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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.]
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samme Art som den i den frastødende Pol, tværtimod det som skeer 
med Hensyn paa de tiltrukne Legemer. With. Weber bekræftede 
denne Tanke ved nye og skarpsindige Undersøgelser, hvoraf det 
yderligere fremlyste, at de diamagnetiske Legemer have en saadan 
Kraftfordeling, at der i dem ligefor en indvirkende Magnetpol her
sker samme Art af Magnetkraft som i denne. Pog g endorff bekræftede 
endvidere dette ved veludtænkte Forsøg, hvortil Pliicker endnu føiede 
en ny, om end ei fornøden dog lærerig og anvendelig Bekræftelse.

Disse Forarbeider havde givet Ørsted Anledning til nye Under
søgelser. Alt hvad der var bleven sagt af de nysnævnte Physikere 
om de diamagnetiske Legemers Tværstilling og magnetiske Kraft
fordeling fandt han fuldkommen gjældende, naar man lader disse 
Legemer svæve mellem de magnetiske Polflader; men ikke saa, 
naar de kom udenfor samme.

For at kunne give en let Oversigt over de her mødende Forhold, 
vil det være nødvendigt at sige nogle Ord om Elektromagnetens 
Opstillings-Maade. Det var den polytechniske Læreanstalts store 
Elektromagnet, (see Oversigt 1847, S. 48 og 100—102),1 som anvend
tes, dog ikke med al den Kraft den kan erholde. Sædvanlig sattes 
den i Virksomhed ved 8 eller flere indtil 16 Bunsenske Elementer. 
Magneten har Skikkelse som et stort Latinsk U; dets 0,785 Meter 
høie Grene staae 0,209 Meter fra hverandre. Paa de to Endeflader 
lagdes i de fleste Forsøg Jernstykker, som kunne bringes i større 
eller mindre Afstand fra hinanden, eller i Berøring. Endefladerne 
af disse Polstykker bleve saaledes under Forsøgene Polflader. Disse 
Polstykker vare i nogle Forsøg flade Jernstykker, af 0,09 Meters 
Brede og 0,026 Meters Tykkelse; i mange andre vare de Cylindere, 
som ved et passende Mellemled bleve forbundne med Magnetens 
egne Polflader, og havde 0,047 Meter i Tværsnit.

1 [Se dette Bjnd P. 552.]

Man tænke sig nu en Vismutstang, ophængt mellem to Polflader 
med Silkeormespind, saaledes at den kan dreie sig horizontalt; den 
vil da stille sig paa Tværs af Magnetretningen; og hvis man bringer 
den ud af denne Stilling vil den sættes i Svingninger, ved hvis 
Slutning den kommer tilbage til den samme Stilling, saaledes som 
allerede tidligere var angivet. Men staae Polflader hinanden nogen
lunde nær, saa vil Vismutstangen — saasnart man, ved at forkorte 
det bærende Silkeormespind, bringer den lidt op over Polfladernes 
Rand — antage Længdestillingen, og først tabe al Retningskraft, 
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naar den kommer henimod et Decimeter over Polstykkerne. For
søgene havde samme Udfald, naar man istedetfor Vismut anvendte 
Rav, Perlemoer, Skildpadde, Alabaster o. s. v.

Polfladernes største Afstand var i disse Forsøg 17 Millimetere; 
dog var dette ikke den største Afstand, hvori Forsøget endnu viste 
nogenlunde samme Udfald. I en mindre f. Ex. 3 Millimeters Af
stand var Virkningen meget stærk. Man kunde endnu bruge min
dre Afstande til at vise Længdestillingen, naar man ikke først vilde 
see Tværstillingen mellem Polfladerne. Selv et Kortblads Tykkelse 
3/i0 Millimeter, var da Afstand nok.

Medens det diamagnetiske Legeme svævede mellem Polfladerne, 
prøvedes de modsatte Siders Magnetpoler. Dette kan ikke saa be- 
qvemt skee ved sædvanlige Magneter, hvis Poler let forandres ved 
den stærke Elektromagnet, som ved Stykker af blødt Jern, i hvis 
en Magnetpol nærmeste Dele ufeilbart den modsatte Virksomhed 
opvækkes. For Kortheds Skyld kalder man det saaledes til Mod
sætning tvungne Jern det polgrebne, og da vi med Sikkerhed vide, 
hvilken Art af Magnetkraft det har, kunne vi bruge det som Op
dagelsesmiddel med Hensyn paa Magnetkraftens Art i et andet Le
geme. Ved Tiltrækningen, som de nærmeste polgrebne Jerndele 
udøvede paa Siderne af det diamagnetiske Legeme, saae Ørsted de 
tydske Physikeres Paastand bestyrket, at Magnetkraften i de en 
Magnetpol nærmeste Dele er af samme Art som Magnetpolens egen. 
Naar derimod det diamagnetiske Legeme svævede over Polfladens 
Rand, og stillede sig parallelt med Magnetretningen, viste de nær
meste polgrebne Jerndele ved deres frastødende Virkning, at Mag
netkraften nu var fordeelt i Stangens Længderetning, og at hver 
Ende havde en Magnetkraft, der var den nærmeste Magnetpols 
modsat.

Naar den diamagnetiske Stang nedsænkes under Polfladernes 
nederste Rand, antager den samme Retning og Kraftfordeling som 
over samme.

Forsøgte man at lade den lille diamagnetiske Stang svæve over 
det ene Polstykke, medens man ganske bortfjernede det andet, saa 
antog den endnu Længdestillingen, naar man lod dens Midtpunkt 
svæve over eller næsten over Polfladens Rand; men rykkede man 
Stangen videre ind over Polstykket, antog den atter Tværstillingen.

Vi lære heraf, at Aarsagen, hvorfor der ikke viser sig Længde
stilling over Magnetstykkerne, naar Polflader stilles betydeligt langt
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fra hinanden, kun er den, at de to virksomme Steder komme for 
langt fra Midten af den ophængte Stang.

Naar man lader det mellem Polfladerne ophængte diamagnetiske 
Legeme gjøre Svingninger, finder man disses Hastighed mindst 
mellem Polfladernes midterste Deel, men desto større jo nærmere 
Legemet hænger enten ved Polfladens øverste eller nederste Rand. 
Talstørrelserne ere endnu ikke nøie nok bestemte. Ved Anvendel
sen af 16 Bunsenske Elementer og med 6 Millim. Afstand mellem 
Polfladerne, gav en Vismutstang midt imellem øverste og nederste 
Rand 25 Svingninger i 30 Sekunder, men ved øverste Rand 100. 
Samme Vismutstang, ophængt saa nær som muligt over Polflader
nes Rand, saaledes at den tog Længdestillingen, gjorde kun 19 
Svingninger i 30 Sekunder.

De her berettede Forsøg vise os en forhen ubekjendt Egenskab 
ved de diamagnetiske Legemer; nemlig at de magnetiske Virknings
retninger, ved Overgangen fra eet Forhold mod den indvirkende 
Magnets Poler til et andet, krydse hinanden. Denne Kraftretnin
gernes Krydsning er overhovedet en høist mærkværdig Sag, og vil 
i det Følgende vise sig som Diamagnetismens fornemste Skjæl- 
nemærke.

Vi see ligeledes af de anførte Forsøg, at denne Kraftretningernes 
Krydsning foregaaer ved Randen af Polfladerne, det er: ved Skjæ- 
ringslinien mellem de to Flader, hvoraf den ene er parallel med 
Axen, den anden lodret derpaa.

Ophænger man et af de diamagnetiske Legemer horizontalt 
svævende ved et Silkeormespind paa den ene Ende af en Vægt
stang, som kan hæves og sænkes, saa kan man prøve Magnetens 
Frastødning under forskjellige Forhold. Det findes da, at det dia
magnetiske Legeme frastødes stærkt, naar det hænger mellem Pol
fladerne og tillige nær deres Rand. Det stødes opad, jo nærmere 
det hænger ved den øverste, nedad jo nærmere det hænger ved den 
nederste. Naar det hænger Ugelangt fra begge, er der Ligevægt 
mellem Frastødningerne. Naar Legemet svæver over eller under 
Polrandene, og har Længdestillingen, frastødes det dog, men langt 
svagere.

Ved disse Undersøgelser førtes Ørsted til at opdage en ny Klasse 
af diamagnetiske Legemer. Man havde hidindtil antaget, at kun 
de Legemer, som frastødes af Magneten, ere diamagnetiske, men 
at de, som tiltrækkes, alle ere magnetiske paa samme Maade som 
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Jernet; men nu viser det sig at de Legemer, som yderst svagt til
trækkes af Magneten, have en saadan Hovedlighed med de hidindtil 
kjendte diamagnetiske Legemer, at de maa sættes i Klasse med 
disse, skjøndt i en ny Afdeling.

Det forstaaer sig at alle de foran omtalte diamagnetiske Legemer 
høre til den ældre Afdeling, og at de anførte Virkninger kun til
lægges dem.

Et ophængt svagt tiltrækkeligt, mere langt end tykt Legeme stil
ler sig imellem Polfladerne parallelt med Magnetretningen, men 
hæves det over Polfladernes Rand, tager det Tværstillingen. Disse 
Forsøg ere bievne anstillede med adskillige Glasarter, med Messing, 
med Platin. Efter Mødet har han endnu fundet at følgende Legemer 
henhøre til samme Række: adskillige Jernopløsninger af meget 
ulige Styrke, Vismut galvanisk overtrukket med en næsten uveielig 
tynd Jernhinde, Obsidian, Kuljernsteen, Palladium, Iridium, Ny
sølv, Trækul (i det mindste dem han har prøvet) forkullet Steenkul 
(coaks). Udbrændte Steenkul høre til den ældre Art af diamagne
tiske Legemer. Kullene og Iridiet modtoge Magnetpoler, som havde 
nogen Varighed, og derfor ofte give forviklede Forhold.

løvrigt har den magnetiske Kraftfordeling naturligvis nogen, 
skjøndt ofte usigelig kort Varighed i alle diamagnetiske Legemer. 
Nogle vende sig, hvergang man vender den elektriske Strøm, som 
giver Jernbøilen sin Magnetkraft. De andre sættes dog derved i 
nogen Svingning, skjøndt ofte meget svag. Det synes at Virkningen 
har desto større Varighed, jo mere tiltrækkelige de ere.

Vi see hos de tiltrukne diamagnetiske Legemer den samme 
Krydsvirkning, som den der viste sig hos de frastødte, kun med 
omvendt Orden, i det at de tiltrukne Legemer antage Længdestil
lingen under de samme Betingelser, hvorunder de frastødte antage 
Tværstillingen, og Tværstillingen under de samme Betingelser 
hvorunder hine antage Længdestillingen.

Medens de tiltrækkelige diamagnetiske Legemer have Tvær
stillingen, ligger deres magnetiske Kraftfordeling ogsaa i Tværret
ningen og ikke i Længderetningen. Ørsted troede i Begyndelsen 
at hver Side ogsaa her havde samme Slags Magnetkraft, som den 
nærmeste indvirkende Magnetpols. Han havde virkelig fundet at 
de nærmeste polgrebne Jerndele tiltrak den mod dem vendte Side; 
men dette skeer kun, forsaavidt som disse ved deres Magnetkraft 
frembringe en ny magnetisk Fordeling, som ophæver den der var 
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frembragt af Elektromagneten. De polgrebne Jerndele kunne frem
bringe en saadan Virkning i de Dele af den svævende Stang, som 
ere dem meget nær. Ved fortsatte Forsøg fandt han, at den tvær
magnetiske Stang har paa hver Side det Slags Magnetkraft, som er 
den nærmeste indvirkende Magnetpols modsat. Medens disse til
trækkelige diamagnetiske Legemer svæve mellem Polfladerne, og 
der have Længdestillingen, ligger ogsaa deres Kraftfordeling i 
Længderetningen. Vi have da i de tiltrukne Legemer ligesaavel en 
Virkningsretningernes Krydsning som i de frastødte. Dette Forhold 
synes da at være Diamagnetismens Grundcharakter; men det er 
tillige aabenbart at de frastødelige og de tiltrækkelige diamagnetiske 
Legemer udgjøre to Afdelinger i denne Klasse. Man kunde skjelne 
dem ved enten at kalde de hidhørende Legemer, som allerede her 
skeet, de frastødelige og de tiltrækkelige diamagnetiske Legemer, 
eller man kunde kalde dem af den første Afdeling de positivt dia
magnetiske, dem af sidste de negativt diamagnetiske. For at da 
negativt diamagnetiske Legemer skulle antage Tværstillingen, maa 
Polfladerne være hinanden endnu noget nærmere end for de posi
tivt diamagnetiske.

Jernet selv har hidindtil ikke ladet sig forsætte i nogen diamag
netisk Forfatning. Yderst tynde Jerntraade af V10 Millimeters Tvær
snit tiltrækkes endnu saa stærkt, at Silkeormespindet i høi Grad 
strammes derved. Til et yderligere Forsøg brugtes en Pennepose, 
som for sig er positivt diamagnetisk. Man satte deri et Stykke af 
Jerntraaden, som neppe var to Millimetere langt, men dog forholdt 
det sig som Jern. Selv naar man anbragte deri en meget lille Jern- 
fiilspaan, viste den dog Jernets Egenskab; naar man derimod an
bragte i Penneposen et Straahalm, som havde været befugtet med 
Jernopløsning, erholdt man meget tydeligt negativ diamagnetiske 
Virkninger.

Ligesom de positivt diamagnetiske Legemer mellem Polfladerne 
gjøre deres Tværsvingninger hurtigst, naar de hænge nær ved Kan
terne, saaledes gjøre ogsaa de negativt diamagnetiske deres Læng
desvingninger hurtigst nær Polfladernes Kanter. En tiltrækkelig 
Glasstang af 27 Millimeters Længde, ophængt mellem Polflader, 
som havde 29 Millimeters Afstand, saa at hvert Endepunkt af Stan
gen ikkun havde 1 Millimeters Afstand fra Fladen, gav, naar dens 
Endepunkter stode ligefor Fladernes Midtpunkt, 4^2 Svingninger 
i 30 Sekunder; i forskjellige Afstande over og under svingede den 
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hurtigere, og ved Polfladernes Rand gjorde den 19 Svingninger i 
30 Secunder. Naar Polfladerne have denne Afstand, antager Stangen 
ikke Tværstillingen over Polfladernes Rand; men gjorde med ufor
andret Længdestilling i 4^2 Millimeters Afstand derover 5 x/2 Sving
ninger, i 9 Millim. Afstand 4 Svingninger, i I3V2 Millim. Afstand 
2V2 Svingninger i 30 Sekunder. Man satte nu Polfladerne i 3 Millim. 
Afstand. Glasstangen kunde naturligviis nu ikke antage Længde
stillingen mellem dem; men den viste dog den meest livlige Stræ
ben til at antage denne Tilstand. Derimod gjorde den over Polfla
dernes Rand hurtige Tværsvingninger: i 2 Millim. Afstand derover 
gav den 18 Svingninger i 30 Sekunder, i et Kortblads Afstand 35, 
i den mindste Afstand, hvori man kunde undgaae Berøring 45 
Svingninger.

Man seer at baade de positivt og de negativt diamagnetiske Le
gemers Svingninger ere hurtigere, naar de have Tværstillingen end 
naar de have Længdestillingen. Det maa iøvrigt bemærkes at de 
her givne Talbestemmelser ikke ere udførte med saa fuldkomne 
Sammenligningsmidler, at nøiagtige Beregninger derpaa lade sig 
grunde.

Det S. 571 anførte Forsøg med et positivt diamagnetisk Legeme, 
hængende i Silkeormespind ved den ene Ende af en Vægtstang 
gjentoges med et negativt. I Tværstillingen over Polfladernes Rand 
blev det stærkt trukket ned ad, under dem op ad. Forholdet i an
dre Stillinger er endnu ikke bievne forsøgte.

Ørsted sluttede med at bemærke, at uagtet han anseer det her 
Meddeelte blot for Begyndelsen til en langt videregaaende Under
søgelse, har han dog ikke villet udsætte Bekjendtgjørelsen af det 
Fundne, paa det at Flere kunne medvirke til Sagens Oplysning.

VIDERE UNDERSØGELSER OVER DIAMAGNETISMEN 
OG DISSES RESULTATER

(VIDENSKABERNES SELSKABS OVERSIGTER. 1849. P. 2—9.)1

Møderne den 5te og 19de Januar.

Conferentsraad H. C. Ørsted, som i Mødet den 30te Juni havde 
meddeelt Selskabet sine indtil den Tid udførte Undersøgelser 

over Diamagnetismen, men siden havde fortsat dem, meddelte nu 
1 [Se dette Bind P. 419.]


