobbertraad, vil Elektriciteten vise sig naar 

Condensatorpladen loftes af, og det + eller — eftersom 

Zink- eller Kobberpladen var nederst.

Bringes to andre isolerede faste Ledere i Berøring med 
hinanden, vil altid den ene blive 4-, den anden ~ elektrisk, og 

alle disse Legemer fuime opstilles i en Række af en saadan 
Beskaffenhed, at ethvert Led i den bliver 4- elektrisk ved at 

komme i Berøring med et efterfølgende, -t - elektrisk ved at 

komme i Berøring med et foregaaende. En saadan Række er 

felgende:

-+- Zink

Bly

jern
Kobber

19
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Selv Platin

Gnld -4- Kril.

Ere to Metaller i Berøring med hinanden, er der altid den 

samme elektrifle Forfljel imellem dem. Naar f. Ex. Zink og 

Kobber i isoleret Tilstand sættes i Berøring, og man betegner 

den Elektricitet, Zinket faaer ved + 50, vil Kobberet faae 

--- 50, og Forstjellen imellem begge er altsaa 100. Sættes 

Kobberet i ledende Forbindelse med Jorden, faaer det Elek

triciteten 0, men i samme Oieblik faaer Zinket + 100, det 

vil sige dobbelt saa meget som det havde sor. Afledes Zinket 

tit Jorden, faaer Kobberet 100, og giver man dette paa 

een eller anden Maade en Elektricitet + 200 vil Zinket faae 

4- 300. Da det er gode Ledere, foregaae saadanne Foran

dringer pludseligt.
Endelig gjælder for Bersringselektriciteten den Lov, at 

naar den elektrifle Forfljel mellem Zink og Kobber er 100, 

Forstjellen imellem Kobber Platin 15, saa er Forstjellen 

imellem Zink og Platin 115; og ligesaa ved de andre Metaller. 

Dette viser sig derved, at det er ligegyldigt enten f. Ex. Zink og 

Kobber sættes i umiddelbar Berøring med hinanden eller 

middelbart ved Hjælp as en Række af andre Metaller: der er 

bestandigt den samme Forfljel mellem dem; men det viser sig 

ogsaa derved at ifolge denne Lov vil en Trekant som hos- 

ftaaende, sammensat af Zink, Kobber og 

■ Platin, være i elektrisk Ligevægt; hvis 

derimod Forstjellen imellem Zink og Pla

tin var en anden end 115 vilde Lige

vægten være forstyrret og Trekanten vilde 

blive gjennemlobet af en fortsat elektrisk 

Strom, hvis Virkninger maatte kunne 

vises ved Opvarmning eller magnetifle Virkninger; men enhver 

saadan Sammensætning af tre faste Ledere viser sig ailld ru 10= 

kommen uvirksom.
De flydende Ledere forholde sig som om de ikke frem

bragte Elektricitet ved Berøring, men blot ledede den, og saa-.
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lebøø maae vi, da vi maa holde os fra altfor store Vidtlof- 

tigheder, betragte dem.

274. Beroringselektriciteten knnde fun paavises ved For

sag' der fordrede stor Omhu, naar de stulde give paalidelige 

ResUltater, og den blev derfor betvivlet af Mange indtil 

Volta lærte at fortstærke den saa meget det fhitbe være. Dette 

lt'ete ved den saakaldte Loltafle Soile, Undertiden med Urette 

kaldet den Galvaniske. Denne bygges som oftest af Zink

plader, Kobberplader og Papskiver, som ere gjennemtrilkne med 

en ledende Vædfle f. Ex. en Oplosning af Salt; det skeer saa- 

ledes: I ledende Forbindelse med Jorden lægges en Kobber

plade, paa den en Zinkplade, derpaa en Papskive, derpaa 

atter Kobber, Zink, Pap, og saaledes 

videre bestandigt i samme Orden. 

Betegner man nu ved 2 den elektriske 

Forffjel imellem Zink og Kobber, saa 

vil den nederste Kobberplade, som er 

i ledende Forbindelse med Jorden, 

faae Elektriciteten 0; Zinkpladen, som hvilerpaa den, vil blive 

+ elektrisk og igjennem den nederste Papskive meddele + 

Elektricitet til den oberste Deel af Seilen saalænge indtil den 

har Elektriciteten + 2. Den næste Kobberplade vil igjennem 

Papfliven have modtaget den samme Elektricitet, + 2; men 

Zinkpladen, den er i Berøring med, maa da have en Elektri

citet + 4, som meddeelt igjennem den næste Papflive vil 

give den tredie Kobberplade Elektriciteten -s- 4 og Zmkpladen 

den berører + 6. I Figmen, hvor man har tænkt sig en 

Soile af sire Led eller Pladepar, vil den overfte Kobberplade 

faae 4- 6, og oberste Zinkplade + 8; men man indseer, at 

for hvert nyt Pladepar, man foier til, vil den oberste Zink
plades Elektricitet foreges med 2, saa at en Soile^ paa 

100 Pladepar, som forneden stod i ledende Forbindelse 

med Jorden, vilde foroven have en Elektricitet af 200, 

det er 100 Gange saa stærk som den Elektricitet, et eneste 

Pladepar vilde frembringe. Byggede man Seilen i omvendt,

19*
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Orden, nemlig Zink, Kobber, Pap, Zink, Kobber, o. s. v. 

100 Pladepar og lod Zinkpladen forneden være afledet, vilde 

man paa den oberste Kobberplade faae en Elekricitet af --

200. Isolerer man Seilen og berører den afledende eet eller 

andet Sted, vil dette blive »elektrisk, og derfra vil den positive 

Elektricitet voxe henimod den ene, den negative henimod den 

anden Ende af Ssilen. Havde man f. Ex. afledet en Ssile 

paa 100 Pladepar i Midten vllde den yderste Zinkplade faae 

4- mo. den yderste Kobberplade --- 100, saa at Elektriciteten 

her er fordeelt paa lignende Maade som Magnetismen i Mag

neterne , hvilket har givet Anledning tit at Sollens Ender 

kaldes dens Poler og benævnes som ben positive og den negative.

Man kan paa denne Maade gsore Bersrmgselektriciteten 

saa stærk, at den ligefrem virker paa et Halmstraa-Elektroskop, 

oq en Soile paa 50 Pladepar vil være tilstrækkelig til at 

frembringe kjendelige Stod, naar man sætter to Metalhaemd

tag i Forbindelse med de yderste Plader. Men det viser sig 

da, at Stodet fornemmes i det Oieblik Forbindelsen dannes 

eller ophæves, medens man, saalænge den af Ssilen frembragte 

Strom gjennemlober Legemet uforandret, Intet mærker. 

Bringer man en af Sollens Poler i Forbindelse med den indre 

Belægning af et ftort elektrisk Batteri, vil dette lades, natm- 

ligviis kun svagt; men et Diebliks Berøring er tilstrækkelig 

tii at give den fulfce Ladning. Ere Papskiverne meget tørre, 

lede de saa flet, at en længere Berøring er nødvendig.

Lægger man uægte Guldpapir og uægte Sølvpapir med 

Metalfladerne sammen, udhugger rimde Skiver deraf og stabler 

dem saaledes at altid det samme Metal er everst, kan man 

let opbygge en Soile paa nogle tusinde Pladepar, der giver 

en meget kjendelig Virkning paa Elektroskopet; men da Pa

piret kun leder ved den ringe Mængde af Fugtighed, det inde

holder, vil det vare nogen Tid for en saadan Soile antager 

sin fulde Ladningstilstand. Man har benyttet saadanne 

„tørre Soiler" tit meget fine Elektroskoper, idet man imellem 

to Metalplader, som hver staaer i Forbindelse med fin Pol af
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Søllen ophænger et isoleret Guldblad. Da den ene Plade 

er 4-, den anden -r- elektrisk, vil GiUdbladet, naar det er 

uelektrisk, drages ligemeget til begge Sider; men bliver det -f

elektrifl vil det drages til den ene, --- elektrifl til den anden 

Plade, og saaledes ved Udflagets Retning angive, hvilken Elek

tricitet det har faaet. Sollen er isoleret og som oftest lig

gende. Man kan ved et saadant Elektroflop uden Condensator 

paavise Bervringselektriciteten. Det er opfundet af Bohnenberger.
Hvordan end Sollen er bygget, taber den ved længere 

Brug sin Virksomhed fordi den fugtige Leder og idetmindste 

det ene Metal nndergaaer chemiske Forandringer.
275. Sin vigtigste Anvendelse faaer Galvanismen til 

at frembringe vedvarende elektriske Stromme. Sænker man i 

en ledende Vædfle, s. Ex. en Saltopløsning eller en fortyndes 

Syre, en Zinkplade og en Kobberplade og sætter 

dem i ledende Forbindelse med hinandens, vil 

Zinket blive 4-, Kobberet ~ elektrifl; Bædsten 

vil vel bortlede begge Elektriciteter; men saa- 

snart Metallerne have tabt noget, vil der paa 

Beronngsstedet atter frembringes ny, som atter 

afledes, saa at Vædfken stadigt gjennemlobes af

en elektrifl Strom, hvori 4- Elektricitet ganer fra Zink tit 

Kobber, --- Elektricitet fra Kobber til Zink. Man er kommen 

overeens om at angive Strømmens Retning ved den, den po

sitive Elektricitet folger, og her vil altsaa Strommen gaae fra 

Zink gjennem Vædflen til Kobberet. Da imidlertid Elektrici

teten frembringes paa Beronngsstedet imellem begge Metaller, 

vil Strømmen ikke indskrænke sig til Vædflen, men gjennem- 

lebe den hele Sammenstilling i den ved Pilen antydede Ret

ning og kaldes derfor et elektrifl Kredslob. Det beflrevne 

Apparat kaldes en enkelt galvanifl Kjede og siges at være 

fluttet, naar de to Metaller ere i Beronng med hinanden, 

aaben, naar de ikke ere det.
Af flere saadanne enkelte Kjeder, Led eller Elementer 

kan en sammensat Kjede dannes, naar Kobberet i eet Led si
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sættes i Forbindelse med Zinket i det næste, Kobberet i dette 

med Zinket i det næste o. s. v. Voltas Soile er en saadan 

sammensat Kjede. Da i denne ethvert Led frembringer en 

elektrisk Strom i samme Retning, vil man, idetmindste i 

mange Tilfælde, kunne forstærke Strømmen ved at forege 

Ledenes Antal. Man kan natmligviis bruge forffjel- 

lige Metaller og Vædffer. Som positivt Metal brUges 

i Almindelighed Zink, men som oftest amalgameret, det vil 

sige overhuffet med Qvægsolv, hvorved man opnaaer, at 

Metallet bedre modstaaer Vædflens chemifle Indvirkning og 

desuden bestandigt holder sig blank, hvad der ellers ikke er 

Tilfældet, da det Zink, som gaaer i Handelen indeholder 

fremmede Metaller, som blive tilbage, medens Zinket opleses. 

Som negativ Leder bruges Kobber, Platin eller Kul. Til 

ledende Vædfle bruges i Almindelighed fortyndet Svovlsyre, 

forstjellige Saltopløsninger, Alkalier og lignende. Men giver 

man den enkelte Kjede den ovenomtalte simple Indretning, 

taber den hurtigt fin Kraft; anvendes en flet ledende Vædfle, 

forlænges Virkningen men bliver svagere og omvendt. Det 

er forst i det sidste 20 Aar man har lært at indrette gal

vaniske Apparater, som i længere Tid (nogle Dage) kunne ved

blive at virke usvækket. Disse Kjeder kaldes constante og 

have det Særegne, at hvert Metal er nedsænket i en egen 

Vædske og de to Vædsker ere adskilte fra hinanden, men dog 

i ledende Forbindelse med hinanden ved et porvst Legeme, 

som oftest ved en Mellemvæg af svagtbrændt Leer.

Figuren viser et Gjennemsnit af Daniells Apparat, det 

forste constante, man havde. Inden i et cylindrisk Kobberkar BK K befinder sig en porøs Leercylinder LL og 

indeni denne atter en amalgameret Zinkstang 

Z. Indeni Leercylinderen er der fortyn

det Svovlsyre, udenom den, altsaa i Be

røring med Kobberet er der en Oplosning af 

Kobbervitriol (svovlsimrt Kobberilte). Grunden 

til, at man herved opnaaer en constant Virk-
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rung, ftal senere blive viist. Ved Groves constante Apparat 

er det negative Metal Platin og nedsænket i Salpetersyre; 

ved Buntzens, som er langt billigere er det Knl, nedsænket i 

Salpetersyre. Formen af Apparatet, der ingen væsentlig Ind

flydelse har paa Virkningen, maa natmligviis vælges efter 

Beskaffenheden og Kostbarheden af de Stoffer, som anvendes.

Hosstaaende Figm viser et galvanisk 

Apparat bestaaende af tre Daniellske Led. 

Gjennemlober man det i Tankerne fra 

Benstre til Hoire træffer man Kobber, 

Vædske, Zink; Kobber, Vædske, Zink 

o. s. v. Det er en lignende Sammenstilling som ved Ssilen, 

blot at de yderste Metaller, Zinket tilvenstre og Kobberet til- 

hoire mangle. Men Forholdene forandres derved ikke, thi 

bringes metallisk Forbindelse tilveie imellem de to Poler, er 

det ifolge Lovene for Beroringselektriciteten ligegyldigt enten 

denne Forbindelse er middelbar eller Umiddelbar. Den elek- 

trifle Strom vil altid gaae fra Zink gjennem Bædsken til det 

det negative Metal og altsaa i det afbildede Apparat træde 

Ud ved venstre Side, hvor altsaa den positive Pol be

finder sig.

276. Ved Gnidningselektriciteten kUnde man vel frem

bringe chemifle Virkninger, men de vare meget svage. Den 

galvaniske Strom har derimod saa stærke chemifte Dirkninger, 

at vi maae betragte dem forst. Forbinder man Polerne as 

en sammensat Kjede med to Traade eller tynde Plader af 

Platin eller andet ædelt Metal og dypper dem ned i Vand, 

som man, for at gjore det mere ledende, har tilsat noget 

Svovlsyre, viser der sig en stærk LUstUdvikling ved begge 

Ledere. Opsamler man luftboblerne i to omvendte Glas

klokker, fyldte med Vand, kan man komme til at Undersøge 

de Udviklede Luftarter, som vise sig at være Ilt og Brint, 

Bandets to Bestanddele; og det saaledes, at Ilten Udvikler 

sig ved den positive Leder, den, som Udgaaer fra Kobberet 

(Platin, Kill), medens Brinten udvikler sig ved den negative
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Leder. Maa ler man de to Lnftarter, seer man, at Brintens 

Rnmfang er dobbelt saa stort som Iltens, hvilket netop er det 

Forhold, hvori de danne Vand. Dette er altsaa ved den 

elektrifle Strom blevet adskilt i sine Bestanddele. Havde man 

brugt Ledere af Zink eller Kobber i Vandet vilde Brinten vel 

have udviklet sig ligesom for, men Ilten vilde næsten ganske 

Udeblive fordi den i det Oieblik, den udstiller sig af Vandet, 

forbinder sig med det uædle Metal, og ilter det,

Samme Virkning har den elektriske Strom Paa alle fly

dende Legemer, der have en lignende Sammensætning 

som Vandets. Smeltet Chlorbly vil adflilles i Chlor og 

metallisk Bly, smeltet Chlorsolv i Chlor og Sslv. I begge 

Tilfælde udvikler Chloret sig ved den positive, Metallet ved 

den negative Leder. Naar den ene Bestanddeel i saadanne 

Tilfælde er en Isolator som Svovl, Phosphor, Jod, vil den 

positive Leder snart bedækkes dermed, og Strommen afbrydes; 

man maa da sorge for at Varmegraden er saa hot, at det flet 

ledende Stof kan fordampe.

Leder man en Strom igjennem Vand, som indeholder 

Svovlsyre eller Phosphorfyre, vil Syren efter nogen Tids 

Forlob samle sig om den positive Leder. I en alkalisk Op

losning (Kali, Natron) vil det opløste Alkali samle sig om 

den negative Leder. Fores Strømmen igjennem en Saltop- 

losmng f. Ex. af svovlsumt Kali, vil Vandet adflilles ligesom 

for men desuden bliver Saltet adstilt saaledes, at Syren 

samler sig ved den positive. Alkaliet eller Basen ved den ne

gative Leder.

Dog blive de fleste Metalsalte f. Ex. Kobbervttriol adskilte paa en 

anden Maade idet nemlig Basen i Saltet adflilles, saa at Ilten 

udvikler sig ved den positive, metallist Kobber (ingen Brint) 

ved den negative Leder. Lignende Adskillelser opnaaer man 

let med Salte af Bly, Guld, Svlv, Platin, Qvægselv. Paa 

samme Maade lykkedes det Humphrey Davy at adftille Kali 

i Kalium og Ilt og derved at godtgjvre, at Alkalierne ere 

Metalilter. Naar de ovennævnte Metalsalte adflilles ved en
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stærk Strom, Udfælde Metallerne sig som lost sammenhængende 

Dele, hvori ofte (Bly) tmuffe Krystalformer, der ligne en 

Vegetation, vise sig; mener den elektriske Strom svag og stadig 

Udfælde de sig som faste sammenhængende Masser. Man har 

i de senere Aar benyttet sig af denne Omstændighed til at 

overtrække et Metal med en Hinde af et andet, altsaa forsølve, 

forgylde, forkobre Paa galvanisk Vei. Men ved at lade 

Kobber Udfælde i større Tykkelse har man kunnet lage meget 

troe Kobberaftryk af Medailler og andre Kimftgjenstande, og 

ved denne galvanoplastiske KUnft endogsaa af stukne 

Kobberplader tilvejebringe Aftryk, som kunne benyttes istedetfor 

Originalen, der altsaa bevares. Det Nærmere herom hen

horer dog til det reent teckniske og maa forbigaaes her.

277. Leder man den famme elektriste Strom successive 

lgjennem flere Vædsker der adflilles i deres Bestanddele, viser 

det sig, at den chemifle Virkning i dem alle er lige stor. (Sr 

der f. Ex. Band i alle Kar, vil, uden Hensyn til Mængden 

af den tilsatte Syre, uden Hensyn til Ledernes Figm og Af

stand, i alle Karrene Udvikles ligemeget Brint og ligemeget 

Ilt. Har man i eet Kar Band, i et andet smeltet Chlorby og 

i et tredie en Oplosning af svovlsumt Kobberilte, vil den i 

det forste udviklede Iltmængde netop være istand til med det 

i det andet Udskilte Bly eller det i det tredie Udskilte Kobber, at 

danne Blyilte eller Kobberilte, medens den Brint, som Udvikles 

t det forste netop vil kunne danne Chlorbnnte (Saltsyre) med 

det i det andet Kar Udviklede Chlor, eller Vand med det i 

tredie udviklede Ilt. Det viser sig derved at den chemifle 

Birkmng uden Hensyn til det paavirkede Stof er bestemt ved 

Styrken af den elektriste Strom, og at denne staaer i For

hold til den Vandmængde, den i en vis Tid kan adskille.

278. Adflilles Vand ved den galvaniske Strom og man 

bmger Ledere, som ikke forbinde sig med nogen af Vandets 

Bestanddele, ville disse Ledere tilbageholde paa Overfladen 

Noget af de to luftarter, fljondt det ikke kan sees. Ved dette 

Overtræk fremkommer en Modstand imod Strømmen, som
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kan være stor nok til ganske at ophæve den, en Modstand, 

man har kaldet den elektriske Polarisation. Saadanne Metal

plader fimne frembringe elektriske Stromme. Naar man nemlig 

i et Antal Glas med fortyndet Svovlsyre i hvert stiller to 

Platinplader, bringer den ene i Berøring med den positive, 

den anden med den negative Pol af et galvanisk Apparat) og 

saaledes ester hinanden behandler Pladerne i alle Glas, kan 

man af disse sammensætte et Slags galvanisk Apparat ved at 

forbinde den brintholdige Plade i eet Glas med den iltholdige 

i det næste, den brintholdige i dette med den iltholdige i næste 

o. s. v. Denne Soile (Ladningssoile) frembringer da en 

Strom, som i hvert Glas gaaer fra den brintholdige til den 

iltholdige Plade og er stærk nok til at tilvejebringe en kjendelig 

Landadflillelse. Men det varer ikke længe, thi i hvert af 

Glassene adskilles Vandet ogsaa saaledes, at Ilten forbinder 

sig med den Brint, som sindes paa den ene Plade, Brinten 

med den Ilt, som findes paa den anden. Den elektriske 

Forskjel imellem de to Plader ophorer da.

Vi kimne nu forstaae Sammenhængen ved de galvaniske 

Apparater. Af det, der er sagt, om den chemifle Virkning 

folger nemlig, at Vædsken i ethvert Leed maa blive adskilt. 

Bestaaer Ledet blot af Zink, fortyndet Syre og Kobber, vil 

Vandet adskilles, dets Ilt forbinde sig med Zinket og det 

dannede Zinkilte Hploses af Syren, medens Brinten Udvikler

sig ved Kobberet og paa dets Overgade frembringer -en 

Polarisation, hvorved Strømmen svækkes. Vædflen kommer 

efterhaanden til at indeholde mere og mere svovlsUmt Zink

ilte, omsider bliver dette adflilt, Kobberet overtrækkes med et 

Lag af Zink, og dermed standser natUrligviis enhver Virkning. 

Ved det Daniellske Apparat derimod kan det svovlsure Zink

ilte ikke komme i Berøring med Kobberet, paa dette udfældes 

metallist Kobber, hvorved altsaa ingen Forandring foregaaer, 

og der er ingen BrintUdvikling, altsaa heller ingen Polari

sation. I Groves og Buntzens Apparater skulde der Udvikles
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Brint ved Platin eller Kul, men -en forbindet sig strax med 

en Deel af den omgivende Salpetersyres Ilt og redilcerer 

derved denne til Salpetersyrling; Polarisationen ophæves og 

ingen fremmed fast Leder Udstilles, saaat Virkningen bliver 

uforandret.

(For ved Hjælp af et galvanisk Apparat at adflille en 

vis Mængde Vand, maa ifølge Ovenstaaende i hvert Leed 

foregaae en tilsvarende chemisk Virkning, altsaa en tilsvarende 

Mængde Zink oplofts, og da Zinkets chemiske Værdietal er 

omtrent 33/s Gange saa stort som Vandets , maatte der, for 

med et galvanifl Apparat paa 5 Leed at adflille en Vægt- 

eenhed Vand, i hvert Leed oploses 33/& Vægtdele Zink eller i 

det Hele 18 Vægtdele Zink, hvortil vilde forbruges lidt over 

27 Vægtdele Svovlsyre. Man seer heraf, at Galvanismen 

ingenlUnde haves for Intet og at Forbruget for at tilveje

bringe en vis chemist Virkning bliver desto stsrre, jo flere 

Leed man arbeider med. Allerede i den enkelte Kjede (275) 

fremkommer chemist Birkning saasnart man bringer de to 

Metaller i Berøring med hinanden, hvilket sees deraf, at der 

strax paa Kobberet udvikler sig luftbobler, som ved Under

søgelse viser sig at være Brint. Saasnart to forskjellige Me

taller ere i Berøring med hinanden og tillige med en fugtig 

Leder, fremkommer en elektrisk Strom, som vil bevirke en 

hurtig Iltning af det meest positive Metals

-r-279. Leder man en galvanifl Strom igjennem en Me- 

taltraad, vil denne blive opvarmet, og naar Strommen er 

tilstrækkelig stærk vil Traaden endogsaa komme til at gløde 

eller smelte. Den Varmemængde, en Strom af en vis Styrke 

frembringer i en saadan Leder staaer i Forhold til Traadens 

Ledningsmodstand. Lader man derfor den samme Strom 

successive gjennemlobe lige tykke Traade af Zern og Kobber, 

vil Ierntraaden, den mindre gode Leder, komme til at glode 

medens Kobbertraaden endnu fim er svagt ophedet. Jo stærkere 

Strommen er desto stærkere vil natUrligviis Ophedningen
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blive. Man benytter sig af dette Forhold til at antænde 

Krndtminer, idet man nemlig i Krndtladningen anbringer en 

tynd Jerntraad, hvis Ender ved to lange tykke Kobbertraade 

funne sættes i Forbindelse med et galvanisk Apparat. Et 

Oieblik efter at Forbindelsen er tilvejebragt smelter Traaden 

og de glodende Iernkugler antænde Krudtet. Da Lederne 

funne tages meget lange kan Sprængningen foretages i fuld

kommen Sikkerhed.

Nærmer man langsomt det galvanifle Apparats Ledere 

til hinanden, ville de komme til Berøring med hinanden uden 

at nogen elektnft Gnist har viist sig imellem dem; men stiller 

man derpaa Lederne fra hinanden, vil der imellem dem vise 

sig en Gnist, som væsentligt skyldes en Glødning af de 

yderste Spidser, som sidst forlode hinanden. Er Apparatet 

meget kraftigt, f. Ex. 50 Buntzenfle Leed, vil Gnisten trække 

sig Ud til en lang Flamme, og naar man da kun fjerner 

Lederne een eller to Linier fra hinanden, vil en stadig Ildstrsm 

gaae over imellem dem, da Luften ved den meget hole Varme

grad formindsker sin Ledningsevne og de af Lederne udviklede 

Dampe endnu yderligere bidrage nl at skaffe nogen Ledning 

imellem dem. Slukker man Flammen, maae Lederne igjen 

bringes i Berøring for at den flal indtræde paany. Naar 

man ved dette Forssg som Ledere bruger to Spidser af haardt- 
brændte Kul, komme deres yderste Ender i en overordentlig 

heftig Glødning og Udsende et Lys, som i Klarhed fun lidet 

staaer tilbage for Solens. Efterbaanden foreges Afstanden 

mellem Lederne deels ved Fordampning, deels ved Forbræn

ding og, flal Lyset vedligeholdes, maae de ideligt nærmes til 

hinanden. Man har fnndet paa Apparater af en saadan 

Indretning, at Strømmen, der svækkes efterhaanden som 

Spidserne brænde bort, netop ved sin Svækkelse bringer dem 

nærmere til hinanden og saaledes holder Lyset stadigt. Det 

er navnligt Strømmens magnetiske Virkninger, som bruges 

hertil, men Apparaterne ere meget for indviklede til at vi ter 

gaae ind Paa en nærmere Beskrivelse.
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Det elektriske Lys imellem to Kulspidser er uden Sammen

ligning det intensiveste, man ved Kunst har frembragt, og 

man har derfor flere Gange forssgt at benytte det som Be- 

tysningsmiddel; men deels blænder det stærkt, deels har man 

endnu ikke kunnet flafse det al den onflelige Stadighed, og 

endelig er det meget kostbart. Det er dog brugt i Paris ved 

offentlige Arbeider, som Mde fortsættes om Natten, hvor 

to elektriske Lamper lyste for 800 Arbejdere, og ved den Lej

lighed fandt man sin Fordeel derved.
Flammen imellem Kiüspidserne har en overordentlig hoi 

Varmegrad, saa at endog Platin smelter deri med overordentlig 

Lethed. I denne Flamme har man ogsaa bragt Leerjord til 

at smelte og Kul til at fordampe.
280. Den Lighed, som i flere Henseender finder Sted 

imellem Elektricitet og Magnetismen havde allerede længe 

bragt Physikerne til at formode, at de maatte staae i et 

notere Forhold til hinanden. Dog vare alle Forjog paa at 

paavise et saadant forgjæves, til ørsted I82O vifte, at en 

elektrifl Strom i Nærheden af en Magnetnaal, bringer denne 

Ud af sin Stilling. Leder man nemlig en elektrifl Strom 

fra Syd til Nord Under en Magnetnaal, vil dennes Nordende 

gjore et Udflag imod Ost og efter nogle Svingninger vil den 

komme i Hvile i en Stilling, der nærmer sig desto mere til 

at være lodret paa den magnetiske Meridian, altsaa paa 

Strømmens Retning, jo stærkere Strømmen er. Bringes 

Magnetnaalen under Strommen, vil Nordenden gjore Udflag 

imod Vest. Ved Modvægt kan man bringe en Heldingsnaal 

til at ligge vandret; anbringes en saadan paa den oftlige 

Side af Strømmen, vil Nordenden give et Udslag nedad, 

anbringes den paa den vestlige, vil Nordenden gjore Udflag 

opad. Vendes Strømmens Retning om, gaae Udflagene i 

modsat Retning, og Sydenden drives altid i modsat Retning 

af Nordenden. Alle disse forftjellige Forhold funne angives 

ved en let overflnelig Figm. Tænker man sig en retlimet 

elektrifl Strsm at bevæge sig lodret ned imod Papirets Flade
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og træffe denne i Punktet a, saa vil en mag

netisk Nordende i ni af Strømmen drives i 

Retningen ni vi en Nordende i n-> vil drives 

i Retningen N2 v*2 en i 113 i Retningen 

03 vs og en i nj i Retningen m v4. Man

feet da tillige let hvorledes det vil gaae i de mellemliggende 

Stillinger. En bevægelig Naal, som ikke er magnetisk, paa- 

virkes ikke af Strommen. Disse Orsteds Grnndforssg danne 

GrUndlaget for den hele Elektromagnetisme, under hvil

ken Benævnelse man indbefatter alle de Phænomener, der 

beroe paa Elektricitetens og Magnetismens gjensidige Ind

virkninger.

For de ovenomtalte Bevægelser lader sig give folgende 

almindelige Regel. Tænker man sig en menneffelig Fignr, 

beliggende i S trommen, saa at denne træder ind ved Fød

derne ild ved Hovedet, med Ansigtet vendt ben imod den 

paavirkende Magnetpol, vil denne, naar det er en Nordende, 

bevæge sig til den Side, hvor Figurens venstre Haand be

finder sig. (Sydenden tilhoire).

Den samme Regel gjælder enten Magnetnaalen er pa

rallel med Strømmens Retning eller ei, og vi kunne altsaa 

i en vis Forstand tale om Strømmens venstre og hoire Side.

281. Boier man Lederen til en 

Kreds af een eller anden Form, opstiller 

den i den magnetiske Meridian og lader 

den gjennemlobe af en Strom, f. Ex. 

i den ved Piilspidserne angivne Ret

ning, vil enhver Deel af Kredsstrsmmen
dreie en indenfor ophængt Magnetnaal i samme Retning. 

Thi, hvor i Kredsen man saa anbringer den foromtalte Figur, 

vil den vende sin venstre Haand indad imod Papirets Flade

og Nordenden vil da fjerne sig fra os. Sydenden nærme sig 

til os. En saadan Kredsstrom indvirker stærkere paa Magnet

naalen end en retliniet i samme Afstand fra den. Gaaer 

Strømmen i modsat Retning, vil Udslaget ogsaa skee i modsat
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Retning. Virkningen vil endnu forstærkes naar man vinder 

Lederen i flere Kredse eller Vindinger omkring Magnetnaalen, 

men, for at Strommen da skal komme til at gjennemlobe 

dem alle, maa Traaden være overspnnden med Silke og om 

fornødent gjores ferniseres. Da imidlertid Iordmagnetismen 

stræber at holde Magnetnaaten i den magnetiske Meridian, 

vilde man enbnu faae en storre Udstag, naar denne Indvirk

ning knnde nndgaaes, og dette kan tildeels flee ved den saa- 

kaldte Dobbeltnaal, som hosstaaende Figur viser. To omtrent

lige stærke Magnetnaale ns og n's' ere 

befæstede i parallele Retninger, den ene 

over den anden, igjennem en Stift a b, 

men deres Poler vende til modsat Side, 

saa at Iordmagnetismen altid stræber at

dreie dem i modsatte Retninger, og den samlede Naal ved en

meget ringe Kraft kan drives ub af sine Hvilestilling.

Paa de her udviklede Forhold grnnder sig den elektro

magnetiske Mil lt ip li c at or, et Instrument, som tjener til 

at opdage endogsaa overordentlig svage elektriske Stromme.

Paa en Træramme er en med Silke omspimden Kobbertraad

ab viklet op i mange lod

rette Vindinger som funne 

stilles i den magnetiske 

Meridian. Ved disse 

Vindinger er Dobbelt- 

naalenNS,N'S' ophængt 

i et Silkespind saaledes 

at den nederste Naal 

hænger indeni Vindingerne, den øverste ovenfor dem. En mb* 

deelt Kreds mp tillader at aflæse Udsiagets Størrelse. Ledes 

nu en Strom igjennem Traaden i den ved Piilspidserne an

givne Retning, vil den nederste Naal af enhver Deel af 

Bindingerne blive dreiet ruiibt „med Solen." I samme 

Retning vil den oberste Naal blive dreiet af Bindingernes 

overste Deel, men i modsat af den nederste Deel, men den
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fsrste Virkning vil paa Grund af den ftsrre Nærhed faae 

Overvægt over den sidste.' Strømmen vil altsaa dreie den 

dobbelte Naal med ftsrre Krast end Naalen N'S' alene, medens 

Iordmagnetismen kun vil have meget ringe Indflydelse, og 

man seer da, at selv en svag Strom vil være tilstrækkelig til 

at Udove en kjendelig Virkning. En Glasklokke, anbragt 

over hele Apparatel, holder LUftstromninger borte fra Naalene. 

Man anvender Undertiden saadanne MUltiplikatorer, der fun 

have 100 Vindinger, medens man ogsaa har anvendt dem 

med 30,000.

Lignende Indretninger knnne anvendes til at maale 

Styrken af de elektrifle Stromme med stor Nøjagtighed, og 

det har viist sig, at den derved fundne Styrke af den elektrifle 

Strom staaer i noiagügt Forhold til den cbemifle Virkning, 

den i en vis Tid kan frembringe.

282. Det er let at indfee at den elektrifle Strom maa 

blive i samme Forhold stærkere som den elektrifle Forstjel, 

den saakaldte elektromotoriske Kraft i det galvaniske Apparat 

foroges; men tillige at den maa blive i samme Grad svagere, 

som den har en ftsrre Ledningsmodstand at overvinde og at 

altsaa Strømmens Styrke maa staae i Forhold til den elektro

motoriske Kraft divideret med den hele Ledningsmodstand. 

Denne Lov kaldes efter Opdageren Ohms Lov. Men Led

ningsmodstanden er atter af dobbelt Art; deels hidrører den 

nemlig fra den Leder, Strømmen flal gjennemlobe, deels fra 

det galvaniske Apparat selv. Er dette nu sammensat, vil den 

elektromotoriske Kraft voxe i Forhold til Ledenes Antal, men 

Apparates Ledningsmodstand voxer i samme Forhold. Hvis 

altsaa Lederens Modstand ikke var kjendelig, vilde man ikke 

faae stærkere Strom af mange end af et enkelte Led. Jo 

mindre Apparatets Ledningsmodstand gjores desto stærkere vil 

fremdeles Strømmen blive. Men dette kan fkee Paa to 

Maader, enten derved, at man anvender større Metalflader i 

Bædflen, eller ved en Sammenkobling af enkelte Leed. idet 

man forbinder Zink med Zink, Kobber med Kobber. Men
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naar Lederens Modstand er mange Gange ftørre end Appa

rates, saaer den hele Formindskelse, man kan give dettes 

Ledningsmodstand intet at betyde, og man faaer i det Tilfælde 

ligesaa stærk Strom af smaa som af store Leed.

Indskyder man en Leder med en vis Ledningsmodstand 

i et galvanisk Apparat, vil Strømmen svækkes desto mere jo 

mindre Apparatets Ledningsmodstand er, og man seer hen 

Grunden til at man maa bruge forfljellige Milltiplicatorer 

efter forfljellige Omstændigheder, faa Vindinger naar der 

hin er liden Modstand i Apparates mange hvor den er stor.

Ved mangfoldige Forsog har man overbevnsi sig om, 

at Metaltraadenes Ledningsmodstand forholder sig som deres 

Længde, men staaer t omvendt Forhold til Gjennemsnitsfladen, 

hvoraf man kan slUtte, at den elektrifle Strom ikke som den 

hvilende Elektricitet holder sig tit Overfladen, men gjennem- 

trænger hele Lederens Indre. .

283. Ophænger man en boiet Kobbertraad saaledes, 

at dens to Ender bæres af to smaa Qvægsolvflaale, som sættes 

i Forbindelse med det galvaniske Apparat, kan Traaden bevæge 

sig Uden at derved Strommen afbrydes. Nærmer man en 

Magnetpol til den bevægelige Deel as Stromlederen, vil 

denne dreies Ud af sin Stilling og det saaledes, at den for 

omtalte Figur, anbragt i Lederen, vil bevæge sig tilhoire 

naar den virkende Magnetpol er en Nordende. Den relative 

Bevægelse bliver altsaa den samme enten det er Magnetpolen 

eller Strsmlederen, der er bevægelig; vare de det begge, vilde 

de bevæge sig tit modsatte Sider.

Danner den bevægelige Leder en Kreds, som kan dreie 

sig meget let om en lodret Axe, vil den stille sig saaledes, at 

dens Plan ligger i magnetisk Ost og Vest og Strommen i 

den nederste Deel af Kredsen gaaer fra Ost til Vest. Jordens 

sydlige Magnetpol er jo nemlig en Nordende og Figuren, som 

svømmer i Strømmen og betragter Jorden, vil da i denne 

Deel as Kredsen komme til at vende den venstre Haand 

imod Syd.

20
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284. Nærmer man til hinanden to gjennemstrsmmede 

Ledere, af hvilke den ene er bevægelig, vil denne tiltrækkes 

af den anden naar Strømmene gaae parallele i samme Ret

ning, frastødes, naar de gaae parallele i modsatte i Retnin

ger. Ere de ikke parallele vil Virkningen imellem dem blive 

desto mindre jo nærmere deres Retninger ere ved at ftaae 

lodrette paa hinanden. Finder dette Sted, ville de vel ikke 

frastode eller tiltrække hinanden, men den ene vil stræbe at 

dreie sig, saa den bliver parallel og eensrettet med den anden.

Det er Franflmanden Ampere, som opdagede disse For

hold og viste, at man kunde forklare Magneternes ind

byrdes Frastødninger og Tiltrækninger ved at tænke sig de 

enkelte Smaadele omgivne af elektriske Kredslob, der alle ere 

lodrette paa Magneten. Men man har ondt ved at tænke 

sig saadanne afsondrede Kredslob i det Indre as et Legeme, 

som selv er en god Leder, og vi have seet, at den elektrifle 

Strom ikke faaes for Intet, men er ledsaget af et vist For- 

brvg. Bed hvilke Virksomheder Kredsløbene i en Magnet 

kunde vedligeholdes er man ikke istand til at indsee.

284. Vikler man en overspunden Kobbertraad i en 

Skmelmie omkring et Glasror, inden i dette lægger en Staal- 

naal og da sætter Enderne af Spiralen i Forbindelse med et 

galvamfl Apparat, vil Naalen, 

omend Forbindelsen kun har været 

oieblikkelig, være magnetiseret. 

Træder Strømmen ind ved a, nb 

ved b, vil Nordenden ligge hen- 

unod n, Sydenden imod s og

omvendt. I den her afbildede Spiral, hvis Vindinger ligge 

som Gængerne paa en forkeert Skrue, vil altsaa Nordenden 

fremkomme ved den Ende, hvor Strømmen træder ind. Havde 

Bindingerne været lagte som Gængerne paa en ret Skrue, 

vilde Nordenden fremkommet, hvor Strømmen træder Ud, 

ganske som den ofte omtalte Figm vilde angive det. Vil 

man paa denne Maaae frembringe meget stærke Magneter,
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AM man bedre i at tage en]tyf Jernbeile ABC, hvis to 

Grene ere beviklede med overspUnden Traad,

hvorved det blot maa iagttages, at Vin

dingerne paa begge Grene ere eens, det 

vil sige, enten som en ret eller forkeert 

Skrnegang. Leder man da en Strom 

ind ved a, Ud ved b, vil Jernet næsten 

i samme Oieblik blive stærkt magnetisk, 

C vil blive en Nordende, A en Sydende. 

Have Grenene en Tykkelse af 3 Tommer 

og er den brugte Kobbertraad meget tyk,

vil et enkelt BUntzensk Leed bringe Jernet til at funne bære

henimod 2000 Pd. Saasnart derimod Forbindelsen med det 

galvanifle Apparat afbrydes, taber Jernet sin magnetiske Kraft. 

En saadan Magnet kalder man en Elektromagnet. Man har 

tilvejebragt dem saa kraftige, at de funbe bære mange Tusinde 

Pund og endogsaa fra en kjendelig Afstand tiltrække et Anker 

med anseelig Kraft. Ved med korte Mellemrum at indlede

og afbryde Strømmen kan man magnetisere og afmagnetisere 

Beilen mange Gange i Secrmdet men den ferner da rigtignok 

ikke Tid til at antage sin fulde Kraft.

Ved Hjælp af saadanne Elektromagneter kan man meget 

hurtigt magnetisere Staalstænger, da der er saa stort OverskUd 

af Kraft tilstede. Andre Anvendelser komme vi strax til at 

omtale.

286. Udspænder man ved Siden af hinanden to lange 

Kobbertraade, som dog ikke berore hinanden, sætter Enderne 

af den ene i Forbindelse med et galvanifl Apparat, Enderne 

af den anden med en MUltiplicator, vil man see, at den sidst

nævnte bliver gjennemlebet af en elektrifl Strom hvergang 

den galvanifle Strom indledes i den Ferste eller afbrydes i 

men medens denne gjennemstrommes finder ingen Virkning 
Sted. Man kalder de paa denne Maade i Sidelederen frem

bragte Stromme for inducerede. Lægger man Mærke til 

ben Retning hvori MUltiplicatorens Udflag fleer, seer man,

20*
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at den inducerede Strom ved Slutning af Kjeden gaaer i 

modsat Retning af Hovedstrømmen, ved Aabning af Kjeden 

derimod i samme. Foretages Aabning og «Slutning med 

korte Mellemrum, vil Sidelederen blive gjennemlebet af en 

Række Stromme, af hvilke enhver gaaer i modsat Retning af 

den foregaaende. Paa den anførte Maade bliver Virkningen 

dog fun svag. Vikler man derimod to lange overspUndne 

Traade ved Siden af hinanden op paa en Trærulle og da 

behandler dem som de to parallele Traade før, vil enhver af 

Hoved lederens Bindinger frembringe en Induction i enhver 

af Sidelederens, og Virkningen bliver saaledes langt stærkere. 

Ogsaa nden Mnltiplicator kan man overbevise sig om In- 

ductionen. Befæster man ved hver Ende af Sidelederen et 

Metal-Haandtag og tager eet af disse i hver Haand, medens 

Kjeden, som er i Forbindelse med Hovedlederen aabnes og 

sluttes, faaer man ved hver saadan Forandring et Stod, som 

hidrorer fra den oieblikkeligt igjen forsvindende IndUctions- 

strom. Er Hovedlederen kort og tyk, Sidelederen meget lang 

og tynd, vil et enkelt Leed som galvanisk Apparat kunne give 

meget stærke Stod.

En lignende JndUction finder Sted, naar Hovedstrommen 

blot svækkes eller forstærkes istedetfor at afbrydes eller ind

ledes, og flee disse Forandringer langsomt, vedvarer den in

dUcerede Strom ligesaa længe som Hovedstrømmens Forandring.

Vikles hver af de to Ledere sammen til en Krands og 

man, medens Hovedlederen stadigt gjennemstrommes, nærmer 

Sidelederen til den, vil der i denne, saalænge Bevægelsen 

varer, indUceres en Strom i modsat Retning af Hovsdstrom- 

men. Fjerner man derimod Sidelederen fra Hovedlederen, vil 

den inducerede Strom gaae i samme Retning som Hoved

strommen. Erindrer man nu, at eensrettede Stromme tiltrække, 

modsatte frastode hinanden, seer man, at Indvirkningen imel

lem den inducerede og Hovedstrømmen i begge Tilfælde frem

bringer en Hindring mod den oprindelige Bevægelse.

Vinder man en lang overspUnden Traad op Paa eu Rulle
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A, sætter dens Mder i Forbindelse med et galvanisk Apparat 

G, og paa hver Forbindelsestraad an

bringer et Metalhaandtsg p, q, som 

holdes i Hænderne, vil man, naar 

Strømmen afbrydes ved t, fa ae et 

Stod, hvorimod intet mærkes, naar 

Kjeden siultes. Grunden til disse For

hold er, at ved Kjedens SlUtning vil den i enhver Vinding 

begyndende Strom i Rabovindingerne inducere modsatte 

Stromme, som deels kun svække Hovedstrommen, da de gjen- 

nemlobe samme Leder, deels sinde kortest Udvei igjennem G. 

Men aabnes Kjeden vil den forsvindende Strom igjen indu

cere Stromme i Rabovindingerne, og da Forbindelsen med 

G er afflaaren, have de ingen anden Bei end igjennem Lege

met. Den inducerede Strom, som her fremkommer ved Ind

virkning af Lederen paa sig selv, kaldes Extrastrommen.

287. Sætter man Enderne af en Krands af overspnnden 

Kobbertraad i Forbindelse med en Milltiplicator, lægger dm 

paa et Bord og da bevæger Nordenden af en Magnet nedad 

imod dens Midte, vil MUltiplicatoren gjore et Udflag saa 

længe Bevægelsen varer. Udflagets Retning angiver en 

Strom, som gjennemlober Traadkrandsen imod Solen, det 

vil sige ovenfra feet som den Retning, hvori man skriver Bog

stavet O. Hæver man atter Magneten, faaer man igjen et 

ttdflag, men i modsat Retning. En Sydendes Bevægelser 

frembringe Stromme modsat dem, Nordenden giver. Det viser 

sig altsaa, at man ved Bevægelse af en Magnet kan frem

bringe elektriske Stromme; man kalder dem magnetoelektriste. 

En nærmere Betragtning af Strømmens Retning viser frem« 

deles, at den, som frembringes ved en synkende Magnetpol 

vilde bevæge en eensartet Magnetpol opad og omvendt, saa 

at ogsaa disse Stromme foraarsage en Hindring mod den 

Bevægelse, som fremkalder dem.

Omvikler man en Ierncytinder ns med en overspnnden
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Kobbertraad, hvis Ender a, b staae i Forbindelse med en 

MUltiplicator, og da nærmer Cylinderens 

Ender til Polerne af en Hesteflomagnet S N, 

hvorved n vil blive en Nordende, s en Syd

ende, vil der saalænge Bevægelsen varer, i 

Traadvindingerne fremkomme en Strom i den 

ved Pilen angivne Retning. Fjerner man 

igjen Cylinderen fra Magnetpolerne, vil der 

paany fremkomme en Strom men i modsat 

Retning. Her have vi altsaa magnetoelektriske
Stromme frembragte ved Magnetkræfternes Bevægelse i Jer

nets Indre; men de folge samme Lov som før; thi man seer 

at en Strom i den ved Pilen angivne Retning vilde for sig 

frembringe en Sydende ved n, en Nordende ved s, Jernets 

Magnetpoler bliver ved Strommen svagere end uden den, og 

det vil altsaa tiltrækkes svagere af Magneten, der saaledes i 

mindre Grad vil Understøtte Bevægelsen. Ded Fjernelsen vil 

derimod Jernets Magnetpoler blive forstærkede.

288. Man har indrettet saakaldte Magnetroelektriske 

Maskiner, hvor man, stottende sig til ovenstaaende Erfaringer, 

frembringer temmelig stærke og vedholdende magnetoelektrifle 

Stromme. De bestaae som oftest af en Hesteskomagnet imel

lem hvis Grene ligger en Axe, der paa een eller anden 

Maade kan dreies hurtigt rundt. Bed Enden af den er an

bragt en hesteskoformet Jernboile, Ankeret, hvis Grene ere over

viklede med beipunden Kobbertraad og bevæge sig med Ende

fladerne tæt forbi Magnetens Polflader, saa at Ankeret ved 

hver Omdrejning to Gange skifter Poler. Der vil da i Kob- 

bertraaden fremkomme magnetoelektrifle Stromme, som stifte 

Retning to Gange Under hver Omdrejning. Hvis man nu 

blot vilde frembringe Stod med en saadan Maskine, kunde 

denne Skiften as Strømmen ikke hindre, men tilsigter man 

chemifle eller magnetiske Virkninger vilde den folgende Strom 

tilintetgøre, hvad den Foregaaende havde udrettet. Man an

bringer derfor paa Axen en saakaldet Commutator (Strom-
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vender) der bevirker, at Lederen altid gjennemlsbes af Strøm

men i samme Retning. Det maa derved bemærkes, at 

Strømmen i Traadvin- 

dingen skifter Retning i 

det Oieblik, Ankerets 

Ender gaae forbi Mag

netens Poler. For nu i 

Ledere at vedligeholde 

Stromretningen Uforan

dret, er der paa Enden 

af Axen X anbragt fire 

Metalringe, 1, 2, 3 og 

4, af hvilke de to yderste 1 og 4 ftaae i ledende Forbindelse 

med Axen, medens de mellemste 2 og 3 ere isolerede derfra 

ved Skiver af Horn eller Elfenbeen, men staae i ledende For

bindelse med hinanden. ^Den ene Ende af Traadvindingen 

b staaer i Forbindelse med Axen, og derved med Ringene I 

og 4, den anden gaaer isoleret igjennem Ringen l og staaer 

i Forbindelse med Ringene 2 og 3. De fire Ringe berores 

mider Omdrejningen af to spaltede Metalfjedre Fi og F2, som 

forbindes med Enderne af den Leders, der skal gjennemlsbes. 

Paa hver Ring er Halvdelen af Omkredsen borttaget og det 

Manglende udfyldt med en ikke ledende Substans f. Ex. 

Elfenbeen, og det faaledes at naar i Ringen 1 den isolerende 

Halvdeel ligger tilhoire, ligger den i 2 tilvenstre, i 3 titbøire 

og i 4 tilvenstre. Ringene ere stillede faaledes, at Skillelinien 

imellem Elfenbeen og Metal gaaer under Fjedrenes Bero- 

ringspUnkrer, idet Ankeret gaaer forbi Magnetens Poler. 

Antage vi nu, at Strømmen i den Stilling, som er viist i 

Figuren, hvor de flraverede Dele as Ringene angive de iso

lerende Dele, træder ub fra Traadvindingerne ved b, gaaer 

Strømmen til Ringen 4, Fjederen Fi, Lederen L, Fjedren Fa, 

Ringen 2 og derpaa tilbage til Traadvindingen igjennem a. 

Har Maskinen da gjort en halv Omdrejning, ville de ledende 

og ikke-ledende Dele af Ringene have skiftet Plads, det
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Skraverede angiver da de ledende Steder, og Strømmen 

kommer da fra a gaaer til Ringen 3, Fjederen Fi, Lederen 

L, Fjederen F2, Ringen 1 og igjennem b tilbage til Vindin

gerne. Man seer, at Strømmen bestandigt gjennemlober Le

den L i samme Retning, og man kan da frembringe meget 

anseelige chemifke, magnetiffe og Varme - Virkninger ved en 

saadan Strom.

289. Man har ligeledes conftrueret Inductionsmaskiner- 

som give stærke Stromme frembragte Paa een Gang ved elek- 

trifle Stromme og ved Magnetisme. Tænker man sig nem

lig et BUndt af Jerntraade omviklet med nogle hundrede 

Vindinger af en tyk overspunden Traad, og denne Rulle atter 

beviklet med en 20,000 Vindinger af en lang tynd Traad, 

som for Isolationens Skyld maa være meget omhyggeligt 

fernisseret, indseer man, at en begyndende Strom i den tykke 

Traad vil magnetisere BUndtet, og saavel denne Magnetisering 

som den begyndende Strom, vil i den lange Traad fremkalde 

en modsat Strom. Idet Hovedstrommen afbrydes vil dens 

Forsvinden og den forsvindende Magnetisme i den lange Le

der frembringe en Strom i samme Retning som Hovedstrom

men. Paa Grund af de mange Vindinger i den inducerede 

Traad, bliver Birkningen her saa stærk, at Stodene ere utaa- 

lige ja endog farlige; imellem Enderne af den lange Traad 

kan der ved Hovedstrømmens Afbrydelse springe Gnister over 

paa flere Liniers Længde; Virkningen paa Elektroskopet er 

ganfle kjendelig, Leidnerflafler kunne lades og i det lufttomme 

Rum fremkaldes Lysbtler paa flere Tommers Længde. Et 

eget Maskineris sorger for at Afbrydelserne folge hurtigt og 

regelmæssigt efter hinanden. Ved Hjælp af den svage Galva- 

nisme kunne altsaa de samme Virkninger frembringes som ved 

Gnidningselekiricitet, hvoraf man seer, at Elektricitetens Væ

sen er den samme fra hvad Kilde den saa hentes.

Saasnart en Magnet bevæges i Nærheden af en Leder, 

sremkominer der magnetoelektriske Stromme, der hindre Bevæ

gelsen og Magneten kommer derfor tidligere i Ro, end naar
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den svinger frit. Man har benyttet sig heraf for at berolige 
Compasnaale og andre Magnetnaale, ved at anbringe en 

Kobberring omkring dem, saaledes at Magnetpolerne bevæge 
sig ganfle tæt ved den.

290. Forend vi omtale Elektromagnetismens Anven

delser er der endnu en Maade at frembringe Elektricitet paa, 

som fortjener nogle Ord. Lodder man en Vismuthstang V

ved begge Ender til Enderne af en 

Kobberboile K, vil der i den saaledes 

dannede Kreds ingen Strom frem

komme, da Kredsen blot beftaaer af 

faste Ledere, og en Magnetnaal sn

ophængt inden i Bsilen bliver i Ro, i den magnetiske Me

ridian. Men opvarmer man d-t ene Lodningssted a, bliver 

den elektriske Ligevægt forstyrret, Magnetnaalen gjsr et Udflag 

imod Vest, der angiver en Strom i den ved Pilene angivne 
Retning, som altsaa paa det opvarmede Lodningssted gaaer fra 

Bismuth til Kobbeer. Den saaledes frembragte Strom kaldes 

thermoelektrisk (varmeelektrisk). Dannes Boiler af forskjellige 
Metaller kan man komme til at opstille disse i en Række af 

en saadan Beskaffenhed, at Strømmen paa det opvarmede 
Lodningssted gaaer fra det Metal, som staaer overft til det,
der staaer lavest i Rækken, en saadan Række er

Bismuth. 

Platin. 

Selv. 

Tin.

Bly.

Kobber.

Guld. 

Zink. 

Jern. 

Antimon.

De thermoelektrifle Stromme ere meget svage, men kunne 
forstærkes paa lignende Maade som Galvanismen. Sammen

lodder man nemlig et Zigzag, som i hosstaaende Figur af

smaae Stænger af Bismuth (be skraverede) 

og Antimon, sætter begge Ender a og b 

i Forbindelse med en Multiplicator og op

varmer alle de Lodningssteder, som vende 
til samme Side, s. Ex. tilvenftre saa vil
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der paa hvert af dlsse Steder fremkomme en Strom som 

gaaer fra Bismuth til Kobber, og et saadant Zigzag vil for

stærke Virkningen ligesom Loltas Slotte. Det kaldes en 

thermoelektrift Solle. Da Ledningsmodstanden i Seilen er 

saa lille, maa MUltiplicatorens Traad være temmelig tyk og 

ikke have for mange Vindinger. Brager man 25 Par Stæn

ger vil allerede en ringe Opvarming ved det ene Sæt Lod

ninger give et kjendeligt Udflag paa Multiplicatoren. Ere 

disse Lodninger sværtede, saa at de let indsuge Darmestraalerne, 

vil den fra et Menneske Udstraalende Barme være stærk nok 

til i en Afstand af 3 til 4 Alen at tilvejebringe et Udflag 

paa en 20 Grader. Det er dette Slags Thermometre/ man 

bruger ved Undersøgelser over Straalenerverne og ved Hjælp 

af et saadant er det endog lykkedes Mellom at paavise, at 

Maanen varmer, hvorvel Opvarmningen neppe beløb sig til 

Vi oo af en Grad Reaumur.

291. De praktiffe Anvendelser, man har gjort eller 

villet gjsre af Elektromagnetismen ere meget forfkjelligartede. 

Da man saae, hvor let det var at tilveiebringe meget stærke 

Elektromagneter, faldt man paa den Tanke at anvende Elek

tromagnetismen som bevægende Kraft, der fkUlde erstatte 

Dampkraften. Mangfoldige forfljellige Forflag til Indretnin

gen af elektromagnetiste Bevægelsesmaftiner ere gjorte; men 

ingen har faaet praktisk Anvendelse, fljondt det virkeligt er 

lykkedes at tilveiebringe anseelige bevægende Kræfter paa denne 

Maade. Grunden hertil ligger ikke i Maskinernes Indret

ning, og vi behove derfor ikke at beskrive dem nærmere; men 

deri, at der sor Tilvejebringelsen af en vis Arbejdskraft fordres 

en elektrisk Strom af en vis Styrke; men denne fordrer atter 

et vist Forbrug af Zink og Syrer i det galvanifle Apparat. 

Det der vindes ved Zinkets Oplosning, Zinkvitriol, er næsten 

uden Værdie. saa at Zinket næsten ganske gaaer tabt, og 

Sagen stiller sig da omtrent som om man under Dampkjedler 

vilde forbrænde Zink for at sætte Dampmaskinen i Gang. 

Det er sor kostbart og med de nnværende galvanifle Appa-
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rater og Priserne paa de Stoffer, som forbnlges,' vilde en 

Hests Kraft frembragt ved Elektromagnetismen, være omtrent 

60 Gange saa dyr, som frembragt ved Damp. Derved er

den praktiske Anvendelse umulig.

292. Langt heldigere har man været ved de Anvendelser, 

hvor det ikke kommer an paa stor bevægende Kraft eller paa 

Omkostningerne. Et Erempel herpaa er den elektriske Tele

graph, som i faa Aar har taget et saa overordentligt Op

sving. Opgaven er at oprette en Forbindelse imellem to 

fjerne Steder A og B, saaledes, at en Person i A kan frem

bringe et Signal i B, der ved Overeenskomst kan betyde et 

bestemt Bogstav eller en bestemt Mening. Lad os altsaa 

tænke os et galvanifl Apparat opstillet i A, en Ledningstraad, 

tilstrækkelig isoleret, der kan fore Strømmen fra A tit B, saa 

behoves der endnu ved B et Apparat, hvorpaa de aftalte Sig

naler funne frembringes. Af saadanne Signalapparater har 

man Udtænkt en stor Mængde. Vi ville her indskrænke os 

til at omtale det, som har viist sig hurtigst at frembringe

faaer almindelig Udbre

delse, det af Amerika

neren Morse opsnudne. 

Det bestaaer i det Væ

sentlige of en Elektro

magnets, hvis ene Green 

i Fig. dækker den an« 

den, og som staaer i

Signalerne, og derfor meer og meer

Forbindelse med Ledningstraaden fra Apparates i A. I en 

lille Afstand ovenover Grenene befinder sig Iernankeret a, en 

Cylinder, som naaer hen over dem begge. Ankeret er befæ

stet paa den ene Ende af Vægtstangen ab, som dreier sig om 

en Axe ved c. En Spiralfjer F holder Ankeret borte fra 

Magnetens Poler, medens Stopperen G hindrer det i at 

fjerne sig for langt derfra. Paa den modsatte Ende af Vægt- 

ftangen er anbragt en opadvendt Stift s, tæt over hvilken en 

Papirstrimmel pp, bliver fert fra Hsire til Venstre af to
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Valser, som af et Uhrværk dreies rundt i den ved Pilen an

givne Retning. Forbinder man nu ved A Ledningstraaden 

med det galvaniske Apparat, vil M næsten i samme Oieblik 

blive magnetisk, trække Ankeret til sig og bringe Stiften s til 

at siaae op imod Papiret og deri sætte et fordybet Mærke. 

Bedvarer Forbindelsen med det galvaniske Apparat noget, vil 

Stiften i Papiret trække en Streg —, afbrydes den derimod 

strax igjen, bliver det kun en Prik. Af disse to Tegn kan 

man da sammensætte et beelt Alpbabeet, s. Ex. folgende

a b c d e f g hik

1 m n o p q r s t u

v w x v z æ ø

En simpel Indretning ved A, den saakaldte Nogle, tit

lader hurtigt og beqvemt at flUtte og aabne Kjeden, og naar 

den, som Udforer dette Arbeide, har tilstrækkelig Færdighed, 

fleer Meddelelsen hurtigt og sikkert. Det forstaaer sig, at man 

ogsaa maa have et galvanifl Apparat ved B og et Signal

apparat ved A. Den største Vanskelighed er at sørge for en 

tilstrækkelig isoleret Ledning. Man har i s aa Henseende fulgt 

to forskjellige Fremgangsmaader. Enten bliver Lederen hængt 

op paa Pæle, fra hvilke de maa isoleres ved Porcellam eller 

Glas fordi Pælenes Overflade i Regnveir bliver ledende og 

et ringe Tab ved hver Pæl, i storre Afstand vil svække 

Strømmen formeget. Eller ogsaa har man omgivet Traaden 

med et isolerende Hylster af Gilttapercha, som atter ved et 

Blyhylster beskyttes imod Forraadning, og nedgravet det Hele 

i Jorden. * Den sidste Fremgangsmaade er den kostbareste, og 

det viser sig desUden at det isolerede Hylster trods al anvendt 

Forsigtighed forandrer sine Egenskaber; Strommen gaaer da 

* fun til den nærmeste Isolationsfeil, saa til Blyhylsteret og 

tilbage igjen, og Telegrapheringen er afbrubt. De ophcengte 

Ledninger lide derimod af den Feil at de paavirkes af Atmo- 

sphærens Elektricitet, som undertiden sætter Telegravhappara-
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terne i Bevægelse. Men Omkostningerne ere faa, Fritene 

lette at finde, lette at rette, saa at „Luftledningerne" uden

tvivl ere at foretrække. Hvor storre Vandstrækninger skUlle 

krydses af Telegraphledninger, isoleres Traaden ved Gutta

percha og beskyttes mod Slid og Vold ved tykke Jerntraade, 

som vikles Uden om det Hele, der nedlægges paa Bunden af 

Havet. Der er endnu een Omstændighed ved Telegraphled« 

ningen som i hoi Grad letter Forbindelsen. Det er at Jor

den paa Grund af den Fugtighed, den indeholder, leder 

Strømmen. Man behover derfor blot at fore Strømmen 

tgjennem en isoleret Ledningstraad fra A tit B, og fra Sig- 

nalapparatet i B til een i Jorden nedgravet Plade. Strømmen 

flaaer da tgjennem Jorden tilbage til A og optages af en der ned

gravet Plade, som staaer i Forbindelse med den ene Pol af bet galva

niske Apparat. Eller rettere, naar dettes to Poler ere satte i Forbin

delse med de to Jordplader ved A og ved B, vil den positive Elek

tricitet fra den ene, den negative fra den anden, Udbrede sig over 

hele Jordmassen og saaledes ophæve hinanden. Man sparer 

saaledes den ene Traad og vinder enbmi derved at Jordens 

Ledningsmodstand er mindre end Traadenes.

Er Afstanden imellem A og B meget stor, vil den Strom 

som har gjennemlobet den hele Strækning være svag, og 

Stiftens Slag imod Papiret gjor ingen tydelige Indtryk. 

For at afhjælpe denne Mangel lader man Strømmen i Tele- 

graphlinierne indvirke paa den saakaldte Overdrager (Relais), 

et Apparat som ligner Signalapparatet; men hvor Stiften, 

istedetfor at strive blot tilveiebringer Forbindelsen imellem et 
galvanisk Apparat i B (Localbatteriet) og Signalapparatet 

sammesteds, saa at man selv ved meget svage Stromme til- 

veiebringer tydelig Skrift.

293. En lignende Anvendelse er den at tilveiebringe en 

noiagtig Tidsmaaling. Tænker man sig nemlig, at der paa 

det omtalte Signalapparat ved s istedetfor en Stift befandt 

sig en Spærhage, saa vilde denne let funne bringe et Spær

hjul til at bevæge sig en Tand frem hver Gang Stiften blev 

loftet. Blev Kseden i A altsaa sluttet og aabnet hvert Se-
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cimd, kunde man paa Spærhjulets Axe befæste en Viser, som 

vilde gjore et Spring i hvert Secund, 'og havde Hjulet 60 

Tænder, et Omlob hvert Minnt. Fra dette Hjnl kunde Be

vægelsen let paa sædvanlig Maade meddeles til Minut- og 

Timeviser. Opstiller man nu ved A et noiagtigt Uhr, hvis 

Pendul ved den overste Ende ftaaer i Forbindelse med den 

ene Pol af et galvanisk Apparat, medens den nederste i den lod

rette Stilling netop berører Overfladen af en Skaal medQvægsolv, 

som staaer i Forbindelse med Ledningen til B, saa vil Kjeden 

være jluttet hver Gang Pendulet gaaer igjennem den lodrette 

Stilling, altsaa hvert Secnnd; i samme Oieblik vil Secund

' viseren paa Uhret i A og Sekundviseren paa Hjulværket' ved 

B gjore et Opring, faa at de to Uhre noiagtigt ville folges 

ad. Er Afstanden ikke for ftor kan den samme Stroms 

fUccessive gjennemlobe flere lignende Apparater og man kan 

saaledes bringe mange Uhre i een By til at vise eens paa 

SecUnd, og alle reguleres af eet eneste noiagtigt Uhr.






