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Vttñiikmnger
over

Neutons og Cartefii Syftemata, tilligemed Nyk 
Anmàmger over Lyset,

ved

Jens Kraft,

§. i.

S
 eg har den Lykke at overlevere det hoye Selffab mine Tanker 

over de to store Syftemata, Neurons og Des-Cartes. Jeg hol» 
der det for en soerdeles LEre, at jeg kand i en saa tvivlraadig 
Sag udfore min Meening for et Antal Personer/ fom den 

lcrrde Verden faa sirrdeles hoyt agter.

§. 2.

Det er bekiendt/ at for des Cartes, var Philofophien i alle Hen
seende paa meget flette Fodder; man havde ey andet end et fordervet 
Verk nnderNavn afden Sctiolaftiffe ellerAriftoteiiffePlljiolopllie, hvori 
ey fandtes et eeneste fornuftigt Dporsmaal; med Videnffaber om Na
turen stod det endnu meget flettere/ derom havde man ikkun nogle tifie 
Gisninger. Aftronomien syntes eene at have naaed nogen Fuldkom
menhed/ man kunde dog regne et og andet himmelff Legemes Bevægel
se ud/ men naar man ret besaae denne sidste/ var den lige saa flet deran/ 
som de to forste, thi om man ey vil gaae efter Apparencer, har det Pto- 
lernaiffe Syfterna alleene dettk/ at de Krcrfter/ som dertil udfordres ey 
ereumuelige: thi om en krum Linie ABC er given, hvad for een man 
vil, hvori et Punkt B bevceges omkring et Kraft Center D, som og 
tillige bevceges i en anden Linie def altid ligedan med B omkring et 
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hvilket er den almindelige Krcefternes Storrelse, ved hvis Hielp den 
sogte Lime findes af de givne.

andet Kraft-Center G, da om man trcrkker bh parallel med dg, 
og kaster de kerpenckcler Hi og dl paa BG, ydermeere, om man 
kalder den Vinkel ibh, x, den Vinkel D B L,y, og c er det Tal i den 
hyperbolfFe Logarithmica hvis Logarithmus zzl, ogi de givne Linier 
Kmfterne imod G og D, V ogv; da findes Kraften fra D efter B G 

Tab, —, ( yVTZ? tfPZF)
J --- \u • k c c”1 /

Fig. Kraften fra G efter bg — c~xV=x)

L og altfaa den heele Kraft efter bg .xkt,

Kraften efter IH—^c_xF^ ): 2k=7
Kraften efter DL ^CT-xV~x

og er da den heele Kraft, som er perpendicular paa F^re-Lmien bg

— V. (c^-i * c-x7-0 ± V. (c y^=7 *c~yy~t) 

§. 3*
Saaledes, daKrcefterne, somudfordres idet Ptolemaide Syfte- 

mate til de Epicycliffe Bevcegelser ere mueligk, staaer dette Syftema 
nogenlunde til at hielpe i Henseende til den Elliptic Bevægelse, man 
maae for at faae samme ud, antage, at den Linie DEF er en Cirkel, 
og ABC en Eiliprist Linie, hvis stagende Storrelser haver en vis Hen
sigt til hinanden. Vi har en Mémoire afMr. Godin i de Pariser Sam
linger for Aar I7ZZ., hvori hand viser en Deel Apparencer, som alle 
synes at hielpe noget paa det Pàmaisse Syftema, saa det bliver af all 
de Gamles Phiiofophie det eeneste, som man endnu kunde holde udi no
get afstn gamle Anseelse; men iblant utallige Ting/ hvori dette Syfte- 
ML feiler, er endelig Falstheden afdette og alle andre dejlige Syftemata 
fuldkommen bleven beviist af Retrogradationernt og Veneris Phafes, 

saa 
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saamankandeymeere tcenke paa ot anfore nogen Ting ti! dette Syfte- 
matis Forsvar.

§. 4-

Det som synes meest underligt udi dette Syftema, er, at man der
efter holdt Himmelen for et gandfle fast og digt Legeme, for at have en 
Aarsag, hvorover Planeterne ey gik bort efter Rore Linien. Des-Car- 
res mcrkede, at denne Sag neppe kunde have sin Rigtighed, havde da 
Ptolomæus giort Verden for haard/ giorde hand den derimod saa flyden
de, at den stod Fare for gandfle at flyde bort og for at blive adsplit aldee- 
les. Hand saa?, at alle Planeterne bevcegedes omkring Solen, efter 
den samme Dire¿tion, som Solen bevcegedes om sin Axel, og faldt der
over paa, at alle Planeterne fortes om den af en Strom, sombevcege- 
de sig fra Vesten til Asien, denne Strom meente hand, blev sat i Be- 
vcrgning afSolens Nulling omkring sin Axel.

§. 5.

Dette synes meget begribeligt og tillige ret Phik)ibphifl,/ faa det er
er at undre, dtDes-Cartes, der havde sat sig i Anseelse ved fñiGeometrie, 
fik i samme sin Meening Bifald hos alle Lcerde, uagtet at i samme findes 
de storste og uovervindeligste Vanfleligheder. Jeg vil ey tale om den 
store Urimelighed iDes-Cartes Meening, at hand holder for, at alle 
Planeterne meenes at have drevet deres egne Hvirveler, men hvad hel
ler deres Lys er blevet fliult ved Pletter, saa de ey meer kunde drive dem, 
eller og de havde for liden Kraft til at imodstaae de Hvirveler, som rorte 
dem, og som vare mcrgtigere end de, er det fleet, at de ere blevne bort
revne afben store Solens Hvirvel, som nu siden driver dem. Dette 
synesmig etunyttigt Arbeid i Naturens Bygning, at Hvirveler flulde 
anlcegges for at odelcegges. Hvorfore ikke ligesaa got give Tingene al- 
lerferst den Orden, som de burde have. En ligesaa underlig Meening 
¡tarDes-Cartes om Cometerne, saa det efter hans Meening ey sylfes 
utilladeligt, at Hoved Parter af Naturen gaaer til Grunde, hvilket 
mandavel ikkeletttligkand tilstaae, naar manderas ikke seer en scerde- 
les Nytte.

tz.6.



216 J. X. Betænkninger
§. 6.

For da fuldkommen at sige min Meening om det Cartefian^c Sy- 
ftema, vil jeg gandffe kortelig vift/ at ihvorvel dette Syftema er udraabt 
for saa meget Phifofophiff/ at der dog ikke er noget mindre end Phiiofo- 
phifF derudi : Forsi holder jeg for/ at det er en siet Forhold/ at til at om» 
drive saa smaae Kugler maae en saa forfcrrdelig sior Hvirvel, dette kom» 
mer mig for, som om man til at Lrcrkke en CubicFod Vand op til z.Fod- 
ders Hoyde, vilde bygge et Lofte-Verk saa stort/ som vores heele Jord. 
Ingen har nogen Tiid giort Naturen meere odsel end Des-Cartes, hvor 
er da den store Philofophie, som ligger udi dette Verk ? men det som er 
endnu mindre Phifofophiff/ er, at Cartefianetne maae stye tilGUdsu- 
middelbare Virkninger. Aarfagen er denne: Cartefianerne ncrgter 
alt tomt, de vil derimod, at alle Ting ere gandffe opfyldte/ dette gier 
ikke den abfoiure BeMgelft/ men synes meere at giere den relative u» 
muelig/ for nu at vift/ hvorledes Cartefianerne raifonnerer/ vil jeg un
sere Mr. de Gamaches Meening/ hand tt een af de nyeste Cartefiancr, 
som med stor Forstand har stroebt at forsvare denne Philofophie, hand 
siger Aftronomie Phyfiqve pag. 20. Reprefentons nous deux corps 
l’un éloigné de l’autre, & puis supposons, que l’espace par lequel ils 
feraient feparés fut tout d’un coup anéanti, on voit bien, qu’alors les 
deux corps venant à se toucher changeroient d’état relatif - - — 
on voit aufll, qu’il en fera de même fi apres leur union un nouvel espa
ce créé venoit tout à coup à les separer, or je dis, que cela reprefente- 
roit parfaitement l’etat, où font les choses - - mais qu’on vou
lut avoir la cause des differentes relations fucceifives, que les corps ont 
entre eux, je dis, qu’il faudrait la chercher dans l’aétion de Dieu, qui 
felon nos Principes tombe à chaque inftant fur toutes les parties de la 
matière à la fois.

§- 7-

Msaa har i benne Philofophie Verden alle Syeblik GUds forte» 
les Hielp nötig/ det er ey alleene, at GUd maae som igrenffabe den 
Gierning, som Hand eengang har giort, og ved sin Forsyn regiere og un» 

der»
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derholde alt/ hvilket vi i alle Henseende tilstaaer, men herforudenmaae 
dm allermindste relativ? Forandring ffee ved et Miracel, altsaa kand jeg 
ey andet fee cnÊ> at Cartefianemed Meening bliver af alle den, som er 
mindstPhilofophist, thi stal GUd umiddelbar giere alt, da har vi in- 
aen Philosophie meernodig; men det er endnu det allerunderligste/ at 
det bliver GUd selv umueligt at forandre noget udi Verden/ thi efter
som Cartefianerne vil/ at den relativ? Bevcrgelse forandres ved Rom- 
mets Skabelse og til intet Giorelse, da maae Rommet ey vcere nodveu- 
digt/ hvilket det dog bliver efter Gartefianernes Meening/ og altsaa, 
naar det er nodvendigt/ kand det ey stabes eller afGUd forandres. For 
at bevist/ at Materien og Rummet efter Cartefian?tn?é Scetning bliver 
nedvendige, vil jeg igien indfvre afå de Gamaches Aftronomie Phy- 
fique pag. 7. La matière que devient-elle, ne feignons point de le 
dire, elle devient precifement ce que le commun des Philosophes de- 
figne par le mot de vuide. Men det Tomme, for faa vidt jeg veed/ an* 
sees ey for andet end et Stykke af Rommet/ Hvilket er faa nodvendigt 
som de Geometriste Figurer i sig betragtede, altsaa naar Materien 
Holdes saa nodvendig/ kand den ey blive nodvendigert/ endstiont man 
mage tilstaae, at ingen Cartefianer Har vildet denne folge.

§♦ 8»
Det tomme er i scrr det Gartefianernb ilde fordrager/ men paa den 

anden Side nodes de til at falde i en anden Urimelighed, nemlig at til- 
staae, atder ere meere end fulde Ting i Verden, saafremt de vil tage 
Beviistr iifMetaphyfiquen, hvilket flags de bruger til at forkaste det 
Tomme. Det flyder vel afderes Hypothefe om det Opfyldte, at alle 
Ting stalvcereligetykke, fordi de ere alle lige opfyldte, thi at Tingkun
de vcere gandste opfyldte, uden at vcere lige tykke, er noget som jeg hol
der baade for urimeligt og umueligt; men betragter man tillige Natu
ren, da beholder Garteñanerne ey uden en eeneste Tilfcelde, i hvilken de 
kand sige, at der ikke bliver meer end gandste opfyldte Ting i Verden, 
endstiont famine bliver efter de metaphyfifh Begreebe umuelig. Thi 
fordi Tyngden er som Mafien, hvilket Mr. Neuton fuldkommen har be- 
viist/ da om man flutter fra Tyngden til Tykkelsen, maae mansige, at 
fsrdiderereuligetungeTmgtil, at der og ereulige tykke Ting til, ogef- 

Ee terdi
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terdi da de Ting der endog ere mindst tunge, maae udi Cartefianerneå 
Hypotfieievcere fuldkommen opfyldte, da maae de meere tunge Ting 
vcere meer end gandffe opfyldte. Nu er, fom jeg har sagt, en eeneste 
Tilsirlde,somman kand undtage, nemlig om man vil, hvilket gierne 
kand tilstaaes/ at der ere ingen fuldkommen opfyldte Ting til som tillige 
ere sammenhængende, ogatdadeadffillige flags Tyngder kommer der
af, at de allermindste Partikler, som ere lige tykke, bindes saaledes sam
men, at den flydende Materie, som opfylder alt, kand opholde sig imel
lem de sammenhcengende Partikler. Men det er umueligt, at man 
kand tilstaae denne lige Tykkelse i de concemrerteste Partikler, at jeg saa 
stal kalde dem, thi fordi de mindste Malier, naar de betragtes udi sig selv 
eller for saa vidt de haver ikkun en inertie, differerer alleene i deres Figu
rer, desterre MaMr maae derforuden sammenflettes af de smaa, om 
da samme betragtes under samme Figur og Omsveb, da haves ingen 
Aarsag, hvorfore en given liden Mafia hellere skulde flettes i det Corper A 
end i det Corper B, hvilket naar man antog maatte Grundlagen om de 
uadskillelige Ting gaae til Grunde.

§. 9-

Saaledes har den fortreflige Geometre Mr. Euler smukt bevilst i 
sine smaae Skrifter fra forrige Aar, at naar man tilligemed Cartefii hy- 
xoåfe betragtede Naturen, at deraffuldte, at de mindste tunge Malier 
ere afden samme Tykkelse ; men det er noget langt andet, at man un« 
Lerfoger, om samme og kand bestaae med de almindelige Sandheder? 
Som jeg da har beviist, at det ikke lader sig giere, maae man sige, at der 
findes i Verden Ting, som ere meer end opfyldte ; og er jeg derved kom
men tildet, som jeg just vilde, nemlig at den Cartefian^e Hypothek ey 
har af Philofophie uden det blotte Navn. Fremdeeles/ naar man an
tager, at Ting af eens Omsveb og ulige Tyngde har deres mindste Deele 
afulige Tykkelse, da om Tyngden kommer ved en flydende Materies 
Bevcrgelse, maa under famme Omsveb de tykkere Ting blive de letteste, 
og de mindre tykke de tungeste, efterdi den flydende Materies Trykning 
altid er i Forhold med Omsvebet, derover, naar Bevægelsen ffal ffee i 
en flydende Materie,' som staaer imod, maatte det letteste stcerkeft og 
lcengst bevoegcs, naar alt for Resten var eensdan.

§. io.
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§♦ IO.

J den particulière Scetning ûfDes-Cartes er og denne store Feil/ 
athans bevcegende Principium til sidst maa Nttste all sin Kraft. Thi/ 
efterdi Hvirvelen er uendelig stor, og et Corper, som ved Trykning be
væger et andet/ mister affin Bevcegelse/ maae et saadant Central Cor- 
per faa tonge miste af sin Bevcegning/ indtil Hvirvelen er kommen til 
en jevn og ligedan Bevcegelse med det : Men efterdi en saadan Hvirvel 
antages tillige/ at vcere idelig trykt afde omstaaende/ og dens Lav ha
ver derforuden en Rifning paa hinanden/ maatte den ved denne Forvir- 
relse idelig miste en Deel af sin Bevcegelse, hvorover Central-Corporet 
maae igien anvende nye Krcrfter/ og endelig tilstdst komme til at hvile 
med den heele Hvirvel. -

§. ii.

Det er derover langt bedre at scette/ at Hvirvelen bevctger Central- 
Corporet/ end at Central-Corporet bevceger Hvirvelen. Adffillige 
Cartefianer have sogt at finde Udveye/ for at kunde give Central-Corpo
ret en bestandig Bevcrgning. Mr. Villemot i sin nouvelle explication 
du mouvement des Planetes meenet/ at det kommer afen heftig indvor
tes Kaagning udi Solen. Mr. le Marquis de St. Aubin fur Loire i 
hans traité de l’opinion, tome cinquième pag. 67. meener/ at det kom
mer afden indvortes Tumling af de tre Elementer/ og af den Fortyn- 
delft/ som Solens Straaler forvolder i den flydende Materie imod Pla
netens nederste Hemisphærium ; stråledes naar man gietter lykkelig/er 
det ey vanffeligt at udfinde en heel Hob Aarsager/ og Mcengden er til 
ingen Bekostning. Imidlertid synes mig den Frihed at vcere temmelig 
stor/ da enhver Lartellaner kand ey alleene scette Verden i hvad for en 
Figur hand selvvil/ men endog give heele Tylter af ubekiendte og for
underlige Aarsager/ saa det bliver et Sclave-Arbeide endogsaa ret at 
forklare hvad Navnene vil sige. Disse berommelige Mcrnd har den 
Skiebne, som tresser enhver/ der tcenker confus om Naturen/ at de 
meener, at det gaaer lige saa confus til i Naturen/som i deres Tanker ; 
saaledts naar Moniteur le Marquis faaer opregnet en stor Deel Aarsa- 

Ee 2 ger/
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get/ kalder hand og de Magnetice Krcrfter til Hielp/ og altsaa seer jeg 
ikke/ paa hvad Fundament hand er ilde fornoyet medààton; Car- 
tefianerne siger vel almindelig Viis/ at de Neutonían^í Krafter ere 
ffiulte Egenffaber/ men for saa vidt jeg seer/ ere de Carteilan^e ikke kla
rere eller meer bekiendte, thi Kaagnmger, Magnetit Kreefter, tre 
Elementers Tumling og andre fleere, ere Navne som intet betyder/ og 
i hvad muelig Meening/ som man end vil give dem, saa faaer dog al
drig Carteilaiwvnc det derved ud/ fom de vil have.

§. 12.
Men alt dette indeholder ikkun de mindste Vanffeligheder/ der 

ère de/ som ere langt storre/ ja plat uovervindelige/ og som aldeeles 
maae kuldkaste det Lartellanffe Syftema. For ret at forstaae Funda
mentet ril disse Vanffeligheder maae man agte/ at da den fortreflige 
Tyge Brahe hos os havde begyndt med sine PÑÑ den Did ulignelig ffion- 
ne Instrumenter at ret observere paa Himmelen/ blev hand derudief- 
terfuldt tifKepler, som virkelig er et af de ftorste og lykkeligste Hoveder 
Naturen har frembragt ; Kepler observerede forst af stne og Brahes 
Observationer/ at de himmelffe Corporer maatte bevcrge sig i Ellipser/ 
i hvis Beende Punkt Solen er/ at deres Omlobe-Tiber vare som Qua- 
Zrat-Rodderne af Cubis/ af MiddelMánceme/ og at de ElliptifFe 
Señores vare som Tiderne. Dette har gandffe bragt det Larteüanffe 
Lyttema udi Uorden/ som sees af folgende.

§. iS-

Man veed iifMecaniquen, atnaar etCorper beveeges iden Lobe- 
Tab. Linie aede, og 8eÄores fra dkt Punkt b, abc, abd og abe ere

1. som Tiderne/ da drives Corporet afden bevcegende Kraft imod samme 
Fig. Punkt/ altsaa efterdi efter Keplers Observationer alle Planeterne be-
2. skriver omkring Selen Seétores, som ere proportionerede Tiderne/ da 

er det klart/ at alle Planeterne i Himmelen driver imod Solen. For 
da at sinde Krckfterne/ med hvilke de soger imod den/ maae de bestem
mes ved et Experiment, som er dm anden Keplers Observation om den 
Elliptiske BkvMlse. Er da A dB en sachan Omlobk-Linie / gdf

u . dens
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§. 14»

dens Rere Linie, Punktet, hvorhen Corporet soger c. Cd og Gp 
to Fore Linier, som ere hinanden uendelig ncer, gC er en Perpendikel »., 
fra C paa Rere-Limen, pe Elementet af Cirklen =zdx, pc„ lab* 
de~dy, Cgzzp dp—ds og Elementet af Tiden —dt k ‘ FjgV 

dt=ydx=pds—v tt denHeydk/ som svarer til den ubestemte

Hastighed, og fordi Seétores ere som Tiderne er
i dp  dV . 1

P-V^ p - og2Cp-Cv* e.

Denne staaende Sterrelse bestemmes, om Perpendiklen i A±« og

Hastighedens Hoydeder-A, og Vz--, men

d s
à er efter de Mechanise Regler, som Kraften i Rere-Cirkelens 

Diameter med 2. gange Hastighedens Hoyde forkeert, altsaa om 
Kraften, som driver imod c kaldes p,

iAtt1 y
Rore-Cirkelens Diameter kaldes R er PRdxzz-™. -

p p
sydy ydy   sAw’dpøn R~-----L2, — L2- ørt P —-------- 5wa p’dv dp a - p3dy *

Efterdi nu Planeterne bevcrges i Elliptic Linier, i hvis Prende» 
Punkt er Solen, og man veed afOeom ecrien, at Ligheden til en Eliip- 
Ls Brende Punkt er, naar den store Axel kaldes m, Parametern 

FereLinien y> Perpendiklen paa Rere-Linien p er 4ppzz-E7, 
m-y 

og altsaa P-", hvorafmanfeer, at Kraften, som driver imod So

len, ers0lNOàncsn§ Quadrat forkeert.

. . Ee 3 §.15.
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§» 15.

Dette er geometrice nodvendigt, og ñltsññ maaeHvirvelerne nod- 
vendig have den Egenffab, at deres Central Flugt er som Diftancens 
fra dentro Quadrat forkeert, men man veed afietHugenius har demon- 
ttreret/ at Central Flugten er som Hastighedens Quadrat divideret ved 

Len hñlveviamerer, ñltsññ om Hñstigheden—v er w-d-og 

og er da nodvendig Hastigheden i Hvirvelerne som Quadrat-Roden af 
våneen forkeert; men fordi Tiderne ere som Seétores, maa Bevæ
gelsen i en Cirkelvcere jevn og ligedan, og om OmlobeTtden kaldes t er 
Central Kraften som - = — = ——w derover er -1- = v, altsaa 

tt Y4 ys y
for denne Aarsag, ere Hastighederne, som viftancerne forkeert, men 
fordi Omlobe-Tiderne ere og som Quadrat-Rodderne af Middel Diftan- 

cernes Cubis, da er — £ og V— V77",altsaaudfordres,atHvir- 

velernes Laug stal Levages
1) Med en Hastighed, som Quadrat-Roden af Diftancen for

keert.
2) Med en Hastighed, der er font Diftancen forkeert.
3) Med en ligedan Bevagelse.

§. 16.

Tab. Nu er det umueligt, at de to forste kand vare sammen paa en Tiid, 
j ' og det zdie strider med Observationerne, thi Planeterne gaaernuhasti- 

gere, nu langsommere, iligemaade fuldte herafen circulair og ingen El- 
4 Uxtiff Bevagelse, men det som endnu er det allervarste, er, at begge 

fornævnte Hvirveler bliver umuelige, og kand ey bestaae, thi er dag 
en Hvirvel, da maae Central-Flugten idelig blive storre fra ó imod A, 
om ey de tyngere Parter, eller som har meer Central-Flugt stal brcekke 
ind paa de lettere, og folgelig odelegge den heele Hvirvel. Og er det 
ligesaa urimeligt, at vilde sige, at Central-Flugten imod c kunde vare 

stnst/
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störst, som om man vilde sige/ at de lettere flydende Materier kundebcere 
de tyngere. Er nu Hastigheden/ som eller bliver Central-Flug

terne som y, og folgelig tager de af fra c imod A, og altsaa ere 
de umuelige.

§. 17.

Denne Proposition er saa ruineufe for det CartefianfFe Syftema, 
at ingen Redning meere kand vare tilbage for det/ thi dertil udfordres 
en Hvirvel, udi hvilken Krafterne tager af imod Peripherien, og fam
me er umuelig. Mr, de Gamache ^år/ saavidt jeg begriber/ vildet red
de dette flags Hvirvelers Muelighed/ ved at agte/ at efterdi Central- 

Flugten er fom og (fuperficies) OmfvobetafKuglen som myy, 

altsaa blev den heele Kraft fom m som en ftaaende Sterrelse/ men jeg 
er herudi ikke af samme Meening/ thi Mallen af den Sphæriffe Ring 
gbfGBF er proportioneret yydy, bB zz dy, thi gbf og GBF 
ere toZpheriffeOmsvobe/ somere hinanden uendelig nar, er da Ha

stigheden fom ~ bliver den heele Preñlon af Gbgf paa gbf font Log. 

y, er Hastigheden som 4 er den heele Trykning af Cbgf proportio

neret Itttb y, altsaa er bet equilibrium if fe mueligt/ som Mr.de Ga
mache meener. Der er endnu en Ting man kunde tage i agt hos Mon- 
fieur de Gamache, nemlig hand meener/ at endffiont over Bi Cen
tral-Flugten cr sierre end over bk, saa kand dog Bi ey brekke bk, 
fordi en Kugle i Bi steder paa to t bk, men at jeg ey stal tale om/at 
den Frihed er temmelig stor/ at sirtte alleting i en saa overmaade konstig 
Orden/ faa at om det mindste kommer af lave/ maae alt falde/ vil jeg 
Mene agte, at naar en Kugle c kommer til at stede to andre/ hvis 
Centrer ere b og a, og de samme ere lige med den Kugle/ hvis Centre 
er c, og rerer hinanden/ da naar Man trekker cbh og cag iqiennem Tab. 
Centrerne/ bliver samme deres Direétioner/ og altsaa bliver de ved ide- 1. 
lige saadanne Stod tvungne til ak gaae fra hinanden/ og saa sicrrk at vige Fig. 

af 5.
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affraCirkel-Linien eb daf, at man ey tydelig kand see, hvorledes de 
kunde blive udi samme, endssient Kraften efter Rore-Linien var ulige, 
og maatte derover Hvirvelen fores udi Uorden.

§♦ 18.

Denne Umuelighed, som er ncevnet §.i6., hareyvcrretveliagt 
taget afde der har erkläret sig Forsvarere af Carcefii Hvirveler. Mr, 
Leibnitz har alleene tcrnkt paa, hvorledes de to Vanffeltgheder, som ere 
anforte§. 15. kunde komme til at stemme overeens, og endelig at den 
Elliptic Bevcegning kunde komme ud, men for at fuldfore der, er hand 
til deels gandffe viget af fra Cartefio, eller rettere at sige, hand har giort 
en Blanding afDes-Gartes og Neuron deres Syftemata, hand har der
over givet en Mémoire i de Leipziger Samlinger Aar 1689. i Februario, 
hvori hand antager^ at Planeten beffriver Sectores udi Forhold med 
Tiderne derved, at den stille svommer uden nogen sin egen Kraft i en 
Hvirvel, hvis Hastigheder ere som Diftancerne forkcert, og denne Be- 
vcrgnlng kalder hand den harmoniste, imidlertid meener hand, at Pla
neten gaaer til og fra Solen med en Bevcegning, som hand kalder den 
Paracentric, og som kommer af Solens Attraction eller Impulsion og 
Central-Flugten i Hvirvelen, samme meener hand er foraarfaget afen 
Kraft, hvilken er som Diftancens Quadrat forkeert. Mr. Leibnitz lo
ver tilsidst i sin TraClat at vilde vise, hvorledes afben Xtheriste Materies 
Bevcegelse disse Ting kand komme, men det er siden blevet derved uden 
viden Forklaring, jaa at Vansteligheden staaer endnu urort, hvilket 
er Skade, thi jeg veed vist, at Monsieur Leibnitz baade har vildet og 
kundet i denne Sag sagt noget afVigtighed. Man seer ellers let, at Mr. 
Leibnitzes Hvirvel har alle de Feil, fom giore en Hvirvel umuelig §. i6. 
Videre kand man lcese David Gregori i hans fortresiige Aitionomie 
prop. 78. og har altsaa end ikke dette store og fcerdige Hoved kündet lese 
deVansteligheder, som dette Syftema bringer med sig.

§. 19»

Den Lykke har Des-Gartes philosophie havt, at de allerstørste og 
meest-stikkede Mcrnd har paataget sig at hielpe og forsvare den. Vi har 

to
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to Piecer tifien fîove Mathematico Monsieur Johannes Bernoulli, foitl 
begge har vundet Prüfen ved Academiet i Paris for Aarene 1730. og 
1731, og hvori Monsieur Bernoulli har stmbt at hielpe Cartefii Tanker 
saaledes, at deraf ffulde udkomme et ret tydeligt og fandt Syftema. For 
feg taler meer om begge diste Piecer, vil jeg kortelig melde et og andet, 
som er nødvendigt udi en Hvirvel at den kand bestaae. Vi har feet §.i6. 
at Central Flugten maae vore fra C til A, derover naar man vil vi- L 
de, hvad fer een afalle Hvirveler, der best kand bevares uden Fare at 
forgaae, da maae tages i agt, om Laugene BF bf, har en Riv- * 
ning paa hinanden, da er den Hvirvel, som best kand bevares den, 
hvis Hastighed er som Diftancen, og solgelig Omløbe Tiderne lige. 
Har de ingen Rivning paa hinanden, da ere alle muelige, hvis Central- 
Flugt voxer fra c til A. Hvad de flydende Materiers Rivning paa 
hinanden angaaer, da i hvor subtil den etheriffe Materie strttes, maae 
dog udi et fuldt Rom Rivningen blive merkelig stor, thi naar Lavenes 
Omlobe Tider ey ere lige, da synes, at i et fuldt Rom Partiklerne nød
vendig maae brekke hinanden, thi perfe& Geometriae Partikler ere 
umuelige. De nyere Cartefianer har fundet, at diste Partikler ere ela- 
ttiffe, men da maatte de holdes udi en idelig Tenfion, hvilket ey er meere 
sordeelagtig end det første, thi Rivningen derover bliver altid strrdeleS 
stor, hvorledes man endog strtter at Parterne bevceges over hinanden.

§. 20.

Det er i Consideration af dette, at den store Neuton har givet 2. 
Propositioner, som ere den 51. og 52. i sin anden Bog, ved hvilke hand 
har vildet bestemme Omløbe Tiderne i en Hvirvel, naar den blev dre
vet af et Central Corper DG c, som enten var en Cylinder eller en 
Kugle ; efterdi diste Propositioner ey ere meget favorable for det Carte- 
Ñanffe8yüerna, har man almindelig angrebet dem som falske, og Mr. 
Johan Bernoulli i den Piece for Aaret 1730. harden ister rettet, at Mr. 
Neuton ey har multipliceret med Dittancen GK eller CB, men mig 
synes, at det er meget tvivlraadigt, enten at man deri ffal give Monsieur 
Bernoulli Bifald eller ikke, og det afdenne Aarsag: Endffiønt Tryknin
gen komer afden heeleMalle c b g F, faa dog er alleene at agte i Henseen
de til Rivningen, hvad Virkning de to Laug fbg og fbg have paa 

Ff hm-
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hinden ; thi de gydende Ting, ved det de meddeeler hinanden fra Lang 
til andet deres Trykning/ kand og bor ansees/ som om alleene det Lang 
FBG virkede paa det andet fbg, som er det uendeligt ncrrt, og om tiv 
gen Cohæfion eller Tenaciter var imellcrn Partiklerne udi det samme 
Laug/ hvorved det hcengte sammen, da var det det samme, som om 
hver Partikel for stg virkede vaa den anden, ogiden Tilfcrlde er det klart, 
at ingen Lokteftang (ve&is) bor rages udi agt, efterdi der ingen relativ 
Diftance kand antages mellem Trykningen og Jgien-Trykningen, som 
volder all Rivning, med alt dette har Mr. Johan Bernoulli ey kundet ud
bringe Keplers Regel for Omlobe-Tiderne ; hvad Mr» Bernoulli ey har 
kundet flette udi Verk, har Mr. de Gamache fuldfort pag. 186. Aftrono- 
miePhyfique; hand har seek/ at en saadan Hielp til/ sorn den af Mr. 
Bernoulli) kunde giore Sagen god/ hand beholder da ey atteene med Mr. 
Bernoulli, ñtmñnmaae multiplicere med Lofte Stangen GE, men 
hand antager endnu efter Mr. Amontons Observationer/ at Trykningen 
er som Tyngden eller Central-Flugten, og ydermeere, at de smaae Cor
porer a, b, tager i hinanden, hvilket hand kalder Engrainement, og 
faaer Hand da rigtig ud, at Omlobe-Tiderne ere fom (Madrat-Roden af 
Middel-vittancernes Cubis/ og Hastigheden derimod som Quadrat- 
Roden dfDiftancen forkeert. Var Mr. de Gamaches Regning saa rig
tig, som den er artig opfunden, da kunde den vcere til nogen flags Hielp 
i dette Stykke for den Cartefian^e Philofophie, men i samme er dette 
fom kand delldereres ey alleene, at hand med Mr. Bernoulli antageren 
Lofte-Stang og folger Mr. Amontons Regel for Rivningen, hvis Urig
tighed Mr. Mufchenbroek forlcrngst har beviist ved sineErfaringer, men 
det som er endnu det anseeligste er, at Mr. de Gamache synes at multi
plicere entia, og afen Friétion giore to, hvilkttumuelig ikke kand gaae 
an, thi den Tryknimj, der er som Tyngden efter Mr. Amontons, giorde 
aldeeles ingen Rivning eller FEon, saafremt at ingen Engrainement 
var, men begge tillige udgiore Fri&ionen, allermindst gaaer det an i 
Mr. de Gamaches Scrtning, hvorved hand holder for, atLaugene 
æquilibrere imod hinanden, man kunde paa denne Maade endnu legge 
adffillige andre Aarsager til om man vilde, f. Ex. 1) Langenes natur
lige Cohæfion, 2) de ffiore Partiklers Brcekning, 3) de elalliffe Par
tiklers Tenfion, à c,

§21.
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§. 21.

Men dette uagtet, tor jeg dog ikke sige, at Mr. Neutons begge Pro- 
poütioner ere rigtige i Henseende til den Folge, hand deraf trekker, at 
Hvirvelerne derved bliver muelige, thi Central Flugten bliver i den for
ste, som Diilancen forkeert, Sg i den anden, som Cubus af Diftancen 
forkeert, ogaltsaa eringenafdem muelig, saa at dette er en Mangel, 
som den store Geometre Mr. Daniel Bernoulli med Ret defidereret i stn 
hydrodynamique, men jeg mcener, at da Mr. Neuton har feet, at 
Omlsbe Tiderne ey stemmede overeens med Keplers Regel, har Hand 
holdt det for nok, og har ey vildet anfore fleere Aarsager imod.

§. 22.

I den Piece, som vandt Prisen Aar 1730. har Mr. Johan Bernoul
li paa en meget artig Maade udbragt Keplers Regel, nemlig, da hand 
saae, at hand ey naaede sin Hensigt ved at rette Neutons Proposition, 
falder hand paa at betragte Tykkelsen, og antager baade Tykkelsen og 
Hastigheden, som (Quadrat-Roden af Diftancen forkeert. Herved bli
ver Keplers Regel efter Mr. Bernoulli Methode rigtig udbragt, men 
hans Hvirvel blivernodvendig umuelig, og det i 2. Henseender, baade 
til Maden og Hastigheden §. 16. Videre for at udbringe den Elliptic ~ , 
Bevcrgelse, meener Mr. Bernoulli, at det gaaer til med en Planete som 1 ah 
med et Penduulrn, der falder og stiger altid til samme Hoyde, nemlig, . 
efterdi Laugene fgh og fgh ere afulige Tykkelse, da om Planeten 
har just en Tykkelse som Materien i det Laug FGH, meener hand, at e* 
Planeten har forst vcrret sat fra G i en vis Distance GA, hvor Ma
terien var tyndere end Planeten, folgelig meener Mr. Bernoulli, at om 
man ey gav agt paa den circulaire Bevcrgelse, maatte Planeten, om 
det halve Sving varede fra A til D, det andet fta D til A idelig ffice- 
re Cirkel Laugene i f, F, e, E, &c. og altsaa beskrive en krum Linie, 
som i det rmgeste lignede en Elliptiff.

§♦ 23.

Saaledes seer man, endog afde Stcrder, hvor Mr Johan Bernoulli 
§f 2 har



228_ _ _ _ _ _ _ _ _ J-K. Betænkninger
har vcrret ulykkelig, det store Genie, som denne fortreflige Mand har 
havt: thi saa meget seer man strap/ at det ikke vil blive let ar bevise, at 
den Linie/ som ved denne Bevcegelse faaes/ bliver Ellipti^, thi Faldet 
igiennem AG har en langt anden Bestaffenhed end igiennem GL, 
allermeest, da det neppe kand tilstaaes, at Hvirvelens Lauge harover« 
alt en ligedan og perfeÄ Geometrisk Tykkelse. Og kunde man da med 
Foye tvivle paa, om alle Liniens Quadranter bliver perfeci eensdan. 
Antager man at den flydende Materie tynger imod C, da kand hypo- 
thefis ansees for muelig, men ingenlunde om samme ingen Tyngde ha- 
ver. I den forste Tilftelde maae nran antage nye Hvirveler i den Car- 

Tab. tefianfïr hypothefe, men her bliver d tt en temmelig vigtig Quæftion, 
_L om ikke, naar disse Hvirveler komrner til/ det Corper da, som maae til-

lige falde igiennem dem/ ved deresBevcegelfe bliver gandffe fortafLave. 
7« Den fortreflige Geometre Mr. Daniel Bernoulli har beviist i den anden

Tome afde Petersburger Samlinger, at det absolute Maal af Krass- 
ternedeneene efter Rore-Linien ab og Central-Kraften efter a c er 
i en staaende Forhold af Partiklernes/" som den flydende Materie ey 
kand gaae igiennem, bereéDiametre til Diftancen fra HvirvelensCentre 
ca, saa at om Diameteren kaldes A, Diftancen D er Forholdet af 
Krcrfternesom ZD: 8 a, og erdet derover hoyst nodvendigt, atCor- 
porets Bevcrgelse maae lide afdisseHvirveler, atjeg ey stal tale om, at 
det er ubegribeligt/ hvorledes toHvi'rveler kand rommes udi hinanden/ 
som begge ere gandffe opfyldte.

§. 24.

Noget som ey kand andet end komme os meget selsom fot/ udi Car- 
teñi Hvirveler, er, at et Corper, fom drives stadig i en Hvirvel, maae 
have den sammeHastighed med Hvirvelens Materie og føn samme Tyk
kelse; har den samme Hastighed, hvilket man altid kand antage, thi 
Kraften efter Note-Linien holder ey op at virke for, men storre Tykkelse, 
gaaer den ud fra Centro i en Spirallinie, men har den mindre Tykkelse, 
gaaer den imodCentrum i enSpiraELinie,allermeest i saadan enHvirvel, 
som Mr. Bernouilis. Naar dette et ret forstaaet, bliver den Stigen og 
Falden, som Mr. Bernoulli giver sin Planete,cy lettelig muelig; thi af 
den blotte Tykkelst folget hverken at den stal stige etter falde, uden ved at 

an»
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antage en Hvirvel udi dcn anden/ efterdi Corporet har ingen Kraft uden 
den som det faaer af Hvirvelen ; ftal Corporet i A have Laugets Ha- 
stighed, burde det gaae udi en Spirallinie fra C ; man maa da fette, 1 ab 
at det har ey den Hastighed for at kunde komme til D, og siden hvor dets T* 
Hastighed er ~ o, og seer jeg da unmelig ikke, naar Planeten er kom- Fÿ* 
men i L, hvorledes den da igienkand stige til A, efterdi Tykkelsen af 6* 
Hvirvelen er storre end Tykkelsen af Planeten, den maatte tvertimod 
efter mit ovenanforte bcftrive en Spiral, der idelig gik til Solen, og saa- 
ledes falder denne Scrtning, som er den allerartigste man nogen Tiid 
har optcmkt, tu at forsvare den Carteüanfte Philofophie,

§. 25.
Det lader som at Mr. Bernoulli siden felv havde forkastet denne sin 

Satning, i det hand i den På, som vandt Prisen Aar 1734., falder 
paa at sige, at Planeternes Bevcegning om Solen hverken kommer af 
Cartefii Hvirveler ey heller af N entons attraction, art. 8- difcours pré
liminaire : Dette er ikkun lidet gunstigt for Des-Cartes, men som Mr. 
Bernoulli ey har kundet overtale sig til at ansee Himmelen som tom, har 
hand sammensat etnyt Syilema : Hand antager Des-Cartes Hvirveler, 
men de har hos Mr. Bernoulli liden anden Brug, end at give Planeter
nes Lobe-Linier en Inclination inioi* Eclipticam ; det er sikkert, at det 
lader noget underligt, at Glld ftulde have skabt saa uendelig megen Ma
terie, for deraf at trcrkke en saa ringe Virkning og Nytte. Mr. Bernoul- 
lis hefte Piece er ellers underkasted en heel Deel Vanfteligheder ; for at 
forstaae samme, maae jeg kortelig anfore, hvorudi hans Meening be- 
staaer. Hand meener, at Materien kand komme dertil, at den ey er 
meere deelellg, afdiffe fine Partikler bestaaer da Hvirvelerne, og kalder 
hand denne Materie det ferste Element, hand meener at i samme Ma
terie kand en Planete bevæges uden Jmodstand, dog er der i dette ferste 
Element blandet en god Deel af det andet Element, som kommer ved 
Partiklernes Sammenscettelse i det ferste, naar disse Partikler, hvilke 
hand anseer som diode og ingenlunde som eiaftifte, begynder nu at faae 
den circulaire Bevoegning, bliver imod Centrum et Hul, som fyldes 
med t en allerfineste Materie, blant hvilken en Deel grove Partikler ere 
hikvnk tilbage, soln ey har kundet for een eller anden Aarsags ftyld kom- 
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me fra Centro, denne illegior Solen ud, i Solens Partikler anta
ger hand en ftcerk indvortes Kaagning, som driver dens Partikler ud 
jgiennem Hvirvelerne, nu meener hand, at naar to saadanne Partikler 
floder paa hinanden, da hviler de, indtil at de igien af den zdie bliver 
satte udi Bevcrgning, saa de, hvis Partiklers Tal er ulige, ffulde for 
florste Deel igien falde tilbage i Solen ; men naar samme ere lige, hviler 
de. Efterdi de da sage imod Solen, driver de og Planeten imod den, 
og ved det deres Antall bliver uendelig stort, formeere de som en Flod 
omkring Solen, hvilken driver Planeten. Saaledes kaster disse smaae 
Corporer sig idelig paa Solen, og derved faaer Solen iglen den megen 
Materie, som den ldelig kaster fra sig. Mr. Bernoúilitni, atden Kraft, 
hvormed de driver imod Solen, er som Diftancens Quadrat forkeert, 
derimod kommer Bevcegelsen efter Rore Linien ey af Hvirvelens Be- 
vcrgelse, men derafat Planeten er forst kastet ud med en Hastighed, som 
ey kand forandres afHvirvelenS Materie, fordi denne er saa meget ffm 
og flydende.

tz. 26.

Beseer man ret denne Mr. Bernoulli Difcours, er den meer Neu- 
tonianffendOarteñanff, saaHandalleene er derudi asen anden Mee- 
ning/nö Neuton, at Hand iSceden for Attractione» meener, at Tyng
den imod Solen kommer afdenne Central-Flod. Men det samme gier 
just, at hans Meening bliver underkastet utallige Vanffeligheder. 
1) MeenerMr.Bemoulli, at den etheriffeMaterie for sin store Fiinheds 
ffyld, og fordi at den er saa meget flydende, ey gier nogen Modstand. 
Mr. de Gamache har stcerkt drevet paa det samme, men jeg kand aldeeles 
ikke give denne Meening Bifald af folgende Aarsag : Er A B C D en 

Tab. Gelinder, fuld afen flydendeMaterie, og detkarallelixedurn ab bevce- 
I* ger sig imod samme, da for at udregne Modstanden, hvilken er som 

Fig» Quadraten afHastigheden, har man ey at agte uden den blotte inertie, 
8- thi naar Fluidum er af en uendelig Omfang, er Trykningen som af en 

Cylinder, hvilken harden samme Grund-Linie som Corporet, og den 
Hoyde som tilkommer Hastigheden, hvorover Trykningerne ere, naar 
alt for Resten er lige, som Hastighedernes Hoyder. Man maatte der
over antage, at det absolute Maal, som man erfarede af Modstanden 
var intet, hvilket er aldeeles ikke vist. Tvertimod naar Bevcegelsen, 

bli« 
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bliver noget heftig, da sindes den Modstand ikke kiendelig, som kand an
sees for censdan ide sammenhængende Partikler, og derover kand fin
des efter de Love, som en altid ligedan virkende Kraft folger. Denne 
kommer afen mindre Flydenhed og er adskillig, eftersom Tenaciteten 
er adskillig til, hvorover den og kunde sirttes j Forhold med en Kraft 
som virkede ulige, endstiont denne sidste Betragtning har ingen Sted 
udi en flydende Materie, som er overalt eens. Naar man derover scrt- 
ter all Betragtning oniTenacitetett tilSide, og ey agter andet end iner
tien, da maae efter de bekiendte Geometri fee Hypothefer, naar alt er 
for Resten lige, denne Trykning vcrre i det ringeste den halve afden, som 
en Aare der springer horizontal ud aset Kar over paa et Vertical-Plan 
strap uden for Udlobe Hullet i et uendeligt Kar. Saa lcrnge 6« Summen 
afalle Flementå-Trykninger er i samme Tiid den samme, kand det 
give lige meget, hvad heller de sammenhcrngende MaíTer ere lidet storre 
eller lidet mindre, naar kun i en og den samme Tiid een og den samme 
(^uantitet Materie flyder til, hvilket man altid kand antage, naar man 
forst sietter, at alle Ting ere opfyldte. Altfaa bliver i all Henseende 
Jmodstanden den samme i alle flydende Materier, saa lcenge Partikler
ne kand »forhindret flyde aftil Siderne, thi den reneste Forsticrl, som da 
kunde merkes i et noget tykkereFluido, var denne,at i det eene blev et per- 
feél Geometrife Parallelipedium abc drevet fort, men i det andet bleve 
endnu foruden bc to smaae Lateral-Figurer fg og ke bevcegedk, 
fom man kand scrtte at vcrre afen uendelig liden Tykkelse, thi Tykkelsen 
bor sattes lige med Partiklernes Diametrers Difference i begge Fluidis, 
og bliver du Differencen af Modstanden i ingen anden Tilfå kiende
lig, end fom naar Hoyden nf Parallelipipedo F G har til Hoyden af 
Parallelipipedo ab en endelig Forhold. I ovrigt indeholder denne 
Hypothese en heel Deel Ting, som man stal have ont ved at kunde an
tage udi Naturen, saasom man ey kand andet end standse ved, at der an
tages Partikler som ere ndeelelige og dog materielle : om samme stal 
vce e virkelige limpie og enkelte Versener, hvorledes stal de da kunde 
gioce ett ph^ñstLñeA? Jeg overlader dette til de Skarpsindigeres Af
handling, oa tilstaaer, a» j g indseer ikke de Aarlagcr, som have voldt 
at een og den tamme Materie kand antages vedBl vcrgelsen at soge imod 
et Centr m, og dog tillige at kunde have den Egmstab idelig at vige fra 
famme Center. Ligeledes seer jeg ey hvorledes det kand komme, at Par

tikler-
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tifíeme fand falde imod Centret igien. Og, naar man nu tilstaaer, at 
de funde falde tilbage imod Centrum/ var det endnu if fe afgiort/ at der
af ffullefomme en CentratFlod/ hvortil dette er Aarsagen: Saasnart 

Tab. en saadan Partifel er udfastet afSolen og gaaer ind i Hvirvelen, dadri- 
i. ver Hvirvelen den/ derover om Hastigheden/ fom den gaaer med igien« 

Fig. nem AB, fcettes uendelig, da fand Side-Krcefterne (som nodvendig 
9. virker paa Partikler af samme flags) ansees som at virke efter de per

pendiculaire Dire&ioner def, nemlig ved at antage Hvirvelens Be- 
vcegning for uendelig liden imod Hastigheden efter A B, og altsaa maat« 
te en krum Linie beffrives som meget ncermcr sig til en ret Linie/ og fand 
bestemmes naar Hastigheden i Hvirvelen er givet i Henseende til Diftan- 
cen, imidlertid maae den sidste T'anZenc i A vige affra raäü Forhold, 
saa at om end Corporet kunde gaae tilbage i en ret Linie, kom det dog 
ikke til Centrum, allermeest da det endnu maa vige sicrrkere afi en krum 
Linie i M, som vender sin Convexitet imod den forste/ og altfaa seer jeg 
ikke, hvorledes en Central-Flod fand formeres.

§. 27.
Vi har nf Mr. Moliere to Mémoires i de Pariser Samlinger for 

Aarene 1728. og 1733./ i hvilke hand har strcrbt paa en anden Maade at 
hcrve de Vanffeligheder som forekommer i den Cartefian^c Hypothefe, 
men eftersom hans Meening er underkastet samme Vanffellghed/ som 
de for omtalte, vil jeg derom intet andet anfore, end at man ikke ve! kand 
tilstaae, atden Ellipriffe Figur kommer af Hvirvelens ulige Presning; 
thi i alle saadanne Hypothetic er det ubeviseligt, hvorledes det kand ffee 
at to Hvirveler/ som rorer hinanden, fand ved deres fcelles Virkning paa 
hinanden faae en ordentliqKrumning ; thi de flydendeMaterier lader sig 
ey krumme som et elaftiff Bret, oa om det end ffeede, maatte dog et saa- 
dant Fluidum, som paa to Sider blev trykt/ nodvendig antage en Krum« 
ning/ som fficrr en ret Linie over i meere end toP nnkter : saa det vil staae 
hart at bevise/ at ved en saadan Trykning den Ellipse Figur fand ud
komme/ og naar det end var/ faa fuldte dog ikke, at i differente Diftan- 
cer fra Hvirvelens Centro just de Ellipses tillige ffulde haves/ i hvilke 
Planeterne bcvcrges. Endelig/ naar man vilde tilstaae alt, var det end
nu ikke let at begribe, hvor det kommer sig, at Omlobe Linierne, som er
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detsxàriffe Central Corper normest/ kand have enstorreLccentrici- 
tet end de, der ere längere borte- Vil man antage at Hvirvelerne rorer 
hinanden i rette Linier, som ere af nogen anseenlig Storrelse, da stal 
man have ont ved at forstaae, hvorledes Hvirvelerne kand bevage sig 
over hinanden uden at confundere, og overalt bliver den muptiffe 
Curvatur ey derved tydeligere.

§♦ 23.

Men man bor overalt agte, at ingen anden Slags Hvirveler erCar- 
tefianerne til Nytte, end de der har en iphærifF Figur, hvilket Mr. d’A- 
lernberthar beviift i sit artige Verk traité de fluides pag. 392403./ 0A 
er altdetvcrrd at lase, soin denne habile Geometre videre har anfort. 
Vil man ey meere sogeAarsageniden Trykning, som Hvirvelen lider 
uden fra, men i Solens Omveltning, da er foruden den Vanffelighed, 
som jeg har anfort §. 10. endnu denne: Solen velter sig om sin Axel 
fast i 25. og en halv Dage, og altsaa maa det Lav af Hvirvelen, som er 
neft Solen og have samme Bevagelse, antages da Lavenes 
der som (^tadrat-Rodderne af våncerne §.15. da blive OmlobeTi- 
tøm Saturas af6/44. Aar. dovis af2715. Martis af 428- Jordens 
af2g0., Veneris af 140./ Mercurii af 54. efter Mr. Bernoulli Udreg
ning, nouvelle Phyfique celefte art. 48./ men intet kunde Mtete stri
de med Erfaringen. Mr. le Marquis de St. Aubin traité de l’opinion pag, 
646-edit. 3tia, meener at Solens Athmofphæra strcrkker sig ind til Mer
curium, og at den er faa tung som Qvcegsolv/ hvorover den hindrer de 
underste Lavi at circúlete, fordi at den idelig udkaster Partikler af det 
zdie Element/ hvilke forhindrer den fine ætherifFe Materie, hand mee
ner ellers at Solens Athmofphæra bevages hastigere end den selv, og at 
forst over Mercurium den ætheriffeMaterie frit kand bevceges. Ende
lig falder hand paa at troe, at en magnetiff Kraft, som udgaaer af de 
tykkereGorpora, gier og meget dertil. Historien er baade vidtleftig og 
artig, og viser tydelig, at baade Solen ogVerden kand iden Garteflanffe 
Hypothese indrettes som man selv vil, saamanneppe ffulde tanke/ at 
faa mange adskillige Syftemata kunde komme af een og den samme Hy- 
pothefe.

Gg §.29.
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§-29.

Jeg vil ey holde mig oppe ved fleere af de uoplofllige Vanffelighe- 
der, som Lexlers Regel har bragt ind idet Cartefian|>e Syftema, faa» 
vidt jeg seer, har vi intet Haab meer at kunde foreene to faa stridige 
Ling. Men for at lade dette fare, vil vi antage at den Carteffanffe 
Hypothefe kom overeens med Oblervationerne/saa fuldte endnu ikke, at 
deUordentligheder,som tages vaer i DrabanternesBevagelse, ffulde ha» 
ve same Aarsag, ey heller fuldte det at de ovrige Forandringer ffulde ffee 
efter een og den samme Lov ; thi Bevcegelsen burde blive adskillig, efter» 
som Hastigheden i Hvirvelerne eller Poñtionen eller Materien forandre» 
des til, faa at man i dette Syftema er paa ingen Ting forud vis/ men det 
er altid nodigt forst at kiende Virkningen/ siden at sammenflikke en flags 
Aarsag, hvilken om den ey er denne, da bliver den en anden. Hvor- 
megetMr. Neuton differerer fra alt dette, vil jeg nu vise.

§. 30.

Det forste Neuron fletter/ er, at Materierne idelig soger attrekke 
Tab, hinanden tilsig/ saa at om 2. Partikler a og b ere end saa meget som 

i. mueligt separerede/ saa dog driver de hinanden lige stark til sig, og der- 
k'iZ. over maa de til sidst efter de meåaniffe Regler komme sammen udi c, 
il hvor Klassernes tilfalles Center er. Dette er den Scetning, fomCar- 

teffanerne holder for faa urimelig/ at de har en Afffye for den, font for 
en gammel åiffoteliff salirer, som overnaturlig viis igien er blevet 
bragt ind i Verden, og holder de for, ar intet er stärkere til at kuldkaste 
denne ñypotffese, end som den selv; men man har Foye til at soge at 
bringe dem herudi paa mildere Tanker. Vel er det vist, at Mr. Neuton 
selv har vaklet, og har varet uvis paa, hvad heller hand vilde tilffrive 
denne Sag Aandernes Virkninger, eller ikke, saa at kenne store Mand 
ikke selv har seet, hvad ypperligt soin der laae udi hansMeemng. Ellers 
ere vel de fleeste Tvivl imod denne Meening uden Tvtvl komne deraf, at 
de, som ere derimod, ey ret har indflet, hvad den vilde sige. Jeg vilda 
strcebe stråledes at betage dem, hvad de holder for urimeligt, at det ffal 

blive



Otiet Neutoni øg Carteíli Syftemata* 235 

blive dem, som heraf ere Kiendere, klart, fltÈctNeutonîan^e sÿftëma 
er langt tydeligere end det Cartefianjfe.

§. Zr.

For da at gisredet, viljegspendeBuenpaadetstcerkeste, og am 
tage den Meening, som afalle holdes for mindst taalelig, som er denne^ 
at àtrâonen, for saa vidt vi kand flutte os til afErfaringcn, er Ma- 
terien vcrsentlig, ja saa nodvendig, at Materien ey kand tcenkes den for
uden; thi det er klart/ at i at ncrvne Materien, taler man om et sam
mensat Vcesen, i hvilken Partiklerne, som sammenscrtter de«/ maae 
vcrre og blive hos hinanden, dette kand ikke stee uden nogen flags Kraft, 
thi Partiklerne maae ikke kunde stilles fra hinanden uden ved Krcefter af 
en kiendelig Sterrelse. Det har aldeeles ikke Sted, at man hertilvilde 
optcrnke Hvirveler, thi saafremt de samme stal bestaae af fimpie og en
kelte Visener, da hverken kand de bevceges eller virke paa det materielle. 
Holder nogen for, at det contraire kand vcere, da ynstks, at de vil vise 
Maaden, paa hvilken det bliver mueligt. Hvirvelerne maae altsaa be» 
staae af sammensatte Partikler, og da har man paa nye det selvsamme 
Sporsmaal, nemlig, hvad det er som gier at disse Partikler til sidst har 
en Kraft at hcrnge sammen med- Man maae da enten dertil soge en 
Kraft uden Verden, eller og tilstaae atMaterien har den indvortesEgm- 
stab at hcrnge sammen; thi det kand ey vcere, at det kommer deraf, at 
dissesmaae Partikler soger imod hinanden ved en Elementair Bevcegel- 
se, thi herved kand ingen Aarsag gives, hvorfore de allerforste Parti
kler, som umiddelbar stammer fra Elementerne, kand hcrnge sammen, 
thi det var en Feil at vilde tillegge dem nogen Bevcrgelse. Og altsaa er 
n odvendig denne sammenhcengende Krafts Aarsag i Materien selv eller 
rettere i dens allersidste Partikler, uagtet all Betragtning af Bevcegel- 
se, saa at naar vi ncrvner Materien handler vi om Vcrsener, fom ere for» 
eenede med hinanden ved deres naturlige Krcrfter. Dette Argument er 
for saa vidt jeg seer, klart, og bliver endnu tydeligere ved dette andet, 
fom tages afalle Tings Hensigt, ligesom det forste af en Materiens ind
vortes Egenstab. Det er klart, at ligesom alle Ting, for saa vidt de ere 
mmlige, haver en nodvendig Hensigt ti! hinanden, hvorover en hver 
Ting er egentlig det eller dette, fordi det ey kand vcrre noget andet, saa

Gg 2 ' har
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har og n àendig de Ling, som exittern med hinanden, en indbyrdes 
Connexion, sññ ñt, om man kunde tcrnke, to Corporer a og b, hvert 
j sin Ende af Verden, maatte de dog nodvendig staae udi Connexion 
med hinanden. Men den eene Materie er udi ingen Connexion med 
den anden, uden for saa vidt den virker paa den, og bor da den Partikel 
a nodvendig virke paa b, nu sporges alleene em Manden ; sietter man 
da, at Virkningen ffeer ved en heel Rekke Corporer som ere lagte imel
lem,bliver Sagen dog herved ey tydeligere end Attraktionen/ thi hvorle
des kand en Egenstab gaae af et Versen udi det andet, eller og Versener
ne virke uden for sig? Saa snart Cartefianem kand giere dette beviis- 
ligt, vi! jeg tilstaae, at deres Hypothefe er ligesaa tydelig som Neutons. 

., Imidlertid vil jeg bevise, at Attraktionen er langt tydeligere end den 
1 ab* Meening, at alle Ting steer ved et Sted, at jeg ey stal tale om at Con- 
-L nexionen er langt ftcerkere og langt naturligere, naar b virker umid- 

delbar paa a, end som naar dens Virkning fortplantes ved de mellem- 
I2, satte Corporer p.

For da at forstaae Attraåonen, maae man agte, at ved den intet 
andet siges, end som at alle materielle Ting eke naturlig vils i en saadan 
Harmonie, som er indsat afGUd i Begyndelsen, ved hvilken de alle so
ger imod hinanden, faa at om de alle vare sirodde i et tomt Rom, saa 
stulde de dog alle falde sammen og udgiore en MaíTe, ja om ingen Be- 
vergesse kom imellem, maatte alt det som er udi Verden falde sammen 
ril en Klump. Afdenne Harmonie kommer det Phænomenon af At
traktionen,' saa at man kand sige uden all Frygt afUrimelighed, at Ma
terierne trår hinandell til sig, thi de ere to adstillige Betragtninger, 
som i Henseende til Virkningen ere et og det samme. En saadan Har
monie ncrgter ey lettklig nogen som veed Connexionen af Tingene i 
Verden og deres Orden, saa at man kand sige, at saafremt der er nogen 
Materie, som ikke soger hen imod de andre som tillige exitterer, da maae 
den hore til en anden Verden, og ingenlunde til denne ncervarende.

§< 33*

Disse ere de Aarsager, som giore at jeg holder det Syftema om At- 
traktio-
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fraktionen forlangt ferstaaeligere end det Cartefian^e, imidlertid er det 
langt fra at Nemàanerne vil forkaste all den Kraft, som kommer af 
Stedet, samme maae vedligeholdes, fordi den ferste Bevcrgelse efter 
Rore Linien kommer nedvendig deraf. Det ceneste jeg herved vil sige, 
er, at Stedet er ikke saa forstaaelig fem Attraktionen, tty det synes mig 
let at begribe, hvorledes Tingene kand ved en harmoni^ Drift fege 
imod hinanden, da det er derimod vansteligt at forstaae, hvorledes et 
Vcefens Egenstaber kand meddeeles detandet, og om end nogen vil for
klare Stedets Natur ved en Harmonie, dñ stal MñN stnde ñt Harmo
nien er langt vansteligere i denne Tilfalde end i den anden ; men det ber 
noye overveyes at Attraktionen er et khamomenon, thi a har en vir
kelig Direktion imod b, eg b imod a, og derover lader det/ som om 
a trak b og b 3, derover er det Navn af den universelle Tyngde be- 
qvcmmere, thi det giver den indvortes Tingenes Direktion imod hinan
den trlkiende, endstiont at det kand give lige meget, om man beholder det 
Navn af Attraktionen, naarmanvkl udregne Virkningen.

§. 34*

Men det fom tiener til den sterste Zirat for dette Syftema er, at alt 
hvad deri sindes af diste Raifonnements, stemmer fuldkommen over
alls med Erfaringen ; thi faa vidt vi kand erfare, da tiener den heele 
Natur til Beviis paa denne hypothefes Rigtighed. Min Meening er, 
atde Hypothefes burdegandste forkastes somey stemmer overeens med 
Erfaringen, og de derimod alleene vedligeholdes, som man vidtloftig 
kand vise, bekrceftcs udi Naturen.

§. 35*

Saafremtdadet foregaaende tilstaaes, antager man billig med
Neuron,

1) At Materien trcrkker til sig.
2) At Kraften af Attraktionen stmkker sig uendelig vidt.
3) At den meest naturlige Attraktion er som Quadraten flfDiftancen Tab. 

forkeert, thi forestiller man sig to Kugler, som genereret af to 
halve Circlers Omvæltning, hvis Buer ere DL og AL, da ere Ylg*

Gg z deres **
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deres Omsvebe som CD* c A*, og altsaa naar over begge den 

: I I
samme Kraft oves bliver den som cd^> ca1

4) Men Erfarenhed lærer, at Der i Materien foruden Den Krast, hvil
ken er som Quadraten af Diftancen forkeert, nodvendig findes en 
anden i samme Forhold afen hoyere Kraft, hvilket Erfaringerne 
over Cohæfionen og Haar Rorerne i fier beviser, om disse sidste 
har Mr. ciairault givet en artig Theorie i hans deylige Arbejde 
over Jordens Figur-

5) At Virkningen altiid er lige saa stor som Jgienvirkningen, saa om 
Jorden træffer et Skov, da træffer Stevet iglen Jorden tit sig 
med samme Kraft, men det er f lart, at Hastigheden i begge bliver 
som Mallen forkeert. Cartefianerne har vel fundet en Deel at sæt
te ud paa denne Meening, men mig synes den dog abiolute nod- 
vendig, thi hvad Aarsag ffulde ellers kunde gives for, at just saa me- 
genBevægelse blev communiceret, og hverken meere eller mindre, 
og hvad ffulde forhindre den allermindste virkende Aarsag i at er
lange den allerstorste Virkning.

6) Fordi Mallerne trækker til sig, da er den abiolute Storrelfe af 
Attraétionen som den Malle, hvorfra den kommer, thi der er ingen 
Raifon muelig, hvorfore to lige Materier ffulde trække ulige til stg, 
saa længe som den determinerende Aarsag er den samme, er det 
determinerte ogsaa et og det samme.

§. 36.

T i, Herafflyder naturlig alt hvad Kepler hartagetvaeridehimmelffe
Corporers Bevægelse, thi om et Corper m, hvad for et man vil bevæ- 
ges imod det kunå C, Diftancen Cmzzy og ved en Cirkel tages

14. pq_ dy, da er AttraÄionen afdet kunå c som —, og om den ad- 

lblute Kraft kaldes f, er AttraÄionen som —, samme f fand haves 

ved et Experiment over Tyngden hos os som vi vil sætte=i, og Den Di- 
. ftance
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flanee som dertil svarer 7, i)a et* og ñltsññ PP="*

c er en staaende Storrelfe, som saaledes bestemmes. Vi vil 
scette at Corporet er kastet lodret ud udi A, da er

i A Att2 y ,,, otfCy
°å pp~7? ^ bliver pp=^-,-c¡—

man conferecer denne Liighed med Liigheden til en Ellipfis Beende-
Punct som er 4pp= da haves

1) viflancen af Kraftens Centre fra Spidsen—".
2) Den store Axel—m = P - Parametern -

2"7a"
3) Den lille Axel— v~—- og altsaa er Liigheden fra Centro af
v 77-at A

før Ordinaterne (77 - -tta) 74) yy - 4"A. (it174-4 (yy-kA^X* 
/) Eccentriciteten — og derover kand Kraft-Centeret

277 - 20TÅ
v<rre i begge Bmnde-Puncterne, eftersom 2 77 er storre eller 
mindre end 2^a.

77^.("-y) - ,W — Cm naar c er Brcende-Puncten og der- ryrÿ —
over om ó er den anden Brcende Punct, er Hastigheden som 
^Cm.

omden store Elliptice Axel kaldes « den mindre ß, da er Cirklen
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hvis halve Diameter m —detEiUptiffeRom, som man veed 
af Geometrien, derover om Periphericus Forhold til Diametern 

sirttes p:r, er Tiden tEiiipfer som-^ « r^o.-ß^ß, og altfaa 

som (îuadrat-Rodderne afAxernes Cubis.

Saaledes har vi da med en ringe Moye udviklet Keplers Regel, vel 
er det vift, at vi i G ey har betragtet uden et ubevcegeligt Punct/ men 
on» man der legger et lphLriff Corper i Steden, ßndes endnu det sam- 

Tab; me. Fordi den Did, hvori Solen omvelter sig, er meget ftor, fast af 
ii. 25; Dag, da er dens Central-Flugt ikkun liden, saa den derover kand 

Fig. holdes for en Kugle. Antager man da ct llbevcrgeligt Central-Corper 
10. ABC udi c, hvis Diameter c A antages atvcrreudtrokken til D, at 

FD erRore-Linien, fltEAB ognda ere to Cirkler som ere Parallele 
med den fterfte Cirkel udi Kuglen og hinanden uendelig ncer, hvis Dia
meter y og nf fte perpendiculaire paa FD, at deres Centrer ere 
g og i- og at nf er et Elementair-Deel af Meridianen ; at Cd — m.

xxFyy —nn er Fbrzds, og den abfolute Stsrrelft af Attraéir- 

nen—f er den liden Mafíes Attraítion udi D — — » h^îîken

naar den inddeeles, bliver Kraften efter - 
og Peripheries heele Kraft efter D c paa det Punct D -

Sum*
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fncc fnn

Summen fom * C, na«tx=n*m= — »S

altfaa er Attratiionen afdet håriffe Omsvob om m tages 

foranderlig.

§. 38.

Saaledes har det Argument intet Sted, i den Tilfcelde da Corps- 
rerne ere svliLrisVe, som den berømmelige Geometre Johan Bernoulli 
har anforr imod Neuton i sin nouvelle phyfique celeñe art, 42. hvor
ved hand soger at bevise, at Planeterne tynger imod Solen MkMmf- 
ter som Cubi as ¡Diílancen.

§- 39»

Ellers tillades ikke, at man betragter det Corper i c som hvilende, 
faafremt man vil have en Afhandling, som kommer overems med Na
turen; thi fordi at Virkningen er altid faa stark som Jgienvirkningen i 
begge Corporer, maae begge nodvendig Levages, saa at ey alleene 
Planeten seger imod Solen, men endog Solen imod Planeten, 
men det er let med Nemon at bevise, at begge Tilfalde giver . 
et og det samme; thi saafremt at i c er MafTené Center, da er * 
det bekiendt af Mechaniquen, at ved de Corporers a og b At- p. * 
traction Tilstanden af Tyngdernes Center ey forandres, og der- Jr 
over, naar Side-Bevcrgelsen antages saa samnle Center endnu hviler, 
bliver Vinkel Bevcegningerne lige, og de Figurer aceh og 6 eb clig
ner hinanden, legges nu en anden Hastighed til, over hvilken Tyngder
nes Center gaaer eensdan fott i den Direétion c g, da forandres derved 
ikke den relative Situation afCorporerne ; og altfaa maae i all Tilfwlde, 
naar to Corporer bevcrges omkring et tilftelles ballernes Center, og de 
samme trcekker hinanden, Figurer beskrives om det samme Center, som 
ligner hinanden; Ere da F ab og cbd disse Figurer, A c paral- Tab 
lel og lige med A C, FD og fd parallele og lige, AD og Ad hin- u * 
anden uendelig ncer, da er det tydeligt, at acd er den Figur som D Fj * 
peffciver om a, naar samme hviler, og at Snittet AdD ligner BdD

Hh W
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øg F B f, og altsññ «flor MaíTerneé Centre ey har nogen Vinkel Bevcrg- 

„ ning, beffriver to Corporer som svinger om samme Center og træffer 
I2‘ hinanden. Figurer, hvilke ligner de, somdessalbestrive om hinanden 

i den Tilftelde, da een af dem hvilede.

§. 40.

Eftersom §.iz. P=^ . y ev P=— i ligedanne krumme Li- 

nier og = vpY og altsaa er i ligedanne krumme Linier 1) Cm- 
tral-Kraften som (Madraten af Hastigheden i våncerne forkeert. 2) 
Ere Hastighederne som Quadrat-gtøfcfcerne ûf Central Kræfterne i Di- 
ftancen, 3) Og derover om Central-Krcefterne ere lige store i ligedanne 
krumme Linier, da ere Hastighederne som Huadrat-Rsdderne af vi- 
ñancerne og alle andre Linier, som PÑÑ den samme Maade ere deter- 
minertf.

§♦ 4**

ds dy „dy
Altsaa, fordi dt— y- ~ t—v~ — vy> terover,naar 

Central Kraften er den samme udi ligedanne krumme Linier, ere Tider
ne for de Snit som ligner hinanden, og Hastighederne i de Puncter som 
svarer til hinanden, som (juadrat-Rodderne ilftDiftancerne, og af alle 
Linier, som eensdan ere determinerte.

Forkeerter v?v= da er?—- -yizC og altsaa ide 

4re §. 39. omtalte Linier, som ligner hinanden, kand Corporerne bevæ
ges med den selvsamme Central-Kraft, men baade Hastighederne udi de 
Puncter, som svarer til hinanden, saa og Omlobe Tiderne bliver som 
Huadrat-Rodderne af de eensdan determinerte Linier; altsaa har vi 
til storste Deel beviist, hvad vi vilde nemlig i den Tilftelde for to Cor
porer.

§.42.
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§. 42.

Derover ere Snittene fBF, F BA, som Tiderne, faa og cbd 
04 C BA, og altsaa har disse Corporer som bevcrges ornkring Mallernes 
Center CentralKrcrfter, som driver imod samme Center» Det var 
derover et og det siunme, om de aldrig trak hinanden, men i dm Sted 
bteve trokne ûfMaiTerncé tllfcrlles Center, hvilket er EllipferneS Brcea- 
de Puncti den Hypothefe som Quadraten flfDiftancen forkeert.

§» 4Z.

Vi har endnu tilbage at soge Avlernes Forhold i Ellipfertte, som 
igiennemlobes i samme Did, kaldes da MafTerne C og c, er §. 42. 
Tiderne—^: eller som Vc : y<5^7-tt Àc = A, den

sogteAxel—X ere Tiderne som EÂ7 : og Ap-<L=x
C*c

§. 44»

Om fleere smaae Corporer bevcrges om et stort, og de trcekker hin
anden alle, hvilket er egentlig den Tilftrlde, som vi forefinder i Natm 
ren, da maae man tilstaae, at Elliptice Linier ey beffrives uden i den 
Tilftrlde, da AttraSioiun er som Diftancen ; thi om i denne Tilftrlde 
A drives imod D, E, F, G, hvis tilfcrlles Tyngdes Center er c, oa là 
den Linie BH trâs igiennem A, saa atKrcrfterne efter v N, EM, n. 
FK; KV? ?A> MA, ka IA og Kraften af Tyngdens Cm- 
tersom c A deeles i de Stde-Krcrfter CL og CA, da veed man af 17» 
Mechaniquen, at D. DN^E, EN * F. FK*G, GIzzC, CL 
og C. LA=ForffiàafKrcrfterne efter MA, KA og IA, man 
kand iglentage dette for et hvert Corper, saa at det i denne Tilftrlde var 
det samme, (ont om Corporerne bevcegedes om Mallernes tilfcrlles Cen
ter, -g man ey agtede 6enAttra<aion Corporerne over paa hinanden.
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§■ 45.

- . te Air2 dp Sy dy Ait1 __ yy
3 tenue Tilfeelde er og -p~* c. os

2 f Ar1 zz ppyy 4« 2fCpp, men bet et btkiendt af Geometrien at Æqua- 
tionett et til en Eiiipfis BrcendePunct, naat Axeletne ere 2 og b Pet- 
pendiklen p, Maneen fra Centret y, aabb~aa*bb. ppi* yypp, 
altsaa blive i denne Tilfcrlde Eiiipfer beffrevne, som ere Concentrice, 
og i samme Center et Kraft Centeret.

§. 46.

Og forkeert, om et Corper bevcrgcs i tn Elliptic Linie, imod hvis 
Center det drives af Central-Kraften, ba et dpzz^ybb __yy^ 

og P—y*

§•47*

Jo stcrrkere man viger af fra denne Lov om Attraktionen, fo nteere 
gaaet Omlobe-Linien fta en Elliptic, og maae man herover sittte, at 
Central Corporet har i Henseende til be anbre faa ftor Mafle, og at Di- 
ftancerne ere saabanne, saa at ben indbyrdes Virkning af be smaa Cor
porer paa hinanden forsvinder, og at det ftorfte Corper ligger saft inde 
paa MaiTerneé Center, hvilket nodvmdig maae hvile, thi ellers var Or
denen udi Verden ikke alt for got indrettet. Saaledes kand den liden 
Linie, som beCrives afCentral Corporet, ansees for intet imod Mán
ceme afde Corporer som bliver trokne. Hvilket, naar saa er beffaffen, 
staaer alk det ved Magt, som vi for har sagt om de himmelsse Corporer.

§- 48»

For nu at vide, omdette kand passe sig paa det Planetarie Sylte- 
ma, da maae man i sier see til, om Solen kand ansees som hvilende eller 
ky, tilden Ende maae man overveye, hvad Nå der er i en hver Pla

nète,
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nete/ hvilket font (Fee i alle de, hvis Krcefter kand vides ved Erfaringen, 
MnuMars, Venus Oß Mercurius for saavidt vi veed ingen Drabantere 
have, er Storrelsen af Maßen i dem ubekiendt, men at Krcrfterne kand 
bestemmes afde andre paa en Malle som er i lige Diftance borte fra dem, 
da efterdi §.37. i>e iphærifFe Corporers Trykninger ere fomDjftancerne 
fra Centret deres (^uaåratforkeert, og man veed derforuden af Obser
vationerne, at deres LMpriffe Baner ey meget stiller fra en Cirkel. Lad 
da Solen vare i s, I en Planète for Exempel Jupiter, Aio en Cir- 
culairLmie som Planeten bestriver, SCD Drabanterens circulaire T . 
Bane om Jupiter. Lad is vare a is —b Omlobe-Tiden om 
SzzT om i—t, da er Kraften imod 1 som 4 imod s —Kraft 

î jg
ten imod i i den Diftance a - —- og Kraften i 1 til Kraften is—

. -4~ - — : d og derover naar af Observationerne Planeter- 

nes Diftancer fra s og deres OmlobeTider ere givne, da veed man 
Forholden afKrcrfterne, som enhver Planete over paa en MaiTe i den 
samme Diftance. Nemlig sattes Solens Kraft I er Jupiter — 

w6^> Saturns Jordens II169282- og derover naar den ab
solute Stsrrelse af Attraétionen er som Mallen, da haves Malkernes 
Forhold, hvorafman seer at Solens Malke er ulignelig storre end Pla
neternes, saavidt man kand flutte sig til; thi endstiont man intet vist 
veed om de mindre Planeter, saa dog naar man contererer deres Geo- 
merriste Indhold, kand man med nogen Sikkerhed flutte, at deres Mak
ker ere meget smaae at regne imod Solens, thi efterdi deres Diameter 
ere som 1000.6.12.4./ ere Indholdene som 1000.000. 000.216, 
1728.64.

§« 49*

Tyngden er den élémentaire Central-Kraft i Mallen, fordi da Pla
neternes Tyngde kommer afeen og den samme Aarsag, nemlig af dm 
samme Soel, da har man ingen Aarsag til at tvivle paa, at jo Tyngden 
er den samme udi Hoved-Planeterne ; For Resten, naar man nu veed

HH 3 Maf-
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Matterne, og af Observationerne Planeternes Diametrer, dñ ere deres 
Tykkelser bekiendte, om de holdes overalt for eensdanne/ Solens ioo. 
Jupiters 94/ Saturas 67, Jordens 400.

§- 50-

Saaledes bekrcrftes denne Hypothefe afObservationerne, saa at, 
endftiont Solen ey gandffe hviler, dliver dog den Diftance, i hvilken den 
gaaer af fra Matternes Ecrites Center, overmaade liden. Thi, saa- 
fremt man af de givne Diftancer og Matter syger efter de mechanise 
Regler Solens og Planeternes tilfcrlles Mattis Center, da stal man sin
de, at det falder enten i Solen eller i en meget ringe Diftance fra dm, og 
er da den Forvirring, som kunde foraarsages i Planeternes Baner af 
Solens Omvcrltning saa liden, at den ey kand tages ved de Observatio
ner, som derpaagivres i lange Diftancer derfra: ligesom og Jordens 
Bevcrgelse maae forandres afMaanens Ncrrvcrrelse, hvilken om man 
fcetter—2° -8° udi Maanen, da kandden ungefthr holdes for at vcere 

paa Jorden — 2", hvilket neppe kand observeres.

§• 5r-

Ligesom Planeternes Baner ey kand lide nogen Forandring afden 
Diftance Solen viger affta det tilfcrlles Center, saa forandres de ey hel
ler afhinanden, thi scrttes Jordens Diftance fra Solen=100000. er 

d IV d c? ? Z 
951020. 5I965O. 15235O. 102000. 724OO. 388O6.,

Sammenlignes nu Solens Krcrfter paa Planeterne, med de absolute 
Krcrfter, som kommer afden indbyrdes Trcrkning, hvilke Krcrfter maae 
dommes afMaften i Diftancens Quadrat fordert, da er det tydeligt, at 
undtagen Saturn, naar den er i sin mindste Diftance fra Jupiter, hvis 
Naboeffaberomsaa meget farligere, som dens Virkning kommer fta 
det storste klanetiffe Corper og er i den lcrngste Diftance fta Solen, kand 
alle Planeternes indbyrdes Virkninger paa hinanden ansees som intet 
imod Solens Virkning paa dem.

§.52.
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§. 52.

At jeg da kand giere Ende paa at bevise den fuldkomne Sverems- 
stemmelse med Lexier8 Regel, siger jeg, at det er tydeligt/ naar mindre 
Corporer bevcrges om et meget stort Central Corper, og om dem endnu 
andre meget mindre/ for Exempel/ Jupiter med sine Drabantere om
kring Solen/ at det da kand stee/ at de ikke stal forlade hinanden/ saafremt 
at deres tilsås àà Center, naar man abftrahem fra de indbyrdes 
Trykninger/ kand gaae fort med en ligedan Bevcegelst/ herover maae de 
staae saa langt affra Solen./ at de Kmfter som fra den falder paa dem 
kand holdes for parallele, hvilket man kand tilstaae baade om Jupiter 
og Saturn, fordi dens Afstand er som 957000. og 519650. afiooooo. 
for Jordens viånce, derforuden bor og Drabanterne vcrre deres Ho
ved-Planet meget ncrr, hvilket og gaaer an udi foromtalte Tilfcrlde/ thi 
Jupiters Drabanteres vànce er i sammes Halve-Diametrer 1.2.8. 
z. 13. 4« =3- og Saturns Drabantercs Diftance udi RingensDiametrer 
i, i,1’, 2.2.3«>- 4-8.5- 24. og altsaa kand Solens parallele Kmfter ikke 
forandre deres relative Bevcegelst, og fordi Drabanterne antages me
get smaae i Henseende til Planeten, kand de hverken forstyrre dens eller 
deres indvortes Bevcegelst/ et andet er det med Maanen, i scer fordi So
lens Krcefter virke efter sticeve Direétioncr paa den.

§♦ 53*

Saaledes har man en fuldkommen Aarsag, hvorfore just saa meget 
Materie stal vcrre udi Verden/ hverken meere eller mindre/ og naar den 
Nemonianste Hypothefe staaer, bliver der ikke et unyttigt Stov af 
MaiTen i Verden; den Uleylighed som Hvirvelernes forfcrrdelige Ma
chiner forte med sig holder op, og maae man tilstaae, at saafremt 
turen har handlet efter den d-åtonianske Hypothefe, da har den giort 
alt med de mindste muelige Krcrfter og den mindste Malle paa hvilke beg
ge Cartefianerne ere overmaade odste. Det synes endnu tvivlraadigt, 
om alle Maller trakter eensdan, om Hoved Planeterne, er det afgiort, 
kand man da bevist at Attraåionem udi Drabanterne retter sig efter de 
samme Love, bor denne Lov af Attradtioinn antages fom almindelig, 

fordi
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fordi den sindes udi all den MaíTe, som rnan kand Lage Experiment paa. 
Man kand beqvemmelig tagederpaaForsog vedMaanen, dens Diftance 
fra Jorden def~6o, ge—i96ooooo.PariserFodder.60. er bkzx, 
kizdx da skal efter det Hugenius har demoåeret Central'Flugten 
vcrre som Tyngden, naarden eensdanne Hastighed udi Cirklen er den. 

Tab. som faaes ved at falde igiennem sierde Parten afDiameternz: *bg, thi 
ii. jeg anseer her Maanens Linie som fast circulait, altsaa om Tyngden hos

os strttcs z g, ge"f er Tyngden udi b~-g— og -s- dxzvdv og 
IQ. ( ' Z600 ^3600

V = men efter Observationerne er gz — Par.FoDLerudii", 
*00 12

V-
og altsaa J—L fast - 3000. P. §. Maanens Hastighed er derover 

k6o
saa stor/ at den kand nred een eensdanBevcrgelst udi et Second ig'ennem- 
lobe fastziZ4. P.F. men Dtaanens Bane indeholder 7364600000.
P. F. hvilket om divideres ved 3134., da haves Maanens Qmlobe Tud 
af27. Dage 7.Timer noget ncrsten, hvilket uden nogen anseelig Forfficel 
stemmer overeens med Observationerne.

§. 54.

DrabanternesBevwgelse bor altsaa holdes for at komme af samme 
Slags Kraft som Hoved-Planeternes, thi ingen kand lettelig tvivle om 
Le andre Drabantere, da alle Ting har overalt den samme Aarsag. Og 
altsaa begriber jegikkeAarsagentildevtdtloftigeImodsigelser afå le 
Marquis de St. Aubin, thi man finder et og det samme paa de allerdiñe- 
renteste Maader, man maae sige, at det har saa vcrret Mr. Neutons 
Skicebne.

§. 55.

Altsaa da Tyngden retter sig overalt efter en og den samme Lov, 
saavel i Henseende til sin absolute Storrelse, (naar alt for Resten er lige) 
som i Henseende til Diftancen, er det Umagen vcrrd, at man har et

Maal
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Maalpaadens abfoiute Storrelse, hvoraf at man kandflnttefigtilRe- 
sten. Zegharsat g=^~ Fod, hvilket er det store Maal paaalle disse 

Kræfter. De berommelige Mcrnd Ricciolus og Dechales, men L sier 
Haukbees og Defaguliers har med Mid arbeidet PÑÑ at determinere det/ 
men endssiont at det er overmande vanffeligt at udfinde det abfoiute 
Maal ved de Erfaringer fom tages derved at Corporer falder, enten sam
me tages i Luften eller i et tomt Rom, saa dog er det uden Aarsag at det
te abfoiute Maal antastes af Mr. le Marquis, ligesom man ved ingen an
den Ting kunde vide det end ved de Experimenter/ som ere blevne tagne 
i St. Pauls jtirfe uDt London ; thi Geometræ har vrist en fikker Maade 
at udfinde det paa, nemlig, er GED enCycloidai-Linie/hvorafevol- — . 
veris CAD, E, Cycloidens Spidse, AE, den dobbelte Axel, Tan- lat>‘ 
genten udi E, horizontal, EF = s, BEzi2a, g er den naturlige 3* 
Tyngde hos os, fordi i Cycloide 4adx=sds, og om gi og Ek ere 'tø* 

hinanden uendelig ncer, da er den forhastende Kraft og dy — — 

gdt, eller vdvz--— sds og ;wu--^ss *c om for den heele
4 â _____ 8 â

Bue KE - b, er v- dc=r±J5t =

v 4a F8agb-gss.
<V 1 CgS (le Ï

hvilket integrale er til en Cirkel og for det heele
v gab — ss 2dd#

Sving, som den heele Cirkel, derover bliver det i en staaende Forhold 
til Tiden igiennem AE som Peripherien til Diametern, naar da ång- 
den er given aset fimpel Pendul, som svinger udi et Secund udi en Cy
cloide, og man agter at Tiderne ere som Huadrat-Rsdderne afRomme- 
ne, da findes lettelig dtt Rom, som igiennemlås af et tung Corper udi 
et Second.

§« 56.

Fordi Gycioidal-Linier ere noget umagelige, da kand man tage i 
Steden for dem smaae circulaire, alleene at man er agtsom med Expe
rimenter, thiom finus verfus a e til den CirkebBue da dub, ogPen- 

Zi dulens
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dulens Lcengde eller den halve Diametre- 4 a, ai~x, fi og hk ere 
hinanden uendelig ncrr, da er Hastigheden udi i— Vb-x> og dt~ 

, -4adx _ _ F>-4sdx
Tab< i/——7—r—\ > Ost f— v==.—------------------------- ------- naar x er en

3' ^8ax - XX, (2gb-2gx) *8ax -xx. (2gb - rgx)

da Forsticellen i Tiden i en Cycloid og en Cirkel=—- r om R er Ti 
32a

den igiennem den Cydoidiffe Bue, daer^^o om^ er en meget li

den Sterrelse.

§. 57.
Dette gik ey endnu an, faafremt det var gandsse rigtigt hvad Mr, 

îe Marquis paastaaer P. 679. hand siger: c’eft la contradiélion la plus 
remarquable, que Neuton fonde tous fes principes Mathématiques & 
fon fyfteme du monde fur la regie de Galilee de l’accélération des vitef- 
fes* Jeg tilstaaer, at jeg ey gandffe indseer denne berommelige Mands 
Meening, detveedjegvkst, ut 6tn Acceleration, som hand vil have sat 
j'Steden/ kand ikke verre den naturlige, chi hand meener at de igiennem- 
lobne Rom ere i en arithrnetisk krogrellion, uden Tvivl maae det kom
me afnogen Uagtsomhed, chi man veed afMechaniquen, at ingen Be
vægelse er muellg, medmindre at den ferste Rereàieudi Hastighe
dernes Scaia er perpendicular pññ Arelen som betegner Rommene, og 
«oyere, om Hastigheden er som x», ert— —-, i vores Hypothek

Lx, og altsaa kunde Bevægelsen ey gaae for sig end ikke udi en 
uendelig Did.

§- 58-
Ligesom denne Hypothese ey kand bestaae med Naturens Virknin

ger/ saa tvertimod kommer Galilæi Meninger noye overeens med 
Nett-
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Neutons, oz hver forlsig med Naturen ; Jeg viliForveyen agte at det 
folger af Z. 37* at Trcekningen inden Jorden er i Forhold af Diftancen, 
thi fordi at en Kugles Trykning er som dens liasse divideret med Qua
draten af Diftancen fra Centret/ da om Diametern kaldes d er Attrå- 

åionenideteverste afen overalt lige tyk Kugle—6, tager man 

nudet kunL d inden udi Kuglen, var det det samme, som om det blev 
taget i det overste af en Concentré Kugle, som var indffreven i den an
den, efterdi de lige Deele af den anden huule Kugle trakker lige, ogalt- 
saa bliver bestandig ActraLvnen inden i Kuglen som Diíhncen,

§ 59-

I denne sidste Hypothefe er det klart af sig selv/ atlTyngden er be
standig naar for uendelige Diftancer ForfkiaUen ey er uden liden, og 
altsaa just som at Galilæus har fundet ; men om vi igienta- 
ger ienHypothefe om Tyngden som Diftancené Quadrat forkeert/ da 
folger endnu det samme, thi om den naturlige Tyngde hos os sattes -1, 
Jordens halve Diameter hvor Faldet antages for at begyndes = g et 

-vdv dy og" — ~ggy" og t — J/gy- yy - J7gdy: Kgy-yy, 

er z en uendelig liden Storrelse ogy—zer -^ogt-ar— 
hvoraf igien udkommer Gaiilæi Regel. Er nu et incline« Plans Hoy- 

de=a, Langben—1 er den forhastende Kraft —ygogv—ygt, hvor
af det alt folger som Mechanici har beviist i Gaiilæi Hypothefe. Det 
samme gielder om de Tings Bevagelse, som udkastes, thi er Kraft- Tab, 
Centret en ret Linie CD, Lobe Linien c EB, c c hinanden uendelig 3. 
nar og—y. Corporet antages for at vare udkastet i A med en Hastig- Fig, 
hed som svarer til den Hoyde A; men AF er Lod-ret paa FD paral- 4. 
lel med C c, Forholdet af linus totus, finas og Cofinus som n : m : 1. 
Den forhastende Kraft ansees for staaende og—g, c i—ds, dt en staaen«

de Storrelse, AC — x ev ddy™o, og dy—ds, dtzz

Ji 2 dyz:
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dy—og nn Ady’ nnxdy1—mmAdx1 ~ mm Adx og dy “ 

*x¿HA 
mdx^'X : rXíññx 0g y — (sm: nn Fp rA*ññx -2mA: nn, 
hvilket er til en Parabol, og stemmer overeens med Mechanici deres Ob
servationer/ eller rettere at sige Hypothefer for et tomt Rom. Ligele
des folger heraf/ hvad man har om Faldet s krumme Linier/ naar den 

forhastende Kraft/ fom ansies fom uforhindret siettes— g og Pro-
u S 

blematis Conditioner ret determineres.

§. 6o.

Saa fuldkommen kommer den NeutoníanfFe Hypothefe overeen- 
med Naturen/ og visir at dens Egenstaber ere overmaade ziirlige/ hvil
ket ikke er den ringeste Merite i denne Hypothefe, thi sig tvivler ikke paa 
at jo Philofophi med ret holder for/ at man maae finde udi den rette 
Hypothefe om Naturen baade den korteste og den meest harmoniste 
Maade at handle paa. Men at jeg herved kand bekrcefte den Neuto- 
nianste Meening/ flutter sig afdet, fom vi har beviist §. 58./ atBevee- 
gelsirne inden i Planeterne imod deres Centrer steer paa den samme 
Maade/ som at et tungt Corpet falder udi Cycioidai-Buer/ thi der er 

altid ~ g= -r, og altsaa ere Tiderne lige stor i hvilke Faldet steer imod 

hverafPlaneternes Centrer.

§. 6i.

Men endstiont denne Hypothefe viser sig ey mindre overensstem
mende med Naturen/ end denne i sine Virkninger overmaade ziirlig/ faa 
dog er den ey gandste frie for en og anden liden Vanstelighed. Man 
forkaster den i Folge af §. 39./ at Drabanterne bor have en contrair 
Bevagelse imod deres Hoved Planeter/ i sirr Maaven imod Zorden. 
Det er vel vist/ at det bor vare saa/ om denne Bevcegelse har Sted/mm 
om Drabanterens Kraft er saa liden/ at den enten i sig selv kand holde
for intet, eller og i Henseende til Solens Kmfter ansees fom intet, hvad
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da? mon ikke da Planeten bor ansees som hvilende i Henseende til denne 
Bevcrgelst, hvilket naar saa er, er ingen Aarsag meere, hvorfore ey 
Drabanteren kand bevceges med Planeten imod samme Kant, uden 
man maastee ey var agtsom nok i at stille Planetens Linie om sin Dra- 
bantere fra dens Linie omkring Solem Ellers har dette Tvivl denne 
Oprindelse. Den carteñanste Meening holdes for at have deraf sin 
fornemmeste Styrke, at Planeterne bevcrges alle imod den samme Kant 
omkring Solen, ligesom denne deres Bevcrgelst foraarsagedes af 
en Strom; altsaamaaeLartellanerne endnu forklare, hvor det kom
mer sig, at Venus bevcrges fast fra Synden til Norden. Jeg har vel 
dertil lersten og anden Aarsag, mendeerealleafdenBestaffenhed, at 
om nogle afPlaneterne bevergedes fra Osten imod Vesten, stulde man 
eyhavevansteligt ved at finde Aarsagen til en saa contrair Ting, thi 
Naturen holdes for tragable, hvad kand det da give, enten den fcrttes 
i gang paa denne Maade eller en anden. Saafremt at ellers den fuld
komneste Orden over alt agtes udi Naturen, kand man neppe tillade en 
Sammenblandelse af alle Slags Love, thi til Orden horer at Maaden 
man handler og scetter Tingene i Lave paa er overalt eensdan, men jeg 
erbange for, at jo noyere vi kommer til at indste Naturen, jo fleere 
Lxceptioner kommer vi til atgiore udi den Lartellanste Hypothese, dñ 
tverturiod den àuonîansteer sig selv over alt liig, ligesom Naturen 
og handler altid paa det korteste.

§. 62.
Vi har stet udi det foregaaende, at det er nodvendigk afben krum- 

linede Bcvcrgelsts Natur, at Planeten i et Punct maa vcrre kastet ud 
med en ftaaende Hastighed. Dette er just, hvad Cartefianerne kalder 
arbitrair udi den Keuronianste Hypothefe, men jeg Veed ikke Mkd hvad 
Ret! thi saa mange Draaber, som der ere udi deres Hvirveler, saa 
mange findes der og afsaadanne arbitraire Ting, og altsaa har de intet 
Forttin for^emonianerne, uden det maastee stal vare ypperligere at 
haveet storre Antal af arbitraire Ting. Den forste Orden maatte i 
Verdens forste Indrettelse til visse beroe paa Indstifterens blotte Vil- 
lie, men det er en Fuldkommenhed, at af faae arbitraire Ting Resten 
bestemmes; thi aldrig har nogen Fornuftig givet Verden ud for et nod-

Ziz ven-
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vendigtVñksen; og kandman ey stotie sig over/ at enhver Hypochefe 
om Naturen overlader Skaberens Viisdom noget.

§ 6Z.

Ligesom det da er nodvendigt, at denne Hastighed maae imprime
res, saa beroer det paa Verdens Hensigt og Tingenes Brug, hvad hel» 
ler Stedet stal gaae igiennem Centret eller ikke/ gaaer det uden for Cen
tret/ da f tutti ved det selvsamme ffee at Planeten ruller omkring sin Axel/ 
og altsaa bor det ey confunderes med arbitraire Determinationer/ som 
beroer paa Tingenes Brug. Paa denne Maade kand Vceltningerne 
om Axlerne have en vis Forhold til den aarlige Bevcegelft/ som den be- 
rommelêge Johannes Bernoulli har agtet/ endstiont tiet smukke Proble
ma om det Eccentrif^e Stod er forst opfundet flf Mr. Daniel Bernoulli, 
font foruden sine mange andre Meriter i Geometrien har og havt denne/ 
endstiont da Cartefianetne holder for/ at disseBevcegelser ingen ret Aar- 
sag finder udi det Neuroman^e Syftemate, vil tiet dog ey sige meget/ 
thi om tie beseer tieres egen Hypothek stal tie neppe funtie fyldestgiore 
tiette Phænomeno, uden ved at antage nye og meere arbitraire Aarsa- 
ger/ thi tiet folger ingenlunde afHvirvelens fimpie Bevcrgelse/ og kanti 
ey heller forklares af Halv Kuglernes ulige MafTer og Drift/ som Mr. 
Meiran har meent/ men meget mindre lader tiet sig forklare ved saadan- 
m Aarsager/ som tie vi har (eet en Prove af§. il

§. 64.

Endelig forekaster man / at saa fænge tien Neu tomante Hypothec 
fe staaer/ maae man billig ftygte/ at Verden engang ffal falde sammen. 
Men det har uden Tvivl ingen Fare/ thi hvad et Syftema af atiffillige 
Central Corporer angaaer/ ß)m staaer uendelig fra hinanden/ da kand 
tieres indbyrdes àtraâioner ansees som intet/ thi er Diftancen uende
lig/ kand tieres Virkning ansees som en staaende Kraft/ = -J- og 

dt=dv, og ~ t—V. Altsaa fand saadanne adffilte Syftemata end 

ikke udi en uendelig Tiid faae nogen Hastighed imod hinanden/ hvad sig 
an- 
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angaaer diverfe Corpora udi et og det samme Syftemate, da ffal jeg 
derom handle udi det folgende. Meget mindre er den Frygt grundet/ 
at fordi den mindste Diftance fra Solen er mindre end den storste, Pla 
neten derover endelig maatte falde ind udi Solen, thi som vi har seek er 
dette nodvendigt afLobe Liniens Natur. Jeg vil ey opholde mig med 
Mere.

§. 65.

SaaledeseredttNeutomanffe og CartefianfFe Syftema hinanden 
gandskeimod/ thi ligesom det Cartefianf^i Syftçma betragter de him- 
melffe Rom/ som gandffe opfyldte/ fordi den holder Materien og Rom- 
met for eet/ saa tvertirnod betager det Neutonianffe dem vel ey all Ma
terie, men efterlader dem saa lidet, at Planeternes Bevcegelse ey deraf 
kand lide nogen anseelig Modstand. Dette er nodvendigt udi det Neu- 
toàsse/ thi er Hastighedens HoydeuV, Tykkelsernes Forhold i 

Planeten og den flydende Materieu-, Kuglens Diameter - d, da 

sindes Storrelsen afModstanden- dt for en uendelig liden Tab 

Tiid/ og altfaa for Bevægelsen i en ret Linie er/ A c—x, c d — dx, - z. 

yd v~ dx og fordi at V - om V er Hastigheden/ da er 

- V = Ï • “dx> ^L7 = |7 *denstaaende

Storrelse c giver Hastigheden tilkiende udi A, saaledes kand vel den 
heele Bevcegelse ey tabes uden i en uendelig Tiid, men den halve maatte 

tabes, dersom mens et Corper igiennemlob 1.2—d Re
sten. Altsaa i den Hypothefe at alle Ting ere opfyldte^ ffulde tt Cor
rer ey komme langt, rhi enten blev Planeternes Bevcegelse overmande 
langsom, eller og det de gik frem ad, i en meget lang Tiid blev ukiendelig, 
eller og deres Hastighed maatte meget tage af. Ligeledes er for Tiden 
, »dM _ a ( IdM )
* = c ;V3 * c Í x ~ ‘ altsaa Nim X er c« er
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t oo, gives c i visse Fodder og Secunder, og Sterrelserne 6 og x 
ogsaa i visse Fodder haves t i Secunder ; CEv m—Mer for de forste Mi- 
miter t-x, chiman finder 8 d/*. ( • d-x _ j _ ,

I Almindelighed saa længe som x er enten mindre end d, eller og lige 
med samme/havTiden ikkun et lidetForhold til det igiennemlobneRum, 
saasnart x faaer en anseenlig Storrelse i Henseende til Planetens Dia
meter/ da ere de Tider overmaade ulige/ som svarer til de lige Rum, 
som etCorper gaaer igiennem/ og de nemner sig til den c-eometriste 
Progreflion of O, endelig naar - i kand forkastes ere Rummene 
som l-OgaritKmi af Tiderne. Altsaa fordi c er et Tal som er storre 
end L/ da bliver efter at Bevægelsen nogen Tiid har vcrret Tidernes 
Forhold til de lige Rom forfærdelig stor. Dersom M er i Henseende 

til y. en meget liden Storrelse, er og altsaa maae

Materien hvori en Planete stal bevæges uden at tabe kiendelig afsin Ha
stighed være af ulignelig mindre Tykkelse end som Planeten. Da nu 
Tingenes receive Orden udfordrer et tomt Rum/ erdet ey urimeligt, 
at samme er til.

§. 66.

Ellers maae man vel agte, otiet imaginaire ey confunderes med 
det virkelige. Et tomt Rum er ey noget virkeligt/ men ikkun en vis 
imaxinair Hensigt afKmfterne. Sætter man at a og b ere alleene 
til/ folger deraf ikke at de stal rore hinanden/ hvilket dog nodvendig fol
ger udi den Hypothefe, at alle Ting ere opfyldte/ derover antages i sam
me/ at naar a og b exitterer sammen/ de da stal vcrre hinanden faa 
nær som mueligt, det er/ at de stal ove paa hinanden de allerstorste Kræf
ter som dem ere muelige. Betænker man ret hvad det vil sige at være 
nærværende, stal man ey utydelig see, at dette har sin Rigtighed, saa 
at nægte et tomt Rum er det samme, som at nægte mange muelige Hen
sigter afKræfterne, og ey at tillade uden en eeneste nemlig den allerstor
ste Kræfternes Virkning. Den Tanke, som vi giore os om Rummet er 
ey alt for accurat, og har Journalifterlte ûf Trévoux artig agtet imod 
den berommelige Experimentator Mr. Mufchenbroek, at Rummet 

' - hver-
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hverken kunde vcere Aand eller Materie, og maatte dog vcere en Subitan
ee, ellers seer jeg ikke, hvorledes Subltancer kand vcere til uden at have 
nogen Kraft, ikke heller hvorledes at det Principium om de uadskillelige 
Ting kand bestaae efter det almindelige Begreb som man gier sig om 
Rummet.

§- 67.
Det er utroeligt/ hvvrmegetMaterien kand fortyndes/ og var det 

derover at ynste/ at man havde en concentre« Materie, hvorfra man 
kunde flutte til Resien, thi den mindsie Deel Materie kunde da opfylde 
de allerftorfte Rum/ naar ikkun de allermindsie tomme Rum bleve til- 
staaede. Antager vi, at vores Luft ved en idelig Forkyndelse continue- 
redes l de himmelffe Rum, og at den æthenCe Materies Forkyndelse 
dermed kunde lignes; da faaes tre Ligheder, fordi vi antager fom be- 
kiendt ved Erfaring ar Luftens Tykkelse er udi Forhold med den Tyngde 
som trykker den, altsaa ornad —f — Jordens halve Diameter, Tyng
den i bzzg: ad~x, d ez=dx, i fk er Tykkelsernes Scala, df eller 
ge —5, gh nids. Da er Liigheden for den Luft som er ncrrJorden 

-gdxzzy. For den Luftsom er lcrngere borte fra Jordens oversie, 3/ 

men som horer endnu ril dens Kugle er og endelig for 24J
£ £ J

den Luft som er uden Jordens Kugle er - gdx — -y, og naar Inte

gralerne tages I) g. (f-x) —L~ r) g. 3) fg.

Z Zy, altsaa i den forsie Tilfcrlde, naar x çr i en arithmetic 

Progreflionev s t en GeometriC, og den Linie ifk er en I^ogarithå 
misk Linie; i den anden Tilfcrlde naar x x ev t tn arithmetic, da er £ 
i en geometriC; iden zdie, naar X er udi en rnulicaiff Progreñion, 
da er S i en geometric, hvilket kommer fuldkommen overeens med den 
22de Propofition i den andenBog hos teuton og hosfoyede Forklaring, 
og kand derover et andet Tal sindes end det åi^emon har lo.Proposi 
zdie Bog, eftersom enten den eene eller den anden Formul beholdes, thi 
det siorsie som kand scrttes for xi den forsieFormul erde hoyesieBierges 
Hoyde; MelTr, Puis de Dombe og Caswel har observeret Ñt Luften 

Kk var



2Z8_ _ _ _ _ _ _ _ J. K. Betænkninger
var paa de Vierge, som vare 7- Miile over Jorden fire gange tyndere 
end hos os. I den 2fcen Formula er X störst i en Diftance af5O. Miile 
over Jorden, thi det er ey at tvivle paa, at jo Athniofphæra strcrkker sig 
saavidt, efterdi det er bekiendt dfObfervationerne over Tnsmorket og 
Jordens Skygge udi Maanens Formorkelse, at Lyset endnu refleéte- 
res udi den Diftance. Den berommelige Mr. Cote i hans Leétionet 
over Experimental-Phyiiquen har givet folgende Tabelle udi den Neu- 
tonianffe Hypothefe :

Hvoraf at man kand flutte sig til Resien, ellers at denne Forkyndelse el
er saa utroelig mindre umuelig, er tydeligt af den Theorie om Luftens 
Forkyndelse i det tomme Rom under Luft-Pompen.

Hoyder. Forkyndelser. Hoyder. Forkyndelser.
7» Miile. 4. 35. * 1024.

14- - i6. 70. - I.OOOOOO.
21. - 64. 140. - 1.000.000.000.
28. - ZZ6. 210. - I.OOO.OOO.OOO.OOO.

§. 68.

Ved den Anledning kand jeg ikke gaae det Argument forbi fom den 
store Mr. Euler har givet imod Neuron udi sit smukke Verk om Lyset. 
Thi naar de mindste tomme Rom tilftaaes, da bliver det tydeligt, at den 
allermindste Materie kand opfylde det storste Rum, og altsaa folger det 
endnu ikke, at fordi Solen idelig udkaster Partikler af Lyset, at derfor 
alle Ting ere opfyldte ; thi omendssiont at i Henseende til alt maaleligt 
Lysets Partiklers Diftance er uendelig liden, saa dog kand de have en 
overmande Storrelse i Henseende til enhver Lysets Partikels Diameter; 
Synet taber derved ikke noget, thi antager vi at en Tilffuere blev sat i 
noget Punct, hvor ingen Lysets Partikel var, saa maatte dog i en ukien- 
delig Tiid Lyset komme derhen, for den overmande Hastighed, som Ly- 
set gaaer med. Imidlertid synes det ikke vel nt kunde ncrgtes hvad den
ne berommelige Mand har agtet om Planeternes Relaxation, efterdi 
en sandan Forkyndelse kunde maaffee i et heelt Seculo vel giore nogen 
Forandring; det er altid vist, at naar ^ther hviler, maae Modstanden 
Mretaastorsomdeneranfork §. 05., thi Rum tomere gandffe opsyld-
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te, kandeyvcrre af ulige Tykkelse. Derfore, om og en ftor Deel af dm 
himmelsse Luft kunde gaae igiennem Planetens Poros, da om man ven
der sin Betragtning fra Planeten/ og sietter i dens Sted de allermindste 
Partikler/ som den åerisse Materie ey kand gaae igiennem/da gaaer 
vores Betragtning for sig i dem/ og hvad her validerer om de allermind
ste Maller hver for sig/ det validerer og om deres Sum.

§.69.

Jeg har heri vceret noget vidtleftig/ jeg ffal vare saa meget desto 
kortere i det efterfolgende. Jeg har allerede sagt/ at det fuldte ikke udi 
den Qarteüansse Hypothefe, at de samme Regler/ som man kunde bru
ge for de reguiaire himmelsseBevcegelser/ at de og vare nok til de irregu- 
laire at forklare/ rnen det maae nodvendig vcrre udi den Neutoniansse. 
Saafremt da/ at de irregulaire Bevcegelser/ for saavidt at vi kiender dem 
afErfaringen/ ftemnrer overeens med de regulant/ hvor ftor Styrke er 
det ikke for det Nemoniansse Syftema ? da Erfarenheden beviser den be
standige Forhold afBevcrgelftns Love/ som det antager. Jegvilher- 
afanfore en Deel i Almindelighed. Haves z. Corporer A, B, c, af 
hvilke B bevcrges om A og A om c, eller c om A, hvilket kand 
vcrre det samme/ da om deKrcrfter/ hvormed de trcrkker hinanden ere Tab, 
som Quadraten af Diftancen forkeert/ Og A C=z x, BCzx+«, 3. 
BA=y Centrets c Kraft paa A-a er sammes Kraft paa Bu Pig.

ognaarden deelesudideSideåfter be parallel met a c, 25» 

og ed parål med BA, da er Kraften efter BFu-^-z, og den
(x^a)

heele Kraft efter b f om Centrets A Kraft udi Bu du b.xfråjaxxy,

(x db «•?
2 og d tager afnaar x og y voxer. Ligeledes findes Kraften eft^r 
BE_(ax3): x og over den Kraft som kommer af den Central- 
Kraft som er tilfcelles for Corporerne er den heele Kraft - a. 
(x x* « ) hvilken om igien deeles udi de to lb og BE, ogå

(x*k)
Kk 2 7 af
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af Vinkelen BAC = s, Cofinus "c er den forsinkende Kraft som 
kommer fra BE^ea. (x3 og den anden som er  
perpendiculair pññ sñMMe Z s a. (x3_^ÿ^3)): x * a’, derftre 0M 

ibn er en Linie som stiller meget lidet fra en circulan-, og x har et 
d x2 stortForholdtilyog «, er,om Zux*«, udiQuadratu- 

rerne n og m, imellem hvilke og Samlings kunåerne i og g, z- 
dx2x*«, derover da « kand lignes med dx er — imod«—oogiQua- 

draturerne Zzx og derover udi samme ere begge Kmfterne efter lb 
og LEzo, og Corporet bestriver Rum omkring A, som ere i For
hold med Tiderne. Fra M til G, fordi «ernegativ, formeeresHa
stigheden indtil udi g, hvor Szzo, derfra tager Hastigheden astil i 
N, fordi « tager stedse af, fra N til i tager Hastigheden til opad, 
fordi Kraften er negativ, og er den der störst hvorpaa den tager igien af 
ril M»

§- 70.

Fordi den Linie ingm holdes fast for circulair, og ienQvart- 
Cirkel er den samme Forandring af Sinus og Cofinus, faa er dog den 
Forandring, som den Kraft c a (x . x*«“3) ; x^« gior udi Hastig

heden ulignelig mindre, end den som samme foraarsager naar den dri
ver et Corper udi en ret Linie, og derfore ved den idelige Formeering fra 
M til G og N til i ere de storste Hastigheder i Samlings Puncter- 
ne, de mindste udi Quadraturerne, og fordi den Kraft a (x3 x+if 

”x + « er sterst udi fyzygns, og i Quadraturerne zzx, og fast dobbelt 
saa stor som den Kraft der kommer af axxy: gaaer Corporet
lcengere fra A i fyzygns end udi Quadraturerne, da udi de ovrige Pun
kter Snittenes Forhold med Tiderne gandste forhvirres.

§. 71*

Om man udelader de Storrelftr hvori « sindes, da er 
b.
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vcrre en staaende Storrelse, da harman ey alleene den Kraft/ sym ud- 
fordres til den Ellipse Bevcegelse men endnu en anden/ hvilken er fern 
Diftancen, og derovrrkand Lobe Linien sammenlignes med en Krum- 
Linie, somZenereres/ naar en EMpñs ruller over sit Kraft Center med 
en Vinkel Bevcegning. Det er tydeligt, at i saadanne Linier Central- 
Kraften og retter sig efter en bestandig Lov ; thi om to Fore-Linier B P, 
Bp og B», Bp ere hinanden i de to krumme Linier uendelig ncrr, og 
Forholden afVinklerne som i samme Tild beffrives afCorporerne i beg
ge krumme Linier er—1: n, og de smaae Elementair-gntt ere BPp 
eg BPir, da ffal de i begge Linier have en staaende Forhold med hinan
den, og altsaa tillige vcere udi Forhold med Tiden. Derover kand et og 
det samme Corperbevcrges ienhver af dem omkring Kraft-Centret ß. 
Er nu BP—y Perpendiklen paa Rore Linien Brzp, *s og pr ere 
elementair Cirkel-Buer, Pszzdy, Perpendiklen Bt—p Hastighe
dernes Forhold i p og 'tfzzajb, 6ilfi:pP=ydy: ryy_pp , pv -Pdy: 
Fj^Tpp og ns-nPdy: Fyy-PP, P>Z¡(ydy> Fyy-PP). î,Br~nP. t 

og om Perpendiklen i A~ *, Hastighedens Hoyde ~A.et Central- 
Kraften Z 2A2dnpy : Vyy.^. nn) PP — aAir’dP: nnP3d yHF 2 Aw,< 
(nn -1) : nny3, og er altsaa Forfficellen afKrcefterne udi begge Linier-

cåir henfores til samme, saamanhar ^og «--tí. nemlig naarde 

hoyere Dimensioner udelades fordi de ere saa smaae, da findes abfidnm 
Bevcegelse, naar man sammenligner denne Qyantitet med c - igo*

vI ± ? . og altsaa gaaer abfidum Linie tilbage i Henseende til denne 
I >f<

Kraft, betragter vi nu de Kræfter, som vi hidindtil har forsomt ca; 
(x - X -p « ') : X 4- « og sa. (x~ X hf « ): da efterdi de sainme
ry kand udelades uden i Qvadraturerne, da gaaer Abüdum-Linie stcer-

Kkz
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ker tilbage udi Ovadraturerne, men fordi at naar « eren meget liden 
Storrelse, disse Krcefter ere som « taget negativ, da gaaer Äbfidum- 
Linie ved disse Krcefter frem ad, og det den gaaer frem, er som i8o°

V—’ og fordi denne Kraft er störst udi Samlings Púneteme, gaaer 
fi-47
den stärkest frem ad udi Samlings Puneterne, naar begge Krcrfterne 
ere imellem Samlings-Puncterne og Quadraturerne, gaaer den snart 
fremad, fnarttilbage, eftersom enten den eene eller den anden Kraft 
driver stärkere til/ men fordi denne sidste er i Samlings-Púneteme fast 
to gange storre end den forste i Qvadraturerne/ da bor Abfidum-£iiue 
gane frem ad med det der er meere udi Krcrfterne udi den eene end udi 
den anden Tilfcelde/ kommer Samlings Púneteme sammen med Abfi- 
dum-Anie, da gaaer den allerhastigst frem ad/ og ligeledes gaaer den 
allerstcrrkest tilbage, naar den samles med Qvadraturerne. Eccentri- 
citeten maae og nodvendig Viis stedfe forandres, ved det at Krcrfterne 
idelig forandres/ og derover og Stykkerne af Abíidum-£inie, men den
ne Forandring maae vcere den storste uaar Abíidum-Stnie samles med 
fyzygiis, den mindste naar den samles med Quadraturerne.

§. 72.

Dette har jeg saa loseligen vildet anfore/ at man derafkunde see, at 
det dreutomanisse^yüerna er eens overalt/ og at de selv samme Love 
svarer bestandig til de himmelffe Phænomena. Men da det er det al- 
lervanffeligste og meest forviklede Problema at finde Banen, naar Krcef- 
terne aftrende Centrer virker paa hinanden indbyrdes/ saae maae man 
ty undre/ at Neurons Formulfor abfidum Bevcegelse ikke er noy ere/ 
hvori hans Hypothefe ey har ffyld men Regningen ; thi Geometræ har 
nu viist ved noyere Approximationer, at man meget ncrr kand finde den 
rette Storrelse afdenne Bevcegelse, og at det ikke er en Feyl afñypotlle- 
fen, seer man tydelig heraf/ at naar man sammenligner det, som man 
udelader i Krcefternes Expression med den Mangel, som der er i Virk
ningen, saa findes de alle Tider at vcere iForhold til hinanden.

§ 73-
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§♦ 73*

Det vilde blive alt for vidtløftigt, at give sig ud i alle de Limitatio» 
net/ hvorefter Cartefíanetne retter deres Hypothefer, at de kand kom
me efter noget/ som kand have en flags Ligning hermed ; og derfore mee- 
ner jeg at indste Aarsagerne/ hvorfore deres Meening i alle Henseender 
har saa mange og store Vanffeligheder ; thi en Verden, som man efter 
eget Tykke sammenscrtter, bør komme overeens med vores rette og na
turlige Verden ; men hvem kand ikke lettelig forsee sig i at treffe den rette 
Maade i at flette et saa stort og vidtleftigt Verk sammen paa/ dog er det 
imidlertid sandt, at den Carterian^e Meening nytter os meget lidet, 
naar vi vil give Aarsag for Naturens Virkninger. Efterdi vi da ferst 
kand komme efter hvad Art af Limitationer der ere nedig, naar Virk
ningen af Naturen 06 er bekiendt, og virkelige« efterdi Krcrfterne er os 
givne i det Neutonianffr Syftema, benytter Larteñanerne sig faa skient 
deraf, at de meener/ at der er intet meere for dem tilbage at giere/ end 
at opdigte nogen flags Orden, hvorved de kand beholde Neurons Ex- 
preilionn* for Krcrfterne : Men jeg saae gierne/ at Carteflanem vilde 
devise paa hvad muelig Maade at Hvirvlerne/ som til den Ende anta
ges af tøm, enten de ere langagtige eller forkortede/ og i Almindelighed 
ikke haver en circulair Figur kand bestaae, saa at der ikke stal stee i dem en 
inderlig Bevcrgelse, hvorafden storste Uorden kunde komme. Saa og 
efterdi en Hvirvel er inden i den anden/ at den Forandring da, der er 
som Summen afCentralFlugten, og kommer afden Trykken som ffeer 
paa Siden, ikke stal blive Kendelig, maae Hvirvelen altid vcrre uende
lig; men jeg seer ikke hvorledes uendelige Hvirveler kand tillige vcere i 
hverandre, det er ikke nok at man betragter den flydende Materie, som 
er rundt omkring; thi fordi den mindre Hvirvel foruden dens egen Be
vægelse, hvorved den gaaer om Planeten, maae have en Bevcr- 
vcrgelse tilfcrlles med den Hvirvel, som den svømmer udi, saa maae 
Hvirvelen, som den flyder udi, i Henseende til den Bevcrgelse, som den 
gaaer om Planeten med, betragtes som en flydende Materie der staaer 
stille, og derfor maatte Summen afCeMral Flugten, som kommer der 
af at den gaaer omkring Planeten, bryde ud, og Hvirvelerne maatte 
splitte sig ad i den staaende flydende Materie eller den, som haver en til* 
Mes Bevcrgelse. Jeg vil nu ikke handle om Le abfolute Størrelser af
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de irreZulår Bevægelser/ thi det er meere vidtloftig og vanskeligt end 
jeg for ncrrvcerende Tiid har fat mig for og maae jeg tilstaae/ at man ikke 
gandffe fuldkommen og neye kand finde dem hverken paa Gattern ey hel« 
ler paa Neutons Maade; Geometræ har lcenge arbejdet og arbejder 
endnu derpaa at faae dem gandffe noye udfunden/ vi kand have Haab 
til noget fuldstændigt herudi ved den berommelige åEulers Mid, som 
for nyelig har givet Prever paa dette flags Udregninger. Men da den 
Indretning og Maade, som Hvirvelerne ere satte i Orden paa, synes 
gandffe umuelig, og den Nemonianffe Harmonie og Overensstem
melse (som jeg forst og fornemmelig har sogt at vise) ikke er umuelig, 
faa er denne meere ffikket og passer sig meere end den anden paa de Phæ- 
nomena som der kommeros fore i Verden; thi efterdi de uordentlige 
Bevcegelftr kand komme afde samme Love, som de ordentlige ffeer ef
ter, saa veed jeg ikke, om det kand bestaae med don Simplicitet og Fuld
kommenhed, som Naturen virker med, at saa mange Indffrenknivgee 
og nye Ordener ffulde giores nodige, thi dersom Naturen virker ved saa 
mange flags adffilte Love, da veed man ikke Aarsagen og Grunden, 
hvorfore den virker saaledes. Der kunde vel vcere Hensigter, som vi ey 
vide, dog er det bedre ikke at opdigte alt for mange, ey heller at sammen
blende i hinanden Ting efter eget Tykke.

§» 74

Omde ovrige lrrexulariteter ved de himmelffe Corpora og deres 
Bevcrgelser vil jeg gandffe kortelig melde : Man veed afObfervationer« 
ne at Planeternes Baner ere inàerte paa Eclipticam, atdeoverfficr- 
rer den og formerer nodos ; formedelst denne inclination maae den 
Kraft, der er som a. (x- x * « ’): (x * «)’, oplofts i tre, hvoraf den 
rene er perpendiculair paa Banen, de andre tvende ere udi Planen af 
Bauen og ere Lodrette paa hinanden, afdisse har den eene den Direétion 
som radius. Den forste er perpendiculair paa Planet, dersom Cofinus 
af den Vinkel, som formeres af vireåionen, hvori den Kraft a. 
(x3-x¥a): x+a Virker, og af den viréåion som er normal paa 
Planet-2, saa maae den Kraft, som kunde foraarsage Afvisningen 
udiBreden —za. (x3- x * «3 ); xf«3, formedelst henne Kraft trek- 

kes
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kes Corporet bestandig tilbage fra Banens Plan, og naar Banen be
tragtes som bevcegelig, faa gaaer nodi alletider imod Corporet. Der
som nu nodi mi Sy zygiis, saa steer afdenne Kraft aldeeles ingen For
virring udi Breden, naar z—o; wert imod imellem Syzygias og Qva- 
draturerne har z bestandig en vis Storrelse, og derfore naar nodi ere 
udi Syzygiis er Inciinationen stvrst, og ligeledes Resten; imellem Syzy- 
gierne og Qvadraturerne faaer Inciinationen stedse nogen Forandring, 
som bliver störst i Qvadraturerne i Henseende til den Storrelse Z, naar 
man ikke udelader vilkerential-Storrelferne afdet andet flags, som til- 

forn ere angivne ved —. Naar nodi nu gaaer imod Corporet, og ma» 

betragter de adstillige Linier, hvori Corporet Did ester anden hcrnger, 
ligesom paa Superficies afben samme Sphæra, saa folger deraf, at in
clination«: formindskes i det Corporet gaaer fra Qvadraturerne til 
Samlings Púneteme, ogderfore, da den Kraft, som forvirrer, er u- 
lignelig storre i Syzygiis end i Qvadraturerne, efter det forregaaende, 
naar da Corporet er i Syzygiis, og nodi i Qvadraturerne, er inciinatio- 
nen allerstørst, og naar man saaledes supponerer en Bane, som er me- 
sten Cirkel rund, saa stulde alle Ting igien reåeres, naar den halve 
Revolution var giort. Paa gandste samme Maade fom i Qvadratu
rerne folger afdet, at Banen er bevcegelig, og naar nodi ere imellem 
Qvadraturerne og Syzygierne, at fra den Knude som er Oppositionen 
ncrrmest indtil Qvadraturenmaae inciinationen foreges, men fra den
ne Qvadratur indtil den halvfemsindstyvende Grad imod Conjunétio- 
nen formindskes inclination«: ; derfra foreges den indtil den anden 
Knude; fra denne nodus til den anden Quadratur imod Oppositionen 
foreges endnu Inciinationen, men i complemento til den 90. Grad fra 
nodo formindstes den, dersta tager den igien til indtil den nodus, som 
Corporet gik ud fra, og derfore foreges inciinationen meget meere end 
den formindstes; Paa samme Maade tO&anterne, naar nodi ere bag 
Qvadraturerne, formindstes inciinationen meere end den foreges, naar 
nodi kommer Corporet i Mede, da gaaer de stem ad, naar Corporet er 
imellem Qvadraturerne og den noeste Knude, ellers gaaer de tilbage, og 
altsaa gaaer de meere tilbage, end frem ad, uden de vare i Samlings- 
Puneterne.

Ll §.75-
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§. 75-

Manveed dfObfervationetne/ at Jordens Arel foruden den paral
lele Bevcegelse, som kommer af den aarlige Gang om Solen, gaaer en 
liden Vinkel aarlig tilbage i den Cirkel som den ved denne sin Bevcegelse 
beskrev, og derfore synes Jevndognene at bevceges tillige med denheele 
Himmel, Grunden til dette Phænomenon seer inan lettelig ; Dersom 
Jorden var gandste Kugelrund/ er det klart, at paa hvad Maade den 
vendte sig imod Sole«/ saa var der altid een og den samme Aarsag til 
dens Situation, saa naar begge Hemifphæria blkve eensdan attrapere
de/ kunde Kuglens Diametre ingen Bevcegelse faae paa Siden, men 
dersom en Kugle pike ved at rulle om sin Axel, faaer den Elliptoidi^e 
Figur gekaehg, og emcn erden storste Kugle/ som kand indstri» 
ves i den ElliptoidifFt Figur, saa kand enhver liden Deel, som ikke horer 
til den ftorste Globus, hvilken er indskreven, betragtes som et meget lidet 
Corper, som i den Tiid bcvcrges omkring Kuglen, i hvilken Kuglen vel- 
ter omkring sin Axel ; heraf folger paa selv samme Maade, som nyttig i 
det foregaaende/ at der bliver en trlfcrlles inclination af Axen/ saa og en 
ofciliatoriff Bevcegelse, hvilken reüitueres, naar Revolutionen er til 
Ende/ saa folger og at Knuderne maae gaae tilbage. Dette har sig saa« 
ledes/ naar man abüraperer fta den Forvirring/ som kommer afMaa- 
nen, Mr. Neuron har udregnet hver i sier, oa har fundet ligesom Ob
servationerne ere at Jevndognencs aarlige Fretngang var 50". An» 
gaaende Jordens elpptiste Figur, da er man ved de Franste Aftronomi 
deres berommelige Fliid tydelig overbeviist derom, man kand derover 
lcrse Mr* Maupertuis Berk, Figure de la terre déterminée.

§. 76.

Alt dette folger afen og den selvsamme Lov i Naturen; men den 
ubodelige Mr. Neuton lod det ey blive derved ; Man har i gamle Dage 
meent, at Cómeteme vare virkelige Corporer/ som horte til det him» 
melste Syftema, men Ptolomæi Efterkommere fatte dem underMaanen 
af Frygt at de faste Himle som de havde optcmkt, maakte ellers ved dem 
komme afLave. Den store Tygge Brahe forskaffede iglen Cómeteme 

deres
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deres forrige Sted, i at observere at de ey havde den daglige Parallaxin 
(thi samme fandt hand ey udi den ffionneComete, font saaes Aar 1577.) 
siden er man kommet efter ved at observere Cometernes aarlige Paraiia- 
xis og deres B.etro§ra6atiotter, at de undertiden ere neere iblant Pla
neterne. Mr. Neuron har beviift afsine Observationer over Cometen 
Aar 1680./ ar de ere ligesaavel faste Corporer, som Planeterne, ogat 
deres haler Dunster er ud fra deres Hoveder, thi samme Comete var ey 

uden om -- Deele afden aarlige Kreds fra Solen, og var da nodvem
TOCO

dig Cometen blevet split ad, om den ey havde vcrret andet, end det nogle 
meener, nemlig en Samling afadffillige flags Dunster som allevegne 
sra havde samlet sig. Observationerne beviser, at der er en stor Mæng
de afdiste Cometer, hvilketodelegger baade det Ptolemaide og Cartefi- 
andeSyftema, thi ligesom tilforn de faste Himle triumpberede overCo- 
MeterNk, saa triumphed de NU igien over dem. Det CartefianfFe Sy
lte ma har ey mindre vcrret ubillig imod Cometerne i at ansee dem som 
vankende igiennem Himmelen uden at folge visse Love, og har det i den 
Henseende at forsvare sig. Thi om Cartefii Meening skal staae ved 
Magt, da kand ingen Aarsag findes til Cometernes Bortgang, naar de 
ferst engang ere bortrykkede afSolens Hvirvel, maae de siden folge den, 
hvor den vil drive dem hen, og kand de paa ingen Maade igien meere 
gaae tilbage. Philofophi har strcebt paa adstillige Maader at hielpe 
Cartefii Meening om Cómeteme, afhvilken de har beholdt det almin
deligste, saaledes har detvceret noget med af det forste som Mr. Jacob 
Bernoulli har bemoyet sig med, hvorledes hand kunde finde nye Hvir
veler til Cometerne, mm da de alle ere over Saturn, svarer de ey til Ob
servationerne. Saaftemt at Cometerne ey haver deres egne Hvirve- 
ler, men drives alleene igiennem Solens, da maa den Modstand de fin
der vcrre saa stor, at den s Hastighed langt fra at vore, maatte tage af, 
og naar alle Ting antages, som opfyldte, maatte efter §.67. deres Ha
stighed strax blive intet uden at de kunde gaae igiennem nogen kiendeligt 
Rom. Tilstaaer man dem en Hvirvel som fficrr Solens Plan, da maae 
den vcrre meget stor, om den ey stal odelegges affin egen Central-Flugt, 
ja den maae vcrre uendelig, altsaa maatte Planeternes Gang lide meget 
afdiffe Cometernes Hvirveler, thi lad os antage det fom dog er umne- 
ligt, at Cometernes Baners Tykkelse ey har uden en endelig Forhold ttl
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Planeternes Diftance fta Solen, og at frflc Cometernes Hvirveler 
kunde blive ved Magt udi Planeternes Hvirveler, da maatte Planeter« 
nes Hvirveler hvor de stedte sammen med Cometernes, beyes, hvorved 
Le fik en uordentlig Bevcegelse, og Planeterne ved at paffere Cometer
nes Hvirveler maatte faae en langt hastigere Gang, som man veed af 
Le almindelige Regler om de flydende Materiers Bevcegelse, men dette 
strider aldeeles med Observation erne. Man har en heel Deel fleere 
Ting, som heri ere Cartefianernc imod, hvilke jeg vil dog gaae alle for
bi, i at agte, at Cometernes Halers Bevcegelse bliver gandffe umuelig, 
om man tilstaaer den Bevcegelse afHvirvelerne, som Cartefianerne har 
antaget. Mr. Jacob Bernoulli har vel givet en artig Tanke om Haler
nes Apparence, men den samme kand hverken bkstaae med Situationen 
ey heller med det bekiendte Optiffe Axioma at Synet er bestandig mue» 
lig under en ret Vinkel. Derover flutter Mr. Euler og ret afHalernes 
Bevcegelse, at den fiine himmelste Materie maae hvile, folgelig, at 
Len Bevcegelse, som Cartefianerne giver deres Hvirveler er umuelig, 
med mindre at Oartellanerne vil paastaae det Mr. Bernoulli har anfort 
udi sin Hydrodynamique, at mueligt fleere Hvirveler kand oversticere 
hinanden, uden at hindre hinanden, og at da den eenes Virkning bliver 
gjort til intet af den andens.

§. 77-

Mr, Neuton har tagetdet paaen langt hoyere Tone; hand obfer- 
verte ferst at Reglerne for Attraåionen kunde ligesaa got give Cometer
nes fom Planeternes Bevcegelse, saa at Cometerne maatte bevcrges i 
meget Eccentriste Baner, hvilke her neere mod os kunde holdes for Pa- 
raboliste, thi i den fer anferte Formul er nedvendig A * ■< 77 om Ba
nen er Eiliptist, Att—77, om Banen er en Parabol, thi da ere begge 
Axlerne uendelige, A» > 77 om Banen er en Hyperbol, eller at den 
store Axel bliver negativ, den anden imaginair, saa Centrum falder 
imellem Spitserne,-2 A5—77, naar den Eiliptiste Bane bliver circu- 
lair, og altsaa beroer det alleene paa den forste Hastighed i hvad Ooniff 
SeSion at Planeterne stal bevcrges om Solen. Neuron gav forst en 
negligeant Determination paaCometernesBaner, men samme var god 
nok til at bevise, at Cometerne rettede sig efter ben Paråbollsts Theorie,
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som blev bekræfter af de Obfervationer, som man havde giort i Enge
land, Frankerige og til Padua over den Comete, som saaes Aari68o. 
Den Observation, som man havde taget til Rom, gik vel noget meget 
ñffradenParabolffe Theorie, men Kirchs Obfervation til Coburg kom 
derimod saa juft overeens med den, at man maatte falde paa de Tan
ker, at der var nogen flags Feil begaaet med den Romerske. Mr. Hal
lej har t den NeutonianfFe kolirion afBanen noyere udregnet Come- 
tens Sted, og har fundet dens Omlå Tiid ved at agte paa en scrrdee- 
les artig Maade, at Cometen for havde vceret her meere imod os. Den
ne store Geometre hor med megen Moye bestemt 24.Cometers Stader 
udi Himmelen/ og deres Baners Petition, hvilket maae vare Efterkom
merne et behageligt Verk, at de deraf kand see, hvad helleren Comete 
har tilforn vcrret seet eller ikke. Dog er det at beklage/ at man ey saa 
gandffe vist kand regne paa CometernesOmlobe Tider, fordi de bevtr- 
ges langsom i deres Aphelüs og kand derover forrykkes af den indbyrdes 
Lrcrkning som de over paa hinanden/ maaskee og det kand Virre som Mr. 
Euler meerm'/ at de lider nogen Forandring afden himmelske Materies 
Jmodftand. Derforuden kand den differente Petition i Himmelen, ef
tersom Jorden er paa adskillige Steder til, give en Deel Vanskelighed i 
at sige, enten det er den samme Comete, eller en anden, allermeest, da 
Fix Stiernernes Stcrder ey overalt ere paa detnoyeste bestemte. Hvad 
Forvirring Jordens ^mation kand giore er deraf klart, at Mr.Caflini 
holdt den Comete som saaes i December, for en anden end den, man 
havde seet udi Novembre, det kand og ffee, at endeel Cometer kommer 
imod Solen, som vi ey seer hos os. Mr. Euler en Mand, som synes at 
vcrre fod til at forbedreGeometrien, har og udregnet denneCometes Pa
rabolice Bevcrgelse, saa man ey meere bcrr derpaa Tvivl.

§. 78.

Geometri havde let kündet fluttet sig til afden idelige Hastighe
dens Formeerelft ua Cómeteme, atde ey bevcrgedes udi en ret Linie, 
fom Kepler meente, ey heller udi en Cirkel, men for Neuton agtede 
mandet ey uden lrdet. Siden har den store Geometre Mr. Bradley i 
Engeland bekrcrftct benne Theorie med sine Observationer over de Co
meter, fom saaes Aarme 1723. og 1737» Mr.Euier har ligeledes fundet, 
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at den Comete, som blev stet i Aaret 1744. kom overeens med tønNeu- 
tonffe Theorie. Det var at ynffe, at de Gisninger, som man gier sig om 
CometernesTilbagekomsi, maatte blive lykkelige. Saaledcs ventes en 
Comete Aar 1758», hvis Omlebe-Tiid er paa 75: Aar, og en anden Aar 
1789. hvis Omlebe-Titd er af 129. Aar. Hallej fandt at den Comete 
Aar i68o.lob sin Bane igiennem i575.Aar, Mr. Machin nuente, at 
den Comete som saaes i Januario Aar 1737. var den samme som blev 
stet Aar 1556./ saa dens OmlebeTiid blev paa 180 Aar, Mr. Euler 
har tillagt den Comete i Aaret 1744» en Omlobe-Tiid afigo. Aar.

§- 79-

Vi har uden Tvivl Cometernes Attraktioner at tilskrive en og an
den Forandring, som er steet udi Himmelen, hvoraf i fur Ecliptica? 
Forandring meårer at overleggts, da Aítionomi ey vist veed enten 
Ecliptica bevuges eller ikke. Mr.de Louville i at conterere de Gamles 
Observationer med sine har meent, atEcliptica havde en ordentlig Be- 
vugelse, men da de Gamles Observationer maae rettes, kand man der
ved ey saa let overtales til at bifalde denne Meening. Ellers kand vi ey 
saa lektelig troe, at Ecliptica har tn ordentlig Bevugelse, da det fast ey 
er mueligt, at Maanen kand giere nogen Forandring paa den og meget 
mindre de andre Planeters Attraktion, da deres Krufter ere at ansee 
som intet imod Solens. Man kand med sierre Feye sige, at om Ecli
ptica bevugks uordentlig, det da kommer af Cometernes Ncervcerelse, 
allermeesi naar de har en lodret Drift imod Eclipticam. Ingen har til
lagt Cometerne stärkere Virkninger vaa Jorden end Whifton, hand 
talte 7. gange 575. Aar tilbage paa Halleji Maade, og fandt at den store 
Comete havde vuretJorden meget ncer udi Syndfloden, altsaa meente 
hand, at det kunde stee ved den sicerke Trcrkning af tøffe mugtige Pla
neter paa hinanden at Jorden kunde brekkes, gandffe visi, at Vantene 
kunde stige meget hoyt, da vcd Maanens og Solens Attraktion alleene, 
endstiont de ere langt borte, Ebbe og Flod er saa anseelig, imidlertid 
overlader jeg til de Skarpsindigeres Dom, hvad heller denne Mr.W hi- 
ftons Diicours er afnogen Vigtighed eller ey. Det veed jeg vist, at om 
tøffe Revolutioner ey ere komne afen Comete, da kunde de dog komme 
deraf.

§. 80.
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§. 8o.

Mr. Maupenuis har givet en sinderiig Forklaring ved Cometerne 
over de Stierner som til visse Tider sees, og ti! andre forsvinder. Saa 
ftemt de store Pletter/ som sees i Himmelen ere Planetisse Corporer, 
og at de haren Kraft at trekke til sig i Forhold af deres Storrelse/ da 
maae deres Virkning paa de Planeter/ som de driver omkring/ vcere for 
fcerdelig/ og ftrcekke sig ud i de lcrngste Diftancer, derover kand de og 
magelig drive deres Planeter om i de mest Eccentri^c Baner. Denne 
berommelige Author holder endnu for at Saturns Ring er kommet afde 
Comtters Haler, som har gaaet forbi Saturn, og som ere blevne trokne 
ftcrrkere af Saturn end af deres egen Planete, maassee det kand vcrre saa ! 
Neuron meenfe, at naar Cometernes Haler bleve trokne ind paa So
le«/ at de da underholdte dens Lys/ saa Solen derved fik igien hvad den 
mister afsin Materie i at udkaste Lysets Straaler/ dette holder jeg dog 
ikke for nodvendigt/ som jeg ssal vise siden. Jeg er metre af den Mee- 
ning/ ak Solens MaiTa formeeres af Conreternes Haler, og derover for- 
mindsser vores Aar. Ellers er der intet urimeligt i Neurons Meening, 
thi det lader som at baade de ildsprudende Bierge og 3iî>»Phænomena 
udi Luften havde deres Aarsag udi Fugtigheden, og Chymici paastaaer/ 
at man nodvendig maae have Vand tll at underholde Ilden. Men Co- 
meternes Virkninger kand og vcere hsyst ffadelige, thi om de stedte paa 
Planeterne/ da maatte de reede dem elendig til. I svrigt/ da de Cor
porer hviler udi Himmelen/ som har en meget stor Forhold til de andre 
Corporer i deres Syftema, da kand det ssee at ey alleene de morke Corpo
rer bevcrges omkring de lyse/ men endog de lyse omkring de morke, og 
saaledes kunde Stiernernes Stcrder udl Himmelen forandres, som Hal
lej har agret No. 335. af Transaétionerne, deres Lys maatte herved 
uden Tvivl splittes ad, saa man paa denne Maade neppe kunde vente et 
bestandigt Antal Srierner.

§. 8i.

Saaledes er alt/ hvad vi forefinder udi Himmelen/ et Beviis paa 
at Corpormre rrér hinanden indbyrdes, med Krcrfter/ hvilke ere 

som
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font Mafien og Qvadraten afvàncen forkeert. Vi vil ftemdeeles see, 
om dette ellers og bekmftes for de store Diihncer for saavidt man kand 
overalt tage Erfaringer. Og maae vi da forst betragte de tunge TingS 
Direétion, om famme bestaaer med den Meening om Attra&iontn, og 
seer man da meget let Z. 37. endog naar man gandffe loselig overlegger 
det, at i den Hypothefe om Attraåionen de tunge Tings Direction maae 
vcere imod Kuglens Center, naar samme hviler, og de sp^riffe Lav ere 
aflige Tykkelse. Erfaringen tiener heri til Beviis, og lider den Carte- 
fianffe Philofophie herved i scer meget, thi kommer Tyngden afen Hvir
vels Bevcegning, da maae alle Ting soge imod Axeln og ey imod Cen
tret, som den store Geometre Hugenius vel har agtet, denne store 
Mand har selv optcenkt til at redde dette SyfiemaHvirveler,som ffar hin
anden over, men det er umueligt at de kand bestaae. Mr. Saurin har 
ingen Behag fundet udiñugenü Objeâion, og har derover angrebet 
den paa en dobbelt Maade saavel i Journal des Sçavants Aar 170z. som 
udi Be Paris Mémoires 1709. men jeg begriber ikke hvorledes sga
berommelige Mcrnb kand scrtte sig imod en saa afgiort Sandhed; om 
et Eorper bevcrges eensdan udi en Cirkel, da maae det beffrive om Cen
tret Snit, derere i Forhold med Tiderne, og da bordet soge til samme 
Center, som man veed nfMechaniquen ; naar dette er, maae Corpo
ret nodvendig viis soge til et Center udi Axeln, om det ellers bevcrges i en 
enkelt Hvirvel; Lad os nu antage, at det ikke sog^r til et Center i Axeln, 
men ti! Kuglens Center, da efterdi een og den samme Cirkel kand scettes 
udienhverKugleudi denvifiance ^xx-dcb om x er Kuglens halve 
Diametre, d ben halve Diameter afCirklen, og folger da at Sognin
gen maatte v^re lige «determineret imod et hvertPunct i Kuglens Axe. 
Man maae derover antage en anden Trykning end den som gior den 
hàriffe Figur. Men ved den samme maatte Hvirvelen forandres fra 
at vcere spkLriff, efterdi en dobbelt Kraft nu virkede, een ved hvilken 
Hvirvelen blev iphænO®, og som driver imod Axeln, en anden som vir
kede, saa den heele blev imod Centret. Warignon har optcrnkt en 
Trykning afben fubtile flydende Materie alle Kanter fra, imodJordenS 
Center, men ^porsmaalet kommer igien, nemlig hvoraf den ætheri(re 
Materie faaer fînDireétion imod Jordens Center; derforuden maae 
hand antage, at den åriffe Materie virker paa de allermindste Par- 
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tikler, som ere muelige, ellers blev Tyngden ogsaa udi hans Hypothek 
som Omfvobet. Den skarpsindige Philofophe Mr. Bilfinger har strcrbt 
at afgiore denne Sag ved Experimenter, hvilket vel er vanffeligt, Log 
har hand tilstaaet, at Direktionen blev fundet imod Axeln. Hand har 
vel i den Piece, somAar 1728. vandt Prisen til Paris, betragtet en dob
belt Bevægelse udi Kuglen, og har paa den Maade vildet hielpe dette 
Syftema, men det er umueligt, nt æther herved kand .bringes ril atche- 
ffrive de storste Cirkler paa en Kugle.

§. 82.

Jeg vil nu ey tale om Planeternes Figur, thi det er vidtleftigere 
end at jeg her kand afhandle Let, jeg vil vcere fornoyet med at have sagt, 
at man finder ved Obiervation?tne just de samme Figurer til Planeter
ne, som den Hypothek om Attraktionen udfordrer. Mr. Clairault 
har herom handler fuldstændig i sit smukke Berk over Jordens Figur. 
Vil vi nu tilstaae Cartefianeme alt, nemlig at i deres Hypothefe de tun
ge Ting bor soge Centret, da er i det heele Syftema ingen Aarsag at fin
de, hvorover i en Kugle som omdrives af den ætheriffe Materie de tun
ge Ting ffulde kunde soge til noget andet Punct end Centret, og derover 
faaer Axerne i den Cartefianffe Hypothefe nodvendig den Forhold af 
176.177. men fordi i den Hypothefe om Attraktionen de tunge Ting ey 
bor soge gandffe til Centret, uden i det Tilftklde, da Kuglen hviler, 'thi 
derved at Kuglen veltes om, gaaer Tyngdens Diredion fra Centret, 
saa kand derover haves det rette Forhold afAxerne som 177.173., hvil
ken er med megen Moye fundet ved Observationerne under Polar-Cir- 
keln, og si)nes Mr. Bouger og de andre Aftronomi deres Observationer 
ey at vcere derimod, endffiont de Barbariffe Folkes Mistanke har beta
get os dern. Ellers beroer dette Problema om Figuren meget paa Ku
glens indvortes Egenffab, saa det er ey nodvamdig, at den ffal være for
kortet, den kunde og vcrre langagtig, og dog kunde i Almindelighed, Er
faringerne om Pendulen staae ved Magt. I den naturlige Hypothek 
aset dobbelt Kraft-Center har Mr.Mac-Launn beviist ar Kuglens Figur 
maatte blive EUiptiff.
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§. 8Z.

Vi vil nu så atJorden er til deels flydende og omringet afen 
Athmofphæra, og at den fsrft hviler, men siden vcelter om sin Axe, da 
er det klart, at formedelst inertien, maatte Vandene stige, og de aller- 
hceftigste Vinde blcese, hvilke dog strax maatte sertte sig, faa at den Ebbe 
og Flod, soin vi nu har, maae komme af en langt anden Aarsag. Erfa- 
ringen leerer, at Ebbe og Flod holder det ordentlig med Maanen, Neu
ron har dertil brugt den Theorie om Attraétioncn, og har beviist, at 
Maanens Krcrfter vare tilftrålige nok til at beverge Havetkiendelig. 
Dk store Meend Mr. Daniel Bernoulli, Euler og Mac-Laurin har i de 
Piecer derover, som vant Prisen Aar 1740. til Paris, fuldkomnere gi
vet det absolute Maalpaa Floden end tøm Mr. Neuton, der ikkun lose- 
lig havde besternt den, men jeg vil ey lcrngere opholde mig herved, da det 
baadeervidtloftigt, og jeg dermed ey intenderer andet, end at vise, at 
det Neutonffe Syftema er ulignelig fuldkomnere end det Lartefianffe. 
Cartefianeme havde vel tcenkt, at ideresttyporbefe intet var lettere at 
forklare end just Ebbe og Flod, thi antager man, at Jordens Hvirvel 
bliver sammentrykt afMaanens som lober ind i den,da synes detat folge 
deraf, at Vandene under Maanen ffulde gaae tilbage, folgelig maatte 
bestige, hvor Trykningen er mindre; men just dette at Vandene burde 
falde under Maanen, gior denne Hypothefe til intet, thi det er meer 
end bekiendt af Erfaringen, at Vandene stiger under Maanen. Man 

Tab. har derover sogt andre Udveye; og har antaget, atJorden blev saale- 
3> des trykt afde omkringstaaende Hvirvelens Columner, at den nodven- 

digmaattevigelidetaffraCentret, saasom om ML for Exempel var 
28. Jordens Hvirvel, K derimod Maanens, og dennes Diameter havde 

en endelig Forhold til Jordens, da antages det som afgjort, at naar Jor
den blev trykt afde Pyramidal-Se&ores fag og rab, om da et andet 
Corper K faldt ind i Hvirvelen, maatte Trykningen af den Coiumne 
fag blive stärkere end af r a h, og maatte da Vandet og Jorden vige 
bort under K; Lad os nu antage alt hvad her udfordres uden at bcrre 
nogen Tvivl om, hvad heller alle disse Ting tilsammen kand verre rime
lige eller ikke, saa sees dog let, at den Ebbe og Flod, som heraf ffulle 
komme, ey lernge kunde blive ved; thi saa snart Maanens Hvirvel fik 

eens-
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eensdan Bevægelse med Jordens, da blev ingen Forsticel meere paa beg« 
ges Trykning/ eftersom de flydende Ting og tynger med og igiennem de 
sammenhængende/ Maanen selv maatte tynge imod Jorden i Forhold 
assit Omsvob, og kunde altsaa Floden ingenlunde tilstaaes uden for de 
forste Tider. Ellers maae Cartefianerne selv see til, hvorledes de kand 
giere at en Hvirvel kand staae ved Magt udi den anden, naar de begge 
har eensdan Bevcrgelse.

§. 84.

Saaledes har jeg vel kortelig men dog fuldstændig nok i Henseende 
til mit ncervcerende Forscrt afhandlet Krcefternes Egenstab, Tom trcek- 
ker ndi store våncer; saa jeg haaber, at man heraf seer, hvor vanske
ligt det vil blive at forsvare Hvirvelerne og forkaste Attraktionerne, 
Kunde man saa let afgiore Attraktionerne for de smaae Diftancer font 
disse andre, da kunde vi haabe at have Negelen til heele Naturen, og 
Videnstaben om Naturen blev ey saa opfyldt som den er af unyttige 
Gisninger, saa meget seer vi,at efterdi i de floreDiftancer den Attraktion 
alleene virker, hvilken er som Quadraten afvàncen forkeert, da maae 
de Attraktioner forsvinde i Henseende til den, som virker i smaae Diftan
cer; hvorvidt dette 8yftema om Attraktionen kand give herudi noget 
Lys, vil jeg da forlege at vise, og til den Ende gier jeg i Forveyen fel« 
gendeAnmcerkninger: Er AD Bi en Kugle, FCB dens Axel, C 
Centret, DIB en afdens sterste Cirkler, hvis Diameter og Axel er trok- Tab 
fet ud, og i samme ligger det Corper F ; vil man da indbilde sig at fra 2 
det Center F, Cirklen er deelt i en utallig Merngde Snit Gl,Hm, fom Fis 
ere hinanden uendelig ncrr, og at ved deres Omvæltning en Kugle be- 2q7 
strives, at FG=zr, im—x, fcaer Gi^F2rxixx> tager man nu det 

Element nn, da fordi den halve Diameter — r, er nnzz-^41-.-—
-g Attraktionen efter FC = à ^U-XX. r - X=rdx -,xdx— 

r • ^2tx — XX
rx n-',xx uden at legge nogen ftaaende Stsrrelse til; er nu r foran« 
førlig—z og 2rp-xx —yy, den attraperende Kraft som V, fc

MM 2 __a.
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—a, da er Elementet af Kuglens Traekning—ö X - str MI ak 
integrere/ maaeey haves uden en ubekiendt Storrelst/ paa det da at 
Neutons Formul tillige kand haves/ tages NCzx, td er Cirklens 
RsreLmit NE zz ;FE, FA zz b, NA zz c, NC zz d, FB = e, 
NBzzf, bfl (tZ,Zzz2ax, og xz— og dxzz—-, y y zz *-xx*F

2 C

. Z 
--cfdz.

2MX - cf. Altsaa er Elementet af Kuglens Trakning z: axxdxV 
amxdxV —acfdxV , ,r _W_JL  ddz — dz 
-------------------- - —i (om V er—Zn)—------ ------------------- >

. Z . Z ' aZn-2- 4L2ZN-4 zn
hvilken Storrelst altid kand integrere^/ og ved Logarithmes , naar 
nz:izz3-5*

§- 85.
At man da kand vide/ hvorledes de Krafter ere beskafne fom vir

ker stark inde ved Kuglen og fast i Rere Puntten/ men som fast forsvin
der/ naar Diftancerne fra Kuglen bliver ktendelige; da vil vi betragte 
»en Tilfalde naar n—i, i hvilken haves (zz-
ßß) — — (ß4-Z4)*cf Z/Ê, nemlig for det huule Stykke af Ku- 

à -le»/ hvortil ß svarer er Pzzb, zzze, er for den heele Kugle - 
(ee-bb)=¿ (b4-e4) * c er bzzo haves for RorePun- 

sten 4 ee-,7“b4 og er da Kraften i Rore Puutten endelig, thi end-
23 lo33 

ffiontatL -n vv er dog cfL-zzo, co o.c c
Crn—2, da har vi for feet/ at Trakningen i Rsre-Puneten var En- 
delig. Er n zz z, da haves for den huule Kugle udi Almindelighed 
5^__ ______à--* (ßß~zz)t-f. (za-ßß) og for den
■ vtivx 4ua»i-4 za a 8*a. A

heels
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beete Kugle - -If- * - aa. (bb-ee) * -f. (ee-bb) er for Rore-Pun- 
2d8 2

cten—co—C, hvilket og ffeer, om ß=a, og er da ogsaa Trykningen 
i Rore-Punctet afden huule Kugle uendelig.

§. 86.

Herafkand man flutte sig til en overmande artig Lov udi Naturen, 
som er denne, at de Krafter som virker strax inde om Kuglen eller i me» 
getsmaaevàncer ftadenog derere uendelige, at de samme forsvin
der udi de store vàncer^ og derimod at de Krafter, som virker kiende- 
lig udi de allerlcrngste våncer fra en Kugle, ere ikkuns endelige inde 
ved Kuglen. Man seer tillige, at de Krafter som i Rore Punctet og 
inden i Kuglen ere uendelige, at de maae vare udi et ftorre Forhold end 
som Quadraten flfDiftancen forkeert, og i jo sierre Forhold de ere, i 
destomindre Diftance er deres Virkning kiendelig. Antager man da, at 
der foruden den Trakning, som observeres for de store Diftancer, ere 
andre, som Cubus eller biquadraten af Diftancen forkeert, da maae, 
naar Corporerne kommer sammen, de allerhcrftigste Forandringer skee, 
eftersom samme Krafter ere uendelige udi Rore-Punctet, men i denne 
Henseende har man ey uden de mindste Corporers Figurer at see paa, 
efterdi samme Krafter ey virker uden udi meget smaaevittancer,og kand 
man afdet foregaaendeved Erfaringen bestemme àaâionerne.

87.

Det Cartefianfh Syftema er ikke udi Stand ril at fremfort noget, 
hvorved det kand udfore noget saadant, thi man kand her hverken benyt
te sig af Hvirveler eller flydende Materiers Trykning, saa lange som 
sammes sidste og mindste Partikler maae endnu vare sammensatte. At 
man vil med k.^lalebrancbe og fast alle Larteñaner efter ham optanke 
saa mange Hvirveler, som dcr ere til sidst smaae Vasener til udi Natu
ren, er at sammensatte et Arbeide, som ey kand vedligeholdes uden ved 
en sardeeles og miraculeux GUds Hielp, deels for den indvortes Riv
ning, som disse Hvirveler maatte have paa hinanden, drels fordi en 
Hvirvel blev den anden i Veyen og fordi de bevagedes efter rmodsatte 

Mm 3 Di-
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vireâioner, hvilket falder enhver udi Synene, som end og lsseligover- 
veyer den Sag. Derover haver og Cartefiancnie aldrig kundet give 
nogen Aarsag for Tingenes Fasthed, i det ringeste ikke nogen fem duer; 
Tilforn har de confunderet ^Kommet med Materien, og meente stråle
des at have udfundet en Aarsag til Fastheden, denne Meening er nu ey 
meer i Verden udi Mode, og Mr, de Jariges íjar nyelig udi de Berliner 
Aéta vist, at den ey gaaer an, thi man veed atRommcter aset andet flags 
Vasen end Materien, og altsaa har denne Meening ey meere nogen 
Anseelse. Det er derimod ikke vanffeligt at finde Aarsagen til Fastheden 
udi det Neutonianfie Syftema, eftersom Krcefterne udi RorePuncret 
kand blive uendelige, og sees ey med mindre Tydelighed, hvorfore Fast
heden ey kand overvindes uden med en determinert og anseelig Kraft, 
endssiont samme virker udi en anden Direktion end Attraktionen, thi 
naar Krcefterne ere retinddeelte, da beroer det heele Sporsmaal paa at 
sige, hvor det kand komme, at man stråledes kand sammensoye to per
pendiculaire Krcefter som begge virker paa et Corper, at deraf ingen For
andring kand komme, men det lader sig altid giore, naar den eene er udi 
en overmande liden Forhold til den anden, i hvad Aarsag det end har, thi 
dabliverden heele Forandring paa en Vin kel, ferner—o, og saasnart 
Stodet holder op, bliver den forrige Tilstand igien reitirueret ved de om- 
kringstaaende Partiklers Trcekning. Man maae derover tage Erfarin
gen til Hielp for at see, om de Krcefter, som virker udi Rore-Punctet 
kand lignes med Tyngden og i dens Henseende holdes for uendelig store, 
man maae heri meest see paa de Krcefter, med hvilke Tingene hcenger 
sammen, hvilke ere befundne af Mr. Mufchenbroek at vcrre som folger 
udi to Corporer der vare » Tommer breede, og som bleve smurte med 
Tallig og siden varmede i sydende Vand.

Glas - 130. Pund.
Messing 150.
Kaabber 200.
Solv » 125.
Haard Staal 225.
Jern » 300.
Tin. - 100.

Bismouth - iQv.Pund.
Guld Marcatitti 150.
Blye » 275.
Hviid Marmor 225.
Sort - 230.
Elfenbeen iog.
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Glas «
Messing
Hvid Marmor

Og i en stärkere Grad afHeede
zoo.Pund.
800. 
600.

Jern -
Knabber #
Solv «

950.Pund. 
850.
250.

Men vilde man have den allerstørste Forhold at vide af diste KrcrfterS 
Storrelse, da maatte man soge at erfare ved hvad Tyngde Partiklerne 
afde allerfasteste Corporer stiltes ad, og ey dertil bruge de med Konst 
sammensatte/ men de naturlige. I ovenanforte er der scrrdeeles at agte, 
at man ey maae confundere den Tyngde som udfordres til at brcekke Lti- 
mingen udi Luften, med den man dertil maatte bruge udi et tomt Rom. 
Saaledes om man vilde vide Styrken afCohæfionen udi Guld, maatte 
man erfare, hvad Tyngde der udfordredes i Centret af en lllle Guld- 
C/Undertilat brekke Guldet i Stev, thi det lader som Guldets Par
tikler hcrnger over alt sammen med een og den samme Kraft, og tvivler 
jeg ikke paa, at jo hertil udfordredes en uendelig Tyngde, saa man sik
kert kand antage, at den Kraft, hvormed Partiklerne hcrnger sammen, 
er uendelig stor i Henseende til samme Partiklers Tyngde.

§. 88.

Altsaa beroer det abfoiute MaalpaaKrcrfterne hvormed Tingene 
hcrnger sammen i Henseende til Mafien paa det Antal Puncter, som ro
rer ; men man maae ey her tcenke paa nogen anden Materie end den, som 
virker i meget fmaae Difiancer. Mr. Muskenbroek har anfort et Be- 
viis for fltAttraétionen strcrkker sig udenRore Punctet i enSilke Traads 
Breede, og har samme Argument virkelig noget at sige, endstiontman 
har vildet bevcrge nogle Vansteligheder imod det, thi jeg troer neppe at 
Uievnhederne i polerte Corporer stulde have meere end en dobbeltSilke- 
Traads Hoyde; det er derimod afstorre Vigtighed, at man tvivler 
paa, om ogsaa Attracfiionerne, som virker udi de smaae våncer, vir
ker overalt udi samme Forhold af Diftancen, tí)i jo storre at den Forhold 
er i Henseende til Dåncen forkeert, i desto kortere Diftance virker de 
kiendelig, og er det rimeligt at de smaae Corporers Virkning er i meget 
adskillig Forhold, thi uden at antage dette kunde man ey vel give Aarsg- 
gen for de mangfoldige flags Sammenhlandelser, som findes. Man 

seer
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seer og, at man ey accurat kand udregne disse stags Ting/ uden man til
forn viste de Corporers Figur, som rorer hinanden/ efterdi at Attra&io- 
nerne kand faa meget stille fra hinanden i de mindste Diftancer, og te 
over maastee at engang ved Attrêonerne figurem af de smaae fain» 
menhcrngende Partikler kand blive bekieudte.

§. 89-

Heraf folger/ at jo mindre de smaae Corporer ere, som attraherer, 
jo stärkere virker de, naar alt for Resten er eensdan, herpaa beroer 
mange chimiste kroblemata, men da disse Attrâoner beroer paa Fi
guren, da har scerdeeles denne Lamiste Specifica attraétio (at jeg faa 
stal kaldeden) sit Fundament udi den absolute Quantitet af Kraften, 
som attraherer, og en flags forkeert Forhold af Diftancen. Nemlig 
om de poreufe Salt-Partikler virker stcerkere paa Partiklerne afen siy
dende Materie/ end fom disse virker paa sig felv indbyrdes/ da maae Par
tiklerne af den flydende Materie gaae imod Salt-Partiklerne med en 
Kraft/ hvilken om den er ftorre, end den/ hvormed de hcenger fammen, 
maae de lofes fra hinanden; det feer man oyensynlig udi Sukkerets 
Oplosning/ og Salt-Partiklerne felv maae ligefom flye hinanden ved 
det de foger henimod Vand-Partiklerne. Det lader som de fyrlige Par
tikler i sier havde en stor Attraction ved det de ere af en anseelig Tykkelse, 
ere de da tillige meget fmatte og flydende, da gior de at Metallernes Par
tikler foger at bevceges imod dem, hvorved den Kraft, hvormed de hcen
ger sammen forringes, og steer derover en Fermentation naar de syrli
ge Partikler trcenger ind i deres Aabninger/ da de virker paa den samme 
Maade som Kiler/ Metallerne bliver derved oploste, og synes at for
svinde. Mr. Freind har meget smukt viist, hvorfore Fermentationen 
syntes udi en Tilftelde heftigere end udi den anden, nemlig om Partikler
ne ere elafiiste, da maae de syrlige springe tilbage, og derved en meget 
heftig Fermentation stee. Antager vi nu, at Metallernes Partikler 
svommer i den flydende Materie, og at andre kommer til, fom heftige
re trekker dem til sig, da naar de syrlige Partikler bliver trokne stcerkere, 
er det klart, at den forste Metal maae falde, og heraf kand de Avaliste 
Tings Natur fuldstcendig forklares.
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§. 90.

Det Mr. Hamberger fjat antaget til at forklare cohæfionen/ nem» 
lig at de tungere flydende Materier ikke hcenger ved de folide Ting, som 
ere lettere, dette kommer overeens med det foregaaende, thi det er ey at 
tvivle paa, at jo den indbyrdes Attraction kand vcrre storre i Henseende 
til der tyngere cnd i Henseende til det lettere. Men man macre forstaae 
denne Regel om de allersidsiePartikler udi Materien og om Ting afsam- 
me flags, chi blcendes Ting sammen udafadstillige flags, er det noget 
andet. Deraf, atTingafadstillige flags sammenblandes, beroer de 
stede og humide Tings Natur, thi det er eu almindelig Aarsag hvorfore 
Tingene hcenger sammen, at Ting som ere lidet eller og flet intet attra- 
(ftive (om 03 diste sidste kand haves) blandes med andre som trcekker 
tilsig.

§. 9i.

Olie blandes ey med Vand, fordi Olie Partiklerne har en sierre 
indbyrdes Attra&ion, end den, som de har nrod Vandet. Fordi at 
Vand Partiklerne i Almindelighed hcenger sammen, er der i alle flyden
de Materier en flags Tenacity som gier at de lettere Ting ey altid sti
ger, og at de tungere ey heller altid synker. Dette har sig stråledes, om 
de Partikler, som flyder oven paa ere meget smaae. Saaftemt at Salt- 
Partiklerne, naar de engang ere rensede komrner igien til at rere hinan
den, da bliver deraf en Cryftallifation. Paa samme Maade steer og 
Caicinationm derved at Partiklerne ved Ildens Kraft bringes dertil,at 
de ey rorer hinanden rneere, og at de fineste Parter ved Ildens Stod 
fores bort, saa der bliver saadanne Figurer tilbage, som ey rorer hin
anden uden udi faae Puncter; naar da Cohæfionen stråledes er svekket, 
avles Stovet. All Diihilering og Sublimation beroer ligeledes paa 
Attra&ionemc, og jeg tvivler ikke paa, at jo alle Chym^e Operationer 
kand ligeledes forklares afdiffe Grunde. Det var at onste, at Chymici 
vilde paatage sig at erfare hvad de smaae Materiers Krcefterere for de 
fmaaeDiftancer; de kunde i intet andet bevise det merimstelige Klonen 
storre Velgierning, thrviseerafdette, somsaaalmindelig erhandlet, 

Nn hvor
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hvor stort et Haab man kand giere sig om at reducere de C hymi^eXing 
til eu vis Calcul og tydelige Tanker.

§♦ 92.

At de flydende Materier stiger over Æquilibrium udi HaarRore- 
ne, har sin Aar sag udi Glassets AttraQion j JForstningen fegte man 
Aarsagen til dette Phenomenon udi Luftens Trykning/ thi almindelig 
viis confunderesAarsagerne tilTingene med det som odserveres at vcrre 
tilligemed; men benne Hypothek havde saa mange Vansseligheder, 
at Philofophi if ort Tiid bleve tvungne til at tale om igien. Ikke desto- 
mindre var dog den Tanke som man giorde sig om de flydende Tings 
Virkninger saa hoy/ at man sogte andre Udveye for at finde Aarsagen 
tíí bette Phaenomenon. Mr. Jacob Bernoulli bragte M anden Hypo
these paa Banen/ og meente/ at heele Sagen beroede paa ben ætheri^c 
Lufts Trykning; men benne berommelige Manbs Meening stemmede 
ty overeens med Phænomena, hvorover og Mr. Daniel Bernoulli hjalp 
hans Hypothek noget med sine CorreÄioner, men det er ey at undre/ 
at denne ffarpsinbige Manbs forste Tanker ey forflog til at udvikle en 
faa vanffelig Sag, da hand ikkuns afen Hændelse men aldrig med Fliid 
har foretaget sig at trañere denne Materie. Man seer endog afbisse be
rommelige Mcends Betragtninger hvor lidet det Carteüanffe Sy ft ema 
destaaer meb sig selv/ thi for at forklare dette Phænomenon har de maat 
antaget ben Hypothek, at de mindste ætheri^e Partikler vare storre 
end Äanb Partiklerne/ og seer jeg ikke/ hvorledes at dette kand bestaae 
mebden store Fiinhed/ som Cartefianerne ellers tillcegger benne Mate
rie/ ellerskand man see afbet man har afMr. Bilfinger i be Petersbur
ger Mémoires om VoíHo og andre/ at man ey i Begyndelsen har vieret 
meget lykkelig i at bruge be Grunde om Cohæfionen eller Attraåionen, 
hvilket just er et og det samme ; Den berommelige Mr. Clairault har be- 
viist i sit artige Oerk om Jordens Figur/ at Vandet stiger formedelst 
benAttraSion, som den allermderste Vand Partikel ved Glasset lider, 
hvorved alle be Vanffeligheder, som hibinbtil haver Vieret bevcrgebe 
imod denne Hypothek tillige ere afgjorte/ og Mr. Jurins Theorie over 
HaarRorme meget er blevet forbedret. Denne berommelige Mand
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har tillige anfort nogle Egenffaber afdiffe Attraktioner, som ey ere mim 
dre ziirlige end uventelige.

93-

Jeg vilda betragte de faste Tings Natur. De samme ere enten 
haarde/ eller blvde eller eialtiffe. Abfoiut haarde Ting/ eller de som 
ingen Forandring lider afStodet cre ey muelige, thi da maarte Kraften 
af Attraktionen vcere uendelig i Henseende til all flags Stod, hvilket jeg 
ikke veed, om man og vel kand tiistaae. Tingene kand da vcere haarde 
i Henseende til et vift og determineret Sted, saa at ingen ret Haardhed 
er uden i de allersidste Partikler maaffee ; thi efterdi deres Diametrer ere 
overmande urnae/ da kand deres Attraktion vcere saa heftig, at den 
kand ansees for at vcere meer end uendelig. Saaledes har Mr. Johan 
Bernoulli meget smukt givet de haarde Ting Sted iblant de eialtiffe, 
de faste Ting derimod, som tillige ere eialtiffe, synes at have denne Na
tur/ naar Parterne formedelst et Stod nodes til atvige lidet af fra hin
anden/ da naar de eybliver saa sicerk trokne paa de Stader de kom hen, 
som afde de forlod, hvilket Partiklernes Figur paa begge Stader kand 
foraarsage, bliver Lo igien trokne tilbage til deres forske Sted, og fordi 
Aarsagen er i Attractionen, hvorfore de just gaaer saa langt bort, saa er 
og i den samme Aarsagen, hvorfore de kommer med en vis Hastighed 
tilbage/ derover maae Partiklerne i tynde elalliffe Corporer bevages 
ved at svinge saa lange, indtil deres Sving maae enten ved Rivning el
ler nogen anden Forhindring holde op. Naar Partiklerne gaaer saale
des tilbage, maae det Corper/ som har stodt an paa det eialtiffe og som 
derved har mistet sin Kraft, faae en contrair Direction, faafremt det ela- 
Lffe ey kand vige af. Dette kommer i Almindelighed overeens med 
Phænomena, maaffee at fpecieilerc Undersogninger eyblevt saa lette, 
efterdi Krafterne ere som Jndboyningen, naar denne er liden, men ikke 
naar den er stor ; Man seer og, hvorledes det kand ffee, at eialtiffe Cor
porer/ som haver lang Tiid vcrret spente/ kand tabe deres Elaiticitet, thi 
naar Parternes Situation fyrst er forandret/ kand Partiklerne ved den 
langvarige Tenfion komme udi en anden Orden over den indbyrdes 
Tråing/ og er altsaa ingen Aarsag meere, hvorover de skulde kunde 
gaae tilbage. Det forholder sig tverrimod med de blode Corporer, thi

Nn 2 fordi 
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fordi at Partiklerne, som gaacr tilbage formedelst Stedet, traekkes otiet-, 
alt enten med en lige stor eller mueligt storre Kraft end paa de Stader, 
som de forloed, da maae de blive der uden at kunde gaae tilbage. Det 
er Umagen vcerd, at lcese de Love fbrAttractionen, som Mr.Keii har fast
sat/ endstiont at endnu ikke alt kand fuldstcrndig forklares ved dem.

§. 94»

Hvad sig angaaer Theorien om de flydende Materier, da er den 
noget vanffeligere end denne anden. Man seer strap, at de flydende Ma
teriers Partikler enten maae rere hinanden nemlig i den Tilfalde, da de 
trcrkker hinanden til sig, eller og, at de maae drive hinanden fra sig. De 
flydende Materier af forste flags kand ey sammentryktes uden med en 
uendelig Magt, thi deres naturlige equilibre udfordrer, at de maae vcrre 
meget comprimertf/tbi for lader de ey afat virke paa hinanden. De fly
dende Materier afdet sidste flags kand derimod ikke rere hinanden uden 
de trykkes sammen afen uendelig Kraft: saafremt nemlig at de attra
heret i en forkeert Forhold af Diftancen, og altsaa om de stulde rore hin
anden, maatte den flydende Materie forandres til et meget compaft 
og haardt Vcrsen. Men saafremt de af det forste flags stal udgiore en 
flydende Materie, maae de fast vcrre fphærifFe, paa det de ey rore hin
anden udi alt for mange Puncter. Og beter rimeligt, at Attractions 
udi et hvert Punct for sig ey er uden liden, og i storre Forhold end som 
Cubus af Diftancen sorkeert. Ligeledes folger, at de mindste Partikler 
af flydende Materier, som ey ere eiaüiffe, kand antages for at vcrre 
haarde.

§- 95»

Ved denneAnledning vil jeg handle kortelig om de Krafter som dri
ver fra sig, alleene, at jeg i Forveyen med faae Ord faair meldet, at 
den heele Natur har saa mangfoldige Phænomena, hvilke tient til Be- 
viis paa Attractionerne, at enhver, som vel endog faa loselig hen be
tragter det, maae derom overbcviifes. Zeg har selv ridt observeret, at 
de hoye Bierge ved klar Himmel bleve bedcekkede med en tyk Taage, saa 
Kmt Luften blev lidet fugtig, hvilket og er Aarsagen hvorfore Regnen 

haade 
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baade falder tiere over Biergene og er der hcrftigere end noget ftadem, 
fom jeg paa Reiser tidt selv har erfaret. Aarfagen til dette Phænome- 
non er alleen?/ at Bjergene trcrkker tilsig/ thi de store Biergcs Attra
ction kand have en endelig Forhold til Jordens Attraction, derover 
naar enhver afdisse Attractioner virker uforhindret, kand, naar deres 
Forhold er given/ den Direction sindes, under hvilken en Partikel, fom 
fvemmer udi Luften/ feger imod Bierget. Den artige Obfervation 
fom Meifi-, Bouger og de la Condamine har hñvt Ved det Bierg Cham- 
borac udi Peru tiener herpññ til Beviis/ thi deres Blye Lod blev trokket 
paa Siden fra Verticai-Linim afBierget. De Kilder fom findes paa 
Toppene afBiergene kommer afdenne Attraction, og faa mange Par
tikler udi Verden, fom man finder at homge fammen, faa mange Be- 
viifer har vi og paa Attractionem

§. 96.
Der er endnu en Ting tilbage, font betcenksom maae overlegges, 

efterdt den er kommet fra en stor Pen; det er, om ikke inertien strider 
faaledes med Attractionem?, at dm eme nodvendig udelukker den anden« 
Naar man alleene almindelig hen betragter den Tanke man gior sig om 
dem begge, fynes de at vcrreKridige, thi et Corper foger ved inertien ide
lig at beholde een og den selvsammeTilstand,men vedAttractionen foger 
den idelig at forandre den famme, herafkommer den ffarpsindige Slut
ning af den fortreflige Mr. Euler, i hvis Raifonn ement man altid finder 
noget vigtigt, at Attractione» strider med Inertien, og kand altsaa ikke 
vatre tillige i Materien, Det vilde blive alt for vidtloftigt, at forklare 
begge Kmfters Natur af deres virkelige Fundamenter, jeg vil derover 
bruge en Gienvey, og alleene agte, at vi abftrahere inertien forst, naar 
et Corper betragtes fom et eeneste, uden at tage noget andet i Betragt
ning, fom tillige er til ; i denne Tilfalde er det uryggelig vist, at et Cor
per, fom engang hviler, skal hvile bestandig, endffiont at denne Be
tragtning har ey meere Sted udi Naturen end at et Punck exitterer al
leene. Det folger og, at et Corper, naar man ey betragter noget, fom 
forhindrer det, foger stedse at gaae fort med en eensdan Bevægelse, thi 
faaftemt det ffulde begynde afsig selv at bevages paa nogen andenMaa* 
de var ingen Aarsag hvorfor? det hellere ffulde tage den Direction end 
nogen anden. 2. Naar man nu vil betragte det udi Foreening med an- 
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dre Corporer, da naar et Corper stoder paadet andet, bor Virkningen 
vcere ligesaastor somJgienvirkningen, hvorfore ? fordi ar en Aarfag og 
dens fulde Virkning bor altid at vcrre hinanden proportionelle. Der- 
fore, da det er umueligt, ac et Corper A kand meddeele et andet B en 
determineret Kraft, og dog tillige beholde den, da blev Virkningen ey 
som den virkende Aarfag, saafremt ikke den Kraft blev tabt udi A, som 
meddeeles b ; Altfaa om Attractionerne ikke strider med en af disse 
Ting, strider de heller ikke med inertien, men da dm absolute Hvile er 
ikkuns en Chimere, vil jeg ey opholde mig derved; et Corper kand ey 
bevcegesmedeneensdanBevcrgelse, uden for faavitdet i ingen Con
nexion er med de tillige exillerende, derover kand dette ey heller, gisre 
imod Attractionerne, efterdi Forskicellen er saa stor, thi saasnart at 
sieere Corporer tillige betragtes, da kand en Aarfag haves hvorfor en 
vis Direction bor holdes/ hvilket er egentlig det, fom man vil sige med 
Attractionem z. Gaaer det og an udi Attractionerne, ar Virkningen 
er saa stor som Jgienvirkningen, et hvert Corper har og fin inertie i Hen
seende til Attractionerne, om man end og vil antage, at Attractionerne 
ey ere uden en Harmonie. Dersom Attractionerne betragtes paa den 
almindelige Maadeloselig hen somEgenffaber der flytlcs fra et Corper 
udi det andet, da er det tydeligt, at ved inertien intet andet antages, 
end at et Corper ey afsig selv foger at forandre sin Tilstand, men jeg feer 
ikke, atjustderafflyder, atdetey kand foge at forandre Tilstanden udi 
andre Corporer, thi den Tanke om den absolute Hviile er ikkuns en Jnd- 
bilding, som jeg for har sagt, og altsaa ere Attraktionerne ey imod no
gen Propofition 0M Inertien. MñN veed og af Metaphyfiqnen, at 
Inertien i sig betragtet ey er tilstrcrkkklig nok til at afgiore Tingenes Na
tur, thi til ald Exiftence udfordres en virkende Kraft, hvilken man u- 
muelig ikke kand forestille sig, uden tillige at tilstaae at Corporet idelig 
maae strcrbe at forandre sin Tilstand.

§. 97-

Vi nodes til at tilstaae Krcrfter udi Naturen, som driver fra sig, 
thi Naturen afde elaltiffe flydende Materier kand ingenlunde forklares 
ved Attraktionen, fordi at de åttlffe flydende Materier virker imod alle 
Kanter, og soger idelig at udbreede sig, da de dog kand trykkes sammen 

af 
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afvisse Tyngder; atdesaaledes idelig soger atudbreede sig, kand man ey 
begribe/ med mindre man dertil antager Krcrfter/ som driver Parti
klerne fra hinanden/ derfore har man alleene dette Sporsmaal at givre, 
om disse Krcefter kand og umiddelbar komme afMaterien, uden at Tin
gene rorer hinanden. Cartefii Hvirveler ere/ saa vit jeg veed/ ey end
nu komne ind i denne Deel af Videnskaben om Naturen, og veed jeg 
heller ikke om de og vel kand bemestre sig den. Neuton har meent at 
Repulfioiurtu begynder hvor Attra&ionem flipper, og at de intet an
det ere end en negativ Attraétion, maaskee det kand have stg saa, og om 
saa er/ har de to Naturens Riger, det eene som bestaaer afVcrsener 
der kand forestille sig Verden, det andet af materielle Ting, Egen
skaber, som kommer hinanden meget ncer ; thi ligesom i det forste ere In- 
elinationer og Reclinatioiur, saa ere i det andet Krcefter som driver til 
og fra sig. Dette vil jeg alleene saa loselig have sagt, i at observere, at 
Partiklerne afen elalliff flydende Materie kand vel ansees, fom om de 
bleve drevne afcn indvortes Bevcrgelse, men det er meget vanskeligere 
at forstaae hvorledes denne deres Tilstand kand bliveved, eftersom Par
tiklerne baade kand komme fra hinanden ved at gaae igiennem Poros, og 
deres Hastighed kand forandres naar de stoder vaa hinanden; tilstaaer 
man ydermeere et Rom, i hvilket Partiklerne kand udbreede sig, da var 
ingen Aarsag meere til nogen 6eterminert Tykkelse udi de mitlereDeele, 
den flydende Materie maatte paa engang stige, og vilde der da flee en 
stor Forvirring, allermeest naar den flydende Materie udbredede stg i en 
Kugle. Derforuden, saafremtLlallicitetenkom afenBevcrgelsesom 
Partiklerne engang havde faaet, da maatte Elafticireten forringes i alle 
Partiklerne som steeg op ad afTyngden, og derimod af samme formee- 
res i de som bevcrgedes neer efter, og lader det da ikke, som nogen Hypo- 
tbefis var til, i hvilken den flydende Materies Natur kunde vedligehol
des, den eeneste undtagen, i hvilken vi maae henflye til at antage at 
de Krcrfter, somdriver Partiklerne fra hinanden ere Materien vcrsent- 
lige.

§♦ 98»

For da at vide Beskaffenheden afdisse Krcrfter i Henseende tit Di- 
flaneen, vilvi antage at den viñanee,hvorudi hver af de Eiaíli^e Par

tikler
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tikler virker, er meget liden, og at Siderne af to Cubi, af hvilke den 
eene er fyldt med en naturlig Lüft u a og af en anden, hvor Luften er 
sammentrykt—b, da om Kraften afenhver Partikel kaldes og (sam
mentrykningerne ey ere meget store, erden Trykning som Logget lider 

i den Cubo som indeholder den sammentrykte Luft—A, nu veed 

man af Erfarenhed, at Trykningen er som Tykkelsen, altsaa er 
aa a3 i
bbw~ T’ altsaanaar a erenstaaende Storrelse er derover 

er den Kraft som driver fra stg naar Sammentt.-kningen ey er stor, i 
hver Partikel som Diftancen forkeert. Ellers kand dog denne Forhold 
ey vcrre uden saa ohngefehr rigtig, fordi man kand ey lettelig begribe af 
hvad Aarsag, at de Krcrfter, som tager af efter Diftancen, ffulde blive u- 
kiendelige i megetsmaae Diftancer ; med mindre man tillige antager, at 
Luften, som den er hos os kand trykkes sammen udi ct fast uendeligt lidet 
Rom, thi i denne Hypothefe kand Kraften af en hver Partiel vcrre 
overmaade liden, faa Kraften kommer meere afderes Mcrngde end af 
den virkelige Kraftes Storrelse i enhver afdem. Naar dette tilstaaes, 
da kand man tillige forstaae, hvor der kommer stg, at Luften kand saa 
overmaade fortyndes som vi har seet §. 67. endffiont at de Krcrfter, 
som driver fra stg, ey virker uden udi meget smaae Diftancer, oa maae da 
den himmelffe Luft gandffe hvile, hvilket og Phænomena bekrcefter. 
P. P« le Seur og Jacquier har givet fit Theorie over Lyden i denne Hypo
these ved at antage Krcrfter, som driver fra stg; ydermeere synes de 
LleÄriffe Erfaringer at hore herhid, endffiont man intet vist kand stge 
om dem, fordi det har den Anseende, som om samme meget beroede paa 
Corporernes Figur, at nemlig en elaftiff flydende Materie som er ind- 
fluttet i et Corper kand begynde at oscillere, naar der bliver sat i Bevæ
gelse enten ved Rivning etter noget andet flags Stod, og at ved samme 
Oscillationer nogle Corporer kand synes at blive trokne hen imod det de- 
Äriffe, og derimod andre virkelig drives bort fra det. Man seer af et li
det Verk, som er udgivet efter Mr. Haufens Dob, at hand har sogt at 
forklare den Theorie om Éleétricitetfn ved Hvirvelers Hielp, m sam
me Hvirveler har ftorre Vanffelighed end som Eleftricifeten selv. El
lers er det saa meget meere rimeligt, at disse Phænomena kommer af en 
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siydende Materie, sinn er indlukt i Tingene, som at Phyfici har paa ad- 
ffillige Maader fundet, at der ere mange flags saadanne elaRifFe flyden
de Materier udi Tingene, maaffee, om man over de samme havde noye- 
re Erfaringer, at da denne Part af NaturLceren deraf kunde faae et 
stort Lys, saa man ey fik andre Krafter nodig end de der horer til At- 
traLonen.

§ 99»

Det lader vel, som om den Attra&ion og Repulfion man merker 
hos Magneten oyensynligbevssede Attråvnerne, men naar man be
tragter det noget noyere, da finder man derudi de allerstorste Vanske
ligheder. Overvkyer man ret det foregaaende, da maae man tilstaae, 
at Magnetens Virkninger ikke ere fierre end de Krcrfter, som man med 
Foye kand tilfiaae udi det Syitema om Attra&ioncit/ men ikke defio min
dre maae man tage fig vare for, at man ey misbruger denne Hypothcfe, 
i at benytte sig afden paa en alt for llyporlletiff Maade, uden at vide 
hvad heller Erfaringen stemmer dermed overeens eller ikke ; thi da gik det 
just den d^euconlanffe Hypothefe, som Cartefianffr; det er bedre
at tilfiaae, at man ey veed en Ting, end at falde til en opdigtet Meening. 
Jegerfornoyetmedathaveviifi, at det åueonffe Syftema er ligesaa 
mueligt som det Larreñanffe, og at det kommer overeens med Erfarin
gen og0bfervationerne,saa at det derfore maae frem for.alle andre anta
ges, og er det i sier hvad jeg har vildet faststrtte udi ncervcrrende Arbeide. 
Man maae tilstaae, at det er ikkuns lidet, hvad inan har hidindtil faaet 
Oplysning om i Henseende til de Krcefter, som virker udi sinaae Diftan- 
cer, denne Part afNatur Lceren er blevet forsomt og forsommes end
nu, saa vi neppe kand haabe at faae nogen Vished, om den kand Mathe- 
marisk afhandles efter AttraÄionerne eller ikke, uden saa er, at chymiti 
villcrggefigpaa disse Undersogninger. Det var at ynske at eengang 
Chymie og Mathefis bleve sammenfsyede, eller og at Chymici i det 
mindste vilde undersoge hvad Forhold disse Krcefter har i Henseende til 
Diftancen, det er vel en Sag af stor Vanskelighed, da vittancerne ey 
alleme bliver smaae men fast uendelig smaae, ikke destomindre meener 
jeg at man ey bor holde det for gandske umueligt. Jeg holder det for 
langt vanskeligere at bestemme ved Erfaringen, omdenåimeStor- 
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reife afde fmaae Attractioner er som Maßen eller ikke. Vi veed ey end- 
nu i hvad Forhold afDiftancen at Magneten virker ; Whiftons Erfa
ringer, som synes atv<rre de noyeste, bringer os billig paa den Tanke 
st de ere i en Forhold som Cubus af Diftancen forkeert, hvilket i sig er tv 
meligere enfc tiet Mr. Muskenbroek har sogt at bevise, at nemlig de vare 
i en forkeert Forhold af biquadraten af Diftancen, thi de Magnetice 
Krckfter virker udi temmeligt store Diftancer. Neuton Harvel antaget 
udi sin Optica, at de Magnetiske Krcrfter ey virker udi store Diftancer, 
men atde bliver ved de neste Corporer, hvilke siden igien virker, men 
det kommer fast paa et ud, og maae man deri vente paa bedre Oplys
ning. Hvad sig angaaer Cartefianerneé Meening om de Krcefter^ som 
virker udi smaae Diftancer, davil jeg derom handle gandske loselig og 
uden stor Betcenkning, thi efter min Meening er den underkastet en tv 
overvmdelig Vanskelighed,- som bestaaer derudi, at man ey kand vise 
Mueligheden tíí, hvorledes at smaae Hvirveler som bevceges inden i an» 
dre storre kand udi samme blive ved Magt, man kand vel optanke en 
flags Maneer hvorpaa det kand stee, men det vil staae Haardt at bevise. 
Hvad sig angaaer den specielle I i dretmng af den magnetice Hvir
vel, daerdenatansee, fom et nyt Miracle som Cartefius bar fort ind 
udi Verden, da hand ey alleene har en Hvirvel någ, som ffà en stor- 
re, men som fast er i NaturLaren det samme lom man har debirert om 
Proteo, at den kand snart antage nu een nu en anden Form, nu bevcr- 
ges hastigere inden i Corporet, nu bevwges langsommere uden det, ved 
Polerne hliver deraf en to og faaer den der en dobbeltDirection,saa at en
ten harOarteftussornsyet sig med at fortcrlle os cnFabel, el'ier og maae 
de flydende Materier rette sig efter andre Love, end de, som man almin
delig tilegner dem. Efter Des-Carres Tild veed jeg ikke, at man har i 
denne Sag viist noget, hvorved at de Vanffeligheder kunde hceves, som 
der forekommer os Udi denne Hypothefe. Den Hypothefe om Attra
ctione« harey endnu kundet afgiore den Sag om Magnet Naalens Af- 
viigNing, Mr. Malle) har vel derover givet en meget sinderig Theorie, 
men det lader dog noget selsomt uti hans Hypothefe, som man maae 
antage, at den Magnet fom bevæges inden i Jorden virker til store Di
ftancer, da tmrtimod de Magnetiske Attractioner bor henfores ibland 
de, som eyvirker Uden udismaae Diftancer. Naarman undtagerden- 
MAlviigning kand Resten af Magnetens Egenffaber mage lig forklares 
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vet Attractionen paa en flydende Materie/ som ikke kand gaae igiennem 
Magnetens Poros, thi naar den ey bliver af alle Puncter i Magneten 
ligedan trakt til den, da kand det ffee, aten saadan Partikel bliver stcrr- 
kere attraheret en Kant fra end fra den anden/ og derover/ saafremt Di- 
ítancerne ere meget smaak/ i hvilke Attractionen virker/ da kand det 
ffee, at en Partikel/ naar den har palleret den Sphæra Attractionen vir» 
ker ndi/ og har nogen Kraft evrig/ at den da med samme uforhindret 
kand gaae fort, og derover kand Repulfionerne vcere kiendelige i Diftan- 
cer fom ere noget storre, end som de/ i hvilke man mcrrker at Attractio- 
nernevirker. Dersom den flydende Materie, som trcekkes til Magne
ten ey kand komme til den uden ved at stede imod andre Corporer, eller 
og imod de som den er indlukt udi/ da om den ikke kand gaae igiennem 
sammes Poros, mane den idelig drive dem imod Magneten, da tvert- 
irnod alle de Corporer bliver paa sit Stced/ hvilke den flydende Materie 
enten kand uforhindretgaae igiennem/ eller og i hvilke der ikkunser lidet 
afben. De Erfaringer som Mr. de Fai har havt til Marseille, som fin
des ide Pariser Mémoires for Aar 173L/ beviser at diste Phænomena 
meget beroerpaa Tingenes indvortes Beffaffenhed, saa sees det og der- 
afatmamm i Engeland har fundet at giere Magneter; Mr. Geofroy 
har Aaret 1705. agtet i de Pariser Mémoires at fleere Ting kunde trcek
kes til Magneten end Jernet; men i sier bliver det paa denne Maade for- 
ftaaeligt, hvorledes det kand ffee at Aste Lidt kand atrrahereé, da dog 
de heeleCorporer ey lader sig trcrkke, saa og hvorledes det er mueligt/ at 
Corvorer kand trcekkes til Magneten, naar deres Pori ere blevne mindre 
ved Kaagning, som vi veed afMr. Muskenbroeks Erfaringer. Ligele
des kand det folge af Magnetens indvortes Beffaffenhed, at de samme 
Poler driver hinanden fra sig, da derimod de imodsatte Poler trekker 
hinanden til sig ; men alt dette er endnu uvist/ det alleene er upaatvivle- 
ligt, at den Hypothefe om Attractionen er endog i de meest dunkle Na
turens Virkninger langt tettere end som den Cartefian^e Hypothefe, 
fordi at de Krcefter, som ere Materien vcesentlige, behover ingen scerde- 
les Confervation.

Z. 100.

dieutonianerne henforer den Theorie om Lyset til de Krcefter, som 
O- 2 dri-
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driver fra sig. Saafremt der er noget i Natur Lcrren, som er ret van- 
ffeligt, da er dtt jnftdette: Lyset og Ilden ere i?h»nomena, som ingen 
Hypothefe synes mcegtig nok til at forklare. Den store Neuton har med 
aandske nye og uventelige Erfaringer viist nogle meget deylige Egenska
ber af Lyset, men hand har aldrig med Fliid undersogt Lysets Natur, 
det lidet hand derom har talt, har hand alleene anfort som en Gisning, 
og imidlertid overladt andre at udfinde en fuldstcmdig Theorie. Da 
det vilde blive alt for vitloftigt at indfore i dette lidet Verk alt det som an- 
gaaer Theorien om Lyset/ vil jeg en anden Did overlevere det hoye 
Selstab den fornemmeste Deel deraf, ognu ikke tage andet i Betragt
ning, end som dette eeneste/ om nemlig de Tvivl, som adskillige store 
Mcrnd i denne Henseende har giort sig, ere fuldstcendige nok til at kuld
kaste den Theorie om Attractionen, saa og om Lysets Egenstaber ere 
muelige i den Oartehanste Hypothefe eller ikke. Mr. Bannières har gi
vet en mcegtig Objection, hvilken synes gandste at til intet giore den Hy
pothefe om de Krcrfter som driver fra sig/ thi hand har agtet, at Solens 
Attraction var saa overmande stor, at det blev umueligt/ at nogen flags 
Repulfion kunde tllstaaes, allermeest da Lysets Straaler gaaer fort med 
en saa utroelig Hastighed. Saafremt at Planeternes Tyngder imod 
Solen sammenlignes med Solens Tyngde paa en liden MaiTa, som er 
ñweret yderst i den, da er det gandste vist/ at Planeterne ingenlunde 
kand have den Kraft, at de kand trcekke noget fra Solen, og er derover 
Repulllonen ikke engang muelig/ naar den alleene holdes for en Appa
rence ; men, naar man nu endog font det synes imod all Natur tilstaaer 
Repuifionerne/ da er man endda i samme Tvivlraadigheb, thi eftersom 
ingen Aarsag kand gives/ ved hvilken Straalerne igien kunde komme til 
Solen, da burde Solen idelig miste en Deel af sin Materie/ og maatte 
den da til sidst enten miste sit Lys, eller og dens MaiTa maatte blive saa 
forringet, ak føn ey meere kunde drive Planeterne og selv hvile.

IOI.

Denne Objection er ey af ringe Betydenhed, tilstaaer man forst 
Krcrfter som driver fra sig/ da har man ingen Aarsag meere, som kand 
giore, at Straalerne igien kand komme tilbage, dog imidlertid folger 
deraf ikke, at Solen endog i en meget lang Did skulde miste, en kimdelig 
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Deel afsm Materie ; nogle Cartefianer har vel vildet rtdregne, at Solen 
ren Titd af z. Timer 43' mistede et Stykke Materie storre end vores 
Jord, saa der altsaa maatte en heel Deel Cometer falder den, om den 
eyffuldeforgaae, og, i denne Tilfalde/ naar alt gik ellers vel, kunde 
en Soel snart fortåre alle Planeter. Disse berommelige Mand har et) 
taget udi agt/ at Materien er saa overmande deelelig/ hvilket man i 
phyfiquen vidtloftig beviser ; vel er jeg ikke af deres Meening/ som hol
der for, at Materien er uden Ende deelelig/ der er Maade med alt/men 
det synes mig at jeg tydelig kand begribe/ at man kand saa lange deele 
Materien/ indtil den allermindste Mafia, naar den var gandffe concen
trerez kunde opfylde de allerstorste Rom/ alleene at man tilstod/ at alle 
Maller vare borte fra hinanden om en liden Pittance, som dog burde 
have en uendelig stor Forhold til sammes Tykkelse/ naar denne Deele- 
lighed tilstaaes/ da kand man ansee et Rom som er opfyldt med Soels- 
Straalersomettomt Rom/ og folger ey deraf at Solen ffulde miste 
ret meget afstn Malle. Mr. Eu 1er, som best har undersogtdenne Van
skelighed/har fundet/ at Straalernes Fortyndelse i Henseende til So
lens Matte, maatte vare i den Forhold af en til en Trillion ; saa at om 
denne Deelelighed holdes for muelig, folger afhvad hand har beviist/ at 
Solen indtil vore Tider intet har mistet affin Malle. Det ervel sa«/ at 
denne Deelelighed synes at vare fast utroelig, men det bliver endnu ikke 
den storfte Vanffelighed/ udi denne Meening/ det er vanffeligere at 
forestille sig Aarsagen til denne Deelelighed: thi om man antager, ar 
Lysets Partikler paa engang vare blevne ffilte fra Solens Matte og re
solverede i fine mindste Deele/ da kand man ingen Aarsag give/ hvor
for- de ey tillige gaaer ud fra Solen/ da det synes son; at afhvad Aarsag 
den eene gik fra Solen/ at de andre maatte overden selvsamme og for
lade den. Saafremt man vilde optcenke nogen Aarsag som resolverer 
disse Partikler, een efter den anden, da var det at befrygte, at vi ffulde 
falde til lige saadanne Chimerer som de Qåfianffe ere.

§. 102.

I hvor vigtige at end disse Objectione? synes, faa kand de dog ikke 
kuldkaste den Hypothek om Attractionen, det lader vel/ som om de 
Kmfter der driver fra fig ey meere blive muelige, thi i Almindelighed 

O o 3 har
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har man at vcrre agtffm i at antage Krcrfter som driver fra sig, thi drt 
kand ikke andet end blive Folk kiedsommeligt, naar man vil^vaadyrde 
dem alle flags Krcrfter. Men det er tillige ikke vanskeligt at forklare Ly
sets Egenffaber paa en Masde, som kommer overeens med deovrige 
Forandringer udi Naturen, saaman kand lade de Krcrfter, som driver 
fra sig, fare, og ikke desto mindre vcere alle de ovenanforte Vanffelighe- 
der foruden. Til den Ende maae man betragte enhver Partikel af Ly« 
set som en Uden Planete, der er kastet ud i sit Perihelio tned en Hastighed 

hvilken der bliver uendelig stor, eller og i sit Aphelio med en 

Hastighed A, som er uendelig liden, i denne Tilftelde bliver Liigheden 
yy—irA.) 74) yy zz 4^A. («’74—4 (77--^A2)

til en ret Linie, fordi at Parameter ~~ bliver ikkuns uendelig liden,

277
saavelsom den liden Axel —— og den store Axels Storrelse zz 

er uendelig saavelsom Eccentricitetenå —- i denne Ry- 

pothefe bliver de fornemmeste Egenffaber af Lyset ved, efterdi det 
maae gaae fort i en ret Linie, og hvad det viger af fta samme over det 
mediiTykkelse, som det bevcrges udi, flyder af Attrå ihonen; derforuden 
holder deanforte Vanffeligheder nied et op, thi forestiller man sig at en 
uendelig Mcengde afsmaae taller ere udkastede efter den samme Dire
ktion, saaledes atderesDiüancer fra hinanden vel ere overmaade smaae, 
Men at de dog haver en meget stor Forhold til en Lys-Kugles Diameter, 
da bor de himmelske Rom endda ansees for tomme, og Lyset ffulde dog 
ikke mangle nogen Beffuere udi noget Punct af Himmelen formedelst 
densiore Forhold, som det Rom har som beskrives i et Second af en 
Lys-Kugle omkring Perihelium til denDittance, som er imellem to Par« 
tikler afLyset, i Aphelio selv kunde end ikke haves en kiendelig Mangel 
paa Lyset. Saaledes har ey den Vanffelighed meere Sted, som kom- 
mer afden Tanke, som man gtor sig om de Krcrfter, som der driver fra 
sig, thi vi har dem ikke meere behov, man har ey heller at frygte for, at 
Soelen engang ffulde adspredes, ey heller at dens MaiTe skulde anseelig 
formindffes.



over Neutoni og Cartefii Syftemata. ¿jpç

§. lOZ.

Lysets hastige Bevægelse er en afde Ting, som Cairefianem hol
der for utroelig; man bor billig forundre sig over, at denne Bevcegelfe 
udi Soel-Straalerne synes disse berommelige Mcend alt for hastig, da 
de derimod ey holder det for urimeligt/ at Bevcrgelsen kand commu- 
niceres i selvsamme Tiid igiennenr en uendelig Rekke Kugler, faavidt 
jeg seer er Antallet af 8ucceñíonern e ey lnindre udi denne Tilfalde end 
udi den anden; det er ikke nok at man vil beraabe sig paa Erfarenhed, 
thi de Erfaringer, som vi kand have om nogle faae elalliffe Kugler, gi
ver ey andet tilkiende, end at den.Tiid ndi hvilken Bevcrgelsen com- 
municereé ey afos kand observeres udi faa faa Kugler, men deraf fol
ger ikke at jo en anseelig Tiid kunde vcrre nodvendig, naar disse Kuglers 
Antal blev uendelig. Imidlertid er det klart afRoemers Erfaringer, 
som siden ere i Engelland bedre beviiste, i sier til sidst af Mr. BradleJ, at 
Lyset anvender en vis Tiid tit at bevcrges. Men det man allermeest 
maae forundre sig over, er, at det holdes for tvivlraadigt, om og saa 
hastigen Bevcegelfe, som denne Lysets, ermuelig,dadogved etsaadant 
Stod, som det vores Jord er kastet bort ved, en lille Lys-Partikel maat- 
tehavefaaet en Hastighed, som var uendelig storre end den den har, 
faa man enten maae sige, at Reglerne om Bevcrgelsen ey gielder over 
alt, eller og at enHastighed er muelig, som er uendelig storre end den fom 
Lyset virkelig har-

104»

Forestiller man sig da, at Lys Partiklernes Diameter har en uen
delig liden Forhold til den llden Diitancc som er imellem hver to Maller, 
da kand uendelig mange Lys^Straakerfalde igiennem et lidet Hul efter 
de aller6ckerenreste viråoner uden at stode hinanden, og om end en 

eller
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eller anden Loiliñvn ffulde ffee, saa blev det dog ey alleene ikkuns stel« 
den, men naar det endog ffeede blev det ukiendeligt, ogsaaledes kandde 
vigtigste Obje&ioncv besvares, som man har giert imod den Neuto- 
viLnffe Hypothefe. Hvad Cartefii egen Hypothefe angaaer,. da er det 
beviistafOdfervationerne, at det ey er rigtigt, hvad hand har meept, 
at Lysets Bevcegelse ingen Tiid udfordrede, man har siden corrigeret 
tonne Hypothefe, og erden da, ister som Mr. Luler har fremsat den, ey 
alleene taalelig, men synes endog meget beqvem til at forklare Lysets 
Egenffaber, endffient de Vanskeligheder bliver altid af stor Vigtig
hed, ¡om Mr. Neuton har optcenkt imod denne Hypothefe, thi enten 

man vil antage, at den Ttheriffe flydende Materie bestaaer af elaüiffe 
Partikler som rorer hinanden, eller og som driver hinanden fra sig, da 
de imidlertid ere ikkuns om et uendeligt lidet Rom fra hinanden, saa er 
det dog vist, at i beggeTilsielde Trykningen paa Siden har samme Kraft 
som den dire&e ; falder denne Hypothefe, da vakler de hydrodyna- 
miffe Grunde, staaer den, da er Merke og Skygge ikke meer muelige. 
Saafremt Lyset har sin Aarsag i et Stod; saafremt at de Xtheriffe 
Partikler antages at rore hinanden, og man tillige strtter at Verden er 
opfyldt afdem, da ere ey uden meget smaae Bevægelser mueligeludi en 

saadan flydende Materie. Thi det var ey mindre smukt end nyt
tigt, saafremt nogen kunde bevise at gandffe opfyldte

Rom kunde have en adffillig Tykkelse.

W (o) M

HG.




