
Beskriv else
af

den saakaldte brcendende Harmonic«/
eller

out den ved Vandstofgasenö (den brandbare Lufts) For- 
branding under visse Omstccudighedcr fremkommende 

besynderlige og starke Lyd.
Ved

Adam Wilhelm von Hauch.

ÅJet blotte Navn af denne liden Opdagelse, som feg haver den Wre ar 
soreloegge det Kongelige Videnskabers Selskab, angiver allerede rildeels dens 
Natur og Egenffabcr. Det forudlovcr en fer Horelsen behagelig Fornem- 
melse, geleider af Flamme eller Ild. For ar frembringe dette for Sandserne 
overraskende Phcenomen, udvikler man paa sædvanlig Maade af Jern eller 
Zink den bekienvte VandstofgaS (brandbare Luft) ved Hielp af forkynder Svo- 
vclfyre. Man benener sig hertil af en almindelig Glascaraffe eller Kolbe, 
fom er forsynet med en noiagtig passende Prop, igiennem hvilken gaaer et i 
hegge Ender aabent Thermomererror af omtrent 12 Tommers Lcrngde og under 
1 Linie i Diameter af Aabningen. Gasen, som udvikler sig, og seger At- 
mesphcecen rgtennem den everste Aabning af Thermomererrerct, anleendes, 
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hvilket dost, for nt forebygge Explosion, ci man stee inden den atmosphæri- 
ste Luft er ude af Caraffen. 97aar Flammen har Slsrrclsen af en middel- 
mandig QSrt, da bringes en fmal og lang Glasklokke af omtrent 12 til 14 
Tommers Længde, og i4 til 2 Tommers Diameter, lnngfomt over Flammen, 
og det alt dybere og dybere, indti! man træffer det Sted, paa hvilket en stærk 
stiærende Tone, liig de, fom fremkomme ved Harmonica, lader sig hore. 
Man bemærker herved, at Flammen bliver lang og fmal, og fættes faa længe, 
som Tonen vedvarer, i en zittrcnde eller rystende Bevægelse; efter nogen Tid 
svækkes Tonen, og horer tilsikst gandste op. Tonen kan nu ei frembringes 
igien, forend den ved Flammen udvidede og fordærvede Luft ved Hielp af en 
Puster uddrives af Glastet, og dette sidste herved pan ny fyldes med frist 
atmosphærist Luft.

Dette besynderlige Phænomen er ved en Hendelse nyligen opdaget i Pe- * 
tersborg, og mig meddeelt af min Ven Herr Profestor Zlbildguard, som i 
Berlin har sect det anstillet af Grev MoustlN PouschklN, hvilken var kom
met derhen fra Petersborg.

Som opfaldende ved dette Phænomen maa bemærkes, nt den ovenfor- - 
omtalte Tone ei fremkommer, dersom den ved Forssget brugte Klokke er enten 
for viid eller for smal; dersom Flammen er for stor eller for liden; dersom 
det behorige Forhold et finder Sted imellem Storrelsen nf Flammen og Klok
ken. Man bemærker endvidere herved, at det er ligegyldigt til Tonens Frem
bringelse, om Glasklokken holdes i Haanden ved den yderste lufte Ende; om 
den omfattes i Midten, eller bevikles med et Klæde; under alle diste Omstæn
digheder bliver Tonen lige starp og stiærejide, endstiondt, fom bekiendt, en 
Glas- eller Metalklokke ei giver ved Slag eller Stod nogen Lyd fra sig, uaar 
den berorcs af Haandcn eller noget andet uelastist Legeme. Man maa billig 
undres over, at in det andet med Flamme brændende Legeme, uden alene Vand- 
stofgaftn, er istand til at frembringe den ovenbestrevne Lyd; saaledeS opvæk- 
kes ingen Lud, naar man bringer en Glasklokke over Flammen, af et lidet Lys, 
af Viingcist eller 2Ether, af brændende Phosphor eller fiere Legemer.

Jeg har troet, endstisudk denne liden Opdagelse ei er af mig selv, at 
dens Bekiendtgjerelse ikke deSmindre ci vilde være det Kongelrge Videnst.rbcrs 
Selstab uvelkommen, faa meget mere, som den ei endnu, saavidt mig be-
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kiendt, er offentlig bekiendtgiort, og derfor ei heller endnu nogen har forfagt 
at angive Aarfagen til dette mærkelige Phænomen.

Jeg vover paa Grund deraf at fremsatte mine Tanker dcSincfaacnde. 
Det er bekiendt, at Vandstofgasen, ligefaa lidt som noget andet Legeme, er 
istand at brande uden i Berorelse med Suurstofgasen eller den almosphæriffe 
Luft som indeholdende denne Gas, og ar der ved Forbrændingen af disse tvende 
Gasarter stedse fremkommer Vand. Naar derfor en Glasklokke, fyldt med 
den atmosphæriffe Luft, holdes over Flammen af VaudstofgaS, da ffeer her 
det.famme, der dannes Vand; men da Heden, i dette lidet indfluttede Rum, 
herved cr betydelig, forvandles dette Vand i Dampe, hvis Fiederkraft foreg 6 
deömcre, jo stærkere Heden bliver; de udvide st g derfor til alle Sider, og stede 
med Magt imod alle Siderne af Glasset, hvorfra de maastkee igien reflecteres 
imod Roret med Flammen, og derved fatte dette Ror, eller og Klokken selv, i 
en saadan rystende Bevægelse, at derved fremkommer den Tone som bemoer- 
keS. I Begyndelsen af Forbrændingen erstattes den fortærede Gas ved den 
ydre atmosphæri^e Luft, fom trænger ind i Klokken igiennem dens underste 
aabne Ende, oz derfor sees Flammen ogsaa at antage en lang og smal Figur, 
samt at fattes i en zittrende Bevægelse. Denne Indtrængning af den atmo- 
sphæriske Luft kan ei vedvare længere, end indtil Fiederkraften af de ved He
den udvidede Vanddampe have naaet en vis Grad af Styrke; thi nu trykke de 
imod den atmosphæriske Luft, og hindre den fra at trænge ind i Klokken, og 
der al meddele den til Flammens Underholdning nedvendige Surustof, hvor
for den hidindtil bemærkede Tone ogsaa ophsrer.

Ved at antage denne Forklaringsmaade, er man nogenledes istand til 
at indfee Aarfagen til dette rnæ Mige Phæuomen, og de besynderlige Om
stændigheder, som herved indtræffe. Saaledes forekommer det mig, som 
om heraf kan forklares, hvorfor man ei bemærker nogen Lyd eller Tone, ved 
at bringe en Glasklokke over et brændende Lys, brændende Viingeist, eller 
andre brændende Legemer; thi da disse Legemer ei frembringe ved Forbræn
dingen uden luftformige Fluida, eller i det mindste ei Vand i den samme 
Mængde, fam Vandstofgasen og Suurstofgasen ved Forbrændingen afgive, 
og Forsgelsen af Vanddampenes Fiederkraft ved Heden kan stige til en langt 
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helere Grad end den fif alle luftformige Fluida, da, fem bekiendt, Vandet 
ffin i Dampstik kelse indtage et Rum 14000 gange stsrre end i draabbar fly
dende Tilstand, og luftformige Fluida derimod aldrig kan udvide sig ved He
den til den Grad, siden de luftformige Fluida, fom udvikle sig ved Antcrnd- 
ningen af endog det bedste Krudt, ri ere istand til ar indtage el sterre Rum 
end det som er 4000 gange stsrre end der, hvilket Krudtet indlog, saa folger 
og deraf, ot Dampene aldrig kan erholde den Grad af Elasticitet, og derfor 
ei heller under nogen anden Omstændighed stede med saa stor Magt imod Kan
terne af Roret eller Glasset, som ved Forbrcrndingcn af Vandstofgaftn. Det 
forekommer mig fremdeles, fom om det paa samme Maade kan forklares, hvor
for et vist Forhold imellem Flammens Sterrelse og Klokkens Vide er nodven- 
digt til Flammens Frembringelse; thi er Flammeli for stor, da fortcrres i det 
samme Hieblik at Klokken bringes over Flammen fild den SuurstofgaS, som 
befinder sig i Klokken, de herved fremkomne Vanddampe udvide sig saa plud
selig, at ingen ny atmospheerist Luft er istand til at trange ind i Klokken, 
hvorfor der ei heller kan opkomme nogen Lyd, endnu mindre nogen vedhol
dende Tone. Paa sannne Maade synes Nsdvendighedcn af Klokkens for- 

' holdsmessige Vide efter Flammens Sterrelse at kunde forklares; thi derfom
Klokken er for viid, da ere Kanterne af Klokken for langt fra de i Vand
dampe forvandlede Gasarter; de afkieles inden de naae Kanterne af Klokken, 
og kan derfor ci heller frembringe nogen Lyd eller vedholdende Tone. Er 
Flammen derimod fer liden, da finder det famme endnu Sted, og Vand
dampene ere ei istand ril at stede med Magt imod Kanterne af Glasset.

I Henfeende til Lydens Fremkomst, uagtet Klokken omfattes af Haan
den eller af et andet bledt Legeme, da er saadant en Omstændighed, fem for
tiener NakurkyndigeS Opmærksomhed, da det er stridende mod de til Lydens 
Fremkomst ellers nedvendige Fordringer. Imidlertid synes del dog formedelst 
denne Omstændighed sandsynligt, at.Tonen, som bemcerkeö, fremkommer ei 
ved den i Glasklokken opvakte, men meget mere formedelst den i det fmale 
Glasror opvakte rysieude Bevægelse ved de fra Klokken tilbagestodte eller re- 
flecterte Vanddampe, da Vanddampene eller Luften i Klokken, ligesaa lider 
som noget andet elastist flydende Middel, ere istand til at afgive der oprin
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delige lydende Legeme selv, men riene Mot til Middel, ved hvilket de i det 
lydende Legeme (hvilket ei synes her at kunne vare andet end det smale GlaS- 
rsr) opvakte Svingninger blive os bemcerkUige. I ovrigt forandrer det i 
ingen Maade den ovenanførte Theorie, hvad enten Tonen, som bemarkcS, 
fremkommer formedelst de i det smale Glasror, eller formedelst de i Glas
klokken opvakte svingende Bevcegelser, da Vanddampenes store Fuderktaft i 
begge Fald tn a a ansees som Aarsaqen dertil.

Ved at bringe paa ove ubeskrevne Maade Klokker af forskicllig Vide 
over forskicllig store Flammer af VandstosgaS, vilde man maaffee vare istand 
at frembringe forskiellige Toner, og'derved indrette et Instrument, som for
medelst de forskiellige Forbindelser af Toner, hvilke herved kunde frembrin
ges, endnu mere svarede hl Navnet af brandende Harmonica end den hee 
beskrevne.


