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at han her har en særdeles erfaren Veileder, der ikke forsømmer 
at sige Noget af det som hører til Arbeidernes heldige Udfald. Ved 
denne eiendommelige Brugbarhed, udmærker dette sig fremfor et 
stort Antal af berømte udenlandske Værker.

Vor Zeises Fortjenester hædredes af Kongen, Frederik den sjette, 
i Aaret 1836 med Ridderordenen af Dannebrogen, og af Sverrigs 
Konge Karl Johan med Nordstjerneordenen, som tildeeltes ham, 
da han i Stockholm 1842 deeltog i den Skandinaviske Naturfor
skerforsamling.

Han bortkaldtes fra sit virksomme Liv d. 12te November i for
rige Aar, og efterlod sig en Enke Maren Martine BJering født Broch, 
tillige med en Søn og en Datter, som dybt føle deres Tab.

TILLÆG TIL MELLONIS APPARAT

FORSØG OVER LUFTSTRØMMES UDSTRAALING

(VIDENSKABERNES SELSKABS OVERSIGTER 1848. P. 44—47)

Mødet den 2den Juni.

Conferentsraad Ørsted meddelte Beretning om nogle Tillæg, han 
havde givet det Melloniske Apparat til Undersøgelser over 

Straalevarmen, og fremviste nogle Forsøg dermed. Et af Tillæg
gene bestaaer i en Maalestok, ved hvilken man kan bestemme Af
standen mellem Indretningens forskjellige Dele. Den ligger ved en 
Side, og bærer en Stander, som baade kan flyttes langs med Maa- 
lestokken og har et med Haarkors forsynet Seerør, som kan løftes 
eller sænkes paa sin Stander. Det tjener baade til at see hvilke 
Dele af Indretningen, der ligge lige for en Afdeling af Maalestok- 
ken, og hvilken Høide, de have over Grundfladen. Apparatet er 
videre forsynet med en inddeelt Halvcirkel, omkring hvis Midt
punkt en saakaldet Alhidade dreier sig, og bærer Thermosøilen, 
saaat man kan lade denne modtage Straaler, der have lidt en Af- 
bøining fra den rette Linie, som kan drages fra Varmegiveren til 
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den Aabning i Gjennemgangsskjærmen, hvorigjennem man lader 
Varmestraalerne komme til Thermosøilen. Denne Søile, som i sin 
hidtil sædvanlige Stilling er vel nok beskyttet mod fremmede Var- 
mestraaler, er det ikke længere naar det modtager saamange andre 
nu tilsigtede Stillinger. Den maa her føre sin Beskyttelse med sig. 
Dette skeer ved at omgive den med et af to Dele sammensat Pap
hylster, som er tykt nok til at udeholde Varmestraalerne i den til 
Forsøgene anvendte Tid. Dette Hylster kan med Lethed borttages, 
naar man vil. Ved denne Indretning har han overbeviist sig om, 
at Varmestraaler, som falde lodret paa den ene Kathetside af et ret
vinklet Steensaltprisme, kastes tilbage fra Hypothenusfladen, og 
gaae atter lodrette ud gjennem den anden Kathetside; hvilket Lig
heden med Lysstraalerne med største Sandsynlighed lod sig for
mode. Vistnok finder man i Forsøgene noget større Tab, end det 
der følger af de to Gjennemgangssiders Virkning. Dette sidste Tab 
sætter han efter Melloni til 0,077. Dersom der ved Tilbagekastnin
gen fra Hypothenussiden intet Tab var, skulde altsaa de tilbageka
stede give 0,923 af den Virkning, som de uafledede Straaler give; 
men man erholdt, som let lod sig forudsee, noget mindre, i gun
stigste Tilfælde 0,830. Et Tab vilde vel herved i intet Tilfælde 
undgaaes, men dets Størrelse forøgedes deels derved, at Straa- 
lerne som faldt paa Prismet ikke vare fuldkomment parallele, 
deels derved at Steensaltprismet hverken i Form eller Politur var 
saa fuldkomment som ønskeligt. Det fandtes derfor at ikke alle 
de tilbagekastede Straaler kom ud i den paa den oprindelige Ho
vedretning lodrette Linie, men tildeels skjøndt langt svagere i andre 
Retninger. Det bør dog bemærkes, at naar Thermosøilen blev paa 
den Plads, hvori den modtog de lige Straaler, men Prismet sattes 
for Gjennemgangsskjærmens Aabning, forsvandt al kjendelig Var- 
mevirkning paa Multiplicatoren. Polituren forandrede sig let, og 
maatte ofte fornyes. Det skeete endog i en lang Række af Forsøg 
paa samme Dag, at man efterhaanden fik større Tab, men at dette 
undgikkes, saasnart man lod Straalerne falde paa et andet Sted 
af Prismet.

Steensaltprismets Virkning, at afbøie en saa betydelig Deel af 
Varmestraaler under en ret Vinkel, giver et beqvemt Middel til at 
virke med Varmestraaler oven fra, og til at lede opadgaaende 
Straaler til en horizontal Retning.
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Ørsted benyttede nu dette Middel til nogle Forsøg over Vædskers 
Udstraalning. Da Vandet saa let fordamper, og derved afkjøles, 
valgte han først Linolie, siden Linoliefernis. Han havde tidligere 
anstillet Forsøg herover, ved at sammenligne den Udstraalning, en 
bred Strøm af ophedet Linolie giver, med den der kommer fra et 
sværtet Stykke Jernblik, som paa den ene Side opvarmes af Olie
strømmen. Det havde derved viist sig, at det faste Legeme havde 
givet noget mindre Udstraalning end Olien. Da han fandt dette 
Slags Forsøg altfor lidet egnede til Sagens Afgjørelse, indrettede 
han dem nu saaledes, at der over en Skaal med ophedet Linolie
fernis til omtrent 115°, staaende i Sandbad, stilledes et Steensalt- 
prisme, saaledes at Straalerne tilførtes Thermosøilen i horizontal 
Retning, og Virkningen iagttoges paa Multiplicator. Derpaa anbrag
tes paa Oliens Overflade en Skaal med flad Bund af Jernblik. Den 
var anløbet med Lampesværte paa den opadvendte Side. Udstraal- 
ningen viste sig nu ogsaa her kjendeligt mindre. Forsøget gjento- 
ges vexlende med Oliens ubelagte og belagte Overflade, stedse med 
lige Udfald. Forsøgene vare vel sikkre nok i Hovedsagen, men ikke 
talrige nok til nøiagtige Talbestemmelser; dog vil det ikke være 
meget afvigende fra Sandhed, al antage at det sværtede Jernbliks 
Udstraalningsevne kun er 9/io af Oliens.

Ørsted har ligeledes anstillet Forsøg over Luftstrømmes Ud
straalning. Ved disse Forsøg kunne de sædvanlige Indretninger af 
Undersøgelsesredskabet bruges.

Man tilveiebragte en meget heed Luftstrøm, ved at lade den 
varme Luft, som opstiger fra en Metalskorsteen paa en Berzelisk 
Lampe, gaae op under et derover anbragt Trækrør, som gav Luft
trækket en mere bestemt Retning. I den Deel af Luftstrømmen, 
der kunde tilsende Gjennemgangsskjærmens Aabning saadanne 
Straaler, som kunde ramme Thermosøilen, var der slet ingen ly
sende Varme. Man havde sat i Gjennemgangssøilens Aabning en 
Steensaltplade. Virkningen af Luftstrømmen alene gav ikkun 2 
Graders Udslag paa Multiplicatoren; hængtes derimod en sværtet 
Jernplade deri blev Udslaget 33 Grader. Lignende Forsøg ere bievne 
anstillede med den Forandring, at der istedetfor Jernblikket sattes 
sværtede Plader af Messing, Platin, Glas og et yderst tyndt Glim
merblad. Udfaldene af Forsøgene vare de samme paa smaa Tal- 
forskjelligheder nær.
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Ørsted har i Anledning af de vigtige Spørgsmaal, som de dia
magnetiske Opdagelser fremkaldte, udsat Fortsættelsen af de For
søg, hvortil det forbedrede Apparat var bestemt; men agter senere 
atter at vende tilbage dertil.

UNDERSØGELSER OVER DIAMAGNETISMEN

(VIDENSKABERNES SELSKABS OVERSIGTER. 1848. P. 49—56.)1

1 [Se dette Binds P. 419.]

Mødet den 30te Juni

Conferentsraad Ørsted gav en Beretning om sine Undersøgelser 
over Diamagnetismen, og fremviste de dertilhørende Hoved

forsøg.
Diamagnetismen er, som bekjendt, opdaget af Faraday. Denne 

berømte Physiker stødte ved Forsøgene med sin store Elektromag
net paa en Kjendsgjerning, som vel allerede tidligere i et Par Ex- 
empler havde været bekjendt, men som hans Undersøgelser have 
givet en ny og meget omfattende Betydning. Anton Brügmanns2 
havde i Aaret 1778 opdaget, at Vismut frastødes af begge en Mag
nets Poler, og Becquerel d. æ. havde gjenopdaget den samme Virk
ning 1827, og føiet til at det samme viser sig ved Antimonet. Men 
Faraday opdagede nu, ved Anvendelsen af sin mægtige Elektro
magnet, at næsten alle de Legemer som ikke tiltrækkes af Magne
ten, frastødes. Han fandt derhos, at de samme Legemer, naar man 
anvendte Stykker deraf, som have større Længde end Brede, stille 
sig tværs paa den Magnetpolerne forenende Linie, og ikke parallel 
med denne, som de tiltrækkelige Legemer pleie at gjøre. Det var 
denne Egenskab han kaldte Diamagnetisme.

Reich i Freiberg føiede hertil den af Forgjængerne ikke paa
tænkte Bemærkning, at de to Magnetpoler, som hver for sig fra
støde det diamagnetiske Legeme, ved at anvendes i Forening, langt 
fra at give en forøget Frastødning, enten slet ingen give, naar de 
ere lige stærke, eller kun en Frastødning svarende til Kræfternes 
Forskjæl, naar de ere ulige. Han gjorde det derhos sandsynligt, at 
der i det frastødte Legeme maatte opvækkes en Magnetkraft af

2 [o: Brugmanns.]


