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Hydraulisk Maskine,

Underssgelse
ñf en ñfHerr von segner opfunden

ved 
ProfeiTor KR ATZEN S TEIN.

t Virkning og Modvirkning ere hinanden fuldkommen lige/ 
lader sig vel med faae Ord sige, men i adffillige forekom

mende Tilfcelde meget vanffelig forstaae eller forklare. Til Be- 
viis vil jeg anfere et af diste Tilfcelde. Det er bekiendt, at en Ka
non leber tilbage, naar den bliver aMudt. Da det antcendte Krudt 
udvider sig lige faa meget til Bunden af Kanonen, fom til den fore- 
ladte Kugle, faa feer man let, at Kanonen ligefaavel maae blive 
dreven tilbage, fom Kuglen fremad, og begge med en Hastighed, 
der er i den omvendte Forhold af Kanonens og Kuglens Tyngde. 
Man veed og, at Kuglens stsrfte Hastighed i Kanoner af den sted- 
vanlige Lcrngde foraarfages ved en Ladning, fom ikke fuldt veyer 
faa meget, fom den halve Kugle. Man ffulde altfaa formode, at 
Kanonens storste Tilbagelob ffulde erholdes ved famme Ladning. 
Men man finder denne Formodning modlagt ved Erfaringen, fom 
lcrrer, at Tilbagelobet stedfe formerer sig ved Ladningens Forogelfe. 
Dette Udfald er endnu ingm af de hemmelighedsfulde, hvis Aar- 
fag man ikke efter nogen Overlceg kunde indste. Man kan kuns 
overveye, at ved Krudtets efterhinanden paafolgende Antomdelfe 
ey allene den foreladte Kugle, men ogsaa det foreliggende uan- 
tccndte Krudt maae blive bortdrevet, hvilket ligefaavel, som Kug
len, foraarsager en Modvirkning imod Kanonens Bund. Herfor- 
uden ffeer endnu en Modvirkning ved Stedet af den udaf Krudtet
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udviklede og med en ftor Hastighed sig udbredende Luft imod den 
vdere Luft, som endog i ben Fald, hvor ingen Kugle er soreladt, 
foraarsager Kanonen et ikke liden Tilbagelå Naar man altfaa 
undlader deslige Overlag, saa kan num ler blive vildfaren, f. E. 
i foregaaeude Tilfalde kunde man med Sandsynlighed have sluttet: 
at eftersom Kanonens Tilbagelsb ved sproget Ladning ligeledes bli
ver forøget, og dette Tilbagelsb er en Folge af Kuglens Modvirk
ning, faa maae ogfaa Kuglen felv ved foreget Ladning tiltage i 
Hastighed. Man maae altsira ikke undre sig over, at man Ogfaa i 
Medicinen meftmdeels finder denne Sarning paa en gausse urigtig 
Maade anvendt, siden det endnu ikke er almindeligt, at Lager, 
omendskiont de vil fore Navn af mekaniffe Lager, have Lyst at 
giore sig delt menneskelige Massines mekanisse Regler noyebekiendt. 
Selv den store mekaniffe Lage, v. Haller, troer, at naar man prik
ler et friskt af et Dyr udssaaren Hierte med en Spidse, at da efter 
de mekaniffe Love Hiertets mere end ioo Gange stärkere Sammen- 
-trætoing. og Udvidelse maatte paafslge, som ikke engang ved Haan
dens kraftigste Modstand kan hindres. Da nogle af disse ssger, 
at give deres Forklaringer en mathematiss Anseelse, saa bessriver de 
Sundheden som en Tilstand, hvor de faste Legemers Virkning i de 
flydende, og disses Modvirkning imod de faste, ere hinanden fuld
kommen Hige. Man seer let, at disse gode Herrer paa denne 
Maade gisr den almindelige ©retning, Atino. & reaétio font inter 
fe æquales, ikkun til CH particulair Sætning, som ey finder Sted, 
uden ved et sundt Mennesse, da man dog med samme Ret maae 
lade dette gielde om et dedt Mennesse. Paa det ikke nogen ssal 
troe, at alle Virkninger ophore ved et dodt Legeme, saa vil jeg an- 
fore nogle af de vedvarende. Blodets Omlob standser vel efter Do- 
den, men det bliver dog efter Haanden ved Pulsaarenes ftcerke, og 
Blodaarenes ringe Elasticitet af hitte nccsten gausse inddreven i 
disse, saa at Pulsaarene blive tomme og Blodaarene opfpendte. 
Her er altsaa endnu Virkning og Modvirkning lige. Naar deref
ter elastisk Luft af det raadneude Blod udvikler sig, og opspender 
det hele Legeme, saa gicrlder endnu stedse Virkningernes Liighed.

Foran-
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Foranfsrte Betragtninger haaber jeg vil vcere tilftrcekkelige at for
hindre, at det ikke forekommer nogen best) yderligt, naar jeg heref
ter viser, hvor afvigende Bestemmelserne ere fra hinanden, som 
adffillige Mathematiker have giort over Vandets Reaction i Hy- 
drodynanliken. Loenge har man vidst, at den af en Rakette udfa
rende fyrige Luftftraale kan oplsfte samme, og omdreye et Hiul t 
en Kreds, og for faae Aar havde en fremmet Projektmager her 
det Indfald formedelst bag paa en Chatuppe befteftede Rakketter t 
5 Minuter at fare herfra til Helsingsr. Man kunde altsaa gierne 
for lang Tiid vcere falden paa de Tanker, at udflydende Vand ved 
dets Modvirkning maatte fremdrive det Kar, hvoraf det flyder. 
Imidlertud er dog forft 1 det zZve Aar af dette Secutum en Pro
fessor i Basel, Daniel Bernoulli, faldet paa, at man meget for- 
deelagtig, og ligesaa got som med Aarer, kunde fortbevcege et Skib 
i Vindstille ved udflydende Vand. Han har i hans Hydrodyna
mik, dog meget lakonisk, bessreven de dertil herende Indretninger, 
og da denne Maade, at flette et Skib i Bevoegelfe, er ncrften gau
sse kommen i Forglemmelse, da jeg ikkun i et eneste mathematiss 
Skrift har funden samme undersegt, saa vil det ikke vcere unyttig 
at anfere det, som jeg deraf har erfaret og forsegt. Out denne 
Daniel Bernoulli, Autor af Hydrodynamiken, om hvilken jeg her 
taler, personlig ved det Kmserlige Petersborgsse Akademie med et 
saadant Skib haver anstillet Forseg, eller om dette-af en anden 
Bernoulli der er besorget, kan jeg nu ikke mere erindre; men af 
forrige Directeur over det akademisse Cancellie, Raad Schuma
cher/veed jeg, at engang en Boyer eller liden Jagt paa Akade
miets Bekostning dertil er bleven indrettet, for at preve en flig 
Fartes Hastighed. Man forestille sig, at paa Skibets Dekke en 
ftor V 'ndkifte er anbragt, hvorudaf Ror bliver ledet til Bagde
len af Skibet under Vandet, at Vandet deraf kan udftromme. 
Naar da ved Pomper, fom paa Siderne af Skibet ere anbragte. 
Vandet i denne Kiste stedse bliver titpompet, og i eens Hoyde deri 
vedligeholdt, saa begribes let, at ved det udstrømmende Vands 
Modvirkning imod Skibet dette med en Reaktionen tilkommen 
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Hastighed maae gaae fremad. F. E. Naar i en Galey af 260 
Roerkarle Vandet i en Hsyde af 31 Fod over Udlobets Aabning 
blev vedligeholt, og alle Udlobets Aabninger udgiorde 4 Quadrat 
Fod , saa vilde Galeyen i hver Sekunde gaae 71 Fod fremad, og 
hver Lime 27000 Fod, d. e. iz af en Dunst Miil. Men Bett 
nottin troer, at den samme Galey ved at roes ey saa hastig kunde 
fortdrives, hvorpaa jeg dog ikke tvivler; samt at disse 260 Roer
karle kunde tilveyebringe det til Udlobet behovende Vand til den 
udkrcevede Hsyde, hvorpaa jeg meget tvivler. Thi omendstiont 
hans Regning paa et Menneskes Kroefter, som paa en simpel Maa- 
de i i Sekunde kan oplofte 50 Pund Vand til 1 Fods Hsyde, er 
ganske rigtig, saa ganer dog ved Anvendelsen pan en Pompe af 
denne Regning meget af, hvor den hvert Ayeblik Lilbagegaaende 
Bevcegelse, den bestandige stcerke Gniden, og det foruden Vandet 
som udosts, endnu tilbageblivende og stedse forgiceves medhcevede 
Vand, reducerer den udosede Mcengde til den zon eller 4de Deel af 
det, sortt simpel med en i en Direction fremgaaende Bevcegelse kun
de blive oploftet. Det paa Nevaftrommen anstillede Forsog viste 
ogsaa, at omendstiondt Skibet gik fremad, erholdt samme dog ikke 
den beregnede Hastighed, og at formedelst den store Last Vand i 
den paa Dekket anbragte Vandkiste samme blev saa rank, at uag
tet det havde Ballast, truede det dog ved mindste Overvoegt paa en 
af Siderne at kantre. Dette Udfald har maastee vceret Aarsag, 
at denne Maade at fare til Soes, ncesten reent er kommen i For
glemmelse. Dog har dette ikke hindret mig, at forfcrrdige et lidet 
Skib, som er bequem til at vise dets ved Vandets Reaction ikke 
ringe Fremgang i mine physikaliffe Forelcesnitrger. Det stulde ey 
heller falde ntig tungt, at rydde de fleste forekommende Vanstelig- 
heder ved det Bernoulliste Forflag ud af Veyen, om jeg ikke var 
overbeviift, at man fordelagtigere kan anvende de menneffelige 
Krcefter til at fortbevcege et Skib i Vindstille, end ved det udfly
dende Vands Reaction. At Opfindere stedvanlig lover dem mere 
af deres nye Opfindelser, end Udfaldet ftadfcefter, derover maae 
man ikke forunhre sig. Man maae anste disse Opfindelser som 

elstede



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Hydraulisk Maffine._ _ _ _ _ _ 151 
elskede Bom; og pleyer man jo ikke at regne det en Fader tik stor 
Forbrydelse, om han troer hans Son er skikket at blive Biskop, 
endffiont det ofte viser sig i Fremtiden, at han neppe kan blive 
Degn. Det gier snig ondt, at jeg maae sende et Suk af samme 
Slags min Undersogelse forud, som jeg agter at anstille over den 
Segneriffe hydrauliffe Maffine. Saa vidt jeg kan indste, saa 
har denne Opfindelses forste Bearbeydere vceret for meget indtaget 
deraf, og altsaa fundet det let ved deres Regning, at tilegne sam
me faa ftor en Virkning, som de troede eller onffede dm maatte 
besidde. Jeg vilde vel vogte mig, at troe dette om toe saa store 
Dynamiker, som de ere, Der have giort Beregningen, om jeg in
tet andet havde at scette Dem imod, end mine Overlceg og Speku
lationer, som ogsaa let kunde vcere falffe. Men jeg har anstillet 
Forsog rued denne Maffine, fom ikke svarer til Beregningerne, oz 
kan ikkun strtte famme i Ligning mei) andre vel indrettede hydrau
liffe Maffiner. Saa lcenge altsaa ingen andres Forsog efter den i 
de Berlinffe Mémoires 6te og ?ve Tome angivne Theorie faaer be
dre Udfald, saa troer jeg ikke uden Grund at kunde vige derfra. Det
er besynderligt, at siden 1750, da dette Segneriffe Hiul blev opfun
det, og saa mange Beregninger ere giorte derover, ingen, faa vidt 
mig er bekiendt, endnu har anstillet et fuldftcendig Forfog dermed, 
for at prove denne Theorie. Jeg finder vel i Roziers physikaliffe 
Observationer zre og 6te Bind, at Abbe Valernod, Akademift i 
Lyon, har giort et Modell deraf, og at Abbe Pupil i Bourg Ar
gental har anvendt samme til at scette en Ventilator i en Kniplings- 
fabrikefa! i Bevcegelfe. Men ingen anden Virkning er anfort 
deraf, end at det tomme Hiul i en Minute dreyer sig 115 Gange 
omkring, og altsaa naar det ingen Last trcekker, ved 46 Tommer' 
Radius, og 23 Fods Hoyde af Vand, erholder 46 Fods Hastig
hed (a), og at det uden Vand veyer 80 Pund. Havde endnu vce- 
ret tilfoyet den Hastighed det beholdte ved en bestemt paahcengt 
Last, saa havde Forsoget vceret fuldftcendig. Da jeg ey har kun-

(a) 46 Fod stnes fit we rn Trykstil i Staden for 40 Fod»
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det overkomme Opfinderens forfte Bekiendtgiorelse af det ved Van- 
dets Reaction sig bevccgende Hiul, fom formodentlig er steet i en 
snart forsvindende Dissertation, faa kan jeg kun siutte af Herr Eu
lers i de Berlinske Mémoires 6te Bind anfsrte Figur, at det fra 
forsi af har havt Skikkelsen, four Fig. 1. T. *.  Denne forestiller 
en huul smal Cylinder, som i Omkredsen er forsynet med 6 som 
Radii udgaaende Ror, hvilke alle lader Vandet i Direction af en 
Tangent udflyde. Er nu Cylinderen forsynet med en vertical Are, 
og tilsircekkeligFtittobende Vand, saa vil det ved Siden udledende 
ved sin Reaction imod det udgydende Rer meddele samme en Be- 
vcrgelse som er Reactions proportional. Den ccldre Herr Euler 
har ferst fegt at forbedre denne Indretning, ved at forandre det 
lige Rer til et kroget, som den 2ven Figur vifer, hvilket uden Tvivl 
er fordeelagtigt; men siden har han givet de udflydende Rer Dan
nelsen, som Hypotenusen af en retvinklig Triangel, hvis Cathe
tus er Hiulets Are liig, som den zdie Figur viser. Men man kun
de endnu fordeelagtigere give det Skikkelsen af et omvendt antiqua 
T, hvilken Skikkelse det forommeldte franste Hiul har (Fig. 4.) 
Den yngre Herr Euler har siden fogt, at indrette det endnu for
deelagtigere, i det han lader Vandet as en anden Cylinder sticcvt 
udlobe paa Omkredsen af det nederfte Hiul, og det med samme Ha
stighed og Retning som Hiulet selv haver (Fig. 5.) Derved bliver 
nu vel ester al Anseelse meget vundet, siden Hiulet etters maatte 
meddele det ved Centro tilflydende Vand en Centrifugalkraft, og 
maastee derved taber en Deel af sin omdreyende Kraft. Jeg siger: 
maaskee, tbidet kunde vccre, at det formedelst Centrifugalkraften 
med desto sierre Hastighed udflydende Vand erstattede dette Tab 
igien. Men Overlccgget heraf horer med til de vanstelige Casus, 
hvor et Forseg bedre kan afgiere Sagen, end den langvarigste 
Spekulation. Dog har den celdre Herr Euler ey talt om den her
ved forefaldende Centrifugalkraft, det maatte da vccre, at han 
vilde have betegnet det ved det Udtryk: Compreffion de l’eau, hvil
ket dog neppe er troligt. Da disse toe beromte Mcrnds Theorie 
mere beftaaer i algebraiste LEquationer, end i Ord, saa vil jeg 
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foredrage dem efter min Indsigt faa tydelig, fom mueligt, og der
efter sammenligne dem siavel med den Eulerffe Theorie, som med 
Erfaringen. Naar man, for at undgaae en Mcrngde Brok, over
alt antager engelff Maal, faa falder et Legeme ved sin Tyngde i 
den ferste Sekunde temmelig neyagtig 16 Fod, (men efter vores 
Maal ikkun Fod) og dette gielder ligefaavel om en Klump 
Vand, font Steen, for saavidt man abstraherer fra Luftens Mod
stand. ,£)a nu Hastigheden er dobbelt faa stor ved Faldees Ende, 
fom i Midten, faa maae et Legeme, der bruger en Sekunde til Fal
det, ved Enden bekomme en Hastighed, hvormed det uden videre 
Forsgelfe, f. Ex. naar det vertikale Fald ovekgik i en horizontal 
Bevcegelse, i den folgende Sekunde igiennemlsbe et dobbelt Rum, 
nemlig 32 Fod. Man bekommer den Hastighed ethvert Fald af en 
vis Hsyde udfordrer i en Sekunde, naar man tager Heydens-Qua- 
dratroed 8 Gange. -Jeg sietter altfaa, at Vandet udi Vandkarrer 
var 16 Fod hsyt, og Vandet sprang ved Karrets Bund ud af en 
ikke for liden Aabniñg, faa vil det i en Sekunde igiennemlsbe et 
horizontal Rum af 32 Fod, naar det ingen Modstand finder. Den
ne Vandstraale vil pan en imodfadt vertical Flade yttre den fam
me Kraft, ved hvilken det i Karret 16 Fod hsye Vand haver ud
dreven famme, esterfom en Virkning hverken kan verre ftsrre eller 
mindre, md dens virkende Aarfag. Fslgelig bliver ogsira den ud
farende Vandstraales Reaction imod det Kar, hvoraf det finder 
hverken ftsrre eller mindre, end Vcegten af een Vandpilare af 16 
Fods Hsyde, fom har Karrets Aabning tit Bast. Saaledes ha
ver Néuton lcrrt det i forrige Aarhundrede; og da denne Theorie 
er faa let og overtydende, faa haver jeg aldrig kündet begribe, i 
hvormeget jeg end haver overlcest og eftertccnkt Bernoultis Grun
de, hvorfor denne sidste i sin Hydrodynamik, og nogle nyere Drma- 
nliker med ham, ere afvigede derfra, og have angivet dm dobbelte 
Hsyde til Virkningens Maal. Vel har Bernoulli p. 280. givet 
en analytiffDemonstration derfor, men den er indrettet, somad- 
ffillige andre analytiffe Beviser. Man angiver algebraiffe Lem- 
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mata etter Postulata, hvilke dog forst burde undersoges, om de 
som saadanne kunde bruges. Jeg glor mig ey nogen Betcenkning 
at paastaae, at det Bernouttiffe Beviis er et Petitio Principii.
1 den 5 Linie paa det anforte Sted logger han til Grund af sit 
Beviis, at den Hoyden A tilkommende Hastighed kunde udtrykkes 

-ved Radix 2 A; deraf drager han siden den Folge, at den udfly
dende Vandftraales Virkning paa en modjat Flade var liig Vceg- 
ten af en Vandpilar af dobbelt Hoyde mod Vandet i Karret, eller
2 A. Havde han i sin Grundscetning ey vildet sige mere, end at 
Hastigheden forholdt sig som 2 A, saa var intet derimod at in- 
vende. Mm den forholder sig ogfaa som ^iA, /3 A, / 4 A, 
^5 A, og hvad for Tal man som Coefficient vil lcrgge til A. Han 
kunde altsaa med samme, det er at sige, med ingen Ret have sagt, 
at Vandstraalens Tryk var enkelt, treefold, firefold og 100 fold 
Vandets Hoyde liig. Folgelig bestaaer dette Beviises Feil der- 
udi, at han har giort et relativ Maal til et absolut, thpHastighe
dens absolute Maal er 8 A for en Sekunde, og s A for f Se
kunde. Havde Bernoulli brugt dette i Steden for ^2 A, saa hav
de han erholdet til Quotient 64 A, og ikke 2 a, som ey betyder 
Vandets Trykken, som han meener, men Quadraten af den udlo
bende Vandftraales Hastighed i en Sekunde, hvilken Quadrat vel 
er Vandets Tryk proportional, men ikke liig. Har han altsaa 
ikke havt den Aarsag, ey at ville efterffrive Neuton, men hellere 
selv vcere Stifteren af et nyt Hydrodynamiff Maal, saa indseer 
jeg flet ingen. Jeg tanker stedse, at hvor ingen dobbelt Vandhoy- 
de er, kan samme heller ikke trykke. Der fattes og meget udi, at 
Erfaringen skulde stadfccste denne paradoxe Theorie, hvilket jeg i 
en anden Afhandling over Vandets Modstand haver viset. Af an
dre Aarfager kan denne Trykken vel blive noget sierre, end samme 
ester Vandets enkelte Hoyde ffulde vcere, nten dette bliver dog 
stedse meget afvigende fra den, som vilde folge af den dobbelte 
Hoyde. Altsaa er den ene Stotte af det Segneriffe Hiuls forstor
rende Virkning allerede kuldkastet. End videre paastaae toe store

Dynami-
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Dynamiker / at det udflydende Vands Hastighed var liège Sum
men af begge Hastighederne af det ved Reaction tilbagegaaende 
Hiul, og af Hastigheden, fom tilkommer Vandets Hoyde, hvor
til de dog ikke angive mindste Grund. Jeg tilstaaer vel, at ved 
dette Hiuls cetdere Indretning, Vandets under Bevcegelsen er
holdte Centrifugalkraft kunde befordre dets Udflydelse, naar NB, 
Hiulet ey ved den blotte Reaction, men ved en uden til anbragt 
Kraft, blev omdreven. Men naar dette ved det udflydende Vands 
Reaction felv ffulde blive tilveyebragt, faa maatte denne Reaction 
intet have tabt ved at meddele det derefter tilflydende Vand Cen
trifugalkraften, hvilket dog er nodvendig. Tilmed falder ogfaa 
denne hastigere Udflydelse ved Hiulets Omdreyning efter den nyeste 
Indretning, bort, eftersom Vandet der tilflyder ved Cylinderens 
Peripherie selv, og allerede har Hiulets Hastighed. I dette Til- 
ftelde kan altsaa Vandet ikke erholde storre Hastighed end den som 
tilkommer Faldets Hoyde, og Hiulet kan aldrig blive hastigere til
bagedreven , end det udflydende Vands Hastighed selv er, og end
da kun, naar ingen Hindring ffeede ved en Last eller Friction. 
Ved den mindste paahcengte Tyngsel vil Hiulets Hastighed af
tage, og saa snart Tyngselens Moment bliver lige saa stor, som 
Momentet af det udftrsmmende Vands Reaction, faa vil Hiulet 
staae reent stille. Men herudi viger begge beromte Dvnamiker 
meget fraANin Theorie. De troe, at ved den celdre Indretning 
Hiulets Kraft er störst, naar det med en ncesten uendelig, eller 
dog mueligst storste Hastighed dreyer sig ornkring. Jeg troer dette 
gierne, naar man ikkun vidste, paa hvad Maade man ved en given 
Vandmcengde og Heyde kunde erholde denne mueligste, ncesten uen
delige store Hastighed. Og herudi beftaaer just denne Theories 
Knude, omendffient den ene af dem ingen anden Vanskelighed 
finder derved, end at man i Praxi ey kan statuere nogen uendelig 
stor Hastighed. Deraf vilde ogfaa den urimelige Slutning folge, 
at Hiulet maatte udove storre Kraft, naar det lob omkring, og 
stedse mere, jo hastigere det lob, end naar det blev holdet i Mqui- 
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librio etter Stittesrand ved en paahangt Vagt. Men nu er det 
iwod alle mekaniffe Regler, at en given Kraft lcrttere kan oplofte 
en Tyngsel med stor Hastighed, end holde samme i Hvilestand. 
Det er leet at vise, at man mane anvende 166 Punds Kraft, for 
at oplofte en Centner 4 Fod hsyt i en Sekunde, da derimod ikkun 
udfordres 100 Punds Kraft, for at holde samme i Ligevagt eller 
Hvilestand. En liden Skriverfeyl i den eenes Regning, hvor Ha
stighedens Summe er udtrykt ved / (a 4 u) t steden for /a 4 /u 
vil jeg overgaae, da denne gier Muffinens Virkning mindre og 
ikke sterre. En anden meget sammensat Beregning over stimme 
Maskine haver Herr Mathon, Akademist i Lyon, angiven i Roziers 
omtalte Journal. Det kan vare nok deraf at anfsre, at han selv 
tilstaaer: hans Beregning giver Abbe Pupils tounlîe Maskine 
4/0 Gange stsrre Hastighed, end den virkelig har, og det formo
dentlig efter en Beregning, fom ligner den forrige, men som jeg 
ey haver villet igiennemftudere, da han selv holder sannne en saa 
siet Lovtale. For nu at komme til Enden med min Sammenlig
ning, saa vi! jeg anfsre mit eget Forssg. Jeg haver nemlig ladet 
mig forfardige et saadant Reactions-Hiul efter den yngre Herr 
Eulers Forsiag, og befaßet en Trilling ved Aren, som formedelst 
et Kamhiul driver en Stampe. Ved Peripherien og efter Hiu- 
lets Retning lod jeg bestandig tittobe saa meget Vand, som det 
af 10 Aabninger, hvilke tilsaunnen udgiorde 2 QlladrahTommer, 
kunde udgyde. Vandets Hsyde i Cylinderen var fuldkommen 9 
Tommer, og under diste Omftandigheder kunde Hiulet hver Se
kunde udgyde Vo Cubikfod Vand etter 6/0 Pund. For at tilveye- 
bringe, at Stampen netop i 2 Sekunder i Fod heyt blev ophavet, 
og iglen nedfaldt, maatte jeg giere samme 18 Pund tung. Om- 
endffisnt det ved Peripherien ffievt tilstrommende Vand ogsaa har 
havt nogen Andeel i Hiulets oindreyende åaft, saa vil jeg dog 
forbigaae dette, og regne det for Hinlets Friktion. Nu ffal efter 
den yngre Herr Eulers Regning Kraftens Moment af dette Hiul 
vare liig Produkten af Vandrnangdens Vagt i sit Falds Hsyde.

Denne
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Denne Produkt er altsan i 2 Sekunder 121 Pund, nemlig Vagten 
nf /o Cubikfods Vand med i Fod multipliceret, og altsaa 9^ Deel. 
Lastens Moment er den i jamme Tiid hccvede Last multipliceret i 
Oyloftningens Hoyde, og altsaa 18 Pund med | Fod multiplice
ret - 2. Om jeg nu for Stampens Friktion paa Trceet legger 
som sadvaulig.4 Deel af Laften til den forrige, faa bliver den egent
lige Last 24 Pund, dette med 4 Fod multipliceret giver for Laftens 
Moment 2; Deel. Dette Hiuls Virkning er altsaa 34 Gange rin
gere, end den yngre Herr Eulers Beregning angiver, thi derefter 
ffulde begge Momenter vcere hinanden tilge. Den crldre Herr Eu
ler er meere eftergivende i hans Beregning. Han mener, man 
kunde i det mindste antage > af Vandets Moment for det virke
lige, efter Afkortning for Hiulets Friktion og Luftens Modstand. 
Dette Moment vilde ved min Maskine altsaa udgiore 7- Sam- 
me ved Lastens Moment 4 divideret giver Kraftens Moment end
nu 2'4 Gang ftorre an end Lastens Moment. Jeg 'har derefter 
forandret Aren, og forsynet samme oventil med en tynd Tap og 
nedentil med en Spidse. Samme forte en Cnlinder hvis Ra
dius var 8 Limer, om hvilken under Bevagelsen vandt sig en 
Snor, paa hvilken over Ruller var paahccngt en Vcrgt til Op- 
vindning. Nu var Lastens Moment liig den med Hiulet i LEqui- 
librio Hangende staaende Vagt i sin Afstand fra Aren = 3 Tom
me, multipliceret. Naar man nu efter min ovenanforte Theo
rie bestemmer hvor meget det af Hiulet stedse udflydende Vands 
bestandige Modtryk udgior, saa vil man finde 21 Lod eller 4 Pund 
i en vide af 6 Tommer fra Aren, anbragt. Disse 21 Lod kan 
paa Valtsen af 4 Tonuner Radius just holde Ligevagten med 6 
Pund, og netop saa meget kunde jeg ikkun paahange, for at hol
de ^Equilibrium, thi saasnart jeg hangte mere paa, gik Hiulet 
tilbage. Man seer altsaa heraf, at dette Hiul aldrig kan over
vinde et ftorre Moment as Lasten, end det som Neutons Theorie 
angiver, og det maae stedse vare mindre, naar en Bevagelse der
ved stal finde Sted. Nemlig naar man forlanger den störst«

U z Virkning,
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Virkning, faa mane dette Moment vcrre § af det forrige Mo
ment, som var -4, og altsaa udgisre V. Hiulets Hastighed 
maae i denne Fald udgisre 4 nf det i Hvilestand udlsbende Vands 
Hastighed, nemlig | Fod i en Sekunde. Altsaa maae Hiulet 
ved den fterste Virkning gane engang omkring i 14 Sekunde, hvil
ket ogsaa nceften ffeede ved mit Forsog. Jeg havde altsaa ikkun 
kundet hcenge 2< Pund pan Valtsen af I Tommer Radius, for 
at fane Virkningens ftsrfte Moment. Denne Tyngsel vilde i en 
Sekunde vceret bleven oploftet til en Hoyde af gi Tomme, og 
derved vilde 6/0 Pund Vand igiennem Hiulets Hoyde vcrre ned
falden. Begge Momenter forholde sig imod hinanden som 81 
til 55/0.

Paa denne Maade bekommer det Segnerffe Reactions-Hiul 
faavel efter Forsogene som Theorien lige Vcrrdt med andre bru
gelige Vandhiul, og det eneste Fortrin man kan tilftaae samme, 
maae soges derudi, at alt Vandet af Strommm kommer til Virk
ning, da derimod ved de andre en liden Deel stedse lober til Spil
de. Derimod haver Constructionen Vanskeligheder, fom denne 
liden Fordeel neppe igien kan gotgiore.


