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Uhrmagerkonften er i det sidfte og næftsidfte Seculum med ftærke 

og fikkre Skridt gaaet Fuldkommenheden i Möde. Den Nöiag- 
tighed der nu finder Sted ved de altronomilke Pendeluhre og 
ved Chronometerne, afgive Beviis nok derfor; men denne Uhr- 
magerkonftens Fremme fkyldes Videnlkaberne, og neppe har 
nogen Konft at fremvife mere umiskjendelige Pröver paa diffes 
velgjörende Indflydelfe, end netop Uhrmagerkonflen.

Den rigtige Beftemmelfe af Hjul og Drivtændernes for- 
deelagtigfle Figur eller Form,, fkyldes Mathematikerne, og 
di (fe fandt at den epicycloidalskformede Tand forplantede 
Kraften og Bevægelfen med mueligfle Eensformighed. Ga
lilaeus var det forbeholdet at opdage Pendlens Egenfkab 
fom Tidmaaler, og Uuyghens lærte os at fætte famme i 
Forbindelfe med et Hjulværk, ved Hjelp af Echappementet, 
og paa den Maade at tilveiebringe et, til hans Tid, uhort 
nöiagtigt Maal for Tiden ved mekaniske Hjelpemidler. Huy- 
ghcns udviklede liden nöiere Pendlens Theorie, og udbredte et 
nyt Lys over Svingenes Isochronisme. Doctor Hook opfandt 
den reglerende Fjeder ved. Uroen, og gjorde derved et flort 
Skridt til portative Uhres Fuldkommenhed; thi denne Fjeder, 



anbragt paa Uroen, tilveiebragte, ved fin Elasticitet, Svingnin
ger, der vare næften ligefaa regehnæffige fom de, Tyngden 
frembringer ved Pendlen.

Saaledes vare allerede vigtige Fremlkridt gjorte i det 
fyttende Seculo, men mange Opdagelfer og Forbedringer' ftode 
endnu tilbage. Konftnerne fölte da Nødvendigheden af felv at 
lægge fig efter Videnskaberne, og fra den Tid af blev Uhrma- 
gerkonlten Forenet med de phyfilk - mathematifke Videnfkaber, 
ligefom den nu er bleven uundværlig for Astronomien og Na
vigationen. Opdagelfen af de forlkjellige Correctiver for Var- 
mens og Kuldens Indflydelfe paa Regulatorens Sving, Tilveie- 
hringelfen af Ifochronismen, Underfögelferne ved Frictionen og 
dennes Reduction, med eet Ord, alt hvad der henhörer til den 
höiere Uhrmagerkonfl, fkyldes Videnlkaberne, da diffe ved cle- 
res Lys have gjort Konltnernes Skridt fikkrere hen ad Banen. 
Bevifer herpaa ville være oyerflödige, faalænge en Sully > en 
le Roy, en Berthoud f en Graham, en Harrison, en Le- 
paute og flere af Videnlkaberne og af Konften faa fortjente 
IVIænd ikke ere glemte. DilTes Exempel burde fremdeles over- 
tyde Konftnerne om Nytten af Videnskabelighed. Mange frug- 
teslöfe Forfög i Mekaniken have været Folgen af Mangel paa 
theoretifke Kundfkaber, og de Forfög, der endnu stundom gjö- 
rcs paa at tilveiebringe den evigvarende Bevægelse ved Malki- 
ner, afgive Beviis paa hvor nødvendigt det er at Mechanici, i 
det mindfte befidde de eleinentaire Kundfkaber i Mathematiken, 
for ikke at gjöre et unyttigt Brug af deres Genie. Denne For- 
ening af Theorie og Praxis har i Engelland og Frankrig frem- 
bragt i Uhrmagerkonften eri Række af lkjönne Opfindelfer, 
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fande Aands- Værker; hvilke have været di ffe Lande ligefaa 
gavnlige som ærefulde. Fölelfen af denne Forenings Nødven
dighed udbreder fig ogfaa alt mere og mere i Fædrenelandet, 
og Nytten deraf vil heller ikke udeblive.

De aflronomilke Pendeluhre fynes at være den Frem- 
bringelfe af Uhrmagerkonflen, der har opnaaet den ftorfte Grad 
af Nöiagtighed, og det bliver fandfynligen den Deel af famme,, 
hvoraf man fremdeles kan vente fig meelt Tilfredsstillelse. Deres 
færdeles Nytte i Astronomien er erkjendt, og hvilken Lettelfe 
vilde ikke en Tycho have fundet ved line Iagttagelfer, hvis 
han havde kunnet afbenytte et af vore endog fimplere Pendel- 
uhre. Men denne Hjelpekilde ftod ham ikke aaben, og de ftore 
Fremlkridt til Tidens nöiagtige Afmaaling ved Pendler blev© 
forft gjorte efter hans Tid.

Nu ere de flette Vanskeligheder for Nöiagtigheden over
vundne; Hjulværkets Tappers Friction er bragt til et Mini- 
mum ved Anvendelfen af gjennemborede haarde Stene; Meka- 

• nismen, fom bringer Uhret til at gaae under Optrækningen, er 
udtænkt paa flere Maader; den faakaldte Hvilegang anvendes, 
og derved reduceres Indflydelsen af Hjulværkets Træks Ueens- 
formiglieder næften til Nul, faaledes at diffe ingen Indflydelfe 
kan have paa Störrelfen af Pendlens Sving, og fölgeligen heller 
ikke paa Uhrets regelmæffige Gang; Correctivet for Varmens 
og Kuldens Indflydelfe paa Pendlens Længde, og fölgeligen paa 
dens Svings Tider, er tilveiebragt paa en faa tilfredsstillende 
Maade, at man, naar de nødvendige Forsigtighedsregler ere iagt
tagne, kan være fuldkommen fikker paa, af Pendlens Oscilla- 
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lions-Center i alle Temperaturer bliver i een og samme Af- 
ftand fra Ophængs - Punkten.

Uagtet alle ditTe Forbedringer er endnu en Anftödsfteen 

tilbage for ditTe Mafkiners RegelmæfTighed i en længere Tid, 

nemlig den: at Pendlen aftager noget i fine Buefvings Störrelfe. 

Denne Svingenes Aftagelfe foraarfages ved en foroget Friction, 

der opftaaer ved Oliens Fortykkelfe ved Hjulenes Tapper og 

ved Echappementet, og da Pendlens storre og mindre Sving 

ikke ere isochrone, maae Uhret, i det mindfte noget, forandre 

fin Gang alt fom Pendlen efterhaanden fvinger i mindre fcore 
Buer. Huyghens var den förfle, der bemærkede clcnne Mangel 
ved Pendlen som Tidmaaler, og hans frugtbare Genie udfandt 
fnart et Middel, hvorved denne Ufuldkommenhed, efter theore- 

tilke Grundfætninger, abfolut maatte være bleven hævet; men 

practilke Vanskeligheder gjorde at Tingen ikke med Held kunde 

sættes i Udövelfe. Han foreflog nemlig, at ophænge Pendlen * 
ved Sufpenfionspuncten i en meget böielig Traad af 3 til 4 

Tommers Længde, og ved Siden af Traaden, at anbringe 

tvende cycloidalfke Metal Bueftykker, faaledes, at Traaden un- 

der Svingene derved maatte böie hg efter diffe Bueftykker, og 

faaledes felv danne fig til en Cycloide. Deraf vilde da flyde,
>

fom det bevifes i den höiere Geometrie, at Pendlen ogfaa 

maatte fvinge i cycloidallke Buer, og da diffe cycloidallke Sving 

ere ifochrone, fyntes Vanskeligheden at være overvunden.

)
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Hvor ikjön hans Theorie end var, hævede den dog kun 
een Mangel, ved at sætte en anden i dens Sted, thi Fugtigheden 
i Luften fik faaledes Indflydelse paa Pendlens Længde og föl- 
geligen paa dens Svings Tider. Desuden er Vanskeligheden 
ikke liden at danne to fuldkommen cycloidallke Bueflykker, og 
Maaden at ophænge Pendlen i en Trand, er heller ikke over- 
eensftemmende med den Soliditet, fom bör finde Sted i Ud- 
förelfen.

Imidlertid förte Huyghens’s Theorie til et andet nyttigt 
Forllag, nemlig dette at lade Pendlen fvinge under Uhrets 
Gang i meget fmaae Buer; thi Cirklen og Cycloidcn smelte 
næften fammen i deres mindre Bueflykker; og ved saaledes at 
gjöre Brug af fmaae Svingnings-Buer, kunne dille ansees for 
cycloidallke og fölgeligen ifochrone,

Endlkjöndt man endnu beständigen vedbliver at bruge 
denne Methode, maae man dog tilftaae at Ifochronismen der
ved ikke opnaaes med mathematifk Nöiagtighed, thi at for
mindske en Ufuldkommenhed er ikke at hæve dcn, og dette 
har givet Anledning til et nyt Forflag, fom ogfaa er bleven sat 
i Værk, det nemlig, at anbringe i Uhret et Echappement af 
den Natur, at, om end Hjulværkets Kraft bliver formindsket 
ved Stöv, Slid og fortykket Olie', Impuhionerne, fom gives Pend- 
len til Svingenes Vedligeholdelfe ved'Hjelp af Echappementck 
dog beftandigen kunde blive lige ftærke.
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Denne Tanke har jeg havt den Ære i Aaret i8o4 at 
forelægge Sellkabet i en Belkrivelse med Tegning over et 
Echappement med ligestærk Impulsion til aftronomilke Pendel- 
uhre, og jeg anseer dette for et sikkert Middel til at overvinde 
den her omtalte Vanskelighed; thi er den lidfle Kraft, fom ved
ligeholder Pendlens Sving, stedse ligest or, folger deraf, at Svin
gene ogsaa beständigen maae blive ligestore og ligestore 
Buesving fuldendes i Ugelange Tiderj faaledes maatte Pro
blemet være oploft. ' -

Dog fees letteligen at dette Echappement kun vil kunne 
blive anvendt fjeldene da det er forbundet med megen Van
skelighed i Udförelfen og udfordrer en fjelden Duelighed, hvil- 
ket vil affkrække mange fra at gjöre Brug deraf.

Jeg angiver derfor her i dets Sted et andet Middel, fom 
er meget fimpelt, nemlig dette, at foroge efterhaanden Kæg
ten, som holder Uhret i Gang. Antager man, at Pendlen efter 
nogle Maaneders Gang har tabt en halv eller heel Grad i dens 
Svingningsbue, da var dette et Beviis paa at Modstanden i 
Hjulværket var bleven flörre, enten ved Oliens Fortykkelfe 
eller af andre Aarfager. Denne forögede Modftand vilde da 
ikke bedre kunne overvindes end ved igjen forholdsmæffigen at 
foröge Vægten eller den drivende Kraft, og faaledes vilde man 
paa den Maade beltandigen kunne erholde ligeftore og fölge- 
ligen ifochrone Svingnings - Buer.
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Pcndeluhret maatte til den Ende v forsynes med endeel 

smaae Vægter, som efterhaanden kunde anbringes paa Hoved

vægten eller Loddet, og Pendlen maatte, som forreften almin- 

deligen er Tilfældet, være forfynet med en Vifer, der ved at 

gjennemlobe under Svingene en Part af en inddeelt Cirkelbue, 

beftemt kunde angive i hvor mange Grader Pendlen fvinger. 
Et Forftörrelfes - Glas behorigen anbragt ved Viferen og Gra- 

debuen, vilde lette Obfervatoren i at iagttage Svingenes Stör- 

relse, for at diffe, ved Paalægningen af Vægten paa den dri- 

vende Kraft, faaledes nöiagtigen kunde beholde deres oprinde- 

lige Störrelfe.
Den Uleilighed. dei' vilde være forbunden med at obfer— 

vere faaledes Tid efter anden Pendlens Sving, og efter Behov 

at foröge Loddets Vægt, vilde for en Aftronom være meget 

liden og forfvinde i Forhold til Nytten, der flyder af et nöi- 

agtigere Maal for Tiden til aftronomifke Iagttagelfer.

Jeg maae endnu gjöre opmærkfom paa, at man ved denne 

rMaade at opnaae Ifochronismen, vilde have en betydelig For- 

deel i det Pendlen derved kunde fvinge i Buer langt ftörre, 

end de hidindtil brugte fmaae Buer. De flore Buer have i fig 

felv det Fortrin at frembringe en ftörre Bevægelfes- Quantitet 

og ved dennes Forögelfe kommer Oliens Indflydelfe til at ftaae 

i et mindre Forhold*  De ftörre Svingningsbuer afgive endnu 

en anden Fordeel, den nemlig: at Ryftningerne, for hvilke et- 
Hid. Sti. phys. Skr. I Deel. I Hafte 1821. E e 



hvert Pendeluhr er udfat, endog i de fværefte Bygninger i en 
Bye, ville have mindre Indflydelse paa Svingene og denne Ind- 
flydelfe vil aftage i Forhold til Svingenes Hastighed.

Dette Middel,, fom jeg^troer metl Held vilde kunne an— 
vendes, har jeg vovet at sorelægge Selskabet,. i det Haab. at 
den Nytte det vil srembringe, kunde tjene til Undskyldning for, 
at jeg for nogle Öieblikke har vendt Sellkabets Opmærkfomhed 
fra vigtigere Gj,enftande.


