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Mödct den 23(le April.

Confercntsraad Örsted foreviste de hoist mærkværdige Forsøg, hvorved 

Faraday har opdaget den Virkning, ban kalder den diamagne
tiske , og den Forandring Magnetkraften kan frembringe i visse 
gjennemsigtige Legemer, ¡folge hvilken de bringes til at dreie Po
larisationsplanet af gjennemgaaende , allerede forud polariseret Lys. 
Det er nu noksom bekjendt, at Faraday kalder de Legemer dia
magnetiske som frastødes af begge Magnetpoler, hvorimod de, som vi 
kalde magnetiske, naar ingen fast Polarisation forud er bragt i dem, til
trækkes af begge. Disse to forskjellige Klasser af Legemer faae ogsaa 
ved Indvirkningen af en Magnet eiendommelige Retninger, naar de have 
en afgiort större Længde end Brede, og ere behørigt ophængte saaledes, 
at de med Lethed kunne drcic sig horizontalt. De magnetiske Legemer 
djeie sig da saaledes, at de pege hen mod de to Magnetpoler, hvilket 



48

vi kalde, at tage den magnetiske Retning; de diamagnetiske derimod 
stille sig lodret paa den magnetiske Retning, som kan forklares deraf, 
at begge deres Endepunkter frastödes af Magnetpolerne.

Blandt alle hidindtil undersøgte Legemer er der intet, som i 
saa höi Grad er skikket til at lide den Forandring af Magneten, hvorved 
Polarisationsplanet af det gjennemgaaende Lys forandres, som et vist 
Slags Borax-Bly-Glas, som aldeles ikke forekommer i Handelen, men 
hvoraf Faraday havde nogle Stykker fra et tidligere, for mange Aar 
siden afbrudt chemisk Arbeide. Næst efter dette er Flinlglassct be- 
qvemmest til at vise denne Virkning. Man lader da af klart Flintglas 
danne en Cylinder med parallele og glatslebne Endeflader. Gjennem 
denne lader man Lys, som allerede er polariseret, gaae parallelt med

I

Axen, og derpaa mode en polariserende Krystal, som omdreiet til en 
vis Stilling ikke tilsteder Lys af en given Polarisation fri Gjenncmgang.

Iagttageren stiller nu denne Krystal först saaledes, at den lader 
det polariserede Lys komme til hans Oie, men dreier den derpaa saa- 
længe om, indtil han næsten intet Lys mærker. Nu lader man Magnet
kraften indvirke paa Flintglascylinderen, og Ôict modtager Lys. Medens 
Indvirkningen varer, kan man videre dreie Krystallen saaledes, at Lyset 
forsvinder. Er dette skeel, vil man modtage Lys, saasnart man lader 
Magnetvirkningen ophore.

Dette er korteligt Hovedindholdet af disse vigtige Opdagelser. 
Det var dog ikke O’s Hovedøiemed at meddele disse, som allerede kunne 
erfares baade af Faradays Afhandlinger og af mange Tidsskrifter; men 
han troede at det vilde have Interesse for Selskabet at see de did— 
hörende Forsög. Man behöver hertil betydelige magnetiske Kræfter. 
Med meget stærke Staalmagneter kan man vel frembringe disse Virk
ninger i en ganske ringe Grad, men til at see dem ret klart og be
stemt, og navnligt Virkningerne paa Lysets Polarisation, ere de stær
keste Elektromagneter nødvendige. Universitetets physiske Instrument
samling har nylig faaet en ganske mægtig Elektromagnet, om hvilken 
der maaskee ved en anden Ledighed kan være mere at berette ; men 
her ville vi indtil videre indskrænke os til at sige , at den er dannet af 
fortrinligt blödt Jern, som let skifter de Magnetpoler, Jorden frembringer 
deri, naar man paa behørig Maade forandrer dens Stilling. Den veier 
220 Pund, er dannet som et stort latinsk U, hvis Ilöide er 2J? Fod, 
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hvis Grene staae i en Afstand af 8 Tommer, og have 3<] Tomme i 
Gjennemsnil. Den er overtrtikken med fernisseret Scherting, og er 
omgivet af en Spiral, som man har tilveiebragt, ved at lade stöbe to 
hule Cylindere af Kobher med en liden Tilsætning. Disse Cylindere 
cre bievne udskaarne til Spiraler, og man har, for at hindre den indre 
Berøring mellem Vindingerne, anbragt oliede Papskiver mellem dem. 
Længden af den Kobberstrimmel, som danner Spiralen, er, naar den 
tænkes lige, 900 Tommer, og dens Gjennemsnitsllade ¿ Qvadrattommc. 
Der anvendtes 30 Bunsenske galvaniske Elementer, forbundne til eet, for 
at frembringe den brugte elektromagnetiske Virkning. Dens Virkninger 
ere saarc mægtige; men man har endnu ikke faaet dem bestemt i Vægt, 
hvortil der iövrigt er truffet Foranstaltninger.

De Faradayske Forsög lade sig med tilstrækkelig Bestemthed 
udfore ved denne Elektromagnet. Man har ogsaa. begyndt dermed at 
anstille nogle nye Forsög, til Gjenstandens videre ündcrsögelse. For- 
saavidt de före til nogen nærmere Oplysning, ville de i sin Tid blive 
bekjendlgjorte.


