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14. 

O nemožnosti hypothesy o jednom fluida elektrickém. 

Napni II Lflrok v Pruo. 
(Předloženo dne 18. dním* 1800.) 

Předmět, kterému jsou věnovány řádky následující, jest nad míra 
jednoduchý a oiementamý, a nezasahoval by, aby na tomto místé bylo 
o nftm jodnáno, kdyby ohledy pacdagogickó nevyžadovaly, aby se 
jednou pro vždy přesně dokázala bezpodstatziost jodné Již toliko historii 
náležející domněnky, která nalezla místa i v modernějších lopfiteh 
spisech o oloktřině jednajících: z této příčiny zdá se mi uveřejnění 
táto poznámky tím potřebnťgším, čím Bnažfií jo věc, o níž jedná» 

Hypothesa, kterou chceme vyvrátiti, zní následovně: 
^jevy elektrické pocházejí od nadbyťkn neb nedostatku fluida— 

nazveme je étherem — které proniká vftechny vodiče. 
Tělesa vodivá sestávají z Částí hmotn/ch, jež obsahuji jisté 

množství étheru. Částí hmotné se vespolek a s částmi éthera při-
tahují, kdežto poslední se vespolek odpuzují, a to vše dle zákona 
Newtonovu, t j. v přímém poměru množství a v obráceném poměru 
čtverce vzdálenosti Máme-li na zřeteli dva hmotná hody, obsahující 
množství M resp. Ař hmoty, a zároveň E resp. & étheru, a značí-li r* 
jich vzdálenost, budo síla přitažlivá mezi nimi vládnoucí míti velikost 

kdo a, ft y jaoa kladné veličiny stálé (nezávislé na Mt Jf , K, 
Tyto dva body budou se nacházeti vo stavu neelektrickém, obsahuj í-li 
normalná množstva étheru resp. a budou tedy podrobeny pouze 
přitažlivosti gravitační, jež dle zákona Newtonova, bude 

a) P=z kMM + fijMB + ilf£) — rEB. 

(2) 
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kdo /i je konstantu. Vúc ta není možná jinak než za podmínky 

— — k 
M - ' 

tak žo normalné množství ótharu J^ bude vidy fcflf, kde li je koefi-
cient stejný pro vfiecky vodiče. Pak bitdo součinitel p dán vzorcem 

(8) fi = a + 2/I& — yh\ 

Mysleme si nyní, Že spAzobem nějakým docílíme změny stavu 
nonnalného, tak že uvažované body otaahigf množstva óthoro, roz-
ličná od Eo, jež znamenejme pak JŜ  -{- e, iř0 + tf, kde «, • jsou 
kladné neb záporné přírůstky étheru. Dle (1) bude pak BÍla přitaž-
livá P mfti hodnotu 

n _ + + - y ^ F . P _ — 

+ ¡» — f T * "» 
anób, zavedeme-li hodnoty EQ = Adř, E m — Arilf, 

( 4 ) P = i ' 0 + P , 
kde 

( 5 ) jp = ( / J - k y ) J y ~ f,a 

značí vliv pochodlcí od éthorn, t j. působeni elektrické. Toto má 

však dle zákona Conlombova býti úměrno veličině -ÍJ, což je možno 

toliko pak, když ve vzorci (5) prvý člen odpadne, tody jediné pro 

P — hy = 0 . 

Budo tody 0 = hy a vo vzorci (2) má Bončinitel p hodnotu 

(3*) t = a + yk\ 

a ve vzorci (4) značí p veličinu 
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Nemožnost vyložené domněnky vysvitá ss následujícího: Jeden 
z obou druhů elektřiny skla a pryskyřice bude zajiBtó sporným, 
t j. pochází dle řečená domněnky od nedostatku ótheru. Jsou-li oba 
body uvažované takto xáporné elektrovány, budou veliíiny s, ť nár 
porné, body pak obsahají pouze + a , ^ + ^ étheru; obě tyto 
veličiny musejí tedy býti kladné, aneb nanejvýž rovnat! 8© nullo, 
tak že mnsí | • | ^ Eo* a následkem toho 

tudíž 

a jelikož dle (3*) yk*<f» , bude vfldi (2): 

t j. elektrická odpudivost p bude vidy meuSí než gravitační přitaž-
livost P0, kterou tudíž nikdy nemfiže překonati. Dle toho by se ve 
skutečnosti vodivé kuličky elektroskopu nikdy nemohly odpuzovati, 
včc to skutečnosti naprosto odporující. 

Hypotheaa o jednom fluidu, v tom Bpftsobvi, jak ji vyjadřují 
vzorce (1), (2), (3*), (4), (5*), odporuje BkutečnoBti v míře velico 
nápadné. 
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