
FORSÖG TIL EN THEORIE

AF

KRUMT APPEN
O G

EN FORBEDRING SOM DERVED KAN ANBRINGES;

VED

H. KRAMER,

■VANDBYGNINGS - INSPECTEUR UDI NORGE OG KAPITA1N I DET DANSKS 

LIV-regiment TIL FODS.

m Sel. Skr. PI Deel. I I §09» €





Det nærværende Forsög er bleven til i Anledning af en Un

dersøgelse over Saugmöller, hvormed jeg har sys^elsat mig i 
en Deel af mine Fritimer. Disse Maskiner udgiöre en saa vig
tig Green af den norske National-Industrie > at jeg skulde troe 
at have giort noget nyttigt, dersom det kunde lykkes mig at 
fremsætte en fyldestgiörende, med Erfaringen quadrerende Theorie 
deraf, og jeg har derfor underkastet de enkelte Dele af hine 
Maskiner en saa nöiagtig Undcrsögelse, som jeg formaaer. 
Krumtappen, hvorved de fleste, og her i Landet, alle Sauger dri
ves, har deriblandt været af de vigtigste, da den rigtige Be
stemmelse af dens Virkning indflyder væsentlig paa Maskinens 
Bedömmelse, og jeg derved ikke fandt noget Forarbeide, som 
syntes mig tilstrækkeligt. Thi, endskiöndt dette Instrument horer 
til de ældste Opfindelser i det nyere Maskinerie, og det har, 
med Rer, fundet en særdeles hyppig Anvendelse; saa er det 
mig dog ikke bekiendt, at nogen for Beiidor har giort sig den 
Umage, at undersöge dens Virkning: thi hvad Leupold siger 
derom i sit Theatr, machin, gener, fortiener neppe at kaldes en
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Undersögeise. Men endog Belidor har indskrænket sig paa en» 
omtrentlig Bestemmelse af det Forhold, som bor finde Sted ved 
Krumtappen imellem Kraft og Last, og alle folgende Skribenter 
have slet og ret antaget hans Forskrift. Blot den berömte Land
dorf som paa saa mange Maader har giert sig særdeles fortient 
af Maskinvæsenet, har selv overtænkt den Ting, og, (man 
kunde ikke vente mindre af hans fortrinlige Sagaciter), nöiagtig 
bestemt dét Forhold, som Belidor angav saa omtrentlig, og den
ne Bestemmelse var saa vigtig for Maskinvæsenet, at han be- 
kiendrgiorde den i et eget lidet Skrift, hvis fulde Titel ær; 
’’Theorie der Krumzapfenreine' der wichtigsten für die praliti- 
”sche Maschinenlehre — ein bisher noch nicht aufgelöstes Pro
blem, in aller Schärfe erwiesen von K, Ci Langsdorf. 1803^ I 
dette Skrift sögde jeg da ogsaa en Bestemmelse af den Hastighed, 
som meddeles Modsranden, der er forbunden med en- Krumtap; og 
da jeg ikke fandt den-, saa blev jeg nødt til at söge selv et Ud
tryk derfor, thi dette behövede jeg for at angive den Modsrand, 
som Saugen antræffer i Træet. At finde dette, troer jeg at have 
været heldig nokr og deraf at bestemme hvad ellers indflyder 
paa en Maskines hensigtsmæssige Anordning, eller rigtige Bedöin- 
melse, var neppe mere, end at fremsætte Consequentscr af be
viste Præmisser. Saaledes blev Arbeidet större end jeg selv for
modede, og nu finder jeg, at det er for langt til at være, hvad, 
det egentlig er bestemt til,, et Hielpemiddel til Theorien- af Saug
möller, som jeg önsker mig Tilladelse, engang at maatte frem
lægge. Af denne Aarsag giver jeg mig den Ære, at indsende 
dette Forsög særskilt: jeg tör kalde det aldeles eget Arbcide; 
thi jeg fandt ingen Vei at folge : jeg tör ogsaa sige, at det in-
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deholder Nyt: — men Godt: — der tör jeg neppe haabe at det 
maa befindes. Problemet er i sig selv ikke uden Vanskelighe
der: Bevægelsen temmelig indviklet og gandske egen: og naar 
disse Omstændigheder sættes ved-Siden af min- ringe Ævne, saa 
ligger deri Grund nok til at frygte, at have snublet mere end 
een Gang*.

Den Forbedring, som jeg har vovet at foreslaae, har 
derimod mangfoldige Forarbejdere. Morland — elevation des eaux 
— Ramelli — Schatzkammer mechanischer Künste —■* og andre, 
have været frugtbare i Opfindelser til fuldkomnere Krumtapper. Jeg 
har ikke indladt mig i nogen Bcdommelse af disse Angivelser:- de 
fleste deraf have allerede længe fundet Plads i Bechers närrische 
Weisheit. Alt hvad jeg önsker for mit Forslag, er, at det ei 
maae optages i en tilkommende Bechers, ''’weiser Narrheit“.

Naar en Last, eller en Modstand er sat i Forbindelse med 
en bevægende Kraft formedelst en Krumtap, saa meddeles Mod
standen en Bevægelse, som er forskiellig r Krumtappens forski-ellige 
Stillinger, deels fordi Modstandens statiske Moment forandrer sig i 
Forhold til disse Stillinger, deels fordi Modstandens sande Hastig
hed ikke paa alle Steder er i et uforanderligt Forhold til Krum
tappens Vinkel - Hastighed. Dersom Modstanden selv desuden er af 
den Beskaffenhed, at den forandrer sig med den Hastighed, hvor
med den bevæges, saa bliver dette en ny Aarsag til Bevægelsens 
Foranderlighed, som endnu modtager en anden Modification, der
som ogsaa den bevægende Kraft er en Function af Hastigheden, 
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saaledes soty det f, Ex. er Tilfældet ved Vandhjul., for saavidr de 
bevæges ved Vandets Stod,

Alle disse Omstændigheder kunne give Modstanden en Be
vægelse, hvis Forandringer ei saa srrax lade sig oversee, og jeg 
søger derfor at bestemme dens enkelte Momenter for sig, af 
hvis Samling da maaskee den .hele -Foranderlighed vil fremkomme.

Lad Punkten J7, Fig. i. solliciteres af Kræfter, hvorved 
den beskriver Linier AMR, og lad den paa denne Maade være 
kommen til R. (Det er her nemlig ikke nødvendigt, at angive 
Kræfternes videre Beskaffenhed, eller at bringe Kræfternes Mid- 
dclpunct med i Betragtning, hvilket ikkun vilde forvolde er 
overflødigt Arbeide.) Lad denne Bevægelse retarderes ved en 
Kraft zzz 1?, hvis Masse zzz Q, saaledes, at baade R og Q ere 
Functioner af Applicaten QÆ, saa er M's Hastighed i r —

fudu —.Const : — 2. %A J»*  4~ Q#n)m
~~b~ J (pc 4^^ ds

dersom A. pie 4*  ^Rn}m — B. (Pc 4" Q2?-Ûq ~ Q, og naar
« L .

desuden Applicaten QR—.y', -den tilhørende Abscisse~ x; saa haves

Judu ~ Const'.
^rA (<**  4-

,Z? (ßc 4- yj)q '+ Ax1)

Tilföier man endnu, at 1W skal være kommer 'til det Sted P, 
i den Tid zzz t ; saa kan man undersøge, af hvad Natur Cur
ven maître være, naar det forlangte skal kunne skee i den givne 
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eller i den mueligst korteste Tid. Men dette interessante Spörgs- 
maaler her ikke anvendeligt, hvor Curven er given, eller i det 
mindste indsluttet inden meget snævre Grændser, og jeg forlader 
det her strax for at komme til det, hvoraf jeg venter mig nogen 
Oplysning for min Gienstand-

Derfor sætter jeg, r — ffl' rz j zz i; a — PM 
zzz — Vi P ~ o ; « “ i ; d ~ — 2 ; og da svarer Pro
blemet, om ellers Curven er given, til den Forudsætning at en 
Modstand sættes i Bevægelse formedelst en Krumtap. Man har i 
dette Tilfælde

fudu ~ Conts'.
2 p. A n ,

------- — ») ya ds

For at integrere, udtrykker jeg ds saaledes, at Coordínateme 
regnes fra Middelpuncten C, og sætter Rad AC zzz i. I dette 
Tilfælde maa den hele f foröges med Rad AC zzz p i en saadan 
Værdighed, hvori den vilde findes, dersom alle Linier vare der
med

Kald

0 (f

>*•

saa er y*  -zzz (i — x J ; ds zzz

«*  zzz Const : + ~~ß~~ Arc- ^n* 2

multiplicerede: dene er her ?4. Sætter man da CQ zzz x 
dx

i — Xa)

— X2)) dx 
og

— / fci — Xa) — t) n i — X-)) dx ~ X — I X» — 
Arc. Z + i fin. 2 Z)

folgelig.
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Sæt AP — y; NM rz: og at « zzz j, naar x — (i — x)» saa er 

Con/V. ~£‘ ~ —p(^^4-i sin. 2«)^

4. Af
°S u2 = --------- Ç(i — x) ~ x — 4 ((i — x)s — *’))

— -V (i (« — Z) + i (sin. s a — sin. a Z)^

tages nu x zzz o ~ Z; saa er (i — x) ~ si°*  «> og Hastig
heden i ;V'> zz u = r — (sin. « — f sin. «’ — 
y (I Arc. « + a sin. 2 «))

Naar M er kommet til 2V og sammesteds har den Hastig
hed — w> og nu fremdeles fortsætter Bevægelsen igiennem den 
anden Quadrant NOB efter den samme Lov; da er det klart, at 
Hastigheden vil være aftageude fra N til O, hvor DO — PJf, 
paa samme Maade, som fra M til N> eller at NO vil gicnnem- 
lobes efter samme Lov som NJIT, d, e. omvendt som HIN. Det 
forhen fundne Udtryk tiener da ogsaa at angive Hastigheden i den 
Bue NO, naar man kun her tager x, Z; med de modsatte Tegn. 
Samledes er Hastigheden fra N imod O “

: <5 5ÎCX

v(l C.+Z) (/"«>• » ’ +/«>• ZX>)

og naar Z zzz a, Hastigheden i O — 
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z=z J4 — a $ (fin. .Ä — I fin. — jy<| Arc. a -r 4 fin. 2«)}

Denne Hastighed er da endnu tilovers naar HJ kommer til O 
Dad Bevægelsen nu videre fortsættes, men saaledes, at Retarda- 
tionen forandres til- en Acceleration, dog efter den samme Lov, 
som hidtil bestemte Bevægelsen; saa seer man lettelig, at Ha
stigheden bestemmes paa de forskiellige Steder i Buen OBQ ved 
den samme Æquation, som udtrykker den paa Veien fra 7F7 til 2V. 
Thi Acceleration og Retardation ere kun i Retning forskiellige, og 
deres Udtryk fölgelig kun i Tegnene.

Kaldes derfor Buen BO zz: j ; saa er Hastigheden i B 
= r + © (fin. J — 1 fin. f — v (f Arc. $ + i fin. 2 j))

2 (fin. « — i fin. — \) Arc. « -f- ¿ fin. 2 «))\
— fin. j + i fin. j’ + i) (f Are. i + ¿ fin. 2$) )

Og da fremdeles Bevægelsen fra B til Q skeer paa samme
Maade som fra O til B\ saa seer man, at Hastigheden i Q er 

fin. a — i fin. aJ — 1; (f Arc. «¿-¿fin,
— sin. j+ffin. j’ + y(l Arc j-4-i fin. 2j)y

Det er vel tydeligt, at den anden Halvkreds giennemlo- 
bes paa samme Maade, naar Bevægelsens Lov bliver den samme, 
og at fölgelig Hastigheden i M, efter et heelt Omlob er

fin. a — i fin. —• \) (f Arc. « 4“ å fin. - «)\
— fin. j + r fin. p + i) (f Are, j ’ fin. 2

Ikke heller troer jeg at maatte opholde mig med Construc- 
tionen af Hastighedernes Scale, som ikke synes at kunne have 
nogen Nytte. Denne Scale har for Resten Liigbed med Taylors 
Vibrations-Linie, naar man tager Abscisserne paa en Curve, som

Vid, Sti. Skr. VI Deel. I Hafte 1809. D
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«r enten« "eoncav, eller Convex’ imod Vibrationerne t eftersom 
eller $ er störst«

2.’-
Nyttigere er det vel især for Fractiken, • at bestemme hvad 

Værdie <*  eller ¿ bör have, naar Bevægelsen skal være uniform.

Denne Fordring er aldeles ikke at opfylde i den strenge 
.Forstand’, hvori uniforme Bevægelser sædvanlig tages i Mechani
ken. Men cn periodisk uniform Bevægelse kan- Krumtappen dog 
antage, nåar nemlig Indretningen kan giöres saaledes, at Hastig? 
heden i JZ er altid den samme efter ethvert Omlob,

Skal*  nu Hastigheden i M sredse være =' saa maae 
være

^.Zfiti. a — i fin. —■■ íy Are, a -p ¿ fin. 2 «)\ ___
4 * X — fin. j + 1 fin- V + 0 (i Arc. j 4- 1 fin. 2 5)/
■eller fin. » — | fin. — i) (f Arc. « i fin. 2 «).

— fin, 4.fin. jr —- i) (f Arc. $ + i fin: 2 j)
hvoraf folger, at maatre være: fin. « — fin. p, eller, da

j zzz (1 — «) , naar man sætter Quadranten ~ 1 ; 
fin. a z~ Cosin.

JBMor, som nndersogéf denne' Materie i sin Architecture 
hydraulique T. i. 105 S. finder ved’ at betragte Sværpunkten 
afen Halvkreds, Cosin. & — f, og Hr. Hofraad Lang sdorf angiver 
i ’’Grundlehren d. mechan. Wissensch^. Side 600} og i ’y Handbuch 
der Maschinenlehre^ Side 7, Cosin. u ~ 0,63^...; hvilket vel 
er en Reduction af Mellemhastigheden, men ellers kommer overceps
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wed Beiïdors Forestilling og er blot nöiere beregnet. Paa et an
det Sted derimod '’Theorie des Krum%apfeustt finder den samme For
fatter ligeledes fin. a “ Cosin. ß ~ 0,707t... » -og denne Overeen« 
stemmelse i Resultatet, som jeg her har sögt paa en Vei, der 
ikke har noget tilfælles med Langsdorfs torde vel anföres som et 
Beviis paa Rigtigheden af min Fremgangsmaade.

Under Forudsætning af-en periodisk uniform Bevægelse, 
kunne de forrige Formeler for Hastighedeu angives noget kortere. 
Thi fin. ~sfin. 2 a ~,2 .fim et Cosin. cg derfor bliver 
Hastigheden

■
i M rrr s

i N =22 /^(x2 — (5 fin. « "F ¿ fin. «’ — Arc. « Cosin. «))

3-
Men det er ikke med disse Hastigheder at Modstanden selv 

bevæges; thi det er ikke i Kredsbuer, men i Kredsens Diame
ter, den bevæger sig, og jeg maae endnu bestemme, hvorledes 
disse Bevægelser cre afhængige fra hinanden. Lad være i

“ «, AR ~ «, saa er altid
Q7 zzz d u zzz Q2?. Rr ~ fin. a da.

d~U =22 Cos. a daz
” Cosin «d«2

D 2

— — © (0,1347988...)
i O zzz Z(/2 «— S) (fin. « T fin. «’ — Arc. a Cosin. «))

— AZ(/2 --- £). 0,2695977.)
i B ~ ^(x2 * * * — fin. « 4” å fin. «’ — Arc. a Cosin. «))

= z7^2 — £). 0,1347988...) 
i Q —

4“ fin. “dda-og



tfersom d'da ~ o. Men i Fald enten Modstanden eller Kraften,, 
eller begge ere Functioner af Hastigheden, saa er ei heller dd» 
zzz o; men dog under alle Omstændigheder

du zzz fin. adx
hvor « rilkiendegiver den Vei, som giennemlobes af Modstanden 
i Retning af den vertikale Diameter AB-, medens Krumtappen 
giennemlobcr Vinkelen ACR ~ <#.

. dtx.
Sæt nn Krumtappens Hastighed ~ v —' —, og den dertil

hörende Hastighed af Modstanden i Retning AC saa er
denne Hastigheds Forandring

dzu
zzz dc zzz ----  = fin. a d^a. -4- Cosin. ada*

dt ~
ZZZ fin. adv + V Cosin. ada 

c ~ Const. 4- v fin- a
og da c —— o, naar fin. « ~ o, saa er ogsaa Const. zzz o, og 

c ---  V fin. a.
Herefter er Modstandens sande Hastighed ved Krumtappens 

forskiellige Stillinger
i A ~ v fin. o ~ o
i M zzz v. fin. « zz /. 0,7071...
i TV — v. fin. i riz — £). 0,1347988.)
i O zzz v. fin.fi -f-«) — 0,7071... °>2695977. •)
i B — v. fin. 2 ” o.

Da j" nödvendig er större end X). 0,2695..., saa cr og- 
Z(x® — £)• o,i3479..)> fösgelig > 0,7071.. \ j-; og
Hastigheden er större i TV, end ÆT og O, fölgelig större end 
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paa noget andet Sted. I A og B er den “ o, hvorom jeg ikke 
heller kan giöre mig en anden Forestilling, da Bevægelsen bliver 
retrograd paa disse Steder, og fölgelig, for at blive negativ fra 
positiv, som den var, eller omvendt, maae gaae igiennem o.

Heraf seer man nu, at Modstandens Hastighed er tiltagen
de fra A til Cy og aftagende fra C til By dog saaledes, at hiin 
Acceleration folger en anden Lov end denne Retardation, end- 
skiöndt Begyndelse og Ende ved begge er = o. Disse ere da 
egentlig de særegne Forandringer, som ere forbundne med Bevæ
gelsen formedelst en Krumtap.

4-
For at kiende denne Bevægelse fuldkommen, maae man 

endnu' bestemme /. Dette kan nok skee ved een af de forrige 
Formeler; thi man kan lade Bevægelsen begynde hvor man vil 
paa de Steder, hvor den er muelig, d. e. hvor der er Accelera
tion, og tage Integralet saaledes at Const. ~ o. Men dette Ar- 
beide bliver ufuldstændigt, da den bevægende Kraft her, som 
ved alle Maskiner, i Begyndelsen virker med en större Overvægt 
og fölgelig foraarsager en större Acceleration, som lader sig van
skelig bestemme. Man behöver ikke heller at indlade sig heri; 
thi naar Kræfterne, som anbringes ved Krumtappen, ere givne 
saa kan Indretningen altid giöres saaledes, at Hastigheden paa 
hvilket som helst Sted, er af en given Störreise. Der maae 
nemlig altid findes eet Sted, eller der maae være een Stilling af 
Krumtappen, hvor

tR 2= t>P.
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•mar den bevægende Kraft zu P, har den Hastighed zu &, me
dens Modstanden zu R antager Hastigheden zu c> og da £ zu 
V. tin. »

ß Psaa er: v ~ - ----- • -
fin.' ct> R

hvilket Udtryk altid giver een af de, forekommende Størrelser, 
naar de övrige ere bekiendte.

5
Sætter man nu / mz v, naar fin. <a zu 0,7.071 ♦ og

endvidere: $ zu e, j; saa giver
r R R

e ~ fin. ~ 0,7071..., X -p

Maskinens Indretning.

Sæt f. Ex. at Krumtappen staaer i Forbindelse med et Vandhiul, 
hvis Radius indtil Stödets Middelpunkt, (eller ved Overfalds - Hiul, 
Radius af den zzz centriske Linie i den vandholdende Bue) — r, 
og at derved tillige er anbragt et, eller flere Mellem-Hiul, som 

n
give det Forhold ~J saaledes at n er .relativ til Hiulet op- m 

m a
til Krumtappen, saa bliver:

e: i zu n. r : m.g

■ttl 1
sg deraf haves -tf uz — R~— R, og

n. r e,ç

S ~ 1 _€
e R 0,7071... J3> 
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livor B er det dynamiske Moment af de Masser^ som sættes til
lige i Bevægelse.-

Ved Hielp af disse Udtryk kan enhver Maskine, hvorved 
der findes en Krumtap, anordnes säaledes, som Hensigten, og 
Omstændighederne, eller de givne Vilkaar kræve,

Endelig kan man forlange at vide, hvad Tiid der behoves 
for at fore en given Modstand igiennem Diametret! AB. Den 

' findes af den almindelige Formel '
du 

dt ~— saaledes,- 
c

i° Naar Modstanden er i P, eller Krumtappen i den Stilling CÆf; 
vaa er den sidstes Hastighed — r, og c ~~ r. fin. «: derfor her 

p du f¡ fin. a da
' dt ~ -..\~ — »■ —_------- -

r. fim « x fin» a

s

t‘ ~ Conjf. + —Arc. tf
j

og da t forsvinder tillige med a, saa er Const, zzr o.
2° Naar Krumtappen staaer horizontal, og fölgelig Modstanden 
er i C; saa er c — vj og

dt ~ —— dtt
— V
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her er nu u zz i — Cosin. (« + y)
du zz fin. (a 4- y) ^ (« + y)

0
dl ZZ Z—, fin. (a 4« /) rf (a y)

V

r zz Const. — Cosin. (a, 4“ y)
V

sæt her y zz o, saa er r zzz i, og

Const, zz t 4-------Cosin. a
V

P
f zz t 4" ---- (Cosin. « — Cosin (« 4" y))

V

Naar nu y zz (i — «); saa er Cosin (« 4“ y) — Cosin i — o, og
A •

t ~ t 4- ——. Cosin. »
V

Arc. a Cosin. o x .
s i^s*  — 5?. 0,1347...)/ ?

30 Naar Modstanden er i Z) eller Krumtappen staaer som CO, hvor 
dennes Hastighed er zz v zz t^s*  — 0,2695...) og c zz
v. fin. (1 4~ *)

• F
da er : i* ---- du zz —---- ------ ----- -. du

c v. fin. (1 4- *)
her er: du zz fin. (1 4" a) ¿ C1 ”t*  *)

dr' zz . d (1 4" •)vSKI fej \
A

/. ~ Const. 4" — • Arc. (i 4~ •)
v

sæt « zz 0; saa er »' zz r, og
i

0
Const. — T — — Are. xv
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fölgelig: = «• + —> (Ave. (i +,) — Arc. i)
/

zzz r 4—— Arc. «
.V

(Are. « Cosin. « Arc. « \
X K(x2—£>.0,1347...)^ X(x* — £). 0,2695...)/f 

4° Naar endelig Modstanden beånder sig i B, da er
p du 

dT= —V
p

og man har: T zzz d 4-------Arc. a

Den Tid, som Modstanden tilbringer paa Bevægelsen igienneni 
Diametren AB er derfor ~

Cosin. »4------------------------ 4-
^(x2 — £). 0,1'347 ..)

4-

Arc. «
^{f1—£>.0,2595«.)

7-

Hertil föier jeg folgende Anmærkninger:
Af de Udtryk, som angive Hastigheden (2 & 3) er det 

tydeligt, at den paa ingen Maade kan blive uniform. Var dette 
endog nrueligt for Krumtappen, saa maatte dog Modstandens Be
vægelse i Retning af Diametren blive foranderlig, da den nod- 
▼endig maae blive ~ o ved Enderne A^B, af Diametren, og 
derfor bestandig tiltage indtil det Sted, hvor den bliver störst, 
eller, fra dette aftage til Null.

PU SW. Skr, VI Did. J Htfn 1809. E
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Ihvorvel nu denne Mangel i Uniformiteten ikke kan aldeles 
æfhielpes, saa kan man dbg formindske- dens Indflydelse i det 
mindste paa Bevægelsen af den, af Kraften angrebne Punkt. Thi 
denne Punkts Hastighed staffer altid i et rationalt Forhold til 
Krumtappens Hastighed, og kan f. Ex. udtrykkes ved pp.v, eller 
ogsaa som for (5) ved e. U, hvoraf folger, at det, som kan 
skee til at befordre Krumtappens. Uniformitet, tillige er giort for 
den eensformige Bevægelse af den, af den bevægende Kraft an
grebne Punkt. Og nu seer man, ved at betragte de Udtryk» 
som angive Krumtappens Hastighed, at den forandrer sig des min
dre jo mindre den Deel kan blive, som er foröger med S3, eller 
jo mindre 33 selv kan blive. Kunde S3 blive saa liden, at 
53.0,1347.... var at ansee som intet imod .r=, saa-var Hastighe
den i. N ~ /z(.r2 — S3. 0,1347...) — r °g Bevægelsen fra M 
lil N saa godt som uniform. Hastigheden i 0, som er 
~— fV2 — 53. 0,-2695,.) var' da kun lidet mindre end r og For
andringen i Bevægelsen fra N til O, og fra O til .5,. hvor Ha
stigheden igien er — S). 0,1347...). — /, ubetydelig.
Kunde det bringes derhen, saa var saa meget vundet, at den
bevægende Krafts Hastighed blev saa nær eensformig, hvilket især 
bliver vigtigt, naar denne Kraft er anbragt ved et Vand-Hiuh 

Efter det forrige er “
♦
og fölgelig bliver 53 mindre,

S ' B fin;. ‘ B 
jo mindre Krumtappens Længde

m p, jo mindre Modstanden J?, og jo mindre Kraften zzz P, 
«Iler jo större det dynamiske Moment af de bevægede Masser 
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izz 7?, óg jo «torre /, d. ft. Forholdet af Koftens Hastighed 
ril Modstandens er.

Herpaa grunder sig Tanken om, og Nytten af de saa kaldte 
Sving-Hiul. Thi naar det ivrige, som bestemmer Mechanismen, 
er givet, saa kan man altid endnu anbringe en Masse ved hvis 
Moment B bliver större, og man kan angive denne Masses for
nødne Störreise, under det Vilkaar, at Forandringen af Krumtap
pens Hastighed skal blive inden givne Grændser»

Sæt f. Ex» at i folge denne sidste Bestemmelse maatte være, 
iö zzr a, altsaa

. 4^.e’ R
* —" f '* B

fremdeles at f, i?, r, ere givne, og man forlanger at vide, 
hvilken Tykkelse Vand-Hiulets Krandse maae have,, for at give 
B den fornödne Quantiret«

Lad være Krandsens ydre Radius ~ Ä, dens indre ~ t, 
og Tykkelse = <; saa er det dynamiske Moment af tyende, til 
et Hiul hörende Krandse —

— (ä4 — v4M
De övrige, tilligemed i Bevægelse satte Massers dynamiske Mo
menter kalder jeg — C ; saa er

B = C + (Ä*  — t4) *d.
n.. r n Ä -J- r

videre er: ¿ ~ ----- — —•--------w, f m 2. j
E 2



og naar nu Vægten af i Kub. Fod Træ, hvoraf Krandseue og de 
øvrige Masser bestaac er ~ >i,' saa faaer man-

__ ______________ ■ s-g- e*  ”>■ R______________
£>— (*.  d. (S*  — tt). (S' + r) + C (S + r))».*  

hvoraf man finder Krandsenes Tykkelse

d
8. ot. p4 7?.

a. n. i]. (5t 4- rj

Denne Oplosning, er noget lettere end den, Hr. H. R. Langf- 
¿orf giver for det samme Spörgsmaal; — Handb. d. March. L. 
pag, 25. og Grumdi. d. ineoh, Wisf, pag. 385 — men den betræf- 
fer ogsaa kun eet af de simplere Tilfælder. Ikke heller er jeg 
saa forfængelig at troe, at have giort noget, som taalte en Sam
menligning med hiin berömte Lærers Arbeidcr jeg anförer dens 
Autoritet blot i den Hensigt, at bevise mine Præmissers Rigtighed, 
ved at sammenligne mine Resultater med hiins Læresætninger. 
Og ved denne Sammenligning vil det findes, at alt der, som 
Langsdorff udleder ved en ypperlig Analysis, ogsaa folger af de 
foranförte Æcpationer.

Man kunde opnaae den samme Hensigt, naar / kunde tages 
saa stor, at £>. 0,1347... saa godt som forsvandt imod J*.  Men 
denne Udvei er sielden at benytte, da Hastigheden tvertimod fol
det mesre er tor overskride en vis Grændsc. som f. Ex. ved 
Sugværker, Saugmöller o. fl. Dette giver endnu Anledning til 
en anden Anmærkning over den Maade, hvorpaa Indretningen 
kan træffes, naar den störste Hastighed, som Modstanden efter 
sin Natur tör antage» gives.



Er dette at tage i den strengeste Forstand, saaledes nemlig, 
at Modstandens Hastighed intet Öieblik tör være större end den 
foreskrevne, da bestemmes Værdien af x formedelst den Formel, 
som angiver Modstandens Hastighed paa det Sted, hvor den et 
störst, nemlig i N. Naar den givne störste Hastighed er f. Er. 
rz u, saa har man

/ — + S). 0,1347...)
Kræver man derimod blot, at Hastigheden, hvormed Rad. AC 
eller Diam. AB, giennemlöbes, bliver inden den givne Grænd- 
se, saa finder man x af denÆquation, som giver Tiden r eller 71

Til Afkortning sætter jeg deri 0,13479,.

eller T =da

7
a

(naar man nemlig

i 
i° — 

u

7’ °s

saa faaes heraf i förste Tilfælde, J

p
efter der forudsatte Vilkaar skal være t ~ — 5u

2 0—-•) folgelig
u

e_____________ i

4* 1 )
o

Og 2° ---U 4- ~ a____
/ /{.i +1 ) 3 4". 2 y

3 3 ~3~

sætter Arc. a ~ o; Cosin. * zz r) 

—■ (41 + 7) + °')*

s
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Hidril har jeg forudsat, At Intensiteterne P og 7? ere 
uforanderlige, en Forudsætning, som dog ikke altid kan tillades., 
Saaledcs er f- Ex. P en Function af Hastigheden naar den bevæ
gende Kraft er anbragt ved et Vand-Hiul, for saavidt dette be
væges ved Vandets Stod. Ogsaa Modstanden kan være af den Art, 
at R bliver en Function af Hastigheden (saaledes som det f. Ex. 
er ved Saugmöller) og under disse Omstændigheder vil de forrige 
Opgaver modtage Modificationer, som jeg söger, om mueligt, 
at bestemme, '

En almindelig Form af de Functioner,’ som kunne udtryk
ke Intensiteterne, lader sig maaskee ikke saa let angive, og om 
saa var, vilde dens Brug formodentlig fore paa indviklede Reg
ninger, hvoraf Nytten kunde være uvis. Derfor vil jeg tillade 
mig, at holde mig til et bestemt Tilfælde, saa meget mere, soni 
det ikke cr af de simpelste, og dette hele Arbeide egentlig er 
blevet til i Anledning af samme.

’ • t V
Lad altsaa Modstanden være et Saugblad, anordnet paa dei> 

bekiendçe Maade til at skære Bielker eller Planker, og lad Sau
gen drives ved et Vand-Hiul formedelst en Krumtap.



Jeg haaber ved en anden god Ledighed at könne bevise baade 
rheoretisk og af Erfaringen, at Modstanden af en Saug, hvis Ha« 
stighed ~ r, er zzz

Æ — 51 — Q5. £*
Sætter man nu Vamd-Hiulets Rad: indtil Stedets Middel

punkt zrzz r; Profilet af Hiulets Kasser eller Skuffer — q-. -den 
vandholdende Bues Længde zzz /; Hiulets Hastighed ~— v; det 
tilstrômmençle Vands Mellem-Hastighed ~ o; Vægten af i Kub. 
Fod Vand ~ saa er

hvor n ~ 2 i en ubegrændset Ström, ellers — 1.

Dette Udtryk indeholder ikke de Modifications!*,  som den 
finere Theorie angiver, fordi de her ere overflødige, da man 
kan, og fölgelig bör giöre Indretningen saaledes, at P er con
stant, eller dog kan ansees som saa. Det samme kan, efter 
det forhen anførte ikke finde Sred ved Modstanden, og derfor 
bliver det vel tilladt at indføre P som bestandig, men tillige nød
vendigt, at udtrykke R ved en Function af c.

Ï den forrige Different. Formel (1.) for Hastigheden vil 
man nu maatte skrive: v. r, \). P. isteden for i)A} og m. y. 
(51 — 05 f3) isreden for y A, hvorved man erholder .

udu — ——(«i. P (51 — — «• r. p. P]yz dr.n. r, Jj.
. .

og da c — u. y

vdu — —- (m, ( (51 — 05 «’ y’) y — ». r. p. P) ys. drTí» T• x/ø

I
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Men dette Udtryk lader sig vanskelig, eller slet ikke in
tegrere- Havde man ^ y2 u2 for yz uz > saa lod de forander
lige Störrelser sig separere, endskiöndt Regningen bliver meget 
vidtløftig. Istedcn for at sætte denne herhid, troer jeg, at 
torde antage uy vy saaledes, at v er den Hastighed, Krum
tappen har i TV, hvilken omtrent holder Midten imellem Hastighe
derne i M og O. Man seer, at man ikke kan feile meget ved 
denne Substitution , som lader sig forsvare, ligesom det er for
svarligt, at man f. Ex. sætter rfx zzz i eller ~ Const, hvilket som 
bekiendr skeer ved Integrationer formedelst Newtonf Parallelogram.

Tillades mig denne Substitution, saa er:

(rø. e — tn, ç. Q5. vz y6 — n. r. t). P y*\  df
n.r.B J '

Ved at sætte igien y2 ~ i — x2, seer man strax, at Integra
let heraf findes paa samme Maade som forhen

— Const.[w.f. 51.—jx’) —-m. f. 03. v3. x’
Z(i — x2) — «. r. P. p. (f Arc. z 4~ ¿ fin. a z)]

For AP ~ y; NM ~ a; fölgelig i — p = fin. *,  og frem
deles for X — (i — y); u ~ s bliver
Const. — fs — [w. f. 01. (fin. a — t fin. «*)  — tn. ç. 55. tPfa Arc. «
-|-(Hfin.«— I fin. a’4- i fin. A*).Cosin.  «)—r. P. p.(£ Arc. «-f- ¿ fin. 2®)] 
Sættes nu x zzz o; saa er:
«=—ja — (fin.®— I fin.«’)—-rø.?03.v’ (& Arc.«4-(Hfin. «

— J fin. «’ -J- i fin. «’) Cosin. — w. r. P. p.(| Arc. a 4- ¿ fin. z «)] 
hvilket er Hastigheden i N

Her er fölgelig v ~ og man finder u af en kubisk Æquatioik 
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Mindre nöiagrig, men dog nöie nok og kortere findes Værdiea
af w lige ril af forstaaende Udtryk vedat taget/“ /z(r 2 £).o> 13479...)

Hvilken Vei man end vælger, saa er det dog klart, at 
Hastigheden i O ogsaa her findes ved at subtrahere fra sz det dob
belte af hvad der maatre subtraheres for samme i 2V; at Hastig
heden i B er lige saa stor som i N, og i Q zzz /.

Ogsaa her findes at være: fin. a “ Cosin. «, naar Bevæ
gelsen skal være periodisk uniform (a.) og i dette Tilfælde er Ha 
stigheden — tz.

i M “ /
i N ~ Z(j-2 — (F. [m. ç. fM. 0,5892558...— m. % X

i
Zfr*  — £). 0,1347 ..)’-0,788512... —«. r. P.0,45445..]) 

i O zz — 2. £v[w. e. 2!. 0.5892558...— w. fl. $ X
Ær2 — £>.0,1347..)’. 0,7885124.. . — ».r.P. 0,45445..]) 

i P =z lf{sz— (£. [m. f. 21. 0,5892558... — m. p. ® X
— ©.0,1347...)». 0,7885124,. — n.r.P. 0,45445..]) 

i Q — r.

9-
Modstandens Hastighed i Direction AB er ogsaa her, som 

forhen (3.)

I. c. = V. fin.

Hassigheden J findes her ligeledes som i (4,) ved at sætte 
hvad under alle Omstændigheder maae være eet Sted:

Fid. Sel. Skr. VI Deel, 1 Hafte I §09. F
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V. P = r. R = r. fin. a. R.
Her udtrykkes R og P ved Funktioner af j, hvorved man. 

erholder

(û C S \------- L_a a -j- / Y « q
z

e~ a. q. e
co- dette giver, naar man sætter------------------ —

* 2. >i. g. 5). fin. = 5

fin. «4

«

0 zz o
hvoraf man finder paa bekiendt Maade

II. X Z« G + Z(i G- go) + Z(f G - S(i G= - 
Tiden T er ogsaa her som forhen (6.)

III. f-- (o>785398
s ' + 0)7-5398: ..

v'
0,7853981 •+

V"

+ 0,7071068..
V'

)
hvor jeg til Afkortning sætter Hastigheden i TV — rz; i O — v". 
Maskinens Indretning, cher f, finder man af No. II, naar x
antages bekiendt. Man faaer

*
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io.

Det forstaacndc indeholder, som jeg vover at smigre mig 
en Theorie af Krumtappen, hvorved man bliver nöiere bekiendt 
med dens Natur, og følgelig mere Herre over dens Virkning end 
hidtil har kunnet skec. Kundskab om det Défectueuse, som er 
forbunden med et Instrument eller en mechanisk Indretning, synes 
at kunne kræves af Theorien; men at den ogsaa skulde angive 
Complementer til Dcfectcrne, det kan vel ikke fordres. Imidler
tid være det mig her tilladt at fremsætte mine Tanker om Mue- 
ligheden af cn Forbedring.

Bevægelsens uundgaaclige Foranderlighed, og den deraf fly
dende nødvendige Overvægt, ere de Omstændigheder, hvorved 
den mechaniske Effect formindskes ved saadanne Maskiner, som 
ere satte i Bevægelse ved cn Krumtap: heraf dependerer da In
strumentets Pcrfcctibilitet.

Den Kraft, som anbriges ved Krumtappen, maae efter det for
rige være — 3?. fin. » zzr 0,7071... X naar en Modstand — 

2L. R skal sættes i Bevægelse. Det kommer da an paa, om 
tf

' 2
det Forhold; 0,707106.♦.: ----- -— kan blive mindre.

3>I4I59

il.

Jeg sætter engang, at Punkten 1VÏ Fig. 3 ikke bevæges i 
en Kredsbue men i den elliptiske Amn, for at see, hvad
deraf kunde folge, naar Bevægelsens Lov endnu bliver den sam
me.

F 5
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I den sidste Forudsætning er her igtcn

Men nu er ds Differentialet af en elliptisk Bue, og det et 
ikke rationalt. Her hielper jeg mig saaledest jeg sætter ACM — ß 
og CP zz X (at begynde ved C), og fremdeles AC~ a, Cn~b* r 
da err

Pm — -—. tang. ß. x zz. 5. fin. Æ d
CP zz x ~ a. Cosin. ß

folgeligr dPms zz
Z»4 fin. 2 ßz

4. Pm*
dßs

dCP~ zz a-t fin. ß~ d ßs

d s*  zz dPm- -f- d CPz zz
¿4. fin. 2 ß- 4- 4 as. b~.

4. bz fin. ßz
fin. S4 
------- dßa

ds zz dß. P\fr Cosin. ß~. -J- fin. ß‘)
og da a. Cosin. ß zz CP zz x; a fin. ß zz P M — y (Coordí
nateme i Kredsen) saa er

ds
2 a*

Den irrationale Ded angiver jeg ved en Rad, og faaer da 
nab* * 3\a*-b zy 6 \

dßl 1-------------- xz — ------- -i-x* ———Lx —... 1
X 2 0« 4 o4 2.4.Í.0» J

Herefter skriver jeg i Grundformelen,— u isteden for o.
• \ ' a J 3

da Aplícateme PM,. Pm, sig forholde zz a:5, og sætter 
<r — b*----- -----  zz p*  Da er.

a*
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2. g. a4. A'--- ■■ ■* — •
J? (y — p)ÿ* dr

og nu höre x> y, igien til Kredsen AMJB.

4^ a b3 A 
n — €, da cr

Jeg sætter

«- zz Const. + Or [(r — (t + f ppc- 4“ I (1 ? —*•  i p*)  x*}x
— p (f Arc. x -J- ¿ fin. 2 x)¿- Ip p(f Arc. x — f x — x~)

— i)tlp— 3^a)-(|Aic. x — (i *»  + V x) ^(1 —xs)] 
u=~ Const. 4~ C [(1 — i (t + ¿ /j)xs-4~ < (f P' — i P2) x4)x
— 1 V ((4 — (X 4" « P^P- Arc. x 4- (1 — I p} fin. 2 x

— (Ip — 4 P^-C* 3 4- | x)^(i — **))]  
Sættes nu igien AP zzz p, MN — «, og for x z=z (1 — £), 
u zzz r; saa er*
Const. — @[(1 — i (1 + i pï fin. «2 4~ l (1 P — lP£>) fin. a4) fin.
— ¿ Cosin. « (( 4 — (i P 4- I 7?a) Arc. * 4“ G — 1/0 fin. 2 « — (it?

— i p-'} (fin. «3 4" i fi°- a) Cosn. «)] 
og dette giver, naar x zzr o, Hastigheden i n =r
«" ~ js •— (£. [(1 ~ i G + lp') fin- a~ 4" < (i ? — 4P a) fin. a4)fin.a 

—- 3 Cosin. a. ((4 — (I p 4“ v P6) Arc. a 4~ (1 — f />)fin 2 a — p
— i?a)-(fin «’ 4" « fin. «)Cosin. a)].

Tí.
Det cr uden Tvivl overflødigt at beregne udforlig, hvad 

desuden folger af Analogien med det Forrige (1 og 8), at nemlig 
ved den videre Bevægelse efter samme Lov, Hastigheden i o er — 
i® zz /*  — 2 S [(i — i (1 4“ 1 p) fin. a 4” I (1 P — 4 j»2) fin. »4)fin. « 

— 4 Cosin. « (4 4~ «.)]
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Medens Bevægelsen fra o til B, hvori Retardationen er 
gaacn over i en Acceleration efter samme Lov, kan Hastigheden 
dog udtrykkes paa samme Maadc, naar man kun bemærker, at 
saaledes som den for Bevægelsen igiennem mno udrryktcs ved Li
nier i Kredsen, hvis Radius AC — nu derimod for Be
vægelsen igiennem oBq maae udtrykkes ved Linier i Kredsen, 
hvis Radius zzz Cn zz 5. Man behover kun ar dreie Figuren, 
saa at nC bliver lodret, for at see, at Hastigheden da angives ved 
de samme Stykker i K.icdsen anb, hvorved de for udtryktes i 
Kredsen A NB, Fig. 4.

Med denne Forandring faaer man

heraf finder man Hastigheden i q, naar —-—

V- 2 +17-0Cos. «2 -f-f (f p —¿ p2) Cos.«4) Cos. „
— i Cos. a ((4 — G p — (i p + i p~). Arc. (1 — a) 4- 
(1 — f /;)fin, 2 (1 — O Ø/j —i^2).(Cos.«*-f-  1 Cos. «fin. «)] 

Skal nu Bevægelsen ogsaa her være periodisk uniform r da 
nnaae være v2 — j-2, fölgelig, naar (r — a) ~ ß

Cosin. a ~ g. fin. ß ~ G fin. <?.

A
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Men 
den Kreds,

¿4

n4 -f- b4 — fin. 3

Buerne « og p höre til Kredsen, hvis Radius ~ n. I 
hvis Rad. — b höre disse Buers finus til Buer —

(« — y) eller — (ß -f- y) saaledes at fin. (ß 4- y) zzz — fin, 3

f—— >
\u4 4- ¿ V og denne fin.

holdet af Kraften til Modstanden

söger man for at bestemme For-

Anmærkning. Naar a — alrsaa Ellipsen gaaer over til

en Kreds, saa bliver fin. P — = fin. a

ligesom för, (2.) og dette tiener her til at bevise den for- 
sraaende Regnings Rigtighed.

Men hermed er det egentlige Forhold af Kraften til Mod
standen endnu ikke fuldkommen bestemt. Thi Hensigten af den 
her fremsatte Analysis var, at reducere Bevægelsen i den elliptiske 
Bue paa Bevægelsen i en Kredsbue, hvis Rad. — n, men hvis Læng
de er — <?> ikke—«-. Skal nu dette blive sandt, saa maae Punkten M 
foruden Bevægelsen efter Buen, endnu tillige meddeles en anden, i Ret- 
ningÆbn', hvortil behoves enKrafr, som forestilles vedÆ7w', saa atÆW—

<1

*------- fin. (P 4~ r); Og nu er den forenede Kraft,
a

ger Æ2 i den elliptiske Bue Amn
f .Cl — b\ „ 

som bevæ-
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J3-
a

Dette Udtryk, som man seer at variere med Forholdet — 

tilkiendegiver nu Kraften, eller egentlig (hvad dog er overflødigt 
ct erindre) Forholdet af den, v.ed Krumtappen fornødne Kraft til 
don, som vilde være fornoden, dersom Modstanden stedse be
fandt sig i een Afstand fra Bevægelses - Axen, hvilken Afstand 
antages ~ i.

ved den elliptiske

Krumtap
2. a

Kraft

V

• • •

p*  x*

/ <\

X. ’

(I - i i *a -

Lad
a

- F)- = g - 5)-

— J. 0,60921... — 0,81228...
Den elliptiske Bues Længde er =
/lir fdß (1 — 3 p x2 — 5 p' x4 — /i

3. 5. s  r ----------—----- p4 X*  — .. .) — f ---------- ;
2. 4. 6. 8« 1 —x~

T 2 i _ I I'X x6S I X *-- jx. 7 29 •*
nu er

Zrxdi).
\ O4+ q

dette Forhold, være;

1; saa er

Sætter man den elliptiske Peripherie — ¿7, saa er Modstan- 

den i samme Forstand — —> og derfor er
y

“ ;' Fy M
Modsrand zzr 2 — —\

nu,- for at faae et tydeligere Begreb om

Z’—----
81 4“ i<5

j
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Arc. ß + tV x — Xs)

10 : 9,45

— •- — — ïirfï4» ¿4 Arc. p 4" tit4« (<s x* -f- <s **

—'■- ■ ■■ ' ' ■■■■ ' » **— ■■ ». ' ■ 
£ ZZ2 (i   (tj 4“ siffä 4" HffÍ7á))ArC. P 4* (ff? X 4" Täff («X* 

4- ff •*■) 4* TTtls («ff X» 4" «Î *’ 4" ¿I *)) --- **)
eg for X =zz 0, er den elliptiske-Quadrant zrz: 
•S’ “ (x —* (77 4* ïHî 4- tHsj«)) Arc. p

C 77760 4- 16200 4- 1875\ r ,
X — -------- -------------------------- —0,828823... X i^.a.

55987a y
Den halve elliptiske Peripherie bliver derfor zzz f q —

2. a 2
2,60383... X fl> °S nu er:-----— ——7T~ ~ °>768io....q 2,6038...
Saaledes bliver ved den elliptiske Krumtap:

Kraft : Modstand ~ 0,81228... : 0,7681.. 
hvorimod man har ved den sædvanlige Krumtap:

Kraft : Modstand zzz 0,707106... : 0,637... ~ 10 : 9
Heraf synes det da beviist, at der behoves betydelig min- 

dre Kraft ved den Elliptiske Krumtap, end ved den sædvanlige 
a

Kredsformige, og videre: at Forholdet — kan tages saaledes, 
b

at næsten ingen Overvægt behoves. Thi jo mindre b bliver imod 
o, jo mindre bliver ogsaa Ellipsens Peripherie, og jo stö^re £ol- 

gelíg Quotienten —} hvorimod (2 — —). -7—7777 ) aftager.q a \a ¿ y
Vid. Sel. Skr. VI Deel. 1 Hafte 1809. G

+ ¿4 x) t^i — x* 2 * * *)
Xs dx

-f-J- -c = - • ••• + '••4« — >■)

, x t dx

dx
— t/« / Arc. p 4- //« (i X1 4- i x) Z(i — *«)

X« dx
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Anmærkning,. Förcnd jeg nu gaaer videre, være det mig til
ladt ar indfore her en Anmærkning, som jeg glemte ar giorc 
paa sit Sted, og som betræffer det, (ir.) meddelte Diffe
rential af elliptiske Buer. Dette Udtryk har jeg ikke 
fund:t paa noget andet Sted, men selv udledct det paa 
den fremsatte Maade, og denne Omstændighed kan vist 
ikke tiene til sammes Anbefaling. Men jeg synes dog, 
ar Raden falder hastig nok sammen, des hastigere, jo 

n
mindre Forholdet —— eller jo mere b nærmer sig i Vær- 

b
die til a og jo mindre x er, saa at Quadranten finde« me
get nöie af faa Leed , hvormed Arc. ß zzz fr er multipli
ceret. I det, her beregnede Exempel, har jeg kun brugt 
tre Leed, hvoraf det tredie omtrent udgiorde Arc. ß, 

a 3
endskiöndt Forholdet — zzz ---- endnu er stort. Ikke

b s
blot Meridianens Peripherie, men ogsaa» mindre Dele af 
Quadranten synes at kunne findes kortere paa denne Maa
de end ved den Rad, hvoraf man sædvanlig betjener sig, 
og som, hvis jeg ikke feiler, er angiven af Stone (S &f 
the inverse method of fiuxions — Newt, opuse.} Men det
te er dog ikke, hvad jeg synes at være det meest inte
ressante: jeg mener at finde en Sammenhæng, af den 
elliptiske og Kreds-Bue, som igien opliver et svagt Haab 
til Ellipsens Rectification i det mindste ved Kredsbuer.

14.
Naar det nu er fordeelagtigt, at bruge elliptiske Krumtap

per, saa vil (Tet komme an paa-, om en saadan Indretning kan- 
'angives, hvorved den tilsigtede Fordeel opnaaes.

Iblandt de flere Angivelser, som ril den Ende lade siggiöre, 
.synes den folgend«, især for Simplicitetens Skyld at fortiene no- 

» / O i ï A l. J I" ' ’i ' j 



gen Opmærksomhed. ACD, er Krumtappen, som et sût saaledes 
pai den ¿^kantede Axe C, at den er bevægelig frem og tilbage 
paa samme Axe, hvortil Krumtappen er udskaaren fra D til JC 
Ved Enden D‘ befiiidcr sig en liden Valse, bevægelig paa en Axe, 

■«om er befæstet lodret paa Krumtappen, og denne Valse gaaer i. 
Kanalen FDEGHy hvorved Krumtappen skydes tilbage fra C til AT, 
efter som den dreies fra A imod B, formedelst Axens Omdrej
ning. Saalcdes befinder sig A, efter at have giennemlöbet Qua
dranten, ikke i B, men i B', hvilket jeg troer Figuren viser 
tydelig. D'E og D'F ere Kredsstykker:

*5«
Denne Indretning giver Anledning til tvende Betragtninger: 

P Det er klart, at den samme Kraft, som udfordres, naar 
Krumtappen naser indtil 2?, ikke behöves, naar den kun gaaer til 
B‘. I förste Tilfælde behöves en Kraft = 0,707 t... for at 
overvinde en Modstand “ 0,637...; i andet Fald bevæger Kraf
ten ~ 0,81228... en Modstand zzz 0,7681..., eller en Kraft 

0,81228... X 0,637...
zzz. ---------------------------------~ 0,6736... er tilstrækkelig at be-

0,76g i...
væge Modstanden zzz 0,637... Men desuden befinder Modstanden 
sig i en Afstand fra Bevægelses-Axen, i försse Tilfælde zzz u; i 
andet derimod zzr b* saa at der behöves, for at bevæge den 
samme Modstand paa samme Maade, i förste Tilfælde =0,7071.^ 

i andet derimod “ 0,6736... X b. Fölgelig hehöves 
,  ....1,, , .  , 0,6736.. % b R*ved den elliptiske Krumtap kun den Deel ---------- ---------------5

0,7071.. X a R 
af den Kraft, som maae anvendes ved den kredsformige, og 

a
denne Fordeel kunde blive betydeligere, naar Forholdet —blev 

b
storre. •

20 Men derimod kan man ikke sætte R “ R'; thi foru
den den egentlige Last R) foraarsages her en dobbelt Friction;

G 2



5*

som ikke har Sted ved den sædvanlige Krumtap; nemlig baade 
ved Axen C, medens Krumtappen skydes frem eller tilbage» cg 
i Kanalen FDE, formedelst Bevægelsen af Valsen 2?, og disse
Frictioner ere saa betydelige, at de 
oin mueligt, angives.

Fig. 6 PCp er Krumtappen, 
zrz P, hvis Direction og Stórrelse

bör videre undersoges, og

og ved P virker en Kraft 
forestilles ved PQ. Man

og at det er

PMC er

R

seer tydelig, at i denne Stilling af Krumtappen den Deel af Kraf- 
PP r> ten PQ, som virker lodret paa PC er = ——. P, 

denne Deel, som foraarsager Pression paa C.
Formedelst Liigheden af Trianglerne PRQ GQ 

RP ; PQ — MP : CP 
r. RP „ >P „ yfdgebg —. R _ çp-R—

Medens nu P bevæges fra P til S, gaaer Krumtappen tillige 
tilbage saa meget som PT ~ ts, og dette Stykke er den Vei, 
som vel maatre tilskrives Frictionen ved C. Lad derfor være CP

Coefficient

Axe ~

) X2) ¡S\b*  p xa); (naar igien

*•- — - . . px dx .f =------ -- ------ ) og¿»=^ 4. —. Fremdeles sætter jeg

Abscissen zzz y, hvorved forstaaes a — i; og saaledes faaer man, 
naar man tager ds af det forrige (n og 13)

zzz z, saa er PT ~ ts ~ dz‘> PS = ds; Frictionens 
y dz

'— saa er Frictionen zzzz F‘ — •—Z <p R.
— ’ Z ds

dz
= 9-y-R'17

Naar nu Ps er en elliptisk Bue; hvis halve store 
Z bi 

halve liden Axe; ~ 3; saa er: y —

b»
z =: S(b~ -b (1 ---------

ax
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ç. 7?•••)■

. <?. R.

men og- 
Virkning,

og tager

da

den bliver störst, d. c. naar X =

f. Man har

5»

(i ---- 7a ---- TÜ3 ----  •••)

” 0,16042... X R-
Her tages b = 1, fordi a = x, men Æquationens Dan

nelse giver, at man ligesaavel kunde tage ¿ “ 2.
At <p ~ 1 og ikke — f, troer jeg at kunne forsvares*  

deels af Erfaringen, som ikkun giver q> = i naar Fladerne ere 
glatte, hvilket her ikke gandske kan antages, og deels deraf, at 
det altid er raadeligt, Tt beregne deslige Hindringer heller for 
store end for smaae.

altsaa p — og ø

2. f. i- /((i — i)-(i -
---  4« ai Î7

—à X• •

F — -------- .WJ-------_------------------------------- * &
7(b~ 4- aa p. x2).(i — å PI*  — * P~ X — •••)
Man seer, at F forandrer sig med y, og bliver ~ o; x°. 

n ar x — 1 ; og 20 naar x — 0 i begge som det bör at være, 
thi naar CP er enten vertikal eller horizontal, saa har ingen sky
dende Bevægelse ved C Sted, fölgelig heller ingen Friction.

Nu vil jeg beregne denne Friction for den Stilling af Krum
tappen , hvor 
• • a — 1 igien— — 1,

b

~ a 4- — i — *P*  f —
— p' p

•••)
Ikke blot Kraften R foraarsager Pression ved C, 

saa Kraften P, som stræber at dreie Axen, har samme
og den, deraf foranledigede Friction kan sættes Hig den forrige, 
saa at den hele Friction ved C cr zzz

2. b. p. p. /^((i — y).(i — Xs)) 

F ~ + <. i).(. -
±9

-1 T
2*  »• 4
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Imod Kanalen ps foraarsages en dobbelt Friction. Den for
ste bcvirkes opad imod den indre Flad: G1H Fig. 5, dcryed, 
ar Cp skydes tilbage, medens P bevæges imod r. Pressionen er 
da — rP, for hvilKet der vel er tilladt at skrive zll, for at 
reducere ak paa P, endskiöndr man ikke overalt har rP —~ zR. 
Men af denne Pression virker kun en Deel lodret, som jeg be
stemmer saaledes.

er fölgelig <naar

X

rr

' Forelöbig bemærker jeg,

tren af Kredsen eps zzzz 2 a ~

(« — b + my —m-
Stykke Cc —----------------—-—-

2 {a — b -f- m)
Lad nu den halve Diagonal

og Frictionens Coefficient — xp; fremdeles cCp — — pqr, og
den Deel af Kraften, som trykker lodret paa ps 
den hele Kraft udtrykkes ved pq')

“ rp — pq. fin.

fremdeles er Cc : cp — fin. y: fin. y zzz fin.

CM   ß X 
CP a * S

Z n ß y ~ R. —•
u » z 

hvori Kraft og Friction virke rrz in;

CM
CP

—— Ra. u

fölgelig fin. y “ — =
rp

derfor er rp ^>pcp fin.

Nu ere Distancerne fra C, 
og derfor Fiktionen opad —

a‘ *
Den anden Friction bevirkes nedad: Pressionen er her 

JL r
PQ Z * *

For Kortheds Skyld antager jeg, at den ydre Flade FDE, Fig. 6, 
hvorimod denne Pression udöves, er af samme Störrelsc som den

at naar Ce ~ m, saa er Diame- 
tnz —{a — b —|- tn}2
- O - i + « °s det

~ ß

af Axen være ~ u>Cp —



1. i. a s* 8>545 • • •
=z o,:4108a

Den hele Friction er derfor zz.
R + 8 + 8' — (0,16042... 4-0,141082...).H~ 0,301502..X -£•

16.
Ved den elliptiske Krumtap er Modstanden fölgelig

=; Wil + 0,3015 ) R naar den er zz o>^37..X^ ved den

<——)*)> «». z '

?>...

Værdien heraf vil jeg nu ogsaa angive i Tal for det Tilfælde da 

x = a> naar igien ----  = 1, og zzz f. Man faaer,
b

, i +(3 + ’ — 3)’ _ , 1 + 4 ,
• — * ----- —i—-------T — 4-—— — »

4_- = i 

4(44“^))^*

I- aff R

5 4- I — 2
. __  > <3 4- ' — 2)a— 1 _____

— a« - 5 4. j 3 ~ a’ 3

§ 4- “ ø : (3 4- i — Z(4 4“ f- ¿Q) 4" ^(1 —

R^(------ Î------ 4L Z(22i_)X
\ 8)545 -3*75  / 

• • • X R*

indre, eller at a, ß beholde’ samme Værdie. Naar da den hele 
Pression udtrykkes ved op, saa er den Deel, som virker lodret 
paa ps> her ~ yrø ~ op. Colin, n — op. — fin. >i2)

= oP. n

X
og Fricrionen nedad ~ —

z
Begge Frictioner tilsammen ere da —

/ ß. X X ß. X . \
s + S' =( —— + —-<4r - (——/) ). * *

\ a. J. Z a. M y
Her er nu: j — a 4- w — z og z ~ Z(y2 4*  x~^ ~ 4"/ZXÄ)

fölgcligi § 4- g' — C—----------»z/Aa "T---------

(a 4- m — y\b*  4" Px )) 
__ Pg Xs

. • a*-  (¿a 4- pxs)
^(b2 4“ p*  x*)



sædvanlåg« kredsformige. Til sammes Overvindelse befioVes en 
v r 0,9385... X 0,6736... __Kratt =----------------------------------- — 0,991645...

c,6 3
Og nu forholde sig Kræfterne ved begge Slags Krumtapper

— 0,991645... X b~ 0,707» 068... X «
— 0,66109... =0,7071068...

ved den ’elliptiske Krnmtap er da:
Kraft : Modstand = 0,66109 ... : 0,637... zzl 10 : 9,643 

Sammenlignes dette med det forhen (i3.)fundne Forhold, saa vi
ser det sig vel, at den nye tilkomne Friction absorberer 
den störste Deel af den Fordeel, som fremkommer af de fotskielli- 
ge Distancer a og 5, hvori Modstanden findes anbragt; men og- 
saa, at den ved den sædvanlige Krumtap nødvendige Overvægt 
desuagtet bliver næsten aldeles overflödig, en Fordeel som synes 
vigtig nok i Maskineriet.

Det synes mig at den Maade, hvorpaa jeg (14.) har fore- 
slaaet at indrette den elliptiske Krumtap, og som er forestillet ved 
en noget större Tegning Fig. 7., ikke har sönderlig Vanskelig
hed i Udøvelsen, hvilken dog vilde have meget væsentlige For
dele deraf. Thi foruden den Fordeel, som jeg i det forestaaen- 
de har sögt at bevise, har den elliptiske Krumtap endnu en an
den, gandske unægtelig deri, at Stangen J/TFig. 7 bliver min
dre skraa, eller Vinklen OMT (naar den er störst, d. c. naar 
Krumtappen staaer horizontal) bliver mindre, jo mindre Ellipsens 
liden Axe er. Det er bekiendt nok, hvor skadelig denne Vinkel 
er ved alle Maskiner, især ved Pumpe-Værker, ikke saavel for 
Tabet af Kraften, som foraarsages derved, endskïôndt dette ikke 
heller er at tilsidesærre, som for Maskinens Varighed, og at 
man derfor regner iblandt de smukkeste og nyttigste mechaniske 
Opfindelser den af Button saa kaldte — parallel motion. Det er 
mig da vel tilladr, at anføre denne Omstændighed i Faveur af 
mit Forslag, som jeg sluttelig önsker at rmaatte fortiene Anven
delse.
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