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Ethvert Foretagende, som sigtede til sand 

Oplysnings Fremme, var altid vis paa, der

for at bifaldes of Deres Kongelige Hoi- 

hed som Fadrelandets, derfor og Oplysnin

gens sande Ven.

Herpaa grunder sig mit tillidsfulde Haab, 

at Deres Kongelige Holhed ei allene med 

nogen Deel af samme dyrebare Bifald vil 

modtage mit Forssg til en Lærebog i Na- 

turvidenflaben, det fsrste originale danste Ar- 

beide i sit Slags, men at De endog vil til

give, at det, uagtet alle dets Ufuldkommen

heder , fremkommer, Dem, Naadigste Krorr- 

prinds, underdamgst tilegnet.
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3 det jeg herved offentlig kuiidgior det 

Bifald, Deres Kongelige Helhed ikke vil 

nægte dette mit Arbeite, og Grunden, paa 

hvilken jeg bygger min glade Forvisning der

om, folger jeg tillige mit Hiettes Trang, 

til ligesaa offentlige» at fremlagge dets Fo- 

Idfer for Deres Kongelige Helhed, de 

dybeste Folclser af Hoiagtelse, Taknemmelig

hed og Kierlighed.

ayderdauigst

Hauch.



Fortale.

alogte af mine Venner havde, ved at see den 

Samling af physikalffe Instrumenter, jeg til min 

egen Underviisning og Fornoielse havde forskaffet 

mig, anmodet mig om at gieve dem bekiendte mev 

disses Brug, og tillige derved med Begyndelfts- 

Grlmdene i Naturlæren. Da jeg ikke kunde und- 

siaae mig for at give efter for en Anmodning, join 

smigrede mig, og Hvi6 Opfyldelse stemmede saa me

get med min Lyst til at giore en Videnskab, hvis 

store Værd jeg indsaa, ligesaa yndet af flere, som 

den er af mig selv, og jeg saaledcs for sire Aar siden 

beflurtede ar begynde for en liden Kreds private Fo

relæsninger over Naturlæren, var det min Hensigt 

dertil at betiene mig enten af Greens eller Lich

tenbergs Lærebeger; men jeg indsaa fhdvt Vanffe- 

ligheden i at folge den af cn anden foreskrevne Or

den, og en andens Foredrag i en Videnskab, i hvil-
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VIII Fortale.

ken jeg ei overalt var, og ei kunde vttre, af samme 

Meening, som hvilken Forfatter jeg end havde 

valgt; dette formaaZde mig til endnu samme Aar 

at Udkaste den Plan, hvilken jeg i tre paa hin

anden felgende Vintere haver fulgt i deslige 

Forelæsninger over Naturlæren, for en temmelig 

talrig Kreds af Venner og Bekiendte. Det 

smigrende Bifald, (jeg ec ei ubeskeden nok, til 

ikke for en vigtig Deel at tilskrive det -Venskab 

og eftergivende Godhed) med hvilken disse mine 

Tilhorers have beæret mig, saavelsom Mangelen 

af en c-iginal danff Lærebog i Physiken, har 

giort mig. dristig nok til, ved Trykken at bekiendt- 

gisre disse i Ferstningen blot for enkelt Brug be- 

stemle Begyndelses-Grunde af Naturlæren. Her

til kom det Haab, at Anvendelsen paa forffiellige 

Naturlærens Deele af den hos os ligesaa yndede 

føm nu ncesten i hele Europa almindelig antagne 

nye 6)emiffe Lære, saauicget mindre vilde blive 

mine LandSmemd uvelkommen, som Physiken, hid

indtil endog i andre europæiske Sprog, kuns siel- 

den er foredragen fra denne Synspunct.

Det



Fortale. IX

Det vilde være utilgiveligt, dersom jeg, ferend 

jeg giorde dette mit Arbeide offentligt, et havde 

sogt ar give det al den Orden, og Foredraget al 

den Klarhed, som mine Evner killode mig, og 

dersom jeg ei til denne Hensigts Opnaaelse i 

Særdeleshed havde ssgt at efterligne de i forMel- 

lige Sprog udkomne og bekiendte sortreffelige Lce- 

rebsger over Naturvidenskaben; dog, hvilke Mester

værker kunde vel af alle hellere vcelgeZ til Monstre, 

end de tvende ovennævnte, begge ligefod almin

delig bekiendte som yndede Beger?

Intet Under derfor, at jeg, ved at foredrage 

hvad ogsaa disse Forfattere have foredraget, under

tiden har tilladt mig at benytte deres egne Ud

trykke, fordi jeg ei vidste noget ander ligesaagodt 

eller bedre at bruge i disses Sted. Ikke desmin

dre vi! endog den flygtigste Sammenligning være 

tilstrækkelig til at overbeviise enhver om ForMellen 

imellem deres Arbejder og delte mit Forssg.

Nødvendigheden af i Naturlæren, som i enhver 

anden Videnskab, at begynde ved det enkelte og 

bekiendte, for derfra desbedre at kunne gane over 

tila 5



til der sammensatte og mindre bekiendte, har syn- 

tes mig best at fyldestgisres ved den af mig valgte 

Orden imellem öe forffiellige her afhandlede As- 

deelinger.

Saaledes synes mig Forklaringen af de almin

delige Egenskaber, som de, uden hvilke intet Be

greb om Legeme er til, med Rette at fortiene den 

forste Plads i Læren om Virkningen af Legemer

nes Kræfter imod hinanden.

I de folgende Afdeelingcr har jeg afhandlet 

Statiken og Mekaniken, saavelsom Hydrostatiken 

og Hydrauliken, som grundende sig paa Bevægel

sens og Tyngdens Love.

Uden Bekiendrffab med Grundstoffne, og de 

enkelte Bestanddeele af Legemerne, vilde Læren om 

De sammensatte Legemer være ganffe nforstaaelig, 

da disse veilede os til Læren om Luften og om 

Gasarterne, og Kundskaben om disse bringer os 

igien til Erfaringen om Vandets Bestanddeele, ester 

hvilke forudgaaende Kundskaber Ildens Virknin- 

ger blive fattelige og let forklarlige. Den Over- 

eensstemmelse, vi bemerke, imellem Ildens og

Elcc-



Fortale. XI

Elektricitetens Virkninger anviser Læren om Elec- 

rriciteten sit naturligste og mest passende Sted; 

ligesom Letheden, af at forklare de magnetiske Virk- 

ninger efter de samme Love som de electriffc, afgiver 

en naturlig Anledning, til at lade Læren om Mag

neten umiddelbar folge paa Leeren om Electriciteten.

Det Heele flut tes med Afhandlingen om Jord- 

kloden, fom for vor Betragtning er, med dens 

tilhorende Atmosphäre, og de deri foregaaeude 

Naturbegivenheder, Foreeningspuncten af alle de 

forhen afhandlede forffiellige enkelte Kræfter og 

Virkninger.

Jeg har sogt, saavidt som Tydeligheden kunde 

tillade det, at frembringe enhver Scelning og ethvert 

derhen horende Beviis med stersr muclige Korthed, 

hvilket, Uagtet en Felge af Bogens forsie Bestem

melse, nemlig ctt tiene til Grund for mnndligt 

Foredrag, vil, som jeg haaber, ikke kunne være 

Læseren uvelkomment, faa meget mere, som jeg, 

ved at an fore de forffiellige Forsøg, med hvilke 

de fleesie Sætninger og Beviser ere tmdersisttede, 

har stræbt at giere (Sætningerne og Theorierne i 

det



XII Fortale.

det Heels forstaaclige ogfaa for Læsere, som ikke 

havde havt Leilighed til at skaffe sig megen Hid- 

Horende forberedende Kundff b.

De fieeste Naturbegivenheder, Kundskaben om 

hvilke udgiere Formaalet for Natnrlæren, ville ligcsaa- 

liDt kunne fattes, som forklares , uden Bekiendtffab 

med Chemien. Intet Under derfor, at de mangfoldige 

nye Opdagelser i Chemien og det toral forandrede 

Udseende, font denne Videnffab i de sidste Tider 

hav erholdt, ogsaa maa sirække sig indtil Natur

læren. Dersom derfor den nye franske chemiffe 

Lære, eller det saa kaldte antiphlogistiske Systemø 

er det med Forrruft og Erfaring mest overeenstem- 

mende (og hvilken Fordomsfrie og Kyndig vil vel 

kunne nægte dette); da indsecs Aarsagen, hvorfor 

Læren om Legemernes Bestanddeele, om Varme-- 

sioffen og Lysstoffen, om Luften og Gasarterne, 

om Vandet, om Ilden, om Tordenen, om Reg

nen, m. M. ere forklarede med Hensyn paa den 

fransVe nye ChenWe Lcere. Herved have Over- 

beviisning og egen Erfaring ledet mig, ingenlunde 

fordi jeg pcrastaaer, at denne Theorie er den rig- 

rigsts



Fortale. XIII

ligste muelige, eller at den besidder al den Fuld

kommenhed, som den er i Stand tit at erholde, 

men fordi den efter vore ncervarrende Kundskaber er 

Len snldkommensie, og den, ved hvilken de fieeste 

os bekiendte Phænomener forklares paa den na

turligste og meest utvungne Maade. Af samme 

Aarsag haver jeg Uden Fordom eller Egensind 

valgt de ovrige af mig anførte og forklarede Thee

ner i de andre sorskiellige Deele af Naturlæren.

Uagtet jeg undertiden har berert og benævnet 

forffiellige Theories, har jeg dog næsten aldrig til

ladt mig, at forklare Phoenomenerne paa flere end 

een Maade, af Frygt at Begyndere, for hvilke 

denne Bog er bestemt, herved maarte forvirres, 

da man ved note BekiendlsVab med een Theorie, 

lettelig vil kunde fatte alle ovrige, og ogsaa være i 

Stand ril lnellem disse at vælge den sandsynligste.

Bogens Bestemmelse undffylder Mangelen af 

oplysende Kobbere eller Figurer, faa meget mere, 

som jeg havde foresat mig, saasnart mueligr at ud

give, som et Anhang til dette Arbeide, Beskrivelsen 

as de ril Experimental-Physiken henhsrende nod- 

vendig-



XIV Fortale.

vendigste Redskaber, hvilken da tillige havde af- 

givet Beskrivelsen af mit eget physicalske Cabinet, 

Hvorsnart jeg nu vil vcere i Stand til at udfere 

dette mit Forsæt, seer jeg mig, ved mine mange og 

forffiellige Forretninger, ei i Stand at bestemme. 

Skulde dette mit Arbeide vcere heldigt nok, for at 

vinde noget Bifald, og de i de physiffe Viden

skaber Kyndige vilde tilfoie den Godhed, at giere 

mig opmærksom paa dets Feil, da vil Forhalin

gen af hiint ei fortryde mig, saasom jeg derved 

vil see mig i Stand til at giere det mindre »fuld

komment.

Kiebenhavn i November 1794.

Forfatteren.

For-



Fortale til den anden Udgave.

Oct, min Forventning langt overtr«ffmde, Bie- 

fald, med hvisket mine Landsmænd have modtaget 

den fsrfte Udgave af min Naturlære, og dens Op- 

tagelse af offentlige Lcecere i og uden for Dannemark 

til Brng ved Forelæsninger, paalægge mig den dob

belte Pligt, baade at besorge en ny Udgave deraf, da 

den overblevne Forraad af det forste betydelige Oplag 

blev fortærer af Ilden i Aaret 1^95, og tillige efter 

muligste Evne ak rette og forbedre i denne ny Udgave 

det, som jeg sandt manglende eller Ufuldstændigt i 

den ferste.

Uagtet jeg, saa meget som mig muligt var, har 

nyttet de Rettelser og Vink, fom deels indenlandske, 

deels udenlandske Recensentere have givet mig, og 

man ved denne Udgave vil finde betydelige Foran

dringer og Tillæg, saa seler jeg ikke destomindre alt 

for vel, ar dette Arbeide er endnu langt fra at nterme 

stg til den Grad af Fuldkommenhed, som jeg onskede, 

og som man maaffee ved dette andet Oplag vis fordre,

naar



XVI Fortale Lil den anden Udgave.

naar man ikke tillige vil have Hensyn til min Stil

ling som Embedsmand, der fordrer al min Tiid, og 

giet* mig det umuligt at føie min Lyst og Tilbsielighed 

at dyrke Videnskaben og folge dens Gang. Jeg har 

ikke uden i meget afbrudte Mellemrum af Tiid kun

net Udarbejde denne Udgave, og jeg haaber derfor, at 

man vil tilgive mig de Mangler og Ufuldkomnrenhe- 

der,, som endnu deri maatte findes.

Paa samme Grund maa jeg og bede mig und- 

ffyldt, fordi jeg ikke endnn har opfyldt mit ved den 

forste Udgave giorde Loste, at udgive en Beffrivelse 

over de til Experimental - Physiken henhorende Red- 

ffaber, saavelsom over mit eget physiffe Kabinet.

Kisbenhavn i Januar 1793.

Forfatteren.

Indhold



Indhold

a s den fsrste Deel.

Forste Afveeling.
Indledning Z i -16.

Anden Afveeling.

Legemernes almindelige Egenskaber.

Almindelig Betragtning over Legemernes Egenffaber § 17-10 

De almindelige Egenskaber § 19. Figur og Strækning 

§ 20=22. Uigiennemtrængelighed H 2Z-L5. Porøsitet 

426-29. Deelbarhed § Z0-Z5. Cohæsion z6-54. 

Bevægelighed § 55 ==73. Bevægelses »Lovene § 74 «7s. 

Meddeclelsen af Bevægelse ved Sted, og Lovene herved 

§ 76'79- Den refringerte Bevægelses Love § go. Aar- 

sagerne, hvorfor Bevægelsen ophorer § gi-8z Forskiel 

»mellem levende og dsd Kraft § 84. Tyngden §85-107 
Centrifugal-Kraft § 108*111. 5 7

Tredie Afveeling.

Statik og Mekanik.

Om Maskiner i Almindelighed § 112*117. Vægtstangen 

§^ii8’I22. Vægten § 123=124- Tridsen §125-129» 

Spiller h izo. Skraadplanen iZi-iZ2. Kilen 4 

izz- 1Z4. Skruen §135. De sammensatte Maffiner 

§ 13^137. Tougene iz8.

b Zierde



XVIII Indhold.

Fierde Afdeeling.

Hydrostatik og Hydraulik.

Almindelig Betragtning over do flydende Legemers Natur'og 

Egenskaber iZ9-145. Sammenligning imellem Tryk

ningen af solide og flydende Legemer § 146. Trykningen 

af flydende Legemer imod Bunden af Kar § 147» 149. 

Trykningen af siydende Legemer imodSiderne nf.^ar § 150. 

Trykningen af ueensartede flydende Legemer imod hinanden 

§ 151-152. Eiendommelig eller specifik Vægt § 153-154. 

Forhold af et solid Legeme, naar det bringes t et .flydende 

af samme specifik Vægt, som dets egen §'155. Forhold 

af et solid Legeme, naar det bringes i et flydende, af mkn- 

dre specifik Vægt, end dets egen § 156 • 161. Forhold 

af et solid Legeme, naar det bringes t et flydende af stsrre 

specifik Vægt, end dets egen § 162’163. Maaden at ud

finde Legemernes specifike Vægt § 164-167. Haarrerene 

§ 168'170.

Femte Afdeeling.

Legemernes Bestand-Deele efter Grundstoffene.

Almindelige Bemærkninger over Legemernes Bestanddeele 

§ 171-172. Varmestof § 173. Lysstof § 174. Suur. 
stos § 175-178- Salpeterflos § 179 = 130. ‘ Kulstof § 

181. Vandstof ^182. Svovei § rgz. Phosphors 

184. Demanten § 185. Ludsaltene § 186-190. Jor

dene § 191 =100. Metallerne § 201 = 207. Syrerne 

§ 208'209. Phlogiston § 2io- De sammensatte Lege

mer i Mineralriget § 211. De sammensatte Legemer i 

Planteriget § 212. De sammensatte Legemer i Dyrriget 

§ 213. Viingiæringen § 214. Aether eller Naphtha § 

215. Eddikegiæring § 216. Forraadnelse §217. Den 

uy chemiske Nvmenclatur § 218.

Sime Afdeeling.

Varmesioffen.

Almindelige Virkninger af Varmestoffen paa alle Legemer 

§ 219-22Z. Storre eller mindre Mængde af Varmestof 

i et Legeme er Aarsagen til, at det befinder sig enten t den 

solide



Indhold. xix

solide Tilstand, eller draabbarflydende, eller elastisk sydens 

de Tilstand § 224-225. Uden Atmosphærens Trykning 

og Elasticitet kunde den draabbarflydende Tilstand af Lege- 

luerne er finde Sted § 226. Legemerne i den elastisk-fly- 

dende Tilstand fere Navn af Dampe § 227. Ved Var- 

mesiossens Bortgang fra Legemerne, gaae de tilbage fraden 

elastiske flydende til den draabbarflydende, og fra denne ti! 

den faste Tilstand § 228- Om Kogningen af de flydende 

Legemer, og Kraften, som de elastiffe Dampe ere i Stand 

at udsve §229 = 230. Den permanente elastiske flydende 

Tilstand, i hvilken nogle Legemer befinde sig, maa tilskri

ves Varmestossens Virkning § 231. Varmestoffens Ho

vedegenskaber § 232. Forskiellen imellem et Legems For- 

bunstning og dets Forvandling i Dampe §233. Thermo

metern e , øg hvad de egentlig vise, ved at angive Legemernes 

Temperatur § 234’235. Pyrometerne og deres Bestem- 

melse § 2Z6. Meddeelelse af Varme, og den Egenskab, 

som Legemerne have, i Folge deres forskiellige vanneledende 

Kraft, at være gebe eller flette Varmeledere § 237*238. 

Lovene, som finde Sted ved Meddeelclsen af Varinen, og 

Legemernes Capaciteter i Forhold til deres forskiellige For- 

vantffab til Varmestossen § 239 -240. Legemernes speci- 

fike Varmestof, og specifikt Varme, samt de forskiellige 

Maader at bestemme samme paa § 241-242. Varmestossen 

befinder sig i Legemerne, enten i en bunden eller frie Til

stand § 243. Almindelige Love, saavei ved Overgangen 

af Legemerne fra den faste Tilstand, til den draabbarflyderr- 

de, elastisk flydende, og permanent elastiffe eller luftformige 

Tilstand, som fra denne sidste Tilstand tilbage igken til den 

faste Tilstand § 244=245. Undersøgelse om Varmestoffen 

kan ansees som er besiddende Tyngde § 246.

Syvende Afoeelmg.

Lyset.

Virkning af Lyset, Aarsagen hertil, samt Undersøgelse, om 

Lysstoffen er en særskilt Stof, eller blot en Modification af 

Varmestossen § 247-249. ForskielligeTheorier om Maa- 

den, paa hvilken Lyset forplantes §250. Fvrfkiellenimellem 

lysende og oplyste Legemer § 251. Bestemmelse af gien, 

mmsigtige og Ugiennemsigtige Legemer § 252.. Forplantes 

as Lyset i lige Linier, og de dervaa sig grundende forskiellige 

Lærer



X X  I n d h o ld .

L æ r e r §  2 5 Z - 2 5 4 . E t h v e r t  O b j e c t  s e e s  v e d  d e  f r a e n h v e r  

P u n c t a f  s a m m e  u d g a a e n d e  d i v e r g e r e n d e  L y s s t r a a l e r e l le r  

L y s p y r a m id e r 2 5 5 - 2 5 7 . S k y g g e n  §  2 5 8 . L n s s t r a a -  

l e r n e  k r y d s e  h i n a n d e n  v e d  a r  g a a e  i g t e n n e m  e n  l i d e n  A a b -  

t t i n g , o g  a f m a l e  h e r v e d  O b j e c t e t  i e n  o m v e n d t  S t i l l i n g  §  

259-260. S y n s v i n k e l e n  b e s t e m m e r  S t ø r r e l s e n ,  u n d e r  h v i l «  

k e n  O b j e c t e t  s e e s  §  261 . O p t i s k  B e d r a g e r i s  §  2 6 2 .  L æ r e n  

o m  d e t  t i l b a g e k a s t e d e  L y s , o g  L o v e n e ,  e f t e r  h v i l k e  L y s e t s  N e «  

f l e c t i o n  f i n d e r  S t e d  i  F o l g e  S k ik k e l s e n  a f  d e  F l a d e r ,  f r a  h v i l k e  

L y s e t  t i l b a g e k a s t e s  § 2 6 3 = 2 6 5 . D e  f o r s s i e l l i g e  S l a g s  S p e i l e ,  

o g  d e r e s  f o r s s i e l l i g e  V i r k n i n g  v e d  R e f l e c t i o n e n  a f  L y s s t r a a »  

l e r n e  §  266=27 3 . L æ r e n  o m  L y s e t s  A f v i i g n i n g  f r a  d e n  

l i g e  L i n i e , o q  L o v e n e , i  F o l g e  h v i l k e  d e n n e  L y s e t v  A f v i i g e l s e  

f i n d e r  S t e d  §  2 7 4 - 2 7 7 . B r y d n i n g e n  a f  L y S s t r a a l e r  i g i e n -  

u e w  M i d d e l e r  m e d  p l a n e  O v e r f l a d e r  §  2 7 8 . D e  d i o p t r i f f e  

G l a s  §  2 7 9 . D e  o p h s i c d e  G l a s  e l l e r  L i n d f e r n e , o g  d l s i e S  

V i r k n i n g  s o m  B r æ n d e g l a s  §  2 8 0 - 2 8 1 . M a a d e n ,  p a a  h v i l 

k e n  O b j e c t e r n e  s e e s  i g i e n n e m  d e  o p h s i e d r  G l a s  §  2 8 2 - 2 8 4 .  

M a a d e n ,  p a a  h v i l k e n  O b j e c t e r n e  s e e s  i g i e n n e m  d e  h u u l e  

G l a s  §  2 8 5 . L y s e t e r i n t e t e n k e l t , m e n  m e g e t m e r e  e t  

s a m m e n s a t  V æ s e n , o g  f r e m b r i n g e r  d e  f o r s s i e l l i g e  o s  b e k i e n d t e  

F a r v e r , v e d  a t u d s t i l l e s  i s i n e  D e s t a n d d e e l e  §  2 8 6  >  2 8 7 .  

F o r s o g ,  s o m  b e k r æ f t e  d e t t e ,  o g  d e  d e r a f  d r a g n e  S lu t n i n g e r ,  

i  H e n s e e n d e  t i l  d e  f o r f f i e l l i g e . F a r v e r , m e d  h v i l k e  L e g e m e r n e  

s e e s  §  2 8 8 ’ 2 9 8 -  L y s e t s  D i f f r a c t i o n  e l l e r  I n f l e c t i o n  § 2 9 9 .  

B e s k r i v e l s e  a f  S ie t ,  o g  M a a d e n ,  p a a  h v i l k e n  v i i g ie n n e m  

s a m m e  e r h o l d e  F o r n e m m e l s e n  a f  S y n e t  §  3 0 0 * 3 0 3 . H e n «  

s i g t e n  a f  d e  o p t i s k e  I n s t r u m e n t e r §  3 0 4 . P o l e m o s e o p e t ,  

P e r s p e c t i v e r , d e t  m o r t e  K a m m e r §  3 0 5 . D e  f o r s s i e l l i g e  

S l a g s  M ic r o s c o p e r  §  3 0 6 »  3 0 9 . T r o l d - L y g t e n  §  3 1 0 .  

D e  d i o p t r i f f e  T e l e s e o p e r §  3 1 1 : 3 1 5 . D e  a c h r o m a t i f f e K - ' k -  

k e r t e r  §  z i 6 . D e  c a t o p t r i f f e  T e l e s e o p e r §  Z I / - Z 2 I .

■e-oo-*



røø©>^-» Om

Begyndelses-Grunde 

til

NaturlEren

Forste Afdeeling.

Indledning.

Physiken eller Naturlæren er e>n Videnffab, som 

giver os Kundffab om de materielle Tings Natur, 

det er, deres Egenskaber og Kræfter, og som, ved Un-- 

dersegelfen af disses Virkninger, stræber at opgive 2lar- 

sagen til Naturbegivenhederne.

Atle materielle Ting i Verden indbefattes under 

det Navn af Legemer. Disses Virkning paa hinan

den frembringer nye Forbindelser, og altsaq Foran

dringer af Tilstand, eller det, som vi kalde Natur

begivenheder (Phanomener).



2 Ferste Afdeeling.

§.

Da Virkningen og Kræfterne af Legemerne gand- 

ffe ere afhomgige af disses forffieMge Egenffaber, saa 

maae ogsaa Aarsagerne til alle Narurbegtvenhcder ss- 

ges i Legemernes forskiellige Egenskaber.

§ . 4.

Naturbegivenhederne i Legemverdenen kunne derfor 

ei forklares uden ved ni angive Aarsagerne til Foran

dringer i Legemerne, eller ved at angive Egenskaberne 

af de Stosse, som ere Grunden til Forandringerne. 

Ved saaledes at udvikle Aarsagerne til Naturbegiven

heder , kommer man tilsidst til saadanne, for hvilke 

man ei kan angive nogen Grund, og som ei videre 

kunne forklares. Disse kaldes GrUndaarsager, og 

paa dem beroe de almindeligste enkelte eller simple 

Virkninger.

§ . 5.

Saadanne enkelte Virkninger, hvis Grundaar- 

sager ei kunne angives, kaldes Naturlove» Namr- 

lerreren bsr altsaa, ved at forklare Naturbegiven heder

ne, stedse ftrcebe at henbringe samme ril almindelige 

Naturlove.

§ . 6.

Ofte er man el i Stand til ar angive de Naturlove, 

efter hvilke een eller anden Naturbegivenhed retter sig; 

og da Mttae man tage sin Tilflugt kil Forudsætninger 

(Hypo-



Indledning. 3

(HypoLheser). For at kunne antage en Hypothese, 

ni Me den ei stride imod afgjorte Sandheder eller 

allerede bekiendte og beviiste Naturlove; ligesom 

og den Naturbegivenhed, som derved ffal forklares , 

bep kunne Uddrages deraf paa en let og utvungen 

Maade. Naar een eller anden Virkning forklares ved 

at antage en Aarsag, hvorafTilvcerelsen ci kan bevises, 

da kaldes denne Forklaringsmaade hypothetic, for 

at ffille samme fra den categorize, som grnnder sig 

paa bekiendte og rwmstedelige Naturlove.

§. 7.

Til at forklare Naturbegivenheder, anvender alt-» 

faa Naturlæren to Maader, nemlig enten Erfaring 

eller og FornuftMtlling/ hvilken sidste maae grunde 

sig paa Erfaring.

§. 8-

Erfaring kaldes de Bemærkelser af Forandring 

i materielle Ting, hvilke vi erholde ved vore Sand- 

ser. Enten betragte vi Tingene uforandrede, som vi 

foresinde dem, og da er vor Erfaring en Bemcerk- 

tting; eller og forandre vi dem forsætlig, og lade dem 

yttre andre Virkninger ved sorskiellige Omstcendighe-- 

der, som de for sig selv ei vilde have yttret; og da 

bliver vor Erfaring et Forsog eller Experiment.

§. 9.A -
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§♦ 9*

Ved Forsog lære vi ar kierrde Virkningen og 

Kræfterne af Ting, som vi et kunde erfare ved blotte 

Bemærkninger: og allsaa er c vi i Stand til at trænge 

dybere ind i Legemernes Natur ved Hielp af hine, end 

ved disse allene; men alligevel ere disse, især tmat de 

ere meget forviklede, i Stand til at lede til falske 

Slutninger. Forsog og Bemærkning ere derfor 

begge lige nodvendige, og bor begge anvendes, mrar 

saadant er gwrligt.

§. 10.

Erfaringer bor veilede Naturgravdfferen rit 

rigtige Slutninger over Legemernes Naliir, hvilke 

Slutninger igien bor bekræftes formedelst nye Forsøg 

og Bemærkninger, anstillede ved forandrede Omstæn

digheder; saaledes bliver Analysen som Synthesen 

lige nodvendige for Naturlæren. Ved den forste ad

skilles Legemerne i deres Bestanddeele, og disses Egen- 

ffaber underssges ftrrffilt; ved den anden forbindes 

de adffilte Bestanddeele paa ny, for paa denne 

Maade ar Uddrage de til Naturbegivenhedernes Forkla

ring nedvendige Folger.

§. II.

De Midler, ved hvilke vi anstille Erfaringer, fafe 

des Verktoi, Redskaber eller Instrumenter; man 

indbefatter dem samtligen i Henseende til Naturlæren

7 Under
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under Navn af physiff Apparat. Eenfoldhed, 

Neiagtighed og Reenlighed ere nodvendige Fordrin

ger derved.

§. 12.

For at anstille Erfaringer udkræves gode Sandse- 

Redskaber, samt Anvendelse af fleere Sandser, naar 

saadant er giorligt, Opmærksomhed paa alle Om- 

stcendigheder, yderlig Noiagkighed, Forsigtighed, 

Fritagelse for Fordomme, Upartiffhed, og endelige» 

gode Instrumenter.

§. lZ.

Til at forklare Naturbegivenhederne og Virknin

gerne af Materien, udfordres, foruden den historiske 

Kundffab om Legemerne, end videre, ar man tien

der deres Bestanddeele eller Grundstoffene i Almin

delighed, Maaden,paa hvilken de foreeues, og deres 

Forhold imod hinanden; ligesom og dertil udkræves 

at kunne bestemme noiagrigen Kræfternes Maal og 

Virkningernes Stsrrelse. Naturhistorien, Chemien, 

og Mathematiken ere altsaa Grundstenene, paa hvilke 

Naturlæren maa bygges.

§» 14*

Da alle de Kundskaber, som Mennesket ved Hielp af 

Sandserne i Foreening med Eftertanke har forskaffer sig, 

henhore til Naturlæren; da al Grandffen, uden Hen

syn paa den, endog er unyttig ogdaarlig, og Formaa-

A 3 let
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tct for de menneskelige Kundskaber, MennS^e^Lyk- 

salighedens Fremme, nedvendig forstiles, dersom 

disse et ere overensstemmende med Naturlovene, og 

derfor ere grundfæstede paa Naturlæren, som inde

holdende den forfte Grund til al menneMig Viden'; 

saa bliver Naturlæren, formedelst denne sin vidt Ud

bredte Indflydelse, samt store og vigtige Nytte for 

oS, til den forste, den vigtigste af Videnskaberne; dens 

Indflydelse paa enhver særffilt Videnskab, og directs 

Nytte for os, er derfor uimodsigelig vis; saaledes 

er Skicerpning af vor Forstand og Dsmmekraft, i 

Foreening med Forbedring og rigtig Stemning af 

vore moralske Fslclser, Folger af samme. Ved ottere 

at kiende den Orden og de Naturlove, ester hvilke Alt i 

denne Verden regieres og bestyres, erholde vi uimod

sigelige Veviiser paa Tilværelsen af etbeundringevoer- 

digt, stort, almcegtigt, godt og viist Börsen, og 

henrives derved til dets Beundring. Ved denne 

Videnskab erholde vi notere Kundskab om os selv og 

de Legemer, som omgive os, hvorved vi lære de be

hagelige eller ffadelige Folger, som Brugen af disse 

forffaffer os, og Anvendelsen af forffiellige Ting til 

vort Livs Beqvemmeliqhed og Nødvendighed; den 

bryder Overtroen eg dens Mdelige Folger; den for

lyster dens Dyrkere paa en dem ligesaa værdig som 

behagelig Maade, og formaner es til ar anstrenge

tore
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vore Forstands - Krcester, for derved at forege vore 

Kundskaber, hvortil denne Videnffab frem for en

hver anden giver os saa megen Leilighed, i det den for

maner os til med Pdmyghed og Beffedenhcd ar indste, 

hvor indskrænket al vor Videnskab og Kundffab er, 

og hvormeget der stedse endnn bliver tilbage fyr os 

heri at lorre.

§• r;.
Natmlcerens Foredrag bsr er indffrcenke fig 

Mot til speculative Betragtninger; tvertimod bsr 

den meddtzele sandselige og fattelige Kundskaber. 

Læresætningerne bor uddrages fra Erfaringen , og be

vises ved Forseg. Det rigtigste Foredrag er det, 

ved hvilket Theorien foreenes med Forssgene.

§. 16.

Naturloeren haver været bekiendr og dyrket endog 

i de aldste Tider. Saaledes vare Egypterne, Chal- 

fcceevne og Phoenicierne allerede berømte for deres 

astronomiffe, chemiffe og mekaniffe Knndffaber, hvilke 

tildeels bleve forestillede under hieroglyphiffe Billever. 

Astronomien synes at vcere den Deel af Naturlæren, 

fom fsrst erholdt nogen Fuldkommenhed. De, som 

lagde sig efter Naturlceren bleve hos disse Nationer 

kaldte Vrist (Magi) og Philosopher eller Viis- 

hvms-Undere af Grækerne. Aaret igoof. Cl F. 

angivesChaldaemeöZoroastersomStLstekenftrdm

A 4 magi^
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magr^ Philosophie. Grækerne have erholdet deres 

Kundskaber i Naturlæren fra Egypterne ved Thales 

og Pythagoras/ hvilke saavelsom Democritus, Pla

to, Aristoteles, Zeno og Epi-curus vare de, som 

iblandt Grækerne mest bidroge til Naturlærens Ud

bredelse. Physiken blev anseet Ho6 Gråkerne som en 

væsentlig Deel af Philosophien, og her findes den 

egentlige Oprindelse ril Systemer og Theorier, end- 

fkivndt de græske NatnrkyndigeS Forklaringer ofte, for- 

meoelst Mangel paa Erfaring, meere indeholdt Sub

tiliteter og intetbetydende Ord, end virkelig Lår

dom. Ikke destomindre ere forfficllige af dem frem

satte Meeninger i de nyere Tider igien blevne an- 

taane som Sandheder; saaledes antog allerede De

mocrat, at Materien bestod af Atomer, og forka- 

stede de kræfter (Qvalitates) , som i nogle grceffe 

Skoler bleve tillagte Mårenens mindste Deele. Ari

stoteles ansaae Lysete Forplantning at ligne Lydens. 

Pythagoras formodede Antipoder o. s. f.

Jsderne ansaae, efter det babyloniske Fangenskab, 

Aander som Aarsagen til de fleeste natnrlige Begiven

heder og til Sygdomme. Af Romerne have Lu

cre;, Seneca og Plinme mest dyrket denne Viden- 

-ffab. Araberne vare de eneste, hos hvilke endnu efter 

denne Tid bleve nogle Levninger af phyMe Kund

skaber, isarr mathemarijVe og medicinske, men blan

dede
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dede med Astrologien og andre mystiske Daarssaber; 

ellers herffebe næsten overalt den sisrste Vankunvig- 

hed, lige indtil Slutningen af det tolvte Seculum, 

hvilken Tid indbefatter det saa kaldte store Barbane. 

De, som i denne Tid udgave sig for Natmkyndige, 

vare egentlig ei andet end Scholastiker og Uvidende 

Tilbedere af Aristoteles / hvilke ffiulede deres Uviden

hed i Ord, som de ei selv forstode, da Ve, somiden 

Tid havde nogen sand Kundskab i Naturlæren, bleve 

anseete for Trokdmænd og Hexer, saa ar, endog i det 

trettende Aarhundrede Roger Baco var nedsaget 

at forsvare sig imod Beskyldning for Trolddom; han 

Lekiendtgiorde tillige herved sine Opfindelser, iblandt 

andre Krudtet, hvis Opdagelse altsaa med Uret tik 

leggeö Barthold Schwartz Aar 1350.

I Begyndelsen afdet 14de Aarhundrede er Mag- 

netnaalen bekiendtgiort til Soefarendes Brug ved Jo

han Eiajo. As seenere i Naturlæren berømte Mænd 

forriene at anmcrrkeö: Babtista Porta, hvilken synes 

ar tilkomme Opfindelsen af Kikkerten; Franz Baco, 

som den forste, der viiste den rigtige Vei til Naturens 

Kundskab, ved at forlade Skole - Philosophiens morke 

Speculationer, og blot at felge Erfaring; Nenat 

Descartes, som kuldkastede den Aristoteliske Na- 

turlcrre, og ved sine mange og store Indsigter gav den

ne Videnskab et rigtigere og nyttigere Udseende, nagtet

5 han
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han geraüdede i den Feil, al Ville forklare alle Na

turbegivenhederne efter mechaniske og marhematiffe 

Scrtninger. De af ham fremsatte Meeninger angaae 

især Verdens Oprindelse og Bevægelse, Lyset, 

det ledige Rum, Materien, hvilken han anseer at 

bestaae af Atomer eller mindste Decke, fom ere deel

bare i det uendelige, og uden Tyngde, men ikke desto- 

Mindre særskilte fra Aand eller Vet Ulegemlige. As 

denne Aarsag benævnes dette System Dualismus, 

hvilket dog allerede var fremsat af Anaxagoras, og 

heraf ere fiden fremkomne forffiellige Mtaphysiske 

Systemer, eet meere usandsynligt end det andet; af 

disse anferes her Systemet af Idealismus, hvori 

Materiens Tilværelse gan dske nægtes, og alle sandselige 

Begreber tilskrives Guds umiddelbare Virkning. Sy- 

stemet af Materialismus/ hvorefter alt nægtes, fom 

er er materielt, og hvorefter Mennesket ei er andet end 

en Maffine. Monadesystemet af Leibnitz/ i Folge

hvilket Materiens mindste Deele eller Monader ere 

kandelige Substantser eller Forestillings - Kræfter, 

hvoraf enhver har sin blivende Grundbestemmelse; ere 

disse Krcester sovende, da ndgiere de den Substants, 

som synes os Materie; ere de vaagende, da afgive de 

Aander, fra det nederste tildet mest ophoiedeSlags^ 

indtil Guddommen selv, svm erden fuldkommensteaf 

alle virkelige og mnelige Forestillings--Krcrster. Mcd 

dette
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dette System forbandt Leibnitz et andet ei mindre hy- 

potheriss, det af den forud bestemte Harmonie» 

Dog alle disse Utilstrækkelige Systemer ere nesten glemte 

formedelst den store Mcrngde af Erfaringer og Sand- 

heder, med hvilke Naturlæren i de sidste Aarhundre

de berigedes ved faa mangfoldige store Mand, fom 

Galileo Galilei/ hvilken opdagede Bevægelses-Loc 

vene, saavel af faldende som kastede og svingende Le

gemer; Torricelli/ fom opdagede Barometeret og 

Luftens Tyngde; Copernicus/ som Udtcmkede det 

Verden-System, der endnu erkiendeS for det rigtige; 

Tycho Brahe, hvis Iagttagelser have bidraget rit 

Astronomiens Fremme; Keppler, som udfandt Ho

vedlovene ved Planeternes Bevcegelse; Villiam Gil

bert/ den ssrste af de nyere Namrkyndige, fom hen

vendte sin Opmærksomhed paa Magneten og Electrisi- 

teten z Otto von Guenke, som udfaudt Lttftpompen; 

Robert Boyle, som opdagede forffiellige Luftarter, 

og forbedrede Luftpompen; Huygens, som angav 

Uhrpendelen; Brandt og Kunkel/ som frembragte 

Urinphosphorus; Sinclair, som Udtirnkede Dykker

klokken ; Morland/ som angav Taleroret; Newton,- 

hvis store Indsigter og Kundskaber i Narurlorren fors 

skaffede samme den Anseelse og mmodsiodelige Vished, 

som den mi haver, da hannndveeg alle Hypotheses 

sz forklarede Naturbegivenhederne ved beviiste og til-

DeelH
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dcels nye udfundne Naturlove; af Naturkrrens for- 

Dellige Deele udbredede han iscer ek'nyt Lys i Theorien 

over Lysstraalerne og deres Brydbarhed, Far

verne, Attractionen/ Tyngden o. s. f. Homberg, 

som udfandr Pyrophor; Kleist, som opdagede Lad- 

Mllgsflaffen; Musschenbroeck/ som angav Tabeller 

over Legemernes Sammenhæng; Alibard, fom serst 

beviiste Luft-Elektriciteten, ved Hielp afen isoleret 

Jernstang af4v Fods Længde; Euler, fom antog et 

stint flydende Væsen, som han kaldte Wther, og ved de 

deri forudsatte svingende Bevægelser forklarede Theo

rien af Ild/ Lys og Varme; hun gjorde sig ellers 

fortient ved Forklaringen af Lyden m. m.; Fran- 

flttt, hvis store Fortjenester for Naturlæren især ud

mærkede sig ved Læren om Electriciteten; Black, 

Priestley og Lavoisier, som have udvider Naturlæren 

ved mangfoldige Opdagelser i Luftarterne; foruden man

ge ffeere, som det vilde blive for vidtloftigt her at nævne.

---------  !■< oo »■ ------ —

Anden Afdeeltng.
Om

Legemernes almindelige Egenskaber.

?8ed at overveie og estertcmke de forffiellige Egenffa- 

ber, Legemerne have, vil man sinde nogle, som alle 

have
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have tilfælles, og som derfor kan kaldes almindelige 

Egenffaber, andre derimod, som nogle have scerffilt, 

og derfor kan gives Navn af sårdeles eller enkelte 

Egenstaber. Disse sidste kan enten betragtes

1) særskilt, for sig selv, uden Forbindelse med 

de øvrige Egenskaber, samme Legemer have;

2) eller og i Forbindelse med alle de evrige Egen- 

ffaber, fom tilsammen bestemme sg udgiore Legemer

nes Natur.

Af denne Aarsag have nogle Naturkyndige, som 

Gren, Eberhardt og Schelbcl, inddeclt Naturlæren i 

den almindelige og besynderlige Naturlære. Uden 

gandffe at binde mig til denne Jnddeeling, betragtes 

her fsrst de Egenffaber, som alle Legemerne »den 

Undtagelse have tilfælles med hinanden, og som derfor 

kunne kaldes Legemernes almindelige Egenstaber/ • 

dernæst Legemernes Grundstoffe elker Bestand- 

deele, og de sårdeles eller enkelte Egenffaber 

og Krafter, som under forffiellige Omstændigheder 

frembringe scerffilte Virkninger paa Legemerne.

§. 19.

De almindelige Egenffaber, som alle Legemer 

have tilfælles, ere i) Figur eller Udstrækning. 

2) Uigiennemtmngelighev. 3) Porositet. 4)
>

Deel-
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Deelbarhed. 5) Sammenhæng (Cohesion) 6) 

Bevcrgelighed. 7) Tyngde.

Til Cohoesionen kan henregnes Fiskderkraft (Elas 

streitet)

og til Porositeten Sammentrykkelighed (Con- 

-ensabilitet)/ Fortyndelighed (Rarefactibilitet), 

og Udvidelighed (Dilatabilitet) eller Egenskaberne 

at sammentrykkes, fortyndes, og udvides; hvilke dog 

as nogle ansees som særskilte Egenskaber.

Figur og Strcekning.

§. 20.

Vi ere el istand til ak giere es noget Begreb om 

Legemer, eller noget Legemligt, uden tillige dermed 

at forbinde Tanken, at samme maa indtage et Rum, 

i hvilket man kan adskille Længde, Brede og Heide, 

eller med andre Ord, at det har Strceklling.

Strækningen af hvert Legeme maa have Grcmd- 

ser; og en saadan indffrcmket Strikning kaldes 

gemets Figur.

§. 21.

Alle Legemer matte have, i hvor smaae og for det 

blotte Ae Usynlige de end ere, en bestemt indffran- 

ket Strceknittg eller Figur.

Saadant sees ved microscopists Bemærkninger, som 

Haar, Fisteffiel, Blomstersisv, Znfusionsdyr, smaae 

Aal i Eddike, GaltfiMerne, forn af nogle (endffrsndt 

in-tg#
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urigtigen) ansees som Aarsagen til Saltenes forskiel 

lige pirrende Virkning paa Smagorganet.

§. 22.

Den begromdsede Stroekning eller Figne er ei alle» 

ne og for sig selv tilstrækkelig, for at give 06 Begre« 

6et om er Legeme, da dertil end videre udfordre- 

noget, som forhindrer, at et noget andet end Legemet 

kan være i ders begrcendsede Strækning; og dette No

get kaldes Materie. Det Phænomen, som bevir- 

kes ved Materien, kaldes Uigiennemtrcengelighed 

(Jmpenctrabilitet).

U iglen nem trangelighed.

§. 23»

Al Materie, og altsaa alle Legemer, ere Uiglen« 

nemtrcengelige; og hvor et Legeme synes atigiennem- 

rrcenge et andet, er siig Giennemrrcengelse knnS til- 

syneladende eller skinbar, men ei virkelig.

Naar derfor Svamp eller Sukker efter almindelig 

Talebrug giennemtrænges af Vand/ da er saadatt 

Giennemtrængning kuns tilsyneladende; tfyi da err 

Ting paa eengang et kan baade være og ikke være, saa 

kan her ei heller være Svamp, hvor der er Vand, 

thi ellers blev Svamp Vand, og Vand blev Svamp. 

Aarsagen, hvorfor Svampen eller Sukkeret ikke desto- 

Mindre synes at giennemtrernges af Vand , maa der- 

fyp ftges i vope Sandsers Ufuldkymmmhed, som ei 

ris-
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tilsteder os at adskille Svampens og Vandets mindste 

Deele særskilt og for sig selv, hvorfor de forekomme 

os som udgiorende et fuldkommen eensartet Legeme.

Det samme finder Sted naar Viingeisi og Van- 

b.landes med hinanden.

Ligeledes ved de Stene, som indsuge Vand, hvor

imellem Hydrophanen iseer er mærkværdig.

Endog Lufte» / som for den Uerfarne synes med Let

hed at giennemtrænges, er dog ligesaavel uigiennem- 

treengelig som alle andre Legemer; saadant kan bevi- 

ses ved ac hælde Vand t en Flaske igiennem en Tragt, 

som ei giver Rum til Luftens Udgang/ eller med et 

antændt Lys, som bringes under en lang Klokke til 

Bunden af et stort Kar, fyldt med Vand, uden at 

flukkes.

Denne kuftens Uigiennemtrængelighed er bleven atu 

vendt ved Dykkerklokken, hvori den sammentrykkede 

Luft dog medbringer saa mange Uleiligheder, at sam- 

me af den Aarsag nisten ei meer bruges.

§• 24.
Dersom man forestiller sig Materien borte fra et 

Legems begrcendsede Udstrækning, da erholder man 

Begreber om et ledigt Rum, cm et geometriskt Rum. 

RUM er altsaa en begrændsel Udstrækning, som er 

giennenmcrngelig, og altsaa derved just imodsat Ma

terie , som er Uigiennemtrængelig, ffisndt ubegrænd- 

set; hvorved denne igles er forskiellig fra Begrebet 

om Legeme, da saadant indbefatter en vis Mamg-
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de af Materie, som er indsiuttet indenfor et bcgr«nd- 

set Rum;

Guld, Sslv, Trek, er Materie; en Guld-- eller Solo- 

Daase eller Penge, en Traiestoel/ ere derimod Le

gemer.

§.2Z.

Dersom vi forestille os et Rum, som fuld kommen 

er opsyldt med Materie, da erholde vi Begrebet af 

et fuldkommen tøt Legeme. Mindreicet vilde Lege

mer være, naar det var giennemboret med mange Hul

ler eller Mellemrum (pori), hvilke kunde være enten 

eentZformig eller ueensformig sordeelte i Legemet, saa 

at Legemet derved erholdt enten M eensartet elltk 
«eensartet Tcrthed.

Saaledes er Glassets, Guldets og sieere Metallers 

Taithed temmelig eensartet; Svampens og Træets 

Tæthed derimod »eensartet.

Porositet.

§. 26.
Da der intet Legeme gives, som er fuldkomme» 

tak eller absolut reet, saa bliver Porositet endnu cti 

Egenskab, som alle Legemer have tilfælles, eller en af 

de almindelige Egenskaber.

Uagtet det er sandseligt, og upaatvivleligt, ak 

der i ethvert Legems siorre Mellemrum indehol

des en eller anden fremmed Materiel saa bliver

B det
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Let dog vanffeligere at afgiore, om i de allerfine- 

sie Mellemrum ogsaa indeholdes noget Materielt/ 

eller om der gives et adspredt tomt Rum. Forskellige 

Naturkyndige, især Descartes, have gandffe nægtet 

det ledige Rum, og Lvertimod antaget et absolut op- 

fyldt Rum, hvilket var Hovedgrundsattningen af hans 

System. ImidlerLLid synes det dog rimeligst at an- 

tage et adspredt tomt Rum, hvilket Newton især 

ypperligt har afhandlet ved Lceren om Middel-Mate

riens Modstand.

§. 27.

Af denne alle Legemer tilkommende almindelige 

Egenskab indsees, at ethvert Legemes Srsrrelse fan 

bestemmes paa tvende forffietlige Maader. Den eene 

indbefatter den Mængde nf Materie, som et Legeme 

indeholder uden Hensyn paa det-Rum, sorn samme der

ved indtager; og fa at)mit kaldes Legemets Masse. 

Den anden indbefatter Mcengden af Materien, som 

et Legeme ind'holder rillige med de imellem samme 

vrerende Pori; og da angives Legemets Omfang 

eller Volumen. Heraf indsees, at Massen maa væ

re (terre ved et Legeme af meere Tcethed, end ved et af 

mindre Tæthed eller et losere Legeme, naat* de begge 

have samme Volumen, og at det mindst tætte maa 

astsaa, naar det har samme Masse, fom et andet tæl

lere, ogsaa indtage et storre Rum end decke, eller ar 

det maa have u stsrre

§• 28.
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§- 28.

Da altsaa alle Legemer ere porose, saa kan hiteC 

Ocßetne kaldes tæt, uden sorholdMiis til et andet min

dre tæt. Det tætteste af alle er Plarina, og dernæst 

Guld; men ogsaa disse have Port, saavelsom alle an

dre Legemer.

Aarsagen ril stsrre eller mindre Tcelhed (Densi- 

tit) i et Legeme er enten steere eller scorre Port; 

denne Tcrthed foreges, naar Legemers D^ele bringes 

narmere til hinanden- og focmindffes, naar dets Decke 

skilles meere fra hinanden. Man maa ei blande 

Begrebene om Tcrthed og Loshed med Ham'dhed 

og Blodhed i Legemerne.

Legememes Porøsitet beviises ved fssgendeForssg/ 

-ed at ttykke Qvtvgsslv tgiennem Skind; uden denne 

Hudens Porøsitet kunde den usynlige Uddunstning ei 

sinde Sted. Ganctorius/ berømt Medicus i Padua, 

har/ ved at tilbringe næsten 30 Aar i en Vægtsiaal, 

fundet, ac den Udtommelse, som steer ved Uddunsinm- 

gen/ er langt stærkere end Udtømmelsen ved de andre 

naturlige Veie. Ved bestandig at veie sin Fode, saa- 

velsom alt det, som gik fra ham, fandt han, at af 

60 Unzer Fødevare, som han hver Dag tog iil sig, 

bvrtgik daglig fra 36 til 50 Unzer ved Uddunstningen. 

Efter den beromte Leuoenhoecks microscopr'ske Bemærk- 

ninger, beregnes Mængden af Port paa et Mennesse 

paa ftlgende Made: han opdagede paa er Stpkks

B a Huv
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Hud af en Linie 100 smaae Huller eller Pori; efter 

denne Regmng er der (for at antage et rundt Tal) 

looo paa en Tomme, og I2/0OO paa Længden af en 

Fod; paa en Qvadratfod altsaa 144 Millioner Hul

ler. Og da man almindelig beregner Strækningen ellek 

den udvendige Overflade af. et middelmaadig stort 

Menneske til i4ten Kvadratfod, saa befindes der altr 

saa paa heele Huden af et Menneffe 2,016,000/000 

Huller eller Pori.

Porøsiteten bevises fremdeeles ved et 2Eg, bed 

Tribe, ved en Valdnsd, som giennemtranges afLuften.

Qvirgsslv trænger igiennem alle Metaller, uden Zern. 

Syrene oplsse Metallerne.

Et Malerte eller Skridt af metalliske og Plante- 

Oplosninger trænger igiennem Marmor og Elfenbeen.

Et saa kaldet sympathetiff Blæk af levende Kalk 

og Auripigment trænger igiennem Træe, Papiir og 

flecre Legemer.

QMgsslv tramger ved Hielp af Luftens Trykning 

igiennem Tvåre, og Vand igiennem en Blcere.

Viingeisi og Vand, Vittriololie og Vand trænge t 

hinandens Pori.

Den magnetiffe Kraft gaaer igiennem eitle Legemer 

og den electriffe giennemtrcenger forffiellige Legemer, 

0. s. v.

§. 29.

Da vi er kunne forestille 06 noget Legeme, nden til

lige dermed at forbinde Begrebet om sammes Strak- 

ning
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mng eller Figur og Porositet, saa flyder deraf, at 

Legemerne maae bestaae af Deele, og at altsaa alle 

Legemer ere deelbare.

Deelbarhed.

§. 30.

At alle Legemer ere deelbare, lcere vi af Erfa

ring; men om denne Deelbarhed gaaer til det Uende

lige, er noget, som egentlig mere henhorer til Meta

physiken, end til Nctturlceren. Vel kunne vi ei angive 

naar et Legems Deele ophore at være deelelige, eller 

angive nogen Aarsag, hvorfor den allermindste Deel 

ei kunde deeles endnu tiere; imidlertid maae vi, for

medelst vore SandserS Svaghed og Ufnldkommenhe- 

den af de fornodne Redskaber, ophore at deele Lege

merne, endffiondt vi vel indste, og kumte slutte med 

Rette, fit de kur de deeles endnu oftere.

Saadanne mindste Deele af Legemerne, som 

egentlig ikkuns have deres Tilværelse i vor Indbild

ning , da vi ei kunde forestille samme for Sandserne, 

og med hvilke vi forbinde Begrebet asUigiennemtrcen- 

gelighed, Udstrækning og Figur, uden Porositet og 

Deelbarhed, kaldes Atomer.
Exempler paa stor Deelbarhed giveb Guldflager- oz 

GUldtrækker-Konsten, hvorved etGranGuld kandee

les i 346 MillWn synlige Deele, og med 4 til 6 Unzer

B 3 Guld-
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Guldblade overtrKkkes en Solvtraad af 28 t-il 30 
Müles Lamgde.

En Draabe Blæk, ved hvilken kan frembringes ett 

saa usigelig Mcrngde synlige Deele.

Et Legeme, berort medMoffUs, lugter deraf endnir 

efter mange Aars Forlob.

Senner fonaller, at da Pesten grasserede Ao. 1542 

i Breslau, blev 14 Aar derefter denne smitsomme 

Syge bragt til nogle andre Byer, formedelst et Stykke 

Linned, sendt derhen fra Breslau, som var befængek 

rned denne Smitte.

Blomsternes Uddunstning er et nyt Beviis paasiov 

Deelbarhed, da ved en Blomst, en Masse Luft af 20 

Foed i Diameter, og altsaa henved 4000 Cubik-Fvddev 

Luft befindes igiennemtramget med vellugtende Parti- 

kler, hvilke hvert Aieblik fornyes.

Røgelse i et Værelse giver samme Beviis.

AfCarmilt/ Cochenille, eller Kaabber/ behoves kuns 

et Gran for at farve en heel Kande Vand.

Phosphorus, Silkeorme og Gpindelvlev afgive Be- 

viis paa fior Deelbarhed; dog maae de alle vige i 

Deelbarhed imod Lyset og Var mesroffen.

§. 31-

Deelene af et Legeme maae enten vceee eettsar- 

tede (homogene) eller ueensarlede (heterogene). 
Atle Legemer deekeö i de ftrste ved en phystff eller 
mechamss Deeling^

Orn:
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forn: Slaaen, Stoden, Maleri, Riven, kavi^ 

gering, Skiæren, Klipning, Filen, Raspen, o. s. f.

Den sidste Deeling erholdes fund ved chemiske 

Middeler.

§. Z2.

De ueensartede Deele, eller de Deele af et 

Legeme, som i Henseende til deres Name ere baade 

forffiellige imellem sig selv, og forffiellige fra det 

Heele, i hvilke Legemet ikknnskan bringes vedHielp 

afChe-nien, kaldes Legemernes Bestanddeele eller 

Grundstoffe.

Saaledcs besiaae de dyriske Legemer, og Planterne 

af forffiellige Bestanddeele, som: Blod, Kiodtrevler, 

Olier, Syrer, Vand; og enhver af disse igienafend' 

nu mere enkelte Grundstoffe.

Zinnoberet besiaacr af QvEgsslv og Svovek.

Spisglasset af Spisglas-Kongen og Svovel.

Glas af Lundsalt og Kieseljord.

Kogsaltet af mineralff Luudsalt og Saltsyre.

Luften as forffiellige Luftarter, Vand og Varme- 

Stoffen o. s. v.

§. 33*
Forskiellige Legemer, som endog ved Hielp af de 

bedste Mieroscoper synes eensartede i sine mindste me- 

chaniffe Deele, ere dog intet mindre end der, naax 

de underssges chemiff.
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Herpaa afgive ZinnobereL, Spiesglasset, Glas, Kog

salt/ Lnft, Vand, o. s. v. tilsircekkelige Beviser.

§. 34*
Ved at deele et Legeme i dets neensartede Be- 

sianddecle, erholdes rilsiost saadanne, som ei videre lade 

sig chemisk deele eller oploft, men som synes fuldkom

men eensartede. De celdre Natmkyndige have belagt 

disse med Navnet af Elementer (Urstoffe). End- 

skiondt vi wl ei med Vished kunne sige at kiende noget 

virkeligt Element, eller faadanne Stoffe, som umuelig 

videre kunne være af iteensartct Sammensætning; saa 

erc vi dog i denne Henseende kommet meget videre end 

de ældre Natmkyndige, da efter deres Meening, 

Ild, Jord, Luft, Vand, og fieere foros som 

mangfoldigen sammensat bekiendte Legemer, varede 

Elementer, af hvilke de troede, at alle Legemer bestode. 

As denne Forklaring indsees Fordellen imellem Ato

mer (§. 30) og E'ementer; da hiine mangle Deel- 

barhed og Porosicet, hvilket derimod ei kan neegtes 

de sivste.

Som enkelte eller mindre sammensatte Stoffe atv 

føreS i Chemien: Varme- og Lysstoffen, Vandet, 

de fleeste Syrer, og efter dm nyere franste Chemie, 

Lysstoffen (lumierc), Varmestoffen (calorique), 

Guurstoffen (oxygene), Vandstossen (hydrogene), 

Kuljiojfen (carbone), Salpetersioffett (azote), 0. s. f.
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§- 35»
Deeleue af ethvert Legeme homge med en viS 

Kraft tilsammen, saa at samme ei kunne Mes fra 

hinanden uden ved Hielp af en Kraft eller Vold 

udenfor Legemet. Dette almindelige Phænomen, som 

bemærkes ved alle Legemer, kaldes |i0H U!ek 

Sammenhceng.

Cohcrsion.
§. z6.

Alle Legemer kunne i Henseende tilSammenhcengm 

imellem deres eensartede Bestanddeele betragtes som 

faste eller solide og som flydende Legemer (fluida). 

De faste Legemer kaldes de, som udkræve en stærk og 

mcerkelig Kraft, for at udstilles i deres eensartede Dec

ke; de flydende derimod kaldes de, hvis Deeleeresaa- 

lidet sammenhængende, at en ringe og ubetydelig Krast 

er tilstrækkelig for at adffille dem.

Man inddeeler de flydende Legemer i drcckbbar sty- 

dende Legemer, som: Vand,Viin, Qvægsolv; ogi 

expansible eller elajWe flydende Legemer, som: den 

armosph«riffe Luft og alle Gasarter, Dampe, Var- 

meftoffen, Lysstossen, det elektriske Fluidum. Hr. 

Gren benævner disse sidste * jTpt)Cnt)C

Uiep f for derved ar adskille dem sra de dtüüööükL 

fiydende, da disse ligesaavel ere e^'panjlhle elleret 

stifte som Hüne, ttms i en ringere Grad.

B § , §. Z7.
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§. 37»

intet Legeme er uadskilleligt i sine eensartede 

Bestanbdeele, naar den dertil anvendte Kraft er stor 

nok; faa folger deraf, at der ei gives nogen absolut 

Fasthed/ ligesaalidet som nogen absolut Tæthed, men 

at alle faste eller solide Legemer have kun denne Egen

skab relativ til andre. Overalt kunne alle faste Legemer 

forandre deres Tilstand og blive flydende; dog kan saa- 

Vanteiffee, uden ved Hielv eller Mellemkomst af et Le

geme, som selv besidder Flydbarhed: saaledeS blive alle 

faste Legemer flydende ved Foreening med Varmestos- 

fen, og erholde deres Fasthed igien, naar Varmestof- 

fen forlader dem. Faste og flydende Legemer ere vel 

altfaa forskellige, baadei deres Beftanddeeles Væsen, 

saa og i Maaden, paa hvilken deres smaae Besranddeele 

ere sammensatte; maaskee berore Deelcne afbe styden« 

de Legemer sig ikkuus i smaae Puncter, maaffee ere disse 

Deele kugledannede, og at deraf siyder deres store 

Bevægelighed, saa at man ei behover at tage Tilflugt 

ti! en bestandig Bevægelse i Deelene, som hverken er 

let at fatte, ei heller nodvendig til Forklaringen.

Exempler af Varmestoffensog andre flydende Lege

mers Virkning paa Sammenhængen imellem Legemer- 

nes Deele afgiver Ilsens Smeltning ved Varmen.

Metallers og Jordarters Smeltning ved Hielp af 

Ilden.
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Metallernes Oplosning i flydende ÄPlesnings- 

Midler.
Vandets Overgang i Dampe og siden i Luft »Skik

kelse, formedelst Varmen.
De smeltede Legemers Styrtning ved VcrrmenS 

Bortgang.
De luftformige flydende Legemers Overgang ti! 

Dampe, naar Varmen forlader dem.
Dampenes Overgang ti! draabbare flydende Lege- 

mer, og disses igien til Fasthed under samme Omsioen- 

Ligheder.

§- 38-
I Folge de forffiellige Egenffaber, som Legemerne 

yttre ved deres Sammenhæng eller Cohæston, fore de 

Navn af haarde, blode, sprede, seje og elastiffe 
Legemer.

§. 39-
Haarde Legemer kaldes de, som ikke let lade fig 

sammentrykke; de modsatte kaldes blode. Hacrrdhed 

og Blodhed ere ikkunö relative Egenffaber, som alle 

Legemer besidde i en vis Grad, og fom ei maae blån- 

dsS med Tcrthed og Loshed.
Ti! haarde Legemer kan henregnes de fieeste Metal

ler; ril de blsde: fugtigt Leer, Kitt, Deig, o. f.

§. 40.

Legemerne kaldes spröde r hvis Dcele ei taale, 

ved nogen Ydre Krast at forandres i deres Leie imod 

hinan-
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hinanden, uden at tabe deres Sammenhomg. De mod

satte Legemer kaldes: sele, strækbare, ductile. For

modentlig besidde alle Legemer denne Egenskab i en 

vis Grad.

Exempel paa stor Sprsdhed afgiver Glasset; Exem- 

pler paa sior Gtrækbarhed give de <rdle Metaller, især 

Guldet, det varme Glas/ Spinde- og Silkeorme-Vaw, 

Fugleliim, o. s. v.

tz. 41»

Elasticitet, Ficrder-Krast, kaldes denEgen- 

skab, vi bemærke hos somme Legemer, at igientage den 

Figur og Sterrelse, de havde, forinden samme ved no

gen ydre Kcast blev forandret, hvilket kan ffee enten 

ved Sammentrykning (Compression) eller Udvi

delse (Dilatation.)
Exempel: af den forste er Luften, af den sidste ela-

M Gummi/ Staalfiedre, o. s. v.

Elasticiteten viiser sig i forffiellige Grader ved 

forfkiellige Legemer, og egentlig ere vel alle Legemer 

elastiske, endskiondt somme Legemer et kunne yttre den

ne Egenffab, uden enten under visse Skikkelser, eller 

i smaae Masser.
En Elftnbeens Kugle, som falder paa en med 

Olie eller Vanddampe overtrukket Marmorplade, viser 

ved det paa Pladen fremkomne Mlrrke, at den er blevet 

sammentrykket. Glas, trukket i tynde Traader, er me-
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get elastistt, da Glasset i Masse, som bekiendt? dog 

er meget sprodt.

§• 42.

Erfarenhed viser, at Elasticiteten forsges ellex 

svækkes hos somme Legemer under forffielligeOmstæn

digheder.

Saaledes mister en Staal - Fieder sin Fieder - Kraft 

ved lang Spænding eller Sammentrykning.

HoS andre Legemer foreges Elasticiteten, naar 

deres Deele nærmes hinanden, eller at de blive 

tættere.

Forskellige Metaller blive elasriffe ved Hamring.

Nogle Legemer blive derimod sprede, naar des 

res Tcethed foreges, og deres mindste Deele herved 

hindres fra at antage den behsrige Stilling imod hin

anden; de blive elastiffe igien, naar deres DeeleS 

Frastand behorig forsges.

Staalet bliver sprødt ved Hærdning.

Glasdraaber og Bologneser Flasker, fom begge ere 

pludselig askislet Glas, hvorved Glassets Deele ere 

blevne hindrede fra at antage den behsrige Stiüing, 

springe i Stykker, naar af de fsrsie brydes et lidet 

Stykke, og i de sidste bringes en gandffe liden Flin- 

testeen.

Forstiellige Legemer blive sprøde i Kulden 0. s. v.

Prsver af Elasticitet ved Tcethedens Formindstelse 

tv Staalets Anlsbning,

For-
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Zorssiellige Metallers Udglsdnirig.

Glassets Afkioling i Kislvvnen.

§♦ 43*

De flydende Legemer ere ligesaavel elastiske son

de safte; dog besidde de mindre denne Egenffabidm 

flydende end i den dampformige eller luftformige Til

stand. De kaldes Dampformige, naar de ere syn« 

lige, og Luftformige, naar de ei kan sees.

Aarsagen til Elasticiteten kiende vi ikke; vi kunne 

maasVee derfor antage en egen Udvidende Sl'edst, 

(Expansivkraft ester Hr. Gren) fom Grunden til 

Dette Phänomen, hvorved alle de Legemer, paa hvilke 

denne Krast virker, yttre Bestræbelse at Udvide sig, 

vg ogsaa virkelig udvide sig, naar andre ydre og stær

kere Kræfter ei ere hinderlige deri.

Exempler paa flydende Legemers Elasticitet afgive 

Damp-Maskinerne; ved hvilke meget svirre Laste be; 

Mg es formedelst Vanddampene.

Vindbosser, som yttre deres Virkning formedelst 

Luftens Sammentrykning f o. f.

§- 44-

Den Kraft, ved hvilken Deelene af et Legeme 

hænge sammen, kaldes abs')lut Fasthed; den specifike 

Fasthed erholdes ved Sammenligningen af Legemer- 

yes absolute Fasthed og deres Tcethed; de vigtigste For- 

sog for at Udfinde den forrådne Krast til at ssnderrive
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og ar brække forskiellige Legemer, og altsaa for at ud

finde sammes absolute Fasthed, cve anstillede afMu6- 

chenbroeck og Sickingen,

Til siige Forssg maae de forffiellige Legemer, som 

proves, have samme Figur og Størrelse.

Muschenbroeck anstillede disse For fog med siebte Pa- 

rallelepipeda, hvoraf hver Side holdt 0,17 Tommer 

Han fandt herved, at til at sønderrive et saadankPa-

§♦ 45*

rallelepipedum

af fitnt Guld behovedes cn Mrgt af 578 Pund/
fiint Solv 4 1156 —-

svensk Kobber . • 1054 —
tydsk Jern • 193°
javansk Kobber ♦ 573 —
engelff Tin . * IJQ '*—•**

Tin fra Malacca •
(3 J ver***,

Visrmtth v 85
. goslarisk ^ink »

^7^ «•"-!

Spidsglas-Konge . ♦ 30 —

engelst Blpe 25

Et merkvcerdigt Phænomen ved Legemernes Sam

menhæng er den bestemte Form og Figur, som al 

Materie antager, naar den er i Stand til al folge Co- 

hcesisnS-Kraftens Virkning allene, og ei hindres heri 

ved nogen anden Krast. Saaledes antage Deelene af 

fiydM
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siydende Legemer Draabe-Skikkelsen, og Deek-ane 

af de faste Legemer antage en bestemt Form, som er foro 

skiellig i Folge Legemers forffielliqe Namr, hvilken 

kaldes i Almindelighed Krystallisation. Skiondt 

Aarsagen til Krystallisationen er os ubekiendt, vide vi 

dog saa meget, at til Frembringelsen af dette merkvær- 

tzige Phænomen udfordrcs i 'Alnnndekighed Borrgan- 

gen as den bundne Varmestof eller af Vandet, med 

hvilket Legemerne tilforn vare forbundne.

Qvægsolv, Olie, Viin, Vand antage Draabe- 

Skikkelsen paa alle de Legemer, til hvilke de ei yttre 

et saa stærkt ForvandLffab, at deres Cohesions Kraft 

derved ophaves.

Metallerne, Saltene, Luudsaltene, Jordene, Suk

keret, Sneen, Jisen, have deres egen særskilte Kry- 

stattisation/ og antage stedse den samme, naar de ei 

hindres deri ved nogen ydre Aarsag.

§. 46.

Aarsagen til Sammenhængen eller Cohcestonen 

imellem Deelene af Legemerne kiende vi ikke. Nogle 

have antaget en Liim eller Kroge imellem Deelme. 

Galilei fatte Aarsagen tit denne Krast i det ledige 

Rum; DescarrcS sogte den i Deckenes Hvile; oz 

Bernoulli henregnede den til Trykket af en udenfor 

den virkende Materie. Newton antager en egen tik 

trak-
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trekkende Kraft/ hvoraf vi dog egentlig et kiende 

andet end Virkningen.

§ 47.

Som en Folge af denne 06 ubekiendte Kraft, som 

man almindelig kalderSammenhcettgs-Kraft, Co- 

hcr st on s-Kraft, erdet, ar ei allene Deelcne afLege- 

merne hænge sammen, men endog at forffiellige, saa- 

vel faste som flydende, Legemer hænge sammen, nacrr 

de blot bringes saa ncev til hinanden, at de berore 

hinanden, og at de derfor Hauge destostærkere sam

men, ved jo fleere Puncter de berore hinanden, lige

som Sammenhængen af tvende Legemer formindskes 

eller svækkes, naar ct fremmed Legeme bringes imef- 

lem dem, hvorved de ei knnne berore hinanden i saa 

mange Punkter.

Exempel paa Legemernes Sammenhæng afgive Mar

mor-, Metal- og Glasplader, eller Cylindere, som 

hænge sammen, blot ved at trykkes imod hinanden.

Klæde bliver stærkere ved Valkning.

Tougene ere desto sia'rkere, af jo finere Traade de 

bestaae.

Al Limen, Kitlen, Forgyldning, Forsølvning/ For, 

tinning. Lodning, Sveisnittg, o. f- f- cr ei andet, 

end en Folge afCohlrsionskraften/ formedelst Bersrel- 

sen i mangfoldige Puncter af tvende til hinanden 

bragte Legemer.
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To Vanddraaber, to Olie-, to 'Qvlvgsslvdraaber, 

siyde sammen og foreenes, naar de nærmes hinanden.

Glas- eller Metalplader, som hænge sammen blot 

ved Berorelse/ yttre mindre denne Virkning, naar 

der imellem dem lægges Haar eller Silketraadd.

Paa den Tiltræknings Kraft, som eensartede Lege

mer yttre imod hinanden, grunder sig den af Hr. 

Lowitz angivne Maade at erholde regelmäßige og ffion- 

m Krystaller af Saltopløsninger, blot ved ar lægge 

etter hænge ved et Haar, i Oplosningen en liden Kry

stal af samme Slag som Oplosningen. Man er end- 

vg i Stand paa denne Maade af Oplosninger, som 

indeholde flere end eet Slags Salt, f. Ex. en Blan

ding af svovelsuur Soda (Glaubersalt) og salpeter- 

snur Potajke (Salpeter) at bringe blot det Salt, som 

lbegieres, til at krystalliseres.

Denne Sammenhæng, fom foraarsager, ar der 

udfordres en vis Krast til at udstille Deelene, 

bemkrkes ligesaavel i de »eensartede fom eensartede 

Legemer.
Saaledes tabe smaae Vanvdeele Draabeffikkel- 

sen, ved at bersre forffiettige Legemer, fom Træe 

og Glas.

Legemerne blive va^de, som bringes i Vand eller 

andre flydende Ting; saaledes vil Vand, som hlrldes 

Ad aset Glas, lsbe langs med Kanterne, og giøre 

Den yderste Side vaad, (dersom Glasset ei har en om- 

hsiet Rand) hg Vandet-og, i Fslge Tyngdens Love, 

(hvorom
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(hvorom siden vil handles) burde falde lodret ned; af 

Len Aarsag erholde de Kar, somere bestemte til deraf 

at gyde flydende Ting, enten en ombsict Rand, eller 

og er Indsnit, som almindelig kaldes Tuden.

En Vandsiraale forlader sin Direction, naar betf 

bersres af en cylindrisk Træe- eller MeLalstok.

Vandet staaer hsiere ved Randen af et Glas, end 

< Midten; derfor bevæger en let paa Vandet svom- 

inende Glaskugle sig henimod Kanten af Glasset; dog 

dersom Glasset er overfyldt/ da antager Vandet en 

convex eller ophoret Overflade z og nu flyder Kuglen 

fra Kanten til imod Midten af Glasset, fom er det 

meesi ophsiede Sted af Vandet.

Qvægsslv hunger ved de fleste Metaller,

Glas- og Metalplader hcrnge sammen, endffisndt 

de befugtes med Vand eller Olie.

En planstebet Glasplade yttrer stcerk Sammenhæng 

med Qvergsolv; ligeledes med Vand og Wingeist, 

skiondt i en ringere Grad-

Anvendelse af Vandets Attraction til andre Lege« 

mer sees ved Veras Pompemaffine, som oplofter 

Vandet endog til betydelige Holder formedelst uldene 

Snore, ved hvilke Vandet bliver hængende.

At den atmosphlvrrske Luft ingen Deel har i denne 

Legemernes Cohesion ved at bersre hinanden, bevises 

ved det, at de fleesie af ovennævnte Forsög ansiilles 

med samme Udfald i det luftledige Rum.

C L Z. 4F-
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§. 48-

Forskiellige ueensartede Legemer hcenge ei lige 

stcerkr sammen med hinanden, ja nogle vise siet ingen, 

eller meget liden Tiltrækningskraft til hinanden.

En Vanddraabe bliver staaende paa en med Fedt 

overstregen Glastavle.

En Qvægsslv-Draabe flyder ei paa Glas, Tr<re, 

Steen/ og Jern; den gisr ei heller Fingeren vaad; 

man kan derfor hælde Qvægsslv ud af et Glas uden 

at spilde; ligeledes bækeQvægsolv i Floer, uden Frygt 

at det gaaer igrennem Floret.

En Vanddraabe flyder ei paaHexemeel (Semen Ly- 

copodii) og gier de Legemer, som ere dermed oversirog- 

ne, ei vaade; derfor kan mau tage noget ud af Vand 

med torve Fingere, hælde Vand af et Glas uden at 

spilde eller giøre Glassets ydre Side vaad, naar Fin

geren og Kanten af Glasset er bestrøget med Fedt eller 

Hexemeel.

Vand barres i en Sigte.

En Glaskugle, overstrøget med Fedt og Hexemevl, 

forlader Kanten af Glasset fyldt med Vand; ligeledes 

forlader den Fingeren, som bringes i Vandet, og 

ntermes Kuglen.

Qvcegsolv tager en convex Overflade i Glas eller 

Trceekar. Det samme skeer ved smeltede Metaller i 

Leerkar,

Aarsq-
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Aarssgen til disse Phcrnomener er, at CohlrsionSr 

Kraften imellem Delene indbyrdes af de hsr nævnte 

flydende etter faste Legemer, er stærkere, end VereS 

Tiltraknings-Krast til de tilbragte Legemer.

§. 49-

Der kan ei bevises med rigtige eller sikkre Forjog, 

nt Legemerne yttre Sammenhcengskcast til hinanden i 

en vis Frastand, men saadant synes at kunne anseeS 

som blot ffinbar eller tilsyneladende, da disse Phce- 

nomener kan forklares ved de steereBcrorelserS Punk

ter, fom disse Legemer under visse Omstændigheder 

have; og heraf er man berettiget at antage Aarsagen 

til Cohæsionen som gandffe forffiettig fra den tiltræk

kende Krast, efter hvilken Tyngdens Virkning udeveS, 

da Tyngden virker i Frastand og med en tiltagende 

Kraft, isiedet for, at Sammenhængen eller Coho-fio- 

nen ei virker uden i umiddelbar Bererelse, ligesom 

deus Virkning desuden er eensformig.

Dette bevises ved Pladerne med Haar eller Traade 

imellem, som ikke destomindre vise Sammenhængs- 

Kraft.
Ved Haarrorette, i hvilke de flydende Legemer stige 

desto hmere, jo mindre Giennemsnit Rorene have.

Ved hunle Glaskugler, som nærme sig Kanten af 

Glasset/ naar Vandfladen er huul eller concav, og 

siye Kanten af Glasset, naar Vandsiaden er ophdiet

C 3 etter
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eßet convex, eller følge ben vaade Finger, som nsc- 

mes dem.

Ved tvende Glaskluger, som nærme sig hinande« 

pa<l Vandet, o. s. v.

§ . 52.

Ligesom forffiellige ueensartede Legemer et hcenge 

sammen med hinanden, med lige Krast, saaledesyttre 

egsaa forffiellige Bestanddeele af et og det samme Le

geme forMellig Cohceffonskcaft imellem hinanden; sg 

Erfaringen viser, ar tvende med hinanden forbundne 

Stoffe forlade hinanden ved en tredies Mellemkomst, 

som haver stärkere Samnmchcmg til en af de tvende 

ferste, end disse have imellem hinanden.

§ . 51-

Denne Krast, ved hvilken forskellige ueensartede 

Stoffe hcenge sammen, eller foreenes med hinanden, 

for at udgisre et mechaniff eensartet Legeme, kaldes 

chemiff BMgtMttg (Affinitet). Læren derom er 

afden yderste Vigtighed, da næsten heele Chemien 

grunder sig derpaa, og mangfoldige Naturbegiven

heder et kunne forklares uden den. Man antager for- 

fkiellige Slags Vesicetning.

Sammenhængs BeflcrKtttiNg (affinitas ag- 

gregationis) ved hvilken de mindste eensartige Dele 

5f Legemerne holdes sammen, og udgiere et Heelt,
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oy fom hæves ved enhver physiff eller mechanist 

Deling (§. Zi.)

s) Forbindelses Beflcrgtning (affinitas compo- 

fitionis) som ikke finder Sted uden imellem neenö- 

arrede Dele af Legemerne, og ved hvis Virkningen 

Forandring i Legemernes Gnmdblanding stedse fin

der Sted, saaledeö som ved enhver Oplosning 

(dilTolutio) og 93unt>f<e(t)ning(Praecipitatio)»

3) Valg eller Skilnings Beflcegtnmg (Attrac- 

tio electiva) ved hvilken to med hinanden forbund

ne Legemer adffilles ved et tredies Tilkomme. 

Denne Besiægrmng er efter mine Tanker intet uden 

en Modification af Forbindelses Beflægtning.

Denchemiffe Besiorgtning eller Forbindelses Be» 

flygtning antages at vcere enten enkelt, naar blott- 

Stoffe virke paa hinanden, eller sammensat, naar 

fleere end to Stoffe virke; «agtet det er sandsynligere, 

ar Virkninger blot ved den enkelte Beflægtning aldrig 

finder Sted i Naturen, og ar alle Forbindelser imel

lem to Legemer, eller Adskillelser imellem Legemernes 

Bestanddele stedse ffee formedelst den dobbelte eller 

sammensatte Bestagtning.
Alle Oplosninger/ hvilke ere anfeete at finde Sted 

ved den enkelte Beflægtning, saaledes som Gummi i 

Vand, Harpix i Viingeist, Sukker eller Salt i Vand, 

Vand og Viingeist/ bsr ve! egentlig ikke kaldes Oplss- 

C 4 ninger.
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ttinger, da de i Grnnden ikke ere andet end Adstil- 

lelse imellem to Legemers mindske eensartede Dele 

(altsaa en mechanist Sammenblanding); de benævnes 

ogsaa af Hr. Girtanner o. f. Losning (Lösung, Solu- 

tio) for derved at adskille dem fra den virkelige Op- 

losning (dlflolutio) som stedse forudsætter Adskillelse 

og chemist Forvantffab imellem to eller flere Legemers 

Bestanddele.

Ved alle Ovlssninger mærkes Oplööttillgsmjd- 

delet- (Menstruum) og det Legeme, som opleses. 
Saaledeö naar Sukker eller Salt oplsses i Vand, 

Metal i Syre, Harpir i Viingeist, Metal smeltes, 

m. m., er Sukkeret, Saltet, Metallet, Harpixen 

de Legemer, som oplofts; Vandet, Syren, Viingei- 

sten og Ilden derimod Oplesmngsmiddelet. Paa 

hvad Maade Oplssningen skeer, veed vi vel egentlig 

ligesaa kidet af, som af Aarsagen til Cohcesionen og 

Elasticiteten. Mange antage (ffiendt med liden 

Sandsynlighed), ot Oplosningsmiddelet virker fom 

fmaae Kitler, hvilke trænge igiennem de smaae Pori 

af Legemerne, og derved adskille Delene fra hinanden. 

Den taaleligste Forklaringsmaade er, at Oplosnings- 

middelet og det oplosende Legeme have storre Beflægt- 

ning ril hinanden, end Legemets mindste Dele have 

imellem sig ftlv indbyrdes; af den Aarsag hæves de

res Sammenhæng, og de indgaae nu nye Forbindelse ♦ 

dog
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dog i Grunden lærer denne Forklaring oS intet andet, 

end Phcrnomenet selv; da del Ord Besiægtning ei 

giver os Begreb uden om den fremkomne Virkning, 

msn ei om Aarsagen dertil.

§. 52.

Alle Oplosninger bevirkes paa tvende Maader, 

nemlig enten ved Hielp af Ilden, og da kaldes dm 

Oplosning paa den terre Vei, eller og uden Il

dens Tilkomme, og da fører den Navn af Qplss- 

ning paa den vaade Vei.
Exempler af forste GlaZs er Glassets Forfærdigelse 

vg alle Iordes Oplosninger i Luudsalte ved Hielp af 

Ilden.

Exempler ^fandet Slagsere Oplosninger afSalte 

i Vand, af Metaller i Syrer, o, f.

Naar et Oplesningsmiddel har oploft saa meget 

af Legemet som det kan, da kaldes dec mættet (sa- 

turatum). Denlie MEttelse er forffiellig ved for- 

ssiellige Temperaturer.

Man bemærker herved, at de oplefte Legemer 

antage altid Egenskaber i Overeenssiemmelse med Op- 

lssningömiddclet.

Saaledes ere de jordagtige Salte og Metalliffe 

Salte hverken faa smagløse ssm Jordarterne eller 

Metallerne/ ei heller saa ætsende (causirste) som Sy-

C 5 rerne.
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rerne, hvilke Lilfammentagne udgiore disse Saltes 

Besianddeele.

§- 53»

Ved den sammensatte Befleegtning foreene sig 

sieere errd to ueenöartcde Stoffe imelkenr hinanden, og 

danne saaledes sammensatte Legemer, hvilke nu yttre 

ganske særskilte Egenskaber imod fer.

Saaledes smeltes en Blanding af fire Dele Blys 

og Trn og otte Dele Vismuth ved kogende Vands 

Hede.

En Blanding af Guld, Solv og Kobber erholder 

mindre Gtrirkbarhed og meere Haardhed, end Guldet, 

Gslvet eller Kobberet haver hver for sig selv.

Lnudsalte, Jorde, og Metaller opløfte t Syrer 

frembringe, Neutral, Middel, og nretalliffe Salte.

Olie, Vand og Luudsalt blandes, og udgisreStröe.

Svovel, Vand/ og Luudsalt foreenes med hinanden/ 

sg ubgisre Svovel-Lever.

I de tvende sidste an ferte Fald forenes tvende 

Legemer, fom ingen Besicegkning have til hinanden, 

ved et tredies Tilkomme; denne Slags Bestoegtmng 

kaldss tilegnende Vesicsgtnittg, og Legemet, som 

forener de tvende andre (som her Ludsaltet) kaldes til

egnende Beflckgtnings - Middelet.

§. 54»
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§< 54-

Den Krast, med hvilken neensattede Stoffe ere 
forbundne, ec ei den samme hos alle; af den Aarsag ' 

pilles tvende med hinanden forbundne Legemer, naar 

dertil bringes et tredie, som har meere Beflægtning 

til el af de tvende foreenede, end disse have imellem 

hinanden; dette Slags sammensatte Beflægtning 

kaldes Valg-Beflttgttting, eller, ester Tychftn, 

Skilnings - Beslutning.
Exempler herpaa afgive alle Cøaguleringer (Stork- 

ninger) og Bundfældninger eller Nedslag, som af 

Melk r naar enten Syre ekler Varme kommer til.

Ved Blandingen af oplosi Plante-Ludsalt og Kalk- 

otle fremkommer en deigagtig Masse, som forer Navn 

af der chemiffe Unlzerverk.

Af Harpix, oplsst i Vungeist/ som blandes med 

Vand, stilles Harpixen fra Viingeisien, formedelst 

sammes større Beflægtning til Vandet.

Af Guldovlssningen, stilles Gnldet, naar dertil 

-ydes ZEther, formedelst sammes stærkere BefllrZt« 

ning til Guldet.

Det flygtige Ludsalt forlader Salmiaks«/ naar det 

blandes og rives med Kalk.

Luftsyren forlader Stribet/ naar derpaa gydes Vis 

rriololie.

Forssiellige Metallers Oplosning i Syrer, hvorved 

en ftf Syrers Bestanddele udstilles og bliver fne;

BlKk-
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Blækkets Tillavning og det paa samme Maade beredte 

sympathetisk'e Blæk; (Søtotræet(arbor Dianæ); Blye- 

træet (arbor Saturni); £tntræeC (arbor Jovis); Jer

nets tilsyneladende Forvandling til Kobber; Kobbe- 

retstilGolb; Iernets til Guld; det mineralffe Pur- 

pur (Cassii Guldkalk)/ og det paa samme Maade 

Leredte fympathetiske Blæk, saavelsom Berlinerblaaets 

Tillavning; ere alle Phænomener, fom grunde sig paa 

tvende Legemers Adskillelse ved et tredies Tilbringning.

Bestyknings-Tabellerne, eller de Tabeller, 

som angive forskiellige Legemers BesicegtningSgrad til 

hinanden, ere forst forfattede ved Geoffroy, Aar 

1718z forbedrede ved Rouelle og Gellert/ men 

<s«r af Bergman, hvorved endnu maae agtes paa 

Wieglebs, Kirvans og Wenzels Bemærkninger.

Bevægelighed.

§. 55-
Under Bevægelighed forstaaeö den Egenskab, 

fem alle Legemerne besidde, at forandredet Rum, som 

de indtage, eller med andre Ord den Eqenffab,de have 

tit bevcegeS; da vi nu ei kunne forestille os noget Le

geme som var ubevægeligt, eller som ei kunde bevæges, 

naar den dertil nedvendige Krast blev anvendt: saa 

felger heraf, at Bevægelighed maa vcrre en af de 

almindelige Egenskaber, som tilkomme alle Legemer.

§. 56.
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§- 56.

y^aar et Legeme forandrer sit Sted, da siges det 

at vcere i Bevægelse, ligesom det i modsat Fald, naar 

det bliver pcrø famine Sted, siges at være i Roe eller 

Hvile.

Bevcegelsen saavelsom Hvilen af et Legeme kan 

betragtes, enten uden Hensyn paa Forandring afdets 

Stilling imod andre Legemer, og da kaldes saadant 

absolut Beva-grlse eller Hvile, eller og med Hen

syn paa Forandringen af ders Stilling imod andre 

Legemer, og da erholder man Begrebet om rdtitifr 

Bevagelse eller Hvile.

Man indseer lettelig, at da vi hverken kiende eller 

ere i Stand ril at forestille os et absolut ledigt Rum, 

faa ere vi ei heller i Stand at bemærke anden Bevæ

gelse eller Hvile, end -en relative.

§. 57.

Intet Legeme eller nogen Deel af et Legeme tt 

i Stand at forandre sit relative Sred, eller med andre 

Ord at bevcegeS, uden at dertil maa vcore en Grund; 

denne Aarsag, som frembringer Bevægelse eller Hvile, 

kaldes Kraft, og Anvendelse af en Kraft kaldes 

Virkning.

§• 58.
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§ - 58-

Den relative Bevægelse kan betragtes rinder fors 

skiellige Synspnncter; saaledes kan enhver Bevæ

gelse vcere enten egen eller fcrlles, eensfornng ellec 

ueensformig, enkelt eller sammensat, tilbage

kastet (refiecteret) og afvigende (refrmgeret).

§ - 59-
Den egne Bevcegelse kaldes den, ved hvilken et 

Legeme forandrer sit Sted i Hensyn til alle andre 

Legemer. Den fcrllcs Bevægelse derimod kaldes 

den, ved hvilken sorffiellige Legemer bevæge sig til

lige, fiia at de bevcrgede Legemer blive i relativ Roe 

imod hinanden.
Saaledes have forffiellige Mennesker, som c ve i c tt 

Vogn eller paa det samme Skib, en fælles Bevægelse, 

da derimod Bevægelsen af Vognen eller Skibet imod 

Zordens eller Vandets Bevægelse kaldes en egen Be» 

Mgelse.

Man kan end videre betragte Bevægelsen som Viv* 

felig, eller blot som tilsyneladende, (skittbar).
Saaledes synes os paa et hastigt seilende Skib, ak 

Landet og alle derpaa va'rende Objecter beva'ge sig 

imod os og fra os.

§ . 60.

Dersom et Legeme stedse behsver samme Tiid for 

At giennemlobe samme Rum, ba er dets Bevcegelse



Om Legemernes almindelige Egenskaber. 47 

eensformig/ i modsat Fald ueensformig eller for* 
(ttlderlig. Denne sidste kan enten voere tiltagendt 

eller aftagende.

Dersom f. Ex. et Menneske, som gaaer, gior izteir 

Skridt i det fsrsie Minute, og ligesaa mange i det 

andet, i det tredie Minute, o. s. f. da kaldes hans 

Bevægelse eensformig; gror han derimod flere Skridt 

i det andet Minut f. Ex. 20 ? og færre i det tredie 

f. Ex. io, da siges hans Bevægelse ueensformig; den 

var tiltagende t det andet f og aftagende i det treble 

Minut.

§. 6r.
Under den enkelte Bevægelse forstaaes Virks 

»ingen af een eller fieere Kræfter efter famme Remmg 

eller Direction. Den sammensatte Bevægelse ind

befatter Virkningen af tvende eller fieere Kræfter ester 

fotffiellige Direktioner, som enten ere hinanden fuld

kommen modsatte, eller ogsaa ikkuns ffieve imod hin

anden og saaledes, at de indflutte en Vinkel; ved dm 

ftrste eller enkelte Bevægelse bevwges Legemer stedse 

i Retningen eller Directionen nf den virkende Kraft; 

ved den sammensatte Bevægelse folger Legemet deri

mod enten den stærkest virkende Kraft, eller og Dia- 

gonal- Linien af der Parallelogram, hvoraf de tvende 

Krcester indflutte en Vinkel; ved denne fammenfatte 

Bevcegelse kaldes de tvende Krcester, hvir Retning ellec 

Diree-
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Direction rudjlutte en Vinkel, de ydre Krcester; 

Bevægelsen efter Diagonal-Limen cmsecS som frem-, 

kommet ved en Middelkraft.

§ . 62.

Den reflecterteeller LilöagekastedeBevLrgelft 

kaldes dsn Bevægelse, som et Legeme underkastes ved 

at stede imod en uovervindelig Hindring.

Denne Bevægelse sees ved Boldspillet.

§ . 6z.

Den refringerte eller afvigende Bevlkgelse kal

des den Bevcegelse, som et Legeme er nodt at tage ved 

sin skraae Giennemgang igiennem Midler eller Mellem- 

Materier, af forskiellig Tæthed, hvorved det nodeS 

at afvige fra sin forste Retning eller Direction.

En saadan afvigende Bevægelse finder Sted, hver- 

gang et Legeme gaaer i en straa Retning af Vandet 

igiennem Luften, etter fra Luften igiennem Vandet.

§ * 64.

Under Middelet (Medium) forstaaesdetRnm, 

i hvilket Legemet bevæger sig ; enten glor det 

Modstand, som Vandet ctler Luften, eller det gisc 

ikke Modstand, og kaldes da ledigt Rum.
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§ - 65.

De Deele cif Rum, fom Legemet Under sin Be< 

vcegelse giennemlober, kaldets Legemets Vel CÖCV 

Bane; den kan enten være ligeliniet eller krum- 

liniet. Den ligeliniede Vei ved Legemers Bevce- 

gelse kaldes Retningen eller Directionett^ Naar 

Retningen forandres hvert Aicblik, da bliver Veien 

krumliniet.
§ . 66.

For at bringe et Legeme ud af sin Tilstand, varre 

sig fta Hvile til Bevægelse, eller modsat fra Bevcegelse 

til Hvile, udfordres en bevægende Kraft (§. 57) men 
alt hvad som udkrcever Anvendelsen af en Kraft, kal

des Modstand, Modvirkning, Weactio); men da 

Modvirkningen frembringer eller hcrver Bevcegelse, 

faa maae samme ogsaa kaldes en Kraft (§. 57); 

naar derfor af tvende paa hinanden virkende Leaerme 

eet er i Hvile og del andet i Bevægelse, saa bestem

mes ved Storrelsen af disse tvende mod hinanden vir

kende Krorsler, om enten det hvilende Legeme scrtteS i 

Bevægelse, eller det bevægende i Hvile, da Lige- 

voegten imellem disse tvende Krafter herved horves.

§ • 67.

Meddelelsen af Bevægelse eller Virkningen af 

tt heyseget Legeme paa et hvilende, skeer enten saale-



50 Anden Afdeeling.

des, at det kevcrgende Legeme efter Meddelelsen afBe- 

Voegelsen vedbliver ar virke paa det bevcegede, eller og- 

saa saaledeS, at der ophorer at virke verpaa.

Der fsrste Tilfalde kaldes Trykning, det sidste 

derimod StSd. Meddeelelscn af Bevægelse ffeer ei 

t udeelbare Äieblikke, men meget meere lidt ester lidt, 

og altsaa i en bestemt Tiid.

Sandet bevæger sig paa en Tallerken imod Stsdet. 
En Penge eller et ZEg, som lægges paa et Kort etter en 
Troee-Drikke, der erlagt paa et Glas/ folgeret med 
Brikken eller Kortet, naar dette bortflaaes.

Et Glas kastes ei om/ naar en dertil sat Pibestilk 

rask imsiaaes.
Tvende tynde Viinglas ssnderbrydes ei ved et stmke 

Slag paa en Pibestilk, lagt paa dem.

Haar rives ei itu ved samme Forssg.

En tyk Stok eller et Kosts-Skaft, ligges paa 

tvende Pibestilke vg ssndersiaaes, uton at Pibestilkene 

gaae itu.
En Dcegtstaal bringes ei ud af sin Hvile eller sin 

Ligevagt ved en V«gt, (saasom en Steen eller et 
Stykke Metal), hvilken, i det den falder fra Skaalen, 
ssndemver en tynd Traad, ved hvilken det var 

fasstet til Vlrgtffaalm.

Et Ssm driver sig selv ind i blsdt Tme, naar man 
flam swrkt paa Trsset o. f. ft

§. 68.
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§ . 68.

Til enhver Bevcrgelse behoves ei aAene etRuM, 

men ogsaa en vis Did f saasom intet Legeme paa een- 

gang kan være paa to Steder. Naar et Legeme bevæ

ges, erholder man, ved Sammenligning af Tilden og * 

det giennemlobne Rum, Begrebet om Hastigheden, 

hvilken kuns kan angives med Hensyn paa en til Een- 

hed antagen Tild eller Rum.

§ . 69,

Af Sammenligningen imellem Rummene og Tis 

derne ved Legemernes Bevægelse flyde felgende Sort's 

ninger;

1) Hastighederne af to Legemer, fom bevæges, 

forholde sig til hinanden fom Le giennemlsbne Rum i 

lige Tider.

2) Naar Rummene ere lige, forholde Hastighed 

derne sig til hinanden fom de brugte Tider omvendt.

3) Hastighederne af tvende Legemer forholde sig 

i Almindelighed fom Bevægelses-Rummene, divideret 

med Tiderne, eller fom Rummene, multipliceret 

med de omvendte Tider. Heraf folger, at Rummene 

forholde sig fom Hastighederne, multipliceret med Ti

derne; og Tiderne forholde sig som Rummene, divi- 

deret med Hastighederne.

DL §. 7QS
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§ . 70.

Sterrelsen af Bevægelsen bestemmes ved den an

vendte Krafts Stsrrelft; men da der udfsrdres en 

stsrre Kraft for at bevæge en stor Masse, end en min

dre, og der til ae bevKge et Legeme med storre Hastig-: 

Hed end et andet af samme Masse ligeledes udfor- 

dres sttzrre Kvast; faa folger deraf, at for ar bestem

me Bevægelsens Sterrelse maa ligesaavel Massen af 

det bevægede Legeme som den brugte Hastighed tageS 

i Betragtning; heraf flyde folgende Sætninger:

1) Beocegede Legemers BevcrgelseS Stsrrelsee 

forholde sig som Legemernes Masser, naarde have lige 

Hastighed.

2) Bevægelsernes Storrelser forholde sig som 

Hastighederne, naar Masserne ere lige.

3) Bevægelsernes Storrelser forholde sig i As- 

mindelighed som Prodmttcne af de bevcegede Masser 

i Hastighederne.

4) To Bevcegelses - Storrelser ere lige, naar 

Masserne og Hastighederne ere lige, eller og, naar 

Masserne forholde sig omvendt til hinanden som Ha

stighederne.

§. 7i-

Man siger, ak et Legeme bevæger sig lige (direkte) 

imod et ander, naar dets Direcrionelinie (§. 65.) 

staaer
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staaer lodret paa Fladen af det Legeme, som skal bevce- 

ges; naar der derimod gier en ffiev Vinkel med Fla

den, og altsaa ei er lodret derpaa, da er Bevægelsen 

ffiev (oblique). Enhver Bevægelse, være sig lige 

eller ffiev, maa eller kan ansees som sammensat af 

tvende andre Bevægelser, hvoraf den een c staaer lod- 

ret paa Fladen af det Legeme, fom stal bevcrges, og 

den anden derimod er ligelsbende eller parallel med 

samme.

§• 72.

BevcegelsenS Virkning skeer stedse efter Perpen- 

dicnlair- Linien af det Legeme, som skal bevæges, og 

altsaa virker ved en skiev eller oblique Direktion, kuns 

en Deel af Kraften.

Anvendelse heraf, sees paa Bitlardspillet;

Paa et Skib, svin gaaer med halv Vind;

En Veirmslle, som maler t uagtet Vingen staaer 

ffiev imod Vinden, o. s. v,

§• 73-

Da Bevægelsernes Storrelser forholde sig i Al

mindelighed som Masserne i Hastighederne (§. 70), fa« 

folger deraf, at Mangelen af den eene erstattes ved det 

Overflødige af den anden, og altsaa, at en stor Masse, 

stiondt med ringe Hastighed, maa kunne virke lige- 

saameget, eller frembringe samme Bevægelses Stsr- 

relse, som en gandffe liden Masse med stor Hastighed.

D Z ' Derfor
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Derfor giennemffydes et Brardt med et Stykke T«l- 

le-Lys, og en Blikplade med en Voxkugle.

§. 74-

Der gives visse Uforanderlige Regler ved Lege

mernes Bevcrgelse, hvilke indeholdes i nedenstaaende 

almindelige Bevægelses-Love, og som alle Legemeri 

Bevægelse ere underkastede, hvad enten Bevægelsen 

er enkelt eller sammensat (§. 61).

Forste Bevcrgelses-Lov.

Ethvert Legeme, det vcere i Bevægelse eller 

Hvile, vedbliver stedse eensformig i denne Til

stand, med mindre det bringes derudaf ved en 

Krast udenfor Legemet.
Thi da enhver Virkning forudsætter en Parsag, 

faa folger ogsqa deraf, at der udfordres en Aarsag 

udenfor Legemet, for at bringe det i Bevægelse, naar 

det befinder sig i Hvile; ligesom der ligeledes behoves 

en Aarsag eller Kraft udenfor Legemet, for at bringe 

der ud af Bevægelsen i Hvile; og at altsaa ethvert 

Legeme, fom eengang er enten i Bevægelse eller i 

Hvile, nodvendig maa blive indtil evig Tid i samme 

Tilstand, dersom ingen Aarsag udenfor Legemet selv 

forhindrer det. Denne Egenskab, som alle Legemer 

have, at blive i den Tilstand, de eengang ere i, kal

des
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des (inertia), og maa ei ansees som en Ma

terien eller Legemerne egen Kraft, da Kraft frembrin

ger Bevægelse eller Forandring af Tilstand (§♦ 57*) 

og Legemerne derimod, i Fslge den dem egne Inertis, ved

blive uforandret i den Tilstand, i hvilken de eengang ere.

Anden Bevagelses-Lov.

Enhver Hastigheds- ogDirections- eller Ret

nings-Forandring ved Bevægelsen, maa vare 

i Forhold til den bevcrgende Kraft, og ffee ester 

Retningen af denne Kraft.
Denne Lov grunder stg, ligesom den foregaaevde, 

paa Sætningen om den tilstrækkelige Grund. Naac 

derfor Bevægelsen af et Legeme enten tiltager eller af

tager, da maa Aarsagen dertil vcrre udenfor den 

Krast, som ferst satte Legemet i Bevcegelse; ligele

des kan et Legeme, fom eengang er sat i Bevcegelse, 

ei bevæge sig uden efter den eengang erholdre Retning, 

med mindre at saadan Forandring i den eengang er

holdte Direction frembringes ved en nye Aarsag. 

Naar derfor er Legeme bevorger sig i en krum Linie, 

eller, med andre Ord, erholder hvert Hieblik en for

andret Retning, da maa Aarsagen til en saadan krum« 

limet Bevcegelse i det mindste vceve to forskiellige 

og paa eengang paa Legemet virkende Kræfter. Em 

hver krumliniet Bevægelse maa dersve -njeeö som 

en sammensar Bevcegelse (§♦ 6i).

D 4 Tre-
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Tredie Bev<rgelses-Lov.

Virkning og Modvirkning, eller Kraften og 

Modstanden, ere stedse hinanden lige.

Thi da enhver Virkning formindffer den anvendte 

Kraft (§.57.), og Modstanden er en Kraft (§.66.); men 

Anvendelsen af enhver Kraft kaldes Virkning (§.57.): 

saa maa enhver anvendt Krast ligesaavel formindskes 

ved Modstanden, som denne formindskes ved den an

vendte Kraft; altfaa er ingen Anvendelse af Kraft 

eller Virkning muelig Uden der, hvor der er Modstand, 

og samme er stedse i Forhold til denne; iligemaade 

kan intet Legeme bevceges, i hvilket saavel den bevcr- 

geude Kraft fom Modstanden befindes.

En Steen, som trykkes imellem Fingrene, trykker 

igien.

En Mand i en Baad trækker en anden Baad til 

sig, og begge Baadene sattes i Bevarelse og nærme sig 

hinanden; han flyder Baadenbott, og begge Baadene 

gaae tilbage.

En ved sin Traad hængende Edderkop siaaes paa. 

Uden at ffade den.

Lige Vlvgte over en Tridse hæve hinanden.

En Kanon løber tilbage ved Affyringen, og en Ra

kete stiger formedelst Luftens Modstand.

En Vindkugle (Aeolipila) paa Hjul slettes baglends 

i Bevægelse ved Dampenes Modvirkning.
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Et Menneffe, som staaer paa et Brlkdt eller i eir 

Baad/ er et istand at trække sig selv frem o. s. f.

Fierde Bevcrgelses-Lov.

Dersom tvende eller fleere fuldkommen mod- 

satte Kvaster virke paa eengang paa et Legeme 

for at satte det i Bevcegelse, da maa Legemet 

enten hvile eller ogsaa bevcrge sig ester den stor- 

ste Krafts Direction, og det med en Krast, liig 

Forffietten af begge virkende Krcester.

Thi enten ere disse to modsatte virkende Krcefter 

aflige eller ulige Sterrelse; i ferste Fald kan den eene 

ei virke stærkere end den anden, de maa derfor hæve 

hinanden, og Legemet altsaa blive i fuldkommen Hvil,; 

i sidste Fald maa den svageste Krast have en lige An

deel af den stærkere, og den Krast, med hvilken denne 

sidste overgaaer den svagere, bkiver altsaa den reneste 

som virker paa Legemet for at sætte det i Bevægelse; 

Legemet nodsages derfor at bevæge sig efter den storste 

Krafts Direction, og det med saamegen Kraft som 

den, hvormed den eene overgaaer den anden.

Femte Bevcegelses»Lov.

Naar tvende Krwfter virke paa eengang mod 

et Legeme efter Retningen af et Parallelograms 

Sider, sqa bessriver eller giennemlHber Lege-

D 5 met
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met DiagonalLinien i samme Tiid, t hvilken det 

havde giennemlobet Siderne, som forestille Di- 

rettionen af begge Kræfterne»

Thi da Legemet, fom herved skal bevæges, ei er 

istand paa samme Tiid at folge dr to forffiellige Di« 

recrioner, efter hvilke Kræfterne virke; saa nedsageS 

Legemet at folge Middelkraften, hvilken forestilles ved 

Diagonalen af det Parallelogram, hvorafde virkende 

Kræfter udgiore de tvende Sider (§. 61). 1

Dette beviiscs ved Forsog med en dertil indrettet 

Diagonal-Mastine og ved et Billard med Hammere.

Anvendelse heraf sees paa et Skib, som trwkkeS 

paa begge Sider af en Flod.

Paa Iordens Omdrejning formedelst den sammen

satte Bevægelse, fremkommet bed Central-Kræfterne; 

hvorom siden handles.

Man trykker en Krrftbærsieen imellem begge Fingre- 

tttr og formaaer den derved at springe lige ud.

En Band, som roes eller feiler imod Strommen, 

folger Middelkraften imellem Virkningen af Strsrn- 

itteh og Aarerne, eller Vinden.

En Fi^, som svsmmer og vil lige ud r flaaer Van

det med Halen til hsire og venstre Side,

Fuglen gisk ligesaa med Vingerne imod Luften.

Et kegeme, som kastes ud af cn Vogn eller en Baad 

lGang, falder stedse neden fordel Sted, hvwheri 

sigtes.
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Et Menneffe, som staaer oprejst i en Baad/ hvilken 

sisder imod Landet, falder af samme Aarsag.

§• 75»

I Folge ovenstaaende er man istand til ar bestem^ 

»ne den Vei, som el Legeme maa tage, naar tre cllec 

sieere Kræfter virke derpaa ester forffiellige Retninger 

sor at sætte det i Bevægelse; man ssger nemlig ferst 

den Vei, (om Legemet maa tage i Folge Virknin

gen as de to Krcester; dm herved udfundne sammen

satte Bevægelse ansees nu som en enkelt Bevægelse, 

hvilken dernæst forbindes med den ved den kredie Kraft 

bestemte Virkning og Direction, herved igien paa 

samme Maade erholdes den Vei, som Legemer ved 

disse tte Krcrsters Virkning har maattet folge, 0. s. f.

'Man indseer lrttelig, at Veien, som et Legeme 

gienncmleber ved denne sammensatte Bevægelse, stedse 

maa være længere, end som den ved een af Kræfterne 

foreffrevne Vei, fliendt kortere end Summen af dm 

Ved begge Krysterne bestemte Vei; ligeledes at Veiett 

maa vcrre desto längere, jo mindre Vinkelen er, som 

indsiutteS af de tvende virkende Kræfters Retning, 

og omvendt, al jo ftøvvc den ved de tver.de AtKsters 

Direction rndsluttedc Vinkel er, P fovtetc bliver og^ 

fafl Veien, som skul giennemlsbes af Legemet.

§. 76-

tver.de
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§' ?6.

Meddeelelsen af Bevægelse ved TtSd et for- 

sViellige Love underkastet, alt som samme skeer imel

lem haarde, blode, eller elastiffe Legemer. Stedet 

kan finde Sted

1) Imellem et sig bevcegende og et hvilende Legeme.

2) Imellem to Legemer, som bevæge sig i samme 

Retning eller Direction, saaledeö at det bageste har 

mere Hastighed end det forreste.

3) Imellem to Legemer, som bevæge sig i modsat 

Retning. Herved maa endnu anmcerkes, fit Mas

serne enten kmme vcere lige eller Ulige.

§ . 77*

For at vi i je Lovene, som Legemerne ere »nderka- 

siede ved Stedet, er den saa kaldte Mariottiffe Ma

skine, ester dens Opfinder Mariotte, den brugeligste.

Lovene ved Stodet imellem fuldkommen haarde 

og fuldkommen blode Legemer ere de samme, kuns at 

de blode Legemer forandre deres Figur ved Stedet, 

som Leer- eller Blyekngler; men da der ei gives no

get Legeme, fom er haarde, uden tillige at vcrre ela- 

siifft, saa vises de nedenstaaende Love bedst ved blode 

Legemer, hvortil fugtige Leerkugler ere de tjenligste.

1) Et fuldkommen iielastifft Legeme (blsdt eller 

haardt), fom stsder imod et hvilende og Ubevægeligt 

uela-
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Uelastiffr Legeme, taber sinBevcrgelse, og hviler esttL 

Stedet. 1

2) Er det hvilende Legeme bevægeligt, da bedet 

Bevcegelseu af det stedende Legeme sig imellem begge, 

i Forhold til Masserne; oz begge bevæge fig nu i 

samme Direction.

3) Bevæge begge Legemer sig ester den samme Ret

ning eller Direction, og med ulige Hastigheder, da 

bliver, ester Stedet, Hastigheden af det stedende rins 

gere, eg den afdet stedte stsrre, end fer; devil begge 

bevæge sig i samme Direction, og deres Hastighed vil 

voere liig Summen afBcvægelsernes Storrelse(§. 70), 

divideret med Summen af Masserne.

4) Bevcrge begge Legemerne sig i modsat Direcs 

tion imod hinanden, da hvile de begge efter Stedet, 

dersom deres Bevægelses Srerrelser ere ligs, eller oz 

bevæge de sig efter Retningen af den stærkeste, og der 

med Overffudder af dennes Bevægelses Storrelse, 

deelt imellem begge i Forhold til Masserne.

Til at viise Lovene ved Steder imellem fuldkom

men elastiffe Legemer tiener somme Mariottiffe Ma

skine, kuns bruges Elfenbeenskugl'r ifteden før Leer- 

kugler. For ret at fatte de Phoenomener, som Sle^ 

det imellem fnldksmmen elastiske Legemer tilbyder, 

maa man under Stedet, eller imedens famme varer, 

forestille fig tvende sorffiellige Tidöpuncter; det eene 

er
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er det, i hvilkel Legemerne sammcnttykkes; det an

der er det, i Hvilket de igien Udvide sig og igientage 

deres forrige Skikkelse; herved maa mærkes:

i) Ar det stedende Legeme taber i det ferste TidS- 

pnnck saa meget af sin Bevægelses Stsrrelse (*§. 70), 

som det stedte i samme Tid vinder; dernæst

2) at det stedende Legeme endnu taber i det andet 

Tidsrum lrgesaa meget, som det tabte i det fsrste Tids

rum, hvilket det stedte Legeme atter vinder; thi da 

Legemerne her antages fuldkommen elastiske, saa maa 

deres Udvidelse, eller Jgientagelse af dereö ferste 

Skikkelse, være fuldkommen lirg deres Sammentryk

ning; det stedende Legeme maa dersor under Udvi

delsen af disse Legemer, formedelst Fiederkraften af 

der stedte Legeme, drives tilbage med samme Kraft, 

som dette sidste havde erholdt, at bevæge sig fremad, 

og derved tabe ligesaa meget af sin Bevægelses Stsr

relse som der, den allerede under Sammentrykningen 

havde afgivet; det stedte derimod maa under Udvi

delsen, formedelst Fiederkraften af det stedende Lege

me, Drives fremad med samme Kraft som den, det af 

det siodende Legeme under Stedet allerede havde er

holdt, og derved faae ligesaa flov BevcegelseS Stsr

relse til, som den, det ved Sammentrykningen alle

rede havde faaet; altsaa meddeles Bevægelsens Stsr- 

relft af der stedende Legeme ril det stedte, ei allene i

For-
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Forfold til Massen og Hastigheden, ligesaavel herved, 

fom ved Stedet imellem haarde eller blode Legemer, 

men Elasticiteten af disse Legemer forvolderend videre, 

ak Bevægelsen fordobbles hos det stedte Legeme, da 

Tabet af Bevægelsen derimod ligeledes blivee dobbelt 

i det siedende Legeme. Ved Stedet imellem fuldkom

men elaftiffe Legemer, bemcerkes folgende Love:

i) Et fuldkommen elastifft Legeme i Bevorgelse, 

som steder imod et hvilende og ubevægeligt elastifft Le

geme , forlader dette sidste med den samme Hastighed, 

med hvilken det bevægede sig forinden Stedet.

- ) Er det hvilende Legeme derimod bevcrgeligt 

og af samme Masse som det stedende, saa erholder det 

forste den heele Hastighed af det stedende, hvilket der- 

imod hviler.

3) Ere Masserne derimod Ulige, da erdet ste

dende Legemes nye Hastighed til den forrige saaledeS 

som Forffiellen af Masserne til deres Summer, og 

Hastigheden af det stedte Legeme fom den dobbelte 

Masse af det stedende til begge Masserne.

4) Naar to fuldkommen elaftiffe Legemer af lige 

Masser bevcege sig ester een og den samme Direction, 

men med ulige Hastigheder, saa ombytte de efter Ste

det Hastighederne og vedblive i samme Direction.

5) Bevæge samme Legemer sig imod hinanden med 

lige Hastigheder, saa pille de ester St-det forlade hin- 

gndm



64 Anden Afdeeling.

anden med samme Hastighed, med hvilken de ncermede 

sig hinanden.

6) Ere Hastighederne derimod Ulige imellem to 

paa hinanden stedende Legemer afsige Masser, saa 

bytte de efter Srodet deres vexelsidige Hastighed.

Ester samme Love forplanter Stedet sig igiennem 

forstiellige tæt ved hinanden liggende Legemer.

§. 78-

Naar et elastifft Legeme steder imod et ubevorgc- 

ligt og haardr Legeme, eller vice versa, da refleeteres 

(§. 62) det stedse, med den samme Hastighed, med 

hvilken det stedte imod det andet, og ncmirligviis stedse 

i en modsat Direction. Skeer Stedet i en ffiev 

Direction, da kan denne Bevægelse ansees som frem- 

kommen ved to Kræfter, hvoraf den eene virker lod

ret paa det hvilende Legeme, den anden derimod pa

rallel med samme, og som altsaa int)flutter en Vinkel 

af et Parallelogram, hvis Diagonal rgiennemlebes 

af det stedende Legeme (§. 61). Ved S edet vnkec 

ikkmiS den Deel af Kraften, fom falder lodret (§. 72) 

paa det hvilende Legeme, og den anden bliver usvækket; 

hvilket ligeledes sinder Sted ved Tilbagestedet eller 

Reflecrionen, hvorved del stedende Legeme atter maa 

giennemlobe Diagonalen af et Parallelogram, hvis 

ene Vinkel indflUttes as to Krcrsker, nemlig cn fra der 

U bevæ
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Ubevægelige Legeme i lodret Linie ndgaaende, og ett 

Med samme Legeme parallel lobende. Heraf folger, 

ved Stedet af haarde Legemer imod nbevægeliae ela- 

siiffe, eller af elastiske imod ubevægelige haarde Le

gemer, at Reflectionsvinkelen stedse maa være Ind

faldsvinkelen liig.

Dette bevises med Forssg t ved dertil hsrende In- 

sirument.

Ved Billardet.

Ved Ricochetkugler og ved ffievt imod Vandet kaste

de Steene 0. f.

§• 79-

Naar et Haardt Legeme stodev imod et blødt og 

Ubevægeligt Legeme, da trænger det haarde ind i det 

Klode Legeme og taber sin Bevcegelftskraft formedelst 

Modstanden, som det blode Legemes sammentrykkede 

Dele gier, saa at det derved bliver i Hvile.

Dette bevises med en Metalkugle, fom falder i 

blsdt Leer.

§. 80.

Dersom et Legeme, som er i Bevægelse, gaaer 

igiennem Middeler (§♦ 64.) af forffiellig Tæthed, 

(som for Exempel af Luften i Vandet eller omvendt af 

Vandet i Luften) da forlader Legemet sin hidindtil 

havte Direction, dog udforvres hertil, at Legemet maa

E bevces
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bevsrges i en ffiev Retning imod det nye Middel; 

thi dersom Bevægelsen af Legemet skeer i en lodret 

Linie imod Overfladen af det nye Middel, da vedbli

ver der at bcvcegeS ester sin e<ngang havte Direction 

Uden mindste Forandring. Den Vci, som Legemet 

i der modsatte Fald nodes at tage, ved sin Giennem- 

gang igiennem det nye Middel, kaldes Legemets afvi

gende eller refringerte Bevægelse (§. 63), og bemær

kes herved, at dersom Legemet gaaer af et tyndere i 

et tættere Middel, f. Ex. fra Luften igiennem Van

det, da skeer Bevægelsen saaledes, at Legemet der

ved forlader Perpendiculairen eller den lodrette Linie, 

trukken paa det Sted af Vandets Overflade, hvor 

Legemet berecke det, og omvendt, at Legemet ved sin 

Bevægelse fra dette tættere igiennem det tyndere Mid

del , som fra Vandet igiennem Luften, nærmer sig 

samme lodrette Linie.

Dette bevises med «middelbare Forjog.

§. 8i.

Aarsagerne, hvorfor de Legemer, som eengauz 

ere satte i Bevcegelse, ei vedblive stedse at bevæges, 

I Folge den Ligegyldighed, som Legemerne have, 09 

rnaae have, imod al Forandring af Tilstand (§. 74.), 

INga fege-.

*)3
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1) I Modstanden af Middelet, i hvilket all« 

Legemer maae bevæge sig, og

2) I Gnidningen (Frictionen), som Legemerne 

lide ved at bevcege sig paa eller imod hinanden.

§ . 82.

Den Modstand, som Middelet ftraarsager, w 

i Forhold til

1) Sammes Seyhed og Tarhed (Densitet).

2) Til Overfladen af Legemet, fom ffal bevceges-

3) Til Hastigheden, med hvilken Legemet bevor« 

ges, og hvorved den maa overvinde meere eller min- 

dre af Middelets Modstand, hvilken er i Forhold tik 

Qvadraten as Legemets Hastighed, fom bevageS.

Dette bevises med derhen horende Insirumenter.

Uden Modstanden af Middelet kunde Skibet ei sty

res i Vandet, og Aarernes Brug vilde ei bestemme 

Baadens Gang. Ligesaalidt vilde Fiffene vme istantz 

at sommne, eller Fuglene at flyve, o. s. f.

§ . 83-

;. Gnidning eller Friction er den anden Hindring 

for Vedbltvelsen af Legemernes Bevægelse. Man maa 

forestille sig, at intet Legeme ev fuldkommen glat dice 

jttvnt, hvilket MicroUopet tydeligen viser, og at altsaa 

disse Ujævnheder maae vcere ligesaa mange Hindringen 

E 2 sox
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for Bevcegelsen, hvilken derfor maa formindskes ved 

nt overvinde Ujævnhederne; af denne Aarsag er det, 

at de Legemer, som skulle glide paa hinanden, gisrcö 

saa glatte som mueligt, og desuden smeces med Olie, 

Fedt, eller Blyant; at der gierne dertil tages hetero

gene Materier, som Staal paa Messing o. s. v., og 

endelig, at Overstaderne ei glide, men rulle eller vælte 

sig om paa hinanden, som ved Vognhiul, Cylindere, 

som lægges Under svære Laste o. s. v.

Amontons og fleere Naturkyndige have troet, at 

Gnidningen eller Frictio-nen ei tog til i Forhold til de 

gnedne Overflader, men blot i Forhold tilden gnedne 

Maffe. Derimod sees ved Desaguilleres Fricrionsma- 

skine, at Frictionen er destomindre, i jo færre Punctec 

Legemerne Herere hinanden, ogsaa viser den Forholdet 

imellem Frictionens Tiltagelse, og Lastens eller de rev

ne Overfladers Foregelse. Muschenbrocks Tribometer 

tiener til at angive Metallernes Rivning paa hin

anden.

Endffisndt Frictionen er til megen Hinder ved 

Brugen af Maffiner, og derfor herpaa i Almindelig

hed regnes en Trediedeel meere Kraft end der ellers 

vilde behoves, fact medbringer den dog oste Nytte, 

som ved Skruen, ved Hnmmüigen af Hiulet paa 

Vognen op as en steil Bakke o. f, v.

Uagtet
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Uagtet den Vansselighed, der er ved at angive en 

rigtig Theorie af Gnidningen, kan den dog bestem

mes, som forholdende sig
1) Ester de gnidende Overfladers Ujevnheder,

2) Efter Overfladernes Storrelse,

3) Efter Lasten; og endelig
4) Efter Hastigheden, Med hvilken Overfladerne 

bevcege sig paa hinanden.

§ . 84-

Ved Kræfters Udovelse bor, efter Hr. Leibniß, 

levende Kraft stilles fra dod Kraft, da denne sidste 
efter hans Meening ei er andet end Legemets Bestræ« 

belse efter Bevægelse. SaaledeS er en ved en Traad 

ophcengr Kugles Bestrcebelse tU at synke, en ded 

Kraft. Levende Kraft er derimod den, fom er t et 

Legeme i Bevægelse, hvilken kan voxe eller tiltage.

En saadan Kraft er det, som formaaer Legemet at 
falde ved Tyngdens Virkning.

Samme Kraft virker paa en Kanonkugle etter c« 
Bombe, t det fsrsieSieblik efter KrudetsAntlvndelse.

Ligeledes ved en Fieder, sorrrspamdes. Der er meget 
tvistet over Bestemmelsen af levende Kræftens Virk
ning. Efter Leibnitz bor de skattes efter Productet af 
t>eÉ bevægede Leg em s Masse/ multipliceret med ^2va- 
-raten af Hastigheden; da den derimod, efter andre

E 3 Natur-
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Raturkyndiges Meening, bestemmes i Forhold til 

Massen, multipliceret med Hastigheden.

T Y N g d e N .

§- 85-

Under Tyngde forstaaes den Vestrcebelse, som 

alle Legemer yrtre, at bevæge sig i en lodret Linie imod 

Horizonten , og altsaa ogsaa imod Middelpunktet as 

Jordkloden, uden at man er i Stand til 6t bemærke 

vogen ydre A rrsag, som bevirker denne Bevcegelse. 

Denne Bestræbelse af Legemerne at falde, saasnart 

ingen Modstand eller Understottelse for Legemet fin

der Sked, kaldes foruden Tyngden ogsaa Gravitation, 

.Centripetalkraft.

Under lodretLinie forstaaes den Retning t efter hvil

ken ethvert Legeme falder, vg som ethvert ved en 

Traad frit ophwngt Legeme angiver. En Flade, paa 

hvilken et saadant ophængt Legeme siaaer lodret, kal

des en horizontal eller vandret Flade, og en i denne 

Flade trukket lige Linie kaldes en vandret etter Hori- 

zontal Linie.

§. 86.

Tyngden er en almindelig Egenskab, oguadMs 

lelig fra alle Legemer, hvilke alle formedelst den ere 

forbundne med Zorden. Den af nogle Namrkyn- 

pige Magne 03 sag kaldte neggtiv? Tyngde hos visse

Mte-
1
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Materier, er derfor en mod Erfaring oh alle Natur

love stridende Forudsætning.

§ . 87»

Da alt det, som frembringer Bevægelse, kaldes 

Kraft, saa maa Tyngden ogfaa kaldes Kraft, og bar

rer derfor Navn af Tyngdens, eller Tyngsels 

APast) denne Krast virker bestandig og uafbrudt.

§ . 88-

Tyngden og Borgten af ct Legeme maa ei sorvex- 

les med hinanden, da den forste ei belyder andet end 

den indre Krast, som noder alle Legemer ril at falde 

eller at trykke imod Underlaget; Vcegt derimod bety

der Summen af alle de tunge Dele rilsamweniagne, 

som indeholdes i en vi6 Stt«kning eller Omfang.

Enhver Deel af et Legeme, den være flov eller 

Uden, er derfor ligesaa tung som det hele Legeme, 

Dondl den ei veier faa meger.

§ . 89*
Vegreb af Voegt er relativ, og kan'kuns fattes 

med Hensyn paa en Anden allerede bekiendt Stsrrelse 

eller Sum af tunge Dele. Absolut V(kgt kaldes 

Legemets Trykning imod det, som underststter fantø 

me, Uden Hensyn paa dets Stsrrelse. Specifik

E 4 Vcrgt
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Bergt eller Tyngde betyder Sammenligningen af to 

Legemers absolute Vægt under lige samme Storrelse. 

Den specifike Vcegt eller Tyngde af ot Legeme, maa 

derfor kunne forandres blot ved at forege eller for- 

Mindske Legemers Tæthed, endskiendt Massen bliver 

den samme; altsaa blot ved at bringe det til et sierre 

eller mindre Volumen (§. 27.)

Saadant sees ved et Guldblad i forffieklig Skik

kelse i Luften eller paa Vandet.

§» 90.

Aarsagen til Tyngden er vanffekig at angive, og 

alle derhen sigtende Hypothcser kunne el have andet 

end Rimelighed for sig. At soge den i en subtil flydende 

let Materie, som Descartes, Huygens, Bulfinger, og 

sieere have giørt, forekommer mig ligesaalidt tilfreds- 

stillende som sandsynligt. Alt hvad vi vide derom, 

er, at alle Lemmer ere tunge, endog de, som mindst 

have Anseelse deraf, faafom Rog og Dunster; og at 

Tyngden virker stedse perpendicular imod Horizonten.

§. 91.

Tyngden virker ei paa Legemerne i Forhold tU 

deres Mosser, hvilket Galilei fsrst og siden Desa- 

guilleres har bcv ft ved Forseg med tvende Kugler af 

forffielliz V«-gt, hvilke ban lob falde fra Domen paa

Sk.
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St. Pauls Kirke i London; Horden er 272 Fod, 

Kuglerne veiede den ene 2610 Gran, og den anden 

137I Gran; den sværeste fuldendte sil Fald i 6^ Se- 

cunde, den lettere derimod i 19 Secunder; altsaa 

forholdt Hastighederne sig næsten som 3 tit 1, og 

følgelig ei som Masserne, hvilke vare som 19 til I. 

Newton har ligeledes bekræftet denne Sandhed vc- 

sorffiellige Forjog. Aarsagen ril Legemernes appa- 

rente forskellige Fald, i Felge deres Masser, maa 

derfor soges i Modstanden af Middelet og i Legemets 

Figur.

Saadant bevises med et Guldblad, som langsom- 

mere naaer Zorden udbredt, end sammenrullet.

Forstiellige Legemer af forffiellig Va'gt falde i Va

cuo med lige Hastighed.

Heraf indsees Aarsagen, hvorfor en Spand Vand 

ei kan giøre samme Skade, naar den falder paa et Men- 

neffe, fom en Masse Jis af samme Vægt, eller en 

lige tung Steen'; hvorfor Hagelen falder gesvindere 

end Regnen, og denne gesvindere end Sneen.,

§. 92.

Tyngdens Virkning er paa samme Sted stedse 

den samme, men forMellig paa forskellige Steder, i 

Folge Stedernes forskictlige Horder over Vandstaden. 

Newton har beviist, at Tyngdens Virkning rager of, 

forø Qvadratell af Frastanden rager til.

E 5 Saa-
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S a a l e d e s  e r  T y n g d e n s  V i r k n i n g  t  M a a n e n s  A f -  

s i a n d  f r a  J o r d e n  1 5  F o d  i  d e n  f o r s t e  M i n u t e  t  a l t s a a  

3 6 0 0  G a n g e  m i n d r e  e n d  p a a  O v e r f l a d e n  a f  I o r d e n  i  

s a m m e  T u d ;  m e n  Ä ? a a n e n s  F r a s t a n d  f r a  J o r d e n  e r  

6 0  h a l v e  Z o r d d i a n r e t r e ,  h v i s  Q v a d r a t  l i g e l e d e s  e r  

3 6 0 0 ,  B o n g u e r  o g  C o n d a m i n e  h a v e  g i o r t  F o r s s g  

p a a  B i e r g e t  C o r d i l i e r e s  m e d  e n  P e n d e l ,  s o m  d e  h a v e  

l a d e t  o s c i l l e r e  u n d e r  R e v o l u t i o n e n  a f  e n  F i x s t i e n r e ,  o g  

h a v e  f u n d e t ,  t i t  M a m g d e n  a f  V i b r a t i o n e r n e  v a r e  f l e r e  i  

s a m m e  T i i d  o v e n  p a a  B i e r g e t ,  e n d  v e d  F o d e n  d e r a f ,  

o g  a t  d e n n e  F o r f f i e l  v a r  t e m m e l i g  o v e r e § t t s s t e m m e n -  

d e  m e d  N e w t o n s  T h e o r i e .

§♦ 93»

E n d f f i o n d t  C e n t r i f u g a l k r a f t e n  e r  j u s t  m o d s a t  

t i l  T y n g d e n ,  o g  d e n n e  a l t s a a  m a a  f o r m i n d s k e s ,  h v o r  

C e n t r i f u g a l k r a f t e n  v i r k e r  s t æ r k e s t ,  h v i l k e t  n a r u r l i g -  

v i i s  m a a  v æ r e  u n d e r  I L s i v a t o r ,  o g  a l t s a a  T y n g d e n s  

K r a f t  v e e r e  s v a g e r e  u n d e r  M q v a t o r  e n d  v e d  P o l e r n e  

( h v i l k e t  R i c h e r  f o r s t  i  A a r e t  1 6 7 2  h a r  f u n d e t  v e d  e n  

P e n d e l ,  f ø m  i  P a r i s  b e h s v e d e  e n  S e c u n d  t U  h v e r  

O s c i l l a t i o n ,  m e n  i  C a y e n n e  u d f o r d r e d e  e n  l æ n g e r e  T i d )  

f a a  m a a  d e n n e  F o r f f i e l  a f  T y n g d e n  d o g  e i  s s g e s  a l l e 

n e  i  V i r k n i n g e n  a f  C e n t r i f u g a l k r a f t e n ,  m e n  m e g e t  

m e r e  o g s a a  i  J o r d e n s  F i g u r ,  f o m  e r  s a m m e n t r y k k e t  

i m o d  P o l e r n e ,  f r e m d e l e s  i  L e g e m e r n e s  f o r s t ' i e l l i g e  

F i g u r ,  f o m  i  F y l g e  f o r f f i e l l i g  V a r m e  e t t e r  K n l d e  f o r 

a n d r e r
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andrer Legemets specifike Tyngde i Forhold til Mid

delet , i hvilket det bevæger sig, og altsaa maa saar 

Dont seges i forfficllige 2larsager.

§. 94-

Endffiont Tyngdens Virkning mod Jorden er 

saa stor, at dens Virkning paa Legemer imellem hin

anden indbyrdes ei lettelig kan bemcerkes; saa synes 

samme derfor dog ei mindre, at være virkelig til.

Maffelyne er den, som ved de seneste og nyeste For- 

fog i Aaret 1774 har beviisr Gravitationen af store 

Legemer imod hinanden, ved det han paa Bierget 

Schehali i Pertshire i Skotland (et stellt isolert een- 

ligt staaende stort Bierg) fandt, at Bierget trak er 

hængende Blylod fra den lodrette Stilling.

Bouguer og Condamine havde allerede anstillet sam

me Forsog paa Chimboraco i AriLo.

§. 95-

Da Tyngden er en indre Krast, som alle Lege- 

mer have tilfcelles, faa maa den ogsaa virke bestandig 

og uafbrudt, hvilket Erfaring ogsaa lærer. Bev«^ 

gelsen, som et Legeme erholder ved Tyngdens Virk

ning, kan altsaa ei være eensfornug, men den maa 

vcrre tiltagende, siden Legemet erholder derved i 

erhvett KMkM.Bevygelsi-s - Indtryk til. den allc- 

rede
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rede erholdte, og denne tiltagende Bevægelse maa 

være eensformig i ethvert uendeligt lidet TidSl'UM.

§. 96.

Fsr ak bestemme og forklare Forholdet af den til

tagende Hastighed, med hvilken Legemerne i Felge 

Tyngdens Virkning falde, forestille man sig Tyngden 

eller den Krast, i Folge hvilken Legemerne falde, som 

virkende uafbrudt og eensformig paa Legemet; thi da 

denne Kraft er en indre Kraft, saa gives der ei heller 

nogen Aarfag, hvorfor den ffulde virke anderledes til 

een Tid Aifc til en anden. Deraf solger, at de Gra

der afHastighed, som Legemet erholder ved Faldet, 

maae forholde sig som de uendelig smaae paa hinanden 

felgende Tidsrum under Faldet.

Man er derfor i Stand til at betegne disse for- 

Mellige Grader af Hastighed med de paa hinanden 

folgende Tal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. s. f. indtil det 

Uendelige. Deraf folger, at dersom et Legeme har ved 

Faldet erholdet i det forste ueadeligen lidet TidS- 

tum een Grad af Hastighed , det da i det andet lige 

Tidsrum maae erholde to Grader, i det tredie tre, 

1 der sierde Tidsrum fire Grader af Hastighed, 0. s. s. 

Man indseer heraf, at dersom et Legeme vedblev at 

bevæge fig blot med den Hastighed, som det ved en til

tagende Hastighed havde erholdet i et vist bestemt og 

endeligt
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endeligt Tidsrum, og denne Grad as Hastighed blev 

betegnet med i, Legemet da i det folgende lige Tids

rum maatte bevæge sig med den dobbelte Hastighed; 

dersom Legemet paa samme Maade vedblev at bevæge 

sig i ethvert derefter folgende Tidsrum med samme 

dobbelte Hastighed til den i ethvert soreyaaende Hie- 

blik allerede erholdke, da Vilde disse herved erholdke 

Hastigheder kunde betegnes i de paaftlgende andel, 

tredie, fierde, femte Tidsrum, med de lige Tal, 2, 

4, 6, 8, 10, 0. s. s., hvilke Tal altsaa ei udtryk

kede andet end Legemets eensformige Hastighed, for- 

ffiellige lige Tidsrum, fremkommet ved den tiltagende 

Hastighed, som Legemet havde erholdet i det ferste 

Tidsrum; men da samme Aarsag, fom frembragte en 

tiltagende Hastighed ved Legemets Fald i det serste 

Tidsrum, fremdeles vedbliver i ethvert derefter fol

gende Tidsrum, saa maae Virkningen ogsaa vare den 

samme, og Legemet, som falder, maae derfor erholde 

i ethvert Tw6rnm, foruden den ved den eensformige 

Bevægelse fremkomne Hastighed, betegnet ved Tal

lene 2, 4, 6, 8 0. s. f., end videre den samme Ha

stighed fremkommet ved den tiltagende Bevægelse, 

fom Legemer havde erholdt i det fsrfte Tidsrum, og 

som blev betegnet ved Tallet iS H^lUgheden M6a 

derfor i der andet Tidsrum være liig 3, i det tredie 

ljig 5, i det fierde liig 7, i det femte Tidsrum være 

liig



78 Anden Afdeeling.

liig 9, o. s. f.; Hastighederne, som Legemet erholder 

ved Falder, mane derfor tiltage i Forhold til de ulige 

Tal i, Z, 5, 7, 9, ii, o. s. f. og altsaa 

maa Rummet, som Legemet igiennemlober i det an

det Tidsrum ved Faldet, vare tre Gange saa stort som 

det af samme Legeme i forste Tidsrum igiennemlobite, 

i det tredic Kreblik vare § Gange, i det fierdeAie- 

blik 7 Gange saa stort som det igicnnemlebne Rum 

o. s. f.; eller med andre Ord: Rummene, som et Le

geme i forskiellige Tider giennemlsbec ved Faldet, 

forholde sig imellem hinanden som Qvadratcn af de 

til Faldet brugte Tider; thi Summen af de giennem- 

lsbne Rum i ethvert Tidsrum udgier Qvadraten af 

samme Tidsrum. Saaledesmaae ct Legeme, som ved 

Falder er giennemlobet et bekieudt Rum i en vis Tids- 

puncr, være giennemlobet 4 saadanne Rum i dm 

anden lige Tidspunct, 16 saadanne Rum i den fieroe 

lige Tidspunct, 49 saadanne Rum i den 7de lige 

Tidspunct 0. s. s.; thi de i det andet Hieblik gien- 

mmlobne Rum 1 og 3 ndgiov 4 eller Qvadraten af 2; 

de i det sierde Hieblik giennemlobne Rum 1, 3, 

5, og 7 udgier 16 eller Qvadraten af 4; de i de 

syvende Aieblik gienrmnlsbne Rum 1, 3, 5, 7 9, 

ii og 13 udgisr 49 eller Qvadraten af 7, 0. s. s.

Da Rummene forholde sig ved Legemernes Fald 

som O.vadratcn af Tiderne, faa maae Horderne af 

Faldet,
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Faldet, hvilke Udgisre Rummene, som det faldende 

Legeme giennemleber, ligeledes forholde sig saaledeS. 

Na ar derfor et Legeme er faldet fra en vis Herder den 

forste Secunde, (aa maae det vcere faldet fire Gange 

faa dyht efter den anden, 9 Gange faa dybt ester: 

den tredie Secunde, o. s. f.

En anden nok saa neiagtig Maade at forklare 

Tyngdens Virkning paa, ffeer ved Hielp afen ret

vinklet Triangel. Man forestille sig en Linie AB, 

betydende Tiden

inddeelt i visse lige Dele AbD bc, cd-, de, o» s- s, 

derncrst en Kraft-, virkende saaledeö paa et begerne, 

at det grennemleber et enkelt Rum i den fsrste Tids 

Deel Ab5 et dobbelt Rum i det ander bc. er tredob

belt
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tzelt Rum i det tredie TidSvrini cd, o. s. s., saa vil 

OrdinakMle bg, ch, di. o. s. v. forestille de Ha

stigheder, med hvilke Legemet bevæger sig, saavelsom 

Rummene, hvilke samme tilbagelægge i det ferfte, an* 

vet, rredie Tidsrum, o. s. s. Dcrsem man nu fore

stiller sig Tiden Ad inddeelt i uendelige smaa Dele 

eller Elementer, istedet for i de stsrre endelige Dele 

Ab. bc, cd, altsaa en Bevægelse, som tager ligesaa 

meget til i ethvert Element af Tiden, fom i der før

ste; saa vil Veien, font Legemet har tilbagelagt i 

denne Tid, være liig alle de »endelig teet ved hinan

den trukne Linier imellem A og di, hvilke tilsammen 

udgiore Triangelen Adi* Paa samme Maade vil 

Veien, som Legemet tilbagelægger i Tiden AB, være 

liig Triangelen ABC*, begge visse Veie eller Rum

mene, som Legemet under disse Omstændigheder gien- 

rremlsber, vil altsaa forholde sig til hinanden som de to 

ncevnte Triangeler Adi og ABC, eller, da disse ers 

ligedannede Trtanqeler, som kvadraterne af de eens- 

siaaende Sider, altsaa Ad1 tU AB2 , det er som 

Kvadraterne af Tiderne; naar altsaa et Legeme acce- 

(crere^ ved eneenssormig Bevægelse i uendelige sma« 

Tidsrum, da forhold- Rummene, som Legemet igien- 

nemleber, sig som Qvavrarerne af de brugte Tidek. 

Men da Tyngden virker uafbrudt paa ethvert Legeme, 

tzet være i Bevægelse eller i Hvile (§. 95), faa

ogsaa
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ogsaa dens Virkning, eller Bevægelsen af et falden

de Legeme, være en i uendelig smaa Tidsrum eensfor- 

mig tiltagende Virkning; altsaa maa Rummene, som 

Legemerne giennemlsbe ved deres Fald, forholde (Tg 

som Qvadraterne af de til Faldet brugte Tider, hvil

ket Galilei forst har beviist. Deraf flyder, at Rum

mene, som et faldende Legeme giennemlober med eens- 

formig tiltagende Bevoegelse i lige store TiVSdeele, 

maa tiltage i den arithmetiffe Progression, som de 

Ulige Tal i, z, 5, 7, 9, T1r o. s. s-, ogarde 

brugte Tider, saavelsom Hastighederne ved er Lege

mes Fald, maa forholde sig som Qvadrat - Redderne 

af de giennemlobne Rum.

At Erfaringen svarer til Theorien, bevises med At- 

woods Faldmastme.

§• 97-

Ved Umiddelbart Forssg, tildeels og ved Pende

len, veed man, at et Legeme giennemleber hos vs ved 

sit Fald i den forste Sekunde er Rnm ligt 15,625 

Rhinlandffe Fod; der maa derfor behove ro Sekunder 

til ar falde fra en Hoide af fire Gange 1-6,625 Fod, 

tre Sekunder til en Hoide af ni Gange 15,62.5 Fod, 

eller med andre Ord, dersom et Legeme er falder fra 

en Hside af 140^0 Fod, da maa der have brugt 

til dette Fald netop tre Sekunder.

F BossH
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Bsßu har i sin Traite de mechanique givet en 

nsiagtig Labette over de Rum, som et Legeme ved sir 

frie og perpendiculare Fald giennemlober i ethvert 

Tidsrum fra en Secund lndtil et Minut.

§. 98.

Naar Aarsagen til den tiltagende Hastighed ved 

Legemernes Fald hæves, eller med andre Ord, naar 

Tyngden ophorer ar virke, da forvandles den tilta- 

gende Bevægelse til eensfonnig Bevægelse, og Lege- 

rnet vedbliver ar bevæge sig i ethvert Tidsrum med en 

Hastighed, liig den dobbelte af den i samme Tid ved 

Acceleration erholdte.

Dette bevises saavel theoretist ved ovenstaaende Tri

angel, fom practist med Atwoods Maffine.

Da Tyngden afHagelen, Sneen, og Regnen, til- 

sidst tilinretgisres og hæves under Faldet formedelst 

Modstanden af Luften, saa maa deri ssges Aarsagen, 

hvorfor samme falder saa langsomt og nersien med 

en eensformig Bevægelse.

§. 99.

Naar et Legeme, formedelst en hvilkensomhelst 

Kraft, drives i lodret Linie i Betret, saa virker Lege

mers Tyngde imod denne Bevægelse; og da samme 

virker som en uafbrudt indre Kraft (§. 95), saa nr a a 

Legemets Hastighed tage omvendt af i samme Forhold 

som
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som den vilde have tiltaget/ ifald det blot ved sin egen 

Tyngde var faldet fra samme Hside; Rummene, som 

Legemet gicnnemleber, maa altsaa være i Forhold som 

de ulige Tal 9, 7, 5, 3, 1, ligesom det herved vil 

behove nsiagtig samme Tid for at stige til enhver Hol

de som den, det vilde Have anvendt for at falde fra 

samme Horde.

Dette bevises ligeledes med Atwoods MaMte.

§. IOO.

En ffraad Plan (Planum inclinåtum)> tab 

des enhver Plan, som gier en Vinkel Med Horizonten» 

Denne Plan er desmere inclineret eller hældende, jo 

Mindre eller spidsere Vinkelen et, fom den gier meö 

Horizonten. Paa en jVraad Plan bemærkes Plüs 

Uens Lcrngde, dens Hside, og dens Basis.

§. 101»
Et Legeme, som bevæger sig ffraad rmod Horr^ 

pntcn, etter paa et Planum inclinatuni> accelereres r 

sin Bevægelse, ligesaavel, fønt o nt det faldt frit ellet 

perpendiculairt imod Horizonten, fordi Tyngden yt^ 

trer sin Virkning derpaa, og noder det at glide langs 

med Planen ester de forhen nævnte Love. De gien- 

nemlebne Rum maae altsaa herved vore som de ulige 

Tal i, Z, 5, 7 9, og maae forholde sig til hinan

den som Kvadraterne af de brugte Tider.

Dette oplyses med dertil hsrende Instrument.

F 2 §. 102.
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§. 102.

Tyngdens Virkning paa et Legeme, som faldec 

eller bevæger sig paa en ffraa Plan , formindffes ved 

Plamns Skraaning, og Hastigheden af dette Legems 

Fald forholder sig herved imod Hastigheden, med 

hvilken dette Legeme var faldet frit eller perpendicnlairt 

im^d Horizonten, saaledes som Planens Holde til 

Dens »Lcrngde; men da Tyngden, i Fslge hvilken Le

gemet falder frit, kan kaldes den obfølute 

r>en derimod, med hvilken det falder paa en ffraae 

Plan, kan kaldes den relative Tyngde; faa biiver 

ogfaa der samme Forhold imellem Virkningen af det 

faldende Legemes relative Tyngde og dets absolute 

Tyngde, da denne sidste formindskes ved Planens 

Skraaning. Af denne Aarsag maa Hastigheden 

af et Legems Fald paa en ffraad Plan foreges cllev 

sormindffes i Folge Planens mindre eller sterre 

Inclination.

§. 103.

Falder af et Legeme paa en ffraad Plan maa an- 

feeS som Tyngdens Virkning formedelst to Kræfter 

(§♦ 71.), hvoraf den eene er perpendicnlair paa Pla

nen , font altsaa formedelst Planens Modstand ei er r 

StMd til ot virke- den anden er parallel med Pla

nen,
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mn, og er den eneste, fom virker; denne sidste maa 

ansees som den relative Krast, da den forste derimotz 

er den absolute (§. 102)»

§. 124-

Man kan bestemme det Stykke af en ffraad Plan, 

som et Legeme, ved at falde derpaa, tilbagelægger 

i samme Tid, som det brugte til at falde frit fra Pla

nens perpendiculaire Hoide, ved at trække en perpeudis 

eulair Linie fra Grundvinkelen paa Lcengden af P?as 

nen; deraf flyder, at man kan bestemme, hvormegen 

Tid to eller fleere Legemer behove, for at falde ellee 

glide paa forDellige skraad Planer; ligesom og, at et 

Legeme bruger samme Tid, for ar giennemlebe Cor-- 

den af en Cirkel, som ril at giennemlebe samme Cirs 

kels perpendiculaire Diameter.

Fremdeles, at et Legeme, faldet til Enden af en 

skraad Plan, harerholdet samme Hastighed, som det 

havde erholdet, naar det var faldet frit fra Planens 

perpendiculaire Hoide, og at det samme finder Sted, 

dersom et Legeme bevæger fig langs med forffiellige 

sammenhomgende inklinerede Planer, eller langsmed 

Omkredsen afen Cirkel; da denne sidste ei er andet, 

end «endelig mange fmaa sammenhomgende ff'raade 

Planer.

Dette oplyses ved tithorende Instrumenter.

F 3 §. 105.
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§. IO).

Paa ovenstaaende grunder sig Theorien Af Pem 

Helen eller Perpendikelen. Pendel kaldes ethvert 

Legeme, ophængt ved en Traad eller Metalsmng saa- 

ledeS, ar den kan bevæge sig om en Punct, hvilken 

kaldes dens Bevægelses Centrum. Pendelens Be- 

pcegelser skes i Peripherien af en Cirkel, hvis Ra- 

Lius er dens Længde; men da Peripherien af m 

Cirkel kan ausees fom uendelig mange smaae sammen

hængende inclinerede Planer, faa maa Pendelen, som 

heffrwer ved sine Slag en Bue, have erholdet sam

me Hastighed, som om den var falden ftit fra samme 

Hsihe som Buen, og altsaa ved ethvert Slag være i 

Stand ril a; fiige dobbelt saa hoit igien, som den var 

falden (§. 98), hvilket ogsaa vilde ffee, dersom Tyng

den ci hindrede Den deri, og derfor kun tilled den (1( 

sijge ril den Heide, hvorfta den er falden (§♦ 99).

§. 106»

Vcvcrgelserne af en Pendel i Vuen, kaldes 

Svingninger (Osoillatiomr). Disse kaldes isos 

chponMe, naar de fuldendes i samme Tid. Samme 

Pendels Svittgningcr ere stedse paa det samme Sted 

isochromste, de ycere store eller smaae. Tiden, som 

ro ulige lqnge Pendeler beheve til deres Svingninger, 

syrholde sig som Qyqhrqr-Rsdderne af deres Længder,
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og Lcmgderne af Pendelorne forholde sig som Qvadra-» 

terne af Tiderne, i hvilke de svinge. Længden, som 

udsordres af en Pendel hos os, for at angive en Se<- 

cunde ved hver Svingning, er 3,16g Fod eller 457 

Linier.

Galilei er den forste, som har betient sig af Pende- 

len, til Tidens Afmaaling; hans Son anvendte den 

med meere Nytte, da han anbragte den ved Uhre; dog 

erholdt denne nyttige og vigtige Opfindelse ei nogen 

ret Fuldkommenhed, forend fceb den beromte Huy- 

ghens.

Formedelst Pendelens Anvendelse paa Uf)rene til 

Ildmaaling af Tiden og Bestemmelsen af vores Jord- 

figur, kan denne Opfindelse ansees som en af de 

vigtigste.

Et Legeme giennemlsber ved sit Fald hastigere en 

Cirkelbue, end samme Bues Corde; dog giennemlo- 

bes ingen krumLinievedFaldetsaa hastig somCycloi- 

den, hvilket viises ved umiddelbare Forssg.

Denne sidste Bue sar den, med hvilken Huyghens 

forbandt Pendelens Svingninger/ i Haab derved at for- 

skaffe den stsrre Fuldkommenhed,' dog svarede Udfald 

det ei til Hensigten.

§• io?-

Dersom et Legeme sættes i Bevægelse ved ett 

sremstodende eller ftemkastende Kraft, maa Legemet 

bevcrge sig i Folge den der meddeelte Retning eller Di-

3 4 rectionZ
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xecüsn; men da Tyngden rillige virker uasörudt paa 

Legemet, saa waa dette i det forste Tidsrum undee 

den fremfarende Bevcrgelse synke ligesaa dybt som det 

ved Tyngdens Virkning alleene i samme Tid var fal

det, i det folgende Tidsrumsynke tre, i ncestfe!gende 

Tidsrum fem gange faa dybt o. s. f., i Folge Tyng

dens Love (§, 96); og altsaa vilde det fremkaftede 

Legeme, som herved blev underkastet en sammensat 

Bevægelse, beskrive den krumme Linie, som kaldes 

en Parabel.

Saadant viises med umiddelbare Forfsg.

En Kugle, som opkastes af en iBevergelsesatDogN/ 

folger med samme, og falder igien i Vognen.

Af den Aarsag vil en Kugle eller et andet Legeme/ 

fom falder fra Spidsen af Masten paa et Skib i fuld 

Seil, falde paa Dækket ved Siden af Masten, og et 

i Vandet bag ved Skibet.

Af samme Aarsag vil et Legeme, fomkastes ligeud 

med Horizonten fra en vis Hoide, bruge just samme 

Tid for at naae Iorden, som om Tyngden allen? 

virkede derpaa.

Derfor maa en Kugle, som ffydes ud af en horizon

tal siaaende Kanon paa et hoit Taam, og en, som faU 

der fra samme Taam blot ved sin egen Tyngde, paa 

samme Tid naae Jorden.

Paa demie Tyngdens Virkning, i Foreening med eti 

ftemkasiendende (projcctil) Kraft, grunder Theorien 

af
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af Bombekastningen og det grove Skyts sig; imidlektid 

kan den paraboliste Bane formedelst Luftens Modstand 

dog ei Miagtig herved beffrives af det kasiede Legeme^

Centrifugal Kraft.

§. 108.

Ethvert Legeme, fem bevKger sig i en Cirkel eller 

anden krum Lime, erholder derved en Bestræbelse at 

forlade dets Bevægelses Middelpnnct; hvilket ogsaa 

vilde og maatte ffee, dersom en anden ligesaa stcerk 

Kraft ei hindrede det. Denne Bestræbelse, at stye 

fra Middelpunctet, kaldes Centrifugalkraft, ogee 

yiodsar Tyngdens Kraft eller Centtip eta lkraftm 

(§. 85); ikke desmindre ere begge disse Krcrster vir

kende, og stedse begge samlede, ngar et Legemede- 

vcrgcr flg i en Cirkel eller anden krum Linie; thi i 

modsat Fald maatte Legemet enten flyve bort estee en 

Tangent af Cirkelen, eller og falde imod. Centrum af 

Jorden. I Foreening med hinanden kaldes disse to 

Krcester Centralkmfter.

§. 109»

Enhver cirkelsormig Bevcegelse, saavel af et solid 

som aset flydende Legeme, maa ansees som en liges 

limet Bevcegelse, hvilken afbrydes uafladelig; dette 

fees lettelig, ved at lade et Legeme bevcege sig ester Sis 

F 5 verne
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verne af en Polygon, hvorved Directionen af Lege

met maa forandres ligesaa mange Gange som Polygo

nen haver Sider, mindre end een; men en Cirkel er 

el andel, end en uendelig mangekantet Polygon, eg 

alrsaa maa et Legems Direction, som bevæger sig i en 

krum Linie, hvert Kicblik forandres eller asbrydes, 

hvilket ei kan skee uden ved Tyngdens Kraft.

Dette bevises: ved et Glas fyldt med Vand/ som 

hostet ved en Snor, slynges i en Cirkel, uden at 

Vandet spildes.

Ved Kugler, som ved Centrifugal-Maffinens Be- 

Mgelse flye fra deres Bevægelses Centrum; mender- 

som Kuglens Tyngdepunct siaaer jUsioverBevægelses- 

spmietet/ da bliver Kuglen staaende, hvormeget end 

Bevægelsen forøges.

Ved den Hessiffe Pompe.

Ved et Glas f hvori Vandet formedelst Centrifu

galkraften htvver sig langs op med Kanterne.

En Anvendelse af Centrifugalkraften sees paa de 

saa kaldte Hiul og Soele i Fyrværkerier; paa Masst- 

ner at rense Kornet med; paa Ventilatorer.

Ved Virkningen af CenLrifngalkraften iForeeriing 

med Centripetalkraften fremkomme de Løbebaner, font 

Planeterne og svrige himmelske Legemer giennemlebe, 

hvilke ere krumme Linier, afvigende mere eller mitu 

dre fra deres Bevægelses Middelpunct, i Folge den 

gf ovennævnte tvende Kræfter, som er den stærkeste.

tz. 110.
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.§. 110.
Centrifugalkraftens Virkning viser fig i Forhold

1) til Massen af Legemet;

2) til Hastigheden, med hvilken Legemet bevæges >

3) til Frastanden af Legemet fra dets Vcvcegel- 

scs Centrum.

Saadant vises best ved enegen dertil indrettet Ma- 

siine, som derfor kaldes Centrifugalmaffme.

Ved Hielp deraf sees, at to Legemer, som have 

lige Masser og samme Frastand fra deres Bevægelses 

Center, vil ogsaa paa samme Tid ved Mastinens Be

vægelse forlade Centret. -

Det samme finder Sted, dersom Frastanden er i 

Forhold til Massen.

Z modsat Fald vil den storste Masse, dersom de 

begge ere lige langt fra Centret, forst forlade samme, 

og endog tage den urindre Masse med sig r dersom de 

ere forbUNdne med hinanden ved en Traad, eller paa 

enhver anden Maade.

I ulige Frastand fra Centret vil den derfra længst 

borte værende fsrsi forlade samme, og/ under samme 

Omsilrndigheder som ovenfor, endog bvrtfsre den sva

rere Masse.med sig, fordi hiin herved erholder mere 

Hastighed end denne.

Forholdet af Centrifugalkraftens Virkning paa ty 

forffiellige Legemer bestemmes derfor ved Productet 

gf Massen med Qvadraten af Hastigheden, divideret 

wed deres Frastand fra Bevægelses-CerttM,

§♦ llb
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§. h k

Naar Legemer af forffiellig specifik Tyngde 'eve 

indflurtede i samme Rum og bevæges i en Cirkel, da 

vil Overmagten af Centrifugalkraften hos nogle af- 

disse Legemer sætte Centripetalkraften hos de andre af 

Dem i Virksomhed, saaledes, at de specifik letteste vil 

synke, og de specifik tungeste derimod vil flyde ovenpaa.

Dette vises med tilhørende Instrument.

Nogle have formeent at Centrifugalkraften kunde 

anvendes med Fordeel i apoplectiste Tilfstlde.

Tredie Afdeeling.

Statik og Mekaniks

§. 112.

de hidindtil anforte Bevægelsens og Tyngdens 

Love grunder Mekaniken sig, eller Leeren om Be

vægelsen og de Kræfter, som maa ansees for sammes 

Aarsag, faavel ved faste som ved flydende Legemer. 

Man betragter i Almindelighed Kræfterne enten i Li- 

gevcegt eller i virkelig Bevægelse.

Leeren om Bevcegelftn ved faste Legemer kaldes 

almindelig Mekanik eller Dynamik. Lceren om 

Ligevagten imellem faste Legemer ved Hielp af Ma

skiner,
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stiner, og den Nytte, som disse forffaffe os, indbefat

tes i den Deel af Natnclcrren, fom kaldes Statikem

§- 113»

Maskiner maa ansees som Midter for at lette 

Kraftens Virkning imod enhver Hindring eller Mods 

stand, font den ffal overvinde eller vcere i Ligevægt mev. 

Maffinerne ere ro Slags: enkelte, og sammensatte; 

disse sidste ere ei andet end en Foreening af fleere en

kelte. Alle enkelte Maffincr kunne henfores under to 

Slags, nemlig VcegUrangen, og Skcaadplanen, 

(planum inclinatum), uagtet man sædvanligst i Stati

ken og Mckamkcn antager sex Slags enkelte Maffi- 

ner, og benævner dem i Almindelighed mekaniske 

Potenzer, nemlig: 1) Vcrgtstangen. 2) Trid

sen. 3) Spillet eller Vinden. 4) Planum 

inclinatum eller den fkraad Plan. 5) Skrum 

og 6) Kilen» Ved nmagtig Kundskab om enhver af 

diffeS særskilte Virkning vil de sammensatte MaM- 

ner og deres Virkilirrg desto lettere kunde sorstaaes.

§. 114»

Ved enhver Massine bemcrrkeS Kraften, La» 

sten, HvilepuncteU/ Hastigheden, Directions

eller Retningslinien, og Tyttgdepuncten eller 

Centrum Gravitatis»
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§. il)-

Kraft kaldes nit det, som frembringer eller hin« 

drer Bevægelse; altsaa alt det, som stræber ar over

vinde en Modstand eller Hindring. Den kan være 

socffiellig, saasom Menneffekrcrfter, dyriffe Kræf

ter, Vægte, Fiedre, Vånd, Lust, Ild. Da 

Kraften ei altid er lige stærk, saa bsr enhver Maffi- 

ne indrettes saaledes, at Kraften, endog i sit svage

ste Hieblik, overgaaer Lasten i sin fulde Styrke; thi 

ellers vilde Muffinen blive staaende.

Lasten er det Modsatte af Kraften, altsaa Mod

standen, fom ffal overvindes. Lasten og Kraften 

kan i enhver Maffine ansees som imod hinanden vir

kende Vcvgre.

Hvilepttncten kaldes den Punet, ont hvilken La- 

sien og Kraften bevæge sig ellet bestrcebe sig at virke 

mod hinanden. Hvilepuncren kaldes ellers Bevægel

ses - Punet.

Hastigheden bestemmes ved de Buer, som La-- 

^en og Kraften beskrive i samme Tiid, eller ogsaa ved 

de Rum, fom de giennemlsbe i samme Tiid.

Directwnslrniett kalder den lige Linie, efter 

hvilken Lasien og Kraften enren bevceges, eller vilde 

bevæges, dersom Bevægelsen ei blev hindret; denfore- 

Dllis derfor ved en perpendinilair Linie, som drages
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igiennem Lastens og Kraftens Tyngdepunct imod Jor

dens Centrum. Dog dette finder kuns Sted, naar de 

virkende Kræfter ere livlsse og virke i Folge Tyngden 

(§• 8g); i hvert andet Fald er Direcrionslinien dm 

samme som den, efter hvilken Kræfterne virke.

TyttgdepUnct eller Centrum Gravitatis kal

des den Punct i ethvert Legeme, om hvilken alle dets 

Dele ere i fuldkommen Ligevægt. Deraf følger z at 

dersom alle Delene af et Legeme vare fuldkommen ho

mogene eller ecnsarlede, da maalte Tyngdens Punct 
og Midtpuncten af ethvert Legeme stedse blive den 
samme.

Älaaden fit sinds denne Punct i ethvert Legeme ev 

enten geometrisk eller mechanist; kil den forste bcm 

ges for den sieche Deel Integral-Regning, og herer 

altsaa ei herhid. Den sidste vifts ved Umiddelbare 
Forsøg.

Saaledes finder man ct LegemS Tyngdecenter ved 
at lægge det paa den starpeKant af et trekantet Pris- 
ma j samt fore det derpaa frem og tilbage i forffiel- 
lige Direttioner, indtil det derpaa bliver hvilende; 
den Punct t i hvilken to saadanne Linier overssiere hin
anden , er Tyngdecenteret.

Eller og ved at ophænge Legemet ved ett Traad fra 
forstiellige Sider, samt bemærke i enhver saadan for- 
stiellig Retning dm forlaingede lodrette Linie (§. 85);

to
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to eller flere saadanne Linier maa overstl'Et'e hinandm 

i en Punct, som er Tyngdepuncten.

§. 116.

Ethvert Legeme, i hvilket Tyngdepuncten ei er 

Mtverstsltet, falder imod Jordens Midkpunct ester 

den lodrette Linie, og det stedse til den Side, hvor 

Tyngdepimcten ligger; og omvendt, ethvert Legeme 

er kun da sikkert for Fald, naar dets Tyngdepunkt er 

imderststtet, eller med andre Ovi)f naav Perpendjs 

culair-Linien, trukken igiennem Legemets Tyngde

punkt, salder inden for dets understmeve horizontale 

Grundflade.

Altfta maa ßeele Tyngden af et Legeme vare 

anseet som foreenet i dets Tyngdepunet.

Exempler herpaa afgive Mennejkettes og Dyrenes 

Gang, deres Gtaaen og forffiellige Bsininger ved 

forffiellige Handlinger, ved Liniedandsen og Kqvili- 

bristiffe Svelser m. m.

Forfliellige Bygninger/ som siaae sikkre, uagtet de 

synes at falde.

Heraf begribes Aarsagen til den Lethed, med hvil

ken en Kugle bevirges.

Denne Tyngdepurictets Bestræbelse, at nærme sig 

Jordens Midtpunct, har man benyttet ved Construc- 

tionett af forffiellige Instrumenter, som Compasset, 

Cardans Lampe/ den Llrchimediffe Skrue.

Ligeledes i Sejladsen, ved Ballasten.

-Ogsaa
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Ogsaa er den anvendt ved forffiellige Maskiner og 

Forssg, som blot ere til Fornsielse, fom Cylinderen 

og den dobbelte Kegle, hvilke lobe op afen straae 

Plan imod deres tilsyneladende eller apparente Tyngde, 

En Spand Vand bevres paa en i Hanken befæstet 

liden Stok eller Kniv, som lægges frit paa Bordet.

Den chinesiffe Eqvilibrist/ o. s. v-

§. 117.

NaarTyngdeptmcten og Hvilepuneten trceffe sam

men i et Legeme, og altsaa ndgier een og den samme 

Punct, da er Legemet sikkret mod Fald, endog i for/ 

skiellige Stillinger.

Som Uroen af et Uhr, Inclinations-Naalen.

Staaer Tyngdepuncten over Hvilepuneten, da 

maa Legemer falde, med mindre det drives gesvindt 

rundt, det er, at Directionölinien formedelst Faldet 

bestandig forandres.

Som Spindekonen og Brumkyeselen.

Befinder Tyngdepuncten af et Legeme sig derimod 

Under Hvilepuneten, da kan Legemer ei allcne ikke fal

de, men taaler endog Svingninger og stærke Bevæ

gelser.

Den konsiige Liniedanser.

Tvende Naale, som staae paa Spidsen afhinandetl. 

Anvendelse heraf paa Vægtfiaalene. -

, ® Vagt«
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Vcegtstangen.

§. ii8-

En lige Linie, fem er uboielig, uden Tyngde, 

famt i en Puncr saaledes nnderstötter, at den kan be- 

væge sig om samme Punct, paa hvilken tvende mod

satte Kraster saaledes virke imod hinanden, arden 

ene kan hæve eller overvinde den anden, kaldes en tw 

thematiff Vceglstang; har denne Linie Tyngde, da 

er den en physiff' Vcegtstang.

Pnucten, ved hvilken Vcegtstangen underststtes, 

kaldes HvLlepuncr eller BevEgelsespttnct; Let, som 

rmderstotter Vcegtstangen, kaldes Underlag (hypo- 

mochiion); de tvende modsatte virkende Kræfter kal

des Lastelt og Kraften. I Felge disses sorffrellige 

Forbindelse med Hvilepuncten erholder Vægtstangen 

forffiellige Navne, og er afforffieilig Slags. Saa- 

ledes siger man Vcegrstang af ssrste, af anden, af tre# 

die Slags eller Art.

Det ferste Slags, kaldes den Vcrgtstang, paa 

hvilken Hvilepuncten besinder sig imellem Lasten og 

Kraften; i Folge disse wende Kræfters lige eller for- 

Mellige Frastand fra Hvilepnneten, erholder Vcrgtstang 

gen Navn af ligearmed eller nligearmed Vcrgtstang.

Hertil henhsre:

Almindelige koftestange. Murerens Koefod/ Dergt« 

stgalen / Vi-nmer? - Tanger.

Vcrgr-
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Voegtstang af andet Slags kaldes den Vcrgtstang, 

paa hvilken Lastener imellem Kraften og Hvilepuncten.

Som Aarerne af en Baad, en Skubkarre.

Vægtstang af tredie Slags er den, hvor Kraf

ten bsfindes imellem Lasten og Hvilepuncren.

Som en Skuffe, en Lee, den menneskelige Arm/ o. f.'f.

Vægtstænger af forste 21rt bære sgsaa Navn af 

dobbeltarmede V«grst«ngcr (vcctis hetero dr o- 

mus); da derimod de af andet og tredie Slags ka!> 

des eenarmede Vc?gtstKttger(veeris homodromus).

§. 119.

Lasten og Kraften ere i Ligevægt etter Hæve hinan- 

den, ved Hielp af en Voegtstang (af hvad Slags den 

end er) naac de dem forestillende Vcegte eller Masser 

ere i Forhold ril deres Frastand fra Hvilepuncten, ellee 

med andre Ord, naar een af Masserne overgaaerdm 

anden saameger, eller er saameget større, end den an

den , som dennes Frastand fra Hvilepuncten er lon

gere end hiins. Frastanden fra Hvilepuncten maales 

ved den fra denne Punct paa Directionslinien(§. 115) 

dragne perpendiknlaire Linie; Lasten og Kraften, mul- 

tipliccrct med deres Frastand fra Hvilepuncten, kaldes 

Moment, statist Moment; af ovenanfsrre fslger 

altsaa, at Laften og Kraften forholde flg imod hlNsin-. 

den paa Vsgrstangen som deres stariffe Moment, og
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at de altsaa, naar deres Monrent er lige, maa ind-- 

byrdes være i fuldkommen Ligevægt.

Saaledes vil en enkelt Vægt være i fuldkommen 

Ligevægt med en dobbelt, tre dobbelt, firedobbelt, 

fem dobbelt Borgt, naar dens Frastand fra Hvilepunc- 

ten er to, tre, fire, fem Gange faa ftor som denne 

sidstes ; det samme Forhold, som finder Sked imel

lem Laften og Kraften i Henseende til deres Frastand 

fra Hvilepuncten, finder ligeledes Sted i Henseende 

til de ved dem beskrevne Buer eller igiennemlobne 

Rum; saaledes maa Kraften, naar den paa Løf

testangen er fire Gange faa langt fra Hvilepnncten som 

Lasten, ogsaa beffrive i samme Tid en fire Gange saa 

stor Bue som Lasten o. s. f.

En Spand Vand eller anden svier Last bikres paa 

zn paa et Bord fritliggende Stok.

Af denne Theorie forstaaes lettelig Archimedis Lyste, 

at ville bevæge eller flytte hele Jordkloden, naar et 

fast Punct uden for samme og en Vsgtsiang blev 

ham givet.

§. 120.

Man vil af ovenfiaaende lettelig kuude bestemme 

Virkningen af sorffiellige Kræfter paa forffieklige 

Puncter af en Vcegtstang, og paa hvad Maade disse 

Krafter yttre den meest muelige Virkning; ligeledes 

vil Fordeelelsen af to eller flere ulige Kræfter, formed 

st-rste
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^srste Fordeel at virke imod en Laft ved Hielp af en 

Vægtftang, kunne bestemmes efter samme Love.

Anvendelsen deraf vil best ffionncs paa tvende Men- 

«offer af ulige Kræfter, som skulde bære en svarr Lasi 

paa en Stang, i Forhold til deres forffiellige Krwf- 

ter; saaledes vilde den, fom knns havde de halve 

Kræfter imod den anden, udrette det samme som den

ne , naar hans Frastand fta Lasten var dobbelt saa 

stor som hiins.

§. 121.

Ved den krumme Vægtstang have samme Love 

Sted, som ved den ligearmede Vægtftang.

Anvendelse af den krumme Vergtsiang sees paa 

Hammeren, paa Svinglerne, svm bruges ved for- 

ffiellige Maskiner o. s. f.

§. 122.

Virkningen af tvende Kraster ved Vcegtstangen, 

eller af Lasten og Kraften, er aldrig stærkere, end 

naar de virke perpendicnlair mod Vcegtstangen, da de

res Frastand fra Hvilepunctet (§♦ 119)1110« forkortes 

ved enhver ffiev eller oblique Direction, og deres Virk

ning altsaa derved svækkes.

Dette bevises med Forsog.

G Z §. 123.
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§• 123-

V<rgten waft ansees fom en V«gtstang af forste 

Slags (§. 118) og er enten den almindelige Vcrgtffaaf, 

som er en ligearmed Vcegtstang, eller og den Romerske 

Vcrgt (Bismeren), som er en uligearmed Vcegtstang. 

Den almindelige Vcegtffaals Godhed bestemmes ved 

dens yderste Lethed ar bevceges, og ved det, at dens 

Arme stedse beholde den samme Lcengde, saavel naar 

Vægten er i Hvile, fom naar een af Armens synker 

imod den anden. Den ferste Egenffab bestemmes

i) Ved Axelens mindst muelige Gnidning.

s) Ved Stillingen of Bevcrgelftspuntten imod 

Tyngdepuncten, hvilken sidste maa staae noget, ^Viondt 

yderst lidet, under den forste.

3) Ved Længden af Armene.

Den anden udfordrede Egenskab ved Vorgtskaa- 

lens Godhed, nemlig Armenes stedsevarende lige 

Lcengde, erholdes ved StaaletS rigtige Behandling 

og Hvrrduing, paa det at samme ei boier sig ved svære 

Laste. Til en Vcegtskaals Godhed Udfordröe frem

deles Skaalenes Bevægelighed og frie Ophcengning, da 

Directionsliniernes Frastand fra Hvilepuncten (§. 119) 

i modsat Fald nedvenvig maa forandres, og Vcegt- 

staalene alrsaa herved, fra en ligearmed Vcegtstang, 

rnaae forandres til en uligearmed Vcegtstang.

§. 124.
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§. 124.
Bismeren eller den Ronrerffe Vagt maa ans 

sees som en uligearmed Vcegtstang, hvoraf fslger, at 

en liden Masse er herved istand at vcrre i Ligevagt 

itieb en langt fierce Masse (§. 119)* Ved stor Vcegt 

eller Last besidder Bismeren derfor den Fordeel frem

for Vægtffaalen, at dens Axe er mindre besværet 

end dennes, og at altsaa dens Bevægelighed derved 

bliver storre, da den ikkrrns er besvaret med Sum- 

men af de absolute Vcrgte, og ei med de relative 

Vægte (§. 89).

Bevises med tilhørende Instrument.

Med de chincsiffe Vægte.

En ligesaa let, som sikker, Maade at betryggesimod 

falste Va'gtffaale, er enten ved at ombytte Skaalene 

paa Armene af Vlrgtcn, eller og blot ved at veie de 

Vare f som tilhqndles, t begge Skaalene; er Udfla- 

get i begge Fald ei noiagtig det samme, da er Blegt- 

skaalen falff, og man er istand nsiagtig at bestemme 

den rigtige Vttgt ved Udregning, hvilket, uagtet Let- 

heden, med hvilken saadant steer, dog er udenfor Pla

nen af dette Vmk, og derfor udelades her.

Tridsen.

§. 125.
Tridsen er en enkelt Maskine, som kan hem 

tzringes til Vcrgtstangen, da den et W rund Plan 

G 4 eller
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eller Skive, som er bevcegelig om en Are; den kan 

altsaa ansees som en Vargtstang af forste Slags, hvis 

Hvilepunkt er Tridsens Axe, og fra hvilken Lasten og 

Kraften ere i lige Afstand. Den eeneste Fordeel, 

som Kraften derfor ved den enkelte Tridse erholder 

over Lasten, erden, at forandre Kraftens Direction, 

og lade den virke paa en meere beqvem og almindelig 

Maade, ligesom livlese Kræfter og virke ligesaa godt 

ved Hielp af Tridsen som de levende eller besicelede 

Kræfter.

Saadant sees ved Virgte, hcrngte over en Tridse.

§• 126.

Da Tridsen et at ansee fom -n Vcegtstang af 

ferfte Slags, saa maa ogsaa samme Analogie finde 

Sted imellem begge, naar Lastens og Kraftens Lige

vægt ffa! bestemmes; de maa altsaa være t Ligevægt 

med hinanden, naar deres Masser ere i Forhold til 

hinanden som deres vexclstdige Frastand fra Hvile- 

PUnctet. Naar derfor fleere Tridser af forffietlig 

Diameter vare befæstede paa samme Axe, saalcdes at 

de alle tillige, men ikke hver for sig, kunne bevæges 

vm deres fælleds MidtpUnct, da vilde en enkelt Vcegt 

paa den storste Tridse vcere i Ligevcrgt med en dob

belt, tredobbelt, firedobbelt V«gt paa den ro, tre, 

fire Gange mindre Tridse.

Snorens
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Snorens Lamgde om Tridsen, hvad enten den kunS 

beffriver en Frerdedeel, en Halvdeel, eller tve Fierde- 

deele af Tridsens Peripherie, cr gaudste ligegyldigt 

Henseende til Kraftens Virkning, da dens Frastand 

fra Hvilepunctet cherved stedse bliver ben samme 

(§. 119).
Meere betydelig er Apens rigtige Construction i 

Tridsen.

§. 127.

Endskiondt den faste enkelte Tridse ci byder Kraf

ten nsgen egentlig Fordeel over Lasten (§. 125), og den 

altsaa ei kan ansees sym nogen mekanisk Kraft eller 

MaMne, saa bliver den dog dertil, naar forskiellige 

Tridser foreeneö saaledes med hinanden, at nogle af 

dem ere faste, og de andre derimod kunne bevæges 

og styltes tilligemed deres Gaffeler og Lasten, som 

de bcere.

En saadan Samling af Tridser kaldes, Vie, Tal« 

He (polyfpafto), og henhsrer egentlig til de sammen

satte Maskiner. Efter Moengden af de lose Tridser 

fører Gien Navn, (som den dobbelte, tredobbelte 

Gie 0. s. f.)

§. 128-

Da Tridsen er at ansee som en Vcegtstang, og 

Lasten og Kraften altsaa forholde sig til hinanden som

G 5 Deres
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h§res vexelfidige Frastand fra Hvilepukcten, faa maa 

Mængden af de anvendte faste og bevægelige Tridser 

i Gien ogfaa angive Lastens og Kraftens Forhold til 

hinanden, eller og, naar flere Tridftr ere forbundne 

med hinanden i den samme Gaffel eller Blok, er man 

i Stand at bestemme dette Forhold paa felgende Maa- 

de: Kraften er til Lasten,. som Uniteten til 

Mængden af Snorene, der omgive de loseTnd- 

ser. Ere derimod de loft Tridser indfattede hver for 

sig, da bliver denne Maade, at finde Lastens For

hold til Kraften fejlagtig, og den vil da erholdes Ved 

at opløfte Taller 2 til den Potenz, fom der ere 

bevægelige Tridser i Maflinen; alrsaa, naar der 

var 3 bevoegelige og een fast Tridse, maatte 2 oploft 

res til den 3 Potenz, altsaa til 8, og da blev For

holdet som i til 8.

§. 129»

Uagtet dette sidste Slags Tridftr altsaa er metre 

fordelagtigt end det forste, ved Maskinernes Anven

delse, faa kan de dog som oftest ei finde Sted i den 

practice Udevelse formedelst Hsiden og Vanffelighe- 

den af Htigladserne, som dertil udfordreö, naar 

Lasten er tung og stal bringes hsit i Veiret; thi som 

Descartes allerede har erindrer, der vindes aldrig 

for Kasten, udm med Tak i Tiden, eller med 

andre
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andre Ord: Kraften erholder ingen Fordeel over 

kasten, uden for saavidt som den giennemlober 

en storre Vei i samme Tid som Lasten (§. 119)* 

Man kan overbcviise sig cm denne Sandhed ved at 

maale Længderne af de til begge disse Slags Tridsee 

brugte Snorer. Det beste Slags Gier er forskiellige 

Tridser, bevcegende sig paa samme Axe; dog forme

delst Frictionen paa Axen eg Snorens Stivhed, fom 

stal overvindes, foreenes sielden meere end tre Trid- 

ser i en Indfatning eller Gaffel.

Spillet.

§♦ 130*

©pillet (axis in peritrochio) er en enkelt Ma- 

ffine, som kan henseres til Bcegtstangen, og egent

lig maae ansees som forskiellige Tridser af samme Dial

meter, siddende paa samme Axe. Den fører for- 

fßicllige Navne i Folge dens forffiellige Indretning; 

er den parallel med Horizonten, da kaldes den Bcadt- 

fpi(; er den derimod lodret imod Horizonten, da hed

der den Gangspil.

I begge Fald sinder samme Analogie Sted, som 

ved den faste Tridse, altsaa fem ved Vcegtstangen af 

ferste Slags; Kraften eg Lasten maa derfor ti cere 

Uge; thi ellers bliver ingen Ligevægt, dtt de begge ere 

lige langt fra Hvilepmmen.

Foy
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For at forege Virkningen af Kraften, anbringes 

<t Greb eller en Svingel ved een eller ved begge En- 

detne af Spillet, og da forandres det til en uligear- 

med Vcegtstang af fsrste Slags, hvis eene Arm er 

Uig den halve Tykkelse af Valsen, og hvis anden 

Arm derimod er liig Svingelens Længde. Da Sving

lerne formedelst deres ubetydelige Længde et kimne vcere 

tilstrækkelige, for ved Spillet at oplsfte nogen stor 

Last, saa anbringes Lestestænger over Kors tvert 

igieunem Axelcn; formedelst disse Løftestængers Lcrng- 

de og den Ubeqvemhed, med hvilken et Menneske ved 

dem kan virke, omfattes disse ©tænger med et Hiul, 

i hvilket cre befæstede Tvcertrceer, paa hvilke eet eller 

fieere Mennesker kunne gaae, og altsaa virke ved de

res hcele Tyngde. En saaledcs indrettet Maskine 

kaldes Ganghiul. De af dette Slags Maskiner, 

omgivne med Hiul, i hvilke Menneffer eller Dyr guae, 

kunne aldrig gi øre samme Virkning som de ovenfor 

bedrevne, da Mennesket i Folge sin Stilling aldrig 

kan komme til at virke efter den heele Arms eller Vægts 

stangs gandffe Længde.

En meget heldig Anvendelse af Lastens og Kraftens 

Forhold til hinanden i Felge deres aftagende Fra- 

siand fta Hvilepuncten/ bemærkes ved Sneglen i 

Uhret.

De
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De forffiellige Slags Kraner og Maffiner, som 

Lasiekraner og Snabelkraner, hvilke bruges ve- at 

oplsfte svære Laste, maa henseres til Spillet.

Skraad Plan, Planum inclinatum,

§. 131»

En ffraad Plan kaldes enhver Plan, som gisc 

en Vinkel med Horizonten, hvilket allerede er sagt 

(§. 100) ligesom tillige er vrist (§♦ 102), at Virknin

gen af Tyngden eller Hastigheden af Legemers Fald 

formindsker; ved den skraad Plan; heraf flyder, at 

Kraften, som skal opløfte en Last, vinder, naar den

ne ligger eller hviler paa en ffraad Plan, siden Kraf

ten ei behovcr at overvinde den heele Tyngde, men 

blot en Deel deraf.

Bevises med umiddelbare Forfsg.

§. 132.

Kraften er imod Lasten, fom hviler paa ert 

skraad Plan, saaledeS som Planens Heide er til dens 

Lcengde; thi da (§. 102) er viist, at det faldende Le

gemes relative Hastighed er imod dets absolute Ha

stighed saaledeS som Planens Heide er ri! dens Længde, 

og Kraften, som virker imod Lasten paa den skraad 

Plan, har ei ander at overvinde, end Legemets rela

tive Hastighed, saa maa Kraften altsaa vare til La

sten som Planens Hside er kil dens Længde,

Saale-
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(Aaaledes bil en Last f. Ex. af zoPund/ hviS abso

lute Tyngde flal overvindes, ei kunne oplsftes udm 

-ed Anvendelsen af ligesaa sior Kraft; ligger Lasten 

derimod paa en ffraad Plan, hvis Heide er halv saa 

sior font dens Lamgde, da vil den verre i Ligevægt, 

etter kunne oplsftes ved en Vargtaf25 Pund; erden 

ffraad Plans Hside endnu mindre, La bliver betl 

Kraft som udfordres i samme Forhold ogsaa mindre.

Heraf indsees, hvorfor et Menneffe trættes meere 

ved at gaae eller bærs noget op ad en Bakke, end paa 

lige Jord, da i sidste Fald den heele Vagt af Men, 

nestet er underststtek, i Stedet for at Mennesket, ved 

at gaae op ad en Bakke, maa bm'e meere eller min

dre af sin egen Vergt, i Fslge Bakkens (tøm eller 

mindre Horde.

Kilen.

§• 133*

Silen ansees som en enkelt Maffine, og er d 

trevinklet Prisma; dens tvende Sideflader ere altscra 

Triangler eller tresidede, og de ovrige tre Sidestader 

ere Parallelogrammer oller fiirsidede, af disse kaldes 

den mindste Kilens Hoved, Basis eller Grnndstade, 

og de tvende andre Kilens Sider, disse giore en Vin

kel med hinanden, og danne, hvor de bersre hinanden, 

det som kaldes Kilens Spidse eller Eg. Udgiere de 

tresidede Sideflader retvinklede Triangler, da danne 

de
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de i Foreening med de tre evrige Flader den enkelte 

Kile, da derimod ved Foreeningen af to saadanne Kile, 

dannes dcn saa kaldte dobbelte Kile.

Nogle Naturkyndige ansee Kile som to med hin

anden ved deres Grundflader forbrmdne ffraad Plane.

Kilens Brug og Nytte er i det daglige Liv almin

delig bekiendt ved Legemer som ffal kloves eller flækkes, 

ligeledes til at opløfte svirre Laste.

§. 134-

Forffiellige Najurkyndige have segt at bestemme 

Kilens Virkning, og Forholdet imellem Kraften og 

Lasten, er herved angiver af nogle som Kilens Basis 

til dens Heide, af andre som Kilens halve Basis ril 

dens Hside, og alter af andre som Kilens Basis ril 

Længden af dens Sider; disse forskiellige Bestemmel

ser vise noksom Ufuldkommenheden af Theorien, hvil

ken tildeels forsges formedelst Vanskeligheden at be- 

stemme Legemernes forskiellige Sammenhæng; ikke 

desmindre lærer saavel Theorien (siden Kilen kan an- 

sees som en ffraad Plan §. 133) som Erfaringen, at 

jo skarpere Kilen er, det er at sige, at jo spidsere Vin

kelen er, under hvilken Kilens Sider (§. 133) sorce

ries med hinanden, desto sterkere er Virkningen, som 

een og den famine Kraft er i Stand til derved at 

frembringe.

Ti»



ii z Tredie Afdeeling.

Ttl Kilen kan man henføre forffiellrge Instrumen

ter; søm Knive, Sape, Sabeler, Kaarder, Lancet- 

ter, Blsiouris, Ssm, Sye- og Knappenaale; dog 

virke mange af disse paa fleere end een Maade.

Nogle Naturkyndige antage endog, at forstiellige 

Gifte og ætsende Sager virke ved deres Figur som 

Kiler, hvilket dog meget rigtigere forklares ved den 

ovenfor omtalte Affinitet (§. 51).

Skrue n.

§. 135-

Skruen cr en Cylinder, om hvilken en incline- 

ret Plan dreier sig i en Spiral eller Slangelinie.

Cylinderen, omviklet med Planen, kaldes Han- 

Skruen; er derimod denne spirale Plan anbragt i en 

cylindrisk Huukhed, da kaldes den Hun-Skrue. Til 

Virkningen af Skruen udfordres begge disse Skruer. 

Hovedet af enhvex Skrue er stedse forsynet med en 

Loftestang, og altsaa kan Lastens og Kraftens Forhold 

i Skruen bestemmes ved Forholdet imellem Skrue

gangens Heide og Omkredsen af Cirkelen, som den 

Lestestang, ved hvilken Kraften er anbragt, beskriver. 

Nogle, an fee Skruen virkende som ved en simpelKile. 

Hovedsordeelen ved Skruen er den, at Kraften ei 

behover nophsrligen ak virke, da een eller to Omgan

ge af Han-Skruen, som tte omfattede af Hun- 

Skruen # ei kan af sig selv gaae tilbage.

Anven,
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Anvendelsen af Skruen sees paa Trykværket ved 

Mynten, ved Archimedis Skrue, hvilken maa ansees 

som forssiellige sammenhængende inclinerede Planer/ 

paa hvilke Vandet bestandig falder, og derved opl-f- 

Les til imod det oversie af Maffinen.

De sammensatte Maskiner.

§ . l}6.

De sammensatte Maffiner maae ansees som for- 

Dellige enkelt« eller simple Maffiner, soreenede imel

lem hinanden.

§• 137.

Forholdet imellem Lasten og Kraften i de sam

mensatte Maffiner er som Forholdtt imellem Lasten 

og Kraften as enhver af de simple Maffiner, afhvilke 

tu.i sammensa te Maskine bestaaer.

Paa denne Maade virke

1) De sammensatte Vægtst.ænger, i hvilke For« 

holdet imellem Lasten og Kraften er som Productel af 

Løftestængernes korte Armes Frastand fra Hvilepune- 

lerne imod Productet af sammes lorngere Armes Fra- 

stand» fra Hvilepuncterne.

Vindebroer afgive et Beviis paa en saadan For- 

bindelse af Vægtsiænger.

2) Mariner, ved hvilke Hiul af sorskiellig Sker- 

reife virke paa hinanden, hvad enken de ere glatte

H eller:
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eller taggehe som Kam- ogStiernehiul, maae ligeledes 

ansees som en Forbindelse af Vcegtstcenger, og altsaa 

finder ovenanferre Forhold ogsaa her Sted imellem 

Lasten og Kraften. Man kan herved ovedbeviise sig 
om Rigtigheden af Descartes Theorie, nemlig at 

Kraften et kan erholde nogen Fordeel -ver Lasten, uden 

med Tab af Tid ; eller med andre Ord, uden i For

hold til Stsrrelsen af det Rum, den giennemleber i 
samme Tid som Laften (§. up) (§. 129).

Jo sisrre Hmlene ved disse Maskiner blive, jo 

meere vinder derfor Kraften, men desmeere Tid oz 

Rum kåbes ogfta.

Dunkraften henhsrer til de tandede Hiul, og er en 
meget nyttig Massine, ifør til at løfte svarre Laste- 
hvorved et Menneffe magelig kan oplsfte soer 2000 
Pund.

Caffemsller, Vand- og Vindmstter, Uhre, og fleere 

faadanne Maffiners Mekanisme, maae henbringes til 
de taggede Hiul.

En Sammenfatning af Hi«!, fom ere glatte eltee 
vden Kamme, sees ved forfliellige Massiner, som 6ru* 
ges i det daglige Liv, faaledes som Dreierlmnken, 
Spinderokken, Slibe- og Polere-Msller 0. f.

Ved forfliellige Hiuls Virkning paa hinanden maar 
rraturligviiS de, som sidde paa fømme Axe, behove 
samme Tid til at gaze rundt/ da i modsat Fald de 
mindre Hmlr fom drives rundt ved s^rre, rnaa i 

Hen-
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Henseende til Tiden, som de begge behsbe at gaae 

rundt if forholde sig til hinanden som Peripherien af 

de mindre til Peripherien af de siorre Hiul.

4) Skruen uden Ende anføres som en af 

de nyttige sammensatte MasViner. Naar Axen eller 

Drevftokken (la Lanterne) har een Tomme i Diame« 

rer, Hiuler, hvorpaa den sidder, har hundrede Tæn* 

der, og Svingclen har ro Tommers Lcrngde, da er 

er Menneske istand ved denne Marine at oplofte en 

Last af 20/000 Pund.

Tougenr;.

§. iz8-

Ved Brugen af ncesten alle Mastiner ere $øtt< 

gene uomgiengelig nødvendige; deres Vsegt, Stiv

hed og Bsielighed, maa derfor i Scerdeleshed tages 

i Betragtning. Hampens Godhed, hvoraf Tougene 

forfærdiges, faavelsom Drejningen, som de erholde, 

hestemme gandske disses Styrke og Godhed; almin< 

deligvnS dreies de ved Reebflagerne faa tneget, ar de 

forkortes en Tcedredeel af deres L«ngde; de vilde bli

ve stærkere, dersom Dreiningen formindskedes saames 

gel, at de kuns bleve en Fierdedeel, eller endnu bedre, 

kun en Femtedeel kortere. Erfaringen viser, at Tou« 

, forkortede ved Dreimngen en Trediedeel af deres 

Larngde, som ere istand at bære 4200 Pund, vil kunde 

H r bare
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boere ri ersten eu Fierdedeel mere, altsaa henved 5000 

Pund, dersom deres Dreining ei var stærkere, end 

at Loengden derved forkortedes en Fierdedeel. Tougene 

Nliste af deres Styrke ved at gisres vaade; saaledes 

har man erfaret ved Forssg, at et tørt Toug, som ee 

istand til at b«re 5400 Pund, vil efter at vcere giort 

vaadt briste ved at bære 4000 Pund.

Modstanden, som Tougene fsraarsage ved at 

vikles paa Cylindre eller Tridser af forffiellige Diame

tre, eller og ved Tøuge af forffiellig Diameter paa 

samme Cylinder, varer i Forhold

j) ti’ Kraften, mcd Hvilken Tougene ere spendte om 

Cylinderen, eller med andre Ord i Forhold til La

sten som ved Touget oploftes, og i Folge dens 

Storrelft mere eller mindre spender Touget.

2) Til Diameteren af Tougene.

3) Til Diameteren af Cylinderen eller Tridserne om

vendt.

»< QO->|

Fierde Afdeeling.

Hydrostatik og Hydraulik.

§. 139*

Aen Deel af Naturlerren, ssm gisr os bekiendt mch 

Lovene for flydende Legemers Trykning og Ligevcegt, 

ftavel
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saavel imellem hinanden selv, som imod faste og soli

de Legemer, kalves Hydrostatiken. Naar Ligevæg

ten overvindes, og der altsaa fremkommer Bevægelse 

ved flydende Legemer, da henhsre de herved bemær

kede Bevorgclses-Love tinder den Deel af Narurlcercn, 

som kaldes Hydraulik.

§. 140.

Alle flydende Legemer eller Fluida maa betrage 

tes enten som eensartede (homogene) eller ueens-

- artede (heterogene). Alle homogene Fluida maae 

have eens specifik Vægt (§. 89), det er at sige, de 

veie Ugcmeget, under lige Volumen; de heterogene 

Fluida have derimod forffrellig specifik Vcegt.

§• 141-

Flydende Legemer (Fluida) kaldes de, hvis 

Dele yttre en svagere Cohæsion eller Sammenhæng 

imellem hinanden, end Delene af de faste eller solide 

Legemer (§. 36). Heraf flyder, at Tyngden ci karr 

anftes ved disse samlet i en seneste Punct (§♦ 116) nem« 

lig Tyngdens Ptmct, men meget meere, at enhver af 

de mindste Dele i de flydende Legemer er at ansee fom 

et eget solid Legeme, som derfor særMt Yttrer Tyngde, 

den eene Uafhængig af den anden; med andre Ord: 

ar enhver, endog af de mindste Dele, har sin egen

H 3 Tyng-
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Tyngdepunct; altsaa ma- Delene af flydende Lege

mer vcrre yderft beveegelige og uafhængige, een af den 

anden. De maa derfor stedse synke til det dybeste 

Sted i ethvert Kar eller Rum, i hvilket de befinde sig, 

ligesom de af samme Aarsag er kan andet rnd antage 

en horizontal Overflade.

Deraf begribes, hvorfor en vis Mængde Vand o- 

samme Qvantitet Baud, frossen til Iis, ei gisreeens 

Skade, ffisndk de falde fra samme Hside, og hvor

for Vandet i Vandhammeren, floder mwd Glasset 

med All«rm.

At Delene i flydende Legemer birke ved dereS 

Tyngde uafherngig een af den anden, beviiseS med 

Umiddelbare Forjog.

§. 142.

Paa den svage Coheesion eller ringe Sammen- 

hceng, som Delene af siydende Legemer have imel

lem hinanden, grunder Letheden sig, med hvilken 

Vandet vplestes eller bortledes fra eet Sted Uldet an

det, ved Hielp af de forDellige Redskaber, hvis rig« 

Lige Anlargog Anvendelse henhorer under Hydrauliken.

Afdette Slags ere/ Paternosterverrker, Kassevarrker 

(Kastenwerck) Skuffe- eller Ssehiul (Schöpfrad) den 

Archimediske Skrue, almindelige Guug-og Trykpom- 

per; dog kan disse sidstes Virkning et fattes uden bed 

fsregaaende xigtig Kundffah om Luftens forffiellige 

Egen-



Hydrostatik og Hydraulik. ri, 

Egenskaber, hvorfor sammcs B-flnoels- uds«kKS ind- 

til derhen.

§- 143-

Dersom man bringer et i begge Ender aabner 

Rer i er Kar, fyldt med Vand eller med et andet fly

dende Legeme, da vil Vandet i Folge (§. 141) flyde 

deri og stille sig i samme Heide i Noret som i Kar

ret. Trykningen i Noret kan nu hverken v«re stär

kere eller mindre end fsr, da Vandet var paa den 

Plads, som Roret nu indtager; deraf siyder den vig

tige hydrostatiske Lov: Vüttd eller ethvert andet 

Fluidum maa stedse staae lige hoit i Ror, eller i 

Kar, som ere forbundne med hinanden/ devare 

af lige eller ulige Viide, de vcere perpendiculaire 

cller oblike imod Horizonten-

Bevises ved umiddelbare Forssg.

Nodvendigheden af denne uforanderlige Lov vil 

indsee« ved det (§. 70) fremsatte, at enhver Bevæ

gelses Stsrrelse bestemmes ved Massen, font bevæ

ges, og den Hastighed, hvormed den bevceges; thi der

som et Fluidum, fom befandtes i to lige vide og med 

Hinanden forbundne Rsr, ei ffulde beholde samme 

Hoide i begge Ror, da maatte det stige i det eene 

Rsr lige faa hoit søm det i samme Tid faldt i der an- 

Het; de bevcrgede Masser og Bevægelsernes Hastighed 

Mde i dette Fald vare de samme, og altsqa Bevæ-

H 4 gelser-
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gelftrnes Stsrrelse ogsaa; men lige Bevægelses Stsr- 

relser '^oeve hinanden, og altsaa maa det flydende Le

geme beholde samme Hoide i begge Ror.

Antages de sammenhængende Ror at være af ulige 

Viide, da finder samme Aarsag endrm Sted; thi 

dersom man fon stiller sig det eene Ror dobbelt, tre

dobbelt, eller firedobbelt saa viid som det smallere Ror, 

La maa der Fluidum, som falder er vist Rum i det 

storre Rsr, notwendig i samme Tid stige to, tre ellev 

si e Gange saa hoir i det smalle Ror (alt efter dets 

Forhold til der flørre Rsr).' I dette Fald ville Mas

serne altsaa forholde sig omvendt som Hastighederne, 

og Bevægelsernes Storrelser altsaa igicn være lige 

(§.70); de maalte derfor hæve hinanden. Herafind- 

fees, at ethvert Fluidum maa beholde samme Hoide i 

sorffiellige med hinanden forbundne Rer, hvad enten 

de ere af samme eller forffiellig Viide.

§. 144-

Da altsaa lidet Vand i et smalt Rer kan være i 

Ligevægt med en stor Masse Vand i et stort Kar (§. 

143) saa felger deraf, cttalleSidecolonnerne i ethvert 

flydende Legeme maae yttre en bestandig Bestræbelse 

efter at naae samme Hoide, da de i modsat Fald ei 

ktiniie v«re i Ligevcrgt med hinanden; og at af samme 

Aarsag en ringe Masse Vand er i Stand til at udove

en
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en meget stor Trykning, saa at den kan veie op imod, 

eller være i Ligevægt med Trykningen af ethvert fast 

Legeme af samme 93ægt, fom Vandet i det store Kar, 

hvis Plads det faste Legeme i dette Fald indtager.

Dette bebiises ved Volfs anatomiske Hevert, og 

den hydrostatiske Blæsebælg.

En Tsnde, fyldt med Vand, sprenges ved at gyde 

en Ubetydelig Mamgde, (f. Ex. en Peel Vand), i et 

langt og smalt Rsr, forbundet med Tonden.

Anvendelse heraf paa et eget Pompeværk.

Heraf kan ligeledes forklares, hvorfor et flydende 

Legeme vedbliver længe i Bevægelse, naar det eengang 

er sat deri; Mgemaade hvorledes de Kredse opsiaae 

og forplantes, som bemærkes i Vandet, naar man 

kaster en Steen deri.

§- 145-

Af denne Bestræbelse imellem Vandcolonnerne 

efter at sætte sig i Ligevægt, indsees letrelig Aarsagcn 

og Grunden til al Vandledning, hvorved de Gamles 

kostbare Aqueducs blive oversledige; iligemaade Aar

sagen til de Springvande, fom saavel Naturen som 

Konsten frembringe; thi dersom af tvende med hinan

den forbundne Rer det eene overffiæres, da maa Van

det løbe ud igiennem det overMarne Rör, svtMedelst 

den imellem Vandcolonnerne stedse veerende Bestrce- 

bclse ester at have samme Horde (§.144), og vedblive 

H 5 saa-
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saalcengs at udlsbe, indtil Vandet ei staaer hsiere» 

Let lange end i det kortere Rsr; er dette korte Ror for

synet med en gandffe liden Aabning, da vil Vandet 

formedelst Trykningen afden hsiere Vandcolonne sprin

ge ud med Magt, og denne udspringende Vandstraale 

maa naae samme Horde, som Vandet har i der lam- 

gere Rer, dersom Vanders Tyngde, Fr'ictionen i 

Reret, og Luftens Modstand ei giorde deri Hinder.

Behufes med fvrskieltige smaae Springbrsnde.

§. 146.

Forffiellen imellem Trykningen nf flydende og 

faste Legemer er den, at disses Trykning eene ffeer i 

Felge Tyngdens Direction, alrsaa ester den perpendicu- 

laire Linie mod Horizonten, da flydende Legemers 

Trykning derimod ffeer i alle muclige Direktioner, 

Hvilket dog egentlig maa ligeledes tilskrives Tyngden 

af enhver ftrffilt mindste Deel af det flydende Le

geme (§. 141).

Dette beviises med en paa Siden lgiennemboret 

Flaffe, af hvilken Vandet taber ud.

Med et Glasrsr, imod hvilket en Metalplade hol

des fast ved Trykningen afVandet, eller den saa kaldte 

Bolles Ventil. Ved dette sidste Forsag er Tyngdens 

Kraft tilmtetgiort og overvundet formedelst Bestrø 

belsen imellem den Vandcolonne/ som trykkes ved Me- 

talplgden (hvilken depved hliver laveke) og alle Col- 

. lateral-
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lateral- eller Side - Colonnerne/ igien at erholde een 

og den samme Hside / og derved at voere i LigeMKt 

rned hinanden.

Med Segners hydrauliske Mastitte, som sattes i 

Betzirgelse ved Vandets Sidetrykning.

En tilproppet flad og tynd Flaffe brydes itu bed 

Trykningen af Vandet, naar den bringes dybt deri.

Til denne Trykning i alle Direktioner bor man 

henregne Barnets Sikkerhed i Moders Liv, imod al 

udvendig Trykning; hvilket stadfæstes med en Bltere, 

fyldt med Vand, i hvilken et LEg bliver uffadt/Uag- 

Ler at Blarrett betynges med en svlvk Last.

§♦ 147.

Trykningen af ethvert Fluidum imod Bunden af 

Karret maa være i Folge der sammensatte Forhold af 

Vandcolonnenö Heide og Grundfiadeis StorrelseZ 

rhi da enhver Vandcolonne kan ansees som bestaaende 

i Henseende til Heiden afparalelle horizontal liggende 

smaae Vandflader, og i Henseende ril sin Grundflade 

af ligesaadanne vertical staaende Vandflader, saa maa 

disses Moengde ogsaa forøges ved Heidens og Grund

fladens Tilragelse, og alrsaa Trykningen blive for

holdsmæssig.

Bevises med umiddelbare Forse-,
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§- HS-

Trykningen af en Masse Vand imod enhver 

Punct af Bunden af et Kar, er derfor fitg Tryknin

gen af en Vandcolonne, hvis Grundflade er denne 

Punct, og hviö Heide er samme PunctS perpendicu- 

laire Frastand fra Overfladen af Vandet; eller med 

andre Ord: Trykningen imod enhver Punct af Bun

den af el Kar, eller imod hele Bunden af Karret, 

er liig Productet af denne PunctS eller af hele Bun

den« Flade, multipliceret med Vandcolonnens Heide 

over Grundfladen.

- §• 149.

Heraf folger, at flydende Legemer maa yttre sam

me Trykning mod Bunden af Kar, somere af forskiel- 

lig Figur, naar disses Bunde eller Grundflader ere 

lige, og den perpendiculaire Heide af det flydende 

Legeme over Bunden er den samme i alle Karrene, 

uden Hensyn paa Mængden af Vandet, somdiffeKar 

indeholde.

Bevises med Pascals Vaser.

§. 150.

Trykningen af et Fluidum imod enhver Punct af 

et Kars Sideflader er liig Trykningen af en Vand

colonne, hvis Grundflade sr denne Punct, og hvis

Heide
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Heide er denne PunctS Frastand i lodret Linie fra 

Vandels Overflade. Denne Vandels Trykning imod 

Sidefladerne af er Kar, maa altsaa tage til fra oven 

i arithmetiff Progression. Z et cubiff Kar, fylvt med 

Vand, maa derfor Trykningen af Vandet imod en

hver Sideflade udgiore halv saa meget som imod 

Bnnden; og af den Aarsag maa Trykningen imod 

alle Sidefladerne udgiere dobbelt saa meget fom imod 

Bunden af Karret.

Paa samme Maade kan man bestemme Tryknin

gen af en Strom imod en Sluse, hvorved Hastighe

den af Vander endnu maa tages i Betragtning, hvil

ken findes ved ot kaste et lidet svommende Legeme i 

Vander, lade samme bortføres af Slremmen, oz 

dernæst maale, hvormange Fedder den har tilbage

lagt i et Minut eller en Secund. Af disse Sætnin

ger folger: at dersom paa et Kar, fyldt med Vand, 

befinves Aabninger af samme Diameter, men i for- 

ssiellig Frastand fra den everste Kant af Karre', Ud- 

lebet da maa være forffielligt igieUnem disse Aabnin- 

ger, og vcere des stärkere, jo nærmere den er ved Bun

den af Karret; ligeledes indsees, nt banders Udleö 

as et Kar ei kan andel end have en aftagende Hastig

hed; thi da Vandcolonnerne stedse blive lavere, efter- 

haanden som Vandet udleder, saa maa .deres Tryk- 

mng
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tting iwod de underste Dele ogsaa formindskes, og 

Derved medfsre et langsommere Udlob af Vandet.

Ded noiagtige Forseg erfares, at de i et og det fa tn* 

rne Tidsrum udlsbne forffiellige Mængder Vand for

holde sig til hinanden som Qvadratrsdderm af Van

dets Holde over de forffiellige Udlob.

VandetS Virkning formedelst Trykning og Stsd 

sees paa Vandmollerne, ved Overfalds og Underfald- 

Hiulene. De fsrste sættes i Bevægelse ved VandetS 

Fald derpaa, vg Virkningen af dets Vægt; de sidste 

hænge over Vandet og sættes i Gang blvL formedelst 

Vandets Bevlvgelse, endffisndt Vandet undertiden og

saa ved disse virker formedelst sin Va'gt.

§. I5I-

Naar tungere flydende Legemer gydes til lettere 

Zlmda, og de ere af det Slags, at de ei blande siz 

med hinanden, eller naar flige heterogene Fluida gl)O 

des sammen, da kan saadaut aldrig ffee paa deir 

Maade, at Overfladerne af de flydende Legemer blivs 

Horizontale eller vandrette. De tungere Colonner af 

det tunger« Fluidum maa derfor bortflytte det lettere 

Fluidum, det Tungere maa synke, og der kan ei bli^- 

ve Roe eller Ligevcrgt imellem Delene forinden de fors 

ffiellige Fluida i Felge deres forffiellige specifike Tyng

de have taget deres fsrffiellige Pladser een over derr 

anden, og samtlige Fluida have igien taget en hori^ 

zotttal Overflade.
Devises
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Bevises med den saa kaldte Elementår-Verden, i 

hvilken forssiellige flydende Legemer, som sammenblam 

des/ satte sig eet over det ander, i Folge deres fors 

stiellige specifike Vægt.

Med Passevin, eller saa kaldte Forvandling as 

Vand i Viin.

Med et i den ene Ende lukket Barometerrsr, fyldt 

tned QMgsolv, brage i et Fluidum af mindre Den» 

sstet 0° s. v.

§. 152.
Trykningen, fom ueensartede eller ßeteregene 

Fluida ytkre imod hinanden, kan ei andet end voere i 

Forhold til deres Tæthed eller Densitet; deraf folger^ 

at heterogene Fluida maae i sammenforeenede Rorvarre 

i Ligevcegt, naar deres Horder forholde sig som LereS 

omvendte Tcethed eller Densitet.

Bevises med Qvcrgselv og Vand eller andre Fluida,' 

i to med hinanden forbundne Ror. Paa dette simple 

og rigtige Princip grunder Pvmpe-Areometret sig, 

som er bestemt til at angive den relative Bergt af foy- 

stiellige flydende Legemer imod hmandey.

§• 153*

Eiendommelig eller specifik Tyngde, rigtigere 

specifik Vcegt, kaldes den Vagt (§. 89») fom et 

Legeme besidder i Forhold ri! sin Scerrelse, imod er 

andet af samme Sterrelse, som er antager for Eenhed.

Ti!
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Til Eenhed eller som bekieudt Sterrelse vcrlges i 

Almindelighed destilleret Regn- efter Sneevand, hvor

ved Temperaturen endnu er at bemærke saavel af 

Vandet soul af de Legemer, hvilke skulle underseges. 

TU ar afmaale Legemernes specifike Vcegt bruges en 

egen indrettet let bevægelig og frie Vstgt, som foree 

Navn af hydrostatiff Viegt.

§• i>4-

E! solid Seiei-ae, bragt i ct Fluidum, har enten 

samme, eller og forffiellig, vare sig enten storre eller 

mindre, specifik Vcegt end det Fluidum, i hvilket 

del bringes; der er at sige: det maa enten veie lige- 

saa meget, eller og mere eller mindre, end en med 

det selv lige stort Volumen af det flydende Legeme, i 

hvilket det indbringes; i Folge saadant bliver Legemet 

enten staaende paa ethvert Sted i samme Fluidum, 

eller synker ti! Bunds, eller og svommer paa Over

fladen deraf.

Oplyses med de cartesianffeDiavle/ somiFolgede- 

res til eller aftagende Vagt, synke i Vandet, svømme 

derpaa, eller blive paa ethvert Sted i Vandet.

Med et JEg, som synker i fersk Vand, svommer 

paa salt Vand, og holder sig imeklem det salte og 

ferste Vand, naar saadant gydes paa hinanden.

§• I?)-
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§. 155-

Har det solide Legeme samme specifike Borgt 

som der Fluidum, hvori det bringes, fa- maa dervcrre 

i Ligevægt med det flydende Legeme paa ethvert Sted 

deraf; thi dersom man forestiller sig det flydende Le

geme som bestaaende af lutter tort ved hinanden stag

ende verticale Vandcolonner (§, 147), faa maa det 

indbragte Legeme bares af een eller flere saadanne Co- 

lomiev; men da der indbragte Legeme hverken trykker 

meere eller mindre paa denne Colonne, end det nu 

bortflyttede Fluidnm giorde fsr, og Legemet altsaa i 

Henseende ril Vægten kan ansees som en lige Andeel 

af det Fluidum, hvori det bringes, saa kan denne 

ColonneS Trykning nu ogsaa hverken være stsrre eller 

mindre imod Sidecolonnerne, end den var for, og 

altsaa maa Legemet ogsaa blive liggende, hvorsomhelst 

der henbringes i det flydende Legeme.

Beviis herpaa med en Draabe Olie, fom blivek 

siaaende paa ethvert Sted i Sßiin, hvis specifike Tyng- 

de er forandret ved tilsat Viingeist.

§• 156-

Har et solid Legeme storre specifik Vægt end 

det Fluidnm hvori det bringes, tM synker det, indtil 

det naaer Bnuden af Karret; thi ved at forestille sig 

Vandet asdeelr i mange smaae perpendiculaire Vand- 

5 colon-
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colonner (§.147) maa de Vandcolonner, som bersreS 

af det splide Legeme, ved dec.es Trykning virke star- 

kere end for, og end Sidecolonnerne mod Bunden af 

Karret, siden de trykke baade med deres egen Vægt 

og med den af det solide Legeme, som er bragt Sven 

paa samme; men da Bunden af Karrer er for stærkt 

til at give ester for denne forsgede Trykning, maa 

den virke imod Sidecolonnerne, hvilke derfor stiger 

Veiret og blive hsiere end de, hvorpaa der solide Le

geme hviler. Formedelst Vanders Deles Bevcege- 

lighed og Flydbarhed maa alle Vandcolonnerne igim 

amage en horizontal Overgade, og altfw, faafnart 

be fnu, sammen over dettolide Legeme; da tut 

samme Aarsag vedbliver, lige indtil det solid« Lege

me £<ir naaet Bunden, faa maa Virkningen ogsaa 

»ebblivc, og altsaa Vandcolonnerne, paa hvilk« Lege

met hviler, stedse vedblive at synke ligciftdlil det soli

de Legeme har twt Bimdm af Kanet.

§• 157*

Da man ved elhverk solid Legemc, som er specifik 

tungere end et flydende, kan forestille sig blok en Deel 

«f det solide LegemS Masse (§. 27) indtagende familie 

©træfning og Figur som de, hcele solide Lcgciiie, og 

j«fl af samme specifike Vcrgk (§. i53) foltl 6et Flui- 

611111' h««ri det bringes, saa ftlgcr deraf, at det 

solide
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solid- Legeme under disse Omstændigheder vilde blive 

staaende paa ethvert Sted i det flydende Legeme 

(§♦ 155), og at altsaa

1) Et solid Legeme, som synker i et flydende, ei 

synker uden-ved den Deel af sin Masse, med hvilken 

det overgaaer i Vægt en Masse af et Fluidum af sam

me Strækning og Figur som det selv, eller med an

dre Drd: at det ei synker i et Fluidum Uden med si« 

Overvcegt imod en lige Volumen (§♦ 27) af dette 

Fluidum; denne Overvagt kaldes Legemets respective 

Vægr.

2) At det taber i ethvert Fluidum af sin abso

lute Borgt (§♦ 89) og det netop saa meget som den 

Deel af det flydende Legeme veier, hvis Plads detnn 

indtager, og som det har bortflyttet.

Bevises med et legeme, hvilket ophamgt paa den 

hydrostatiffe Vægt, og bragti Vand, behsvernu eir 

ringere Modvægt for at hindres fra at synke eller fra 

at falde, end fom udenfor Vandet.

Med to Cylindere, den eene nsie passende i den an

den. Disse to Cylindere hsenges een over den anden 

paa den eene Arm af den hydrostatiffe Vlrgt, og slet

tes nmagtig i Ligevcegt med en Modvægt, samt brin

ges dernæst i et Fluidum; herved vil Modvagten 

synke og Ligevægten forstyrres. Naar nu den hule Cy

linder fyldes med det Fluidum, i hvilket den solide Cy

linder er indbragt, da igienstittes Ligevagten, ogatt-

I 2 saa
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saa har den undersie Cylinder netop tabt saa megetaf 

sirr absolute Vægt, font den Masse af bet flydende Le- 

geme veier, hvis Plads den nu indtager.

denne Maade erfares altsaa, hvormeget 

ethvert Legenie taber i sin Vægr i et flydende Legeme; 

dog denne Maade er ei tilstrækkelig ril Udfmdelsen af 

Legemernes specifike Vægt ved hydrostatiffe Forssg, 

da saadant ikkulls er relativt til det Legeme, som under- 

sege5, mm ikke til andre Legemer af samme Materie.

§. r;8-

Den Deel, som et solid Legeme, bragt i et fly- 

fcenbe, taber af sin Va'gr, er uden Hensyn paa Mas

sen , og blot relativt trl dets Volumen (§. 27).

(Saalebeå tabe lige store Tærninger af Sslv, Tin, 

og Træ ligemeget af deres absolute Vægt, vedatbrin- 

ges i samme Fluidum, endffiondt deres relative Vtkgt 

imod hinanden er saameget forffiellig.

Thi da det Tab af Borgt, som et fast specifik tun

gere Legeme lider i et flydende, netop ndgisr saame- 

9et fom ^en Deel af det flydende Legeme veier, hvis 

Plads det nu indtager (§. 157), og Legemer af sam

me Volumen nsdvendig ogsaa maae indtage eenS 

Plads i det flydende Legeme; saa folger deraf, at de 

og maq råbe ligemeget af deres Vcegt i det flydende 

Legeme. Man bemærker ellers herved, at detstyden-
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de Legeme, i hvilket et solid indbringes, netop tilta

ger saameget i Vægt som der solide Legeme taber, 

hvilket ogsaa nodvcndig maa ffee i Folge del allerede 

ovenfor sagte (§. 147 og 157).

Dette oplyses ved at bemerke Tabet af et solid Le- 

gerne i et flydende; dernæst at veie et Kar, fyldt med 

samme Fluidum/ og bringe det solide Legeme deri; 

det flydende Legeme vil herved netop tiltage ligesaa- 

meget i VM, som det solide tabte.

§. 159.

Heraf folger, at til at understate etter bære et 

solid Legeme i et flydende, ei behoves mere Krast 

end den, som udfordres for at overvinde Legemers re

spective Vcegr, eller Overvægten af Legemet, imod 

samme Omsang eller Volumen afdet flydende (§.157), 

da den evrigc Deel af den absolute V-icg! er nnder- 

siottet afVandcolonnerne, som berore det faste Legeme.

Bevises med forffielltge Legemer, som, satte i Lige

vægt i Luften paa den hydrostatiffe Vægt, tabe den, 

naar eet af dem bringes i Vand; .Ligevægten igien- 

stilles paa nye, enten ved at tage saa meget fra Mod

vægten som forhen er fundet ved Forssg, at det solide 

Legeme har tabt i det siydende/ eller og ved at lægge 

samme Vægt til det Legeme, som er bragt i Vandet.

Heraf indsees Aarsagen, hvorfor alle Legemer med 

meget mere Lethed maabevwgesi Vandet end udenfor 

samme.
I 3 §. 160.
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§. i6o.

Af Legemer, fem have samme absolute Vcegt 

Men ulige Volumen, taber del stsrste meest af sin Vcegt, 

naar de bringes i et tungere flydende Legeme.

Dette bevises med Kugler af samme Vlrgt sg for- 

stiellig Gtorrelse i Vand.

Deraf folger, at et Legems specifike Vregt kan 

forandres, endskiondt Massen bliver beti samme, og 

altsaa endffisndt det beholder samme absolute Vcegt 

eller Tyngde (§. 89).

Bevtis med en Bltrre, eller et Stykke Prop betyn- 

get med Blye, under Luftpumpen, hvilke flyde eller 

synke i Vand, alt som deres Dmfang forandres.

Heraf forklares Fiffenes Svsmmen.

Ligeledes hvorfor druknede Menneffer og Dyr kom

me forssiellige Gange op paa Overfladen af Vandet, 

og synke iglen efter nogen Tid.

Af samme Aarsag er Memiesset sendffiondt specifik 

tungere end Vandet) i Stand at svsmme, blot vedat 

udvide fin Brysihuuling, og altsaa derved at forege sin 

Omfang; Menneffer svsmmer derfor og ved paa- 

Lundne Bllvt'er, Svsmgisrtler, Vandharniffer eller 

Scaphandere.

Fra denne Menneskets almindelige (tørre specifike 

D»rgt imod Vandet gives der dog Undtagelser, hvor- 

paa tiener til Exempel en Prarst t Neapel, ved Navn

Paolo
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Pavlo Mo-cia, om bvilken forssieNlge offentlig-Tiden- 

der 1767 berettede, at han ikke kunde synket Vand.

Menneskets storre specifike Vægt imod Vandet, er 

i de seenere Tider negtet, ved Oronzio de Bernards/ 

i Folge forffiellige af ham anstillede Forssg.

§. 161.

Et og det samme faste Legeme taber i forffiellige 

flydende desrneere af sinVcegt, eftersom disse flydende 

have meere Torched eller storre specifik Valgt.

Beviises med Legemet af samme Masse og Omfang 

i flydende af forstiellig Tlrthed, som -Olie, salt og 

ferst Vand, Viin, Viingeist.

Anvendelse heraf paa flydende Legemer af forskisllig 

Varme-Grad, som herved erholde forssiellig speci- 

fik Vlvgt.

Anvendelse heraf paa den sisrre Lethed at svsmme 

paa salt Vand end paa fersk Vand, hvilket beviises 

med et ZEg i begge Slags Vand. Af den Aarsag 

kan en Baad lades stærkere, eller bære mere paa salt 

end paa fersk Vand.
§• 162.

Naar et fast Legeme bringes i et Flydende, af 

(lerve specifik Vægt end det faste Legeme, f. Ex. i 

Vand, da synker det faste Legeme saalcenge, indtil 

delS nedslunkne Deel har flyttet den Deel af det Fly» 

d'ende, som netop veier saaineget som del heele faste 

Legeme, hvorefter dette flyder eller svornmer ovenpaa 

det flydende Legeme; thi da V-rgren af del heele fasie

I 4 Legeme
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Legeme er kirns lig Vagten af en Deel af samme Vo

lumen Vand, (§. 154.) fna maa Trykningen af 

Vand-Colonnen, paa hvilken det faste Legeme hviler, 

være i fuldkommen Ligevægt med Side-Colonnerne, 

saasnart saameger Vand er gaaet af den forste i disse 

sidste, at de tillige med det faste Legeme netop trykker 

saameget, fom Side-Colonnerne; og det maa ffee, 

saasnart Side-Colonnerne have optaget en Masse 

Vand, lig Vægten af det faste Legeme.

Dette sees ved at veie det Vand, fom det faste §e- 

geme har flyttet, da saadanr netop udgisr Vcegten af 

det faste Legeme.

Heras føLicv: ut et solid specifik lettere Legeme 

maa synke til forskiellige Dybder, i forDellig tunge 

stydende Legemer.

Bevises med umiddelbare Forsøg.

Paa Legemernes specifike Lethed imod Vandet, ente» 

i Folge deres Natur eller i Folge deres Omfang, 

gi under sig Aar sage»/ hvorfor føt'jkiellige Legemer, 

som Baade, Skibe, Pontons, Planker, Bonteilker 

0. s. f. svomme paa Vandet. Iligemaade Construc- 

tionen og Brugen af de faa kaldte Kameler ved Am- 

sierdam, hvis Bestemmelse er at bringe store Skibe 

igiennern Canalerne, som ei have Dybde nok.

Ligeledes Brugen af Areometrene, som fsrst ffal væ- 

re opfundne i Slutningen afdet 4de Seculo ved Hypa- 
thia, et berømt mathematiss Fruentimmer- sg Datter 

af They« i Alexandria.
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Areometer kaldes et Instrument/ bestemt tilaLan- 

give Forskiellen imellem forstiellrge siydende Legemers 

specifike Vægt. Det Almindeligste besiaaer af en tynd 

Glas-Kugle, til hvilken er befæstet et huult Glas 'Ror, 

som er deelt paa sin heele Længde i lige Meetinger. 

Paa det at dette Instrument kan blive staaende i en 

lodret Stilling med Roret og Skalen iVeiret i defiy- 

dende Legemer/ i hvilke det bringes, maa dets Tyng- 

de-Punct anbringes i dets underste Ende; derfor for

bindes en mindre Kugle med den siorre; i denne 

lægges saa meget Qvægsolv eller smaa Hagel, at 

Areometret desnagtet endnu veier mindre end et lige 

Omfang afder flydende, som derved stal mrdersoges; 

Instrumentet maa altsaa svsmme ovenpaa disse Fluida^ 

og synke desdybere i ethvert afdem, jo lettere samme 

cr. Dersom derfor paa Skalen ved et Mcerke er an

given en Punct, til hvilken Areomtteret synker i et be- 

kiendt stedse sig ligt og eensartet flydende Legeme, for 

Exempel destilleret Vand; da vil Instrumentet, vcd at 

synke over eller under denne Punct i forfficllige flydende 

Legemer, angive, hvilket der er specifik tungere eller let- 

ttre end det destillerede Vand. Af dette Slags cre de 

almindelige Sb og Brarndevlins-Pröver, santt Salt- 

Vægtene. Ufuldkommcnheden afdetteInstrument har 

Muschenbroeck, Fahrenheit, Casbois og Profts- 

for Schmidt i Giessen tildeels ssgk at rette ved 

de af deur angivne Areometre t hvilke i Blegt angive 

ben specifike Mgt af de flydende Legemer, som tut- 

del'soges, c iKy
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§. i6z.

Da det tungere flydende Legeme maa stærkere 

trykkedet lettere, vcere sig flydende eller faste Lege

me, end hiinr igien kan trykkes af dette (§.

maa det fsrste, formedelst dets mindste Deeles lette Be- 

vcegelighed og soerssilte Tyngde (§. 141) synke, og 

«Derfor node det lettere at stige. Det faste Legeme, hvis 

jpecifike Vcegr er ringere end Vandets, maa derfor 

stige, naar det bringes under Vandet, og det saatcen- 

ge, indtil der ei bortflytter mere af Vandet, end en 

saadan Mamgde, som netop veier faa meget som det 

selv (§. 162); thi for kan den eller de Vand-Colon- 

ner, paa hvilke det faste Legeme hviler, og Side - Co- 

lonnerne ei være i Ligevægt med hinanden (§. 162), 

Et fast Legeme af denne Beskaffenhed ftiger derfor i 

Vandet, etter i ethvert andet flydende Legeme, meden 

Krast, liig Forffiellen imellem dets egen Vagt og 

Vcegten af en med det selv lige stor Volumen af det 

flydende Legeme, i hvilket det er indbragt.

Jo lettere Legemet er, desto hastigere stiger det; 

ligesom der og stiger hastigere i det tungere Fluidum 

end i det lettere.

Dersom et Legeme f. Ex. af en Cubik-Fods Stor- 

relse, som veiede 15 Pd., ssulde holdes under Van- 

det, vg man antager en Cubik-Fod Vand at veie 

65 Pd'/ da vilde efter denne Beregning dertil behsves

en



Hydrostatik og Hydraulik. AZ9

en Kraft eller VlrgL liig 50 Pd; ligeledes vilde et Le- 

geme, hvis specifike Bagt var stsrre errd Vandets, kun- 

ne opløftes ved et Legeme afen Cubik-Fods Storrelse 

og mindre specifik Vergt end Vandets, naar begge de

res V<rgt tilsammentagen var under 65 Pd.

Paa disse Love grunder Aerostatiken og Bygningen 

af Aerostaterne sig.

§. 164.

Af ovenanførte Scetninger folger en sikker og 

begvem Maade at bestemme saavel faste som flydende 

Legemers specifike Vægt; thi da et tungt fast Legeme 

netop taber saa meget af sin Vægt ved at bringes i 

€t flydende, fom Omfanget af det flydende freier, 

hvis Plads det indrager (§♦ 157), faa fel0cv deraf, 

at dm specifike Vcegt af et Flydende maa vcrre 

til den af det faste Legeme saaledes som den bort- 

flyttede Omfang eller Mamgde af samme Fly

dende er til Vcegtm af Legemet, forinden det 

bringes i det Flydende; eller med andre Ord: Det 

faste Legems specifike Vcegt forholder sig til det 

flydende Legems specifike Vcegt, der antages 

for Eenhed, saaledes som dets Vcegt i Luften 

forholder sig til Formellen imellem dets Vagt i 

£ liften, og detS Vcegt i samme Fluidum.
Et Stykke Kobber f. Ep. veier i Luften 72 Lod, og 

i destilleret Vand kuns 64 Lod. Forffiellen imellem 

disse
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disse to Vcvgte er altsaa Z Lod; og Kobberets specisike 

Vergt imod destilleret Vand maa derfor forholde sig 

saaledes som 72: 3 9; 1.

§- 165.

De flydende Legemers specifike Vægt imod 

reent Vand erfares best ved ar veie et fast Legeme 

ferst i Lusten og siden t Vandet, og bemærke det Tab, 

som det herved lider; dernæst veies det faste Legeme i 

de flydende, som skulke undcrssgeS, hvorved ligeledes 

uoiagkig bemærkes Tabel, samme deri lider. Naar 

dette sidste ^ab divideres med det Tab, Legemet leed 

i Vandet, da haves den specifi'ke Vægt af de under- 

ssgte Flydende imod Vandets.

Hr. Schmeiser har angivet et eget Instrument for 

at bestemme de flydende Legemers specifi'ke Vægt, hvil

ken ellers serdvanligsi bestemmes ved Areometreiie, 

hvorom ovenfor er talt (§. 162).

§. 166.

Sov at finde den specifike Vægt af Legemer, 

som ere lettere end Vand, maa de forbindes med et 

specifik tungere Legeme, saa at begge tilscmrrnentagne 

evholde ensterre specifik Vægt end Vandet, og der

for synke deri. Nll veieö det tungere Legeme baade 

i Vanoet og j Luften, det lettere veies i Luften, og 

dernceft



Hydrostatik og Hydraulik. 141

dernorst forenet med det andet, ogsaa i Vandet, hvor-- 

ved bemærkes, hvormeget de tabe i deres Vcegt, 

Naar fra dette Tab trcekkes det Tab, som det tungere 

Legeme leed i Vandet, da haves Tabet af det lettere 

Legeme i Vand, og altsaa ogsaa (§. 164) det lettere 

Legems specifike Tyngde.

Muschenbroeck har angivet et ti! denne Hensigt tjen

ligt Instrument.

Paa denne Forening af et lettere Legeme med et spe^ 

cifik tungere imod Vandet grunder sig, at Syenaale, 

Fül-Spaaner, Guldblade, formedelst den derved le

gende Lust ere i Stand til at svømme eller siyde paa 

Pand, endstiondt deres eiendommelige Vægt over- 

gaaer Vandets; ligeledes at Mennesker ere i Stand 

at svsmme ved Hielp af paabundne Blmer eller Svsm- 

me-Harnisser.

§. 167.

Ved Undersøgelsen af Legemernes speciffke 

Vcegt, maa iagttages:

1) Om Legemerne ere eensartede eller uesnS-- 

artede; saaledcs finder man ved Metallernes Blan

ding, at deres Vcegt rinder visse Omstændigheder 

tiltager, som ved Blandingen af Guld og Sslv, 

Guld og Blye, Guld og Bismuth, og derimod for

mindskes under andre Omstændigheder, som ved Blans 

dingen af Guld og Kobber, Sslv og Kobber.

s) TeW
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2) Temperaturen as Luften.

3) Nsie Paasyn, at der ei hæfter sig Lustblcr- 

rer eller andre fremmede Dele ved de Legemer, som 

skulle underssgeS, ligesom og at de ei have ffiulte 

Hunlheder.

4) Stedse at bruge eensartet Vand til Forss- 

gene, helst Regnvand.

5) Lnstens Trykning eller Barometrets Heide.

Dette sidste bevises med 2de Kugler af forffiellig 

Gtorrelse, fom, satte i Ligevægt i Luften, tabe dey 

i fortynder Luft under Luft - Pompen.

Udfindelftn af Legemernes specifike Vlegt ved Hielp 

af flydende, tilhsrer Archimedes, som efter Fortæl

lingen udfandt det bekiendte Problem med Kong Hie- 

rons Krone.

Tabellerne over de bekiendteste Legemers specifike 

Vægt ere angivne af Muschenbrvcck, og tildeels før# 

ogede ved Bergmann.

§ . 168.

Fra den almindelige hydrostatiffe Lov, at 

-ensartede flydende Legemer stedse naae lige Heide i 

Ror, som ere forbundne med hinanden, og at de 

uden det aldrig kan være i Ligevægt (§. 143), mid

tages de Glas-Rsr, fom kuns have en Linie og der

under i Diameter; de kaldes Haarrsr, og vift det 

mærkelig? Phcenomen, at Vand og flere flydende Le

gemer
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gemer stedse staae hsiere i disse Rsr end i Kar, inde

holdende samme Fluida, med hvilke disse Haarrov 

enten ere forbundne, eller i hvilke de blive indbragte. 

Man bemcrrker herved, at det Flydende staaer deöhoie- 

re i disse Haarror, jo mindre Diameter samme have, 

og at Holderne af de samme flydende Legemer forhol

de sig i disse Ror, naar de ere af samme Glas, men 

af sorffiellig Viide, saaledes som Rorenes Diameter 

omvendt.

Bevises ved Forfog med Haarrsr t Melk, Vand, 

Lacmustinctut'/ Viingeist o. f.

§. 169.

Aarsagen tit dette Phcrnome.n maae ftges i 

ovennævnte flydende Legemers Tiltrækning af Glasset, 

hvilket er stärkere end den Kraft, hvormed Delene af 

disse Fluida hænge sammen imellem hinanden; thi da 

(§. 47) Vandet og sorskiellige flere flydende Legemer 

antage af denne Aarsag i Glas - Kar og Rsr en con* 

cav Overflade, faa maa det samme ogsaa ffee her. 

Vandet staaer nltsaa hsiere imod Kanterne af disse 

smaae Rer, end imod Midten af samme, men for

medelst den liden Omkreds af Glassets Kanter, er 

Vandetsi i Stand at danne en Vand-Ring, uden at 

den flyder sammen; Cohesions-Kraften bliver ved at 

virke, og saaledes dannes en liden Vand-Flade oven 

paa
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paa den anden, indtil Vand-Colonnen endelig har 

aaaet den Hside, ar sammes Tyngde og dens Virk

ning, er i Ligevcegr med Sammenhængs-Kraften, 

ved hvilken Vandet tiltrækkes af Glasset.

Dette Anfsrte bekræftes ved at lade en Draabe 

Vand flyde ned med den yderste Kant aset Glas-Haar- 

mr fom maa have en Linie i Diameter; saasnart 

Draaben naaer den nedre Kant afRsret, vil den 

tl'Kde ind i Roret og danne der en liden Vand-Pille, 

formedelst de flere Bersrelses-Puncter/ den finder in

den i Glasset end uden paa Rsret.

Formedelst Glassets forffiellige (Tørre eller mindre 

Forvandtffab til forskiellige flydende Legemer, staae 

nogle af disse hsiere i Haarrsr end andre, stiendt 

Rorene have samme Diameter og ere af samme Slags 

Glas; ligesom af denne Aarfag det samme Fluidum 

antager forffiellig Høide i Haarror af lige Diameter, 

naar de ere af førstielligt Glas.

Af samme Aarsag/ nemlig Sammenhængs-Kraf- 

ken/siiger Vandet imellem to ffieve sammensatte Glas- 

Plader, og danner en Hyperbel; da Glas-Pladerne 

kan ansees som forffiellige med hinanden forbundne 

Haarror, hvis Diameters blive mindre og mindre, 

jo Nlvrmere de ere vrd Foreningen afGlas-Pladerne.

Virkningen af Haarrsrene sees ved forffiellige 

Phænomener i Naturen, som Tmers og Planters 

Væxt ved Indsugning af Vandet, Vandets Hævning 

indtil paa spidsen afBiergeM/ Sekretionen og Væd, 

siernes
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ffernes Omlsö i de dyriffe Legemer, Blodets Gien- 

mmgang i de fiinesie Pulsaarer. Disse Naturens Ope

rationer ligne i det Smaa Vandets Glennemtrarngning 

igiennem Salt, Sukker, Aste, Iord, Svamp, Vcr- 

ger, Trækpapiir o. s. f., endffisnt hine ere afhængige 

af flere paa eengang virkende Aarsager.

Mangel paa Sammenhængs- eller Tiltræknings- 

Kraft imellem et flydende og et solid Legeme hindrer 

det Flydende fra at stige igiennem Haar-Rerene as 

det solide Legeme.
Derfor stiger QMgsolv et i Glas-Haarror, og 

skaaer stedse lavere i snevre Glas- Rør, end i vildere 

med dem forbundne Kar.

Af samme Aar sag flyder Olie ei igiennem Træk- 

papiir, eller igiennem fom ere vcrdede med 

Vand; omvendt finder det samme Sted.

Vand gaaer ei igiennem Lcerred, som er bestroet 

med Semen lycopodii; Qvcrgsslv gaaer ei igiennem 

Flor o. s. f. Heraf sees, at til disse PhænomenerS 

Forklaring altsaa ingenlunde behsves Antagelsen af 

en egen ftastodende Kraft (vis repulfiva).

§. 170.

At Cohesions-Kraften er tilstrækkelig for at 

sorklare Phcenomenet af Haarrsrene, sees af oven* 

Merke; og allsaa blive de forskellige Theorier i den- 

ne Henseende unødvendige, blandt hvilke de fornem-- 

K ste
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sie ere udkKNkte af Fabry, Carre, Hauxke, JmiU 

og Lalande.

Til Bevlis, at Luftens Trykning ingen Deel hark 

dette Phänomen, vises, at Vandet stiger i Haarrsr 

ligesaa hsit i Vacuo som i dm frie Luft»

>

' 1 ■ WC ■CO>>ro................ —

Femte Afdeeling.

Om

Legemernes Bestand-Deele eller 

Grund - Stoffene.

§» I7I-

Under Bestand-Deele eller Grund-Stoffe as Les 

gemeene forstaaeS saadunne Deele, fom indgaae i 

Sammenslutningen af Legemerne, og som ved deres 

forffrellige Fovbindelser imellem hinanden enten frem

bringe nye Legemer eller foraarsage Forandring i Le- 

genierne; uden noie Kundffab om disse ere vi ei i 

Starld at kiende de forffietiige Virkninger og Kræfter, 

som Legemerne yttre i Folge deres sorssiellige og tik-- 

sammentagne Egenffaber, og vi erholde denne Knnd- 

lsab kuns ved den Deel af Naturlæren som kaldes 

Chemien,
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Chemien, men som for sin Vidtlsftighed anfteS oz 

leeres som en sørrDlt Videnskab, hvorfor den ogsaq 

hee, forrnedklst dette VcerkS begrændsedeRum ei bers- 

res, uden blot fsr at angive de messt soerskillende 

Egenskaber af de oS bekiendte Legemer. Chemien 

kaldes ellers den Videnffab, som lærer os at oplyse 

Legemerne i deres Bestand - Deele, og dernæst at un« 

dersege disse Bestand-Deele scerMlt.

§.,172.

Ved ak Undersege Legemerne og deres Bestand« 

Deele, finde vi nogle, somere enkelte, oa andre, 

fom ere sammensatte. Under de enkelte Legemer 

eller de, hvis Bcftand-Deele ere eensartedc (homogene) 

(§. 31) forstaaes ingenlunde Elementer (§. 34), da 

vores Kundskab om Legemernes Sammensætning vel 

neppe nogensinde vi! ssre os saa langt; men blot saa- 

banne, fom Konsten «i Har kundet adffiKe i yderligere 

Bestand-Dcele°

D§ sanunensatte Legemer kaldes de, hvis 

Bestand-Deeleere mensartede (heterogene) (§.32).

Af de os öckiendte enkelte Legemer og Skosse ere 

nogle af den Beskaffenhed, ar de formodentligen ei no

gensinde kunne blive oplyst i yderligere Bestarrd-DeeleZ 

andre derimod af der Slags, ar vi med Rette tøv haa

be, ncermere at lcrre ar tiende deres Bestand - Deele.

Kr De
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De af fsrste Slags ere: *)Varmestof 

(calorique), Lysstof (lumiere), Suurstof 

(oxygene) > Salpeterstof (azote), Kullstof 

(carbone), (hydrogene), Svovel/

Phosphor, Demanten.

De afdet andet Slags ere: Lud-Saltene, 

Jordene, Metallerne, og de ffeste mineralske 

Syrer.

Til de os bekiendte sammensatte Legemer kan 

henregnes: Syrerne af Plante - Riget, Syrer

ne af Dyr-Rtget, nogle af de mineralffe Sy

rer, Middel-Saltene, Neutral-Saltene, Al

kohol og de ved Ginringer og Forraadnelse frem

komne Producter.

V a r m e s t o f ♦

5 173-
Varmestof(calorique) kaldes den materielle 

Aarsag til den tinder Navn af Varme bekiendte Fe- 

lelse; den er i Stand til at giennemtramge, og ders 

ved at Udviide alle Legerner, ligesom disse igieii an

tage deres ferste Tilstand, naar Varmestofferi forla

der dem.

Var-

*) Denne Jndeelrng grnnder sig paa de nyere srarrfke Ch«^ 

NNkM, fornemmelig Hr. Lavoisier« Thevrie.
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Varmestoffen saavelsom Lysstoffett ffulle begge siden 

udfsrligere vorde akhandlede.

L Y s s t 0 f .

§. 174*
Lysstoffen eller Lysnraterien (lumiere) kal

des den materielle Aarsag til den Felelse, vi kiende 

under Navn af Synet, og ved hvilken vi ere i Srand 

til at bedomme de synlige Gienstandes Figur ogStor- 

relse. Den ansees af mange Naturkyndige som en 

Hot Modification af Varmestoffen, fem herved bliver 

i Stand til at virke paa vort Syns Organ.

S u u r s t o f ♦

§♦ 175»

Tuurstof (oxygéne) findes i usigelig stor 

Mængde Udbredt i hele Naturen; den er Grundlæg

get til den dephlogisticerte Luft, og altsaa ogsaa til 

tredie Deel af Atmosphären, og er denStof, ved 

hvilken det dyriffe Liv ftavelsom Ilden underholdes. 

Hidindtil har man er endnu kundet fremstille denne 

Stof særskilt og Uden Forbindelse med andre Lege

mer, ikke desmindre synes dens virkelige Tilværelse 

UNKZtelig vis, da alle Legemer, rned hvilke den fort 

renes, rage til i Vægten, og blive igien lettere, naar 

Sumstoffen forlader dem. En af dens væsentligste 

Egeti-
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Egenskaber er, at meddeele en syrlig Smag til en Deel 

af de Legemer, med hvilke den forceiics, og af den 

Aarsag fortimi: den Navn aføuuvjlof (principium 

acid um)»

I den armosphceriffe Luft er denne Stof force- 

tret med Varmestoffcn, cg udgisr den as Armosphæ« 

ren til Ildens og Livets Underholdning rienlige Deel, 

som kaldes den dephlogisticerte Luft, eller efter den 

nyere franfVe Chemie Simrstofgas (gas oxy^é- 

ne) For ar ffille Sunrstoffen fra Varmesioffen be- 

end at sordinde Snurstvsgasell (gas 

oxygene) med et Legeme, som har storre Bcslægtning 

til Suursroffen end denne sidste ßac til Varmeftof- 

sen> Sumstoffen vi! da indgaae Forening med dette 

Ny tilkommende Legeme, og Varmestoffcn vil herved 

blive frie. Man kan overbevise sig herom ved fors 

fliellige bestemte og sikkre Forftg.

r) I et tilfluttet Kar fyldt med Guursiofgas (£as 

oxygéne) indbringes en bekiendt Mængde Qvargsolv, 

hvilken udsatttes for cn stærk Grad af Heede; Qvæg- 

følget bliver herved tungere, og forvandles tit faa 

falbet tnetalfifi f oxideret Metal, (oxide metal- 

lique, metalliff Halvsyre); dersom Suurstofgasen har 

bæret fuldkommen reen, vil den v.rre ganffe fortæret, 

og Qvægsslvet bi! netop nu veie saa meget som Qva'g-- 

Mvet vg Suukstsfgasen tilsammey veiede, inderr

Qystg-
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Qvwgsslvet blev udsat for Heeden. Dersom dette for

kalkede Qvlvgsslv udscvttcs foren endnu stärkere Grad 

af Heede, da forlader Suurstoffen igim Qvargsslv- 

Kalken, forener sig med Varmestosfen, og frembrin

ger derved just samme Mlegde Suurstofgas som den, 

i hvilken Qv^gsolvet ved Begyndelsen af Operativ- 

nen blev udsat for Heeden, hvorved Qvægsslvet iglen 

faaer sin metalliffe Skikkelse.

2) Paa samme Maaese forlader Suursiossen Var- 

mestoffen, med hvilken den er forenet i Sunrstofga- 

fenz eller i del- atmosphEriffe Luft, naar deri forbr«n- 

des enten Phosphor, Svovel, Kuli, eller ogsaa nogle 

af Metallerne, som Bly, Tin, Kobber og Jern f og 

danner da Phosphor-Syre (acide phofphorique); 

©öoöcl - Syre (acide Sulphurique)), Kulsuurgas 

(gas acide carbonique) eller Fixluft som/ blandet med 

Vand, kan derfor kaldes Kulsyre, og Bly', Tin-, 

Kobber- eller Jern-Kalke, hvilke saavelsom alle Me

tal- Kalke ei ere andet end Metallet foreenet med Suur- 

sioffett/ eller, med andre Ord, Metallets Forbrænd- 

ning eller Halvsyrning.

Af den Aarsag maa man anfte enhver For- 

brændning fom en Forsyring, eller en Forbindelse af 

det forbrændte Legeme med Suurstoffen, da intet Le

geme er i Stand til ar brcende uden ved NcervserelseU 

af Suurstoffen. Alle Metalkalke, ester den'nyere 

Chemie, metalliske Halvsyrer (oxides meralliques), 

m derfor ar anser fom Syrer, ffrsndt kuns som nfuld-

K 4 komne
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komne eller fom Halvsyrer; de maa derfor ogsaa saa- 

velsom alle andre ved Forbrcrndningen fremkomne 

Syrer befindes tungere i denne Tilstand, end ferend 

Forbrcrndningen stede, da de under samme have ind- 

gaaet Foreening med ek nyt Legeme, nemlig Suurstoffen.

§- 176.

Suurstoffen er ei i Stand at indgaae Foree- 

Nittg Med noget Legeme, medmindre detsDeele skilles 

saa meget fra hinanden, at deres SammenhcrngS- eller 

Co9lestons-ä!ar6sr 47) er ringere end deres Bes 

fægtning ril Suurstoff-n; hertil er Varmeftoffen et 

rienligt Middel, dåden trænger ind i Legemet, ud

vider samme, og derved adMler dets Deele saavidt 

fra hinanden, at de tiltrækkes stærkere af Suurstof- 

fen, end som de tiltrække Hinanden indbyrdes, hvor- 

sed Legemet forsyres.

§. 177»

Temperaturen, ved hvilken Legemerne forsyres, 

-r forffiellig i Fslge Legemernes forssiellige Beflcegk- 

nings Grad til Suurstoffen; saaledes finder man, at 

Blye, Qvægsolv og Tin, behsver en langt ringere 

Grad af Varme, for at forsyres, end som Kobbe

retog Jernet. Phosphor behovee endnu en langt 

ringere Grad af Varme 0» s. f. Nogle £e<iemer$

Beflcrgt-
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Beslægtning til Suurstoffen er endog saa stor, at de 

ikke engang fiades uden i Foreening dermed; af dette 

Slags er Kogsalksyren, og maaffee mange flere mi- 

neralffe Legemer.

Til at forfyre Legemerne beheves et at de ud

sættes for Suurstofgasen, eller for den atmosphcerillke 

kuft, som indeholdende denne Gas; men blot at bringe 

dem i Berorelse, ved den behsrige Grad af Varme, 

med et halvsyret Metal (§. 175) eller faa kalder Me

talkalk, til hvilket Suurstoffen haver ringere Besiægt- 

ning end til det nye tllkomne Legeme; saaledes kan 

forskiellige Legemer forsyres ved at blandes med den re- 

de QvKgselv-Halvfyre (mercurius præcipitatusruber), 

Den sorte Magnesiumhalvsyre, eller andre metalliffe 

Halvsyrer, og derncest at udscrltes Glodheeden.

Saaledes ere alle Reductioner af Metaller "i 

andet end KttlstossenS Syrning, da Suurstoffen for

lader Meralkalken, forbinder sig med Kulstoffer, for^ 

wedelst sin storre Bestcrgtning til den, og i Foreening 

med Varmestoffen fremkommer fom Kulsuurgas (gas 

acids carbonique) (fix Luft), hvorved Metallet igien- 

pilles i den metalliske Tilstand.

§. 178.

Legemerne kan i Fslge deres flette eller mindre 

Besi-rgwmg til Suurstoffen antage en forffiellig G. ad

K S of
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af Syring; saaledes befindes Legemerne/ fom ei er c 

m rettede med S umflossen, sig i Tilstand af en ufuld

kommen eller halv Syre; af dene Slags ere alle 

Meralliske Halv-Syrer eller faa kaldte Mcralkalke, 

Blodet i de dyriske Legemer, fatpererhalvsyrlig Gas 

(Salpeter-Luft, gas acide nitreux) o. s. f. Er det 

syrede Legeme noget mere forenet med Sum stossen, 

dog Uden ar vare fuldkommen dermed mættet, da 

kunde man macrskee (for at frille denne Tilstand fra 

fuldkomne Syrer) kalde dem sykllg > som den faa kaldte 

flygtige Svvvxlsyre, Svovelsyrlig (acide folfureux); 

saalcdeS gives der og Salpetcrsyrlig (acide. nitreux), 

Eddikesyrlig (acide aceteux), pASSphorsyrlig (acide 

phosphoreux), o. 6. s-

Er Legemet fuldkommen mættet med Sunr- 

sroffen, da fremkomme de fuldkomne Syrer, som 

Sl§ovelsyre (acide fdlphurique) eller den saa kaldte 

Vitriolsyre, Salpetersyre (aciäe nim^ue), Kogsalt

syre (acide muriatique), 0. f. f.

Er Legemet ovemratttet med Suurstossen, da 

haveö den sierde Grad af Syring, etter oversyrede 

Syrer, fo ni til Beviisr den oversyrede Kogsaltsyre 

(00162 muriatique oxygene), den saa kaldte dephlo- 

gistiserte Saltsyre^

Sal-
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Salpeterstof.

§. 179»

Salpeterstoffen (azote) findes i stor Mængde 
i bele Naturen; ben kan ligesaa lidt som Suursioffen 

fremstilles særskilt, den sindes forener med Varme- 

stossen i Gasffrkkelse i den atmosphcrriske Luft, og 

forer da Navn af Salpetcrstofgas (gas azote); den 

udgior omtrent j af AlmosphKrcn.

§. Igo.

SalpeterstOfseU er Grundlægget til Salpetcr- 

syli.en, da denne Syre besraaer af Salpeterstof orz 

Snurstsf, og ligesom denne sidste deri er i sisrre 

Mcrngde, faa er Syringsgraden sgsaa stærkere; 

saaledes er Salpcter-halvsyrliggcrs (gas acide nitreux) 

den saa kaldte Salpeterluft, ci andet end Salperer- 

sfof forener med Suurstosseu og Varmcstoffen. Fore

nes denne Gas med Suurstofgafen (gas oxydene), 

da forlader Suursioffen Varmestoffen, og indgaaer 

Forbindelse med Salpeterftoffen, og danner Salpe- 

tersyre, hvorved Varmefkolsen bliver frie, og derfor 

foraarsaqer den Varme, som herved bemærkes. I 

dc dyriske Legemer er Salpeterstofsen sorenet med 

Kulstossen (carboue), og Vandftoffen (hydrogene), 

sommetider sgsaa med Phosphor, og danner veoFor- 

eeningm
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eeningen med Suurstoffen be sammensatte dyriske 

Halv - Syrer, som Blodet, Lymphen o. f. I For

bindelse med Vandstoffen (bydrogepe) danner den 

Ammoniak, flygtigt Ludsalt. Salpeterstoffens evri- 

ge Forbindelser med andre enkelte Legemer ere hid

indtil endnu ubekiendte.

Kulstof»

§. i8i.

Kulstof (carbone) findes udbredt i hele Na

turen, da saavel Dyr som Planter indeholde Kul. 

Samme erholdes ved at underkaste de dyriffe Deele 

en stcerk Grad af Heede, for derved at Udjage de 

vandagtige og olieagtige Deele, som Kullet indeholder. 

Kullet er den ildfaste Deel, som derfor og-saa ved alle 

chemiffe Operationer bliver tilbage, naar de ovrige 

dyriske og Plante-Bestanddeele ved Ilden ere forbe

rede og forvandlede i Gas; dog dette tilbageblivende 

Kul maa ingenlunde ansees som reen Kulstof, da 

saadant desuden indeholder Jord, Ludsalt, Vand og 

Vandstof.

Kulstoffen Har stcerk Besicegtning til Sumstof- 

sen, og danner dermed i Foreening med Varmestoffen 

Kulsuurgas (gas acide carbonique) ß'x Luft, hvilken 

indsuges af Vandet, hvorved erholdes Kulsyre. Kul

stoffens
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Possens Foreening med Metaller er hidindtil ei bekiendß 

Uden allene mev Jern og Kobber.

V a n d s t o f »

§. r82.

SRanbflof (hydrogene) findes udbredt i hele 

Naturen; formedelst fin store Beflægtning til Vårs 

Mestoffen, kan den ikke fremstilles særskilt, mm 

knng i Gasffikkclse, som da kaldes VandstofgaS 

(gas hydrogene) eller brændbar Luft. Vandstoffen 

har meger stor Beflægtning til Suurstoffen, føm endog 

er stærkere end dens Beflægtning til Varmestoffen; 

naar derfor Vandstofgaftn og Suurstofgasen berere 

hinanden ved en hoi Temperatur, da forlader Var

mestoffen begge disse to Luft-Arter, og der fremkom

mer Vand. Af samme Aarsag er denne Luft antæn

delig ; og da Forbrændning ikke er andet end Forees 

ning med Suurstoffen (§. 175), saa indseer deraf 

Aarsaaen, hvorfor den brcendbare Lust kuns kan bran

de i Berorelse med Suurstofgasen eller med den at- 

mospbcrrisse Luft; og hvorfor, naar en Flaffe er fyldt 

med den brandbare Lust sg antændes, denne dg fun$ 

brcender ved Aabningen as Flasken, og Ilden aldrig 

kan trcenge ned i Flasken. Vandsloffen forener sig 

med Kulstoffen, Svovelet og Phosphor, og danner 

dermed
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dermed Ved Hielp af Varmestoffen knlholdig Vand- 

slofgaS (gashydrogene csrboné), svovelholdig Vand« 

ftoføaS (gas hydrogene fiilfuré), og phoSphorholdig 

Vandstofgas (gas hydrogene phosph o i-e), hvilke Lust- 

L!rrcr siden nærmere beskrives. Vandsroffen i Forøe- 

ning mev Kulstossen udgisr (i Folge analytiM Fsrsog) 

Grundlægget af Olierne, hvilke ere mere eller mindre 

siygtige i Folge det sorskrellige Forhold imellem Vand- 

stofseN (hydrogene), og Kulstosfen (carbone), fom 

de indeholde; de fede Olier besidde ett flor Mængde 

Kulstof, i de væsentlige Olier er Forholdet derimod 

Niere eenssormigt imellem Kulstofsen og Vandstofsen; 

de have stsrre Beflcmnng til Varmestoffen end som 

de fede Olier, hvorfor de og ere flygtigere end disse.

S v o v e l .

§• 183-

Söoöe! (foufre), findes i alle tre Natnrri- 

ger, da det ogsaa udgisr en Bestand-Deel faave l af 

de dyriske som Planke-Legemerne.

Ved en hoiere Temperatur end vores alminde

lige, smelter Svsvelet, og ved en endnil mere foreget 

Varme forvandles det i Gas, naar der best'ndcs i 

sintrede Kar, hvilken Gas, uaat* Varmen aftager, 

igiktt udsætter smaa Svovel- Krystaller, som almin

deligst
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deligs: kaldes Svovel-Blomster; bliver SVovelet deri

mod i aabne Kar Udsal en betydelig Grad af Hede, 

da kan der formedelst Almosphærens Trykning ei for

vandles i Gas, men det brænder eller forsyres efter 

Smeltningen (§. 177.), og giver da SvovelsyrligL 

(acide fulphureux), eller den saa kaldte flygtige Svo- 

velsyre. Herved bemærkes: 1) At Svovclet aldrig kan 

brænde uden Suurstofgasens Tilkomme. 2) At 

del forsyrcr sig under Brcendningen, eller indgaaer 

Foreening med Suurstoffen (§. 176). 3) At det af

Svovelet fremkomne SvovelsyrlLge netop tiltager saa- 

Nieget i Vægt, som Suursiosgasen har tabt i Vægt. 

Deraf synes man berettiget til Slutningen, ar Svo- 

velsyren bestaaer af Svovel, forbunden med Suurstof. 

Svovelet forener sig med de fleste Metaller, og frem

bringer derved svovlede Metaller.

Phosphor.

§» 184-

Phosphor erholdes ved Konsteu af Urin; dog 

den beqvemmeste Maade ar forffaffe sig samme, er 

af Been, især de bruskagrige, (da disse bestaae af 

Phosphor og Kalkjord). Til den Ende ccrlcimres 

Benene indtil de ere hvide, siedes og overgydes der^ 

ncest med fortynder Svsveljyre. Cvovel - Syren 

ftr
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forbinder sig herved msd Beenjorden, og banner tik 

dee-ls svovlet Kalkjord, eller Svovel- Lever, tildeels 

Svovelsuur - Kalkjord eller Gibs; Suurstoffen af 

Syren indgaacr derimod Foreening med Phosphoren, 

fom indeholdes i Benene og frembringer Phosphor- 

syre; nn ffilles Kalkjorden fra det Flydende, hvil

ket sidste asdampes indtil fuldkommen Tsrhed, da 

Phosphorsyren erholdes som et hvidt og giennemßgr 

tigt Glas; dette stsdes og blandes med -j- Deel 

Kulstøv af sin egen Væqt, og destilleres ved behsrig 

Hcve; Kulstoffen af Kullene forener sig herved med 

Snmstoffen, oq danner Kulsimrgas (fix ßuft) (§. 177. 

§. i8i)' og Phosphoren erholdes uden Forbindelse 

med Syre. Phosphor findes i næsten alle dyriske 

Substancer, ogsaa i forffiellige Planter.

' Phosphor forener sig med Suurstoffen af dm 

almosphceriffe Luft eller af Suurstofgaftn, eller med 

andre Ord, det forbramdes ved Temperaturen, som 

overstiger 52° Reaumur, og danner derved Phos- 

phorsyre, hvilken Syre netop veier saa meget mere end 

den forbrændte Phosphor, som den fortoerede Gas 

Udgior; Phosphorsyren er i de seenere Tider meget 

brugt i Medicinen; især anseeS det phosphorsuuremi- 

neralffe Ludsalt eller Soda som et fortræffeligt Affs- 

ringsmiddel. Phosphoren forener silf med Svovel, 

ligeledes med for^iellige Metaller, som Guld, Platin«, 

Sslv, Kobber, Jern, Tin og Blye. Forme-



Om Legemernes Bestand - Dcele rc. 161

Formedelst PhosphoeenS stærke Beslcsgtning ril 

Sttmftoffen, kan de metalliffe Halv-Syrer, eller 

saa kaldte Metalkalke, som Kobberkalk, Qvæqsolv- 

kalk, o. f. reduceres og igienstilles i metallisk Skikkelse, 

ved at forbindes med Phosphor, hvorved fremkom-- 

mer Phosphorsyre.

Naar Phosphoren ndscettes den armospæriffe 

Luft, da mcrrkeö en svag Lyscn, hvilket er en langsom 

Forbrændmng c §. 175), hvorfor man oqsaa er i 

Stand at erholde Phosphorsyre blot ved at lcrage et 

Stykke Phosphor i en Glas-Tragt, som passer i cn 

Flaske; Phosphoren vil herved forbrændes, og alt-- 

saa dann^ Phosphorsyre, hvilken tillige trækker Fug- 

ligheden af Luften til stg, og derved bliver flydende. 

Dersom dette pbosphorsure Vand destilleres ud as en 

Rewrte, som er forbunden med er Qvægftlv-Apparat, 

da skilles Vandet i sine Bestand - Decke, og man cr- 

holder Pbosphorsyre, og phosphorholdig Vandsrofgas 

(gas hydrogene phosphoré). I ovrigt Mde de 

samme Bemærkninger Sted ved Phoöphorenö For- 

hrændning som ved SvoveletS (§. 183).

De Herrer FoUrcrsi og Vauquelitt have bemarrket, 

at Urinen af firefsddede Dyr ei indeholder Phosphm 

syre, men derimod Benzoesyre i stor Mcengde.

Deman^
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Demanten.

§- 185-

Demantet! henhorer ligeledes under de enkelte 

Legemer; den viser ved hidindtil anstillede Forsog, 

storste Lighed med Kulstoffen, og kan derfor maaskee 

an sees som den meest muclig reene Kulstof; thi naar 

den forbrændes i siuttede og med Suurstssgas fyldte 

Kar, da forvandles ben i Kulsuurgas (fix Luft); den 

tager herved til i Vægten, og Suurftofgaseu fortø?# 

res, altsaa ffeer her en sand Forbrcendning. Er De

manten derimod fuldkommen omgivet med Kulstov, 

da fortcereö den ikke; ligeledeser den eiheller i Stand 

ak brænde uden i Bersrelse med den atmosphæris^e 

Luft eller Sumstofgasen. Demanten er ellers den 

haardeste og meeft giennemsiglige af alle bekiendte Le

gemer ; dens Forbindelser med andre Stoffe end med 

Suurstoffen ere hidindtil endnu ei bekiendte.

Lud-Saltene.

§. 186.

Lud-Salte eller Alkalier Udmærke sig ved en 

dem egen starp brcendende og ei suur Smag. De 

have en stark Tiltrækning til Syrerne, og derfor 

fældes alle i Syrer opløfte Legemer ved Ludsalke- 

m; de angribe og oplyse de dyriffe Dele; de opleses 

i Vand,
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i Vand, og frembringe derved Varme, dog siudec 

dette fund Sted, naar de ere i deres sædvanlige Til- 

siand og indeholde Kulsuurgas, da det fuldkommen 

reene og lustftie (ætftnde) krystalliserte Ludsalt tvert- 

imod foraarsagec betydelig Kulde ved at oploses i 

Vand; de farve Violsyruppen grsn, forandre nogle 

rode Planke-Safter i blaae eller violette, og guule i 

brnne; Lakmus - Tincturen bliver ved Blanding med 

dem morkere, og Alcanna tincturen (som er det sikr 

kerste Middel for al opdage Ludsalte i Flnida) bliver 

paa samme Maade fra rosenrsdt msrkviolet; Na r det 

ved Syre redtblevne blaae Papiir bringes i en Oplos

ning af Ludsalt, antager det i g ten den blaae Farve, og 

saaledes tilintetgøre Ludsaltene Syrernes Virkning 

paa Plante-Safterne, ligesom deres Vi'kning paa 

disse Plante-Safter, igieü ophæves vcd Syrerne. 

I Foreening med Syrerne frembringe Ludsaltene de 

saa kaldte Neutral-Salte, med Olierne Serbe, og 

med Svovel de svovlede Ludsalte (Svovel - Lever). 

Ludsaltene oplese Metallene, og der med destcstsrre 

Lethed, naar diffe forhen ere opleste i Syrer.

§. 187-

Ludsaltene ere 3 Slags:

1) Det vegetabiliffe Ludsalt eller Plante- 
kudsalt (Pvt-Nffe).

8 s 5) Dtt
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2) Det mmeralffeLudsalt (Soda); disse 

to Lttdsalte kaldes tilsammentague: Ildbestandige 

Ludsalte eller faste Ludsalte, for derved at ffille 

dem fra

3) Det flygtige eller urinose Ludsalt, Am

moniak, endffiondt begge de forste ogsaa kan for

vandles i Gas og blive siygkige, üaar Jldgraden ec 

heftig nok.

§ . 188.

Plante-Ludsalt (Pot» Affen) erholdes enten 

af Viinsienen, som calcineres, udludes, filtreres og 

afdampes til fuldkommen Terhed, eller og af Affen 

ved Forbrcrndningen af Planterne; denne Affe udlu

des og giennemsies forffiellige Gange, samt afdampeS 

ril Tørhed. Da Pot»AMn er kan erholdes uden 

ved Forbindelsen med Smirstoffen, eller Salpeterstof- 

ftn, nemlig: enten ved Forbrandning, eller og ved 

Oplosning i Salpetersyren, faa er man maaffee beret

tiget at ansee samme som et Product og ei som et 

Educt, hvorom forskiellige Nattlrkyndige dog ere 

Uenige.

Potaffen yttrer stcerkt Beflcegtmng til Kulsuur-- 

Gas (fix Lnft), og erholdes aldrig paa nogen af ovenan- 

fsrte Maader, uden r Foreening dermed; det kaldes da 

Mildt etter lnfrfuldtPlante-LulMt. Den heste Maade

at
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at forffaffe Plante-Ludsaltet fuldkommen reenk og lnst- 

fvit eller cetsendc (caustijV) er at blande det, cftcvat det 

er oplest, med to eller tre Gange faa meget levends 

Kalk som dels Vcegr ndgisr, filtrere og afdampe det 

indtil fuldkommen Torhed; i denne Tilstand krystal

liserer det sigi stærk Kulde, optoses i Syrer uden 

Opbrusen, (hvilken derimod stedse finder Sted ved 

Ludsalters Oplosning i Syrer, naac det er mildt eller 

lustsuldt), oplofts i reen Alkohol, og yttrer stcrrkTil- 

trækningskraft ril Vand eller Fugtighed, hvorfor det 

ogsaa anvendes til at terre Luft- eller Gasarter og be- 

fiie Dem fra de Vanddele, de indeholde. Potaffen 

foreener sig med Olierne, danner dermed Sæbe, og 

gier dem derved oplsselige i Vand; ligeledes forbin

der den sig med Svovel, danner derved den faa kaldte 

Svovel - Lever, og gier den derved oploselig i Vand; 

den trækker Fugtigheden af Atmosphærcn til sig, og 

bliver derved flydende; den smelter med Kieseljorden 

og de øvrige Jordarter, og danner dermed Glas.

§. 189*

Soda/ eller det mineralsse Lttdsalt/ erholdes 

ligeledes ved Forbrcendningen af de Planter, fom voxe 

ved Seen, -eller i Nærheden af Saltkilder; det har 

samme Egenskaber som Plante - Ludsalket, Undtage» 

at det i den sædvanlige Tilstand krystalliseres ved Op-

L 3 losning,
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losning, Afdampning og Askieling, og at det ei træk

ker Fugtighede l af Luften til sig, da det meget mere 

bliver rsrr'ere i Luften, taber sit KrystallisationS-Vand, 

og falder derved i Pulver.

Alle Syrerne yttre stærkere Beflægtning til 

Plante-LuDsalret end til dct mineralEe Ludsalt, og 

stærkere til begge disse end til det flygtige Ludsalt.

§. 190.
Det flygtige Ludsalt kan ei henregnes imellem 

de enkelte Legemer, da dets Bestand-Deele antages 

at vcere Salpeterstof (Azote), og Vandstof (hydro

gene) , hvilket man kroer at kunde bevise ved forskiel-- 

lige Forseg. Det flygtige Ludsalt erholdes fornem

melig ved Destillering af dyriske Substanser; den be

ste Maade at forffaffe sig det flygtige Ludsalt i fuld

kommen Reenhed, er, at blande Salmiak med Potaske 

eller Kalkjord, hvorved det flygtige Ludsalt bliver frie, 

og fremkommer i Gas-Skikkelse, som forbinder sig 

lettelig med Vand, og ud gier den efter den cewre Cbe- 

mie saa kaldte Salmiakgeist. Det flygtige Lndsalt 

har en egen skarp og bidende Lugt, og kan ligesaavel 

som de 2de andre Ludsalte være enten mildt, eller 

ved Behandling med levende Kalk, lustfrit og crlsen- 

de (§. 189).

Det flygtige Ludsalts Besianddeele, bevises ved 

mangfoldige saavel analytrffe som synchetiffe Forssg, 

hvoraf følgende her anfsres: Naar
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Naar oversyret Kogfaltsyre (§. 178) (dephlogisii- 

teret Kogsaltsyre) gydes paa reen Ammoniak, dabe- 

merkes Opbrnsen, og der udvikler sig reen Salpe- 

terftofgas; den overflsdige Suursrof af Kogsaltsyren 

foreener sig herved med Vandstoffen af Ammoniaken 

og danner Vand, og Kogsaltsyren, som herved mister 

den overflsdige Suurstof/ forener sig med den tilbage

blevne Ammoniak, og der fremkommer Kogsaltsuur- 

Ammoniak.

Udaf en liden Retorte som er fyldt med 

ret tort Qvægsolv og forbUnden med det pneu- 

matiske Qvægsolv - Apparat, uddrive man Qvæg- 

sslvet ved at fylde Retorten med fuldkommen 

tor (§. 189) Ammoniakgas, saaledes at Qvægsolvet 

kuns bliver i Halsen af Retorten, som er krum og 

indsat i Qvlrgsolv-Apparatet; derefter bringe man 

under Qva'gsslvet et Stykke Hvidblyehalvsyre (Bly- 

vidt) ind paa Bunden af Retorten, dog saaledes, at 

Qvægsolvet et berører det; holdes Flammen af et 

Voxlys nn under Retorten paa det Sted, hvor Vlye- 

halvsyren ligger, da reduceres Blyekalken og forvand

les til et Blykorn, hvorved tillige fremkommer nogle 

Draaber Vand, og den tilbageblevne Gas i Retorten 

befindes ar virre Salpekerstofgas. Ved dette Forssg 

er Ammoniaken bleven adskilt i sine Besianddeele, hvor- 

afden eene, nemlig Vandsioffen/ formedelst sin silrrkere 

Befllrgtning til Suursioffen end til Salpersioffen, 

indgaaer Forbindelse med Suursioffen af Blykal- 

5 4 ken,
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ken, og danner derved Vand, da derimod ben anderi 

Bestanddeel, nemlig Salpeterstoffen- bliver i Gasstik^ 

kelse tilbage i Retorten.

Naar electriffe Gnister ledes Lgiennem Ammoniakgas 

eller igiennem flydende flygtigt Ludsalt (Salmiakgeist 

,(§. 190) som er i et tillukket Glas -Ror, da erholdes 

Vandsiofgas (bramdbarLufc), og Salpetersiofgas, og 

begge Gasarterne indtage nu et sisrre Runr end for; 

Forholdet imellem Salpetersioffen og Vandsiofgasen be

findes herved at vare — 121: 29, eller, med andre Ord, 

100 Deele Ammoniak bestaae af §oz 66 Deele Sal- 

petersivf, og 19/ 34 Deele Vandstof. I dette For- 

fog arner Elektriciteten formodentlig kuns paa ett 

Ntekan sk Maade.

Naar svovlholdig Valldsiofgas blandes medSäl- 

peterfofgas i en Glasklokke over Qvægftllv, da erhol- 

des i Folge HerrKirvansBemerkning Ammoniakgas.

Man forbinde den eene Ende af et Flintelsb, (out 

er fyldt med smaa Stykker Jern, med en Retorte, i 

hvilken befindes en fortynder Oplosning af Kobber i 

Salpetersyre/ og den anden Ende af Flilttelöbet med 

det pneumatiske Apparat; naar Flintelsbet derneff 

gisres gloende, og Oplosningen i Retorten bringest 

Kaag/ vil man erholde under det pneumatiffe A'ppa- 

tat Ammoniakgas; thi da Iernet hctrstsrre Forvant- 

stab (§. 54) til Smu'sk-ssen, end denne har i Salpe- 

tersyren til Salpetersioffen (§. igi) og i Vandet til 

Vandstvffen (§. iga) j adskiltes saavel Salpetersyren 

som
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fom Vandet i deres Bestanddeele, hvoraf Suurstoffen 

forbander sig med Jernet og forsyrer i)et (§. 175), 

men Salpetersiossen af Salpetersyren og Vandsioffcn 

nf Vandet, som bliver tilbage, indgaae Forbindelse 

med hinanden , og udgwre Ammonrakgasen, som er

holdes.

Dersom Tinfiilspaatt befugtes med fortyndet Salpe

tersyre, og man bringer Potaske eller reen Kalkjord i 
denne Blanding, vil man, naar den harsiaaet er Par 

Minuter stille, strap bemerke en stærk Lngk efter Am- 

moniakgas; det samme bemerkes naar Iern^Frilspaan, 

Svovel og fortynder Salpetersyre blandes i et tilprop- 

pet Glas, og Flaffen aabnes et Par Timer efter at 

Blandingen er skeet; i begge Tilfælde vil et Stykke 

blaat Paplir, som holdes over Glasset, antage en grsn 

Farve (§. 186).

I en tillukket smal Glas-Cylinder befæste man et 

Stykke blaat farvet Papiir og ec andet Stykke Uge- 

dant Papiir, som er bleven rodt ved ar befugtes med 

Salpetersyre; man fylde dernest Klokken eller Cylin

deren med Qva'gsslv, og efter at den er spærret med 

samme Metal, bringes Salpetersiofgas og dernæst 

noget fugtig Zern-Fiilspaan ind i Roret; Iernets 

Forvantffab til Suurstoffen vil foraarsage Vandets 

Adffillelse i sine Bestanddeele, og den deraf frie bletz- 

ne Vandsiofgas vil i Forecning med Salpetersiofgasen 

frembringe Ammvniakgas; efter nogle Dages Forlsb 

vi! dtt blaa Papür vare bleven grsm, og det rsüe

L 5 Paprip
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Papiir bil have lgientaget sin blaae Farve. Udfaldet 

af dette Forseg vil vise sig meget hastigere, og Ammo- 

makgasen vil allerede efter et Par Timers Forlob være 

dannet r naar i Stedet for Galpeterstofgas brvges 

Salpeterhalvsyrliggas. Forssget lykkes ligeledes 

(ffiondt usigelig langsommere) f naar Jern-Fiilspaan 

indfluttes t atmosphæriff Luft, og altsaa fremkommer 

stedse Ammoniak, naar Jern ruster, hvilket maaffee 

er Aarsagen til den Mængde Ammoniak, som findes i 

Jorden i Særdeleshed i Kulminer og Vulkaner.

Flydende Ammoniak, som ledes igiennem et Flinte- 

lob, fyldt med sort Magnesium, forvandles i Salpe- 

terhalvsyrliggas.

Jordene.

§• 191-

Enkelte Jorde (terræ primitivæ) falbes de 

Bestand-Deele aforganiffe og uorganiffe Legemer, som 

ere ildbestandige, uantcrndelige, uden synderlig Smag, 

enten siet ikke oplsselige i Vand, eller i det mindste 

behovende deraf mere end 200 Gange deres egen 

Vcegt for at opleses, som oploste i Syreret bundfæs- 

des deraf (§. §4) ved Blodlud, og ved Konsten et 

kan deeles i menSartede Bestand-Deele; hidindtil 

troer man at tiende ni forffiellige Slags; nemlig: 

1) Kalkjord. 2) Leer- eller Allunjord. z)

Ta-k
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?alk - Jord eller Bitter Jord. 4) Tttng Jord» 5) 

Kiesel Jord. 6) Zirkon Jord. 7) Diamantspat 

Jord. 8) Stronticm Jord. 9) Avstral Jord.

§. 192.

Kalkjorden findes i alle tre Natnrriger, og 

udgier den fornemste faste Besiand-Dcel af Legemer

ne, saavcl i Plante- som Dyrriget. I den Tilstand, 

i hvilken den almindeligst findes, er den mættet med 

Kulsyre (fix Luft), den kaldes da raa Kalk, er uden 

Smag, samt lader sig tildeels oploft t Vand, og i Sy

rerne med Opbrusen; brændes den stærkt i Ilden, da 

taber den Kulsuurgasen som den indeholder, og kaldes 

NU levende Kalk (calx viva); i denne Tilstand har 

ben en ffarp og brændende Smag, og lader sig oploft af 

Syrerne uden Brusen. 97aar paa den nysbrkndre

Kalk gydes Vand, da gienncmtrænges den deraf, dm 

svulmer op med stærk Hede, og falder ud af hinanden 

til en Dei; i denne Tilsiand kaldes den lEdsket 

Kalk (calx extincta). Gydes paa denne Kalk til- 

sirakkelig Vand, da lefts den op uden Varme; den

ne Oplosning ferer Navn af Kalkvand. Kalkvan

det har en skarp Smag, oploser de dyriske Deele og 

farver de blaae Plantesafte grenne; Kalkvandet bli

ver klart, saalænge der er vel tilpropper; berørte det 

derimod Luften^ da bliver det uklart, ved det at den 

oplsste
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opleste Kalk prceciplterer sig Ud deraf fønt taa Kalk, 

og lægger sig som en Kalkfforpe oven paa Vander, 

formedelst sin med den Knlsuuregcrs af Atmosphären 

indgangne Foreening, hvilkenKalk (fom kaldes Kalk- 

sievc) derfor oplöftö i Syrer med Opbrusning. Der

som den ny6 brændte Kalk (levende Kalk) udsættes 

fer den fri Luft, da trækker den Frrgtigheden og Kul

syren af Armosphæren til sig, den tager herved bety

delig til i Vcegt, svulner op, dog uden Hede, og falder 

ud af hinanden; i denne Tilsland kaldes den SkHh- 

kalk eller Meelkalk, og har alle Egenskaber af den 

Mü Kalk. Formedelst Kalkjordens store Besicrgt- 

mng til Syrer, er Kalkvandet et vist Middel for at 

opdage den Kulsuuregas, eller enhver anden i et flyr 

dende Legeme sig besindende frie Syre. Kalkjorden 

smelter ei i stærk Ild uden i Foreening med andre Jor

de eller Salte.

§- 193-

£eer eller Atlunjorden er fiin og glat under 

Fingrene, den smelter ikke t Ilden, men hcrrdeS deri, 

og springer i Stykker i Ilden; den oplofts i Syrerne, 

den yttrer megen Beslcegming til Farvestoffene, og 

anvendes derfor med Nytte ved Beredelsen af Berli

nerölaar og Lakfarverne.

§. 194.
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§- 194»

Talk Jord eller Bitter Jord (magnefia) er 

hviid, los, let, uden Smag, og oplsfts med Brusen i 

Syrerne; de blaae Plantesafte forandre ved den deres 

Farve og blive gronne; den smelter ei i Ilden, uden 

i Zoreening med Kieseljord eller Allnnjord.

§• 195-

Tungjorden erfiin, hviid, uden Smag, vi) 

opløselig i Syrerne; den Mllec sig frade andre Jord

arter ved sin store Tyngde.

§. 196.

Kieseljorden sindes temmelig reen i Qvartsen; 

den er uopløselig i Vand og i alle Syrer, Flusspath- 

Syre allene undtagen; den kan ei smelte for sig selv 

i Ilden; blandes den Derimod beheeig med de faste 

LUdsalte, da smelter den i Ilden og giver den bekicndte 

smeltbare og ildbeftandige Materie, Glasset; sættes 

for meget Ludsall til, da bliver Glasset Uklart, an

gribes af Vand og Luften, og kan endog gandffe op- 

loses deraf, hvorpaa den bekiendre Kiesel-Fugtig

hed tiener ril BeviiS.

§. 197-
Diamant-Spat Jord eller Huard Jord, fin- 

ves i Diamant-Sparen; den er opdager af Hr. 

Klaproth,
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Klaproth, og skiller sig deri fra Kieseljorden, at den 

«i lader sig oploft af Ludsaltene.

§- 198.

Zirkonjorden er ligeledes opdaget afHr. Klap

roth, den opleseö næsten af alle Syrer, men forhol

der sig derved et som nogen af de andre bekieudte 

Jordarter, og forbinder sig ei med Ludsaltene.

§. 199’

Stronkian Jord/ som hidindtil ikkuns erfundet 

ved Stronkian i Skotland, er en egen Jordan, end- 

stiondt den hidindtil er bleven holdt for Tnngjord 

(witherit). I stærk Ild smelter den til Glas- Med 

Salpetersyren, giver den et tavlet Salt, og med Salt

syren et Haarsalt eller lange haarformige prismariske 

Crystaller, hvilke have den udmerkede Egenffab, at 

naar de enten oplofts i fortyndet Viingeist, og antæn

des, eller og et Papiir befugtes med disse Saltoplss- 

ninger i Vand, og dernæst terres, samt antændes, de 

da brænde med tu meget skiou puvpuvvei) og nor (len 

l'lodrod Farve.

§. 200»

Australjord/ er bekiendtgiort af Hr. Blumen? 

bach, og sindes paa den ostlige Kyst af Nye-Holland, 

den
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den er en egen Jordart, som ei oplofts af andre Syrer 

end Saltsyren, og bundfældes deraf ved meget tilgy- 

det Vand; Oplosningen i Syren finder ei Sted Uden 

ved den Grad af Hede, hvorved Syren koger; den 

smelter i stærk Ild.

Denne Jordart saa velsom Zirkonjorden og Dia- 

rnantspat-Iorden ere t Folge Hr. Klaproths nyeste 

Forssg, dragne i Tb-ivl at vme srrffilte eller egne 

Zordarter.

Herr Ruprecht og flere Chemister troede ved For- 

sog, anstillede i Aaret 1790, at have erfaret, at Jord

arterne vare halvsyrede Metaller, og atdekundebrin- 

ges i deres metalliske Skikkelse igien; dog nyere og 

noiagtigere Forjog, anstillede af Hr. Klaprvth og flere, 

have beviist Urigtigheden heraf.

Metallerne.

§. 201.

Metallerne besidde en tgen Glands, ere me- 

get svære, ganske ugiennemsigtige, smelte i Ilden, 

og antage smeltede i Leer eller Glaskar en convex 

Overflade. Hidindtil har man ei kundet adskille 

Metallerne i deres Bestanddele, endffiont man maa- 

stee ikke desmindre kan anses dem som sammensatte. 

Man tiender nu nitten forskiellige Metaller, nemlig: 

i) Platina. 2) Guld, z) Solv. 4) £) 

selv. 5) Blye. 6) Kobber. 7) Jern, s)

Tin. s) Zink, lo) Bismuth. ii)Nikel.
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1 2 )  S p i d s - G l a ; w s  e l l e r  A n t i m o n i u m .  1 3 )  A r 

s e n i k .  1 4 )  K o b o l t .  1 5) B r u u n s t e e n .  1 6 )  

V a n d b l y e . 1 7 )  T u n g s t e e n . i g ) '  U r « n L t .  

1 9 )  T r t a n e r t z /  s o m  a l l e r f t r s t e r  f u n d e t  i  M e n n k a n  

r  C o m v a l l i s ,  o g  d e r f o r  e r h o l d t  N a v n e t  M e n a l ' a -  

f l t t ,  m e n  v e d  n e i e r e  U n d e r s s g e l s e r  b e f a n d t e ö  a t  v c e r e  

L i r a « /  b l a n d e t  m e d  J e r n  ( J e m - T i t a n ) .

§ .  2 O 2 .

A l l e  d i s s e  M e t a l l e r ,  G u l d ,  S o l v  o g  P l a t i n a  

a l l e n e  u n d t a g e n ,  t a b e  i  I l d e n  d e n  d e m  e g n e  m e t a l 

l i s k e  A n s e e l s e ,  G l a n d s ,  o g  S a m m e n h c e n g  e l l e r  C o h æ -  

s i o n ,  o g  f o r v a n d l e s  d e r v e d  i  m e i a l l i f f e  H a l v s y r e r  

( o x y d e s )  e l l e r  f a a  k a l d t e  M t t a l k a l k e ,  h v i l k e  v e d  e n  

f o r s g e t  G r a d  a f  H e d e  e n t e n  f o r v a n d l e s  i  G a s  e l l e r  o g  

b l i v e  t i l  m e t a l l i s k  G l a s  a f  f o r f k i c l l i g  F a r v e ;  i  d e n 

n e  T i l s t a n d  h a v e  d e  m e r e  a b s o l u t ,  m e n  m i n d r e  s p e c i 

f i k  V c e g t ,  e n d  i  d e r e s  m e t a l l i s k e  T i l s t a n d ,  ( 1  H ( «  

f e n  d e  k a l d e s  R c g n l m ^ e  M e t a l l e r ,  r e g u l i ) ,  f o n  

d e l s t  d e n  u n d e r  F o r s y r i n g e n  ( e l l e r  F o r k a l k n i n g e n )  i n d -  

g a n g n e  F o r b i n d e l s e  m e d  S u u r s t o f s e n  ( o x y g e n e ) ,  a f  d e n  

a t m o s p h æ r i f f e  L u f t ,  h v i l k e n  F o r s g e l s e  a f  V æ g t  d e  a f  

s a m m e  A a r s a g  t a b e  j g i e n ,  n a a r  S u u r s t o f f e n  v c d J g i e n -  

s t i l l i n g e n  a f  M e t a l l e t ,  k a n  f o r b i n d e  s i g  m e d  e t  L e g e m e ,  

t i l  h v i l k e t  d e t  h a r  m e r e  B c f l æ g t m n g  e n d  t i l  M e t a l l e t ;  

d e t  d e r r i !  t j e n l i g s t e  M i d d e l  e r  F o r e n i n g  a f  d e n  m e t a l 

l i s k e  H a l v s y r e  m e d  K u l ,  d a  K u l s t o f f e n  v e d  d e n  b c h s -  

v e n d e
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vende Grad afHede iridgaaer Forbindelse med Snur- 

stoffen og danner kulsuur Gas (gas acide carbonique), 

hvorved Metallet igien erholder sin Glands oq metal

liske Udseende (§. 177). Aarsagen hvorfor Metallet 

ved at udsættes for Ilden indgaaer Forbindelse med 

Sunrstoffen af den atmosphæriske Luft, er Suurstof- 

fens stsrre Beflcrgtning (§. 54) til Metallet end til 

Varmestoffen, hvorfor den forlader den akmosphæri- 

ste Luft og forbinder sig med Metallet, saasnart Sam

menhængs-Kraften imellem Deelene af Metallet ec 

formedelst Varmestoffen saa meget svækket, at disse der

ved ere i Stand at indgaae ny Forbindelser; dersom 

SuurstoffenS Bcflæqrning til der forsyrede Metal et* 

ringere end fom ril Varmestoffen (f. Ex. i O.vcegsolv- 

Halvsyrerne), da behoves ei andet til at reducere Halv

syren, end at udsætte den for en stcerk Grad af Hede, 

den vil da igien fremstille sig som Metal, og Snur- 

sloffen, som forlader Metallet og indgaaer Forbindelse 

med Varmestoffen, vil fremkomme som Suurstofgas.

Aarsilge« til Metallets Forbindelse mcd Suur- 

stoffen ved Hiclp af Varmen, og SuurstoffenS Adskil« 

letfe igien fra det famine Metal ved Hielp af Varme, 

maa soges i Metallets forffiellige Beskatnings-Grad 

til Suurstoffen, i Folge den forDellige Varmegrad 

eller Temperatur, fom Metaller udsættes for.

M De
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De Metaller, hvis Besiægtningtil Suurftoffen 

er stærkere end til Kulstoffen, kunne ved vores nu væ

rende Kundskaber ci reduceres eller fremstilles i den 

metalliffe Skikkelse*

§- 203.

Ved Forsyringen erholder Metaklet mere eller 

mindre Tilvcext i Vcegt, alt som det har forbundet 

sig med mere eller mindre Snurstof. I Folge den 

Egenskab ar forsyres eller forbrændes ved Heden, ind-- 

deeles Metallerne i cedle, hvortil henhorer de tre oven

for førstnævnte, og denMe Metaller, som indbefatte 

de Bcriqe (§. 201). Af disse sidsie ere noglcs B-- 

slægtning tilSunrstossen endog saa stor, ar de vise sig 

fom fuldkomne Syrer, saaledes som Arsenik-, Molyb- 

den- og Tnngsteensyre. I Henseende til Metallernes 

mere og mindre Smeltbarhcd, famt Strækbarhed 

(ductih'tet) eller Sprodhed, inddeeles de af nogle 

(fflsnr urigrigen benoevnt) i hele og halve Metaller, 

de fsrste indbefatter de 8 fsrstnorvnte, de sidste derimod 

de evuge (K. 221).

§. 204.

Alle Metaller oplsscs i Syrerne, og besinde 

sig deri r samme Tilstand som den, i hvilken de bringes, 

naar de udsattes en stcerk Grad af Hede, det er, de 

forkalkes, eller rigtigere sagt de forføres. Metallerne 

oplsses eii Syrerne uden formedelst deres Beflcrgtnirig 

til
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til Suurstoffen, og af den Aarsag oplofts eet Metal 

lettere end det andet.

Ved enhver Oplesmng af et Mefal i en Syre, 

indgaaer Metallet Forbindelse med Suurstoffen, og 

Uden denne Forbindelse, eller med andre Ord, uder; 

Metallets Fvrsyrning, eller Forandring til metallisk 

Halvsyre, kan ingen metallisk Oplosning finde Sled; 

Suurstoffen, som Metallet hertil behover, rager det 

eilten fra Syren selv, eller fra Vandet, som er i Syren, 

eller fra Atmosphären.

Adskilles Syren i sine Bestanddcele, da bliver 

enten den ene Bcstanddeel af Syren frie, som af 

Salpetersyren, Salpeterstoffen; eller og bliver Sy

ren selv, ved at beroves en Deel af sin Suurstof, i 

Foreening med Varmestoffen frie.

For Ep. Salperhalvsyrliggas (Salpeter - Luft), og 

svvvelsyrlig Gas (Mtriolsyre-Luft), som udvikler sig 

ved metalliske -Oplosninger i Svovel- og Salperer» 

syrer.

AdMlles Vandet i sine Bestanddcele ved Me

tallet, da Udvikles Vandstofgaö (gas hydrogene), 

Syren bliver uadffilt, og er i Stand, efter Oplesnin- 

gen af Metallet, at mætte ligesaa meget Ludsalt som 

forinden Oplosningen.

For Ex. ved Oplosning af Jem eller Zink i Svor 

yelsyre (Vitriolsyre).

M 2 Tagey
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Tager Metallet derimod Sumstoffen, med hvil

ken den forbinder sig, af Atmosphären, da bliver saa- 

ve! Syren som Vandet uforandret.

Hor Ex. Kobberets Oplosning i Eddikesyre.

Der gives metalliffe Oplosninger, ved hvilke 

saavel Syren som Vandet, formedelst Metallers For- 

syrning, adskilles i deres Bestanddeele; Aarsagen der

til er Metallers stærkere Beflcegtning til Sunrstoffen 

end dennes til Syrens og Vandets anden Bestand- 

deel, samt den store Mængde Sumstof, fom Metallet 

behever til sin Forsyring.

Dette Lemerkes ved Tinnets Oplosning i Salpen 

tersyre, hvorved Tinnet forbinder sig saavel med 

Suurstoffen af Salpetersyren som af Vandet; Sal

petersyrens herved friblevne Salpeterstof indgaaer 

Forbindelse med den af Vandet friblevne Vandsiof, 

og danner Ammoniak (§♦ 190), hvorfor der ei ud

vikler sig nogen Gas af Oplosningen. Ammoniaken 

bemerkes, saasnart i Oplosningen bringes enten rem 

Kalkjord etter rem Potaffe.

Ved Metallernes Oplssuing i de vegetabilisse 

eller Plantesyrer, adskilles Syren ikke i sine Bestand

deele ; fordi Suurstosfenö Beflætgning til Syrens ovri- 

ge Bestanddeele er stackere end til Metaller, hvilket 

derfor under Oplosningen tager Suursioffen, fom det 

Hehever ril fin Forsyring, staden armosphariffe

Lust,
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Luft, eller og fca Vandet, som indeholdes i Syren; 

af den Aarsag udvikler sig ved de metalliske Oples- 

ninger i Plantesyrerne, enten siet ingen Gas, eller og 

stedse Vandstofgas.

§♦ 205- '

Da til enhver metallisk Oplosning' ndfordres 

Metallets Forbindelse med Suurftoffen (§. 204), eller 

dets Forsyrning (det er at sige Metallets Forvandling 

til metallisk Halvsyre (Metalkalk) (§. 202), forinden 

at der kan oplofts i Syren, saa folger deraf, at Suur- 

ftoffen maa ved de metalliske Oplosninger ansees som 

Forbindnings- Middelet imellem Metallet og Syren, 

og forffiellige Phcrnomener, som bemerke- ved de mes 

talliffe Oplosninger, hvilke ellers ikke let knnde for

klares, blive nu let forstaaelige.

Saaledes indftes, hvorfor ved nogle meralliffe Op- 

lssninger bemerkes Opbrusning, ved andre derimod 

ikke; thi i det fsrsie Tilfælde foreener Metallet sig 

med SuUrstoffen enten af Syren eller af Vandet, og 

disses anden Bestanddeel fremkommer nu i Gasffik- 

kelse; i det gildet Tilfælde derimod tager Metallet 

den fornsdne Suurstof fra den atmospæriffe Luft, og 

saavel Syren som Vandet i Syre^ blive nu uadstilte 

(§. 204).

Hvorfor alle metalkiste Halosyrer oplsses i Syrer- 

ne uden Opbruse«; tyl da Metallet allerede er før/

M 3 syret.
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syret, ffeer her ingen Adffillelse hverken imellem 

Syrens eller Vandets Besianddeele.

Hvorfor alle Metaller oplsses uden Opbrusen i den 

oversyrede Kogsaltsyre (§. 178)/ da Metallet herved 

foreener sig med Syrens overflsdige Suurstof, vg 

forandrer derved Syren i den almindelige Kogsaltsyre, 

hvori den derved fremkomne metalliffe Halvsyre nu 

op le se s.

Hvorfor forffiellige Metaller, som i den metalliffe 

Tilstand aldeles ikke ere i Stand at oplofts i en Sy/ 

re (f. Ex. Guld, Solo, Qvcegftlv, Blpe i Kogsalt- 

syre) oplofts lettelig og uden Opbrusen deri, som 

metalliske Halvsyrer eller MeLalkalke; thi da disse 

Metallers Besiergtning til Suurstoffen ikkuns er meget 

ringe, ere de ei i Stand at adskille enten Syren eller 

Vandet, som indeholdes deri, i deres Besianddeele, og 

altsaa ere de et heller i Stand at indgaere Forbindelse 

med Suurstoffen eller at forandrestil metalliffe Halv- 

syrer, hvilket er uomgiengeligt fornsdent, naar -e 

siulle vplsses i Syren.

§. 206.

Da Metallet oplofts af Syren, saasnarr det 

har formier sig saameget med Suurstoffen, at det er 

bleven til meralliff Halvsyre, fordi Metallets Befloegt- 

niug til Snurstoffen nu er mindre end til Syren; 

men Metallers Beflcrgtning til Suurstoffen er forffiek 

lig i Felge den forffiellige Varmegrad eller Tempera

tur,
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tur, som Oplssningeu udsættes for, og Metallets Be- 

slægtning til Suurstoffen voxer i Forhold til Varme

gradens Srsrrelse, saa folger deraf, at Metallet, som 

i Syren udsættes for en forhoret Varme, indgaaer 

Forbindelse med en stsrre Mængde Suurstof og mat

ter sig dermed, saa-det af den Aarsag ikke kan^sploseS 

t Syren, eller dersom det har vænt oploft deri, da 

bundsiyrtes det under disse Omstændigheder deraf, 

hvilket sidste ligeledes finder Sled ved alle metalliffe 

Oplosninger, som udsættes for Luften, da Metallet 

derved overmcettcs med Suurstof af den almofphæriffe 

Luft. Af Metallernes forfkiellige Beslcegtning til 

Suurstoffen, og Metallernes Egenskab ikke at kunne 

være oploste i Syrerne, uden naar de ere forsyrede til 

en vis bestemt Grad, folger, at er Metal, som lægges 

i en metallist Oplosning, maa, naar dets Beflægr- 

ving til Suurstoffen er stsrre end det oplsste Metals, 

bersve delte sidste sin Suurftof, og i dets Sted oplo

fts i Syren; det forhen oplsste Metal bundfældes 

derved med mere eller mindre metalliff Glands og 

Anseelse, eftersom det er mere eller mindre ved det sidst 

tilkomne Metal berovet Suurstoffen. Metallerne 

bundfældes ligeledes af Syrerne, i hvilke de ere oploste, 

ved Ludsalre eller Jorde, formedelst Syrens storre 

Befleegtning til disse end til Metallet; men da de ei 

bereve Metallet Suurstoffen, kan Meiller ei heller

, M 4 igien-
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igientage sin metalliske Anseelse, og det bundfældes 

derfor fom metallisk Halvsyre (eller Metalkalk).

Mineralff Purpur, Knaldguld, Blæk og Berliner- 

blaa, Solvtræet, BlyetriveL, TintræeL, Jernets For- 

kobbring i svovelsuur Kobber-Oplosning (Vitriol- 

Oplosning) , sympathetiske Blække o. s. f. z ere alle 

Produkter, fremkomne formedelst det tilkomne Legems 

sisrre Besiergtning til Suurstossen, end dennes Besicrgt- 

ning til det i Syren vplosie Legeme (§. 54).

§. 2O7.

Næsten alle Metaller ere i Stand at indgaüe 

Forcemng med hinanden ved Smeltningen; man be

merket herved, at nogle blive haardere, nogle derimod 

mindre rette end for, nogle smeltes lettere, andre der

imod vanskeligere end for.

For Ex. Blandingen af Bly, Tin og Bismuth, som 

smelter i kaagende Vand, alle Amalgamer/ Guld og 

Sslolegeringer, Brontze, Tombak, Messing, Printz- 

meral/ Semllor, Klokkemetal, Argent-haché.

Syrerne.

§. 208.

Syrerne henhere til de fornemste Oplssnings^ 

midler for alle Legemer; de fremkomme alle ved For

bindelsen af Suurstoffen, med een, enhver Syre egen

Basis,
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Basis; de have en dem egen Smag, som kaldes sum; 

de besidde den Egenskab, at forandre Farven af Plan

ter, saalcdes farve de nogle blaa Plantestoffe rode og 

ophoie den rede Farve af andre Planter. Egentlig 

kunne Syrerne er henregnes imellem de enkelte Lege

mer, eller de, som et videre kunne oplsses i Vestand- 

deele, da vi veed, at mangfoldige af dem bestaae af 

en, enhver af disse, egen Grundstof, forenet med Snur- 

stoffen, og vi, da de alle yttre de samme Virkninger, 

af Den Aarsag kunne være berettigede, at ansee dem alle 

fom bestaaende af lige Bestanddeele, nemlig: et ftmrt- 

blivende Legeme, eller Grundlægget af Syren, og et 

suurtgisrende Vcrsen, eller Snursteffen; saalcdes vide 

vi, ar Svovelsyren (Vitriolsyre) bestaaer as Svovel- og 

Snursteffen (oxygene) (§. 178» §. 183); at Salpe

tersyren bestaaer af Salpettrstostcn (azote), og Siiur- 

stoffcn (§. 180); at Kulsyren bestaaer af Kulftoffen 

(carbone), og Suurstoffen §. 181); at Phosphorsy- 

ren-bestaaer af Phosphor og Suurstoffen (§. 175) 

(§.184); ctt Arseniksyren, Tungsteensyren og Vand- 

blyesnren (molybdene Syre) bestaae as Arsenik, Tnng- 

steen og Vandblyemetallet i Foreening med Suur

stoffen; derimod have vi forffiellige Syrer, hvis 

Grundstoffe ere os ganske ubekiendte; saaledeg vide vi 

mttt videre om Saltsyren, Boraxsyren, Flusspachsy- 

ren, end at de indeholde Suurstoffen, men deres an-
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den Bestanddeel, det egentlige suurblivende Væsen 

(radical munatique, radical Borare, radical Sparhique), 

er 06 hidindtil endnu ganffe uoekiendt, oq af den Aar- 

sag kan Syrerne cndnn ansees som enkelte Legemer, 

hvilke ndkrceve Naturkyndiges ftorste Opmærksomhed, 

for derved ar kunne opdage, og lcrre at tiende deres 

Bestanddeele.

Herr Girtanner anseer Vandstossen fom Saltsy

rens Radical, og Herr Armet, en fran ff Chemist, 

troer ved Forjog at have opdaget Zinken som dens 

Radical; dog saadant udfordrer notere Underssgelse 

og Forsogenss ofte Zgientagelse.

§. 2O9.

Syrerne inddeeles i de Mineralske, Plattte- 

09 Dyriffe Syrer; dog udqiore de to sidste sam

mensatte Legemer, og henhere derfor aldeles ei iblandt 

de enkelte Legemer; af de mmeralffe Syrer anma-r- 

kes: i) Svovelsyre (Vitriolsyre), 2) Salpetersyre, 

3) Saltsyre, 4) Flusspachsyre, 5) Boraxsyre; 6) 

Arseniksyre, 7) Navsyre, g) Tungstecnsyre, og 9) 

Vandblyesyre.

§. 2IO.

Foruden disse ovenberorte Grundstoffe, nntas 

zeS endnu (i Folge den «ldre Chemie) et eget Vcrsen, 

som
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som Laldes, Phlogiston eller brandbart Vasen; 

denne Stof ansees som en Bestanddeel af alle de Le- 

gemer, som kunne tændes, og som Aarsagen, hvorfor de 

brænde; af samme Aarsag skal de Legemer, som have 

mistet denne Stof, ei kunne antændes, sorindende paer 

een eller anden Maade i gien ^ave erholdet samme. 

Phlogiston ansees som udbredt i alle tre Naturriger, 

som Aarsagen til Glandsen,tilHaardhed§n, oqLrtrttk- 

barheden af Metallerne; som Aarsagen ril desorskiel- 

lige Legemers forskiellige Farver, Smag og Lugt; 

fom den fornemste Aarsag til al Livs Underholdning, 

og som igien forladende de dyriske Legemer ved Udaanv- 

ningen, ved Uddunstningen, saavelsom paa andre Veie, 

for derefter igien at foreene sig med Atmosphären; 

der ansees fremdeles som Aarsagen, hvorfor Metaller

ne saavel i Ilden som ved Oplosning i Syreene miste 

deres Glands, og forandres i jordagtlge Legemer, mø* 

talliske Halvsyrer eller faa kaldte Metalkalke, samt 

derved tiltage i V«gt, ved det at de miste deres Phlo

giston^ ligesom disse Metalkalke igien tabe den erhowte 

Foregelft as Vcegt, naar de paa nye bringes i deres 

metalliske Skikkelse, ved det, at de igien erholde deres 

tabte Phlogiston; og altsaa ansees Phlogiston uden 

Tyngde og fom absolut let, eller meget mere som nega

tiv tungt. Det befindes i Legemerne, enten i en bUN-

fcen , og da kan samme paa ingen Maade 

frem-
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fremstilles for San-dscrne og giores palbabel, eller og 

i fvi z og da forlader det Legemerne som Lys 

og Varme. Tilhængerne af denne Theorie, ester 

hvilken alle chemiffe Operationer og Phcenomener for- 

klares med Hensyn paa dette egne antagne Væsen, 

Miondt denne Forklaringsmaade efter mine-Tanker er 

»lindre naturlig og fattelig end den af de nyere franske 

Chemiker udtænkte og antagne Theorie), kaldes Slah- 

li(tncr ester Stsihl, som den forste, der antog Phlo

giston. De bære ogsaa Navn af Phloglstiker eller 

Tilhængere as Læren om Phlogiston, for derved at 

stille dem fra Tilhængerne af den nye franske chemi

ffe Theorie, hvilke kaldes Antiphlogistiker. Efter 

mine Tanker er den Phlogiston tillagte negative Tyng

de eller absolute Lethed, en saa ufattelig og imod alle 

andre bekiendte Naturlove sa<r stridende Egenskab, at 

den amiphlogistiske Theorie allene afben Aarsag maa 

vinde i Sandsynlighed, saa meget mere som allePhcr- 

nomener forklares ester denne Theorie paa en ligesaa 

let som sandsynlig Maade, og som ovenanførte Grund

stoffe (ffwndt en Deel decqf ligesaa lidt som Phlogiston, 

kan fremstilles for Sandstene), ikke destomindre dog 

kan bevises, da enhver Forandring i Legemernes Sam

mensætning, hvad enten den er frembragt ved >en til

kommen nye Grundstof, eller ved en Grundstofs Bort

gang, kan gisres sandselig, ved tiltaget eller aftaget 

noiagtig Vcegt. Som
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Som Beviis, at det hypothetiff antagne Phlogis 

ston, eller det brændbare Væsen r ikke kan være Aar

sage» til de forstiellige Virkninger, fom der tilffrives, 

og i Særdeleshed ikke til Metallernes Glands f lige- 

saa lidt som dets Bortgang er Aarsagen tll Metallernes 

Forsyrning (eller saa kaldte Forkalkning), men at dette 

sidste allene finder Sted fokmedelst Metallets Foree- 

ning med Suurstoffen/ som Metallet tager enten fra 

Syren eller fra Vandet i Syren eller og fra den at* 

mosphærijke Luft (§. 204), anfsres her folgende tven

de af Herr Giobert angivne Forsog.

Man gyde Kogsaltsyre paa Jernfiilspaan/ hvorved 

Vandstofgas (brændbar Luft) vil udvikle sig, og Jer

net oplofts i Syren; man giennemsie dernæst Oplos

ningen, og udstrtte den for en langsom, men tilsidst 

meget hlrftig Ild, saa erholdes ugiennemsigtige glatte 

glindsende smaae Skiver, som have alle metalkiste 

Egenstaber, og som ved nsiere Underssgelse vise sig 

fom fuldkommen metallisk Jern, hvilket nærmer sig 

Staalet. Ded at antage med Tilhængerne af Læren 

om Phlogiston, at Zernet i dette Forsog havde afgi

vet sit Phlogiston under Oplosningen i Syren, og 

derved frembragt Vandstofgas, saa spsrges, hvorle

des har det da igienfundet sit Phlogiston z siden her 

intet andet Legeme er tilbragt, som har kundet afgi

ve det, og det ikke destomindre viser sig med den me

talliske Glands og tze Egenskaber, som Phlogiston allene 

skulde Aarsagen tit? Hvor meget lettere forkla

res
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res ikke dette og alle lignende Ph«nometter efter ben 

antiphlogistiffe Theorie? Iernet adffiller Vandet, som 

er i Syren, i sine Bestanddeele, hvoraf den eene, nem# 

lig Vandstoffen, fremkommer som Vandsiofgas, og 

den anden, nemlig Suurstoffen, forbinder sig mod Jer- 

vet, hvorved dette forvandles Lil metallist Halvsyre r 

og derfor nu oplyses i Syren (§. 206); udslettes beti# 

«e Oplosning for en betydelig Jldgrad, da forlader 

Suurstoffen Iernet (fordi dets Beflægtning ved en for- 

höiet Temperaturs. 202) er fiørre til Saltsyrens Ra- 

dikal (h. 228) og til Varmestoffen end til Iernet), og 

Jernet igienrager derfor sin meLattisse Glands og 

Anseelse.

I et Glas, som ved et Ror er forbundet med det 

pneumatiske Apparat, kommes Arseniksyre og deri 

Jernfiilspaan, hvilket dernæst udsættes fpr Ilden; 

Jernet opløses fuldkommen i Syren, doguden at her- 

ved udvikles nogen Gas ( og paa Bunden af Glasset 

findes Iernhalvspre, og hviid Arsenikhalvsyre (Jern- 

kalk og Arsenikkalk). Dette Forssg kan ikke vel for

klares i Fslge Livren om Phlogiston, da Iernet, som er 

Lleven til Zernkalk, stal have tabt Phlogiston, hvilket 

maa være optaget af Arseniksyren, siden intet andet 

Legeme har berort Iernet, men Arseniksyren, er bedt 

at »modtage det, ligeledes bleven tit Metalkalk, og 

altsaa maatte Phlogiston her, ved at forlade et Lege- 

rne, og ved at forbinde sig med et andet, have frem

bragt een og den samme Virkning paa begge Legemerne, 

hvilket
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hvilket synes unaturligt. Ester den atttiphlogrsiiffe 

Lære kunne Legemerne antage en fsrffrellig Grad af 

’ Syrning, og i Folge deres Forbindelse med Suurstof- 

fen vise de sig som halv eller ufuldkomne Syrer/ som 

fuldkomne Syrer, og som oversyrede Syrers. 178); 

i ovenstaaende Forsøg er Iernets Beflægtning til 

Suurstoffen stærkere end dennes til Arsenikhalvsyren, 

af den Aarsag forlader Suursioffen i Syren denne 

sidste og forbinder sig med Jernet, hvilket herved bli

ver til Jernhalvsyre (§. 202. §. 204), da derimod 

Arseniksyren, som herved bersves en Deel Suurftof, 

forandres til Arsenikhalvsyre.

§. 211.

Ved Foreeningen af de ovenanførte enkelte 

Stoffe eller Bestanddeele, og deres Sammensætning 

i forffiellrg Forhold imellem hinanden, fremkomme i 

alle tre Naturriger de mangfoldige os bekiendre sam< 
mensatte Legemer. Saaledes fremkomme i Mi« 

ncralriget de forffiellige og mangfoldige uorganiffe 

Legemer, som:

a) Neutralsalte.
Ved Foreeningen af et Ludsalt Med en mine^ 

ralsk Syre, hvilke Salte i Felge de forffiellige Sy

rer eller Ludsalte, hvoraf de bestaae, have scer- 

ffilte Figmer og yttre forffiellige Egenffaber. Saa« 

ledes giver:

Svose!,
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Svovelsyre (Vitriolsyre).

used Plante- 

Ludsalt.

- Mineralsk 

Ludsalt.
- flygtig Lud

salt.

Nye Navne.

Sulfate de ko
ralle.

Sulfate de Son
de,

Sulfate ararno- 
niacal.

Svovelsuur 

Potaske.
Svovelsuur 

Soda.
Svoveltuur 

Am ur o utak.

Gamle Navne, 

vitrioliseret

Vtinsceen. 

Glaubersalt. 

Glaubersal- 

miak.

Salpetersyre.

med Plante» 

Ludsalt.
s Mineralsk 

Ludsalt.
- flygtig Lud

salt.

Nitrate de Po
ta fle.

Nitrate de Son
de.

Nitrate ammo* 
, niacal.

Salpetersuur 

Potaske.
Salpetersuur 

Soda.
Salpetersuur

- Ammoniak. 

almindeligSal- 

peter.
Rbomboidnlsk 

Salpeter.
flammende Sal

peter.

med Plante- 

Ludsalt

- Mineralsk 

Ludsalt.

- flygtig Lud- 

salt.

Kogsaltsyre.

Kogsaltsuur 

Potaske,

Kogsaltsuur 

Soda.
Kogsaltsuur 

Ammoniak.

Muriate de Po-
1 taffe.
Muriate de Sou* 

de.
Muriate ammo- 

niacal.

Dtgestivsalt.

almindelig

Kiokkeusalt.

almindelig Sal- 

miak.

Boraxsyre.

med Plante- 
Ludsalt.

- Mineralsk 
Ludsalt.

Borare de Po- 
tafTc.

Borate de Son
de.

BorarsuurPot- 
affe.

Borarsuur So
da.

Borar.

b) Mi ddelsalte.
Af Middelsalte eller de Legemer, fremkomme 

ved Forening af de mineralske Syrer med de enkelte

Jorde, anføres her folgende:

med Kalkjor

den.
- Leerjorden.

- Talk eller 
Bitterjord.

- Tungjvrd.

Svovelsyre (V i t r i o l sy r e).

Sulfate de 
Chaux.

Sulfate d'alumi- 
ne.

Sulfare deMag- 
nefie,

Sulfate de Ba
ryts,

Svovelsuur 

Kalkjord.
Svovelsuur 

Leerjord.

SvovelsnurTalk 

ellerBitterjord 
Svovelsuur 

Tungjord.

Gil'6, Alaba

ster, Selens

Alun.

Engelsk Salt.

Tungspats).

Salpe-
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med Kalkjordcn.! Nit rate cnlcait'e.

-Nitrate dc Mag- 
! nefic.

- Talk eller 
Bitterjord.

- Tungjord.

Salpetersyre.

Nye Navne.

Salpetersuur 
Kalkjord.

Salpetersuur 
Talk eller 
Bitterjord.

Salpetersuur 
Tungjord.

Nitrate de Ba-

Gamle Navner 

Kalksalpeter.

Salpetersuur 
Bittersalt.

Tungjordlg 
Salpeter.

»ned Kalkjord.

- Lungjord.

Galt

Muriate calcai
re.

Muriate de Ba
ryte.

syre.

Kogsaltsuur
Kalkjord.

Kogsaltsuur
Tungjord.

Fer Salmiak, 

Tungjordlg
Kogsalt.

med Kalkjord.

medKaikjord.

Flusspat hfpre.

Eluate de ! Spathsuur
chaux. 1 Kalkjord.

Boraxspre.

Borate calcaire. I SSotdXfÜttt 
| Kalkjord.

e. Metalliske Salte.
Af metalkiste Salte eller Legemer, fremkomne 

ved Oplosning af Metal i forfliellige mineralffe Sy

rer , anmrerkes her blot nogle. Saaledes giver

e

S v o vel sy r e

med Kobber.

Zern. 

§mk.s

Sulfate de cui- 
vrc.

Sulfate de ter.

Sulfate de Zinc,

Sulfate Mevcu- 
riel»

Svovelsuur 
Kobber.

Svovelsuur 

Zern 
Svovelsuur 

Zink.
Svovelsunr 

ttvcrgs^ly^

Kobvervlttiolj 

Iernvitriol» 

Ainkvitrlol.

Mineralsk Tur» 

bith.

Sal-
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Salpetersyre.

Nye Navne. Gamle Navne.

med Solv.

- Kobber.

- Qvægsslv.

Nitrate d’är
gert t.

Nitrace de cui- 
vre.

Nitrate Mercu- 
riel.

Salpetersuur 
Solv.

Salpetersuur 
Kobber.

Salpetersuur 

Qvægsolv.

Sslvsalpeter.

Kobbersalpeter.

Qvægsslvsalpe- 
ter.

Kog salts pre.

med Solv.

- Blye.

- Qvcrgselv.

Muriate d’ar- 
genr.

Muriate de 
Plomb.

Muriate Mercu
riol.

!Kogsaltsuur 
Sslv.

Kogsaltsuur 
Blye.

Kogsaltsuur 
Qvægsolv.

Hornselv.

Hornblye.

Sublimat.

De almindeligste Egenssaber af disse tre anftrte 

SliigS Salte, (ihi Syrerne henregnes med Urette 

i Felge den crldre Chemie til Saltene) ere: en egen 

tzrmag, Evne at opieses og at forbinde jig med andre 

Legemer, f«mt uanmndelighed. Eihvert Salt har 

ellers sine egne udmcerkende Egenskaber. Ved Sal. 

te«« bor Syren anfte« fom d-n salkgisrende Substans, 

og de Legemer, mcd hvilke Syren forbinder |ig, fom 

d- saltblivende Substanser, eller som Grundl-rgget 

af Sollen,.

c) De faa kaldte brandbare kcgemer.

Som Naphla, Biergolie, SBicrgtittre, Asphalt, 

Gaqat og Skccnkul; hvis fornemste Bestanddccke for. 

»den de jordagtige Decle, cre Vandstof og Kulstof.

§• SI 2.
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§. 212.

I Planteriget frembringes ved Foreenmgen 

af de enkelte Stoffe, fornemmelig af Vandstoffen, 

Kulstoffen og Suurstoffen, de forffiellige sammen

satte Legemer, hvilke indeholde folgende sammensatte 

Bestanddeele.

1) Gummi eller Slim (le muqueux). 2) Har- 

pixen (la refine). 3) Meel, som iglen bestaaer af 

tre Bestanddeele, nemlig: a) Det egentlige Meel eller 

©tiöelfen (l’amydon); b) en klebrig dyrisk Materie; 

og e) en sinnig sukkeragtig Bestanddeel. 4) væsent- 

lige Plantesyrer, som alle have de samme Grund- 

skosse/ nemlig Vandstof og Kulstof, undertiden ogsaa 

Phosphor forenet i forffiellig Grad med Syrestoffen, 

saaledes som i a) Viinsieensyre) acide tarrarenx) > 

b) Citronsyre (acide citrique), c) SEersyre (acide 

oxalique), 6) Eddikesyre (aeide aceteux), e) ZLble- 

syre (acide malique), 5) den sammensnerpende Stof 

(som i Galæblerne), Galæblesyre (acide gallique); 

6) de milde eller fede Olier; 7) de ætheriffe, væsent

lige/ eller og destillerte Olier; 8) Kampher; 9) de 

brankede eller empyrenmatiffe Olier; og endelig ved 

Forbramdingetl, 10) Asien eller de ildbestandige Deele 

af Planterne.

§. 21Z.
I Dyrnget ere de fornemste af de os bekiend- 

te sammensatte Legemer, hvilke alle »gien bestaae af

N s de
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de enkelte Vestanddeele, nemlig Vandstossen, Kul- 

stoffen, Stmrstoffen, Salpeterstoffen og Phosphor, 

folgende:

i) Gallert (le Gluten), 2) det dyriffe Feedt; 

3) Melken, som iglen bestaaer af a) de olieagtige 

Deele, nemlig Floden eller Smsrret; b) de ost- 

agtige Deele; c) de vandagtige Deele eller Vallen, 

fom indeholder et eget væsentlig ssdtSalt, nemlig 

Melkesukkeret; 4) Blodet, fom ogsaa er sammensat, 

og egentlig er en Halvsyre; 5) Phosphorsyre (acide 

phosphorique), og alle ovrige dyrisse Syrer, som 

a) Myresyre (acide formique), b) Feedtsyre (acide 

febacique) 1 c) Bllvresteensyre (acide lithique), d) 

Silkeormesyre (acide bombyque), e) Blaasyre (aci

de prusfique), f) Mclkesyre (acide lactique), g) 

Melkesukkerspre (acide faccholactique); 6) fiygtig 

Ludsalt; 7) de brankede eller empyreumatiske Olier;

8) Kalkjord. >

O m Sikringen.

§ . 214.

Naar Legemer af Planlerigct, is«r de sedlig 

flimigePlanter, knuse«, kommes derncest i Vand, 

og udsættes en ltliddelmaadig Varme under Berorel- 

sen af den fri atmosphæriffe Luft, da bemærkes efter 

nogen Tid en Forandring i Blandingen og en indre 

Vevn-
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Bevægelse som kalycs Gicrring eller Fermentation. 

Blandingen bliver uklar, der udvikler sig en Mceng- 

de Kulsmirgas (gas acide carbonique), (Fixluft), som 

foraarsager en stærk Skum paa Blandingen; ester 

nogen Tid bliver alting roligt igien, Skummet for- 

gaaer, Blandingen bliver klar, og i Stedet for den 

sode Smag, den havde før, har den nu en vnnagtig 

Lugt og Smag, samt en berusende Kraft« Paa den

ne Maade erholdes Viin, Misd, Al. Gicrring er 

altsaa ikke andet end en Ophævelse af Ligevcegten imel

lem Sukkerets Bestanddeele, Da ingen andre Lege

mer ere i Stand at gaae i Giæcing end Sukkeret, eller 

de, som indeholde Sukker.

Sukker er cn vegetabiliff Halvsyre, som be- 

staacr af Vandstof, Kulstof, og niesten dobbelt faa 

meget Suurstof; ved Gicecingen forener en Deel af 

Sukkerets Suurstof sig med en Deel af Kulstoffen, 

og danner derved den sigudviklendeKulsuurcgas (Fix- 

luft), (endffisnt Snurstoffen af den armosphoeriffe 

Luft, som herved adskilles i sine Bestanddeele, og der

for er uomgiængelig nodvendig ved Gicrringen, ogsaa 

bidrager til den fremkomne Gas); den øvrige Deel 

af Snurstoffen forbinder sig med Vcmdstoffen og Kul- 

stosfen, og udgisr derved den Alkohol, lom bliver tils 

hage i den girerede Masse. Dersom denne saaledes 

giorrede Substans Underkastes sorffiellige igientagne

N 3 sagte
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sagte Destillationer, for derved ot befries fra alle vand

agtige Deele, da erholdes et Fluidum af en meget 

berusende Kraft, en stærk og behagelig Lugt og Smag, 

_som fanger ved en langt ringere Grad af Hede end 

Vandet, bliver ei til Ji6 i Kulden, brænder med en 

blaae Lue nden Rog og Ssed, med et Ord: det be- 

kiendte BrcrndeviM/ Viingeist eller Alkohol, alt 

som det er mindre eller mere befriet fra de vandagtige 

Deele. Bestanddeelene af Alkohol ere Kulstof, Vand- 

stof og noget Vand.

Til Sukkerholdige Materiers Gicering udfordre- 

notwendig, i) Suurstosgas eller den cmnosphærij?e 

Luft som indeholdende denne Gas, 2) en middel- 

maadig Varme fra xo til 15 Grader Reaumur, 3) 

og Vand.

§- 215.
Naar Viingeist eller Alkohol sorenes i lige 

Mængde meden concenkreretSvovelsyre(Vitriolsyre), 

eller enhver anden Syre, og Udsættes en sagte Destil- 

lmion, da erholdes et nyt mærkværdigt Product, som 

kaldes Aelnet' eller NavhthU. Samme har enegen 

behagelig Snrag og Lugt, er lettere end Viingeisten, 

er meget flygtig og foraarsager Kulde ved Bortdunsi- 

ningen; den er Yderst let antcrndesjg og brænder med 

en stærk Flamme, lader sig oplose i Viingeist og til- 

deelö i Vand. Dette ved Viingeist blandet med Sy

rer
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rer fremkomne Product, feter Navn ester den brugte 

Syre, som Svovelsyrenaphtha, Salpetersyre- 

naphtha, Eddikenaphtha, 0. s. f. Naptha er 

derfor ikke andet end Alkohol, forbunden med Suur- 

stoffen af den anvendte Syre, hvorom man kan over

bevise sig, ved det at Alkohol, destilleret forffiellige 

Gange over rod Qvoegsolvhalvsyre (rod Precipitat), lige- 

saa vel giver Naphtha som ved Anvendelsen af en Syre.

§. 216.

Efter den forste Gicering folger udi de Sub» 

flan fer, fem have undErgaaet samme, vcdlige Omstæn

digheder en anden Gicrring; det flydende Legeme bli

ver paa nye »klart, taber sin viinagtige Lugt og Smag, 

saavelsom sin berusende Kraft, bliver suurt, og kal

des nu Eddike. Ved denne anden Gicering udvikler 

fig ligesom ved den forste Gicering en Deel Kulsuurs 

gas, ffiendt i mindre Mængde, og mindre Mdelig 

for Mennestcr og Dyr; den ferste Gicering kaldes 

Vungiming, den sidste Eddikegioering. Man be

mærker ved denne sidste Gicering, dersom den foreta

ges i lukkede Kar, fyldte med Suurstofgas eller wed 

atmosphceriff Luft, som indeholdende denne Gas, at 

Suurstofgasen fortæres; Eddiken er derfor ikke an

der end en Forbindelse af Suurstossen med de flimige 

vg viiuagtige Deele. SU Eddikegicmngen beheves 

N 4 nedven-
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Nodvendig: i) Sliim i de Deele, som skal giære; 

Nærværelsen af den atmofpcrriske Luft, eller Suur- 

stofgasen; og 3) cn middelmaadig Varme fra 180 tit 

520 R.

Formedelst den sig under Geringen udviklende og 

for Sundheden skadelige Kulsnuregas (Lnftsyre), bor 

man ei gaae ind i Kieldere eller andre Steder, hvor 

giærende Sager ligge i Mængde, uden ved et bræn- 

dende Lys forhen at have undersøgt Luften samme- 

sieds, da Lys og Zld ei kan brande t denne Luft.

§» 217.

Foruden disse to soregaaende Forandringer i Lc-- 

gemernes Bestanddeele, ere alle organiske Legemer, 

men især de dyriffe, og de af Planteriget, som inde

holde Salpekerftof, endnu en tredrc Foralldring under- 

kastede, nemlig Forraadnelse. Hertil udfordres 

ligeledes, fom ved de to ferste Forandringer, Luften, 

Fugtighed, og en middelmaadig Varme. Sammcn- 

hoengen imellem Legemets Bestanddeele hcrvcs herved, 

der udvikler sig en til Jndaandning utienlig Luft, Lege

mers Bestanddeele blive flygtige, og give, ved c ti 

egen Lugt, tydelige Spor af et flygtigt Ludsalt; til- 

sldst blive de jordagrige Deele kuns tilbage, i Forening 

»ned noget Kulstof og Jern, ligesom ved Forbrændin

gen. Fvrraadnelsen fremkommer ved det at Ligevceg« 

ten
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ten forstyrres imellem de organiffe Legemers Bestand^ 

deele, som ere Suursios, Kulstof og Vandstos, samt 

Salpeterstof i alle dyriske Legemer og i nogle Planter.

Salpeterstoffen forbinder sig herved med Vand- 

stoffen, danner Ammoniak, og fremkommer i Fore

ning med Varmestoffen som Ammoniakgas; Vand- 

stoffen forener sig med Varmestoffen og udvikler flg 

som Vandstofgas, hvilkeni Folge sin Forbindelse med 

Kulstoffen, Svovelet, eller Phosphoren af Legemet, 

viser sig fom kulholdig, svovelholdig eller phosphor- 

holdig Vandsiofgas; Suursiossen saavel af Lege

met som af Luften forener sig med Kulstoffcn, og 

fremkommer som Kulsuurgas; og saalcdcs raadner 

Legemet ved det ar alle dets Beftanddeele udvikle sig 

i Gasskikkelse, saa at lilsidst ei bliver andet tilbage 

end som de jordagtige Deele. De nævnte Gasarter, 

føm udvikles have den ubehagelige Lugt, som al Zor- 

raadnelse medferer.

Man maa bemcerke, at de Legemer, som ere i 

Stand ril at undergaae alle tve ovennævnte Foran

dringer, stedse begynde ved Viingicrringcn, og at 

Eddikegmringen aldrig kan foregane Viingicmngen.

Midlerne ril at forekomme disse tre Forandrin

ger i de organiffe Legemer, ere just modsatte dem, som

N Z deform
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befordre samme, allsaa Mangel paa Berorelse af 

Luft, Varme og Fugtighed; herved forhindres Ud

viklingen og Fraffilningen af nogle Bestanddeele af 

Legemerne fra de ovrige, hvorved altsaa Sammenhæn

gens eller Cohæsionskraftens Virkning vedbliver i alle 

Bestanddeelene af Legemet.

z Dersom ved Forraadnelsen en af Legemets Be- 

sianddeele fraskilles de ovrige, eller Forraadnelsen ved 

en eller anden Omstændighed forhindres, dog stråledes, 

at en eller flere Bestanddeele kunne forlade de ovrige, 

da fremkommer nye Blandinger, og de tilbagebliven- 

de Bestanddeele indgaae nye Forbindelser i Folge de

res Befloegtning til hinanden; saaledes fandt Fourcroy 

i Aarct 1788 paa Cimetiere des innocents, at af de 

Liig, som laae dybr i Jorden, og til hvilke Luften ikke 

kttnde naae, var Kisdet forvandlet kilen ftedtagrig 

Masse, liig Valcau; man erholver det samme Pro

dukt ved at lægge Kiod enten i Vand eller i Syrer.

I Folge den antagne Theorie, kan dette Phä

nomen forklares ved det, at Satpeterstoffen maaffee 

forfader de ovrige Bestanddeele, og Vandstossen og 

Kulftoffen, som blive tilbage, indgaae neiere Forbin

delse med hinanden (§♦ 182), og danne derved Feevt.

Dm
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Den ny Franste Chemiffe NomenclatUr, over

sat for det danffe Sprog, efter Girtanners 

Nomenclatur for det tydffe Sprog.

§. 218.

1) Enkelte Legemer.

Nye Navne. Gamle Navne.

Lumiere. kysstof. Lys.

C'alorique. Varmesiof. Ildmaterir.

Oxygéne. Sunrstof.

Hydrogene. Vandstof.

Azote. Salpeterstof.

Carbone. Kulstof.

Soufre. Svovel. Svovel.

Ph os ph ore. Phoöphor. Phosphor.

Antimoine. SpidsglandS. Spidsglands-

Arfenic, Arsenik.

konge.

Arsenikkonge.

Uran. Uran. Uranitkonge.

Molybdéne. Molybden. Vandblyekon-

Tung ft ene.
Tungsieen. !

ge.

Tungsieenkon-

Manganefe» Magnesium,

ge.

Bruunsteen-

Nikel. Nr kel.

konge.

Kobbernikel.

Cobil te. Kobolt. Kobolt.

Bismuthe. Vismuth. Vismuth.

Tiran. Titan.

Zinc. Zink. Zink.

Fer.
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Nye Navne. Gamle Navne.

Fer. Jern. Jern.

Etatn. Tin. Tin.

Plomb. Vlye. Blye.

Cuivre. Kobber. Kobber.

Mercure» Qvergsslv. Qva-gsslv.

Argent. Sslv. Sslv.

Or. Guld. Guld.

Platina. Platina. HvttgUld.

Silice. Kieseljord. Kieseljord.

Baryte Lungs ord. Tungjord.

Chaux. Kalkjord. Kalkjord.

Aiumine* Alunjord. Alunjord.

Magnetic.

Strontian.

Talk eller Vitterjord, 

Strontian.

Bitterjord.

Potafle. Potaffe *). Planteludsalt

Sonde. Soda **). Mineralst- 

ludsalt.

Amnwnia- 

que.

Ammoniak. Flygcigtlud- 

salt.

2) Forbindelser med Varmestvffen.

Gas oxygé- I
me. 1

Suursiofgas eller Livsluft. iDephlogistise- 

! ret Luft.

Gas

*) Den gamle Benævnelse Planteludsalt, forekommer mig 
efter Hermbstæds Forsiag, nok saa bestemt som den nye 
Potaske, og fortiente efter min Mening at beholdes for
trinlig for det nye Navn.

**) Dersom Benævnelsen Planteludsalt beholdes, da kunde 
Benævnelsen Mineralskludsalt ogsan vedblive. Hr. Klap
roth som har opdaget at Planteludsaltet saa oste findeS i 
Mineralier, forefla.aer Benævnelserne, Kali og Soda, 
Men for Plante- og Mineralskludsalt.
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Acide

Nye Navne. Gamle Navne.

Gas hydro jVandsiofgas. Brandbar el-

gene. ler inflamma»

Gas azote. Salpeterstofgas.

bel Luft.

Phlogistiseret

Gas ammo- Ammoniakgas.

Luft.

AlcalistLuft.

niaqve

3) Forbindelser med Suurstoffen.

Eau. Vand. Vand.

Acide nitri- Salpetersyre elker fuldkom Salpetersyre.

que. men Salpetersyre*).

Acide ni Salpetersyrlig eller ufuld-

treux. kommen Salpetersyre.

Acide carbo- Kulsyre. Lustsyre, Fip

nique. luft.

Acide ful Svovelsyre. Vitriolsyre.

phurique.

Acide ful- Svovelsyrlig. Flygtig Svo-

phureux. velsyre.

Acide phos- Phosphorsyre. Phosphorsy-
phorique. re.

*) Hr. Hermbstädt foresiaaer at betegne de Navne, som endes 

med ique ved fuldkommen, og de med eux ved Ufuldkom
men, som acide nitrique, acide fulphurique, acide ace- 

tique, fuldkommen Salpeter, Svovel, Eddikesyre; acide 

nitreux, fülphureux, aceteux, ufuldkommen Salpeter, 

Svovel, Eddikesyre; ssulde Udtrykkene Syre og det Syr

lige, ikke i det danske Sprog være i Stand ligesaa bestemt 

at angive stsrre eller mindre Mængde as Smrrstoffm?
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Nye Navne. Gamle Navne.

2o 6

Acide phos- Pho-phor syrlig.

phoreux.

Acide muri- Kogsaltsyre. Saltsyre.
atique.

Acide muria- 

tiquc fur-

Oversyret Kogsaltsyre. Dephlogistise- 

reLSaltsyre.
oxygen e.

Acide Bora- Borarsyre. Boraxsyre.
tique.

Acide fluori- Spathsyre. Flusspath-
que.

syre.
Acide fucci- Ravsyre. Ravsyre.

nique.

Acide aceti- Eddikesyre. Eddikesyre.
que.

Acide ace- Eddikesyrlig.

teux.

Acide rarta- Viinsteensprlkg. Vlinsieensy-
reux. re.

Acide pyro- Sveden Viinsteensyrlig.

tartareux, 

Acide oxali- Syresaltsyre eller Suk- Sukkersyre.
que. kersyre.

Acide galli- Galæblesyre. Galerblesyre.

que.

Acide citri- Citronsyre. Citronsyre.
que.

Acide
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Oxide

Nye Navn». Gamle Navne.

-Acide mali- ZEblesyre. ALblesyre.

que.

Acide ben- Benzoesyre. Benzoesyre.

zoique.

Acide pyro- Brændt eller sveden Tr<r- Tralsyre.

ligneux. syre.

Acide pyro- Brændt etter sveden Slim-

muqueux. syrlig.

Acide cam- Kampherfyre. Kampherfyre.

phorique, 

Acide lacti- Melkesyre. Melkesyre.

quc.

Acide fac- Melkesukkersyre. Melkesukker-

cholactique. syre.

Acide formi- Myresyre. Myresyre.

que.

Acide febaci- Feedtsyre. Feedtsyre.

gue.

Acide prus- Blaaesl-re. Berliner-

fique. blaaesyre.

Acide lithi- Bltrresieensyre. Blæresteensy»

que. re.

Acide bom- Silkeormesyre.

byque.

Oxide d’ar- Arsenikhalvsyxe. Arsenik.

fenic.

Acide Arfe- Arseniksyre. Arseniksyre.

nique,
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Oxide

Nye Navne. Gamle Navne.

Oxide d'u- Uranhalvsyre. Uranttkalk.

ran.

Oxide de Molybdenhalvfyre. Vandblyekalk

Molybdene*

Acide Mo- Molybdensyre. Vandblyesy-

lybdique. re.

Oxide de Tungsteenhalvsyre. Tungsteen-

Tungfteen. kalk.

Acide run§- Tungsteensyre. Tungsteenfy«

{lenique. re.

Oxide de Hviid Magnesiumhalvsyre. Bruunsteen«

Manganefe kalk.

bknc.

Oxide de Sort Magnesiumhalvsyre. Bruunsteen.

Manganefe

n o ir

Oxide de Glasagtig Magnesiumhalv-

Manganefe syre.

virreux.

Oxide de Ni« Nikel Halvsyre. Kobbernikel-

kel. kalk.

Oxide de Co* Graae Kobolthalvsyre. Kobsltkalk.

balte gris.

Oxide de Co- Glasagtig Kvbolthalvsyre. Smalte.

balte vitreux

Oxide de Bis- Hviid Vismuthhalvspre. VismuthMa»

niuthe blåne. gisierium.
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Nye Navne. Bamle Navne.

Oxide de Bis- 

muthe jaune.

Guul Vismuthhalvsyre. Vismuthkalk.

Oxide de 

Bismuthe 

vitreux.

Glasagtig Vismuthhalv- 

syre.

Vismuthglas

Oxide de Med Salpetersyre beredt Sveddriven

Vantimoine 

par l’acide 

nitrique.

Spidsglandshalvsyre. de Spids- 

glands.

Oxide d’an- Med Kogsaltsyre beredt Algarothpul-

timoine par 

l’acide mu- 

riatiqtie.

Spidsglandshalvsyre. ver.

Oxide d an- Opdrevet Spidsglands Spidsglands-

timoine fn- 

blimc.

halvsyre. blsmster.

Oxide d’an- Glasagtig Spidsglands Spidsglands-

timoine vi

treux.

halvsyre. glas.

Oxide de 

plomb de- 

mi vitreux.

Halv glasagtig Blyehalv- 

syre.

Sslvglstte.

Oxide de 

Zinc.

Zinkhalvsyre. Zinkkalk.

Oxide de 

Zinc fub- 

bliriié.

Opdrevet Zinkhalvsyre. Zinkblomstek.

o Oxide
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Nye Navne. Uamle Navne.

Oxide de fer 

noir.

Sort Zernhalvsyre. Iernmoor.

Oxide de fer 

rouge.

Rod Iernhalvsyre. Kolkvthar.

Oxide d’e- 

tain.

Tinhalvsyre. Tinkalk.

Oxide de 

plomb blåne.

Hvidblyehalvsyre. Blyehvidt.

Oxide de 

plomb )au- 

ne.

Guulblyehalvsyre. Massikot.

Oxide de 

plomb rou

ge.

Rsdblyehalvsyre. Msnnie.

Oxide de 

plomb vi- 

treux.

GlasagLigblyehalvsyre. BlyeglaS.

Oxide de 

cuivre rou

ge.

Rsdkobberhalvsyre. Kobberkalk.

Oxide de 

cuivre verd.

Grsnkobberhalvsyre. Spanffgrsnt

Bierggrsnt.

Oxide de 

cuivre bleu.

Blaakobberhalvsyre. Blaakobber- 

kalk.

Oxide de 

mercurc 

noir.

SoptqvLeMlvhalvsyl'e. Æthiops per 

fe.

Oxids
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Oxide de

Nye Navne.

Guulqvargsolvhalhsyre.

Gamle Navne. 

Mineralff

mercurc 

j au ne.

Rsdqvlrgsolvhalvspre.

Turbith.

Oxide de Rod Precipi-

mere ure

rouge.

tat.

Oxide d ar

gent.

Ss-lvhalvsyre. Solvkalk.

Oxide d'or. Gnldhalvsyre. Guldkalk.

Oxide de 

plarine.

Platmahalvsyre. Platinakalk.

4) Halvsyrerne, det Syrlige og Syrerne, som ere 

bragte i Gas Skikkelse.

i Nye Navne. Gamle Navne.

Gas nifreux. Salpeterhalbsprliggas. Salpeterluft.

Gas acide ni- Salpetersyrliggas. Salpttersuur

treux. Luft.

Gas acidc Kulsuurgas. Fixluft/ Luft-

carbonique. syre.

Gas acide Svovelsyrliggas- Vitriolsuur-

fulphureux. Luft.

Gas acide Kogfaltsuurgas. Kogsaltsuur-

muriatique. Luft.

Gas acide Oversyret Kogfaltsuurgas. Dephlogistise-

muriatique retsaltsuur-

furoxygene. Luft.

Gas acide Spatsuurgas- Flusspa th-

fluorique. suur-Luft.

O L 5) D«
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forskiellige Baser eller Grunddecle.

Nye Navne. Gamle Navne.

5) De halvsyrede Metallers Forbindelser med

Oxide d’arfe- Guulsvovlet Arsenikhalv- Operment.

nic fulphu- 

ré jaune.

syre.

Oxide d’arfe- 

nic fulphu- 

ré rouge.

Rodsvovlet Arsenikhals- 

syre.

Realgar.

Oxide arfeni- 

cal de po- 

tafie,

Arsenikhalvsuurt Væxtlnd- 

salt.

Arseniklevev.

Oxide (Tann Graasvovlet Spidsglands- Spidsglands-

in oi ne ful- 

phurc gris.

halvsyre. lever.

Oxide d’an- Rodsvovlet Spidsglands- Mineralker-

timoine fiil- 

phure rouge.

halvsyre. mes.

Oxide d’anti- Guulsvovlet Spidsglands- Spidsglands

moine ful- 

phuré oran

ge.

halvsyre. Guldsvvvl.

Oxide d’anti- Glasagtigsvodlet Spids- Spidsglands
moine ful- 

.phuré vi

rre ux.

glandshalvsyre. glas.

Oxide d’e- 

rain fulph ti

re.

Svovlet Tinhalvsyre. Musivguld.

Oxide
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6) Forbindelse af Syrerne og det Syrlige med

Gamle Navne. Nye Navne.

Oxide de Sortsvovlet ^vKgsolvhalv- Mineralst

mercure ful- syre. Mohr.

phure noir.

Oxide de Rsdsvovlet Qvlrgsolvhalv- Zinnober.

mercure ful- syre.

phuré rouge. /

forffiellige Baser.

Nye Navne. Gamle Navne.

Nitrate de Salpetersuurt Vlrxtlud- Salpeter.

Potafle. salt.

Nitrate de Salpetersuurt Mineral- Tærningagtig

Soude. ludsalt. Salpeter.

Nitrate d’am- Salpetersuurt Ammoniak. Nitruni

nioniac. flammans.

Nitrate d’a Salpetersuur Alunjord. Alumen ni-

lum in e. trofum.

Nitrate de Salpetersuur Tungjord.

Baryte.

Nitrate de Salpetersuur Bitterjord.

Magnetic.

Nitrate de Salpetersuur Kalkjord. Kalksalpeter.

chaux.

Nitrate de Salpetersuurt Jern. Iernsalpeter.

fer.

Nitrate de Salpetersuurt Kobber. Kobbersalpe-

cuivre. ter.

O 3 Nitrate
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Nye Navne. Gamle Navne.

Nitrate de Salpetersurret Qvcrgsolv. s2vægsslvsal-

niereure. peter.

Nitrate d’ar- Salpetersuurt Solo. Solvsalpeter.

gent.

Nitrate de lIalpetersuurt Virxt- eller

Potaffe. Planteludsalt.

Nirrade de Salpetersuurt Minerals

Soudc. Ludsalt.

Carbonate Kulsuurt Planteludsalt. Viinsieensalr.

de Potafle. 

Carbonate Kulfuurt Mmeralss-Lud' Mineralff

de Soude. salt. Alkali.

Sulfate de Svovelsuurt Plante ^Lud- Vitrioliseret

Potafle. salt. Viinsieen.

Sulfate de Svovelslmrt Mineralss- Glanbersalt.

Soude. Lndsalt.

Sulfite de Svovelsyrligt Plante-Lud-

Potafle, salt.

Sulfite de Svobelsyrligt Minerals

Soudc. Ludsalt.

Phosphate Phosphorsuurt Plante-

de Potafle. Lndsalt.

Phosphate Phosphorsuurt Mineralff Sal nativum

de Soude. Ludsalt. urinæ.

Phosphite Phosphorsprligt Plante-

de Potafle. Ludsalt.

Phosphite Phosphorsyrligt Mineralff

de Soude. Ludsalt.

Muriate
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Muriate de 

Potafle, 

Muriate de 

Sonde.

Muriate oxi- 

gené de Po- 

tatfe.

Muriate oxi- 

gené de 

Soude.

Borate de 

Soude.

Borate de 

Potafle.

Eluate de 

Potafle.

Fluate de 

Soude.

Acetate de 

Potafle.

Acetate de 

Soude.

Acetite de 

Potafle.

Acetite de 

Soude.

Tartrite de 

Soude,

Nye Navne.

Kogsaltsuurt Plante-Lud- 

salt.

Kogsaltsuurt Mineralst 

Ludsalt.

Oversyretkogsaltsuurt 

Planteludsalt.

Gamle Navne. 

Sal febrifu- 

gumSylvii.

Kogsalt eller 

Kiskkensalt.

Oversyretkogsaltsuurt Mi

neralst Ludsalt.

Boraxsuurt Mineralsk Lud- 

salt.

Boraxsuurt Planteludsalt.

Borax.

Spathsuurt Planteludsakt.

Spathsuur Mineralfl Lud' 

salt.

Eddikesuurt Planteludsalt.

Eddikesuurt Mineralst Lud

salt.

Eddikesyrligt Plantelud- 

salt.

Eddikesyrligt Mineralst 

Ludsalt.

Viinsieensyrligt Mineralst 

Ludsalt.

O 4

Terra folia* 

ta Tartari.

Sal Seignet- 

te.
Tartrite
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Tartrite aci- 

dule de ko

ralle.

Pyro-tartrite 

dechaux.

Pyro-tartrite 

de Potaffe.

Oxalate aci- 

dule de Po- 

tafl'e.

Oxalate de 

Potafle.

Oxalate de 

Sonde.

Gallate de 

fer.

Gallate de 

koralle.

Mallate de 

Chaux.

Mallate de 

koralle.

Benzoate de 

Chaux.

Benzoate de 

koralle.

Citrate de 

Potafle.

Nye Navne.

Syrligt Viinsieensyrligt 

Planteludsalt.

Sveden Viinsteensyrlig 

Kalkjord.

Sveden Viinfteensyrligt 

Planteludsalt.

Syrligt SukkersuurL Plan- 

Leludsalt.

SukkersuuttPlantelUdsalt.

Sukkersuurt Mineralst \ 

Ludsalt.

Galæblesuurt Plantelud- 

salt.

Galæblesuurt Mineralsk 

Ludsalt.

Wlesuur Kalkjord.

ALblesuurt Planteludsalt.

Benzoesuur Kalkjord.

Benzoesuurt Planteludsalt.

Cittonsuurt Planteludsalt.

Gamle Navne. 

Ci emor Tar

tar!.

Cirrare
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Nye Navne. Gamle Navne.

Citrate de Citronsuurt Mineralsk Lud-

Sonde. salt.

Pyro-lignite Sveden Trarsyrlig Kalk-

de Chaux. jord.

Pyro-lignite Svedent Træsyrligt Plan-

de Potaffe. teludsalt.

Pyro-mucite Svedent Slimsyrligt Plan-

de koralle. Leludsalt.

Pyro-mucite Svedent Slimsyrligt Mi

de Sonde. neralst Ludsalt.

Camphorate Kamphersuurt Plantelud-

de Potaffe. salt.

Camphorate Kamphersuurt Mineralff

de Soude. ' Ludsalt.

Lactate de Melkesuurt Planteludsalt.

Potafle. V

Lactate de Melkesnurt Mineralff Lud,

Soude. salt.

Saccholacta- Melkesukkersuurt Plante

te de Potafle. ludsalt.

Saccholacta- Melkesukkersuurt Mine-

te de Soude. ralff Ludsalt.

Formiate de Myresuurt Planteludsalt.

Potafle.

Eormiate de Myresuurt Mineralst Lud

Soude. salt.

Prusfiate de Blaasuurt Planteludsalt.

potafle*

0 5 Prus-
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Nye Navne. Gamle Navne.

Fnis Hate de Blaasuurt Mmeralss Lud-

Soude» salt.

Sebate dePo- 

ralH.

Feedsuurt Planteludsalt.

Sebate de Feedsuurt Mineralff Lud- ■

Soude. salt.

Lithiate de Blæresieensuurt Plantelud-

Po tafle. salt.

Lithiate de Blæresieensuurt Mineralsk

Soude. Ludsalt.

Bombiate de Silkeormesuutt Plantelud-

Potaffe. salt.

Bombiate de Silkeormesuurt Mineralst

Soude. Ludsalt.

Arfeniate de 

Potaffe.

ArseniksuurtPlanteludsalL.

Arfeniate de Arseniksuurt Mineralff

Soude. z Ludsalt.

Molybdate Molybdæn suurt Plantelud-

de Potaffe. salt.

Molybdate Molybdænsuurt Mineralff

de Soude. Ludsalt.

Tungftenate Tungsteensuurt Plantelud^

de Potafie. salt.

Tungftenate Tungsteensuurt Mineralff

de Soude, Ludsalt.
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7) Forbindelser med Svovel, Phosphor og Kulstof.

Nye Navne. Gamle Navne.

Car bure de 

fer.

Carbure de 

cuivre.

Forkullet eller Kulholdig 

Jern.

Forkullet etter Kulholdig 

Kobber.

Plumbago.

Sulfur c d’an- Svovlet Spidsglands. SpidsglandSr

timoine.

Sulfures al

kalins.

Svovlede Ludsalte, som 

Svovlet Planteludsalt, 

Mineralff Ludsalt/ flygtigt 

Ludsalt eller Ammoniak.

Svovellevere.

Sulfure de 

Baryte.

Svovlet Tungjvrd. Tungjord 

Svovellever.

Sulfure de Svovlet Kobber. Ksbberkies.

Cuivre.

Sulfure de Svovlet Iern. Iernkies.

fer.

Sulfure

* d’huile fixe.

Svovlet feed Olie. iSvovelbal- 

som.

Sulfure Svovlet flygtig Olie eller ZEtherist

d’huile vo

latile.

svovlet ZEtherist Olie. Svovelbal- 

sonr.

Sulfure de 

Nikel.

Svovlet Nikel. Svovel med 

Nikel.

Sulfure'(Par 

gent.

Svovlet Sslv. Svovel m. S. 

Glasertz.

Sulfure
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Nye Navne. Gamle Navne.

Sul fure de 

Plomb.

! Svovlet Blye. Svovel in. B.

Blyeglands.

Sulfure de Svovlet Zink. Blende.

Zinc.

Phosphure Phosphoriferet Guld.

d’or.

Phosphure Phosphoriseret Sslv.

d’argent.

Phosphure 

de fer.

Phosphoriferet Jern. Syderum 

Bergmann.

Gas hydro

gene carbo

Kulhvldig Vandsiofgas. Tung brænd- 

bar Luft.

ns.

Gas hydro

gene phos

Phosphorhvldig Vandsiof- 

gas.

ph oré.

Gas hydro Svovelholdig Vandstof- Svovellever-

gene ful- gas. luft.

phurc.

8) Tillceg.

Nye Navne. Gamle,Navne.

Le muqueux. Slum. Sliim.

Le Gluten. Gallert. Gallert.

Le Sucre. Sukker. Sukker.

Lamydon. Stivelse. Stivelse.

L'huile fixe. Feed Olie. Feed etter ud- 

pressetOlie.

L’huile
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Nye Navne. Gamle Navne.

L’huile vola Flygtig eller ZEtherist-Olie. 5Mherist

til. Olie.

L’arome. Det Lugtende. ApiritusRec- 

tor.

L extrair. Vandagtig Extract. Extract.

La refine. Harpix. 1 Harpix.

L’cxrracto- Vandagtig harpixagtig

refineux. Extract.

Le refino- Harpixagtig vandagtig Ex

extractif. tract.

Fee ule. Scetmeel. Slrtmeel.

Alcohol. Alkohol. Alkohol Rek- 

tificeretViin 

geist-

Ether. Naphtha. Naphtha.

Savon. Feed Garbe. S cede.

Savonule. Lugtende S<rbe.

Acidifier» At syre eller sunrgisre.

Acidifica Forsyring eller Suurgis-

tion. ring.

Acidifiable, Syrbar.

Oxider. Halvsuurgisre eller at halv- 

syre.

Oxide. Halvsyret.

Oxidifiable* Halvsyrbar eller som kan 

halvsyres.

Safes des aci- Grundlægge eller Basis al

des. Syrerne.

Imel-
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Imellem de forffiellige i de nyere Tlder udkomne 

deels oversatte, deels forandrede franffe Nomencla

ture, fortiene især den hos os af Herr Thychsen i 

Kongsberg udgivne danske/ og den af Herr Profes

sor Gren i Halle udgivne tydffe Nomenclatur, at 

erindres.

,■■■< OD > .i

Siette Afdeeling.

O m

V a r m e s t o f f e n .

§- 219.

Ved at nærme os Ilden erholde vi den Folelft, som 

er bekiendl under Navn af Varme, ligesom alle Le

gemer, som bringes i Neerhedrn af Ilden, giennem- 

rrcenges deraf, hvorom vi overbevises, deels ved vor 

Fslelse, deels ved dertil ticnlige Redskaber; vi be

merke herved, at Legemet, det være saft eller flydende, 

Udvider sig til alle Sider, 'og at dets Omfang derved 

foreges. Alt som Legemet igien mister denne erholdte 

Varme (eller med andre Ord, alt som Legemet af- 

kisleö), bemærke vi det6 udvidre Omkreds igieu at af

tage,
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tage, dets ved Varmen fra hinanden bragte Deels 

nærme sig igien hinanden, og naar Legemet igien har 

erholdet samme Temperatur som det havde forinden 

det nærmedes Ilden, da erholder det ^samme Om

kreds og Storrelse som fer.

Bevises med en Blære, hvori haves lidt Luft, hvil

ken holdt over Ilden, udvides og udspandes.

Med Thermometere eller blot smalle Glasror, en- 

dende sig med en liden Kugle, fyldte med Qvwgsslv 

eller Viingeisi: ved hvilke bemerkes/ naar de holdes 

over Ilden, at det siydende fsrst falder, og siden 

mærkelig stiger deri. Aarsagen hertil er, at Glasset 

fom nærmest ved Ilden udvides fsrend Viingeisien 

etter Qvægsslvet, Capaciteten af Kuglen forsierres 

altsaa, og det flydende erholder derved mere Rum end 

det havde før, det maae altsaa synke i Roret; naar 

Varmen derimod vedbliver, giennenttmnger den lige- 

ledes det flydende, dette udvides, og maa derfor stige 

i Roret.

Forflrellige Legemer som hule Glaskugler z VoxkUg- 

ler, 0. f./ hvilke svs-mme paa koldt Vand etter Bræn- 

devun/ synke deri, naar det Flydende er varmt.

En Iern-eller Metal-Cylinder, kan gloende ei gaae 

«giennem samme Aabning eller Ring, som den giorde. 

Da den var kold.

Jerntraad bliver larngere ved Glsdhede. Herpaa 

grunde Pyrometertte eller Hedemaalerne sig.

Heraf
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Heraf indsees, at Uhre som have Iern eller Metal 

Pendelstænger, maagaae langsommere om Somme

ren end om Vinteren i Kulden, siden Pendelstangen 

forlænges ved Varmen. Af den Aarsag indrettes 

Pendelstængerne ved Uhre, som stal gaae rigtig, enten 

af Træt/ Skifer, eller enhver anden Materie, paa 

hvilken Varmen og Kulden et haver den Indflydelse 

som paa Metallet; dog da Fugtigheden virker paa 

disse Legemer, saa ere de Pendeler de bedste, somere 

forfærdigede af to Metaller, hvis Scrækningsgrad 

ved Heden er forstiellig; fom Zern og Messing.

§. 220.

Den formedelst Varmen i Legemerne foraarsa- 

gede Udvidelse tetter sig ei efter Legemernes Ta'thed 

og overalt ei efter nogen bekiendt Lov.

Saaledes udvider Luften sig ved samme Varme, 

baade hastigere og stærkere end Qva'gsslv, Qvargftlvet 

sig derimod mere og hastigere end de Etheriste Olier 

og Vlingeisten, disse igicit hastigere end Vandet, dette 

sig mere eno Olierne, Blyet udvider sig mere end Tin- 

net ved lige Hede, Tinnet mere end Sslvet, Solvet 

mere end Jernet, o. s. v.

§• 221.

Da vi ei fan forestille os nogen Virkning uden 

foregaaende Aarsag, saa maa den i os opkommcnde
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Fslelse ved Varmen, saavelsom den ovenbeffrevne 

Udvidelse ved Varmen i alle Legemerne, ogsaa have 

en Aarsag, og dertil synes vi berettigede ar antage en 

yderst fim, ker, flydende og elastisk Materie eller 

Væsen, som gienncnttrcenger alle Legemer. Dette 

fine Væsen synesi Folge sin Natur, med Nette at kun

de kaldes Varmestof, Varmematerie, Heedema- 

terie (calorique), ester den af de nyere franske Che« 

mikere antagne Navngivelse, for derved tillige at at)x 

fkille den fra Folelsen af Varme.

§♦ 222.

Aarsagen til Varmestoffens Hovedegenskab, 

nemlig, Fiederkrasten, maa seges i dens Natur, og 

den udmerkede Kraft, som Varmestoffen fremfor enhver 

anden oS bekicndt Materie besidder, nemlig den, at 

Udvide alle Legemer, som den bererer. Herr Gren og 

siere Naturkyndige antage en egen oprindelig Kraft 

fom Aarsag dertil, og kalde den expansiv Keaft eller 

Udvidende Krast, ffiom denne Krafts Antagelse eftee 

mine Tanker ikke behoves dertil.

Som en Fslge heraf ere vi berettigede at ansee 

Varmestoffen, eisom et sammcnhcmgende, men me

get mere som et viseret elastisk flydende Legeme, hvis 

Deele formedelst deres Natur ere adffilte, faa at 

Deelene have store Mellemrumme imellem hinanden 

P metz
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med Hensyn paa deres Storrelse, og ere derved satte i 

en saadan hastig Bevægelse, at denne kan ansees som 

rnsiantan, eller fom ingen Tid behovende, endstiendt 

Tiden, som behoves til Varmens og Lysets Bevægelse 

igiennem meget store Rum, dog er kiendclig og lader 

sig maale. Heraf er man i Stand til nt forklare 

ben store udvidende Kraft, som sHarmesroffen udover 

paa alle Legemer, og dens store Elasticitet, i Felge 

hvilken Varmen (Ugesaavel som Lyset) udbreder sig 

efter alle ligelinicde Retninger, som Radii af en Kug

le, fra Centrum imod Peripherien, og ligeledes til

bagekastes eller resleckeres under samme Vinkel, un

der hvilken den steder imod nogen Hindring for dens 

Bevægelse.

Man overbevises herom ved de af Hr. Pictet an- 

givne Forjog. Man bringer en liden Flaffe med 

varmt Vand eller en varm Metalkugle i BrændpUnk- 

ten af et Huulspeil, og bringer ligeledes i Bl'Midpunk- 

ten af et andet lige over for hiint siaaende Brænde- 

speil et meget empfindtligt Thermometer, hvilket 

herved vil kiendelig vise en forsget eller forhoret 

Temperatur.

Ved et Stykke Jis i Brændepunkten af det ene 

Huulspeil, sees det modsatte, hvilket sidste Phcrno- 

men ingenlunde kan ansees som fremkommet ved Re- 

fiexionen af Issen (eller en koldgisrende Materie), da 

det er en Folge af Forffiellen imellem Merngden af 

de
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de Varmedeele som Udstraale eller udstromme fra de 

tvende forffiellrge Legemer, nemlig Iisen og Thermo- 

meteret, som befinde sig i de tvende Huulspeiles 

Brarndepunkte.

Af denne Varmens ligeliniede Bevægelse fol

ger dog ci (ester mine Tanker) at Varmen ikke er 

Tyngde underkastet, endnu Mindre at den er negativ 

tung, da den ligeliniede Bevægelse synes at kunne til- 

strives Hastigheden af Varmens Bevægelse og Lus- 

tens usigelig sterre Tyngde end Varmens, og vi des

uden ci kienbe, og et kunne kiende VarmestoffenS 

Bevægelse i noget fuldkommen ledigt Rum.

§ 223.

Da Varmestoffen udvider Legemerne og brin

ger deres Deele i stsrre Afstand fra hinanden, fa a 

kan man an see den som den Kraft, i Folge hvilken 

ethvert Legems Deele yttre Bestræbelse at skilles fra 

hinanden, og altsaa fuldkommen medsar den Krast, 

med hvilken Legemets Deele ere forbundne med hin

anden, eller Cohcesionskraften (§. 47») Heraf folger, 

at Sammenhængen imellem Legemets Besranddeele, 

eller SammenhcengSkraften i Legemet, alt mere og 

mere maa formindskes og endelig tilsidst ganske ophce- 

veS, ved VarmestoffenS Forogelse eller Tillagelse i 

Legemerne.

P 2 Herr
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Herr Gren antager den ovennorvnte expansiv 
Krast (§. 222) som den, egentlig Coh«ßonökraf- 

ten, modsatte Kraft ; men da denne Krast ikke kan 

vise sig uden i Foreening med Varmestoffen, og Virk

ningen deraf, nemlig Expansibilitet (Udstræknings- 

Evne) stedse foreges ved Hielp af Varmestoffen, saa 

forekommer der mig narurligst at antage Varmestof

fen selv som Aarsagcn til denne Virkning, i del mind

ste saa længe vi ikke tiende nogen anden sandsynligere 

Aarsag dertil.

Da Cohesions- eller Sammenhængs - Kraften 

imellem Legemets mindste Deele formindffes vedVnr- 

mestsffen, saa indsces, ar Legemerne, paa hvilke Var

mestoffen virker, derved blive i Stand at indgaae nye 

Forbindelser med andre Legemer, til hvilke Declene 

have stene Besiægrning under disse Omstændigheder, 

end imellem hinanden selv indbyrdes.

Saaledes forandres Metallerne i ^Iben til metal- 

tallisse Halbsyrer (Metalkalke) (§. 202), formedelst 

deres Forbindelse med Suurstoffen af Atmosphcrren.

Forffiellige Metalle forbinde sig med hinanden ved 

Smeltningen 0. s. f.

§. 224.
Af ovenstaaende (§. 223) folger Aarjagen Ulde 

tre forffiellige Tilstande, i et af hvilke ethvert Lege

me besinder sig, nemlig:

j ) Som
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1) Som solid eller fast Legeme. I denne 

Tilstand er Varmestofsen et i Starrd at hceve Bestand- 

deelenes Sammenhæng og Forbindelse i Legemerne, 

endffiondt man maaskee kan antage Vannestoffen som 

Grundaarsagen til Legemernes Porøsitet (§. 25), og 

altsaa som Llarsagen, hvorfor intet Legeme er abso

lut tæt eller solid, da man ved Forssg, som siden 

unseres, har erfaret, at alle Legemer, endog de, som 

synes'os koldest, besidde Varme, hvilken derfor kan 

kaldes oprindelig eller Grundvarme.

2) I den draabbar flydende Tilstand, i 

hvilken Legemerne bringes, ved stærkere at igiermem- 

trcrnges af Varmematerien; thi ved det, at denne for- 

gges eller i stsrre Mcsngde samles i Legemerne, man 

Deelene bringes lcengere fra hinanden, og Scrmmen- 

hcengcn af deres Bestanddeele eller Cohttsionskrasrm 

altsaa formindskes.

3) I den elastiske flydende, eller expansible 

Tilstand/ i hvilken Legemerne bringes ved Varme- 

materiens endnu storreTilragelse; herved hæves Sam

menhængen Zanffe imellem Legememes Beffanddeete; 

de blive nu elastiffe, luftformige og flygtige, eller 

der man kalder expansible, for derved m adffille dem 

fra de draabbar fiydende Legemer, da disse ligesaavel 

besidde Elasticitet som hine, men ikke Expansivilitet, 

hpilken viser sig som en med Krast forbunden Beste«-

P 3 belse
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belse at udvide og at udbrede slg i ftørre Rum, rsre- 

den for nt Elasticiteten ikke yttrer sig uden formedelst 

Legemernes Bestræbelse for at igientage deres forrige 

Skikkelse (§. 41). Dc fleste Legemer, maafkec alle, 

ere i Stand at giennemgaae disse tre forffiellige Til

stande vcd Foreeuingen med Varmematcrien, ligesom 

alle Legemer uden denne vilde være faste eller solide; 

thi de Legemer, som kaldes ildfaste, ffylde vel denne 

Egenft'ab blot tll Mangelen af tilstrækkelig Grad af 

Heede, og til deres mere eller mindre Bejlægtnitrg til 

Varmcstoffen.

Epempler herpaa afgive Vand, Diamanten, Qvæg- 

' selv og forffiellige andre Metaller, hvilke i Folge 

deres forstiellige Foreeningsgrad med Varmestossen 

vise sig som solide, fiydende eller damp- og luftfor- 

mige Legemer.

225.

Overgangen af faste Legemer i den flydende 

Tilstand ved Varmeftosiens Virkning, er det som 

kaldes Smeltning, og man bemerket herved, at nogle 

Legern er smelte pludselig og paa eengang som de fleste 

Metaller, andre derimod som Vox, Harpip, Talg, 

igiennemgaae forffiellige Grader af Sammenhæng 

sorend Smeltningen. Den til Legemernes Smelk- 

ning behøvende Varmegrad et sorffiellig i Felge Lege

mernes
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niernes stsrre eller mindre Evne at igiennemtrcenges 

af Varmen.

Saaledes smelter en Blanding af 8 Deele Vis- 

much og 4 Deele Blye og Tin ved kaagende Vands 

Heede, da Iernet og flere Metaller udkræve en be- 

tydelig Grad af Heede for at smelte.

Paa denne Lethed/ med hvilken somme Legemer 

smelte, grunder det bekiendte Bedrageris af nogle 

catholste Geistlige sig, med den hellige Januarii Blod, 

fom ei er andet end en Blanding af Terpentinolie, 

Valdras og noget Manna, hvilken Masse smelter ved 

Varmen af Haanden , eller enhver anden meget rin

ge Varmegrad.

§. 226.

For at et Legeme kan forsættes i elastisk flyden

de Tilstand, maa det oplage saa megen Varmestos, 

tit Elasticiteten, eller Bestræbelsen i Legemets mindste 

Deele at forlade hinanden, er stærk nok for at over- 

vinde Atmosphærens Elasticitet. Uden denne Atmo- 

sphccrens Elasticitet og Trykning vilde alle flydende 

Legemer gaae over i den expansible Tilstand, og altscra 

blive luftformige eller forvandles til Gas, saa ar der 

Under disse Omstændigheder ei vilde gives andre end 

faste og luftformige, men ingen flydende Legemer.

Man kan overbevise sig herom ved Pulshammeren 

og det FranMnffe Rsr, hvori Vandet kaager ved Var- 

P 4 men
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men af Haanden; ligeledes ved det ledige Rum over 

Qva'gsslvet i Barometeret (det Torricelliffe ledige Rum) 

i hvilket Qvcrgsslvet fordamper ved en ringe Varme.

Vandet eller ethvert andet Fluidum udfordrer err 

Mrkere Grad af Hede for at koge, na ar Ba romere- 

ret staaer heit end naar det staaer lavt; og koger ved 

en meget rrnge Grad af Varme i det luftledige Rum.

Naar man fylder en liden Flafle medVitriolnaph- 

tha, ombinder samme med en dobbelt Blære, bringer 

den under en Klokke paa Luftpumpen, og efterat §uf- 

ten er bortpumpet under Klokken, stikker Hul paa 

Blm-en, da vil Naphthaen opbruse heftig, fare ud 

af Glasset og fylde Klokken med et elasiiff luftformigt 

Fluidum, som er i Stand at op lofte QMgsslvrL i 

Barometeret indtil 20 Tommers Holde.

Det samme freer paa Spidsen af heie Bierge, font 

Montblanc og flere Bierge, hvor Naphthaen og skere 

flygtige Fluida r endogsaa nogle Vine, formedelst 

Luftens ringe Trykning fare sirar ud af Flassen, saa- 

snart Proppen aftages.

Man kan foretage samme Forjog under LUftpom- 

pen med Vand, Alkohol, Qvirgsslo, endffisndt en 

mindre Mængde af disse Flnida derved fatttes i elasiiff 

flydende Tilstand.

Af samme Aarsag bemerkes stedse Taage i Klokken 

i det Guencksse Rum ved Luftpsmpen, naar Luften 

iglen indlades.

§. 227.
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§. 227.

Naar Legemerne gaae over i crpansibel eller fly

dende elastiff Tilstand, da fore de i denne Tilstand 

Navn af Dampe; ere'de vaade, da kaldes de DlM 

sie; terre derimod fere de Navn af Rsg.

Epempler herpaa afgive Dampe af kaagende Vand^ 

af. Qvlegsslv/ Rogen af Tme, af glaöagtig Blye- 

halvsyre, regende Salpetersyre 0. f.

§. 228.

Ligesom Legemerne ved Varniestoffens Virkning 

gaae over fra den faste i den flydende Tilstand, og 

fra denne i expcmsibel eller dampforrnig Tilstand (§. 

224), saaledes gaae Legemerne i samme Orden igien 

tilbage i deres fsrfte Tilstand, naar Varmestoffen for

lader dem. Dunsietle, fom ere fuldkommen luft

formige og giennemsigtige, blive, naar Varmestoffen 

formindskes i dem ved den almospæriffe Lufts Bers- 

relse, synlige, og vise sig som Dampe; blive de kol

dere, da samles de vg nærme sig hinanden i Draaber, 

som siyde sanimen og udgiore et flydende Legeme; be- 

reves de endnu mere afVarmestoffen, danærme Dee- 

lene sig hinanden endnu mere, Cohæstonskrasten yttrev 

filt Virkning, og Legemer bliver igien til et fast eller 

solid Legeme. Vandet for Ex. er stedse (naar Baro-
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tneteret sicraer paa 28 Tommers Heide) i klar gien- 

nemsigtig luftformig Tilstand, ved en Temperatur 

over go Grad Reaumur. Ved Temperaturen af 80 

Grader R. blive Dampene synlige. Ved Tempera

turen under 8D Grader R. samle Dunstene sig, og 

bringes i flydende Tilstand som Vand. Ved Tem

peraturen af o Grad R. og derunder, forandres Van

det fra sin flydende Tilstand i et fast Legeme, det kal

des da Iiö. Der samme bemærkes ved forffiellige 

andre Legemer, som Qvægsslv og andre Metaller, 

kuns ved forskellige Temperaturer.

§. 229.

Paa ovenftaaende grunde sig de Phcenomener, 

som bemærkes ved Kaagningen af flydende Legemer.

Der bemærkes for Ex., ved Vand (naar det 

fsrst er befriet fra al deri indeholdt Luft) en Mcrngde 

giennemsigtige elastiffe Blcrrer, fom stige fra Brm- 

den af Vandet indtil oven over Overfladen; her blive 

de synlige, danne synlige Dunste, og ved mere Af- 

kisling, Vand. Disse Blærer ere er andet end Vand

dunste, som i Foreening med Varmestof i Vandet ere 

klare, giennemsigtige og luftformige. Ved at for

lade Vandet bersres de afden atmosphceriffe Luft; de 

afkieles herved, nærme sig hinanden, danne synlige 

Dunste og derpaa Vand.

§. 230.
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§• 230.

Naar flydende Legemer ere indsiutteLe i lukkede 

Kar og udsatte for Heden, kan de sig udviklende ela- 

siiske Dampe ei flippe ud; de virke alksaa tilbage imod 

det flydende Legeme, som derved udkræver en langt 

stærkere Hede for at kaage. Dampene antage her

ved en meget hei Grad af Fiederkrast, og nærme sig 

dm luftformige Tilstand.

Dette bevises med ZEolipila eller DampkUglen, af 

hvilken Vanddampene oppuste brændende Kul, og hvor- 

ved Dampene af Viingeisi afgive ett Ildbrsnd.

Dampene i en ZEolipila paa Hiul, virke imod Ma

skinen og bringe den baglæns i Bevægelse.

Dampenes Fiederkraft bevises fremdeles med 

Darnpmaffinen/ med Machina -Papini, med Knald- 

kugler, med Vand/ som, indflutter i stærke Metal- 

kar, kan ved stærk Hede gisre dem hvid-gloende; 

Vand, som gydes i smeltet Metal, adspreder Metal- 

let og frembringer herved den skrækkeligste Virkning.

En saadan pludselig Overgang af Vand i Damp- 

skikkelse, kan maastee, r det mindste tildeels, ansees 

som Aarsag til Iordstialv, især i Nar heden af ild, 

sprudende Bierge.

§• 23L

Undertiden virker Varmen saaledeS paa nogle 

Legemer, at de veiled komme i m elastiff flydende,

og
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og expanfibel Tilstand, ubaf hvilken de ei kan bringes 

igien til flydende eller fasie Legemer, endsViondr de ud

sættes for Kulden - de have altsaa en permanent Ex- 

pansibilitet eller vedblivende Udvidelses - Evne, og der

ved ffille de dem fta de egentlige Dampe, hvilke tabe 

drnne Evne ved Afkisling, da Cohæsionskrasten igien 

ytkrer sin Virkning ved VarmestoffcnS Bortgang (§. 

223), og Dampene af den Aarsag flyde sammen ril 

et draabbar flydende Legeme. Af delte Slags ere 

de luftformige Fluida eller Luftarterne. Dette kan 

Len ovenomtalte Giennemtrcengning af Varmestoffen ei 

lilfulde forklare, men man ev berettiget til at an

rage, at Varmestoffen Undertiden og under visse Om

stændigheder virker saaledes paa Legemerne, at de der

ved adskilles i deres Beftanddeele, og sættes i Stand 

flt indgaae nye Forbindelser. Varmen foreener sig 

altsaa herved ei allene mechaniff, men meget mere 

chemiff med Legemet, og opleser der; hvorved dette 

(ligesom i alle Oplosninger) erholder noget af Oplss- 

ningemiddelets Natur, som her er Fiederkrast og 

Flygtighed.

§♦ 2Z2.

Af VarmestoffenZ Egenffab, at giennemtreenge 

sg udvide alle Legemer (§. 223), at jætte dem i en 

flydende, elastisk og expansibel Tilstand (§. 224), 

stiger,
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folger, at Varmeftoffens særffillende og Hovedegen

skaber, maa være de allerede (H 221) nævnte, nemlig 

Lethed, Fiinhed, Flydbarhed, Elasticitet og Expan- 

sibilitet; thi nden selv at besidde disse Egenskaber, 

synes det Umueligt at meddeele dem til andre Legemer. 

Af disse Egenffaber maa ogsaa Udledes og forklares, 

hvorfor Varmestoffen mere udbreder sig imod den ovre 

end imod de andre Sider, da Varmestoffen, i Fslge 

den almindelige hydrostatiske Lov (§. i§i), maa som 

det letteste os bekiendte flydende Legeme flyde oven paa 

alle de andre, og den varme Luft derfor ogsaa maa 

stige i den koldere Luft.

Af en i den eene Ende gloende Iernsiang bliver 

derfor den anden kolde Ende for varm, naar den 

holdes opad, end naar den vender nedad/ eller i en 

horizontal Stilling.

§. 233.
Man maa giere Forskiel imellem et Legemes 

naturlige Fordunstning, og dets Forvandling i 

Dampe, da det forste altid fomdjattter en chemiff 

Oplosning, fom ester Hr. Sauffures Meening egent

lig er Oplosningen af Legemets Dampe i Luften (§. 

2Zi). Dampene derimod ere blot mechanist force« 

nede med Luften, og ere derfor tildeels synlige derr, 

endffiont de ogsaa tilsidst virkelig o plejes af Luften, 

og blive da ril elastiffe usynlige Substanser.

Varme-
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Varmestoffcn er i begge Fald Hovedaarsrgen 

til Opleöningen, og heraf forklares, hvorfor varm 

Lust stedse oploser mere af et Legeme end kold Luft. 

Hr. Sauffure har bemerket, ar de i Luften opstigende 

Dampe have Skikkelsen af hule Blærer, hvilke ved 

Hiclp af Forstorrelsesglas af i eller xf Tommes 

Brcendvide, kan sees paa Dampen af Kaffe, eller 

varmt Vand, blandet med Blæk; han giver dem 

Navn af Vapeurs vesiculaires/ og anseer Skyerne 

som en Samling af flige blæreformige Dampe. Aar- 

sagen, hvorfor Dampene stedse stige i Veiret, er Var- 

rnestofferlS udvidende Kraft, hvorved den specifike Vægt 

af Legemers mindste Deele, imod Luftens, formind- 

ffes (§. 161). Paa denne for alle Legemer fælles 

Egfnffab, at forvandles i Dampe ved Heden, grtuv 

de sig de vigtige Operationer, bckiendte under Navn 

af Destillering og Sublimering.

Herr de Luc negter ganösse Dampenes Oplosning 

i Luften / og anseer Dunste at fremkomme ved Dan,- 

penes umiddelbare Oplosning af Varmestoffen, eller, 

føm han kalder det, af Ilden.

§. 234.

Paa Legemernes Udvidning ved Varmestoffen grnn- 

de sig de Redskaber, som ere bekiendre under Navn af 

Varmemaalere, Thermometere eller Thermosco

per.
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per. Disses Hensigt er at angive og bestemme For- 

merelsen eller Formindskelsen af den frie Varmestof, 

og bestaaer af tynde Glasror, endende sig i en liden 

Kugle fyldt med O.vcegsolv eller Viingeist, hvilke 

Fluida formedelst Varmen udvide sig oq, ved at stige 

i Reret, angive paa en derved anbragt Scala de for- 

skiellige Varmegrade. Disse Redskaber ere yderst 

nyttige og vigtige, da vi ikke ere i Stand til ved Fou 

lelsen allene at bestemme den mere eller mindre Til

værelse eller Mangel af den frie Varmematerie i de 

Legemer, som berore os, og vi blot bevsmme saadant 

ester den storre eller mindre Mængde af Varme, som 

disse hvert Hieblik enten give eller berove os.

Ufuldkommenheden af vor Folelse, og hvor bedra- 

gelig denne Gands er r erfares best ved den forstiel 

lige Fornemmelse, vi have om Vinteren og om Som

meren ved at gaae ind i dybe Kieldere, hvilke, stiondt 

Temperaturen deri næsien er den samme til begge 

Aarets Tider, dog forekomme os varme om Vinte

ren og kolde om Sommeren.

Fremdeles ved den Fslelse af Kulde, vi have om 

Sommeren strap efter Tordenveir, ffisndt Thermome- 

teret kan siaae paa 12 til 14 Grader Reaumur.

Ved den forffiellige Fslelse af Varme og Kulde, vi 

erholde i begge Hænderne, naar de bringes i tempe- 

reret Vand/ efter forud at have holdt den eene Haand 

nogen
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nogen Tid i varmt Vand eller paa den varme Ovti/ 

og den anden Haand i meget koldt Vand o. s. v.

§. 235.

Cornelius Drcbbcl fra Alkmar i Nord-Hol- 

land ansees almindelig for Opfinderen af Thermome- 

teret. Der af ham opfundne Thermometer var et 

Luft - Thermometer. Dette Slags Thermometers

er meget empsindtligt, da Luften formedelst VarmeU 

Udvider sig baade hastigere og mere end Qvægsolvet 

og Vlingeisren (§. 220), men ikke desminöre erdet 

uesterretteligt, da Luftens,Trykning virker derpaa, og 

der flydende Legeme derfor kan siacre paa forffiellige 

Horder, endffisndt Graden af Varmen virkelig er den 

samme. Dette Instrument blev siden forbedret ved 

det Florentinske Academie. Fahrenheit forbedre

de det endnu mere ved det, at han antog og bestemte 

ro faste Puncter, imellem hvilke der i Reret indsint- 

lede Fluidum udvider sig. Han bestemte den undee- 

sie Punct ved den Temperatur, fom sammenblandet 

Vand, Iis og Salmiak eller Klokken-Salt haver, 

eller det, man kalder den konstige Frysepunct; den over- 

ste derimod ved den Hede som Vandet ndkrcrver for 

ar koge, eller Kogepuncee»; dette Rum mddcelte harr 

i 27 2 lige Deele, betegnede den underste med o og 

den sversie mcd 21-2, og anbragte Afdeelinger paa 

Scalm
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Scalen under o jnst af samme Srorrelse som de oven

over; til Fyldningen af TherMometeret brugte han 

Qvægsolv. Reaumnr antog en mere bestemt Pmrct 

til den Underste Punct paa Scalen af sit Thermome

ter; nemlig: den naturlige Frysepunct, eller dm Tcm- 

peratur, ved hvilken Snee og Its smelter. Til Fyld

ningen af sil Thermometer benyttede han sig af Viin- 

geist, som blev saalcrnge fortyndet med Vand, indtil 

looo Deele af denne Blandning netop indtog ved 

Heden af kogende Vand, er faa stort Rum, som der, 

hvilket 1080 Deele af samme Blandning vilde have 

indraget ved Temperaturen af Frysepuncten. Paa 

Grund heraf inddeelre han Scalen imellem Fryse- og 

Kogpuncten i 80 Deele, betegnede Frysepnneten med 

O, og Kogepuncten med 8o. Det Reaumurske a 

eller Frysepuncten, er det samme som den 32 Grad 

efter Fahrenheits Scala; Reaumurs Scala bruges 

ogsaa paa O.vcegselv-Thermometers, dog burde ved 

Forssg stedse ünmerkes, om den angivne Varme, efter 

Reaumurs Scala er anmerket paa et Qvcegsslv- eller 

Viingeisi-Thermometer, siden Graderne paa disse to 

Thermometere, ffiondt ved samme Varme, ei over- 

eenftemme med hinanden, da Udvidelsen af Qvcegsolv 

og Viingeist ved Varmen ei ff'eer i samme Progres- 

sisn. Des lisle og Celsius inddeelte Frastanden

imellem Frysepuncten og Kogepmitten, den ener 150 

a , °g
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og den anden i loo Deele, og have derved foreger 

Antallet af thermornetriske Scaler, endsbisndt de to 

ferste dogere de, fom almindeligst bruges. Ved For- 

færdigelsen af Thermometere maa erindres, at da 

Fluida bruge en forskiellig Grad af Hede til at koge, 

i Felge Luftens forffiellige Trykning (§. 226), saa 

maa Barometerets Hoide ogsaa tages i Betragtning, 

for at kunne bestemme Kogpuncten, saa at den stedse 

enten bor tageg ved en og den samme Barometerhoi- 

de, fom ved 27 Tommer 8 Linier, (som den hos 06 

oftest indtreffende), eller og bor den virkelige Baro- 

meterhside henbringes til denne. Andre nodvendige 

Iagttagelser ved Forfærdigelsen af Thermometere, ere, 

ar Roret paa Thermometerneer fuldkommen calibrerer; 

at del ei er over J Deel Linie i Diameter ved Qvcrg- 

se>lv - Thermometre; ar Kuglens Diameter i det mind

ste er 30 Gange sterre end Rerets; at GlaSknglen 

er blcest saa jevnl som mueligr; at Q'voegsslvet er yderst 

reent og luftfrit «>. s. f. Ved alle ovennævnte Iagt

tagelser vil forffiellige Thermometere harmonere med 

hinanden, eller under samme Omstændigheder vise 

den samme Grad af Varme. Ikke destomiudre be

holde de dog Ufuldkommenheder, som ei kan rettes, og 

som fornemmelig grunde sig derpaa, ar Varmen eller 

Kulden ei kan udvide eller sammentrække det siydende 

Legerne i Roret, Uden tillige at yttce den samme Virk

ning
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ning paa G lasset (§. 219). Therm om eterne kan i 

ovrigt kuns angive den re lative Varm e, m eningen- 

lunde den absolute Varm e, eller den forffie llige  

M æ ngde  af Varm estof, som forffie llige Legem er besid

de, naar de angive sam m e G rad af Varm e. De  

Varm egrader, som forM ellige Legem er angive paa  

Therm om eteret i Folge deres In tensitet af Hede, kal- 

des Legem ets Tem peratur.

M an betegner Tem peraturen, som Therm om eteret 

angiver, paa fo lgende M aade, f. Ex. 10 eller 20  $ro#  

der Reaum ur over Frysepuncten/ strives— io°  

R- +  200 R.; er det derim od under Frysepuncten, 

da stribes —  io° R. —  200 R. Er det efter Fah 

renheits Scale, da sirttes F. i Stedet for R. Da  

18c0 F. er liig 8o° R. (ved Q vwgsslv  - Therm om e- 

tere), siden Vandets Frysen skeer ved o°?K. og 320  

F., og dets Kogning ved 8o° R- og 212^ F., saa  

fo lger deraf, at 1 G r. R. m aa veere liig 2^  G r. F. 

eller 1 G r. F. liig ß G r. R.

Herr de Luc , som m eget har beskieftiget sig m ed  

Forbedringen af Therm om eteret, og nsiagtigere Be- 

stem m else ved Reaum urs Scale, har ester m ange be

svæ rlige Undersogelser, angiveten nsiagtig Sam m en- 

ligning im ellem  det sande Reaum urs Viingeisi - Ther- 

m om eter og Q væ gsolv-Therm om eteret af 80  G rader, 

hvoraf nedensiaaende Udtog viser Forstie llen im ellem  

begge.

Q 2  £^s*
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QvægsVlv-Thermom» Reaumurs
af so Gr'eider Vlingeisr Ther-

Vandets Kogpunkt . . 80 ., .

mometer.

100/ 4

7° - - - 85/2

Kogpunkt af det R- Virngeisi 66,6 . 80

Thermometer 6o . . 7°i 8

5o . . . 56/8

40 . . • 44f 2

Zo . 32, 6

Harm, af det Menneff. Legeme 29,9 - * 3'3/5'

50 . . . 21, 4

to . . 10/ 6

Temper, af Kielleren i Obser- 

vat. i Paris ... 9, 6 . 10/2$

Smeltet Jis . . . 0 . . 0/ 8

Nulpaa Reaum. Thermom. ---- o, s . 0

— lo . — 8/ 5

* —13/ i

2 Deele smelt. Zis og i Deel •

Salt . . * . — ty ; . ‘ —-15

Heraf sees/ at Udvidelsen af Viingeisien erujevn 

imod Qvægsolveks Udvidelse ved Varmen, da den ei* 

tiltagende ved Varmen og aftagende ved Kulden, vg 

i begge Tilfælde afvigende fra Qvægsslvets Udvidelse, 

hvilken sidste i Folge de Lucs Iagttagelser/ og af ham 

derover forfattede Tabelle, er overeensiemmende nred 

den virkelige Trltagelse cg Forandring af Varmen, 

som finder Sted ved Blandinger af koldt Vand eller 

ethvert
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ethvert andet Fluidum af o Grad R. med samm» 

Fluidum af forssiellig Varmegrad.

§. 2;6.

Til at bestemme Grader af Hede, som over- 

gaae Q-vcrgsolvetS Kogpunet, eller <5oo° F., er Ther- 

mometeret ntienligt, da O»vcegsolvet i en stene Grad 

af Hede forvandles i Dampe, og derved taber sin 

Samlingslilstand, og er man da nsdt, ar betiene sig 

af de Instrumenter, som kgldes I)yromesere, hvilke 

dog endnu ei have den Fuldkommenhed, som dem maatte 

onffee»

De almindelige MetalpyrymeLere bestaae af en tynd 

Metalsiang/ indrettet som en ulige armet Va'gtsiang 

(§. ns), hvis længste Arm er forbunden med en Vi- 

fer, fom paa en Uhrskive; Heden virker paa den kor- 

teste Arm, hvilken herved forlanges. Formedelst Ind- 

retningen af Insirumentet, viser Forlængelsen af Me- 

Lallet sig saa mange Gange (tørre paa den lange Arm, 

som denne oveegaaer i Lerngde den forte Arm, hvor- 

ved endog den mindste Forlængelse af Metallet bli- 

ver synlig.

Wedgwoods Pyrometer grunder sig paa den Egen- 

ffab, som Leerjorden har, at trække sig sammen ved 

silvrk Hede, uden at udvides igien ved pludselig Af- 

kioling; Scalen paa dette Pyrometer er inddeelc fra o 

indtil 340 Grader 1 Wedgwords o stemmer overeens

Q Z med
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med lOvo Grader Fahrenheit, og den 2400 er det 

samme som 32277° F. o°3®. er den Grad af He- 

de, ved hvilken Iernet ved Dagens Lys bemærkes rod- 

glsende. Svenst Kobber smelter ved 2g° W.,Guld 

ved 320, og Iern ved 1300 W. Wedgwood har ikke 

kündet bemerke nogen sterkere Hede, ved Hielp af sit 

Pyrometer, end 1600 W.

§- 237»

Ethvert Legeme taber den erholdte Grad afHe- 

de, naar saadant Tab af Hede et erstattes paa nye, 

og det saalccnge, indtil det haver samme Grad afHede 

fom de Legemer, der omringe og berere det, eller ind

til Varmestoffen haver sat sig i fuldkommen Ligevægt 

i alle de Legemer, som berore hinanden. Denne Var- 

tnestoffenS Egenskab, at udbrede sig eensformig imellem 

forffiellige Legemer af forskiellig Temperatur eller Grad 

af Varme, kalder man Meddeelelse af Varmestof

fen. Man maa derfor betragte Varmestoffen som to 

Slags, nemlig:

1) Erundvarmestoffen eller oprindelig Var- 

mestof, hvilken alle Legemer Uden Forffiel besidde, 

da Varmestoffen ansees som en elementar Materie, 

Hvilken derfor er forbunden med alle Legemers. 224).

2) Den meddeelte Barmestof, som et Lege

me erhokder ved Bererelsen nred andre, og som alle

Legemer
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Legemeruden Undtagelse kan modtage, da Var-me- 

sioffen giennemkrcenger alle Legemer (§. 219), og be

stræber sig (ved sin Expansibilitet) at sætte sig i fuld

kommen Ligevægt, i alle de Legemer, som berere hin

anden. Endskiont tætte Legemer i Almindelighed 

tagebaade hastigere og mere Varrnestofi sig, end lese 

Legemer af samme Storrelse, og tillige tabe den lang

sommere end disse, faa rcttcr denne Legemernes Be- 

flægtning til Varmestoffen sig dog ingenlunde efter 

Legemernes T«thed.

Saaledes synes et Stykke Metal os koldere endet 

Stykke Træe, endskiont de begge have samme Tem

peratur.

En Traad, viklet om en Metalstang, forbrændes et 

ved Flammen af et Lys.

Et Stykke antamdt Svamp fortmes et, naar det 

er lagt paa et meget koldt Legeme.

Derimod udvider Luft-Thermometeret sig hastigere 

end Qvægsolv - Thermometeret.

En Qvantitet Vand erholder sildigere samme Term 

peratur under lige Omstirndigheder, end enligeQvan- 

titet Luft 0. s. f.

§. 238.

Denne Evne, som nogle Legemer besidde i hoie- 

re Grad, end andre, at igiennemlrænges hastig af 

Varmestoffen, eller i kortere Tid ved samme Varme,

Q 4 ar
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at angive en hsiereTemperatur, end standet Legeme 

af lige Overflade, kaldes Legemernes forffiellige Var- 

meledende-Kraft/ og med Hensyn hcrpaa kaldes 

Legemerne gode eller flette Varmeledere, da i Fol

ge saadant, Mcddeelclsen af Varmen vil skee hasti

gere eller mere langsomt, og to faste Legemer af for- 

Dellig Varmegrad vil behove'mindre eller mere Tid, 

for ved Meddeelelftn at erholde een yg den samme 

Temperatur.

Herpaa grunder sig det/ man i det daglige Liv kalder 

varme eller kolde Legemer; man kalder Pelsværk, uld- 

nc Klæder, Fiederdyner, varme, fordi de ere siette 

Varmeledere, eller fordi de et hastigen bereve ys den 

os nødvendige Varme f og meddeele den til Lnften el- 

ler andre dem bersrende Legemer; tynde Klæder siges 

derimod kolde af den modsatte Aarsag, fordi de ere go

de Varmeledere,

En gloende Zernsiang med Tl'crehaandgreeb, tages 

uffadt i Haanden, da saadant derimod ei er giorligt, 

Uaar Stangen har et Metalgreeb, fordi Tra?e( er en 

flet og Metallet en god Varmeledere.

Af samme Aarsag kan en Glas-Stang, som er 

paa et eller andet Sted af sin rsngde gloende indtil 

Smeltning, uffadt bersres eller tages i Haanden i en 

eller to Tommers Frastand fra det gloende Sted, i 

Cteder for at enIerm etter anden Metal-Stang en

dog af betydelig Lå'ttgde ikke kan være gloende paa et 

Sted, uden ar Heden meddeler sig over hele Grangen.

Et
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Et Straaetag er kislere om Sommeren og varmere 

om Vinteren, end et teglhængt Tag, fordi Straaet 

er en flettere Varmeleder end Steen.

Af samme Aarsag holder Jisen sig bedre i Iiskiel- 

dere/ naar de ere beklædte med Træder, end byggede af 

Steen.

Vand eller andre flydende Legemer beholde længere 

den Varme, de have, naar Karrene, fom indeholde 

dem, sættes under Aste, end naar disse udslettes for 

Luften.

Pomper og Trever beklædes om Vinteren med 

Straae.

Vand er en bedre Varmeleder end Snee, Iis 

eller Luft; derfor kan Vand beholde sin flydende Til

siand under en Skorpe af Zis; og Iørden, som er stiult 

med Sneen om Vinteren, er langt varmere end den 

derfor blottede; ligeledes afkisles et varmt Legeme 

lettere i Vand, end i Luften af samme Varmegrad, 

og fugtig taaget Luft synes os derfor koldere, end 

tør, ffisndt i sig selv, koldere Luft.

Fvrstiellige gloende Legemer afkrsleS hverken eens- 

formig, ei heller lige hastig; saaledes er smeltet Glas, 

som bringes i Vand, endnu rsd-gloerrde i dels indre 

Masse, uagtet det meget vel kan tages udaf Vandet 

med Haanden. En gloende Metalkugle bliver der- 

imod ei kold udvendig, med mindre at dens indven

dige Masse næsien har samme Temperatur.

Metal afkisles ellers langsommere end Glas.
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Paa Glassets flette varmeledend^Egenffab f hvor- 

veb nogle af dets Deele mere udvides eller sammen- 

trækkes imod de svrige, grunder sig Glassets Spreng- 

ning, naar det enten pludselig varmes eller kisles; 

af denne Aarsag vil tykt Glas springe, ved at gyde 

varmt Vand deri, da meget tyndt Glas derimod taa- 

ler det uskadt (i det mindste efter ganste lidet forub 

at have verret varmet). Bologneser Flasser, og Glas- 

draaberne, afgive Beviis paa Glassets ueensformige 

Sammentrækning ved pludselig Afkioling o. s. v.

Richman, Jngenhouss, Pictet, Meier 
og Thomson have anMet og bekiendtgiort endeel 

vigtige Forsog over Legemernes varmeledende Kraft, 

og i Folge disse synes man at kunne antage, at devar- 

meledende Krcefter, forholde jig i Legemerne, saaledes 

som Tiderne, i hvilke de naae een og den samme Tem-- 

peratur, hvilket dog et gielder, med mindre, at de Le

gemer, som underkastes diffeForseg, have samme Figur, 

samme Omfang, og samme Varmegrad forinden For

seget begyndes.

Thomsons ForssgSmaade, (ved sit saa kaldte 

Passage-Thermometer), er ligesaa sindriig som net 

vg simpel.

§. 239.

Meddeelelstn af Varmen maa, i eensartede 

Legemer, da disse have en og den samme Beflcegrning 

til



Om Varmestoffen. 251

til Varmestoffen, ffee i Forhold til Legemernes Masse 

og deres forffiellige Temperatur. Naar derfor eens- 

artede skydende Legemer blandes med hinanden, da 

maa Temperaturen af Blandningen netop være Mid- 

deltallet af de blandede Massers Temperatur forinden 

Blandingen.

F. Ex. Naar et Pd. Vand, Viingeist, eller Qvæg- 

solv, hvis Temperatur er 28 Grader over Frysepunc- 

tet, blandes med i Pd. af samme Slags, af46Grad 

Temperatur, da vil Temperaturen afBlandingen blive 

37°3 nemlig 28-^46—74— 37°-

2 L

Naar iPd. Vand af 24 Grad Temperatur blandes 

med 2 Pd. Vand af 36 Grad Temperatur, da maa 

Temperaturen af den blandede Masse v«re 320; nemlig 

24 4" 72 — 96 rn 32° 0. s. f.

3 3

tz. 240.

Ere derimod de blandede eller hinanden berorem 

de Legemer ueensartede, da skeer Meddeelelsen af 

Varmen ingenlunde efter ovenffrevne Regel, menene 

og allene i Folge Legemernes forffiellige Beflcrgtning 

til Varmestoffen, hvilken, i Henseende til sin For

bindelse med, eller Adffillelse fra, andre Legemer, ee 

Underkastet de almindelige Love, som sinde Sted ved 

den chemiffe Beflorgtning (§. 51); saaledes finder 

man.
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man, naar lige Mængde Qvægsslv og Vand af for- 

fi'teüig Temperatur sammenblandes, at Blandingen 

ei erholdcr Temperaturen liig -/^Deel af den, som Van

det havde for, hvilket vilde være Forholdet af Var- 

menS Meddeelelse, i Felge Qvægftlvetsspecifike Vagt 

imod Vandet, da O.vægsslvet er noget over 14 Gan

ge specistk tungere end Vandet; men, ar den crhol- 

der en Temperatur, son: overgaaer Middelrallet afde 

blandede Massers Temperatur, naar Vandet er var

mere end Qvægsslv, og som derimod er mindre end 

Mibdcltallet af Blandningens Temperatur, naar 

O,vcegsolvet er varmere end Vandet. Ved Forftg 

har man erfaret, ar naar Vand og Qva-gsslv af for- 

Mellig Varmegpad blandes med hinanden, da foreges 

eller formmdffcs Varmen af Vandes een Grad, naar 

Qvægsslvets Varme formindskes eller forsges 21 Gra

der ; heraf folger, at Vandet kan tage 21 Gange saa 

meget Varme i sig som QvKgselvet, og at naar Qvceg- 

sslv og Vand angive samme Temperatur eller ere lige 

varme, der da maa være 21 Gange saa mange Var- 

medeele i Vandet som i O-vcegsolvet. Denne for^icl- 

lige Evne at optage Varmesrof, kaldes Legememes 
Capacitek/ alrsaa forholder Qvcegsolvers Capacitet 

sig imod VandekS fom 1 til 21.

Dersom 1 Pd. Qvtkgsslv af 110 Gr. F. og 1 Pd.

Mno af 44 G. F. bllurdes med hinanden, da bliver 

Tempe-
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Temperaturen af Blandningen 47 Gr.; den er altsa a 

63 Gr. ringere end Temperaturen af Qvægsolvtt/ og 

3 Gr. hoiere end den af Vandet.

Har Qva'gsslvet 44 Graders Temperatur, og Van

det derimod 110 Gr., da bliver Blandningens Tem- 

peratur 107 Gr., altsaa 63 Gr. hoiere end Lvægssl- 

vets, og 3 Er. ringere end Vandets Temperatur.

QvKgsslveLs Varme formindffes altsaa 6 z Gr. naav 

VandeLS Varme forsges 3 Gr., og fowges 63 Gr. 

staav Vandets Varme formmdffes 3 Gr. Heraf fol- 

ger, at den Mcengde Varme, som kan gioreVandet z 

Gr* varmere, maa være tilstrækkelig fol* at g tore sani- 

me Masse Qvergsslv 63 &vab varmere. Qvægsolvets 

og Vanders Capaciteter forholde sig altsaa ttlbinfiip 

den som Z:6zini rar. *

§. 241.

McengLen af Varmestoffen, som eet Legeme har 

i Forhold til et andet af samme Masse eller Vægt, 

kaldes dets spccchke Varmestof. Specifik Var

me derimod kald-s Forholdet imellem Mængden af 

Varmestoffen, som udfordreS for at bringe to ueens- 

anede Legemer af eens Masse ril samme Temperatur. 

Den specifike Varme i Legemerne forholder sig som de

res Capaciteter, eller Mueligheder at optage Var

mestoffen.

§. 242.
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242.

Ved Thermomereret erfare vi, naar to eller 

fiere Legemer have samme Temperarur, eller naar de 

angive samme Grad af Varme; men det er ei i Skand 

at vise os, hvor stor Mængde af Varmestof ethvert af 

disse Legemer har indsuget eller optaget for at naae 

den angivne Grad af Varme. For at fatte bette deö- 

bedre, kan man med Hr. Lavoisier, eller som Hr. 

Pictet endnu bedre Udtrykker sig, forestille sig for- 

skiellige Legemer. F. Ex. et Pd. Trcrkpapiir, et Pd. 

Svamp, og et Pd. lost Tine, lagt paa eengang i sam

me Vand; de vil efter nogen Tid have indtrukket saa 

meget Vand som de ere i Stand til, og, naar de tages 

nd. af Vandet, synes lige fngtige, og angive samme 

Grad af Fugtighed paa Hygrometeret; imidlertid vil 

disse forDellige Legemer, i Folge deres forskiellige Be- 

flcegtning til Vandet, dog have indsuget en forffieslig 

Mcengde af Vand; saaledes vil Svampen have opta

get mere Vand end Trcrkpapiret, og dette igien mere 

end Træet. For nu at erfare, hvormeget Vand det ene 

af disse Legemer havde indsuget imod det andet, vilde 

den fikkerste Maade være, at terre dem alle tre til sam

me TorhedS - Punct etter Grad, og derved at opsamle 

Vandet, som imidlertid forlod ethvert af disse Legemer 

særskilt. Paa samme Maade vil Mangden af Var- 

mestoffen erfares, som sorffiellige Legemer i Folge 

deres
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deres forskiellige Beflægtning til Varmestosfen, have 

indsuget, naar disse Legemer askioles til en og den 

samme Grad, eller til de have samme Temperatur, og 

den fra ethvert af disse Legemer imidlertid bortgaaende 

Varmesiof bemerkeS, hvorved altsaa vil erholdes disse 

Legemers forskellige Capacitetcr (§. 240), og deres 

fpecifike Varme, naar nemlig et af dem blev antager 

ril Unitct eller Eenhed (§. 241). Dette kan steepaa 

to Maader, enten

1) Ved at blande lige Vcegt eller Maal af Lege

merne, fom ere ueensartede, og have forskiellig Tempera

tur, og dernæst bemerke Temperaturen af Blandningen. 

Capaciteterne forholde sig herved, dersom Masserne ere 

lige, saaledes som Forandringerne af Temperaturen 

omvendt; ere Masserne derimod ulige, da bliver Ca- 

pacileterneS Forhold omvendt, saaledes somProducs 

terne af Temperaturenes Forffiel, multiplicerede med 

Masserne.

2) Ved at varme begge Legemerne indtil de 

have samme Grad af Varme eller samme Temperatur, 

og derncest indflutte dem scerffilre i Jis, indtil de 

begge igien angive den samme Varmegrad, det er at 

sige, indtil de angive o° R. eller 32° F.

Hertil vil for ethvert üdfordreS et forskielligt 

Tidsrum, og de vil imidlertid have smeltet en forffiel- 

lig Mcengde Jis, hvilket Vand, samlet og veiet, an

giver
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giver Capaciteten af begge Legemerne, ekler det nsi- 

agtige Maal af den Mængde Varmestof, fem imid

lertid har udviklet sig af begge Legemerne. Denne 

sidste Maade er Udrcenkt af Hr. Lavoisier og de la 

Place, hvilke Herrer til den Ende have konstrueret 

et meget sindrig! Instrument, kiendt under Navn af 

Varmemaaler (calorimetre). Vcd nsiagtig anstille

de Fsrssg as disse Herrer saavelsom af Wilkt/ Kraw- 

ford, Blak, Kirvan, Watt, Magellan og Lan- 

driani, har man noiagtige Tabeller over forskiellige 

Legemers specifike Varmestof, hvorved Vandets Var- 

mestof er antaget for Unitet, eller med andre Ord: den 

Mcengde Varmestof, som i Folge Forsog er befunden 

at beheves fcu ar smelte et Pund Jis, hvilken er den 

samme som den, der udfordres for at bringe et Pund 

Vand fra 320 F. eller o° R. (Frysepunktcn §. 235), 

ril Temperaturen af 1720 F. As disse Tabeller sees, 

at Varmestoffen ingenlunde er fordeelt eensfsrmig 

imellem alle Legemer, ligesom der et heller be sin des 

ligemeget deraf i forffiellige Legemer, ffisndt de have 

samme Masser, og angive samme Temperatur. Saa- 

ledes har Vand, hvis Temperatur er o Grad, ulige 

mere bunden Varmestof end Jis af samme Tempera

tur; armosphceriff Luft endnu mere; Suurstofgas 

allermeest. Paa ovennævnte Maade bestemmes den 

relative Mængde af Varmen i Legemerne, men ingen

lunde
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lunde den absolute, og det som naturligt, da man al

drig er i Stand til ar bestemme, naar et Legeme har 

naaet den hoieste muelige Grad af Kulde, siden Kul

de ei er andet end et antaget Udtryk, hvorunder ikkun 

forstaaes en ringere Grad af Varme, eller relativ 

negativ Varme.

Den sisrsie Grad af Kulde, eller stsrsie Mangel af 

Varme/ som vi ved vores nuværende Kundskaberere 

i Stand at bemerke, er den, ved hvilken Qva'gsslvet 

fryser, og bliver til et sammenhængende og saa haardc 

Legeme at det kan hamres; dette finder Sted ved dm 

— 320 R. Dette Phænomen lader sig ligeledes 

frembringe ved Konsten, hvortil en Blanding af 2 

Dele rygende Salpetersyre, 1 Deel concentreret Svo

vlsyre, og een Deel Vand med fim stsdt krysiallise- 

ret svovelsuur Soda (Glaubersalt) er tienlig. Efter 

Herr Lowitz Forflag fryser QMgsslvet allerlettesi t 

en Blanding af krystalliseret crtsende Planteludsalt, 

etter kogsaltsuur Kalkjord (fix Salmiak) med frist og 

tsr Snee.

ß. 24Z.

Varmestoffen er enten bunden i Legemerne, 

eller frie, (den bundne kaldes ogsaa fix eller ffiult 

Varme). Z denne Tilstand er Varmen ubemerke- 

lig for vov Folelse, ligesom den ei heller yttrer nogen 

Udvidende Virkning paa Thermometeret eller noget 

R andet
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andet Legeme. Bliver Varmestoffen derimod sne, 

da virker den saavel paa vor Felelse som paa Thermo- 

meteret, den kaldes nu frie fslelig Varme, eller 

Thermometervarme. I denne Tilstand forlader ben 

enten vort Legeme, og da soraarsager den Felelse af 

Kulde, eller den ganer ind i vort Legeme, og da ha

ve vi Felelse af Varme. Paa samme Maade virker 

den paa Therlnometret, hvilket stiger, naar Varme- 

stoffen forlader Legemet, som berorer Thermometrek; 

og falder, naar Varmestoffen indsugcs eller bindes af 

Legemet, og derfor forlader Thermometeret.

Dersom et Thermometer bringes i Iis, som angi 

ver f. Ex. i2° R. under Frysepuncten, og Ilsen ud- 

sættes en vedblivende Varmesirom, enten ved varm 

Lust eller varmt Vand, da vil Iisen begynde at smel

te, hvorved Thermometeret vil stige indtil det angi- 

ver o° R. eller Frysepuncten, hvorefter det vil blive 

siaaende og ei stige, endffiont Varmestrommen ved- 

bliver, og Iisen stedse vedbliver at smelte, hvilket 

vedvarer indtil al Iisen er smeltet,' thi nu stiger Ther- 

mometeret iglen, alt i Forhold til den Mængde af 

Varme førn tilkommer, og det saalænge indtil Van

det koger, og Thermometeret altsaa angiver den 8o° 

R. (§. -35)/ hvorefter Thermometeret igienei stiger.

Aarsagen til dette mlbrkverrdige Phernomen, er, at 

Varmen som her tilfores Iisen, udover al sin Kraft 

paa at forandre Ilsens Tilstand, og at forvandle det 

i Vand,
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i Vand; men da Vandet behøver mere Varme for ak 

vær? i denne flydende Tilstand end som t den fasie, 

fom Jis, saa bindes Varmen i Vandet, den bliver 

derfor umærkelig for ThermomeLeret, endstiondt den 

herved anvendte Varmemængde er saa stor, at den, 

ved at tilfores enligesaa skor Mængde Vand af o ° R., 

fom det faste Vand eller Iisen af samme Temperatur 

udgior, vilde i samme Tid have bragt Thermome- 

teret som var sat deri, til at stige nwsten indtil 6^ 

Grader R.

Af samme Aarsag stiger ThermomeLeret ei heller 

mere, naar Vandet koger, og det altsaa har naaet 

8o° R.l thi da et draabbar flydende Legeme, fom 

gaaer over i den expansible Tilstand, udkræver mere 

Varmestof for at vme i denne, end i hiin Tilstand 

(§. 224)/ saa forlader Varmestoffen, som tilfores 

Vandet, dette, og bindes derimod af de ved Kognin

gen fremkomne Vanddampe, den kan derfor, naar 

Vandet koger, ei mere forege Vandets Temperatur, 

vg derfor ei heller angive mere paa ThermomeLeret 

end 8o° R.

Naar Varmestoffen i et Legeme er i Ligevagt med 

Varmestoffen i vor Haand eller enhver anden Deel af 

vort Legeme som berøm Det, eller med et Thermometer, 

da have vi ingen Folelse hverken af Varmen eller Kul

den, saasom herved ingen Varme hverken bindes eller 

bliver frie, ligesom Thermometeret ei heller enEtand 

derved at angive nogen Forandring.

R 2 §. 244.
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§• 244°

Naar Legemer, de være ecnsartede eller ueens« 

artede, blandes sammen, og de forandre Derved de

res Aggregat eller ForeeningLtilftand, da forandres 

ogsaa deres Besiagtning til Varmestoffen; de binde 

altsaa enten frie Varmesiof, eller de giøre bunden Var- 

meftof frie. Herved bemerkeS nogle almindelige Love, 

^endskistit disse undertiden finde Undtagelser.

Naar fasie Legemer gaae over i flydende 

Tilstand, da bindes Varmestoffm, eller med 

andre Ord, der fremkommer Kulde, fordi Le

gemet behover (§. 224) mere Varme i den fly

dende Tilstand end for; det indsuger derfor Var- 

mestofferl af de det kewrende Legemer, fliondt 

dets Temperatur ei foreges derved.

Heraf forklares/ hvorfor Snee eller Ils som smel- 

ter, stedse har samme Temperatur.

Hvorfor Temperaturen af 1 Pd. Its af 32° Fah

renheit og i Pd. Vand af 1720 Fahrenheit, er eftep 

Blandningen knus 320 Fahrenheit, da derimod 1 Pd. 

Vand af 1720 Fahrenheit blandet med 1 Pd. of 320 

Fahrenheit, giver efter Blandningen en Temperatur 

af 1020 Fahrenheit.

Hvorfor Galtene, som Salpeter, Salmiak, Glau- 

bersalt, foraarsage Kulde naar de oplofts i Vand.

Hvorfor
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Hvorfor Snee og Iis blandet med Salte eller Sy

rer, fornemmelig med rogende Salpetersyre, foraar- 

fager sicerk Kulde; under disse Omstcwdigheder kan 

Vand fryse paa Kakkelovnen, og Vand blive til Zis 

paa Glsder.

Qvægsslv og Tin frembringer Kulde, naar de op; 

Isse hinanden.

Blye smeltes i en Papiirdiegel uden at Papiret for-- 

brandes 0. s. v.

Naar draabbar flydende Legemer blive til 

faste eller og krms til taktere Legemer, da bliver 

Varmestoffen frie, eller der frembringes Var

me; fordi (§. 228) det i fast Tilstand overgaa- 

ende Legeme behover ei longere/ saa meget Var- 

mestof som fsr i den flydende Tilstand; det giver 

derfor sin overfisdige Barmestof til de det hers

kende Legemer,
Af Vand, som fryser, udvikles i samme Sieblik 

Varme.

Glaubersalt f som er forvrttret, eller som har mb 

siet sit ChrysiMsatrons Vand ved at bersresafAt- 

mosphlvren; udvikler Varme i det Sieblik, det bry- 

sialliseres, fordi Vandet gaaer over i solid, etter iis- 

lig Tilstand.

Ulæffet Kalk og Vand giver Varme, fordi Van

det bindes i Kalken.

R 3 Svo-
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Svovelfyre og Vand, eller Salpetersyre og Vand, 

frembringe Varme, naar de sammenblandes, ved det 

at de oplsse hinanden og derved blive Lettere.

Det samme finder Sted, ved Vringeist og Vand.

Naar Legemer overgaae fra den draabbar- 

flydende Tilstand i Damp-Tilstand, da bindes 

Varmestoffen eller der fremkommer Kulde af 

samme Aarsag som ved de faste Legemer, naar 

de gaae over i flydende Tilstand.
Derfor kan Vand koges i Papiir.

Papiir brænder et, holdt over en Flamme, saa- 

lMge derpaa aandes.

Derfor kan Vand og ethvert Fluidum ikkuns an- 

tage en vis Grad af Hede (§. 243).

Af samme Aarsag blive Karrene, hvori koges, 

aldrig overmande hede.

En Traad om et Glas fyldt med Vand brænder 

ei, fftondt Traaden holdes over et brcendende Lys.

En fugtig Lap eller Klud bragt underen stor Glas- 

klokke, som er forsynet med et Thermometer, frem

bringer Kulde, og Thermometeret sees at falde ved 

det at Kluden tørres formedelst Vandets Forvand- 

ling i Dampe (§. 233).

Thermometeret i en Glasklokke, falder, naar den 

fugtige Luft som er i Klokken fortyndes, fordi Uddunst

ningen af Vandet derved forsges.

Alle Fluida, men ifør LEtheren, forcrarsage bety

delig Kulde ved deres Uddunstning, saa at Vand der- 

ved
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ved fryser, og Thermometerne befugtede dermed fal- 

de meget, iseer naar der paa dem blevses med en Pu

ger, eller at ThermomeLereL bevæges stærkt.

Det samme bevises ogsaa ved Pulshammeren, og 

ved det Franklinffe Ror, som foraarsage Følelsen af 

Kulde, naar den deri værende Viingeisi gaaer over i 

Dampe ved Varmen af Haand.'n.

Af samme Aarsag gaaer VLmgeisien over i Dampe 

af det Franklinffe Rsrs ene Kugle t den anden, naar 

en af Kuglerne befugtes med Vand, eller bedre med 

et flygtigt Fluidum, som Viingeisi eller ALther; thi 

da Varmen bindes ved Fordmrsiningen/ saa maa den 

befugtede Kugle blive koldere end den anden, de deri- 

varende Dampe condensere sig, og kan altsaa ei hol

de Ligevlvgt med Dampene i den anden Kugle z disse 

sage derfor Viingeisien i dm befugtede Kugle, og brin

ge det derved ligesom i Kog, i det Viingeisien gaaer 

over fra den flydende i Damptilsiand.

Af samme Aarsag kisler Viften, da dens Bevstr 

gelse befordrer Svedens Fordunstning.

Fordunsiningen anvendes til at forskaffe om Somme- 

ren kiolige Værelser, ved flittig at besprenge disse med 

Vand; ligeledes til at forffaffe kislige Drikke i Heden 

ved at befugte Karrene.

I h-d- Lande, fom Persien og Egypten, forførbb 

gtS til dette Brug et eget Slogs porofe finr, fom »eb 

^edse at lade det indeholdende Fluidum udsvede, fren -

R 4 bringer
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bringer Fordunskning, og altsaa holder det deri vieren^ 

de Flydende kisligt.

Ved denne Fordunstning igiennem porsse Kar frem

bringes endog Iis i Ostindien, og det ved en Tem- 

perakur af henved ioo° F. eller 30° R. i Skyggen.

Af samme Aarsag fryser man altid ved at forlade 

Badet.

Jorden og Bladene paa Træerne ere ved deres be

standige Uddunstning stedse kislige, endog i den siær- 

keste Hede.

Af samme Aarsag bemerkes Luftens Klslmg efter 

Regnen / da Regnen ganer over i Dampe.

S'Toar dampfsrmige Legemer gaae tilbage 

i den draabbarflydknde Tilstand, da bliver Var- 

messoffen frie, eller der fremkommer Varme, af 

samme Aarsag føm ved de flydende Legemer, 
tiaar de blive faste igieri.

Dersom t en Glasklokke, som er fyldt med fugtig 

Luft, og hvori et Thermometer befinder sig, indbrin- 

ges ret tort Ludsalt, da stiger Thermometeret, forme

delst den frie blevne Varmestof ved Vandets Tilbage- 

Zang fra den dampformige til den flydende Tilstand.

Af samme Aarsag fole vi, at Luften er varmere/ 

naar det begynder at regne.

Ligeledes er Roret iKislfadet og Hatten, ved De- 

fiilleringen meget varmere afde flydbar blivende Dam- 

pe, end de vilde vlvre blevne af samme Qvantitet

Vand,
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Vand, fom havde den samme Grad af Hede fom 

Dampene.

Naar Legemer overgase fta den faste, fly

dende, eller damvformige, i permanent eypatt« 

sibel eller luftformig Tilstand, da bindes Var- 

mestoffen i stor M-rngde, eller der bemerkes me

gen Kulde, og omvendt Varmcstoffm bliver i 

stor M«ngde frie, eller der fremkommer Varme, 

naar luftformige Legemer gaae tilbage i damp- 

fotmig, flydende eller fast Tilstand (§. 228).

Aether, som giver Vandstofgas, frembringer Kulde.

Ammoniakgas frembringer Hede, naar det forbin- 

des med Syre.

Salpeterhalvsyrliggas og Suurstofgas foraarsagep 

Hede ved Blandingen, da de derved gaae over fra 

luftformig Tilstand i Damp- og siydende Tilstand.

Af samme Aarsag foraarsager Ammoniakgas Var

me ved Oplosningen i Vand, og smelter derfor Jis 

ved Blandningen med suure Gasarter.

Naar Kogsaltsuurgas blandes med atmosphm'ist 

Luft, da bemerkes Varme, hvilken bliver frie ved det/ 

at den Kogsaltsunregas foreener sig med Vanddunsie- 

ne, føm ere oplssie i den atmosphcrriffe Luft, oZ 

danner dermed Kogsaltsyre.

Kogsaltsuurgas blandet rned Ammonkakgas z frem- 

hunger Hede, da de derved gaae vvek fta den W 

R 5 formige
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förmige til dm faste Tilstand/ og danne Kogsaltsuur- 

Ammoniak.

Saltsyre, flygtigt Ludsalt og Aether blive sustfor- 

rnige blot ved Heden.

I Folge disse Love behover man altsaa ei at an

tage en egen koldgiorende Materie, men blotatansee 

Kulde som mindre Varme, eller Mangel af Varme; 

og virkelig bevise de afMuschembroeck og flere, i den

ne Henseende anstillede Forjog, ei heller andet.

Man bringer lige Mængde Vand af samme Slags, 

og samme Temperatur, i Kar af famine Materie og 

.Form; man forsyner ethvert med et Thermometer; 

Vandet t nogle af dhsse Kar overdækkes med Glas- og 

Metalplader, paa andre derimod gydes Olie, og nogle 

lades frie og «bedækkede. Under disse Omstamdighe- 

der vil det for den frie Luft udsatte Vand, ved Frost- 

veir befindes frosset, da derimod Thermometerne i de 

andre Kar angive, at Vandet endnu har Tempera- 

turen over Frysepuncten.

Muschembroeck forklarer dette Phcrnomen, som 

dog kuns finder Sted ved en ringe Grad af Kulde, 

derved, at de koldgiorende Partrcler t Luften ci have 

kunnet komme i Berorelse med der tildækkede Vand, 

da det dog synes naturligere at forklares deraf, arden 

med Vandel forbundne Varmestof ei har kunnet blive 

frie, formedelst Mangel afBersrelft med Luften, og 

at Vandet derfor ei har kunnet gaae over fra den fly- 

dende



Om Varmestoffen. 267

dende til den faste Tilstand, eller blive til IiS. Til 

denne Forklaringsmaade ere vi faa meget mere beret

tigede, som vi veed as Erfaring, at Vandet og alle Le

gemer besidde en vis Mcengde af Varmestof(§. 242), 

da den koldgisrende Materie derimod ei er andet end 

en Forudserttelse, som endda forekommer mig gansse 

unedvendig.

De saa kaldte Frostafledere, fom Treers Om

vikling med Gtraae m. m. tilkomme derfor ikke dette 

Navn, da Nytten som de stifte, steer ikke ved Bort

ledningen af Frosten eller den koldgisrende Materie 

(§. 242), men allene ved at hindre (som flette Var- 

nieledere 238)r at Varmestoffen ikke forlader de 

Legemer, som de skulle beskytte mod Kulden.

§• 245-

Nogle Operationer og Forandringer i Legemer« 

ne, hvorved Varmestoffen bliver frie, og hvorved 

der altsaa ftemkonnner Varme, endffisndt Legemer

ne herved gaae over fra den faste til den stydende, eller 

til den mindre faste Tilstand, synes stridende med oven- 

siaaende Love, men ere det derfor dog intet mindre, 

da saadant kan forklares ved den atmosphceriffe Lufts 

Adskillelse i dens Bchcmddeele, hvorved Varmestos- 

sen af Atmosphoeren bliver frie.

Af dette Slags ere Gilvringer, Forraadnelser, 

Hede«/ som bemerkes, naar to Stykker Treve rives 

mo-
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mod hinanden, eller Metaller fom hamre-, files, bo- 

res o. s. f.

Disse sidste Forsog synes af nogle Natmkyndi- 

ge tilstrækkelige for at antage en zittrende Bevægelse i 

de mindste Deele af Materien, eller af Legemerne, 

og derfra at uddrage al fremkommen Varme og Ild, 

hvorom siden ffal handles, endffiondt dette dog ei be

viser andet end den herved fremkomne Adskillelse af 

Akmospharrens Bestanddeele; da ingen Giæring, For- 

raadnelse, Forbrændning eller Forkalkning kan finde 

Sted, uden ved de, disse Forandringer indgaaende, 

Legemers Bererelse med Atmosphären, idet de for

binde sig med Suurstoffen, indeholdt i Atmosphcrrens 

Suurstofgas, hvorved dennes Varmestof bliver frie, 

og frembringer derfor den herved bemerkede Varme.

§. 246.

Af Varnrestoffens Bestræbelse ae udbrede sig 

ovenad, eller imod den ovre Side (§♦ 232), hvil

ket endog viser sig i det luftledige Rum, have nogle 

Nalurkyndige tildecls troet al kunne uddrags Slut

ningen , at Varmestoffen ei besad nogen Tyngde, og 

altsaa ei var Tyngdens Love underkaster; dette troe 

de især at bevise, ved det at den absolute Vcegt ei ra

ger af, men tvertimod tager til i somme Legemer, 

endDendk de tabe Varmeftofz og omvendt, at den 

absoluts
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absolute Vcegt ikke tager til t Legemet, endffisndt de 

erholde Varmestof. Dog uagtet al den Autoriter 

disse Naturkyndige have Rer ril at vente, forekomme;: 

det mig, som om det et behsves heri at afvige fra Tyng

dens Lov, denne saa almindelige Naturlov, fom ellers 

al Materie uden Undtagelse er Underkastet, eller at 

antage, at Tyngden og dens Virkning hcrves og til- 

intttgiereö ved en anden Kraft, nemlig den oven

nævnte expansiv Kraft (§. 223). Da ester mine Tans 

ker Varmestoffen maa stige, saasnart den antages for 

den letteste 06 bekiendte Materie, hvilket meget vel 

kan finde Sted, uden at den just behover at være a6* 

fohlt let eller negativ lung, endog i ethvert ved Kon- 

sien frembragt ledigt Rum, (da fuldkomment ledigt 

Rum vel ei er, og ei kan vcere os bekiendr). I Hen

seende til Tiltcrgelsen af Vcegt i nogle Legemer, »ag

tet Tab af Varmestof, da kan saadanr ester mine 

Tanker (endog vev at antage Phlogiston, eller Brænd- 

stof) forklares ved Bytte af Materier, hvoraf det til« 

kommende er tungere end det borrqaaende.

Delaf Herr Gren anforts Forjog, (egentlig 

angiver af Herr Zordyce), at Vand, som fryser i her

metisk forseglede Kar, og som derved råber Varme- 

skof (§. 244), ikke desmindre tager til i absolut Vcegt- 

synes mig at kunne forklares uden at antage Varme- 

sioffen som absolut let, paa folgende Maade: Den 

bort-
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bortgaaende Varmestofs Vcegt er saa ringe, arden 

maaffee ei kan bemerkeS ved noget os bekiendt Red- 

ffab, da Barmestoffen ligesaavel som flere os ved de

res Virkninger bekieudte Materier, faaledes som Lyset, 

den elektriske og den magnetiske Materie, ere ved 

vores nu værende Kundffaber, at an see som impen- 

derable eller uden Veegt; derimod bringes Deelene af 

Karret, hvori Vandet er, formedelst den i Vandet 

værende Varmestofs Bortgang, nærmere til hinanden, 

Karrets specifike Vcegt tager altsaa til, og det bersres 

derved, eller undcrststteS afen ringere Mængde afdet 

Karret omgivende Fluidum, nemlig Luften, imod fsr, 

forinden Vandet fres; Karret eller Glasset maa der

for synke, og altsaa synes at toge til i absolut Vægt 

(§. 89)* Af alt det her anførte synes det unsdven- 

digt at antage absolut Lethed i Barmestoffen, eller at 

tilregne den en Bestræbelse at siye fra MiddelptMkten 

af Jorden, da saadant forekommer mig, som en gan- 

ffe ufattelig Tanke, hvilket desuden er absolut striden

de med alle andre os bekiendte Phemomener.

Syvende
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O m

Lyset.

§. 247.
AH ed Lyset sorstaaer man Aarsagen til den Folelse 

vi ktende under Navn af Synet, og ved hvis Hielp 

vi ere i Stand til ved Foreening med Erfaring at be

dømme Legemernes Frastand, deres Størrelse og Fi

gur. , Naar Legemerne befindes i den Tilstand, at 

vi kan see dem og ffille dem fra hinanden, da kaldes 

de oplyste; ere de i modsat Fald, kaldes de merke 

eller uoplyste.

§. 248.

Den i os opvakte Felelse af Synet ere vi beret« 

tigede ester vor Forestillings Evne, at tilskrive en 

materiel Aarsag, og denne Aar sag ter vi efter min 

Mening med Foie benævne Lysstof, hvad entew den 

er en egen Stos eller blot en Modification af Var- 

mestoffen, hvilken sidste Mening antages af forssicl- 

lige Naturkyudige, som især rmderftekte denne deres 

Mening derved, at Lys og Varme oste yrrre famine 

Virk-
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Virkning; saaledes er Lyset i Stand ar anromdcfor- 

ffiellige broendbare Legemer, og Ilden derimod at op

lyse Legemerne.

Naar Lyset og Varmen oste synes særffilte, og 

ei forbundne med hinanden, da er ester deres Mening 

Aarsagen dettil, vore Sandsers Ufuldkommenhed, 

fem maaffee ei tilstceder os at bemerke ringe Grader 

af Lysning og Varme, endffiondt de derfor ei 

mindre ere begge virkelig til i Legemerne, naar en af 

dem bemerkes. Imidlertid ere vi berettigede, hvad 

enten Lysstoffen er en særskilt Stof eller ikke, at an

tage den for en yderst siin, tynd^ let, beveegelig, 

risammenhcengende, fiydende, elastiff og expansibel 

Substans.

Uagtet det forekommer mig passende, pact denne 

Maade at forestille os saavel Lysstossen, som Varme-- 

stoffen, og vi ere at undskylde, om vi herved maaskee 

antage for Aarsag det, som tuns er Virkning, da vi 

ingen anden Aarsag kiende, faa ere vi dog ikke i Skand 

at bevise, at enten Varmestoffen eller Lysstoffen ere 

virkelige Materier, og vi kunne ikke ncegte Muelighe- 

den, at Lys og Varme maaffee kuns ere Egenffabec 

eller Qvalireter, og Folger af andre paa hinanden 

virkende Substanzer, faa at disse Phamomener Maas 

De bestemmes ved det forskiellige Forhold imellem 

Legemernes forffiellige virkende Gmndstoffe eller Be- 

standdeele. Daglig
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Daglig Erfaring leerer Lysets ovennævnte Egenffa- 

Ler/ især kan dets Fiinhed fluttes deraf, at vi igien- 

nem en meget liden Aabnitig r for Exempel igiennem 

et lidet Knappenaals Hul, kunne oversee et betydeligt 

Rum/ uagtet at fra enhver Punkt/ som sees, maa ud- 

gaae en Lyspartikel, siden den, uden det/ ikke vilde 

kunne sees/ og alle disse Lyspanikler, som krydse hin- 

anden i alle mulige Retninger, ikke desmindre et for-» 

slyrre hinanden eller Herve den eene bett andens Bevee- 

gelse/ heraf berettiges vi ogseia til Slutningen om 

Lyspartiklernes Usammenharngenhed, og vi ville meget 

vel kunne begribe, at vi ikkedesmindre kunne bestan

dig see enhver Punkt af Objecterne, fom vor Sie mo

der, naar vi forestille os, at det Indtryk, som enhvek 

Lyspartikel gisr paa vort Sie (eller rettere sagt paa 

Nethinden) vedvarer nogen Tid; Erfaring overbevi

ser os om, at dette ei er blot Forudsættelse, da vi 

ved at svinge et brændende Kul eller andet bramdende 

Legeme i en Kreds, synes at see en sammenhængende 

Kreds af Ild/ uagtet at det brændende Legeme i et- 

hvert forffielligt Tidsrum maa vtkre paa et forssiel- 

ligt Sted af Kredsen. Naar vi antage/ at Indtryk- 

ket, som Lyspartiklen gier paa vort Sie, har en Va

righed af /o Sekunde, da kunne Lyspartiklerne eller 

Deelene i Lysstraalen (formedelst den Hastighed, med 

hvilken Lyset bevæger sig z hvorom nedenfor handles) 

være den eene fra den anden i en Frastand af 5 hal

ve Zorddiametere eller over 4000 geographiffe Mile,
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og Lysstraalen vil ikke destomindre forekomme os som 

vedblivende eller sammenhængende.

§• 249.
Nogle Natmkyndige antage, ar Lyset eller 

Lysmaterien indsuges af nogle Legemer, og bindes i 

dem, formedelst disse Legemers Beflcrgtmng til Lyset; 

del forhen frie Lys taber herved sin Egenskab at lyse 

og straale, det bliver herved en chemisk Bestanddeel 

af disse Legemer, samt umerkelig for vore Sandser. 

Naar disse Legemer, som have indgaaet chemifk Foree- 

ning med Lysstoffen, varmes eller giores gloende, da 

bliver Lysmaterien formedelst sin Beflcegtning til Var- 

meftoffen frie, (den danner herved Phlogiston), og 

crholder nu igien sin straalende Egenffab eller fin 

expansive Kraft, og bliver derved merkelig som Lys 

for vort;Øic. De troe at bevise dette, ved det under 

forffiellige Omstændigheder ved Legemernes Forbrænd- 

ning fremkommende Lys; hvilket Lys derimod afnogle 

nyere Narurkynvige tilffrives Forbindelsen, som ved 

Legemernes ForbrKndning skulde sinde Sted imelleni 

disses Brændstof (Phlogiston) og Vannesioffen; dog 

da Brændstoffens Tilværelse ei kan bevises, og alFor- 

brændning synes ei at være andet end Foreening med 

Suurstoffen h§. 175), (hvilket siden ved Ilden nærmere 

sl'al forklares), saa maa det Lys, hvilket som oftest bemer- 

ke6 ved Legemernes Forbrcendning, ansees som fremkom

met
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met ved Adskillelsen af den atmosphærisse Luft ellec 

af andre Legemer, som indeholde Suurstoffen, i deres 

Bestanddeele, hvad enten Lys og Varmestoffen ere 

særDlte Stosse, eller al Lyset ikkuns er en Modifica

tion af Varmestoffen, som herved bliver i Stand at 

foraarsage er vist Indtryk paa vort Syns Organ.

At Lys og Varmestoffen ere een og den samme 

Stof, endskiondt at Varmen saa ofte ei ledsages af 

Lys, ligesom Lyset ofte ei angiver Spor paa Varme, 

vil herved meget vel begribes, ligesom vore SandserS 

Ufuldkommenhed desuden maasVee ofte ei lader os be

merke mere end een af disse Materier, skiondt de begge 

virkelig ere tilstede.

Maaffee er Varmestoffens forffiellige Bevæ

gelse eene Skyld i de forffiellige Maader, paa hvilke 

den afficerer vore forffiellige Sandser; saaledeö kunde 

man maaskee antage, at Lyset bemerkedes ved en ha

stig og ligeliniet, men Varmen ved en langsommere 

Bevægelse af Varmestoffen; dog alt dette er kuns 

Formodninger, og vi ere ved vores nu værende Kund

skaber ikke i Stand med Vished at bestemme noget; 

imidlertid troer jeg dog, at alle hidindtil bekiendtePhce- 

nomener og Forsog meget mere tale for Identiteten, end 

for Forskielligheden af Varme- og Lysstoffen.

Saaledes lyser Fluspathen, og giver ligesaa vel et 

fftsnt lyst Skin, efter at Mre Udsat allene for den

S 2 myrfe
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msrke Varme, fom for den lysende Varme, eller for 

Varmen forbunden med Lys.

De saa kaldte Lycknagneter eller jordagtige Phos- 

phorer, som den Bouoniffe? Marggrafs, Cantons, Honp 

Lergs og Balduins Phosphore, lyse, i Folge Marg- 

grafs Erfaring, ligesaa Mrkt efter at være udsat foe 

den blotte Varme, som for Soellyset allene, eller Ly

set forbunden med Uendelig Varme; det samme fin

der Sred ved Demanten og forffiellige DLdelsiene.

Planterne knnne efter Humbolts Erfaring ligesaa, 

vel leve og voxe i Mørke som i Lyset, de beholde end

og den grsnne Farve derved, naar de ikkuns befinde 

sig i Gasarter/ som ere i Stand at irnodtage Suur- 

sioffen, som udvikler sig af dem.

Gasarterne (endog Suurstofgasen) udvikles af Le

gemerne, som indeholde Grundsioffene dertil, ligesaa- 

vel ved den msrke Varme, som ved Varme forbunden 

med Lys.

Reductionen af det saltsure Selv (Hornsslv) 

(thi den sorte Farve, som Hornsslvet antager ved at 

udsættes for Lyset, bor, i Folge Wassalii Erfaring, 

ikke tilregnes/ andet end (Kolvets Reduction)/ og 

Forandringen af den Bestuschelviffe Nerve-Tincturs 

Farve finder efter Scopolii Forsog ligesaavel Sted 

ved Varmen allene, som ved Lys og Varme,' det 

samme finder Sted ved Farvernes Forandring af cm* 

dre Legemer.

KrysiaU
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Krystallisationen finder ligesaiwel Sted i Merke, 

som ved Lyset o. s. v.

Nogle af de ovennævnte Lysmagneter r faavelsom 

raadent Trere og raadne Fiffe, hvilke lyse i Msrke, 

taber den lysende Egenstab i det luftledige Rum, eller 

i irrespirable Gaöarter, eller efter at have været no- 

gen Tid udsat fyr dm atmosphmiffe Luft.

§. 250.

Maciven p<ui hvilken Lyset forplantes, og hvor- 

ved vi erholde Folelsen af Synet, er os egentlig gan- 

ske ubekiendt. Descartes og Httyghens antoge 

LySluarerien, som bestaacnde af uendelig nlange smaae 

fuldkommen haarde og tæt ved hinanden liggende Kug

ler, hvormed det hele Verdenrum skulde være opfyldt; 

ethvert lysende Legeme, fom Solen, Fixstierncrne 

og alle brændende Legemer, hvis Deele efter dereS 

Mening cre i bestandig Bevægelse,, stovcr imod de 

dem nærmest værende smaae Kugler, og da der ci cr 

noget ledigt Rum imellem disse, men alle Kuglerne i 

det hele Verdenrum berøre den cenc den anden paa det 

noieste, saa maa dette Stod i samme Aieblik forplan- 

tes igiennem alle de ovrige smaae Kugler lige indtil 

vort Oie, og derved opvækkes den Følelse, som vi kal

de Synet. Denne Theories liden Sandsynlighed 

bevises med sorffiellige Grunde, men ister ved den, 

S 3 ffisndt
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ssisndt korte Tid, som Lyset behover til sin Forplanrelse 

eller Udbredelse, da det af Astronomien bevises, at 

Lyset behøver en Tid af 8 Minuter 7^ Secunde for 

at komme fra Solen til os, altscra fov at tilbagclegge 

en Vei af 24260 halve Jorddiametere, hvorefter Ly

sets Hastighed omtrent ud gier 72400 frcmffe Miil 

eller 43276 geographiske Miile i hver Secunde, og 

er altsaa 10780 Gange fierce enb den Hastighed, med 

hvilken Jorden bevæger sig i sin Bane, da denne i 

en Secunde giennemleber en Vei af 94644 Fod eller 

4 Mi-le. Euler antager en yderst siin flydende og 

tillige elastiff Materie, som er udbredt over alt, hvil

ken han kalder 2Ether; denne sættes af de lysende 

Legemer, i en zittrende Bevægelse, lüg den ved de 

lydende Legemer fremkomne grovere Bevægelse i Luf

ten, hvorved fremkomme Slag imod Mlhereu, hvilke 

Udbrede sig, ligesom Belger eller Bevægelser i Van

det, til alle Sider, og omgive den lysende Punct, fra 

hvilken de ndgaae, i alle mueligeRetninger, saaledes 

som Radii af en Kugle omgiver Kuglens Middel- 

punet; disse Slag folge paa hinanden meden vis Ha- 

stighed, og udgisre Lysftraalen, na ar de folge hin

anden i den samme lige Retning eller Linie. Newton 

antager Lyset, som bestandig udstromnrende fra de ly

sende Legemer, saaledes at disse lysende Partikler uasta- 

delig fornyes og folge hinanden, med den Hastighed, 

som
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som er os bekiendt, at Lyset haver, saa at de Deele, 

fom lyse i dette Hieblik, ei ere de samme, som lysede 

det foregaaende, eller som yttre samme Virkning det 

paaftlgende Hieblik. Man kan an fere Grunde saa- 

vel imoD Newtons som Eulers Theorie i denne Hen

seende , ligesom alle Phænomener ogsaa temmelig vel 

efter dem begge ere i Stand at forklares; dog forkla

res alle de Phcenomener, som Lyset viser os, her efter 

den Ncwronffe Theorie, da denne er lettere at fatte, 

og man desuden ei behsver at antage et eget Væsen, 

nemlig 2Etheren, hvis Nærværelse ei kan bevises, og 

hvis Forudsættelse bidrager til at giere forsdicllige 

Deele af Naturlæren, som Læren om Varmen, om 

Ilden, om Luftarterne, mindre fattelige og forftaae- 

lige, end fom ellers. M a ad en at forklare Lyset efter 

Newtons Theorie fem* Navn af Emanations - Sy

stemet. i

§. 251.

Alle Legemer fom sees, ere enten lysende eller 

oplyste; hiine kaldes ve, som udvikle Lyset af sigsclv, 

og altsaa soraarsage Følelsen af Syner, som Solen, 

FixsUernerne, alle brændende Legemer 0. s« f- 

derimod kaldes de, som blive synlige ved Hielp afhine, 

og som uden det ei kunne sees.

S 4 §♦ 252.
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§. 252.
Alle Legemer, saavel de lysende, som de oplyste, 

kunne kun sees, naar den lige Linie, som kan trækkes 

fra dem til vort Are, ei afbrydes eller hindres ved no

get Ugiennemsigtige Legeme, som bringes derimellem. 

Alle Legemer, som under disse Omstændigheder ei giere 

Hinder heri, kaldes giennemsigtige (diaphane). 

De modsatte derimod, ugiennemsigtige (opaque)» 

De fleste Legemer blive gennemsigtige, naar de brin

ges i meget tynde Flader, ligesom alle giennemsigkige 

Legemer blive ugiennemsigtige ved beherig Forøgelse 

af deres Masse.

§• ÄZZ.
Af det ovenfor fagte ftlg-r, at Lys-t, hvad enten 

det kommee fra lysende eller kuns fra oplyste Legemer, 

stedse maa forplantes i lige Linier. Disse lige Linier, 

efter hvilke Lyset forplantes, kaldes Lyssiraaler.', og 

intet Legeme sees, med mindre saadanne Lysstraalee 

komme fra det til vort Hie. LySstraalerne gaae 

igiennem de giennemsiglige Legemer, da vi i modsat 

Fald ei ville være i Stand til igiennem disse at see 

de synlige Gienstande.

§. 254.
LySstraalerne forplantes i lige Linier, enten 

»den ar mode nogen Hindring, og da kaldes Læren

derom
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derom, Optiken; eller og mede de noget fremmed 

Legeme, som hindrer deres lige Gang. Dette Le

geme er enten a) ugienncmsigtigt (opaque), og da 

resiecteres eller tilbagekastes Lyset; eller b) giennem- 

sigllgt (diaphane), og da refringeres eller brydes 

Lyöstraalerne. Læren om det refiectcrte Lys kaldes 

Catoptriken. Læren om det refringerte Lys forer 

NavnafDioptriken.

Under alle disse Omstcendigheder virke flere LyS- 

siraaler samlede, naar et Object,seeö, da en enkelt 

Lysstraale vilde efterlade et alt for svagt Indtryk paa 

vorlAie, for at Objectet kunde sees; Lysstraalerne 

kunne herved have forffiellig Retning eller Stilling 

imod hverandre, da de kunne vcere parallele (levnls- 

bcndc), convergerende(sammcnlobende) eller diver

gerende (ud afhinanden lebende).

Optiken.

§. 2ZZ.

Da enhver synlig Punct af et Legeme kan sees 

fra alle Sider, saa maa der ogsaa fra enhver saadan 

Punct udgaae til alle timelige, Sider uendelig man

ge ligcliniede Lysstrsaler, fom divergere eller gaae ud 

fra hinanden. En saadan Punct kaldes en lysende 

eller straalende Punct, og derfra maa derfor ud-

S 5 gaae
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gaae til Hiet, som seer det, en vis Mængde af flige 

divergerende Lysslraaler, hvilke tilsammentagne ud- 

gior en lysende Pyramide, hvis Basis hviler paa 

Hiet, og hvis Spidse er den lysende Punct.

En saadan Skraalekegle etter Pyramide som 

vgsaa kaldes et SkraalebUNdt, maa være destornere 

divergerende, jo sterre Vinkelen er i Spidsen af Keg

len, og altsaa ogsaa jo nærmere den lysende Punct er 

ved Hiet; ligesom Vinkelen af et saadant Straale- 

bundt derimod maa blive destomindre, jo storre Fra

standen er imellem den lysende Punct og Hiet, saa al 

de divergerende Straaler i en meget stor Frastand end- 

og kunne synes parallele, og en saadan Straalepy- 

ramibe altsaa kan sees som en Straalecylinder.

§. 256.

Har et Object eller Legeme, som sees, nogen 

merkelig Storrelse, da maa det have forffiellige saa- 

danne lysende eller synlige Puncter som nysnævnte 

(§♦ 255). Af den Aarsag maa fra et saadant Ob

ject udgcrae mod Aiet, som seer det, mangfoldige imod 

Siet divergerende Lyspyramider, hvilke tilsammen- 

tagne convergepe eller lobe sammen imod Hiet. Ob- 

lectets apparente eller ffinbare Storrelse, bestemmes 

ved Convergensen af disse tilsammentagne Srraalcpy- 

ramiders Axer, og Objectet maa derfor synes desstorre, 

jo
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si) nærmere det er ved ^iet, og modsat des mindre, 

jo længere Hiet er derfra. Ethvert Object sees alt- 

saa ved to Slags Lysstraaler, nemlig: enhver dens 

Punct sees ved en derfra uvlsbetlde divergerende 

Lyspyramide, og Objcctet i det hele derimod, fees ved 

Convergensen afalle visse Lyspyramider, som udgaae 

fra enhver Punct af Objectct imod Aiet. Ved disse di

vergerende LySpyramiDer, uden hvilke vi eiere i Stand 

at see noget Object, er det, at vi bedsnune Directis- 

nen, i hvilken Objecter befinder sig, saavelsom dets Fra- 

sfand fra os. Directionen cr altid ester Lyöpyrami- 

dens Are, og Frastanden af Objectet er Puneren paa 

Axen, hvor Straalerne overfficere hinanden.

§. 2Z7-

Afdetovenansstte følger, at naar et Bræt eller 

enhver anden Plan holdes lige for en lysende eller 

stinnende Punct, da asbildes derpaa Grundfladen 

afen lysende Pyramide, hvis Spidse er den lysende 

Punct; denne Grundskade maa nsdvendig blive større 

og sterre, alt som Planen bringes længere fra Len 

lysende Pnnct, men tillige svagere oplyst, saasom LyS- 

straalerue ere divergerende, dg denne Svækkelse df 

Lyset maa rage til i Forhold til Qvadraten af Fra

standen fra den lysende Puncr.

Devises med umiddelbare Forseg.

Af
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Af samme Aarsag maa Lyset ogsaa virke svagere 

paa Siet, jo længere fra Siet Objectet besinder sig, 

hvorfra Lysstraalerne komme, hvorfor man ogsaa i 

en vis Afstand fra Oöjectet gansse ophorer at see det.

§. 258»

Da Lysstraalcrne stedse gaae frem i lige Linier, 

og ethvert oplyst Object horer op at sees, naar disse 

ligeliniede Lysstrqaler afbrydes ved et opak eller 

ttgiennemstgtigt Legeme (§. 253), faa maa dette 

fidste Legeme foraarsage Msrke eller Mangel paa Lye, 

hvilket Merke, naar det er fremkommet ved en saa- 

dan Hindring, fører Navn af Skygge, som er des 

ftørre jo ncermere Hindringen erved det oplysteObject, 

og har forffiellig Skikkelse i Felge sin forffiellige Stor- 

relft imod det oplyste eller lysende Object.

Skyggen kaldes lige Skygge, eller omvendt 

Skygge, alt som den fremkommer ved et vertical sracr- 

ende Legeme paa en horizontal Plan, eller fra et ho

rizontal siaaende Legeme paa en vertical Plan.

Fortiden den virkelige Skygge eller Kem- 

ffyggen> bemerkeö den faa kaldte Halvssygge, hvil

ken er mindre merk end den virkelige Skygge, og be

finder sig imellem denne og der fuldkomne Lys. Den 

fremkommer ved det at nogle Lysstraaler fra enkelte 

Punkter af det lysende Legemende didhen; og har 

dekfor



Om Lyset. 285

derfor stedse Sted, naar det lysende Legeme har nogen 

betydelig Stsrrclse; Halvffyggen er msrkest nær ved 

Grcendscn af den virkelige Skygge, og bliver lysere og 

lysere, alt som den nærmer sig det fuldkomne Lys.

§. 259.

Da ethvert Object, som sees, maa have en mers 

eller mindre ftor Overflade, og altsaa ogsaa have en 

Mængde lysende eller oplyste Puncter, fra enhver as 

hvilke der maa ndgaae uendelig mange LySstraaler 

(§. 255) i alle muelige Direcrioner, som alle ere di

vergerende imellem hinanden, og krydsende hinanden 

paa Uendelig mange Steder; faa folger deraf, at 

naar Lysstraalerne, som komme fra forffielltge lysende 

Puncter af et Object, gaae igiennem en og den sam

me liden Aabning, at de da maa krydse og giennem- 

stiere hinanden der, og derfor afbilde de lysende Punc

ter af Objectet, og altsaa ogsaa Objectet selv, i en 

vmvendt Stilling.

Bevises med dertil horende Instrument.

Paa denne Maade er det, at Lysstraalerne, som 

komme fra forffiellige Puncter af de Objecter, som vi 

fee, maa giennemskicrre hinanden, i det de gaae 

igiennem den Aabning af <Øiet, som kaldes Pupillen, 

for
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for siden at afmale Billederne paa Ncechinden i en 

omvendt Stilling og Orden.

Hvilket bevises med det konstige Sie.

§. 260.

At vi ei see Objectet i en omvendt Stilling, 

nagtet det staaer saaledes asmalet paa Nækhinden eller 

Retinen, kan ei være vanffeligt at forstaae efter Kep

ler og Descartes Forklaringsmaade; naar man betæn

ker , ar vi stedse henbringe Objectet i Directionen af 

den Srraale, som tilfører 06 Billedet, og at vi hen

bringe enhver Punct deraf til Spidsen af den derfra 

imod Pupillen udlobende Lyspyramide, og altsaa til 

det Sted, hvor den virkelig befindes, hvorved vi, for 

at see Objectet, maa forestille os det paa Ncethinden 

omvendt afmalede Billede, i sin naturlige Stilling. 

En anden ligesaa rigtig Grund er, at vi ei see noget 

Object fuldkommen isolert i et absolut ledigt Rum; 

men at vi see alle Objecrer i den Forbindelse mød hin

anden, som de virkelig have, hvorved altsaa intet enkelt 

Object kan synes omvendt imod de evrige.

§. 261.

De Strå aler, som komme fra Enderne af et 

Object, og convergere imod Hiet, som seer Objectet, 

giere
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giere en Vinkel med hinanden, hvilken Vinkel kaldes

Synsvinkel/ den optiffe Vinkel.

Ved denne Vinkel bestemme vi Sterrelsen af 

Objcctet, som maalcö ved Hiet, og alrsaa StsrrelseU 

af Forholdet, under hvilket Objectet sees. SaaledeS 

maa Objectet synes os desstorre, jo ftorre den optiffe 

Vinkel er, Under hvilken vi see det, og af samme Aar- 

sag maa et Objects aparente eller ffinbare Slorrelse 

tage af, (eller med andre Ord), det maa synes os 

desmindre, jo mere Frastanden kager til. For alt« 

faa rigtig ar bedsmme et Legems Slorrelse, bor marr 

have Hensyn til dets Frastand.

Af denne Aarsag synes Planeterne, som Mars, 

Jupiter, Saturnus, os meget mindre end Maanen, 

uagtet de ere meget siorre.

Af samme Aarsag synes en lang Gade eller Allee 

os meget smallere i dsn fra os længst borte værende 

Ende r end i den rnrrmere.

Et oplyst Object, eller det, som ei er lysende af sig 

selv, lader sig ei see under en vptiff Vinkel, som er 

mindre end en Minut, da derimod de af sig selv ly- 

sende Legemer (Coin Stjernerne), Ureget vel lade sig 

bemerke, endog under Vinkler, nf mindre end en 

Secunde.

§. 262.
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§. 262.

Under forskiellige Owstcrndigheder troe vi at 

see Legemerne anderledes end de virkelig ere, og be

nævne saadant med optiff Illusion, optiff Bedrage- 

xie (faltacia optica),

Saaledes synes os i en vis Afstand en Deeel Tmer, 

som siaae i en Rmrddeel, at siaae paa en lige Linie, 

fordi de synes os at v<rre ligemeget oplyste, og derfor 

ogsaa lige langt fra Siet.

Solen og Maanen forekomme os af samme Aarsag 

fom runde Skiver eller Plader, da de dog ere kugle

dannede.

Legemer, som virkelig bevæge sig, synes ikke des- 

mindre ofte at staae stille, saaledes som Viserne af 

Uhl'ffiverne paa hsie Taarne; thi vortSiekan ei be- 

mærke den Bevægelse, som ikke overgaaer Længden af 

en Vinkels Basis af 20 Secunder af en Grad, i 

en Secunde af Liden.

Solen og Maanen synes os storre, riaar de staae 

lavt paa Horizonten, end naar de siaae hoiere, hvor- 

til Aarsagen tildeels er, at de synes os mindre op# 

lyste, formedelst den længere Strækning af Dunst- 

kredsett, som de fra Solen og Maanen udgaaende 

Lyssiraaler have at giennemgaae, naar disse himmel 

ffe Legemer ere Urt ved Horizonten, hvorfor de ogsaa 

da forekomme os simre end i modsat Fald.

Ca top-
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Catoptriten.

§. 26z.

Catoptriken er den Videnskab, fom handler 

om Virkningen af det reflecrerte eller tilbageküsiede 

Lys. Lysstraalerlie maae, i Folge de almindelige Love, 

som alle Legemer i Bevægelse ere underkastede, forlade 

deres ferste Direction, naar de mode et Legeme, igien- 

nem hvilket deres Giennemgang hindres, de nsdcs 

herved at gaae tilbage, og reflekteres attfaa. Alle 

de Legemer, som ei ere lysende af dem selveg dog sees, 

reflektere derfor Lysstraalerne; thi ellers ville de ei 

kunne sees. Dog reflecteres Lyset stærkest ved de Uglen- 

nemsigtige Objecter, hvilke derfor og bedre sees end de 

giennemsigtige, da disse endog stet ikke ville sees, der

som de vare fuldkommen giennemsigtige, ligesom de 

Ugiennemsigtige Legemer ikke blive synlige uden forme

delst Ujevnheden af deres Overflade, hvorved de deels 

ligesom indsuge nogle af LySstraalerne, deels tilbage- 

kaste Lyset uordentlig ogi alle muelige Retninger, i 

Stedet for at Legemer, som have fuldkommen glatte 

og jevne Overflader, ikkun burde vise Billedet af det 

lysende Legeme, Uden selv at kunne sceS.

At Speile sees, bliver ingen Modsigelse imod oven- 

skaaende, da vore Speile deels ikke ere fuldkommen 

glatte, og derfor ikke tilbagekaste alt Lyset, deels ud- 

T merke
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merke de sig fra andre Objecter ved Rammerne, hvori 

de ere indfattede, og blive derved synlige, vg deels 

vide vi ved Erfaring/ at det rkkuns er Billederne af 

Giensiandene/ og ei Gienstandene selv, som sees deri.

§. 264.

Ved Lysets Reflection fra ct ugiennemsigtigt 

Object, tabes stedse noget af Lysstrålerne, hvortil 

Overstadens Ujevnhed er en af Hovcdaarsagerne. Af 

de, paa enhver opaque Flade faldende Lysstraaler, re- 

flecreres alrsaa kuns en Deel, med mindre-m Overfla

den var fuldkommen jevn og glat, hvilket aldrig fin

der Sted i Naturen; ikke desmindre betragtes her Ly

sets Tilbagekastning eller Reflection, som findende 

Sted fra saadanne fuldkommen glatte og jevne Lege

mer, og Erfaring lærer, at den Vinkel, fom Lys- 
straalerne nnber disse Omstcrndigheder gior'e bed 

deres Tilbagekastning, er netop ligesaa stor som 

deres Indfalds-Vinkel. Saaleves vil en Lys- 

siraale, som falder perpoudiculairpcra et opaque og glat 

Legeme, (for Ex. et Speil), kastes tilbage i samme 

Direction, og altsaa baade ved sin Indfalden og ved 

sin Tilbagekastning giere en ret Vinkel mcd Speilet. 

Falder LySstraalen paa Speilet i cn skrev eller oblique 

Direction, da studer samme Lov Stcd, og Nefteclions- 

vinkelen bliver ligeledes Indfaldsvinkelen fuldkommen 

llig.
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liig. Heraf folger altsaa, at Lysstraalerne folge sam

me Lov som alle clastiffe Legemer ved Stedet imod et 

haardt Legeme, hvilket ogsaa tiener til Bevirs for 

Lysets Elasticitet. LySstraalen, sorn gaaer fra Vet ly

sende Legeme til Speilet, eller ethvert ander opaque 

Object, kaldes den indfaldende Straale (radius 

incidens): Vinkelen, som den herved gier med Fla

den af Speilet, kaldes Indfaldsvinkelen (angulus 

incidentiæ): Den tilbagekastede etter reflecterre Deel 

af Lysstraalen, kaldes den tilbagekastede eller re- 

flecterte Straale (radius reflectus): Og Vinke

len, som denne giøv med Spejlfladen, Reflections- 

vinkel (angulus reflectionis): Den paa Speil- 

fladen perpendieulaire Linie, hvilken deeler den Vinkel, 

som fremkommer ved den paa Speilet indfaldende og 

den tilbagekastede Straale, kaldes Jndfaldslod (ca

thetus incidentiæ). Man maae etters lægge Mcerke 

til, at Lysstraalerne reflekteres eller tilbagekastes no

get forinden de naae Overfladen af Speilet. Aar- 

sagen til dette besynderlige Phänomen er 06 ubekiendt, 

og kan nok neppe forklares paa nogen ganffe tilfreds- 

gierende Maade. Newton kalder saadant en reflee- 

terende Kraft.

§. 265.
I Felge den almindelige Reflectionslov (§. 264), 

ar nemlig den Vinkel, som Lysstraalerne giere paa

T 2 enhver
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enhver Flade ved deres Indfald, stedse er suldkom- 

men lig den Virrkel, de giere ved deres Tilbagekast

ning, er man i Stand til at bestemme den Vei, som 

enhver Samling af Lysstraaler, hvad enten de cre 

parallele (jevntlsbende), convergercnde (sammenloben- 

de), eller divergerende (udaf hinanden lebende), maa 

tage ved deres Tilbagekastning fra enhver Flade.

Enhver Flade kan enten være plan eller krum.

Ved plane Overstader reflekteres de parallele 

Lysstraaler, saaledes at de vedblive at voere parallele; 

de convergercnde reflekteres med samme Grad af Con- 

vergenö, og de Divergerende med samme Grad af 

Divergens, og altsaa forandres Lysstraalernes For

bindelse imellem hinanden paa ingen Maade, ved at 

frede imod plane Overflader.

De krumme Overflader ere enten opheiede (con- 

vexe)5 eller huule (concave), og kan ansees som 

sammensatte af Uendelig mange smaae lige Flader eller 

Planer, hvilke indflurte uendelig mange Vinkler imel

lem dem selv, og ere saa smaae at knn§ en Lysftraale 

kan falde paa enhver saadan liden Flade.

Heraf folger, at Lysstraaler, som reflekteres af 

en concav Overflade, Maae, naar de ere parallele, 

ved Indfaldet blive convergerende, naar de ere conver- 

gerende blive mere convergercnde, og näar de ere diver

gerende blive mindre divergerende, eller og tabe deres 

Diver-
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Divergens, og forandres i parallele eller konvergeren

de LySstraaler ved Rcflectionen. Paa denne Maade 

riene de huule Overflader til at foreene Lysstraalerne, 

og at bringe dem tettere ril hinanden.

Ere de refiecterende Overflader derimod ophoie- 

de eller convexe, da reflekteres Srraalerne saalcdes, 

at de parallele forandres til divergerende, de conver- 

gercnde til mindre convergerendc, hvilke sidste endog 

ganffe kunne tabe deres Convergens, og forandres til pa

rallele eller divergerende Straaler, og de divergerende 

til mere divergerende. AUsaa ttene de convepe Flader 

ti! at adsplitte Lysstraalerne, og bringe dem mere fra 

hinanden. I Felge disse Sætninger er mani Stand 

til forud at bestemmeVirkningen af alle Slage Speile, 

og ar forklare alle de af Catoptriken afhcengendePhæ- 

nomener.

§. 266.

Ethvert Legeme, hvis Overflade er ret glat og 

poleret, dg som reAecterer den messt uiuelige Mængde 

Lysstraaler med Regelmessighed, kaldes et Speil. 

Dette kan være enten af Metal eller af Glas, som 

belægges paa den ene Side med Tin eller andet Metal.

Saadanne Glassperle antage en god Polilur, 

fordærves et saa let, og kofte ei heller saa meget som 

Metalspeile. Imidlertid ere de dog utienlige til ca-

T 3 roptriffe
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toptrifFe Instrumenter, da de ««sten stedse afbilde Ob- 

jectel'ue dobbelt, efterdi Lysstraalerne resteckeres saa- 

vel as den forreste Side af Glasset, som af den belagre 

Side af Speilet. Reen Platina vilde være den til 

Speile tjenligste Materie, dersom den ei var saa kost

bar. Speilene inddeeles t plane, hvortil henhsre 

prismatiffe og pyramidale, i convene og i 

concave, hvilke sidste igien efter deres forskiellige 

Krumninger cre enten sphariffe, elliptiffe, pa- 

raboliffe, cylindriffe etter coniffe, endssiendt de 

ro sidste Slags dog egenllig henhore ril de blandede 

Speile.

Alle de oben for (§. 264) anførte Lobe ved Reflec- 

Liotten af Lysstraalerne gielde ved alle disse Speile/ 

vg bevises ved Forjog med dertilhorendeInstrumenter.

§♦ 267.

Ethvert Object, vcere sig lysende eller oplyst, 

fom befinder sig for et vertical staaende plan Speil, 

sees som bag ved Speilet, og det just paa det Sted, 

hvor den perpendiculaire Linie, trukken fra Objectet til 

paa Speilet, og forlænget bag Speilet, giennemsikiercs 

as den restcctette Lysstraale, forestillet som forlænget 

bag Speilet; eller, enhver Pnnce af et Objekt ftes 

paa det Sted bag ved Speilet, hvor to «endelig tæt 

ved hinanden fra denne Puner ndgcraende og mod Spej

let
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let divergerende Straaler overffiere hinanden, efter- 

at være refiecrerede og forlængede bag Speilet; thi i 

Folge den ovenfor anfsrte Rcfiectionslov, at, nemlig. 

Tilbagekaftningsvinkclen netop maa være Indfalds' 

vinkelen lüg, bliver dette Stedet, paa hvilket Spidser

ne af alle de forlængede Lyskegler komme til at ftaae, 

hvis Basis er Pupillen af Hiet, som seer Objectet.

Heraf forklares, hvorfor Billedet i SpMt -ust maa 

sees ligesaa langt bag ved Speilet, som Objectet be

finder sig forbed samme.
Hvorfor Billedet maa virre Objectet fuldkommen 

ligt, med den Forffiel, at det, som er paa hsire Haand, 

maa forestilles paa venstre, og omvendt.

Hvorfor forffiellige Personer maa see det samme 

Object just paa et og det samme Sted bag ved 

Speilet. -y -
Hvorfor et Object kan vlvre dobbelt saa langt, og 

bredt som et Spelt, eller dets Overflade virre imod 

Speilets som 4 til i/ og dog sees heelt i Speilet/ 

naar Objectets Frastand fra Speilet er den samme 

som Stets.
Hvorfor Billederne ei seeS med samme Klarhed i 

Speilet, som udenfor samme.
Hvorfor i et horizontal liggende Spell Objec- 

tcvne sees omvendt, saaledes, nt de sverste synes un

derst, og de underste pversi.
Hvorfor man seer i et Speil, soul slicleö i en halv 

Rttvinkel, eller en Vinkel af 45° imod Horizonten, 

T 4
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de perpendiculair siaaende Objecter som horizontal 

liggende, og de horizontale som perpendrculaire.

Hvorfor i Speile, som enten ftaae ffieve imod hin

anden (som i Vinkelspeilet), eller i parallele med hin

anden siaaende Speile, de Objecter, som stilles imel

lem Spejlene, forestilles ofte igientagne.

Af samme Aarsag (nemlig Lysstraalernes Reflectiø« 

ved Planspeile), er man i Stand at see Objecter, 

endffisndt den lige Linie imellem disse og Siet er 

giennemffaaren ved ugiennemsigtige Legemer, og alr- 

saa, som man udtrykker sig, er man i Stand tit at 

see igiennem et Brerdt. Bevise herpaa afgive det ma- 

giste Perspektiv eller Hevels Pomelosc'op.

En meget heldig Anvendelse af Ressecrioner ved 

plane Speile sees ved Hadleys Oktanter og Sex- 

tanter.

§• 268.

D- prismatiffe oq pyramidalfle Speile 
inaae anseeö sonl ssr^iellige plane i§pctle, soreenede i 

en ffraae Retning med hinanden. De besidde den 

Egenffab, at samle forffiellige adspredte Objecter i et 

eneste Billede, hvilket grunder sig paa der ovenfor 

anfsrte, om Refleckionen ved de imod Horizonten in- 

clinerede Speile.

§. 269
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§. 269.

De convexe eller ophoiedeSpeile, som i Al

mindelighed ere sphæriffe, besidde den Egenskab, at 

adskille eller adsplitte Lysstraalernc, som reflekteres fra 

dem, og at bringe disse mere fra hinanden (§. 265). 

De forestille vel derfor Billedet i sin rigtige Stilling, 

bag ved Speilet, ligesaavel som de plane Spcile; 

men dette Billede er mindre end Øbjectct selv, og si)- 

nes tillige nærmere bag ved Speilet, end som det vir

kelig besinder sig foran fra Speilet. Billedet synes 

desmindre, jo længere Objectct er fra Speilet, eller 

og jo mindre Radius er af den Kugleoverflade, hvoraf 

Speilet udgier et Stykke. Da alle Puncter af et 

Object, fom har en vis Storrelse, og som derved cicr 

krumt, ikke kunne boere i samme Frastand fra det ophore- 

de Speil, faa sslgör af det ovenfor anførte, at Bille

det maa under disse Omstændigheder synes krumt i et 

convex Speil. Disse Sætninger folge og forklares 

af (§- 264) og (§. 265); thi da de ophoiedeSpeile 

besidde den Egenffab formedelst Reflettionen, at for- 

andre de divergerende Lysstraaler i mere divergerende 

(§. 265), faa folger deraf, at Spidserne af de di

vergerende Lyskegler, paa hvilke vi fee enhver Punct 

af Objectet (§. 256), maa, formedelst Reflections, 

ncerme sig Hiet, og Objectek derfor sees nærmere bag 

Overfladen af Speilet, end dets Afstand fra Speilet

T § vitteltz
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virkelig er. Jligemaade, da de convergerende Lys- 

straaler blive formedelst Reflectionen af de opheiede 

Speile mindre convergerende (§. 265), og de fra cts 

Hvert Object imod Aiet Udgaaende convergerende Lys- 

siraaler bestemme den Vinkel, under hvilken Objecket 

sees (§. 256), saa maa Synsvinkelen (§. 261) under 

diffe Omstændigheder ogsaa blive mtudre, og Objectet 

derfor ved Hielp af de opheiede Speile synes mindre 

end det virkelig er.

§. 27O.

De concave eller huute Speile, font almin

deligst erholde den sphæriffe Figur, besidde den Egeri-- 

skab, at Lyöstraalerne samles eller nærme sig hinan

den, i det de reflccteres fra disse Speile (§. 265). DeU 

paa Speilets Midte dragne perpendikulaire Linie kal

des Speilets Axe. Pnncten, i hvilken Straalerne 

samles, kaldes Speilets Bmndpuntt (focus), for

di Soelstraalerne, som reflccteres ved dette Slags 

Speile, anlomde de Legemer, som bringes i denne Pimct. 

Brcendpunctens Frastand fra Kugle-Speilfladen ec 

forffiellig i Folge Lysstraalerneö forffiellige Retning; 

saaledeö stede de reflecterte Lysstraaler, som ere pa

rallele med Speilets Axe, sammen i en Punct paa 

Axen, som netop udgior den fierde Deel af Dinmere- 

rm af den Kugleoverflade, hvoraf Speilet ubgiøc en

Deel,



Om Lyset. 299

Deel, og er den egentlig kaldte Brcendpuncr; Foree- 

ningspuncten af de convergerende LySstraaler falder 

nærmere ved Fladen af Huulspciler, og den af de diver

gerende LySstraaler derimod længere fra Huulspeilfla- 

den, end den af de parallele LySstraaler, naardegacre 

Ud fra Puncter, som ece længere fra Speilets Overfla

de end de parallele Srraalers Focus; thi i modsat 

Fald reflectereS de som parallele eller divergerende 

LySstraaler. De huule Speile udmærke sig ellers deri 

fra de plane og opheiede Speile, ar Billedet, som bli

ver synligt ved Lysstraalernes Tilbagekastning ft<x 

Speilet, ei forestilles bagved Speilet, uden naar 

Objectet befinder sig imellem de parallele LysstraalerZ 

Bra-ndpunct og Spejlfladen. Herved si)nes Billedet 

stsrre end Objectet virkelig er, ligesom del ogsaa fore- 

siilleö längere bag ved Speilet, end dets Frastand for

fra Speilet virkelig er; det synes derved des stsrre, og 

des længere bag ved Speilet, jo nærmere Objectet be

sinder sig ved Brændpuncten. Befinder Objectet sig 

derimod fangere fra den huule Speilflade, end Brænd- 

puneren af de parallele LySstraaler, da afmales dets 

Billede foran Speilet, og ligesom svævende i Luften 

t en omvendt Stilling; (herpaa grunde sig de catop- 

lriske eller Speil-Teleskoperne). Er Objectetderimod 

i de parallele LyöstraalerS Brcendpunct af Kugle- 

Huulspeilet, da afmaleS siet intet Billede, hverken bag 

eller
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kller soran Speilet; det samme s5eer, dersom Objcctet 

srnaer i Midkpunren as Kuglen, hvoraf Hnulspcilet 

Udgisr en Deel.

Disse Sætninger forklares som en Folge as 

(§. 264) og (§. 265); thi da intet Object sees uden 

ved de fra samme udgaaende divergerende Lysstraa- 

ler, hvis Basis eller Grundflade hviler paa Pupillen 

af Hiet (§. 255) (§. 256), og de divergerende Lys- 

straaler ved Rcflcctionen af Huulspeile blive mindre 

divergerende, ligesom de convergerende Lysstraaler der

ved blive mere convergerende (§. 265), saa folger 

deraf, at Spidserne afde Lyskegler, ved hvilke Ob- 

jecter sees (§. 256), herved maa bringes længere fra 

Hiet, ligesom Synsvinkelen, under hvilken Objcctet 

ftes, maa herved blive storre (§. 261), og at altsaa 

Billedet af Objcctet, naar der afmales i Speilet, maa 

sees længere bag ved Speilet, end Objected virkelige 

Frastand fra Speilet er, ligesom det og formedelst 

Synsvinkelens Tiltagclse maa synes stsrre end Objec- 

tet virkelig er. Men da, i Folge den almindelige 

Restectionslov: ot den tilbagekalde Vinkel stedse maa 

vcere den indfaldende Vinkel fuldkommen lüg, de di

vergerende LySsiraaler, som udgaae fra enhver Punct 

aset Object, ei kunne ved Reflectionen vedblive at 

v«re divergerende, med mindre at Objcctet befinder sig 

imellem Spejlet og detsBrandpUiict, 03 at disse diver

gerende
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gerende Lysftraaler reflecteres, som alt mindre og min

dre divergerende, jo nærmere Objectet er ved Bramd- 

puncten af Hnulspeiler, ligesom de convergerende 

Srraaler nnder samme ^msteendigpeder blive alt mere 

og mere convergerende (§. 265), saa folger deraf, ot 

Billedet af Ob?ectet maa synes deslcmgere bag ved 

Huulspeilfladen, og dessterre, jo nærmere Object« 

befinder sig ved Brcendpuneten af Speilet.

Naar Objectet bringes i denne Punct, da blive 

de Srraaler, som divergere dersra, ester Resleetidnen, 

i Folge ovenstaaende Reflectionölov, parallels og a!t- 

saa kan Hiet ei see noget Billede deraf, da de paral

lele Straaler ei ere i Stand til at lebe sammen, og at 

tarnte de til Billedets Afmåling uomgiengelig nodven- 

dig-Lyskegler (§. -Z6). Ag-led-S da LeLysstraal-r, 

som gaae ud fra Kuglens Midwunck, (hvoraf Hnul. 

speilet udgier -» D-cl), imod SpeilelS Overflade, alle 

(rc xerpendiklllaire h-rpa«, °g derfor maa refleciere« i 

fi.j selv (§. 264), saa kan det Object, fom befinder si, 

t denne Punkt, ei heller frembring- iwg-t Billcve i 

Speilet.
Befinder Objectet sig længere fra Huulsyeilffa- 

den end SpeiletS Brcendpunct, da maae de fra Sveilct 

divergerende Lysstraaler forandres ved Refiectronen, 

saaledes, at de blive convergerende mod Hiet, (hvilket 

liaekdes grunder sig paa ovenstaaende Reflectisnslov), 

. men
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men herved bliver det unmeligt for Aiet, at see noget 

Billede bag ved Spejlfladen (§. 256); de Lysstraaler, 

som hewed ere blevne convergerende, overfficere hin

anden i en Punct, hvorefter de blive divergerende igien. 

Dersom derfor Hiet bringes i den behorige Frastand 

fra Speilet, da vil man vcere i Stand til at see paa 

Spidserne af alle disse mod Hiet divergerende Ly§- 

siraaler, et Billede af Objeetet, hvilket derfor maa 

vise sig foran Speilfladen,i en omvendt Stilling, mod 

det, fom Objeetet har, og ligesoni svævende i Lysten.

Beviis med herhenhm-ende Forjog.

§- 271.

Da Sslstraalerne formedelst Solens Frastand 

kay ansees som parallele, saa folger deraf, at de, ved 

Reflexionen as et Huulspeik, maa søreenes i De parals 

lele Straalers Samlingspnnct, og her afgive et lidet 

Solbillede, hvorved de frembringe en saa stærk Hede, 

at antcendelige Legemer, som bringes paa dette Sted, 

kunne brænde. Af denne Aarsag kaldes denne Punct 

Brcrndpnnct (focus). Denne i Brændpuncten op

vakte Hede maa være desstærkere, jo stsrre Brænd- 

speilet er; thi da denne Punct er det virkelige Solbil- 

lede, eller dm Prrnct, i hvilken alle de Solftraaler 

foreenes, som stode imod Speilet, og som deraf tilba- 

Zekastes, og da der, som naturligt, maa stede siere

Sol-
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Solstraaler imod et stort Huulspcil end imod et min

dre, saa maa cn storre Moengde af Solstraaler oglaa 

soreenes, eller concenrreres ved hiint, end vcd dette, 

og Heden i Brcrndpuncten maa derfor være saa man

ge Gange stærkere som det fremkomne SolbMede er 

mindre end Huulspeilers Overflade.

Som en Felge afdetovcncmferte maa de Lys- 

Waaler, som komme fta Brcrndpuncten og reflectereS 

af Hnulspeilek, blive parallele; derfor oplyser et Huul- 

spcil, i hvis Brcendpunct fattes et antændt Lys, paa 

en meget lang Frastand; ligeledes vil af samme Aav- 

sag de fra et Huulspeils Brcenvpnncr kommende Lys- 

siraaler, fom enten af et antændt Lys eller af et bræn

dende Kul, hvilke reflekteres af Huulspeilet, og der

ved blive parallele, dersom de mede et andet Huulspcil, 

hvorved de reflectereS paa nye, vcere i Stand at an

tænde et brændbart Legeme, som befinder sig i dette 

sidste SpeilS Brcendpunct, endffiøndt begge Speilene 

ere i en Frastand af 30 til 40 Fod fra hinanden.

Bcviis med Fsrsog.
Egentlig samles et andre af de parallele Straaler 

i det virkelige Focø, end de, som falde paa Speilet, 

indenfor en Chorde af 25°; de, fom ere længere der- 

fra, restecteres nærmere ved Speilsiaden f og foree

nes tilfidsr bag ved samme i den forlængede Ape af 

Speilet.

H. 272.
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§- 272.

De elliptiffe og parabolisteHuulspeile ftre 
disse Navne, fordi de Udgisre Stykker af disse Figu

rer. De ere begge meget vanskelige at forfærdige, 

naar de med Noiagtighed skal giere den af dem sor- 

venrede Virkning. Det elliptiske Huulspeil har, lige- 

saavcl som Ellipsen selv, to Brændpmrcte, og besidder 

den Egenst^ab, at alle de Strå aler, som komme fra en 

af dens Brcendpuncte, reflecteres til dets andet Brænd- 

punet. Fra det paraboliste Huulspeil reflecteres alle 

de Med dets Llxe parallele Lysstraaler i dets Brcend- 

punct, og alle fra dets Brcrndpuncl udgaaende Lys- 

siraaler reflecteres derimod stråledes, at de blive 

parallele.
• , '•

273«

De cylindriffe og coniffe ©peile maae an- 

sees fom Blandninger af de plane og convexe Speile. 

SaaledeS virke de eylindt'iffe Speile ganske fom 

plane Speile efter Længden, og maatte altsaa afbilde 

Objectet i sin naturlige Störrelse bag ved Speilet, men 

da de tillige ester Brcden ere convexe Kuglespeile, 

faa maa Billedet af Objectet derved synes mindre, og 

nærmere bag ved Speilet, end som det virkelig befin

der sig served ©peilet (§. 269). Af denne Aarsag 

maa
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maa de Billeder, som ffal synes lignende Naturen, 

vare forestillede ulige mere brede end hoie.

De coniske Speile cre ligeledes at anfee cftce 

Lcrngden som plane Speile, og efter Vreden som 

ophoiede Kuglespeile, hvilke maa ansees som sammen

satte af mindre og mindre Kugle-Ringe, indtil imod 

Spidsen af Speilet. Af den Aarsag maa Billedet, 

som reflekteres fra de ovre Kugleoverflader, i og ved 

Spidsen af det coniffe Speil, synes mindre for Hiet, 

som holdes over Spidsen af Speilet, end det Billede, 

som reflekteres fra de storre Kugleoverflader af Keglen 

(§. 269), og derfor maa det, som er meest udbredt ellen 

frorst i Objectet, synes mindst i Billedet.

Bevises med Tegninger, fom for Aiet synes van« 

stabte, inert ved Speilene vise regelmessige Billeder. 

Saadanne Tegninger fore Navn af Anamorphoses 

og kuttne vme optiffe, catoptriste, eller diopttisse.

D i o p t r i k e n.

§. 274.

Dioptt'iken er den Videnffab, som Handler om 

Lysets Afviigning sea den lige Linie, eller dets Bryd

ning (Refraction), ved at gaae nd af eet Middel og 

ind i et andet af forffiellig Torched, fom Luft, Vand, 

Glas, Ji§ o. G f.

U §. 275.
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§. 275.

Lysstraalerne brydes (refringeres)kuns da,naar 

de gaae igiennem Midler af forffiellig Tæthed, og 

nnar deres Direction er ffiæv imod Planen, som ffil- 

ler de tvende Midler. Denne kysers sterre eller min

dre Afviigning fra den lige Linie, eller dets Refrac

tion (Straalebrydning), er afhængig, saavel af Mid

lets storre eller mindre Torched, som og af den sterre 

eller mindre Skiævhed, med hvilken Lyssiraalen steder 

imod Midlet. Saaledeö er Afviigniugen i Almin

delighed desstorre, jo tættere det nye Middelet, igien- 

netn hvilket Lysstraalerne gaae, altsaa sterre ved 

Giennemgangen fra Luft igiennem Glas end igiennem 

Vand; ligeledes desstorre jo skraadere LySftraalen 

falder, eller jo sterre dens Indfaldsvinkel er, imod 

det nye Middel.

§. 276.

Ved Lyssiraalernes Refraction, eller deres 

Giennemgang af et Middel i et andet, Werkes: Jnd- 

faldspunrten (punctum incidentiæ), som er den 

Puncr af det ny Middel, hvilken den skicev indfalden

de Lysstraale bererer: Jndfaldsloddet (cathetus 

incidentiæ), eller den, igiennem Jndfaldspunceen 

paa det ny Middel trukne lodrette Linie: Ind- 

~ falds-
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faldsvittkelen (angulus incidentiæ), eller den 

Vinkel, som den indfaldende Lyssiraale gier med Ind- 

faldsloddet: Brydningsvinkelen (angulus re- 

fractionis), eller Vinkelen, som den fraJndfalds- 

Directionen afvigende LySstraale giør med Indfalds^ 

loddet: Den 6vut)te 28tnfd (angulus refractus), 

eller den Vinkel, som den indfaldende og forlængede 

LySstraale gior med den afvigende eller brudte Lys- 

straale.

§. 277-
Naar Lysstraaler gaae fra et tyndere igien- 

nem et tættere Middel, for Ex. fra Luften igien- 

nem Vandet, da brydes de imod Indfaldslod- 

det, og KrydUingsvinkelen er mindre end Ind

faldsvinkelen. Er Giennemgangen af Lys

strålen derimod omveildt fra et tættere igien- 

nem et tyndere Middel, da brydes den fra Jnd- 

faldsloddet, og Brydningsvinkelen bliver her

ved storre end Indfaldsvinkelen. Herved mærkes, 

at hvor stor eller liden end Refractionen er, eller med 

andre Ord, hvilken Forffiæl der end findes imellem 

de to Midlers Tirthe'o, igiennem hvilke Lysstraalerne 

gaae, eller hvor forffiellig end Storrelsen af Ind

faldsvinkelen er, saa bliver der dog stedse samme 

Forhold imellem Indfaldsvinkelens og den brudte Vin

kels Sinus, naar Midlerne ere desamme.

U 2 Dette
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Dette Forhold kaldes Brydnings-Forhold fsv 

de giennemsigtige Legemer. Saaledes er Forholdet 

imellem Luft og Vand som 4: 3; imellem Lust og 

Glas omtrent fom 3:2; imellem Luft og Its, om

trent som 3: i.

Brydnings - Forholdet bestemmes ved det saa kaldte 

AnaklajMe Instrument, ved hvilket Storrelserr 

maales af Lysstraalernes Brydning igiennem Midlev 

af forstiettig Ta'thed f og under forffiellige Indfalds- 

vinkler.

§ . 278°

Ved Brydningen (Refractionen) af Lysstraa- 

lerne bemærkes, naar Middelet har en plan Over

flade:

1) At de parallele Straaler vedblive ester Bryd

ningen ar være parallele, hvad enten de gaae aset tyn- 

dere ret tcettere, eller aset taltere i er tyndere Middel.

2) Ar de convergerende Straaler blive mindre 

convergerende, naar de gaae aset tyndere i et tættere 

Middel, og derimod mere convergerende, naar de gaae 

af et tættere i et tyndere Middel.

3) dlk de divergerende Straaler blive mindre 

divergerende, ved at gaae af et tyndere i et tættere 

Middel, og omvendt mere divergerende, naar de gaae 

fra det tættere igiennem det tyndere Middel.

Heraf
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Heraf begribes, hvorfor Objector, som befinde 

sig i et tættere Middel end det, hvori Aiet er, (for Ex. 

i Vander), maa synes -Aiet nærmere end de virkelig 

befinde sig. Thi da enhver Punct af ethvert Object 

ei kan sees, uden ved de derfra udgaaende divergeren

de Lysstraalcr (§. 256), og LySstraalerne, ved at gaae 

fra det tættere i dec tyndere Middel, blive mere diver

gerende, faa henbringer Aiet Spidsen af disse Pyra

mider eller Straalcbundter, og alrsaa ogsaa enhver 

Punct af Objectet ncmuere til sig, end det virkelig 

besindcs; iligemaade da vi bedømme Objccters Stør

relse i Folge Synsvinkelen, eller i Felge den Vin- 

kelö Størrelse, som de fra Objectet imod Siet eonver- 

gerende LySstcaaler beffrive (§. 261), og de conver- 

gerende Lysstraaler blive mere eonvergerende ved at 

gaae fra et tcettere igiennem et tyndere Middel, saa 

maa Objectet under disse Omstændigheder ogsaa synes 

os storry end det virkelig er.

Af denne Aarsag synes os Fiffene, Planter, Ste- 

ne eller andre Objecter, fom ere i Vandet, baaderurr- 

mere og siorre end de virkelig ere.

Af samme Aarsag ere vi i Stand til at fte en Pen

ge eller ethvert andet Object i et ugiennemsigtigt Kar, 

naar det fyldes med Vand, endMsnt vi ved samme 

Stilling forhen, ei vare i Stand dertil.

En Stok synes os derfor i Vandet fa in overbrudt.
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Et Object forekommer derfor Siet, som seer der 

igiennem et Glas/ nærmere end det virkelig er.

Stiernerne kunne af samme Aarsag sees forinden 

deres virkelige Opgang/ og ligeledes endnu efter de

res Nedgang.

Det islandffe Chrystal viser Objecterne dobbelt, 

og igiennem et Prisma synes de lave Objecter höre, 

og de hsie lave.

Igiennem et tærnet Glas (Polyedrum) fteö Gien- 

standen fleerdobbelt.

§■ 279.
I Felge den alniindelige Lov, som finder Sted 

ved LySstraalernes Gienncmgang igiennem Midler af 

forskicllig Tæthed (§. 277), kan man ligeledes ietkc- 

lig bestemme LySstraalernes Forhold, ved at qaae 

igiennem Midler af forskietlig Tæthed, naar disse have 

krumme Overflader; Anvendelsen heraf og i Almin

delighed af LySstraalernes Brydning vedat gaae af 

et Middel igiennem et andet af forskiellig Tcethcd, sees 

ved de dioptriffe Glas; disse kllnnc enten være plane, 

ophsicde (convexe), eller og huule (concave).

Lovene ved Refractionen igiennem plane Glas ere 

allerede angivne i (§. 278).

§. 280.
De ophoiede (convexe) Glas, som ellers 

ogsaa kaldes Lindser eller Loupcs, kunne være enten 

ophoiede
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opboiede paa begge Sider, og kaldes da convexeouvex: 

eller opheiede paa den eciie og plane paa den anden Side, 

de kaldes da planconvexe: eller og ophsiede paa den 

ecne eg huule paa den anden Side, saaledes cit Krum- 

nings Diameteren af den huule Side er sterst, og 

da fore de Navn af convexconcav eller Meniscus. 

De huule eller concave Glaö ere euren huule paa 

begge Sider, og kaldes da concavconcav: eller huule 

paa den ecne Side og plane paa den anden Side, og 

navngives da planconcav l eller og huule paa den celle 

og opheiede paa den anden, saaledes at KrummngL- 

Diameteren af den ophoiede Side er sterst, og da fore 

de Navn af concavconvex.

§♦ 281- .

Den Linie, som stager perpendiculair paa begge 

Fladerne af Lindsen, og gaaer igieunem dens Midte, 

kaldes Lindsens Ape. Lindfens Størrelse bestem

mes og navngives efter Størrelsen af Diameteren af 

de Kugler, af hvis Overflader Lindsens Sider ndgis- 

re en Deel. Den convexe Lmdfts Brandpunet eller 

Focus, kaldes den Punet paa Axen, i hvilken de med 

Aren parallele Lysstcaaler samles; dog samles i den

ne Punct ei andre parallele Straaler, end de, som eic 

meget nær ved Axen; de, som ere lceilgcre fra 21 ven, 

forene« i Pnncler, som ere nærmere ved Lindsen. end

U 4 dens
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t>cn« Focus, og det des»«rmerc, jo lungere hine ete 

fra Apen.

Denne Afvigelse i de parallele StraalerS Sam

ling fra den sande Broendpuncr kaldes Straalemes 

Afvigelse formedelst Glassets Figur, og er Aar- 

sagen, Hvorfor Brorndpuneren, som ikkuns burde ud- 

giore eii liden Pnnet, stedse afgiver en liden Cirkel- 

flade. Brcmdpunctens Frastand fra Lindsen, kaldes 

dens Bi'Kndviide. Den sindes ved ae multiplicere 

den ene Sides Radius mcd ven anden Sides Radius, 

cg dernæst dividere Productet med den halve Summa 

af disse Radii. Ved Menijcer (§. 280) divideres 

Productet af dens Radii, med deres halve Differens. 

Brcmdviiden findes ellers practiff, ffiondt mindre 

noiagtigen, pan folgende Maade:

1) Man holder Lindsen imod en Væg, søm ee 

ligelebende eller parallel med Vinduerne: Lindsen 

ncmnes Vcrggen eller bringes længere derfra, saalcsnge 

indtil man finder Vinduerne tydelig afbildede paa 

Borggen, da Lindsens Frastand fra Væggen, i hvil

ken Vinduerne sees tydeligst, er LindsenS Brændviide.

2) Man holder Lindsen imod Solen, og lader 

de derved samlede Srraaler falde paa et andet Legeme, 

Hvilket bevæges fra eller imod Lindsen, saalænge ind

til det derved fremkomne Solbillede erholdcr den mind

ste mnelige Stsrrelje, og meest muelrge Klarhed.

Denne
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Denne Lindsens Frastand fra Objeetet, angiver 

dens Brcendviide. Brcendviiden er deskortere, eller 

med andre Ord, Brcendpuncten falder desnærmere ved 

Glasset, jo mindre den Kugle er, af hvis Overflade 

Lindsen udgior en Deel, ligesom Brcendpuncten maa 

være længere fra Lindsen, naar denne »dgior en Deel 

ns en storre Kugle. Paa Lindsernes Egenskab, at 

samle de parallele Lysftraaler i en Pnnct, grunder sig 

deres Anvendelse til Brændglas; thi da de fra Solen 

Udgaaende Straaler ere at ansee som parallele Straa- 

ler, saa maa de og samles i Lindsens Vreendpnnct, 

og der foraarsage en saadan Hede, at de Legemer, som 

UdscrtteS derfor, maa kunde antændes, eller gaae over 

i Dampe. Man indseer, at den i Brændpuntten 

fremkomne Hede maa være desstcerkere, jo storre Liud- 

ftn er; thi da Brandpuncten udgisr Solbilledet, eller 

ForeeningSpuncten af alle de fra Solen igiennem Lind

fen gaaende parallele Straaler, og der naturligviis 

ruaa gaae flere Straaler igiennem en Lindse of 

en stor Diameter end af en mindre, saa maa Heden 

egsaa i ferste Fald blive stærkere end i sidste. Man 

kan antage, at Heden maa i Brcendpuncten af Lind

sen være saa mange Gange stærkere, imod paa Over

fladen af Lindsen, som denne sidstes Omkreds over-- 

gaaer Broendpunetens Omkreds i Stsrrelse z thi just

U 5 sa«
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saa mange Gange ere Solstraalerne tættere i Brcend- 

punclen end ovenpaa Glassets Overflade.

§. 282.

De convexe Glas eller Lindseme besidde 

den Egenskab, at samle Lysftraalerne, som gane igien- 

nem dem, eller at bringe disse nærmere til hinanden. 

Saaledes blive de parallele Lyöstraaler derved conver- 

gerende, og det desmere, i jo længere Frastand fra 

Axen, at de stede imod Lindscn, saa at deres For- 

eeningspunct herved bliver alt ncermere og nærmere ved 

Lindsens Overflade. De convergerende Lysstraalec 

blive mere konvergerende, (dog kan dette undertiden 

sinde Undtagelser, naar nemlig Foreeningspmmen af 

de convergerende Straaler ei er længere fra Lindsens 

Overflade, end dens Krumnings-Midtpunct). De 

divergerende Lysstraaler blive mindre divergerende, 

Under visse Omstændigheder parallele, ja endog con

vergerende, saaledes at de nærme sig desmere Con- 

vergensen, jo mindre divergerende de ere, forinden at 

de stode imod Lindsens Overflade. Heraf folger, at 

alle Lysftraalerne, som komme fra et Object, og som 

gaae igiennem convexe Lindser, foreene sig under stor

ke Vinkler end de ellers havde giort; og at derfor 

Billedet af Objectet, font sees igiennem disse Lindser, 

synes storre end Objeetet selv (§. 261). Ligeledes 

maa
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maa Billedet af Objectet synes igiennem en Lindse læn

gere borte fra Hiet bag ved Lindsen, end det virkelig 

befinder sig; thi da de fra enhver Punct af Objectet 

imod Hiet udgaaende divergerende Lysstraaler blive 

mindre divergerende ved ar gaae igiennem det ophoie- 

de Glas, saa maa Spidserne af alle disse Lyspyra

mider, ved hvilke Objectet bliver synligt for Kiet, ogsaa 

synes lcengere borte, end de virkelig ere (§. 255).

§. 28Z.

Billedet af Objectet sees ei tydeligt og i sin rette 

Stilling bag ved Lindsen, med mindre Objectet befin

der sig imellem Lindsen og de parallele Straalers 

Brændpunkt; thi dersom del er længere fra Lindsen, 

da vil de fra enhver Punct af Objectet udgaaende di

vergerende Lysstraaler vcere for lidet divergerende ved 

deres Udgang af Lindsen, og vil derfor enten blive 

parallele, og i saa Fald ei synlige for Oret (§. 255), 

cller og konvergerende, og da maa Billedet af Ob- 

sectet forestilles imellem Lindftn og Aiet, i en omvendt 

Stilling imod Objectetö naturlige Stilling, paa det 

Sled, hvor alle Lyspyramiderne overffiære hinanden. 

Herved bemærkes, ot Gienstündens frastand soran 

Lindsen, og Billeders Frastand bag ved Lindsen, stedse 

blive i det samme Forhold til hinanden, saa at 23U* 

ledet as Gienstanden stedse vil sees i den Afstand bag
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ved Lindsen, som Gicnstanden for havde forfra Lind- 

fen, naar Gienstanden bringes til det Sted, hvor Bille

der for lod sig fte.

Bevises med et antwndt Lys, hvis Billede viser 

sig forkeert og lidet bag ved en Lindse, naar Flam

men er langt fra Brændpunckm af Lindsen; det bli- 

ver stsrre/ naar Flammen nærmes Brændpuncten, og 

forsvinder tilsidsi, naar Flammen kommer imellem 

Bl'lrndpuncten og Glasset.

Paa denne Lindsernes Egenffab, at forestille Bille- 

det af Qbjecter, som ere langt borte, foran for Lind- 

sen, grunder sig Indretningen af de dioptriffe Tele- 

fkoper/ og de sammensatte Mikroscoper, da heri sees 

Billederne af Objecterne, og ei Objecterne selv.

§. 284.

Formedelst Lindsernes Convexitet kunne alle 

Straalerne, som komme fra et Object og gaae igien- 

nem Lindsen, ei brydes ligemeget, allerhelst dersom 

Objectet er stort, da Skicevheden af Jndfaldsstraaler- 

ne ei kan væve den samme paa alle Puncter af Lindsen 

(§. 282), og de Lysstraaler, som komme fra enhver 

Punct af Objectet, desuden maa have erholdt en for- 

stiellig Grad af Divergens, i Folge deres forfficlli- 

ge Frastand fra Lindsen. Heraf folger, at alle Deele 

af Objektet, som sees igiennem den hele Lindse, ei sees 

lige
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lige tydelige, hvilket foraarsages ved SttMlernes 

Afvigelse formedelst Figuren (tz. 281).

Af den Aarsag ffiules Kanterne af Lindsen i de 

dioptrifte Telescoper; (naar de ci ere achromatiffe), 

ved de saa kaldte Blendinger, siden ingen andre 

Straaler end de, som gaae nmmesi igiennem Axen/ 

give et klart og reent Billede (§. 281).

§. 285.

De concave eller hule Glas besidde d->, 

Egenskab, at adsprede Lysstraalerne og bringe dem 

lcengere fra hinanden. Saaledes blive de parallele 

Srraaler, som gaae derigiennem, divergerende. De 

divergerende blive mere divergerende, (dog, nsiagtigm 

ralt, finder dette kuns Sted, naar Puncten, fta hvil

ken de divergerende Straaler Udgaae, er längere fta 

Hunlglaffets Overflade, end Vers Krumnings Midt- 

punct). De csnvergerende blive mindre convergeren- 

de, ja endog, naar deres Convcrgens er meget ringe, 

parallele eller divergerende. Heraf folger: 1) At 

Billedet as Objectet, som sees igiennem Huulglas, 

maa synes mindre end Objectet selv; 2) at Objectet 

maa synes nærmere end det virkelig er; og endelig 3) 

at Objectet sees med mindre Klarhed og Tydelighed; 

ihi da de divergerende Lysstraaler, somgaae udfraen- 

hver Punct af Objectet, blive mere divergerende, ved 

at
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at gaae igiennem det hule Glas, saa maa Spidserne 

afalle disse Lyspyramider, ved hvilke Objectet sees, 

ogsaa synes nærmere end de virkelig ere (§. 256); og 

da de convergerende Lysstcaaler blive herved mindre 

convergerende, saa maa Synsvinkelen under disse 

Omstændigheder ogsaa blive mindre (§♦ 261); ligele

des maa den ved Huulglas forsgede Divergens eller 

Adspredelse af Lysstraalerne foraarsage, at færre Lys- 

straaler, under disse Omstændigheder, gaae igiennem 

Pupillen til Hiet, og altsaa maa Objectet synes ban

de nwrmere ved Glasset, og mindre, end som det virke

lig er, saml sees med mindre Klarhed og Tydelighed. 

Ved alle hule Glas kan man forestille sig en Puntt, 

fra hvilken de divergerende Straaler synes at udgaae, 

fom derfor ogsaa kaldes den indbildte Brændpunkt, 

eller Adspredelsespunct; dens Frastand fra Glasset, er 

liig den halve Deel af de hule Fladers Radii, naar 

nemlig Hnulglaffet er concavconcav (§. 2go), er det 

derimod planconcav, da er Adspredelftspunctenö Fra

stand fra Glasset liig den hule Sides Diameter.

Om Farverne.

§. 286.

Ved det, dec hidindtil er sagtom Lysets Reflec

tion eller Tilbagekastning (§. 263), og Lysets Refrac

tion
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tion eller Afviiqmng fra den lige Linie (§. 274), er 

Lyser betragtet som et enkelt og eensartet eller homo

gent Væsen; imidlertid viser Erfaring, at det er sam- 

mensal, og er i Stand til at adffilles i sine Bestand- 

dcele. Ved denne LysetS Adffillelse fremkomme de 

forffi ellige Farver, som vi tiende, tilligemed de mang

foldige Phcrnomener, som deraf ere afhængige.

§. 287-

Newton er den forste, som har teert os at ad- 

skille det hvide Lys i sine enkelte lysende Slraaler, 

hvoraf enhver frembringer sin egen særskilte Virkning 

paa vort Syns Organ, og opvækker derved i os For

nemmelsen af hvad vi betegne med Navne af egne 

Grundfarver.

§. 288.

For at overbevise 06 om denne Lysets Egenskab, 

lader man en Lysstraale falde ind i et merkt Værelse 

ißtciuictti en Naöning pcici Vinduesbudd et as 4 kil 5 

Linier i Diameter, herved sees paaden modsatte Vceg, 

eller et verticalt staaende hvidt malet Bret, i en Fra

stand af 15 til 20 Fod, el cirkelformig lysende Bille

de, som er fuldkommen hvidt og uden Farve. Der

som denne samme Lyösiraale ved sin Udgang af Vin- 

dneffuddet ledes mod Vinkelen af et horizontalt 

staaende'
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staaende Glas - Prisma, da brydes den ei allene ved 

sin Giennemgang igiennem Glasset, som det tettere 

Middel (§. 275), - fra d^>r-Vretning, den havde fer, 

men Straalerne bemærkes desuden, at stilles fra hin

anden, og derved ar afmale paa den vertical staaende 

Plan et langagtigt Farvebillede, fom er rnndagtigr 

paa de to Ender, famt indfluttet imellem parallele Li

nier. Billedet har netop den samme Brede, og om

trent fem Gange saa stor Lcengde, som det Billede, 

Hvilket den Hvide endnu nadffilte Solstraale gjorde 

paa Planen. Stcaalen bemcerkes nu, ligefra Pris- 

waet og indtil Planen, at bestaae af forDellig farvede 

Lag, hvorved Billedet altsaa ogsaa vjftr samme Far

ver i folgende Orden, nemlig nedenfra og opad, wdt, 

orange, gunst, gront, lyseblaat, morkeblaat/ 
Violet. Herved bemærkes, at den rode Straale falder 

nærmest, og den violette tcengst fra der Sted, hvor- 

hen Lysstraalen var falden paa Planen, dersom dm 

ei var bleven adffilt ved Prismaet. Antages Læng

den af det farvede Billede at være lig 1, da udgisr 

Hsiden afven rede Stribe z, af den oranges, af. 

af deu gnule TV, af den grønne K, af den lyseblaa Z, 

af den msrkeblaa K, og af den violette Z Deel af hele 

Lcrngdett.

§. 289.
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§. 289-

Af dette' Forsog kunne vi med Foie drage den 

Slutning, at Lyset bestaaer af syv væsentlig særffilte 

Straaler, som besidde en særskilt Grad af Bryd- 

barhed, og som have hver sin egen særffilte Grund

farve, hvorved foraarsages hos os ligesaa mange sær- 

fkilte Fornemmelser, forbundne med Forestillingen af 

forffiellige Farver, et at tale om de uendelig mange 

Mellemffatteringer, som Blandningen as bisse Farver 

imellem hinanden foraarsage.

§. 290.

Aoo overbevises om Rigtigheden af oven- 

siaaende S«tning, og at de ved Lysstraalernes Bryd

ning fremkomne Farver ere bestandige og Uadffillelige 

Egenskaber fra Lyset, kan man anstille felgende For- 

ssg: 1) Man lader den ved -Prismaer adfflldte

Straale gaae igiennem et andet Prisma, som sættes 

i en Fods Frastand fra det forste, og i en modsat 

Skilling dertil, saaledes at begge Prismata giere 

en ret Vinkel mod hinanden. De ved dette sidste 

Prisma paa ny brUdte Lysstraaler afmale et Billede, 

ligefarved med det ferske, kuns med den ?5orfFielz ut 

der har en fficrv Retning eller Direction mob del for- 

pe> Enhver Straale beholder i ovrigr h:rved den 

R , samme
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samme Farve, og det i samme Orden, som i ferste 

Forsog.

De ved et Prisma brudte Lysstraaler samles 

paa een til to Fods Frastand fra Prismaet igiennem 

en Lindse afeentil to Fed6Brcendviide s§.28t)(§.282). 

Herved sees Strcialen ved sin Udgang fra Lindscn at 

danne to med deres Spidser mod hinanden staaende 

Kegler, som have alle syv Grundfarverne paa deres 

hele Længde, kuns med den Forffiel, at Lyskeglen 

fra Lindsen til Spidsen viser Farverne i den ovenfor 

anførte Orden (§. 2 88), da den anden Kegle derimod 

viser Farverne omvendt. Bringer man et Papiir eller 

et andet hvidt Legeme imellem disse Keglers Spidser, 

altsaa i Foeo as Lindsen, da bemærkes ei andet end eir 

liden ffinnende Kreds, som er fuldkommen hvid og 

uden Farve. Heraf sees, at alle de enkelte Lysstraa- 

ler tilsamrnentagne frembringe det hvide og ufarve- 

de Lys, og at dette hvide Lys igien frembringer de for- 

ffiellige farvede LySstraalcr, ved at crdffilleö i sine 

enkelte eller Gnmdlyöstraaler.

§. 29 r.

For mere tydelig at tiende de syv Grundfarver 

af Billedet, fremkomne ved Lysets Brydning igicn- 

nem Prismaet, lader man Lysstraalen gaae igiennem 

en Lindse af 3 til 4 Fods Brcendviide, forinden den 

kommer
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kommer til Prismaet; herved stilles Farverne efter 

B-Ydningen mere fra hinanden, og enhver enkelt Lys- 

straale forestiller nu med sin egen Grundfarve et rundt 

Solbiliede.

Ellers kan man ogsaa lade det ved Prismaet 

brudte Lys gaae igiennem et Broer afen Fods Horde, 

som er igiennemboret med syv Huller, ethvert tre Linier 

i Diameter, og alle stillede pan den samme Linie; her

ved vil der ved LyserS Brydning fremkomne Billede 

forandre si», Skikkelse, og i Stedet for en langagtig 

mangefarvet Firkant, forestille syv smaae Kredse, 

enhver med sin egen Farve, i den (288 §♦) anfsrte 

Orden.

§. 292.

De enkelte Lysstraaler af det farvede Lys lide 

særskilt ingen videre Forandring, men enhver afdem, 

vcere sig den rode, den blaae, den guule 0. f. v., be

holder sin egen Farve uforandret, hvad enten man 

underkaster dem ny Brydning ved Prismaet, eller 

Reflection ved forffiellige Speile, eller Refraction 

igiennem Lindser, hvad enten disse ere af hvidt eller 

farvet Glas, ligesom overalt Legemer af forffiellige 

Farver, som bringes i en af disse enkelte farvede 

strå aler, er vise anden Farve, end den af den sarve- 

lde Slraale i hvilken de bringes.

X 2 §♦ 29Z.
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§. 293.

Af de enkelte Lysstraalers forskiellige Grad af 

Brydbarhed, hvorefter de rsde Straaler brydes mindst, 

og saaledes fremdeles de evrige Lnsstraaler indtil de 

violette, som brydes meest (§. 288), folger, at de en

kelte Grundstcaaler, i hvilke Lnset ffilleS ved sin 

Giennemgang igiennem Lindser, et kunne samles paa 

den anden Side af Lindsen, i een og den samme Punct, 

men meget mere, at enhver Grundstraale maa have 

sin særffilte Samlingspunct, og derved forestille lige- 

saa mange Billeder af ethvert Object, som der gives 

enkelte Grundsiraaler i det hvide Lys. Denne Ufuld- 

kommenhed i de dioptriffe Glas kaldes Straalemes 

Afvigelse formedelst Farverne.

Saaledes vil af et tyapiiv, hvoraf den halve Deel 

er anstrøget med rødt, den anden halve Deel med violet, 

den violette Deel afmales bag ved et convex Glas i 

ringere Frastand fra Lindsen, end den rode Deel. Man 

viser desuden ved Forjog med flere med hinanden for- 

bundne Prismaer, at de Straaler, fom ere de meest 

brydbare, ogsaa ere de, font reflecteres meest; at alt- 

saa de violette Lyssiraalei'/ som refringeres meest 

(§. 288)/ ogsaa ere de, som reflecteres forsi.

§. 294.

Af det hidindtil anførte folger, at det hvide 

LyS bestaaer af syv enkelte Lyostraaler, hvoraf enhver 

besidder
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besidder sin egen ejendommelige Farve, som ei vide

re kan forandres, og at der altsaa gives syv Grund

eller enkelte Farver, nemlig den rode, den orange, 

den guule, den grønne, den lyseblaae, den nivlke- 

blaae, og den violette; at altsaa de forffieliige Farver, 

soni Legelnerne vise, bløt t'cvoc paa det l^>!ags Lps^ 

siraaler, som Legemerne reflectere og tilbagekaste imod 

vore Aine, hvorved opvcekkeS hos os de forffiellige 

Fornemmelser, med hvilke vi forbinde Forestillingen af 

denne eller hiin Farve. SaaledeS synes et Legeme 

redt, som indsuger de sex GrundlyZskraaler, og fra 

hvilket altsaa ei tilbagekastes andre end den rede 

Straale; et Legeme synes guult eller violer, na at 

Blot den guule eller violette Lysstraale reflecteres der

fra; hvidt kaldes derfor det Legeme, fra hvilket del 

hvide Lys tilbagekastes uforandret eller uadffilr imod 

vort Sie, faa at det hvide Lys altsaa ci er andel end 

Mandning i behørig Forhold af alle Grundfarver, 

lUzesom fort ei er andel end Mangel paa Lys og paa 

al Farve. Vi erholde derfor aldrig denne Fornem- 

melse for Synet, eller et Legeme synes ei fort, tncb 

mindre Derfra ei s-nd-s noqtt Lys imod »ort K-, 

eller met, andre Orb, at Legemet indsuger Lyset n6cn 

at ittbagekaste eller reflectere nogle af dets erike.ir 

Lyssrraaler.

L 5
Bevi-
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Bevises ved Blandningen af alle syv Grundfarver, 

hvorved fremkommer hvidt.

lund Skive, som i Folge Forholdet imellem 

Farverne i Det ved Pnsmaet fremkomne farvede Bil

lede (§. 288)/ er inddeelt i syv Sectorer, og malet 

Aieo de syv Grundfarver/ (eller, rigtigere sagt, med de, 

med alle syv Grundfarver corresponderende Pigmen- 

ter), saaledes/ at ben rode Farve indtager 45, den 

orange 27, den gule 48, den gronne 60 z den lyse- 

bfoa 60, den msrkeblaa 40, og den violette ZvGra« 

der af Peripherien r vil, naar den dreies hastig rundt, 

synes fuldkommen hvid. Ved enhver Forandring 

rnrellem Forholdet af ovennævnte farvede Sectorer, 

synes Skiven forffiellig farvet.

Det ved Prrsmaet brudte Lys bliver hvidt igien, 

naar det samles ved en Lindse; dog bliver dette Lys 

aldrig fuldkommen hvidt, dersom man ved Hielp af 

et Kortblad eller paa anden V»aade hindrer en eller 

anden Grundstaale fra at foreenes med de ovrige ved 

Hielp af Lmdsenj den guule Lyssiraale er den, som 

herved synes at have mindst Indflydelse af alle.

Ved at afbrænde Brændevin; med Salt i en merk 

Stue, synes alle nærværende af samme Farve som det 

brændende Brændeviin.

Af det ovenfor sagte indsees, hvorfor sorte Kl<v- 

der maa vm'e varmere end Klæder af lysere Farver, 

og hvorfor hvide Kloder altsaa maa verre de meest 

kmlige og behagelige af alle om Sommeren.

Hvor-
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Hvorfor hvide Hatte eller blot hvidt Paprir skytter 

rmod Solstik.
Iligemaade hvorfor, naar Stykker Kla'de af for* 

skiellig Farve lægges paa Gnee, denne da maa findes 

at virre ineest snieltet under det ln^lkeste Klæde.

Dersom to Stykker Glas, fom have samme Stsr- 

reife. Figur og Skikkelse, men hvoraf det eene er 

farvet sort paa den eene (Stbe,. ophænges ethvert ved 

en Traad, og udsættes for Solsiraalerne, da vil det 

farvede Glas blive baade hastigere og M'kere varmt 

-end det ufarvede.

§♦ 295.

Aarsagen, hvorfor Legemerne vise sig under den

ne eller fjiin Farve, maa ssges i Figuren og 

ffaberne af Legemernes mindste Dcele, hvorved de 

ere i Stand at indsuge een eller flere af Lysets Gnrud- 

siraaler, og derfor ikkunö tilbagekaste den eller de ov- 

rige rilovcrsblivende Grundstraaler. Newton anta- 

gcr, at de smaae Deelc af alle Legemers Overflader 

ere giennemsiglige, og at Lyset derfra brydes paa sam

me Maade, ligesom igiennem er Prisma, hvorved, i 

Fslge DeeleneS forskiellige Stilling, denne eller him 

Grulldsiraale kuns tilbagekastes, og de andre derrmod 

enten gaae igiennem Legemet, eller indfuges deraf.

Som Sandsynlighed fov denne Mening kan anfø

res/ at alle tynde giennemsigtige Legemer spille med 

X 4 "lle
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alle prismatrffe Farver, fom Sæbeblærer, ganrnrelt 

Glas, Marienglas, Huden paa Kalkvandet, Terpen- 

tinolie paa Vand, Huden paa jernholdige Oplosnin- 

ger o. s. f.

§. 296.

Dersom de smaae Deele af et Legemes -^ver- 

flade enten ere af forffiellig Natnr, ckler have for- 

ftieliig Leie imod hinanden paa forffiellige Steder af 

Fladen/ da restecreres ogsaa forsjs'iellige Grundstraa- 

ler, oa Legemet maa derfor i forffiellige Stillinger 

syncs af forskiellig Farve.

Saale des synes nogle Tafter, Paafugle- og Dne- 

siædre, ved forffiellige Stillinger af forstiellig Farve.

Ligeledes maa et giennemsigtigt Legeme vise sig an

derledes ved det reflecterte, end ved det refringerte 

Lys, dersom det i Folge sine Deeles Beffaffenhed re- 

flecterer andre Grundstraaler, end de, som det lader 

gaae igiennem sig,- af dette Slags er Tincturen af 

Gries Holtz.

§. 297.

Da Legemerne ei kunne indgaae nye Forbindelser, 

eller blandes og forecnes med andre Legemer, uven 

tillige at forandres i deres Tæthed, saa folger ogsaa 

deraf, at Legemets mindste Deele derved maa erhol

de fol ^iellig Sammenhæng og Stilling imod hinan- 

den,
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den, og at samme Forandring ogsaa maa finde Sted 

paa Legemernes Overstader; at altsaa Lyset ved disse 

Omstændigheder maa reflecteres, refringeres og bry

des paa andre Maader end fsr; ar derfor Legemer, 

som for vare giennemsigtige, nu blive ugiennemsigti- 

ge; at Legemerne, som fer vare fawelsft, vise sig efter 

Blandningen under en eller anden Farve, og om

vendt, at de Legemet', som for viiste sig med en eller 

anden Farve, efter Blandningen vise sig enten uden 

Farve, eller og med en anden Farve end den, som de 

havde inden Blandningen.

Saaledes bliver Glas ugiennemsigtigt vedatstsdes, 

og Terpentinolie og Vand blive ugiennemsigtige ved 

at blandes.

Vox og Tstlg blive giennemsigtige ved Smeltning. 

Paplir dyppet i Olie bliver grennemsigtigt.

Glas bliver ugiennemsigtigt, naar det udsattes for 

en meget stærk Grad af Hede.

En Infusion af Roser, fom er fuldkommen farve

los, bliver rsd ved Tilgydning afen farvelos Syre.

En farvelos Oplosning af kogsaltftmrt Qvægsolv/ 

bliver orangefarvet ved Tilgydning af oplsst kulsuurt 

Planteludsalt eller Kalkvand, og melkehvidt ved Til- 

gydning af Ammoniak.

En farvelos -Oplosning af svovelsuurt Jern bli* 

ver sort ved Tilgydning af Gamble-Tinttur, og far- 

velost iglen ved Syre.

X $ Samme
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Samme Oplosning bliver blaae ved tilgydet BlodlUd.

Lakmus - Tinctur, som er violet, bliver rsd ved Til- 

gydning af et Ludsalt.

En Oplosning af soovelsuurt Kobber antager en 

smuk blaae Farve ved Tilgydning af flygtigt Ludsalt/- 

og en gron Farve ved Tilgydning af PlantelUdsalt.

Violsyrnp bliver gron ved Ludsalt, og rod ved 

Syrer.

Rsd Fernambue- Tinctur bliver violet ved Ludsalt 

og hoirsd ved Syrer.

Guld-Oplosning bliver purpurfarved ved Tilgyd- 

tting af Tin-Oplysning.

En usynlig Skrivt, strebet med forffiellige Cobolt- 

Oplssninger, bliver grsn eller blaae ved Varmen.

Gtaalet antager forffiellige Farver, i Folge de for- 

skiellige Grader af Hede, som det udsatttes for.

Kræbs og flere stallede Dyr, som ere sorte/ blive 

font bekiendt ved Kaagning rode.

Forffiellige Legemer forandre deres Farve, en- 

ten ved at bersves Lyset/ eller og blot ved at ud

slettes derfor. Saaledes miste Planter, som nogen 

Tid holdes i Msrke, deres behagelige grsnne Farve, 

de u^egte Farver blive blegere med Tiden, Selv - Op- 

losning bliver sort ved at udsættes for Lyset, og af 

samme Aarsag fremkomme de paa hinanden følgen

de forffiellige Farver ved den bekiendte mineralffe 

Chamäleon o. s. v.

§. 298.
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§• 298-

Af alle de anforte Exempler sees tydelig, at de 

farvede Legemer ingenlunde besidde en dem egen Fars 

ve, men ar saadanr allene maa tilregncs den Egen

skab , fom de besidde i Fslge deres forMellige Sam- 

mensætningsmaade og Overflades Natur, at adffille 

Lyset i sine Grundstraaler, deraf at reflectere een eller 

ficre, og derimod enten at indsuge og mdgaae For

bindelse med de evrige Gmndsiraaler, eller ogat lade 

dem gaae uforandrede igiennem.

§. 299.

Foruden den hidindtil. omtalte Brydning af 

Straalerne igiennem Legemer af sorffiellig Tcethed, 

bemKtkes desuden, at Lysstraalerne afvnge fra deres 

Retning eller Directien ved at bccere Kanterne af et 

opak eller uigiennemsigtigl Legeme, hvorved det ei 

allene frembringer en stsrre Skygge end ellers, men 

denne Skygge er endog omfattet afforffiellige Farver, 

som meget ligne dem, der fremkomme ved Lysets Bryd

ning igiennem Prismeret. Denne Lysets Afvigelse 

fra den lige Linie kaldes Lysets Diffraction eller 

Inflection-

Saadant bevises enten ved at lade en Lysstraale 

gaae igiennem Spalten af et Stykke Trcee, i hvilket 

t9
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to skarpe Knivblade staae lige over for hinanden i en 

Frastand af Deel af en Tomme, eller og at hol

de en tynd Metaltraad, eller etMenneffe- eller Heste- 

haar i den indfaldende Solstraale, hvorved den paa 

et Papiir optagne Skygge vil findes meget bredere, 

end den, efter Lysets lige Forplantelse, kunde frembrin

ges, og tillige omgivet med tre eller flere farvede Stri

ber. Aarsagcn til denne Lysetö Inflection ansees af 

mange at være en egen, alle Legemer omgivende At- 

mosphcere, som har en forffiellig Tcrthed fra ben 

almindelige Atmosphorre; hvorfor ogsaa Lysstraalerne 

ved deres Giennemgang derigiennem maa refringeres.

De farvede Skygger, som fremkomme forme

delst to Lys afforffietlig Styrke, (saaledes som Da

gens Lys og Lyset af en Lampe elleret Lys), ere rime- 

ligviis intet andet end et optifl5 Bedragene, fremkom

met ved Virkningen paa Øict af forffiellig farvede og 

nærved varende Objecter. Ligeledes maae de saakaldte 

Ulfcrldige Farver, (inverfe eller reverfe fpectra) 

eller de Indtryk, som seete Gienstande, under visse 

Omstændigheder, efterlade i Hiet, hvorved Billeder af 

Objekterne sees med andre Farver end Objectet selv har, 

tilskrives SietS (under visse Omstændigheder) besyn

derlige Beskaffenhed og Tilstand, i hvilken det vedbli

ver at være empfindtlig sor alle andre Farver, uden 

netop for den foregaaende, som har afficeret det.

Sonet,
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Synet, Siet, og de optiske Instrumenter.

§. zoo.

Synet kaldes den Evne, ar fornemme Lege- 

merne som ece uden for os selv, formedelst del Indtryk, 

disse, ved Hielp af Lyset, giere paa vore Hine.

§- ZVI.

Ael er det Organ eller Sandse-Redskab, fem 

er bestemt til at modtag- Indtryk ved Lyset. Hiek 

er næsten kugleformigt; del er indsiuttet og omringet 

af meget Feedt i Aiehuulenfor at lette dels Bevægelse, 

det kan bevæges til alle Sider ved 6 dertil bestemte 

Muffler, og forvares imod Stsv eller anden Ureen- 

lighed ved Aielaagene og Aiehaarene. Hiet bestaaer 

af forffiellige Hinder og Huulheder, fom indeholde 

forffiellige giennemsigtige Legemer, hvilke kaldes AietS 

Vcedffer. Den yderste Hinde, som indflmrer hele 

Aeæblet, er haard og ugiennemsigtig, indlil imod 

den forreste Side af Aiet, hvor den er tyndere, og 

ganffe giennemsigtig. Den haarde og ugiennemsig- 

tige Deel af denne Hinde føver Navn af den ugien, 

nemfigtige Hornhinde, og den svrige Deel kaldes den 

giennemsigtige ^orn^indez denne giennemsigtige Deel 

ndgior et Stykke af en mindre Kugleflade, og er der

for mere opheiet end den svrige Deel as Hiet. Nær

mest
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røefi ved denne Ugiennemstgtige Hornhinde mcrrkes 

Aarehinden, som er en sej sortagrig Materie; Den 

danner det saa kaldte Straalebaand, som iwgisr err 

Ring om Crystatlindserr. Imellem Skraalebaandet 

og Hornpinden fremkommer Regnbuehinden, som ellers 

ogsaa kaldes Druehinden (iris, uvea), hvilken af nogle 

arrsees for en særffilt Hinde, af andre for en Fort

sættelse af Aarehinden; den har en Aabning, som kal

des Pupillen eller Mestrerne«, igiennem Hvilken alle 

Lysstraalerne gaae til det indre af Aiet, og derved 

enten sammentrække eller Udvide Regnbuehinden, i 

Folge Lysets storre eller mindre Styrke, saaledes at 

Pupillen bliver mindre ved det stærkere, og sterre ved 

det svagere Lys. Pupillen er rund Hos Menneffet, 

Rovdyr, Fugle, og Fiske, men hos de qrcesædende 

Dpr aflang, paa tværs imellem den indvendige og ud- 

vendigc Hiekrog, og hos nogle Dyr (fom Katten) paa 

tvcers fra oven til neden. Aienerven, som ganer ind 

i Aiet igiennem den bageske Eide as den ugiennemsrg- 

tige Hornhinde og af Aarehinden, udbreder sig paa 

denne indril CrystallindsenZ Indfatning, font en fim, 

i den forste Ungdom gicnnemsigtig, men siden mere 

Ugiennemsigtig Hir,de; denne kaldes Ncethinden, Re

tina, og er det i§ked, ^vorpaa billederne asmales, 

og igiennem Hvilken vi erholde Folelsen deraf.

VlVd-
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Vndffeme i Hier ere tre SlagS; nemlig den 

vandagtige Vadsse / som indeholdes i den forreste 

Deel as Hiet, imellem den giennemsigtige Hornhinde 

og Regnbuehinden, saavelssm i Rinumet imellem den

ne sidste Hinde og Crystal-Lindsen, hvilke to Rum 

tilsammentagne kaldes det forreste Aiekammer. Cry- 

stalvcedffen etter Crystallindsen, som ligger i sin 

egen Kapsel bag ved Regnbuehinden lige for Pupillen, 

og udgisr Skillerummet imellem det forreste og bageste 

Aiekammer. Den er egentlig et fast giennemsigtige 

rundt og convexconvex Legeme, hvis bagcste Flade er 

mere ophoiet end den forreste, som bestaaer af forffiel- 

lige fiine med hinanden forbundne, og af krumme 

Trcevler sammensatte Lameller, hvoraf de ydersie ere 

blede, mm de inderste (som udgiore Kiemen) tettere 

og sterkece, og imellem hvilke indeholdes en giennem- 

slgtrg vandagtig Vcedske. Den evrige og største 

Hnulhed afOiet indtager den saa kaldteGlasvcrffe, 
som ligner en meget klar og giennemsigtig Gelee, men 

er egentlig flydende Vand, indfluttet i meget fine oz 

tynde Hinder eller Cellevcev; fortil er den huul, og 

i denne Hunlhed ligger den bagestc Convexitet afCry- 

siallindsen. Imellem Crystallindsen og Glasvcedffen 

er Vand, som Anatormsterne kalde aqua Morgagni.

§. 302»
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§. 302.

Ester denne, skisndt korte Beskrivelse af Hiet, 

vil man være i Stand til at forklare, paa hvad Maa- 

de vi erholde den Folelse, som vi kalde Synet. Man 

forestille sig, at fra enhver Punctafelhvert Object, det 

være enten lysende eller oplyst, udgaaer uendelig man

ge Lysstraaler i alle muelige Retninger eller Direc- 

rioner, hvoraf altsaa ogsaa en Deel stover imod den 

giennemjrgtige Hornhinde, og Pupillen af $iet, som 

vender imod Objectet, og derved danner en LySpyra- 

mide eller Conus, hvis Spidse er den lysende Punct, 

og hvis Basis er Pupillen. Da nu intet Object kan 

blive synligt for os, med mindre det kan afmales paa 

Nctthinden, saa maa de fra enhver Punct af Objec

tet udgaaende Lysstraaler gaae igiennern Pupillen, de 

vilde bedblive at være divergerende, og altsaa ei giere 

uden et svagt og udbredt Indtryk paa Næchinden, 

som vilde soraarsage et utydeligt Syn, dersom de ei 

samledes inden de naaede den. Dette skeer igien- 

nem de forfficllige Vcedffer (§. 301) (§. 2.77), hvor

ved den divergerende Lyspyramide, eller Slraalebund- 

tet, bliver saaledes convergerende, ar Spidsen deraf 

netop falder paa Retinen, og Puncten af Objectet, fra 

hvilken Lysstraalen er udgaaer, herved afmales der- 

paa. Da nn det samme finder Sted ved enhver 

særffilt Punct af Objectet, saa maa ogsaa enhver

Punct
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Punct af Objected, og altsaa det hele Object, paa 

samme Maade asmales paa Retinen; men da alle 

Straalerne have giennemffaaret hinanden ved deres 

Giennemgang igiennem Pupillen, faa maa Billedet 

af Objecrer ogsaa staae paa Ncechinden i en omvendt 

Stilling (§. 259).

Denne Lysstraalernes Foreemng eller Billedets 

Afmåling paa Ncethinden er ledsaget med Folelsen af 

Syner, hvilken forplantes paa en os egentlig ubekiendt 

Maade, igiennem Synsnerven og Hiernen. Fore- 

skillingen af Farverne maa tilregnes de forskellige 

Indtryk, fom de særskilte enkelte Lysstraaler i Folge 

veres mere eller mindre Styrke opvække paa Ncethin« 

den og Synsnerven.

I ovrigt er det os ganske ubekiendt, paa hvad 

Maade vi ved denne Folelse egentlig erholde Bevist- 

heden af det, som vi see; kuns vide vi, at uden Er

faring og bestandig Hvelse fra vores forste Ungdom, 

som formodentlig ei erhverves uden ved Hielp af Fe- 

lelsen, ville vi ei være i Stand til rigtig at bedemme 

Legemernes Frastand, Storrelse, eller forffiellige 

Skikkelser.

§. 303.

Da det er nodvendigt, at de fra enhver Punct 

Objectet mod Hiet divergerende Lysstraaler, efter 

P deres
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deres Giennemgang igiennem Crystal-Lindsen ogAie- 

vcedfferne, der giøre samme Virkning som convexe Glas 

(§. 282), netop maa konvergere saaledes, at Spid

serne tresse paa Retina, da i manglende Fald intet 

Billede deraf sammesteds vil afmales, og Objectet alt- 

saa ei heller sees (§. 301); men disseSamlingspunc- 

ter maa blive længere eller nærmere bag ved Crystal- 

Lindsen, alt eftersom Objectet er nærmere eller længere 

fra -Aiet, siden Lyösiraalerne herved ere mere eller 

mindre divergerende; saa have nogle Narurkyndige 

anseee Siet i Stand til at forandre Frastanden as Cry- 

stallindsen imod Nethinden, saa at der for at see Ob, 

jcctet, som var langt borte, kunde bringe Crystallind- 

sen nærmere til Ncethinden, eller ogsaa giøre Crysial- 

lindsen selv rnindre convex eller fladere, og derimod 

knnde giere det modsatte, naar Objectet var nær ved.

Nogle Anatomier, (imellem andre Doktor Her- 

holdt hoö oö) Mgte gandsse Muligheden afBevcegelse 

i Crystallindsen eller Forandring i dens Convexiret; 

de ansee Pupillens Bevægelighed og Forandring ved 

Lysets Paavirkning som Aarsagm til, at de langt fra 

^iet værende Obfecter ligesanvel kunne sees, som ncev 

ved værende.

Herr Home troer at have erfaret ved Forssg, an

stillede i Foreenmg med Hr. Ramsden, at Hiets 2Evne 

at see i forsikiellig Frastand, beroer fornemmelig paa
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føn Forandring, som derved foregaaer i Krumningen 

af deu giennemsigtige Hornhinde. Alle disse sorMl- 

lige Meeninger vise noksom, hvor lidet herved lader sig 

med Vished bestemme; man antager maaffeerigtigst 

at Synets Modification bevirkeö ved flere, end allene 

een, af de her anførte Aarsager.

Dersom enten den giennemsigtige Hornhinde er 

alt for ophsiet, eller Crystallindsen for convex ellee 

fortæt, eller ogsaa Frastanden af Lindsen fra Ncet- 

hinven er for stor, da brydes Lysstraalerne, som kom

me fra langt borte værende Objecter, efter deres Gien- 

Uemgang igiennem Hiet, saaledes, at de samles eller 

lobe sammen i en Spidse forinden denaaeNotthinden, 

og altfaa seer et saadant Aie ei disse Objecter, men blot 

dem, som ere nær ved Aiet (§. 283). De som ha

ve denne Feil i Synet kaldes ncersynede (myoptes), 

og ere i Stand at erstatte denne Hiets ftilagiige Dan

nelse ved Brugen af huule Glas, Da disse tiene til at 

giøre de divergerende Lysstraaler mere divergerende 

(§. 285)- Er Hiet derimod af modsat Dannelse, 

som for Ex., at enten den giennemsigtige Hornhinde 

eller Crystallindsen er for flad, eller Hiers Vcedffee 

udterrede, eller og Nctthinden ligger for ncer ved 

Lindsen, da vil Lysstraalerne fra de Objecter, som 

ere ncer ved, ei samles betids nok for at asmales paa 

Retinen, og disse Objecter vil derfor ei knnne sees,



340 Syvende Afdeelmg.

hvorimod de langt fra værende Objecter vil af *t saa- 

ledes dannet Hie kunne bemærkes. De som have den

ne Aieseil, kaldes langsynede (presbytæ), og maae 

fønunc saadant til Hielp ved Prugen af convene GlaS 

eller Briller, da de divergerende Straaler, som gaae 

igiennem disse, blive mindre divergerende (§. 282).

Dette oplyses med det konstige Aie.
Frastanden, i hvilken smaae Objecter endnu tyde

lig sees af et sundt ^ie, er i Almindelighed 10 til 
16 Tommer.

§» ZO4.

Foruden den ovenfor berorte fejlagtige Dannelse 

i de forMellige Deele af Hiet, som udkræver Kon- 

siens Hrelp, kan Gienstanden selv være af saa liden 

Størrelse, eller og saa langt borte fra Aiet, al den 

ei kan sees med Tydelighed, endog af det sundeste 
og rigtigst dannede Äie, da i begge Fald Synsvinke

len, under hvilken Gienftanden bemærkes, bliver foi‘ 

Ii5cn (§. 256) (§. 261). Fremdeles kan de fra 

Gienftandene udgaaende Lysstraaler forhindres fta at 

røøbe O-er, formedelst ugiennemstgtige Objecter, som 

befinde sig imellem Aret og Gienftanden, og i alle 

dlsse Tilfælde blive de forMelli ie Udtænkte og til sær- 

ff'lle Nytre bestemte optiske Instrumenter nod- 
ve..vlge.

§♦ Z0).
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§ . 305-
Af de Instrumenter, ved Hielp af hvilke Gien- 

standene blive synlige for 06, endskiondt opake Objec- 

ter befinde sig imellem hine og vort Hie, unseres her.

1) Polemoscopet, som bestaaer fornemmelig 

af et Mineret Spcil, ved Hielp af hvilket de deri sig 
afnialende Billeder reflecteres imod Hiet. Denne 

Indretning forbindes undertiden med dioptriffe Te- 

lescoper, hvorved ficmie Gienstande, under disse Om- 

skændigheder, blive synlige.

2) De saa kaldte optiffe Kasser, Perspec
tive, eller Optics, grunde sig paa samme Grunds«^ 

vinger, og bestaae af en aflang firkantet Kasse, i hvis 

øvre Side besindeö et Planspeil, stillet under en Vinkel 

af 45 Grader, fta hvilket de paa Siderne og Vun

den af Kassen værende Objector reflecteres imod et 

convex Glas, som befinder sig paa den ene Side af 

Kaffen, og igiennem hvilket Hiet altsaa seer disse Ob- 

leeter i en horizontal Stilling, samt forfterrer og som 

langt borte værende (§. 267) (§♦ 282).

3) Camera obfcura, ellev Let morkeKam
mer, kaldes ethvert merkt Vcerelse, i hvilket Lysstraa- 

lerne fra de udenfor værende vel oplyste Gienstande 

falde igiennem en dertil paa Vindueffuddet giort liden 

Aabning, hvorved Objecrerne, sorrnedelst Lysstraaler--

P 3 nes
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nes Krydsning maae afmales i en omvendt Stilling. 

Det portative nwrke Kammer, som er angivet af 

Babtista Porta 2!arct 1560, er almindeligst indrettet 

som en tilflttttet Kasse, paa hvis ene Side bcfindes 

en convex Lindft, igiennem hvilkende Lysstraaler,sorn 

komme fra Objecter udenfor samme, krydse sig, og 

derved asmale dem i en omvendt Stilling. Billedet 

steder imod et Speil, stillet i den merke Kasse under 

en Vinkel af 45 Grader, og sees derfor afAiet i sin 

behorige Stilling og med de naturlige Farver (§. 267). 

Indretningen kan ellers herved vcere forffiellig. Ca

mera ctara grunder sig paa samme Principer.

I det menneffelige Sie afmalcs Objekterne just 

som i det worke Kammer.

§- 306.

Til at fte Gienstande tydelig og forstsrrel, som 

i sig selv ere meget smaae, betiener mau sig af Ml- 

cvoscvpet. Det kan bestaae af en eller flere med hin

anden forbundne Lindscr, og kaldes, i Fslge sin for- 

ffiellige Indretning, det enkelte, det sammensatte 
Microscop r og^Solar - Microscopet.

§. 307-

Det enkelte Microscop/ bestaaer af en eneste 

Lindse, som er meget convex, og har en megen liden 

Focus»
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Focus. Et lidet Object, stillet i dens Brorndpunet, 

og som sees derigiennem, sees derfor herved baade 

tydelig, og tillige ftorre end ellers; thi de LySstraaler, 

som komme fra Objected ville, naar dette blev holdt 

meget tæt ril Hiet, komme alt for divergerende i Aiet, 

og altsaa ikkuns give et Utydeligt Billede, i Stedet 

for at de nn, ved at gaae igiennem det convexe Glas, 

blive mindre divergerende, forinden de naae Hiet (§. 

282), og altsaa kunne brydes ved deres Gmmemgang 

igiennem Hier, saaledes, at de netop naae Nethin

den. Objectet sees derved rinder en sterre Synsvin

kel, end ellers, siden det nu kan nærmes Hiet mere 

end fom fsr, og maa derfor ogfaa synes (levre (§.261). 

Forstorretsesgraden, med hvilken et Object sees igien- 

nem en Lind se, forholder sig ril dets virkelige Stor- 

relse saaledes som Frastanden fta Hiet, Under hvil

ken 06j octet sees igiennem Lind sen, forholder sig til 

Frastanden, under hvilken samme Object benmrkeS med 

det blotte Ae.

Heraf indseeS, at jo mere convex og tillige jo 

mindre Lindserne ere, eller med andre Ord, jo kor

tere deres Brændvider (§♦ 281) ere, jo mere ere de 

egsaa i Stand ril at forstsrre de Objecrer, som sees 

derigiennem.

Det beste enkelte Microscop er Wilsons etter Lie

berkuhns Microscop.

P 4 §. 308.
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§- ZO8.

Det sammensatte Microscop , (hvis Opfin

delse tilegnes Fontana), bestaaer af fsrffiellige con

vexe Lindfer, hvilke ere forbundne med hinanden i et 

Ror, og hvoraf den eene, som er nærmest ved Objectct, 

og dersor kaldes Objectivct, er af en liden Brændvi- 

de eller Foco, da derimod de andre, som bære Navn 

af Ocularglas, have lcrngere Bramdvide. Almin

deligst bestaaer et saadanr sammensat Microscop knns 

af to Ocularglas, endffiondt en stsrt'e Mangde deraf 

oste bidrager til dette Instruments Fuldkommenhed, 

hvorpaa især DelabarreS Microscop, som har fem 

Ocularglas, tiener til Beviis. I det sammenfatte 

Microscop sees egentlig igiennem det ved Aiet nær* 

meste Ocular, ei Gienstanden selv, men kuns Bille- 

det deraf, som dannes ved det ander Ocularglas, og 

crltfta i en omvendt Stilling.

Gienstanden oplyses enten ved et Huulspeil ellce 

et convex Glas, hvorved Lysstraalerne samles paa 

Gienstanden.

Adams Lampenn'croscvp er et af de fuldkomneste 

^nsilumentei af dette Slag, og besidder især den 

Fordeel, ved megen Tydelighed og sia'rk Forstorrelse 

ei at angribe eller trætte Siet.

§. Z09.
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§. Z09.
Solar-Microscopet, som er angivet af Lie

berkühn, bestaaer af cn convex Lindse, bag hvilken 

et lidet giennemsigtigt Object scetteö saaledes, at det 

siaaer noget længere derfra end Lindsens Brændpunkt. 

Denne Lindse tilligemed Objectet befæstes ved et dertil 

tienligt Rer i et Vinducffud saaledes, at Objectet er 

nærmest ved Vinduet, samt oplyses ved en Solstraale, 

fom optages ved et bevægeligt Planspeil, Udenfor 

Vittdueffudet. Herved fremkommer et forstorret og 

omvendt Billede af Objectet paa den anden Side as 

Cenvexglaffet, hvilket Billede optages i et merkt Væ- 

velse, paa en hvid Vcrg eller anden hvid Plan. Solar- 

Microscopcts Virkning bliver endnu bedre, dersom, 

foruden nysnævnte Lindse, endnu tilfoics et andet 

convex Glas as en storre Foco, saaledes at Gienstan- 

den befinder sig imellem begge Glassene.

§> 310.

Trold - Lygten (Laterna magica), som er 

opfundet af Kircker, er af samme Indretning som 

Solar-Microscopet, og kan oplyses enten ved Sol- 

siraaler, eller ved ct Lys eller en Lampe, fom sctttes i 

Brændpuncten af et Huulspeil. Almindeligst brugeö 

Trold-Lygten knn til at vise forstorrede Billederas 

forskiellige Objecrer, malede med giennemsigkige Far- 

ver patt Glas. §. 3^1*
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§♦ zu-

Ved Kikkerter forftaaer man Instrumenter, 

fom Lestaae af sorffiellige Glas, almindeligst convexe 

Lindser, undertiden ogsaa Huulglas, hvilke ere for- 

bundne med hinanden i et Rsr, efter fælleds Axe, 

og tiene til at gisre de Objecter synlige, som forme

delst deres Frastand fra Aiet ellers vare Utydelige, ja 

endog ganske ukiendelige. Kikkerterne inddeeleö i 

Almindelighed i dioptriffe og catopttlffe.

§. 312.

De bioptriske Kikkerter m ved en Hcendels« 

i Slutningen af det i6de Seculo opfundne af en 

Brillsmager i Middelburg, navnlig Zacharias Jan- 

sen, endskiondt andre tilskrive Jacob Metius fra Alk- 

mar denne Opfindelse. Disse Kikkerter kaldes, efter 

deres Opfindere, Jansens eller Hollandffe Kikkerter, 

dog mere almindelig fore de Navn af de Galilæiffe, 

ester Galilcri, fom ndtcenkte deres Sammensætning, 

ester at have hort tale om denrre Opfindelse. De 

Hollandske eller Galilceiske Kikkerter bestode ved deres 

Opfindelse af to convexe Glas; men da herved stem- 

kom et forstyrret, men omvendt Billede, blev 

Let ene Glas ombyttet med et concav Glas. Det 

eonvexe Glas, fom vender imod Objectct, kaldes 

Objectivglaffet, og det concave, som er ncrrmest ved

Kiel,
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:øict, Oeularglaffet. Deres Frastand fra hinanden 

er saaledes, at den indbildte Brandpunet af det huule 

Glas netop indtræffer i den virkelige BrKNdpnnct af 

det convexe Glas. Gienstanden sees herved i sin rette 

Stilling og forstsrret, og det saa ofte somHuulglas- 

scts Brcendviide indeholdes i convex Glassets Brcend- 

viide. Med denne Galilceiffe Kikkert oversees ikknns 

et meget lidet Rum, eller, som man kalder det, Kik

kerten haren liden Synsmark (camr>u8), fordi Straa- 

lerne, som komme fra det concave Glas, eretzivergerende; 

desuden haver samme den Meqvemmelighed, atriet 

maa holdes meget toet til Ocularet; af den Aarsag 

bruges de nu omstunder ei uden til Lomme-Kikkerten

§. 313-

Dersom ovennRvnte Indretning forandres der« 

hen, at Ocularet, i Stedet for at være concav, er et 

convex Glas af en liden Brcendviide, da haves den 

astronomiffe Kikkert/ som er opfunden af Kepler. 

Frastanden imellem Ocularet og Objectivet maae væ

re !iig begge Lindftrnes Brcendviide, og altsaa haves 

Længden af den astronomiffe Kikkert,' ved at sam

menlægge begge LindserneS Brcmdvide. Herved sees 

egentlig ei Objectet selv, men dets Billede, som viser 

sig forsterret og i en omvendt Stilling i Roret foran 

Ocularet. Graden af Forsterrelsen, med hvilken Ob

jectet
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jectet ftes, forholder sig som OcularctSBrændviide tit 

Objectivglassers Brcmdviide. Aarsagen, hvorfor det

te Slags Kikkerter kaldes astronomiffe, er, at de som 

oftest anvendes til astronomiffe Iagttagelser, da Bil

lederne vise sig i en omvendt Stilling, hvilket kan være 

ligegyldigt ved de himmelske Legemers Betragtning. 

Ved at sige, saavel om delte fom om ethvert andet 

Slags Kikkerter, at de forstorre saa eller saa mange 

Gange, (for Ex. 12 eller 24Gange), forstaaes ei, 

ur Objectet sees saa mange Gange ftorre end som det 

virkelig er i Namrerr, men kuns at det sees saa man

ge Gange storre, end det synes med blotte Ane, og 

at altsaa en Kikkert, som for Exempel forstorrer tolv 

Gange, viser Objectet i den Swrrelse, under hvilken 

det vilde sees med blotte Hine, dersom Frastanden 

fra Aiet var ligesaa mange Gange ringere end den 
virkelig er.

Forstorrelscs-Graden kan bestemmes praktiff, ved 
et eget dertil indrettet Instrument/ kaldet ÄUZvme- 
ter eller Auxometer.

§• 314*

Naar man tilfoier tvende andre Ocnlarertilden 
(§4 313) beffrevne astronomiffe Kikkert, da haves 

den almindelige Jord - Kikkert/ hvis Opfindelse tit

egnes Pater Rheika. Objectivglaffet og det forste

, Ocular-
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Ocnlarglas sættes i en saa lang Afstand fta hinanden, 

fom begges Brcrndviide udgior, ligesom alle lreOcn- 

larglasse i dette SlagS Kikkerter ligeledes scetres i den 

Frastand fra hinanden, som deres Bromdvitder til- 

sammelilagne ndqiere. Heraf folger, at ObjecletS 

Billede, som afmales i en omdendt Stilling i Brænd- 

puncten af Objettiver og del ferste Ocnlarglas (§ 283), 

niaa nu, efter ar have gaaet igiennem de to andre Ocu- 

larglas, vise sig i sin rigtige og naturlige Stilling. 

Graden af Forstyrrelsen ved diffe Kikkerter er som ved 

de astronomiske; der er at sige, i Forhold af Ocular- 

Glaffets Brcrndviide imod ObjcctwetS Brcrndviide. 

Undertiden gives dette Slags Kikkerter fem Ocnlarer 

i Stedet for tre, hvorved Billedet dog ci kan andet 

end tabe i Tydelighed.

Ved disse Kikkerter, saavelsom veddeAstrono- 

miss'e, udfordres, at Ocularglaffet kan bringes læn

gere fta eller nærmere til Objeclivet, all efter Hiers 

forskellige Bejlkaffenhed; fremdeles, ar det Sled imel

lem Ocularel og Objeclivet, hvor Billedet af Objec- 

tct afmales, bsr være forsynet med en Blende 

(Diaphragma), for derved at forhindre de formedelst 

Glassets Figur Uregelmæssig brudte LySsiraalers Gien- 

nemgang (§. 284), hvilke ci tiene Uden til at gisre 

Billedet utydeligt.

Forsisr-
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Forsiorrelses-Evnen af de diopkriffe Teleftoper kan 

meget forsges ved, efter Güssmans Forflag, at an- 

bringe et sammensat Microscop paa Kikkerten i Ste

det for Ocnlal'glasset.

§. ZIZ.

Nat-Kikkerten er indrettet som de nysn««nke, 

og har enten to eller fire Ocularer; dens Hensigter 

6t sætte os i Stand til at see Gienstandene om Nat

ten. Til den Ende har Objcctivet en sior Diameter, 

for derved ae kunne optage en storreMcmgde Lysstraa- 

ler. Hensigten af de mange Ocularer er, at giøre 

Kikkerten saa korr som muelig. Gienstanden sees 

herved i en omvendt Stilling.

§. 316.

Formedelst Lysets forskellige Brydbarhed og Lys- 

siraalernes Afvigelse, saavel formedelst Glassets Figur 

(§» 284) som især formedelst Farverne (§. 293), for- 

aarsages, ar Gienstanden sees utydelig igiennem alle 

de ovenfor beskrevne dioptriffe Kikkerter, da de rede 

Lyöstcaaler lide den mindste og de violette Lysstraaler 

den storste Refraction eller Brydning ved at gaae 

igiennem Glasset (§. 288), og der altsaa heraf 

maa fremkomme ligesaa mange forffiellige Brændpunc- 

fev som dec ere forMellige enkelte Farver, alrsaa 

syv
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syv (§. 289). Heraf indsees, at Lyöstraalerne, som 

brydes ved deres Giennemgang igiennem en Lindse, 

ei ere i Stand ot samles i en eneste Punct, (hvilket 

dog forudsættes i Optiken, og er nodvendigt til Bille

dets rigtige Asmalning, men tvertimod, at de samles 

i et meget mere Udbredt Rum, hvilket bliver desto 

fierce, jo længere Lmdsens Brcendvide er, hvbrved 
Billedet ei kan andet end sees med forffiellige 
Farver. Euler er den forste, som troede, at den

ne Feil maatte hnves ved at lade Lysstraalerne gaae 

igiennem Legemer af forskiellig Brydbarhed, hvor

af det ene derfor var i Stand ril igien ar samle de 

Srraaler, som vare adspredte ved det andet (§. 278). 

Han synes henbragt til denne Tanke ved KimdsVaben 

afAetogdetS Vcevffer (§. 301), og foreslog der

for Ao. 1747, at forfcerdige Objecrivet i Kikkerterne 

af to Glas, imellem hvilke der befandtes Vand; dog 

da Forffiellen af Vandets Brydbarhed imod Glassers 

ei var betydelig nok, frembragte de paa denne Macrde 

forfærdigede Objectives- ei den forventede Nytte, ind

til endelig Dollonv i London ester forffiellige Forjog, 

Udtænkte Forbindelsen af Flintglasset og Crovnglasset, 

som tienligst til sin Hensigt, da den reftingerende Egen- 

ffab hos det ene af disse to Slags Glas, forholder sig 

til det anders, som 3 til 2. De med saadanne Objectives 

forsynede Kikkerter kaldes achromatiffe (farveftie).
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Et saadant achromatism Objectivglas bestaaer 

af en convex Lindse af Crovnglas, og en concav Lind se 

af Flintglas, hvilken sidste adspredec de igiennem 

Crovnglasset for stærkt samlede LySstraaler. Endnu 

fuldkomnere bliver et saadant Objectivglas, naar det 

bestaaer af to convexe Lindser afCrovnglas, og en dee 

imellem sig besindende concav Lindse af Flintglas.

Flintglasset er naisierr aldrig fuldkommen klart og 

frit for Striber og Ujevnhedcr, hvilket meget bidrager 

ril dets Ufuldkommenhed ved ovennævnte Brug.

§- 317-

Opfindelsen af de catoptriffe Kikkerter til- 

lcegges i Almindelighed Newton, endffiondt Jacob 

Gregory, Cassegrain og Mersennus allerforst allerede 

nogle Aar tilforn havde yttrer samme Tanker. Disse 

Kikkerter besiaae af Speile og Glas, og besidde den 

Fordeel, ae de kunne være langt kortere end de diop- 

triffe Kikkerter af lige Forstorrelses Grad med hine, 

derimod fremstille de en langt mindre Synsmark eller 

Campus (§. Zi2). Der gives forffiellige Slags 

catoptriffe Kikkerter, hvoraf de fornemste ere de an- 

givne af Newton, af Gregory/ af Cassegrain 

og af Herchel.
§. Zi8-

Den Newtonffe Kikkert eller Teleftop be

staaer af el Huulspeil, et PlanspeU, og et convex Ocu- 

larglas,
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larglaS, som ete saaledes forbundne med hinanden i 

el Rer, ar Hnulspeilet indtager Bunden deraf, og 

er vendt imod Gienstanden, som skal sees. Planspei- 

let befæstes under en Vinkel af4§ Grader imodHuul- 

spejlets og Rerets Axe, i en saadan Afstand fta 

Hutilspeilet, at de derfra konvergerende Lyastraaler 

heri opsamles, forinden de naae HuulspeiletS Brænd- 

punct/ og derfra reflecteres imod det i Roret befæstede 

Ocularglas, hvis Frastand fta Planspeileis Midt- 

punct maa være saaledes, at Billedet af Gienstanden 

kan afmales i en omvendt Stilling i detS Brandpunct. 

Det forstorres herved faa mange Gange, som Ocikla- 

rets Brændviide indeholdes i HuulspeiletS Brcendviide.

Da der er vanskeligt ved dette Telescop sirax 

ar finde Gienstanden, siden man seer ind i Telescopet 

fra Siden, er der uden paa det anbragt en liden almin

delig Kikkert, hvis Axe er ligelebende med Teleskopets 

Axe. Man kalder den en Seger, fordi man ved 

Hielp deraf opseger den Gienstand, som man vil see 

igiennem Telescoper.

§. ZI9.

Det Gregoryffe Telescop er beqvcmm-re end 

det Newronffe. Det bestaaer ligesaavel som dette af 

el Rer, i Bnnden af hvilket besindes et stort Huul- 

speil, som har en rund Aabmng i Midten; lige over 

3 for
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for dette befæstes et mindre Httttlspeil, som er paral

lel med det store Speil, er noget bredere end Aab- 

ningen i det store, og har en meget mindre Brcend- 

'viide. Disse to Huulspeile scetteö noget lcrngere fra 

Hinanden, end deres Brcrndvrider rilsammentagne 

udgisre; det lidet Speil maa kunne nærmes eller 

bringes lomgere fra det store Speil, alt i Folge Ob- 

jectets ftørre eller mindre Afstand fra Siet. I Bun

den af Roret, hvor det store Huulspeil befinder sig, 

og ligefor Aabningen deraf, er anbragt el Ror med 

to convexe Ocularglas, der have den Afstand fra hin

anden, som deres Brcrndviider rilsammentagne Ud- 

giore. Ved denne Indretning sees lettelig, at de fra 

Gienstanden ndgaaende parallele, eller meget lidr 

divergerende Lysstraaler, fom siede imod det store 

Huulspeil, reflecteres derfra som convergerende, og 

danne Billedet i Foco i en omvendt Stilling, hvornæst 

de vedblive at divergere imod det mindre Huulspeis. 

Herfra reflecteres de nn, som parallele eller meget lidt, 

imod Hiet, convergerende Straaler (§. 270), igien- 

nem Aabningen af det store Huulspeil, til det fsrste 

Ocular, blive her mere convergerende, og danne 

Gicnftandens Billede i sin rette Stilling i Brænd- 

punkten af Ocularer, hvorefter de igien divergereimod 

der alldet Ocular, og ved Udgangen deraf forestille 

Billedet i Hiet i sin rette Stilling.

Dette



Om Lyset. 555

Dette Telescop har altsaa Liighed med de sæd

vanlige Jordkikkerter (§.314)^

§. 320.

Det Cassegrairrffe Telescop ligner ganffe 

det Gregoryffe, kun med den Forffiel, at de stadet 

store Hnnlspeil konvergerende ndgaaende Lyöstraaler 

opsamles af et lidet ophoiet Speil, istedet for af et 

Huulspeil, inden de stsde sammen i Brcrndpuncten 

af det store Huulspeil, hvorved et omvendt liggende 

Billede afmales imellem begge Speilene, hvikket sees 

igiennem det convexe Ocularglas. Fordeelen ved dette 

Telescop er, at Vet kan vcere langr kortere end der 

Gregoryffe.

§. Z2I»

Det Herschelffe Telescop er egentlig et Nervs 

tonff Telescop, men udmarker sig fra alle andre hid-- 

indtil bekiendte formedelst dels Storrelse og Fnldkom- 

menhed. Det paa Kongen af EngelandS Bekost

ning i Schlaugb af Hr. Herschel forfcerdigede Tele

scop er 40 Fod langt, og veier henimod 4022 Pd.^ 

Speilet vejer 2148 Pd. Saavel formedelst dets 

Forftecrelsesgrad, hvilken kan gaae indtil 6000 Gan

ge, fom især formedelst den store Klarhed og Tyde

lighed,



Zz6 Syvende Afdeeling. Om Lyset.

lighed, med hvilken de himmelske Legemer derigiennem 

sees, kan dette Instrument ansees som en af de for 

Optiken og Astronomien vigtigste Forbedringer, da 

Hr. Herschel ved Hielp deraf har i de nyere Tider 

gjort en Moengde nye og vigtige Opdagelser paa 

Himmelen.
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