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Uti frågan att uppgöra correåions-tabell för en redan fär-
dig Thermctneter är i det föregående förutfatt, både

att indelningen i grader å detta Inftrument, få ofta det är
fyldt mcd qvickfilfver, är jemn, få att afftåndet mellan hvar-
je grad-linie öfverallt är lika, och att, om någon ojemnhet i
röret finnes, den är fådan, att röret kan anfes invändigt va-
ra ifrån ena ändan till den andra jemnt conifkt. Men då man
mcd uppmärkfamhet granlkar desfa omftändigheter , firmer
man ej fällan vid dem fådane afvikelfer, att man nödgas an-
tingen förkafta *de flelle Thermometrar, eller ock vara om»
tänkt att kunna corrigera deras få väl graderings fom caliber-
fel, Följande method, hvarigenom begge defla corre&ioner
på en gång tjenligen kunna ernås, framftälles derföre till
fakkännares granfkning, i förmodan att den kan förtjena nå-
gon uppmärkfamhet hos dem, lam ofta nyttja i fråga va-
rande Inftrument, och uti defs visning fordra (äkerbet, far.
deles fom detta fatt att upptäcka de nödiga corre&ionerna
i fin användning finnes lika få lätt, fom det i (in grund är
enkelt. Defs pålitlighet beror af fäkerheten att kunna fkatta
florleken af de graddelar, fom ändan af en i röret varande
flyttbar qvicklilfver-column vifar öfver eller under ett gif-
vet delnings-ftreck på gradfkifvan, hvartill man genom ök-
ning kan förvärfva behöflig färdighet.

Sedan man förfäkrat fig om rätta läget af graderne för
vattnets frysnings och koknings värme, eller ock af tvenne
andra grader, i händelfe de förenämnde ej finnas, åt&iljes
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ett ftycke af qvickfilfret i röret från den öfriga qvickfilfver-
ttiafian, genom partiel värmning deraf. Detta kan ock oftaft
fålunda utan värmning åftadkommas, att man efter fkedd
omftjelpning af Thermometern, hvilken bör vara väl lufttom,
låter qvickfilfret falla ifrån kulan i röret, och att man ifrån
denna ftällning häftigt återvänder kulan neråt, då den prick,
fom vanligen i kulan är fynbar på det ftälle derifrån qvick-
fiilfret i förra omvända Hållningen var utfallet, blir flyttad
till granfen emellan kulan och röret, der den vid näfta om-
ftjelpning gör att qvickfilfret åtfkiljes ifrån den i kulan varan-
de, mattan. Detta åtfkiljande förorfakas, fåfom bekant är,
af en liten luftbläddra, hvilken ej upptager rörets hela vidd,
utan fäder fig på ena fidan, och fålunda tillåter qvickfilfret
att under värmning eller afkylning löpa den förbi. Deraf
begagnar man fig till i fråga varande behof fålunda, att rö-
ret omftjelpes, på det qvickfilfret må ätfkiljas, hvarefter ku-
lan värmes, då luftbläddran deraf fkjutes längre fram t rö-
ret. Sedan ftälles Thermometern åter rättftåcnde, då man
genom kulans afkylande får, åtminftone genom flera uppre-
pade fådana ömvändningar, värmningar och afkylningar,
qvickfilfret att löpa förbi bläddran till den längd man beha-
gar, hvarefter man åter till fat mätningsbehof omftjelper
Thermometern, och har fålunda en tjenlig längd affkildt qvick-
filfver. Sedan man begagnat en fådan affkild längd, betje-
nar man fig ännu af famma i röret varande luftbläddra till
erhållande af en annan längd, och en tredje om man fer
fig behöfva den. Dervid bör förft en fådan läftgd för det
affkilda qvickfilfret väljas, att djn närmaft utgör någon jemn
del af afflåndet mellan de tvenne gifna graderna, t, ex. £,
T, i, tö, och hälft få att, då detta ftycke genom fkakning
eller fmä flag på Thermometern uti röret framflyttas, det
öfriga qvickfilfret ej hinner upp till den lägre af de gifna
graderna. Om ock något britter i den ytterfta noggrannhet
uti det affkilda qvickfilfrets önfkade längd, behöfver man dock
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till defs rättande ej använda färfkild möda, emedan man i alla
fall, få ofta ojemnhet i röret och fel i graderingen fig före-
te, är i behof att efter ögonmått fkatta öfverfkottet eller bri-
tten öfver eller under jemn grad.

Om de tvenne kända graderna betecknas med a och m,
och afftåndet mellan dem, mätt med grader på fkalan, är := G,
om vid b, c, d, &c. äro grader fom utmärka fådana jemna
delar af afftåndet mellan a och m, fom det affkilda qvick»
fiifrets längd närmaft mäter, om famma qvickfilfvers okända
längd, fom det ftälldt med ena ändan jemnt vid a uti röret
upptager, är ~ x, och om antalet af grader mellan a och b
betecknas med (a. b), mellan b och c med (b.c), mellan c och
rf med (c.d), o. f. v., famt om längden x öfverfkjuter
längden (a,b) med rx, (b.c) med r

%
, (c.d) med rt , få finner

man värden af rx , r% , r3 , o, f. v,, om den affkilda qvick-
filfver-columnen liälles med ena ändan förft på a, då defs
andra ända vid b vifar rx , fedan på b för att vid c finna rs ,
derpå på c för att vid dfinna r

t , o. f. v. Om då när antalet af de-
larne (a.b), (b.c), -- " (l.m), få att enligt grad ■ numrorna
är (a .b) z- (b.c) zz (c.d) zz - - - zz (l.m) =— (a, m) = — .G,
famt man befinnar att (a,b) -j~ (b.c) -J- (c.d)j - . -}- \l.m)
= (a,m)~z G; få finnes /

* b (a,b) ~j- rx
X b (b. c) -f- rs
a: b (*.«*) + ra

x -z (/.w")-f" r„,
och då desfa equationer fammanflås, blir

x n r G 4- rx 4. r% -\- r
t - " - -f- r„,

famt ar ss""—(G -f-T,—J~ \r£ <-\~ rj- """ *$«■ r B)«
Sedan
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Sedan x fålunda är funnen, gifva föreftående equationer,

med fubftitution af detta x, följande fökta värden."
(a, b) = x — rx
(b.c) zz X— r %

(c . cl zz x — r s

(l.m) zz x — r„
Sålunda finnes rätta värdet af graderings-linien

vid b vara zz x— rx zz a -J- (a. b) ,
c - - zzQx-—rx — rxzza-j-(a.b)-{-(b.c)zzb-{-(b.c)t
d - - =3*-rI

-r
I
_.r

|= a4(a.i)4(4,c)4(f,ij
■=. c -\- (c.d), o. f. v.

Vanligen upptager x flera graders längd, hvarföre på
detta fatt efter förfta mätningen endaft hvarje «;te grad blir
beftämd. För att finna värden älven af de öfVige, måfte ctr
annat ftycke qvickfilfver åtfluljas, hvarförinnan dock, och förr
än x med det öfriga qvickfilfret åter förenas, det är tjenligt
att dermed mäta alla afdelningar på hela Skalan, fålunda nem-
ligen att man, begynnande ifrån a, framåt m mäter

xzz ( 4- 1. /> 4- O + (0,

*= CB4-*** +-Ö 4-(0.

* = (a 4- 3 V -j- o) 4- (r\

X = (b -r ). c + l) + [>],

* = (/> + .r+2) -f [r],

* = (a + 3.c + 3) +[rj.

o. f. v. än la till m,
~A hvilka befiämmelfer man federmera kommer att fig begagna.

Dej-
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Derefter åtfkiljer man till de öfriga gradernas beRam-

mande en annan qvicksilfver-längd = y, hvilken få bör väl-
jas, att man ibland de redan med tillhjelp af x beftämda gra-
derna finner någon , hvars hela nummer är en jemn mång-
fald af antalet hela grader uti y. Om en fådan nummer vo-
re m x, hvaraf antalet hela grader ut yär —, få begagnas y

mcd affeende på mx på famma fatt fom x förut begagnades
i affeende på m, då man firmer beftämda corrigerade värdet
af y. Det är ock ledande till ändamålets fnarare vinnande,
om y tillika väljes fådan, att defs hela gradtal utgör ett få-
dant primtal till hela graderna för x, att man endaft mcd till-
hjelp af desfa tvenne värden x och y kan finna alla de ofri-
ge ännu obeftämda gradernas corrigerade värde, hvilket ge-
nom öfvervägande af hvart färfkildt fall lätteligen ernås. Öm
t. ex. enligt graderingen är xzz 10 och yzz9, famt graderin.
gen går till 100 och derutöfver, få kunna alla grader mcd
desfa tvenne värden corrigerasj äfven få om xzz 10 och yzz7',
men om x= 10 och y= 5 , finnes endaft hvarje femte , och
»ned XzziO och yzzQ endaft hvarannan grads correction. Se-
dan lkickligt val är gjordt, behöfver man i detta affeende en-
daft ifrån någon af de redan kända graderna mäta mcd x el-
ler y åt de ännu ocorrigerade, och det fram och tillbaka ef.
ter behof* och på det man få väl dervid må kunna förfara
obehindradt efter önfkan, fom ock, då få äfkas, erhålla flera
corrigerade värden af famma grad, hvaraf medelvärdet tages,
få är tjenligfc att bfven mcd längden y mäta alla afdelningar,
fåfom det redan ofvanföre mcd x föreflogs, i affeende hvarpå
bör anmärkas, att man ftraxt i början låter det affkilda qvick-
filfret uppgå få högt i röret fom behöfligt är, hvarifrån man
fedan neråt verkftälier mätningen , och fålunda är förvisfad
att under hela derma förrättning bibehålla famma affkilda
qvickfilfver-masfa, hvilken eljeft vid defs flyttning åt öfre
ändan ofta ökes eller minfkas af qvickfilfver , fom ifrån ku-

lan
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landa utrinner, Ett par exempel fkola tillräckeligen uppiy-
fa detta.

En ifrån Herr Prof. Böckers tillverknings-fabrik här i
Åbo utan val tagen Thermometer med Reaumurs Skala, hvars
0° och 4~ 80° voro efter naturen beftämda, och hvars hvarje
femte grad man ville underföka, gal' lörit

X B ( o.2o),
X = (20.40) 4- 0,2,
x zz (40.6'») -f-0,3,
x b (6o.8o) 4- °,2»

fåledes 4X b 80 4~ °,7, hvaraf x zz 20,175,
Alltfå blir ( 0.20) = 20,175,

(20.40) b 20,175 — 0,2 B 19,975,
(40.60) b 20,175 — 0,3 B 19,875,
(60.80) b 20,175

_
0,2 = 19,975,

hvaraf genom desfas fammanflaer.de fanns att
vid 4- 2o° bör flå 4- 20°,i75 - - b 20°,175

40 - - 20,175 4- 19,975 = 40,150
60 - . 40,150 4- 19,875 b 60,025
80 - - 60,025 4- 19,975 = 80,000

Derefter frånfkildes längden y, och befanns
y zz ( 0.15) — 0,45,
y = (15.30) — 0,10,
y = (30.45) — °,20,
y b (45.60) — 0,25,

fåledes 4y zz ( o„6o) — 1,00.
Men näfl: förut fanns (0.60) - 60,025, bvarföre

4 y zz 60,025 — I b 59,025, och y zz 14°,756.
Således är ( 0.15) - 14,756 -j- °45 = 15,206,

(15.30) = 14,756 4- 0,10 B 14,856,
(30.45) b 14,756 4- o>2o = 14,956,
(45.60) = 14,756 4- 0,25 = i5,c06;

bvir-
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hvarföre vid + I50 bör ftå *" B 15,206,

30 - - - 15,206 4- 14,856 b 30,062,
45 - - - 30,062 4- 14,956 b 45,018,
60 - - - 45,018 A- 15,006 b 60,024.

Med famma y obferverades desfutom följande
y = ( 0.15) — 0,45, hvaraf ( 0.15) = 15,206,

( 5.20) _
0,25, ( 5.20) B 15,006,

(10.25) — 0,20, | (10.25) B 14,956,
(15.30) - 0,10, (15.30) B 14,856,
(20.35) — 0,20, (20.35) - 14,956,
(25.40) — 0,25, (25.4°) = 15,006,
(30.45) — 0,20, (30.45) = 14,956,
(35.50)

_
0,15, (35.50) = 14,906,

(4°-55), (40.55) = 14,756,
(45.60) — 0,25, (45.60) = 15,006,
(50.65) — 0,30, (50.65) b 15,056,
(55.70) — 0,35, (55.70) B 15,106,
(60.75)

_
0,10, (60.75) b 14,856,

(65.80) — 0,20, (65.80) B 14,956.
Deraf uppkommer följande Jemförelfe - Tabell;

Thermometern
vifar: bör vifa

0° " - 0°- - - 5 Y44 (.¥-20)
lo - - 10,188 0-25)
15 - " 15,206 O- 0)
2o . : 20,175 (.r.o) = 20,126 0.35) = 20,15 (medium).
25 - - 25,144 G/-40)
30 - - 30,062 (y. 15)
35 - " 35,082 (//" 5o) = 35,106 0.20)= 35,094 (mcc?.)
40 " - 40,150 O.20)
4S * " 45,oiB (y. 3°)

s<>
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jo . . 49,988 0.65) = 50,012 0.35)= 50,000 (med.)
55 - " 54,906 O.40)
60 . . 60,025 O-4°) = 60,024 (y.45)
65 " ? 65,044 (y. 80) = 65,056 (y, 50) = 65,050 (med.)
70 - - 70,012 (.7.55)
75 " - 74,881 (.7.60)
go " - 80,000,

hvareft fa) och (y) betyda att vidfiå.nde värden äro funna
omedelbarligen med tiilhjelp af x och y, famt fa.2o), fa.25),
o. f. v. beteckna att man begagnat värdet y ifrån 20 eller
ifrån 25, o. f. v. — De värden, fom ifrån tvenne håll kun-
nat beftämmas, controllera hvarandra, och vifa att olikheterna
ej uppgå till 0,°05, hvaraf man fynes vara berättigad att
fluta, det:de corrigerade värden äro fäkra på TV grad, hvil-
ket är fullt få noga inan med anfträngning kan fe , få vida
desfa grader utgöra endaft nära ~\ decimallinie, och o,°i få-
ledes är endaft Jv linie. Till beröm för tillverkningen af
denna Thermometer förtjenar anföras, att graderne dera äro
växande uppåt; man har fåledes vid arbetet märkt röret upp-
åt vara fmalare, och den correciion fom derföre blef nödig,
hvilka för 10° lägft och öfverft utgör omkring \ grad, har
man få nära träffat fom föreftående jera|:örelfe viiar.

På en af Fr. Cetti i Stockholm gjord Thermometer, upp-
gifven fåfom läker normal, graderad ända till 355° Ccliii ,
fåledes gående betydligt öfver qvickfilfvers kokpunkt, och
luft-tom ända derutöfver , mättes följande till ernående af
correäion för hvar femte grad:

x zz (- io.io) — 0,4 y - ( 0.25) 4- 0,2
(- 5-15) — 0,3 ( 5.30) 4- 0,4
( 0.20) — 0,2 (10.35) 4- °,3
( 5.25) — 0,2 (15.40) 4- °>5
( 10.30) — 0,3 (20.45) 4- 0,4
( 15.35) — °,I (25.50) 4r °,5

/(20.40)
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x zz (20.40) — 0,1

(25.45)
(30.50) — 0,1
(35.55) — 0,1
(40.60)
(45.65) - 0,05
(50.70) 4- 0,05
(55-75)
(60.80)
(65-85) 4- o*0*
(70.90) 4~ °-1
(75-95) 4- °-2
(80.100j4- °,2

y = (30.55) 4- °,6
(35.60) + 0,6
(40.65) 4- 0,6
(45.70) + 0,6
(50.75) 4- 0,7
(55.80) 4- 0,6
(60.85) 4- °,7
(65.90) 4- °>9
(70.95) 4" °>9
(75.100)+ 1,0
(85.110)+ 1,2
(95-120) J- 1,1
(105.130) + !, 1

Härai blir xb ( o . 20) —. 0,2 y b ( 0.25j4-°,2
x - (20. 40)— 0,1 yzz (25. 50)4- 0,5

* b(40.60) ?/ = (50.75) + 0,7
a- = (6o.8o) y = (75-100)+ 1,0
*b(8o.Ioo) + 0,2

5 x~. 100
_

0,1 , 4y= ioo +2,4,
x b 19,98; y = 25,6;

Hvaraf följande jemförelfe-tabell uppkommer
Thermometern

vifar: bor vifa:-4, oo- - o
5 - - 5,22 0"-25) = 5,22 O.30) 3 5,22 (medium)

lo 10,14 O.30) = 10,14 (y, .35) = 10,14
IJ ~ - 15,36 0-35) = 15,36 O/.40) = 15,36
20 - - 20,18 O. o) = 20,i8 045) = 20,1 g
25 - - 25,40 I*. 5) = 25,4° (J. °) - 25,4°
30 - - 30,42 (r.io) s 3°42 O 5) = 3°42
35 - - 3544 (x.i-) = 35,44 GM 0) = 35,44
40 40,26 0-2o) = 40,46 0..J5J = 40,36
45 - - 45,38 0.25) = 45,38 (y.20) zz 45,38

B 50
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5o - - s°-5o 0.301 = 50,50 0-25) = 50,50
55 - - 5 5,52 0.35) B 55,42 (A.30) = 55,47
60 - - 60,24 O.40) 3 6044 ('.35) b 60,34
6 5 6541 Ar4s) = 6546 U.40) b 6543
70 — 70.43 (a.50) - 70,38 ty.i*Si = 7040
75 - - 75,50 (a-.55) - 75.40 (4.50) - 75,45
80 - - 80,22 0-6°) = 80,42 (.7.55) = 80,32
85 - - 85,34 Ar.65) = 85-34 ('/.60 j= 85,34
90 - - 90,31 O.70) = 90,16 0.65) = 90,23
95 - - 95,28 0-75) = 95,08 O.70) = 95,18
ioo - - 100.

Till ytterligare upplysning må anföras, att man efter
fkedda mätningar och beräkningar funnit:

120 - - 119,63 O-Ioo) zz 119,68 (y. 95) = H9,65
140 - - 138,93 0.1201 = 138,93 (y. 9o) = 138,93
160 - 157-91 O.I40) = 158,01 O-Ho) 3 157,96
180 - - 176,94 O.160) = 176,88 O.130) = 176,91
200 - - 195,89 O.180) = 195-68 (7.150) = 195-78
220 214,76 O.200) b 214,50 O.170) b 214,63
240 - - 233,61 0.220) 3 233,45 (7.190) = 233,53
260 252,66 0.240) = 252,64 (7.210) = 252,65
280 - - 272,03 0.260) = 271,71 0-230) = 271,87
300 - - 291,01 O.280) ZZ 290,79 (^250) 3 290,90
320 310,19 O.300) B 309,77 (7.270) = 309,98
340 - - 329,06 0.320) = 328,64 0.290) = 328,85
35° - - 338-57 0-330) = 338,40 0-300) = 338,48.

Häraf fynes tillräckligen, huru litet denna Thermometer
utan anbringad correclion iörtjenar att användas fåforn Normal,
Den är graderad jemnt öfverallt, ehuru äfven graderings fel
ej äro fvåra att upptäcka; men hufvudfakliga felet ligger uti
taliberns ojemnhet. Att de begge (ig inbördes controlierande cor-
rigerade värden här ftundom något mer ik ;i" 1 (ig ifrån hvarandra,

bör
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bör ej förefalla oväntadt, när man befmnar att hvarje hel
grad ej är (torre än -f dcc. linie, och fåledes o°,l endaft T%
linie. Med begagnande af de funna medelvärden kunde man,
om få behöfdes, komma till ännu ftörre noggranhet uti fiut-
beftammelfen.

Om äfven graderings nummern vid någondera af de
tvenne primitift kända graderna (kulle befinnas behöfva nå-
gon corredtion, få är af det anförda lätt att infe, huru af-
ieende dera vid de öfrige grademes beftämmande bör hafvas,
Man behöfver endaft, uti formlerne, för a och m begagna
deras corrigerade värden (a) och (m) , och de öfrige beftäm-
melferne rätta fig derefter. Sålunda kan man ock för famma
Thermometer lätteligen uppgöra fig correclions- tabeller efter
färfkilda Barometer-höjder, hvarvid man endaft begagnar de
för desfa Barometer-höjder gällande gradtal af vatten-kok-
punkten eller af m; och man fkall genom användande af
denna corrigerings method tvinga äfven den ofullkomligafte
qvickfilfver-thermometer, allenaft den är lufttom, att gifva
fulkomligt pålitliga uppgifter.
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