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Det kunde let synes som om disse Forsøg kom i Strid med et 
mathematisk Bevis — thi den berømte Mathematiker Poisson har 
af Forsøgene over Legemernes efter Længden gaaende Udtræknin
ger eller Sammentrykninger udledet en Formel for den kubiske 
Sammentrykning, hvoraf man faaer Størrelser, der i visse Tilfælde 
overgaae 20 til 30 Gange dem Ø’s Forsøg have viist — men dette 
er ingen sand Striid med Mathematiken, men viser ikkun at de 
Forudsætninger angaaende Legemernes indvortes Beskaffenhed, 
hvorfra den hædrede franske Mathematiker gik ud, ikke kunne 
være fuldkomment rigtige.

I disse sine nyeste Forsøg, har 0. anvendt en forbedret Maade, 
til at maale den Luftmængde, der anvendes som Kraftmaaler. Ind
retningen er dannet af et oven lukket Glasrør, som i en vis Afstand 
fra den lukkede Ende er udtrukket i et snævrere Bør, og hvis aabne 
Ende har et tilloddet snævert Rør med Maalestok. Den indknebne 
Deel af Røret har et Mærke, hvortil den sammentrykte Luft hver- 
gang skal naae, hvilket giver en nøiagtigere Bestemmelse end Iagt
tagelserne paa et overalt ligevidt Rør. Det nederste Rør med Maa- 
lestokken, viser enhver Varmeforandring og enhver mulig Spild- 
ning af Luft.

MAGNETISKE IAGTTAGELSER I KJØBENHAVN

(VIDENSKABERNES SELSKABS OVERSIGTER. 1834—35. P. 16—18)

Etatsraad H. C. Ørsted, R. af D. og D. M., har meddeelt Selskabet 
Udfaldet af de magnetiske Iagttagelser, som ere foretagne her 

i Kjøbenhavn, efter den af Gauss opfundne Iagttagelsesmaade. Som 
bekjendt afviger denne ganske fra de ældre Fremgangsmaader. 
Istedetfor at man ellers benyttede en let Naal, anvender han en stor 
Magnetstang, 2 Fod lang, 2 Tommer bred og næsten 1/3 Tomme tyk 
saa at Vægten bliver 4 Pund. Ja Gauss har endog med Held be
nyttet en Magnetstang paa 25 Pund. Magnetstangen ophænges i 
sammenlagte Silkeormespind, eller endog i en Metaltraad. Disse 
Magnetstængers store Vægt sætter dem istand til at modstaae tem
melig vel Lufttræk, hvorfra de dog videre beskyttes ved at hænge 
i en Kasse, hvis Laag oven har et lidet rundt Hul, for den bærende 
Traad, og foran et større firkantet for Iagttagelserne. Paa den ene 
Ende bærer Magnetstangen et Sped, som staaer lodret paa dets Axe. 
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I dette speiler sig en horizontal Maalestok, som er opstillet henimod 
20 Fod derfra, og Billedet betragtes gjennem en Kikkert, som er 
opstillet over Maalestokken. For hver Vinkelforandring Magnet
stangen lider, fremstiller sig en dobbelt Vinkelforandring i Speilet, 
hvilken bedømmes af det paa Maalestokken anbragte Tal, der giver 
Tangenten til Magnetaxens dobbelte Afvigningsvinkel fra den op
rindelige Stilling. Da Radius i den Cirkelbue, hvortil Tangenten 
hører, er henved 20 Fod, er man saaledes istand til at maale meget 
fine Forskjelligheder i Afvigningen; man naaer endog til enkelte 
Secunder, medens det berømte Gambayske1 Declinatorium ikkun 
giver en Nøiagtighed af 8 Secunder.

1 [o : Gambey.J

Ved Kongelig Gavmildhed sattes Ørsted istand til i Sommer
ferien 1834 at besøge Göttingen, og der ikke allene at see Gauss’s 
Apparater og Iagttagelsesmaade, men ogsaa at gjøre de nødvendige 
Anskaffelser. Derpaa blev i den polytechniske Læreanstalts Locale 
optømret et magnetisk Observatorium, hvori der daglig iagttages 3 
Gange, for det meste af Læreanstaltens forhenværende eller nuvæ
rende Elever.

Den vigtige Forbedring, Gauss saaledes har indført i de magne
tiske Iagttagelser, har givet Anledning til en af Humboldt først be
gyndt Forening, om at gjøre magnetiske Iagttagelser paa mangfol
dige Steder paa samme Tid, har faaet en stor Udvidelse. Det for- 
staaer sig at det Kjøbenhavnske magnetiske Observatorium ikke 
forsømte at deeltage i denne Forening. Herved erholdtes strax ved 
de første Iagttagelser et udmærket Resultat. Det var aftalt, at man 
skulde gjøre Iagttagelser paa mangfoldige Steder den 5te og 6te 
November f. A., men ved en Forandring i Aftalerne skeete kun 
Iagttagelser i Kjøbenhavn og i Mailand, hvor man forsiide blev 
underrettet om Forandringen. Men denne tilsyneladende Tids
spilde var et Held. Magnetnaalen viiste sig paa begge Steder ganske 
urolig; og Forandringerne havde en saa stor Lighed, at de graphiske 
Fremstillinger deraf lignede hinanden, som to Tegninger af sam
me Kyst.

0. kan ikke noksom rose den Iver, hvormed han i hine aftalte 
Iagttagelser, som udfordre vedholdende Nærværelse af Iagttagere 
Dag og Nat, er bleven understøttet, ei blot af Polytechnikerne, men 
ogsaa af Videnskabsmænd ved Universitetet og af videnskabelige 
Officierer af begge Etaterne.
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