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Christian den Femte, som man maa forestille sig efter Indtrykket af 
Hiegelses Bog, ikke kan have fundet Sted; men at derimod Kongen 
selv har været opmærksom paa denne Iloveddeel af Statsstyrelsen, og 
beflittet sig paa Orden og en overskuende hidsigt i Finantstilstanden ved 
el aarligt Budget.

Selskabet modtog folgende Skrifter :

Rapport de Mr. Chcvreul sur l’ouvrage intitulé Ampelographie ou Traité 
des cepages les plus estimes dans les vignobles de quelque renom 
par Mr. le comie Odart, suivi de considerations générales sur les 
variations des individus qui composent les groupes , appelés en 
botanique et en zoologie , Variétés, Races, sous-espèces et espèces. 
Paris 1846. 8.

Annales des sciences physiques et naturelles d’agriculture et d’industrie 
publiées par la société royale d’agriculture & de Lyon. Vol. 
1—8. 1838—1845.

Kongl. Vetcnskaps Academiens Handlingar för År 1844.
do do Ôfversigt. 1845 Nr. 8—10. 1846

Nr. 1—6.
- Berzelius’s Årsberettelse 1846.

Mödet den 5te Februar.

Professor Ramus meddeelte den efterfølgende Undersøgelse „om Ulig
heder i Pendulsvingningerne formedelst et Ilimmellegems Tiltrækning.”
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Den Kraft, hvormed Maanen og Solen virke til at modificere den 
terrestriske Tyngde , er kjendelig ved de Oscillationer , som frem
bringes i den flydende Masse paa Jordens Overflade , Verdenshavet og 
Atmosphæren. En Række af stadige Barometer-Iagttagelser , anstillede 
i de tropiske Egne til de Tider og Klokkeslet, som Theorien foreskriver, 
kan, som Laplace har viist, tjene til al bestemme den lunariske Ebbe 
og Flod i Atmosphæren. Derimod er den samme Kraft for svag til at 
kunne eftervises ved .Pendulsvingningerne; thi Maanen, hvis Virkning 
er omtrent 2,1 Gang större end Solens, vil, stillet i et Steds Zenit eller 
Nadir, kun formindske dette Steds Tyngde ved en Ottemilliondeel, hvilket 
i et heelt Dögn kun bevirker en Retardation i Pendulet af en halv 
Hundrededeel af en Secund. Den virkelige Störreise bliver noget min
dre formedelst de forskjellige Zenitdistancer, som Maanen maa gjennem- 
löbe under Himlens daglige Rotation combineret med dens egen Bevæ
gelse. Det er altsaa ene ved Calculens Hjælp, at man vil kunne efter
spore dette Phænomen , der er bundet til meget simple Love, men for
medelst sin Ringhed unddrager sig fra virkelig Iagttagelse. Folgende
Betegnelser kunne fastsættes :

Attractionscoefficienten —f.
Afstanden mellem Jordens og Himmellegemets Centrum . =a.
Jordkuglens Radius .............................. =r.
Himmellegemets Masse —M.
Dets Zenitdistance —Â. *

Den Kraft, hvormed Himmellegemet tiltrækker et Punkt paa Jordens 
Overflade, dccomponcres i to andre, den ene perpendiculær paa, den 
anden parallel med Retningen fra Jordens til Himmellegemets Centrum. 
Disse Kræfter, betegnede respective g) og ip, ere

fMrsinZ /. 0 r r2\ —3y — Çl-2-c°s2 + -J

f M (a—r cos Z) 
a3

(1-2^. cos Z+^)

Disse give atter ved Decomposition to Kræfter U, V, den forste vertical 
i modsat Retning af Tyngden, den anden horizontal dirigeret i Himmel
legemets Verticalplan :
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-2-cos,
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¿—coszj ->Z7= ipcosl—(f.sinX—^ l^cosZ—

K— ^sin2-|-<pcos2—~^sin2

)('-s7™2+5)

Ved Sammensætning med Tyngden g erholdes den resulterende Kraft F:

*— V(g - Z7)2 + F2—Vg* —'¿g ( øcosZ—^sin2) 4-tZ/2+g)2, 
dirigeret i Verticalplane og afvigende fra Tyngdens Retning ved den
Vinkel ft, bestemt ved

r
Da — er cn lille Brök 

a
(störst for Alaanen, hvor den er omtrent ^),

erholdes ved Udvikling efter stigende Potentser af —, idet Qvadratet og 

liöiere Potentser bortkastes:

z7=/^(3c“s!!z-1)’ V 3sin2cos2

Alan kan altsaa betragte U som den hele Formindskelse af Tyngden; 
men den er positiv eller negativ eftersom 2 falder udenfor eller i In
tervallet 90°+«, >det s er bestemt ved sins = \/J d. c.

f = 35° 15'52".

Sættes Jordens Masse . fm=m , haves g=-¡, fölgehg 
r¿

u

og Vinklen ft udlrykt i Secundcr er
ft = I sin 2 2. a. 206264",796247.

Retardationen af hver enkelt Svingning af Secundpendulet er, udtrykt i
Tidssecunder, = | u ; thi er l Secundpendulets Længde, bliver Svingnings
tiden T bestemt ved

r=’lV/^=7rV7<1+W- 

For Maanen, idet ^=±,L = j£, havcs a =_l_=0,000000123, 

og den slorste Værdie af ft, svarende til 2 = 45°, er 0z/,019. For
M r 1

Solen, idet — = 354592, —= - , haves « — 0,0000000514, og
m a 23984 ’ ’

den slorste Værdie af ft er 0"0079. For den inderste Jupiters-Maane
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og Planeten Jupiter er —= 0,0000; 7, — = 0,1653, 
vi a altsaa a —

0,000000154, og den störste Værdie af er 0z/,024.

Den hele Retardation af Pendulet i Tiden i, regnet fra Stjernens

ovre Culmination, vil være uden mærkelig Feil bestemt vedz <1
"2 u (Jt,

en Tidssecund tagen som Enhed. Betegnes Timevinklen for Stjernen ved 
0, dens Declination ved J, Stedets Polhoide ved p, og antages Pendulet 
reguleret efter Stjernens Tid, haves

Q
t — 12h —, cos Z = sin â sinp -j-cosdeosp cosØ,

saa at den omspurgte Retardation R kan udtrykkes ved

3 (sin dsinp + cos dcospcosØ)2—1J dØ, 

fölgelig * I

|(1.3sinM) (l-3sin2p)0+3sin2dsin2p.sin0+|cos2dcosap.sin2ø|. 

I Tiden mellem en ovre og nedre Culmination ophæves Virkningen af 
de periodiske Led. For et heelt Omlob, svarende til 0=2tt, erholdes 
Retardationen Rz bestemt ved

Rz = 10800a.(l—3 sin2 d) (1 —3 sin2/?).
Heraf udledes folgende Sætninger:

Io. For alle de Steder paa Jorden , som ligge under en af de to 
Paralleler paa begge Sider af Æqvator, hvis Polhoide /?=£, cr Rz=0, 
saa at Pendulet her blot afficeres af de daglige periodiske Uligheder. 
(Disse Paralleler ere tillige de, hvor Tyngden formedelst Jordsphæroidens 
Tiltrækning er den samme som hvis hele Sphæroidens Masse var samlet i 
Centrum,)

2°. Er Stjernens Declination d=+«, saa vil den for ethvert Sted 
paa Jorden give Rz=0

3°. Deles Qvadranten i de lo Intervaller, fra 0 til « og fra « til 
90°, saa kan man skjelne imellem om Stjernens, nordlige eller sydlige, 
Declination og Stedets, nordlige eller sydlige, Brede, falde i det samme 
af disse to Intervaller, eller hver i sit Interval. I forste Tilfælde er 
R' positiv, i andet negativ, d. e. i forste Tilfælde er Pendulet under
kastet en daglig Retardation , i andet en Acceleration.
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Baade for Maanen og Solen er Factoren 1—3 sin2 J beständigen 
positiv, altsaa R' positiv eller negativ, eftersom p <Z s eller pZ>s- For 
Kjöbenhavns Parallel er p = 55°40'53z/, saa al den störste daglige Ac

celeration, svarende til d=0, er for Maanen liig-^^ ^3sina55°40z53zz—

2 
=0,001395. Under Polerne, idet p—90°, er den y-^j=0,C0267.

4 
Til d=90° vilde der svare under Polerne en Retardation — ——

= 0,00533 d. e. omtrent en halv Hundrcdedeel af en Secund (jvfr. 
Poisson, Traité de mécanique, 2de cd., T. I, Pag. 474). Disse Tal, 
forsaavidt de afhænge af a, ere underkastede den Usikkerhed, som findes 

ved Störreisen —, Forholdet mellem Maanens og Jordens Masse. Dette
m

Forhold er her sal liigt
75’

som det, der udkommer ifölge Phænomenet

af Ebbe og Flod ; men det kan ogsaa bestemmes ved Hjælp af Jord- 
axens Nutation, saavelsom ved den lunariske Ligning for Solens tilsyne-

1 . . 1 
ladende Bevægelse, og overhoved variere Angivelserne fra — indtil —

Den fundne Bestemmelse for Ulighederne i Pendulsvingningerne 
formedelst et Himmellegems Tiltrækning forudsætter Eensartetheden af 
den almindelige Tyngde. Under en modsat Hypothese vilde disse Ulig
heder kunne blive betydeligt större, og under visse Omstændigheder 
kjendelige for Iagttagelsen , ligesom de ogsaa vilde folge ganske andre 
Love. Dette beroer paa det andet Led i Composanlen lp, udtrykt ved 

fM—Dersom Atlractionscoefficienten for den Tiltrækning, som Himmel
ak

legemet udover paa hele Jordens Masse, er —/\, forskjellig fra Coeffi- 
cienten f for Himmellegemets Tiltrækning til et bevægeligt Legeme paa 

f M
Jordens Overflade , saa vil det omtalte Led være----- , saa at dea
Led, som forholde sig omvendt som Qvadratet af Afstanden a, ikke 
længer kunne ophæve hinanden i Udviklingerne af U og V. For at 
oplyse dette nærmere , vil del her være tilstrækkeligt at antage enten 
2=0 eller 2=180° d. e. Himmellegemet stillet i Stedets Zenit eller 
Nadir. Man vil da have F—<p=0, og enten
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2/1/r
Disse reduceres begge i Tilfældet f.—f til ■ , dirigeret i modsat

(«+r)2

/■ 2r]
a2 ' OJJ

Retning af Tyngden ; men ere fx og f kjendeligt ferskjellige fra hinanden,

1-^ Q-l
f f

reduceres de til fM—og fM — , som have modsatte Fortegn, 

den ene altsaa virkende til at foröge, den anden til at formindske Tyng
den. Da dette sidste strider ganske imod hvad der iagttages ved Ebbe 
og Flod , maa Intensiteten af den Kraft, hvormed Jordens faste Masse 
og den hvormed Havet tiltrækkes af Maanen, være den samme. Des
uden vilde dette Phænomen være mange Gange slörre, end det i Virke
ligheden befindes at være, dersom nogen Ulighed mellem disse to Til
trækninger fandt Sted. Det samme gjælder om den atmosphæriske Ebbe 
og Flod, som i Overeensstemmelse med Principct for Tyngdens Eens- 
artelhed, er neppe kjendeligt og viser sig kun ved Middeltal, udledte 
af en stor Række af Barometer-Iagttagelser, specielt udvalgte som be- 
qvemme for det tilsigtede Ôiemed. Forholdet mellem Maanens og Jor
dens Masse , udledt af Forholdet mellem Störreisen af Ebbe og Flod 
ved Solen og den ved Maanen, som Iagttagelserne give, idet man tillige 
kjender Forholdet mellem Solens og Jordens Masse, er kun meget lidt 
forskjelligt fra Bestemmelserne for Forholdet mellem de to torst nævnte 
Masser, udledte af de andre Methoder. Det vil være let heraf at be
vise, at Intensiteterne af de Tiltrækninger, som Solen og Maanen udöve 
paa Jordens forskjellige Masser, ere ligestore. Hvad iövrigt angaaer 
Spörgsmaalet om Eensartetheden af den almindelige Tyngde med Hensyn 
il vort Solsystem overhoved, kunne nærmere Oplysninger söges i Poissons 
Afhandling om Maanens Bevægelse (Mémoire sur le mouvement de la 
lune autour de la terre, Mém. de l’ac. des sc., T. XIII).

*) Bouvard, Mémoire sur les observations barométriques (Mém. de l’acad. 
des sc., T. VII, p. 296).


