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A d a m Wilhelm Hauch.

»vi cppe Fan nogen Deel af Naturkyndigheden rose sig af at have tziltruFFet sig 
fa a manges Opmærksomhed som Laren om Eleclriciteten, og blot faa, FanfFee 
ingen Videnffabsdcel skal med Rekte Funde giere den Fortrinet stridig i at 
fontene denne Opmærksomhed.

Ved den Hovcdrulle, Electrieiteten sandsynligviiS spiller i Naturens 
stsrste Handlinger, ved de for Sandserne saa overraffende og ved ferste An
seelse faa uforklarlige Virkninger, som denne Naturkraft, fremfor nogen anden 
af de vs bekiendte Krcefter, frembringer, og endelig formedelst det ffiulte og 
hemmelighedsfulde, som ingen endnu, end ei den skarpsindigste Iagttager, 
tilfnlde har giennemtrcrngt, er det, at Lcerde saavelsom Ulcerde, med ukrert- 
telig Iver og Bestandighed have befft. suget, og endnu til denne Dag beffief- 
tiger sig med denne, for den speculative Natnrkyndighed, ligesaa vigtige, 
som for dens praetiffe Indstydelse paa det menneffelige Selffab, magtpaalig- 
gende Sag.

Uden disses vedholdende Bcstrcebelser vilde vor Kundffab om samme 
neppe i de feenefte 40 Aar have giort saa stor Fremgang, som nu med Retle 
fan roses af, og ligesaa lidet vilde Forffiellen have varet faa afstikkende imel
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kem Otto V0N Guerickes revne Svovelkugle eller, 70 Aar sildigere, Hausens 
Glaskugle, og den sig nu i det Teylerske Musceo i Harlem befindende electriske 
Maskine. Hine vare knap istand at tiltrcvkke de letteste Legemer, denne der
imod ved sin Styrke, neermer sig Naturen i dens Rcedsel og Beundring frem- 
bringende Virkninger, og taler derved for Muelighcden af den Tanke, at der 
gives Krcefter i Naturen, som istand til med Magt at bortfors tunge Legemer, 
vil, kanfkee cengang efter Aartusende regieret ved Menneskets fvage Haand, 
borttrcenge Krudtet, ligesom Buer og Pile for faa Aarhundrede maatte vige 
for dette.

En Franklin leder Tordenen fra Atmosphären, lader dermed et Bat
terie, og ril stolt Beundring for den menneskelige Aands Styrke regierer dens 
voldsomme Krcester med samme Lethed som hine svagere Krcefter, fremkaldte 
ved den electriske Maskine.

Med den ovenanforte tiltagende Formue, at fremstille de electriske 
Krcester i en vrs Grad af Styrke, folks man alt mere og mere Nsdvcndighe- 
den af Redskaber tienlige til at bestemme hine, og ved hvis Hielp, man blev 
istand til at fastscette, uaar og hvorledes en bestemt Virkning med Vished kunde 
ventes af disse Krcefter.

Endskiont disse Redskaber, bekiendte under Navn af Electrometers eller 
ElectricitetSmaalcre, have igieunemgaaet mange Forandringer og Forbedringer, 
og ar Afstanden er betydelig imellem Stephan Grays eller dU Fays Traade, 
og Achards eller det Brookske Electrometer, saa cre alle disse dog egentlig ci 
at ansee som andet end ElectricitetS Angivere, men ingenlunde som Maalere, 
da de samtlig mangle den Egenskab, med Vished at angive ElectricitetenS 
Intensitet.

Et andet hidindtil ligesaa ufuldkomment og dog ei mindre vigtigt Instru
ment ved electriske Forseg, er et Udlade-Electrometer; thi dersom man troet* , 
med mathematisk Vished at kunde bestemme de electrize Virke-Love *),  saa 
maae der og blive vigligt, med mathematisk Vished at kunde benytte sig af 
den opvakte electriske Kraft i sin ganske Styrke, og ethvert derhen sigtende 

Instru-

*) Man l«se herover Lord Mahons Grundstetninger over Electriciteten, z, 4 og 5 
Afdeling. (Contombø Beskrivelse af et Instrument, mcd hvilket bevises, at Virk
ningen af den elettriske Materie forholder sig, omvendt, som Qvadraten af Afstanden.
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Instrument kan (out end hidtil ufuldkomment) ei andet end vnre vigtig og 
velkommen.

Alle hidindtil bckiendte Udlade-Elcctromctere giere deres Virkning: 
a) enten ved frie Udladning (som Lanes Udlade-Electrometer, Hettlys al
mindelige Udlader o. s. v.), og i saa Fald bestemmes samme ved Aimosphce- 
renS mere eller mindre ledende Egenskab, hvilken ved enhver Forandring i 
Atmosphären notwendig ogsaa maae forandres, og altsaa give et meget ube
stemt og lidet fuldkomment Instrument; eller og b) ved al bringe el ledende 
Legeme imellem tvende clcctriske Almosphcrrer, og derved forbinde samme; 
men da dette nsdvendig maae rette sig efter Experimentators mere eller mindre 
Hurtighed i at bedsmme del rette Aicblik til Udladningen, og der desuden 
nsdvendig behoves el andet Electrometer, saa bliver denne Udladningsmaade 
ligefaa uvis som den forste.

Jeg har forsegl at udfinde et Instrument, der kunde hceve disse 
Mangler. Dette har jeg her den 3Sre, at forevise det Kongelige Videnstka-- 
bers Selffab, i del Haab, at det ikke vilde findes ganske uvcrrdig Sammes 
Opmærksomhed.

Det er en Electricitetsmaalere, som endskiont ganske grundet paa sam- 
me Principer som det Brooksike Electrometer, nemlig paa den electriske Krafts 
afsiodende Virkning imellem tvende Legemer af en bekiendt Sksrrclse, sammen
lignet med den bckiendte Vcegt, som til fa turne Virkning udfordreö, dog, efter 
Min Formening, har nogle Fuldkommenheder, som himl mangler; thi hverken 
har Barometerets Stand den Indflydelse paa dette som paa hiint Electrometer, 
ei heller har den, ikke ubetydelige, Friction Sted ved dette, som ved hiint; 
dog da dette Instruments Bestemmelse egentlig er al bruges som Udlade- 
Electrometer, og tillige som stigl alene bor bedemmes, saa kan vel hißen 
rigtig Sammenligning finde Sled imellem dette Instrument og alle hidindtil 
bekiendte Electrometcre.

Tab. I. viser Udlade - Elcckrometeret samlet, og forestillet i sin halve 
Skorrelse. Paa Tab. II. sees de forskellige Stykker af hvilke Instrumentet 
bestaacr, ligeledes forestillet efter halvt Maal.

O P Tab. I. er et Brat af tort Mahogonytrcee, 4 Tommer bredt og 
12 Tommer langt; samme tiener hele Instrumentel ril Fodstykke. I dette 
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Brett ere tvende massive Glaspiller M og N befcrstede, hvilke krones af de 
tvende Mcssingringe GG med de deri skruede tvende Gafler af heerdet Staal KK. 
Begge Ringene GG ere stcerkt overlakkerede.

I Ringen G er en Slang af Messing beforstet, endende sig med en 
Kugle E af samme Metal, i Tomme i Diameter. Stangen er tilligemed 
Kuglen 41 Tomme lang.

I Gaflen K paa Pillen M, hviler paa en meget skarp trekantet og vel 
harder Staalaxe, en meget bevagelig ulige armet Vagtstang AB; samme er 
17 Tommer lang, og saaledes indrettet, at den korteste Arm udgisr en Tredie- 
deel, og den lange Arm to Trediedeel af Den hele Vagtstang. Den korte 
Arm, fem er af Messing, forsynet med en Kugle B, just af samme Slor- 
relse som Kuglen E, er afdeelt i 45 Dele bestemte efter Gran. Den lange 
Arm AL er af Glas overtrukkcn med CopalferniS, og ender sig med en 
Elfenbeenskugle A, i hvilken passer en liden ElfcnbeenSkrog R, bestemt at 
bare Elfenbeensskaalen^D, som, for desmere at befordre Insuleringen, er 
ophangt i tre Haar.

I Gaflen K paa Pillen N, hviler paa en ligedanned Axe, som den 
ovenfor beskrevne, en ulige armet meget bevagelig Vaglsiang CD, 11 Tom
mer lang; samme er indrettet ligesom den ovenfor beskrevne, saaledes, at den 
one Arm udgior en Trediedeel, og den anden to Trediedeel af den hele Langde. 
Den lange Arm er af Messing, forsynet med en Kugle D paa Enden, samt 
«fdeelt i 30 Dele bestemte efter Gran. Den korte Arm er af GlaS, endende 
Pg i en rundlig lang Plade C, og overtrukket med CopalferniS.

De tvende Messinghylser FF skiuler Staalgaflerne KK saavelsom de 
tvende skarpe Axer LL, og forhindre derved Udstremningen af den elecrriffe 
Materie.

Paa den korteste Arm af den overste Voegtstang AB glider en Messing
ring Q, som, ved de paa Vcegkstangen efter Vcrgt bestemte og indgraverede 
Tegn, angiver det Antal af Gran, som, lagt i den liden Skaal H, vilde ud- 
fordres for ar igienstille Ligevoegten af Stangen i enhver Afstand af Ringen Q 
fra Hypomochlion.

Paa den lange Arm af den underste Vcegtstang CD er en bevcegelig 
Ring S, hvilken ligesom Ringen Q angiver ved sin Afstand fra Hypomoch

lion,
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lion, den Kraft som bestemt ester Gran vilde udfordrer; al horve Overvagten 
af LD imod LC.

Den Dertil behovende Kraft er fundet ved at lade Skaalen H, som 
netop trier 14 Gran, synke paa Glaspladen C, og dernorst flytte Ringen Sf 
indtil begge Armene af Vcegrstangen igien ere i fuldkommen Ligevcegt. Den 
Deel af Vcrglstangen, som Ringen S herved haver gledet paa, inddeles i 
14 Dele, saaledes at o staacr paa det Sted, hvor Ringen S maae (laae, 
naar Ligevagten af Vagtstangen (i sin frie Tilstand) ffal have Sted, og 14 
derimod der, hvor Ringen S igienstiller den fuldkomne Ligevagt, naar Skaa
len H er paalagr Glaspladen C. Enhver af disse Dele angiver alkfaa et 
Gran, og ere iglen inddeelte i Fjerdedele. Den ovrige Deel af Skalen er 
med mere Noiagrighed angivet, ved at lcrgge i Skaalen H, naar samme er 
nedladt paa Pladen C, - Gran ester et andet, flytte Ringen S imellem et hver 
i Gran^ indtil den fuldkomne Ligevcegt igienstilles, betegne dette Sted paa 
Vagtstangen, samt vedblive saaledes indtil 30 Gran paa samme Maade 
ere angivne.

B-'gge Skalerne ere for Tydeligheds Skyld ikkun indrettede efterø Gran, 
endskionr Instrumentet er og bor vcere saa emfindlig og let bevcegelig at ■— af 
et Gran g i or Udflag.

Begge Glaspillerne M cq N tilligemed de paa dem befastede Staalgaflcr 
ere saaledes indsatte i Fodbrcettet, at begge Vagtstangerne ligge fuldkommen 
horizontal og parallel imellem hinanden, saavelsom med Stangen GE. I 
denne Skilling af Vagtstangen AB maae Kuglen B netop berore Kuglen E.

Den mindste Glaspille N er af den Heide, at Kuglen D af Vagtstan- 
gen CD netop staaer 4 Linier fra Ringen G, og et kan bevage sig uden at 
berore denne sidste.

Den liden Skaal H er saaledes ophangt, at der imellem den og Skaa
len C er en Afstand af netop 2 Linier.

I enhver af Messingringene GG beflndes et lidet Hul, for derved at 
forbinde Instrumentet med begge Siderne af en eleckrijV Flasike etter Batterie.

I er en Messingtraad med et lidet huult Stykke Elfenbeen, bestemt til 
at undcrfiotle Voegtstangen CD, hvilken nodvendig maae vare overvagtig t 
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I), for derved nf hindre Vcegtftangens vedblivende Beveegclst imellem enhver 
med doitc Instrument foretagende Udladning.

Man vil lettclig indste, ar Vcegtstangen AB ei kan bevcege sig uden 
al A nraae i lige Tid beskrive dobbelt saa lang Vei fem B, og at del famme 
maae finde Sted ved Vcrgtstaugen CD imellem D og C.

Forbinder man derfor AB med den indvendige, og CD med den ud
vendige Side af et Bakterie, dog faaledes at Instrumentet cc i behorig Af
stand udenfor den electrize Atmosphäre, og lader derpaa Batteriet, faa vil 
den electrice Krafts afstsdende Virkning (naar famme dertil haver opnaael den 
behevendc Grad af Styrke) formaae Kuglen B at forlade Kuglen E. Skaa- 
len H maae narurligviis derved fynke med fordobler Hastighed, faa at, 
naar Kuglen B er stegen 1 Linie, maae Skaalen II v«re funken 2 Linier; 
kommen til denne Dybde, vil den bererc Skaalen C, og ved den deri opvakte 
levende Kraft maae famme bringes til at fynke, hvorved D naturligviis igjen 
maae stige i fordoblet Forhold med Synkningen af C, faa at naar C er fun
ker 2 Linier, er D steget 4 Linier; i dette Aieblik bcrsrer D Ringen G, hvor
ved de to Sider af Batteriet forbindes med hverandre, og Udladningen skeer.

Men da den elektriske Krafts tiltrækkende Virkning imellem ulige ncsv- 
nede Atmosphoercr (under lige Omstcendigheder) i det mindste er ligesaa stcerk 
som sammes afstsdende Virkning imellem lige ncrvnede Akmofphcerer, saa 
vilde deraf folge, at den ckcctriffe Kraft vilde isteden for at ftastode Kuglen B 
fta Kuglen meget for tiltræffe D, og ved sammes Berorelfe med G befor
dre Udladningen, hvorved Instrumentet ganske vilde forstile Kemedet, og 
underkastes Atmofphcrrens Temperatur ligefom alle andre Udlade-Electrometers 
(ei at tale om, at den elective Kraft ei mere bestemtes efter Vcrgt). For at 
hindre denne Feil, maae Instrumentet ved alle eleciriffe Forfsg faaledes an
vendes, ak den Kraft, med hvilken Kuglen D kunde riltrakkes af AB, maatte 
overgaae i Styrke den Kraft, som udfordres til at afstode Kuglen B fra Kug
len E. Til den Ende flyttes Ringen S stedse to Afdelinger lcrngere ud paa 
CD imod D, end Ringen Q paa AB imod B. Som f. Ex., der udfor
dres en electrisk Kraft, liig 8 Grans Tyngde efter dette Electrometer; til 
den Ende flyttes Ringen Q til det Sted, hvor 8, og Ringen S til det Sted, 
hvor 10 staaer; den afstsdende Krast vil da narurligviis ftastode Kuglerne B 
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og E forinden G er istand at tiltrorkke Kuglen D, faasom hertil vilde udfor« 
drcs en Kraft af 2 Gran, foruden den allerede virkende Kraft af 8 Gran. 
Skaalen II vil ved fin Tyngde af 14 Gran lettelig overvinde Overvcegten af 
LD imod LC, da samme c i er mere end 10 Gran, og altsaa er der intet som 
kan hindre Udladningen.

Naar Ringen S formedelst den begierte Krafts Styrke flyttes faa langt 
ud imod D, at Skaalen H ei er istand ved sin Tyngde at forstyrre Overvcrg- 
ten of LD imod LC, da maae den virkende Krast af Skaalen H foreges ved 
tillagt Vcegt, saameget, at samme kan virke paa Pladen C med en Overvcegt 
af 4 Grans Tyngde. Som f. Ex., der begieres en electrisk Kraft af 14 Gran, 
Ringen S flyttes da til 16, hvorved LD hviler paa I med en Overvcegt af 16 
Gran imod LC. Skal H tut virke paa Pladen C med en Overvcegt af 4 
Gran, saa maae samme foreges til 20 Grans Vcegt, og allfaa besvceres med 
6 Gran, da den ei veicr mere end 14 Gran, hvilke 6 Gran igien maae lceg« 
ges paa LB, og Ringen Q derfor flyttes imod B indtil 20, da den afstedende 
Krafts Styrke faaledes bestemmes ved 14 Grans Vcegt.

BegiereS en electtiff Kraft af 25 Gran, da flyttes Ringen S indtil 27, 
Skaalen H betynges med 17 Gran, for derved at erholde en Overvcegt af 4 
Gran imod S; disse 17 Gran lceggcs til den begierte Kraft af 25 Gran, og 
allfaa flyttes Ringen Q til 42, 0. f. f. Paa denne Maade virker den aft 
stedende Kraft stedse forinden den tiltrcrkkende Kraft er istand dertil.

Man vil lettelig indfee, at de Feil og Ubeqvemmeligheder, fom alle 
hidindtil brugle Udlade-Electrometere have tilfcrlleds, og som ovenfor ere bc- 
rsrte, ei aldeles kan forekastes delte, da Udladningen her foretages ved umid« 
delbar Forbindelfe imellem og — Electricitet, uden noget udenfor Instru
mentet felv dertil kommende Middel.

Et af dette Instruments vceftntlige Fortrin, er Visheden imd hvilken 
Forfog kan igientages, og stedse forventes det samme Udstag; thi ufeilbar 
maae endog ved alle Atmofphcerens Temperaturer stedse behoves den samme 
electriffe Kraft, for at begynde ot frastode de tvende Kugler B og E fra hver
andre, ved samme Mcengde belagt Glas,, og samme Afstand af Ringen Q 
fra Axen L. f
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En anden ej uvigtigere Fordeel ved dette Instrument er, at til For- 
ssg, hvortil behsvcs den samme oste igientügne electriffe Krast, for deraf 
Med Vished at vide Resultatet, som f. Ex. et Bakeries Afladning igiennem 
Syrer, Vandre., ei udfordres det Paasyn, som ved ethvert andet Electro
meter er uomgcrngeligen nedvendig, da den, som bevcrger Eleciricermaffinen, 
ei behsver andet, end at tcelle Gangene fom Electrometeret udlader sig selv, 
og Instrumentet alksaa kan vcrre indfluttet i en Glaskasse, eller paa andre 
Maader sikker for Berorelse, eller andre Omstcrndigheder, som kunde giore 
Forsoget uvist, uden at Experimentators personlige Ncrrvcrrelse dertil er uom
gængelig nodvendig.

Overalt smigrer jeg mig, at Simplicitet i Sammenfatningen af dette 
Instrument, Lethed at eftergisre samme uden alt for stor Bekostning, Vis- 
hcd, at to eller flere Instrumenter af dette Slags, giorte ester samme Skale, 
mane ved lige Mcengde belagt Glas correspondere med hinanden; men iscer at 
den Vished og Noiagtighed, med hvilken alle elektriske Forssg ved Hielp af 
dette Instrument kan foretages, og tillage derved noiagtig beffrives, ere For
dele, som, saavidk jeg indseer, ikke findes samlede hos de andre hidtil op
fundne Electrometere.

Jeg smigrer mig derfor med det Haab, at denne liden Opfindelse maatte 
findes nogenledes vcrrdiz til det Kongelige Videnskabers Selffabs Bifald.


