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§. r.
ed alt hvad, fom foretages udi Machine <25#^, er det en af de Po

ster, som udfordrer storste Agtsomhed, at der giores Beregning for dm 
Friétion eller Modgnidning/ som forefalder, i Det Den eene Part afMa- 

chinen guider an paa Den anDen, saafnart De bevagende Krafter begynde at op
live Det Dode Konstverrk,og den ved et saadant V«rk formodeDe Hensigt stal 
erholdes.

$• 2-
Store og udi Mechanisse Konster ovede Mand, have giort sig besynderlig 

Umage for at fastsatte nogen Theorie, bestemt ved Experimenter j denne Ma
terie. Amonton begyndte Vestige Experimenter med Tritser og Skiver,' oa 
faldt paa tillige at udforsse Rebs, Trossers og Tovvcrrks Stivhed. Parent 
fu gte ham efter, og giorde denne Theorie mere sonstig og Marhemariss. Ca
mus , Bulfinger, Belidor, Defaguillier, Mufchenbroek, og andre flere ha« 
ve hver paa sin Maade arbeyder vaa at forbedre, og ved Experimenter, for« 
eenede med Mathematiss Kundssab, at bringe denne Theorie om Mvdgnidnin- 
ger til storre Tydelighed og Vished.

§. Z.
Udi deflige Experimenter have de enten betient sig af et jevnt og glat hov

let Horizontal QSrtft, og forfogt ved Vagt at satte et fladbundet Legeme i 
Vevagelse paa Det samme, en saadan Vagt have de antegnet som en Kraft, der

net 
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net op var i Stand til at balancere med Friktionen, efterdi det paa Brerttet 
hvilende Legeme ikke syntes ar kunde modstaae Bevcegelsen uden i Kraft af de 
gnidendr Parters Modvirkning, som de befandt ar blive saa meget storre, som 
Legemets Vergt trykte det mcer eller mindre mod Brerttet. Andre, som have 
indseer, ar man ikke vel kunde anbringe en devergende Tyngde til at overvinde 
Modstanden af en saadan Friktion, uden at lade Vsgten ved en Snoer rulle 
over en bevcrgelig Skive, som felv kom til at forege Friktionen saaledes, at det 
vilde vare besvcerligt, at stille eller at afsondre den^fra den paa Brerttet, have 
kroet, at det maatte vcrre bedre at undersoge den Sag, Friktionen angaaende, 
ved Hielp aset Plan stellet stions mod Horizonten, hvorpaa et Legeme fattet 
sig selv i Bevcrgelse, og den desto storre, jo storre Vinkel-Planet formerer med 
Horizonten. For nu at vide, hvor stor Friktionen af en Krop kunde vare 
paa et saadant Brat, da oplofter man Bremer indtil Kroppen, som derpaa er 
stillet, begynder at bevage sig, og efterdi samme Krop er af den Natur, at det 
i Kraft af sin Tyngde ved mindste Oploftelse vilde nedstige, hvis det ikke ved 
Tyngden trykte an paa Brerttet, og foraarsagede en Friktion, da er det let her
af at finde, i hvad Oploftelse Friktionen eller Modgnidningen er i lige Vagt 
med den Kraft Kroppen haver til ar nedglide, thi fat (Fig. i.) at Langden af 
Planet AB =a Hoyden BC ---- b. Balls AC = c. og Kroppens Tyngde---- P 
da er AB: BC;=p. Forcen at glide ned-^PBC^og paar Bretter har en saa-

AB-
dan Hoyde, at Forcen til ar nedglide net op overvinder Friktionen, saa ak om 
Hoyden i mindste Maader formindstes, da holder Modgnidningen Legemet fast 
paa Planet, følgelig kan man derved fatte, at naar Friktionen er ----- F. da bli
ver?, BC.---F, Lad nu fremdeles en saadan Friktion, som den sadvanlig an#

AB.
rages, verre^i^Deel eller en vis Part af Kroppens Tryk paa Planet, da efter

ø-
di samme Tryk er P, AC, da er Friktionen F---F-AC. og derfore Fb=Pc,

AB. >c,AB. g. /43
folge lig //—c^ Dersom nu den Vinkel, hvorudi Planet inelineres mod Horri 

b
zonten er A da er BC—b—a fin. A og AC=c=a Cof. A nagr Radius er —i 
vg da bliver>---Co5. A -----eller Rad, hvoraffluttes, ar for at finde hvad Part 

"fin. A tang A tang. A
Friktionen er af Presfionen har man ikkun at dividere Radius i Tavlerne med 
Tangens af den Huk, Premet gior med Horizonten.

Z. 4.
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§. 4»

Andre have endnu udvalgt sig end anden Maade, lagt een Cylinder i?de 
Panner, og naar den har oæret betynget rued en given Vægt, ophængt udi beg» 
ge Enderne af et Reeb (Fig. 2) A 03 B, som gaaer over Cylinderen. da hæn
ger man endnu paa ven ene Side af Cylinderen en nye Vægt—?, som for» 
vges / indtil Cylinderen vender sig i Partnerne, da samme Vægt holdes for 
atvære saa stor som Friktionen, men herved forefalder denne Subtilite, at 
naar Friktionen F, som er en vis Part af preflionen, (A-f-Bdhm) eller Sum
men af Cylinderens og begge anhængte Legemers Tyngde, da vil og P for» 
aarsage een Friktion=P_, som naar den endnu anhænges, vil foraarsage en 

nyc---k_, P=Pj>g den iglen een =JP og saaledes uden Ophor, folgelig skulle

p. p. p?
ester dette Bestik Friktionen P=p blive saa stor som en uendelig Rekke af Tal, 

som gaaer frem udi en aftagende Geometrif k Progrefllon, men til al Lykke kan 
den samme fummeres, thi man har denne Regel for at finde Summen af een 
faadan aftagende Progreslion, at man legger tilsammen det forreste og sidste 
Led, som her er saa stor som det forste alleene, da man har P^ som divideret

i«
med .“—i giver P hvortil legges det storste Led, som er det forste, da Summen 

ju1---1*
af den gandske Progresfion er P 4< p = p^- 4< P-«1 — Pj“ = P^1 — P

fAl ,« U pl—fl - ft*   A11 1 ft—i
folgelig bliver Friktionen^p^f men mig synes, at dette kan findes meget lettere

JU.-1
ved en fim pie æquation end ved en saadan uendelig Tal-Rækkes Summering, 
thi heele Sagen bestaaer derudi, at efterdi Friktions Vægten selv foraarsager 
en presfion, og derved en nye Friktion, da er (naar Pressionen er P og Fri
ktionen =f) P4-f=f og P= j«f—f=(«—i)f og P—f ligesom tilforn.

§. 5-
Alt dette, som nu tilforn er meldet, er næsten en Summarisk Indhold af 

hvad som til Dato er udfunden, og sættes til Bafis for alt det som stal beregnes 
Aaaa ved 
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ved Machinernes Friction, thi i Henseende tilApplicationeir deraf tit de utal» 
lige cas, som kan forefalde i praxi, da dependerer den aldeles af de Theo- 
rier og fubtiliteter, som forefalde udi Mechaniquen i Almindelighed; thi ter# 
fom Friktionen] falder paa en Axel-Tap, hvis Straale er i, da er det natur
lig, at dersom man vil hange en Vagt paa Hiulet, som sider paa samme Axel, 
for at overvinde Fri etionen, og Hiul-Straalen er 10 Gange storre end Tap» 
Straalen, eller den-halve Tver-Linie af Tappen, da kan en saadan Vagt va
re io Gange mindre, end den der nmatte hanges paa Axei-Tappen selv for ar 
balancere Friktionen, falder Friktionen paa Enden af en Tap, som staaer 
vertical, eller paa et Par Mollestene, da finde man Momentet af en saadan 
Friktion ved at multiplicere I af preflionen rncD I af Steenens, eller Tap-

pens Straale. Ere Kraft og Last ikke parallele, som kan forefalde ttdi alle- 
haande Cas, endog naar Tander eller Kamme tage fat paa Driv-Stokkene, da 
confidereres den deraf foraarsagede Friktion , som om den reyste sig af en eller 
fiere sammensatte presfioner, da man ved den bekiendte Lare-Regel om Kraf- 
rernes Sammenfatning lettelig udfinder den af en fitadan Samling folgende 
Modgnidning, kort, alle vorige ca;, som forefalde udi Friktionens virkelige 
Beregning ,. dependere videre af Geometriens og Mechaniquens Regler, 
naar man ikkun forst har bestemt de forste Grunde og Love, hvorefter Friktio
nen tetter sig.

§. 6,
Min Lasere vilde gunstigst undskylde, om han udi faa vigtig og tillige be- 

svarlig en Materie ikke finder mange nye, og for Verden tilforn ubekiendte 
Sandheder, men at jeg her, efter mit indskrenkede Begreb, holder mig ved ar 
give korte Anmærkninger over det gamle, eller det som af de soregaacnde Tiders 
store Hoveder er bleven udfundet. At begribe det som af store Mand er ud- 
ponset, og at kunde oversatte der med nogen Tydelighed udi der Donste Sprog 
er ikke endda saa gammel en Sandhed hos os, ar nogen har nodig at foragte 
den. At forestille Laseren udi et korr Udtog hvad som af Forgiengerne er udfun
det udi nogen vigtig Materie, mon der ikke er det samme, som at fette ham i 
Stand til at giere det forste Skridt ti! selv at gaae videre. Jeg er af den 
Tanke at Laseren intet taber ved at vide det gamle og allerede bekiendte ; thi han 
maae dog vide (aa meget af Paafinnings-Konsten, at de ubekiendte Saudhc- 
der ere ikkun som een Yngel af de bekiendte, og af hvad som oste (Feer i den lardr 
Verden, maa han dog 'undertiden have erfaret, hvor latterlig de giore sig, som 
«f.een utidig Lyst til ar broute, give sig ud for nye Tings Paafindere, da de 

dog
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Dog enten under et sminket Ansigt fremfette det gamle, uden at torve -citere Kit« 
Derne til det Masq verede Paasund, eller ved den foregivne nye Paafund 
-flmledes robe deres Vankundighed i det gamle, at hver kan finde og fole at den 
foregivne Nyehed strider mod gode gamle og bekiendte Sandheder.

§. ?♦
Men om jeg her ikke kan fatisfecere Laseren med saadant nyt, fom han 

forgieve-s vilde vente Uf faa flet er Hoved, saa flal jeg dog i det felgende driste 
mig til at fortelle ham nogen nye Vanskelighed eller rettere tvivlsmaal, som jeg 
ikke veed af andre tilforn at vare oplyste. Den forste Maade at underfoge 
Fridionen paa synes meget fimpel, thi naar Legemet P (Fig. 5») drages ved 
Vagten F da faaer man ved at for-ege Vagten F indtil P begynder at glide, 
-ikke allene den Fridion som renser flig af den Trykning P har paa Planet 
A B men end og den som falder paa Skiven C og er meget mere Compo
neret end den forrige, efterdi den har sin Oprindelse ikke af Een men af 
Trende Trykninger, nemlig af den modstå aende Fridions Kraft i Diredionen 
C P af Skivens Tyngde udi Diredionen C D og af den tilleggende Vagt F 
for begge disse Fridioner udi Diredionen C F hvilken preffion og den deraf 
folgende Fridion er langt besværligere ved Kræfternes Composition at finde, 
end den som soges paa Brettet, des foruden maa skiven og vendes omkring sin 
Arel, og om Snoren er ey meget fim, da haver den ogen Stivhed, hvilke 4. 
S 5. Poster foruden Fridionen af P forøge Vagten F hvor ved Fridionen af 
P soges, des foruden maae endnu een Part afF anvendes for at overvinde den 
ånertie P haver for at forblive i Hvile-Standen, hvilket alt glor denne forste Me» 
lhode i hvor Simpel den end synes meget Besvarlig. Men der er endnu en an- 
Den Sag, som denne forste Maade har tilfalles med den anden, som fleer ved 
Theorien af et inklinerende Plan, hvilket giør Sagen meget Besvarligere end 
-alle foregaaende, som endda kunde bringesunder Beregning, delte er, at naar 
Legemet, hvis Fridion man vil undersøge, stilles paa et glat Plan og deraf flat 
glide ned, eller derpaa fettes i Bevagelse, Da har det vel een og den samme 
Trykning, hvor det end Mes paa Brettet, saa lange det bliver i een og den 
samme Holding mod Horizonten , men efterdi intet Brett eller Plan er til, font 
fluile have enten lige Glathed eller lige lljevnheder overalt, da maae dette forvol
de, at Fridionen paa et saadant Plan nødvendig maae dependere saa vel af 
Fladernes Beskaffenhed, som af Fladernes Trykning mod hinanden, og kan jeg 
ikke see at saadanne Ujevnheder kan betragtes efter Hr. Belidors vilkaarlige 
Sats, som om een halv Kugle fluile bevage sig over et Plan hvis Ujevnheder 

A aa a 2 ere
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tre disponerede i Form af halv Kugler, ikke heller tillader Naturen af Tingen 
at anrage den anden af Hr. Belidors anforre Scrminger, hvorudi hanlolger 
Me(T. Amonton og Parent, og iglen folgeS af utallige flnBre nemlig, at Frikti
onen rette sig og er i Forhold af Trykningen, men ey af Fladerne, fom trykkes 
an paa hinanden, og er det at undre, ar han med den Nerhed har sogt at bevise 
ren saadan urigtig Lcrre-Regel paa folgende Maade (*): Quelle que foit la 
refiftence, que la puiflänce P trouvera a möuvoir le Corps Q, il eft con
flant que la grandeur FH de fa bafe n’y entrera pour rien, card on fuppofe 
ce Corps divifé en deux parties egales & que 1’ on applique une de Ses 
moities F R. fur 1’autre NK, la Puilfance P fera toujours la meine, quod
que la bafe ne foit que moitie de ce qu' elle etoit, parceque chacune des 
parties egales de cette derniere fera chargée d’un poids double de celui 
dont elle etoit preff e en premier lieu, d ou il fuit enGeneral, que de 
plufieurs Surfaces de differentesetendues chargees de Ipoids egaux, chacune 
des parties, qvi compofent les grandes’, eft moinschargée, que chacune 
des parties de moindre etendue, qui compofent les petites, dans la railon 
reciproqve de ces furfaces, & comme c’ eft la meine chofe a une puilfance d' 
elever a 1’aide d un plan incline un nombre des petites fphæres a la fois, ou 
de n’ en elever qu’ une feule, dont la pefanteur féroit egale a celle de toutes 
les petites prifes en femble,il fera indifferent a la puilfance P qu’ilyait par 
exemple mille demi-fpheres de la bafe du Corps Qengagées dans les in- 
terftices que laiffent celles de la furface A C, ou qui il n y en ait qu’ une 
chargte elle feule du poids total, puisqu elle fera capable dune preslion 
mille fois plus grande, que chacune des precedentes, & comme la hou- 
teur, on il faudra, que la puiffande eleve cette demie fphere pour la dega
ger d’ avec les inferie ures, fera la meine ou il faudroit, que chacune des 
autres s’ elevaffent, 1’ aktion de la puiffance ne changera point, qu il y 
ait un grand nombre des demi fpheres, ou qu’ il n’ y en ait, qu une, 
perce que dans 1' etat d’ eqvilibre fa qvantite demouvement fera toujours 
exprimee par le produit du poids attribue a plufieurs demi-fpheres ou a 
une feule par la hauteur, ou il faudra 1 elever dans le meine tems. 
Jeg haver anfort denne Demonftration heel og holden, paa der at min Lasere 
maa kunde fee, hvor megen Genie denne store Franskmand har maar anvende, 
forend han har kunder bevise en Sars, som strider mod Erfarenhed. Denlredie 
Maade skeer ved ar chargere en Cylinder med Vagt, og da ar bevage den om 
sine Axel Tapper med en nye Vagt, fom rilleggeS forat overvinde Friktionen. 
Denne Merhvde har nogle Vanskeligheder tilfalles med de foregaaende mm ha

ver
(*) Belli Archit. Hydraul. Tom. I Liv^ if Cap» 2. pag 71 f
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toerbeiine Fordeel (i) at Axle, og Pander kunde dreyes og poleres paa detnoye- 
fh, (2) arman kanformindskeFladerne, sombevageog flide paa hinanden, til een 
vvermaade liden Størrelse, ar man kan formindske Friktionen selv ved at foran
dre den siebende Modgnidning til en veilende. Den fornemmeste Uleylighed, 
som herved synes at forefalde, er (1) at Friktions Vagten selv formeerer pres- 
fionen og derved Friktionen (2) at Forfog hermed ey kan giores uden ved Reeb, 
soni maae vare fiine om deres Stivhed ey skulle hindre experimenters Rigtig
hed, men (z) fornemmelig kan dette ansees, som en Vanskelighed, at efterdi 
Friktionen ey yttrer sig, saa lange Machinen staaer stille eller er i Hvile-Stan
den (Statu æquilibrii), da rnuae Cylinderen chargeres m ed Friet ions Vagten, 
indtil Cylinderai vender sig om sine Tapper, til hvilken Vending horer een 
Kraft, som melerer fig med den, hvormed man soger at bestride Friktionen. 
Saasnart nu Friktionen ey kan udfindes uBeu Cylinderen, og de anhengte Tryk
nings Vagt (Tulle setles i Bevagelse, da forandrer sig den bevagende Kraft til 
accelerations Kraft, hvorved forefaldet Momentet af inertien af alle Tre 
Tyngder foruden Momentet af Cylinderen selv, hvilket glor denne Materie 
noget besvarligere end den er bleven anseet af dennem, som ved denne sidste Me
thode haver undersøgt Friktionen.

§. 8.
Det er af en saadan Cylinder, som vender sig omkring sine Axel - Tapper, 

Den store Hollandske Naturkynder Hr. Peder van Mufchenbroek har Con- 
ftrueret, sil tribometer hvormed han pleyede at undersøge Friktionen, og ere 
deslige Tribometres endnu konftigere indrettede af den Larde Defagulliers, og 
del saaledes ar Arel-Tapper og Panner kunde forandres for at see Modgnidnin
gens Forandring ved differente Flader, heele.Machinen kan setres i Bevagelse 
ved et Spiral'Fieder, og kan man derhos paa een künftig Maade i denne Ma- 
chine erfare til hvilken Grad man kan formindske F iktionen, uaar Hiulvalsens 
Tapper, i steden for at bevage sig i sine Panner, hvile og bevages paa tvende 
bevagelige Hiul, og erdet deslige Machiner, hvormed jeg meget ofte har haft 
Leylighed at giøre experimenter, som have ankediget mig til at sforfatle disse faa 
Anmerkninger over Friktions Theorien, men i Besynderlighed de Experimen
ter, som den utrettelige Mufchenbroek dermed haver anstillet.

§. 9-
De Mofchenbrokifke Experimenter ere af trende Slags, (1) at finde 

Friktionens Størrelse under Bevcegelsens Begyndelse, (2) Friktionens- Tilvext 
Aaaa z efter . 
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efter presfionens og Fladernes Størrelse (3) Frictionens Forøgelse naar Ma
chine» fettes i Bevagelse. I Henseende kil det forste da anstiltes Forsøget saaledrs 
fit naar de mindste Tapper lagdes i Palmerne og Cylinderen var chargerec 
med Tyngderne P og Qz (Fig. 3) da blev der anmerket hvad Vagt R der beho- 
vedes til at begynde Cylinderens Bevagelse, ogaf samme udftmden ved expe
riment, giver han d.nne Regel, for at finde den Forhold Modgnidningen har 
til Trykningen. Han siger at man stal Multiplicere Friétipns hægten RmeD 
16. og med producet dividere Summen af P. Qj>g Machinens egen Tyngde, 
Du qvøtus viser Forholden mellem Modgnidningen og j Vagten. for Exempel 
om P —Q= s Pund den bevagelige Kraft n 14 Drach. Cylinderen med sin 
Axel — ZPund — M Fo'geligP 4- Q+ M~7$. naar nu 14. Drach. Mul
tipliceres met) 16. da faaer 'man 224, nu maae man giore 7 Pund til 
drachmer, da der er 16. Z i et P., og 8. drach. pan hver Z, følgelig 128 Z 
j et P. som Multipliceret med 7, og Divideret med 224. giver 4. følgelig 
stal efter denne Regel Modgnidningen forholde sig til. Wagten som r. til 4. 
Det er at sige at Modgnidningen i narvarvende cas er i af Vagten hvormed 
Pannerne ere chargerede. Hr, Mufchenbroek har ikke givet noget Beviis 
for foregaaende Regel, hvorfore jeg vil anføre folgende. Det er bekienvt af 
Statiquen, at i Hvile-Standen, eller, som andre siger, i Bevagelftils Begyn
delse, maae Momenterne vare lige store, følgelig morte det Moment, som Tyng
derne foraarsage udi presfion paa Axel-Tapperue—.(? FQFM) multipliceret 
med l, vare saa stoer som Kraften R multipliceret med Vals-Straalen 16, 
Lav NU Friélionen forholde sig til presfionen som 1: p, da er Friélionen of 

begge Tyngderne tillige medMachinens, som jeg vil kalde M, =

— 16R følgelig et — p 16R øg PFQ_4« M —p ligesom den Mu-
16 R

fchcnbroikifi<e Regel tilholder. Men det var fornoden at anføre Veviistt for 
denne Regel for ak overbeviise Laseren at derved findes en liden Feil, thi 
Frictions Vagten selv maae nødvendig og foraarsage en Trykning hvorfore 
P 4. Q-p M-FR = 16 R følgelig PdFQF M-FR — p hvilket giør ingen Foran- 

p j 6 R
dring udi Regelen end at alle Tyngderne tillige med Frictions Vagten adderes 
og Summen divideres med 16 R for at have p og derved Forholde» mellem Mod
gnidningen og Trykningen af denne Regel appliceret til foregaaende og af Hr. 
Mufchenbroek anførte experimenter kan mm; let fornemme at hverken Hr. 
Amontus ep heller Hr. Parents Regler øm Friélionen kan folges, da den før

ste 
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fte siger at Friktionen et1 til Presfionen i een bestandig Forhold som r: z, og 
den sidste som 7: 20. og naar man haver under Hcrnder nogen delicat Machine 
og man er noye regnendes ved at finde Friktionen, da maae man forud giere 
experimenter meD det Slags Materier, som kommer til at gnie mod hinanden 
udi den anleggende Machine.

§. 10.
Dette kan vcere nok fagt for at sorstaae den forste Regel, fem egentlig an- 

Agger den Friktion Machinen haver i Begyndelsen af dens Bevcrgelse. I Hen
seende til den anden Post hvorledes Friktionen voxer i Forhold af Fladernes 
Storeeift, da kan man af alle experimenter see, at Friktionen tiltager naar 
Fladerne blider sterre, men at give nogen Regel efter hvad Lov saadan Vexk 
tiltager, eg om der er nogen Flade af en »is Stort else, som ssulle give mindst 
Modgnidning, sitaledes, at naar Fladen enten gieres mindre eller sterre, derom 
tvivler jeg meget, og haver ikke ved mange experimenter kunde finde noget 
jaadam, om endffiont Hr. Mufchenbroek siger pag. 141. Ed. in Oktav 174$. 
Idem Corpus ejusdem Temper ponderis, & fupra Alterum motura, diver- 
lum attritum pro varia fuperficiei attritae magnitudine patitur: qvod etiam 
ab experientia confirmat Noletus daturque hujus corporis cum hoc pon
dere fuperficies. Aliqua cum minimo attritu: Reliqva fuperficies five mi
ner five major fuerit, majori attritui fubjicitur, quemadmodum omnia* 
accurata experimenta conflant er evincunt. Jeg onstede at Hr. Mufchen
broek havde talt et Ord om ved hvad experiment een saadan Flade med mindst 
Modgnidning er bleven udftmden ; thi det synes at stride mod Naturen af Fla
derne , at man kunde faae een Flade af Ujevnhed eller Glathed ligesom en anden 
eg derved med Vished bestemme een saadan Regel, jeg tvivler Dog aldeeles intet 
xaa, at jo Hr. Mufchenbroek kan udi sine experimenter have haft siradanne 
phaenomena, font kunde have confirrneret hasn i denne Tanke; thi han for- 
kårede fin Li vs--Ti id udi Experimentere-Kuuften, og var af den Modeftie, at 
naar han af de folgende Experimenter havde lårr, at han kunde have tager 
ft;g, da pieyede han udsifslaendeCours for alle sine Auditores med klynkende 
Stemme at fige, erravi, Auditores! delenda eft pagina.

§. II.
Den zdie Regel hoö Hr. Mufchenbroek er meget'vanikeligere at forstaae 

end de nKst. foregaaeude, den angaaer Modgnidningens Tiivext ved tiltagende 
Gesvin-
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Gesvindigheder, hvorom han striver saaledes: (*) In minoribus Corporum 
velocitatibus feqvitur attritus utcunqve rationem velocitatis, non tamen 
accurate. Verum in majoribus vel citatibus multum increfcit ratio attri
tus, idqve locum obtinet, five corpora ficca, five olea unda fupra femo
ventur. Cum enim Axis tribometri chalybeus volvebatur in cupro rubro, 
oleo undo , atqve Velocitates erant, uti 4. 6. 7. 8.10.fuit attritus uti 1 1t. 
2.3.4. atqve, attritu exiftente eodem, fuerunt Velocitates in cupro ficco 
i' 3. 5. 7. Z. Cum velocitas erat maxima in his experimentis, fiveæqva- 
lis 10, fiebant 2$. revolutionesaxeos DD intra tempus 2" 24attritus, 
qvi ponitur teqvalisji, eft ad pondus motum uti 16 : 95.

Oleum inter metallicas partes interpofitum, lubricitatem motus ju
vat, five attritum minuit: Sed præcipue in majoribus velociratibus attri
tum minorem facit, qvipolitis corporibus ficcis ingens eft, atqve partium 
abra/ionem femper comitem habet > qvæ, parribus oleo undis tollitur vel 
minuitur. Olea & pingvedinesinundæ corporum fuperficiebus attritum 
minuunt, qvatenus (1) alperitates luperficierum & locos confragofos red
dunt æquabiliores, implendo cavas valles, ideo mutuus ingreflus partium 
Solidarum minuitur & abrafioni itur obviam. (2) Qvatenus olea globo's 
conftant partibus lubricilfime fupra fe, & in cavitatibus, qvas implent, 
fupra Solidas partes motis. (3.) Qvatenus calefadioncm impediunt. Jeg 
dl lkke binde mig til hvert Ord, thi det giver een alt for tvungen Oversættelse, 
men soge at an fore Autors Mening med andre Ord. Naar Kropper bevcrge 
sig med liden Hastighed, da befindes Modgnidningen at forholde sig fbtu Ha
stigheden, dog ikke fuldkommen. Men bliver Hastigheden storre, da tiltager 
Gnidningen i en storre Forhold, og det enten Kropperne, som bevcrge sig paa 
hinanden, ere torre eller smurte med Olie; thi da Ar el en jaf Staal var smurt 
med Olie, og bevcrge sig udi en Kaabber-Panne saaledes, at Hastighederne 
vare som 4, 6.7. 8.10., da befandtes den dertil svarende Modgnidning at va
re som i. 1'. 2.3. 4., men naar Modgnidningen var eens, og Kaabber-Pan- 
nen, da vare Hastighederne som Q. 3.5. 7- 8. Da Gesvindigheden var aller« 
störst udi disse Forjog, eller saa stor som 10, da giorde Axelen DD 25 Omlob 
i en Did af 2'' 24"', og da forholdt sig Modgnidningen (som sattes saa stor 
fom 1) til den bevcrgede Vcrgt, som 16: 95.

Den Olie, hvormed Metal-Parterne smotes, befordrer Bevcrgelsen og 
formindster Gnidningen, og det fornemmelig i de storre Hastigheder, hvorKrop

perne
(*) Mufønbrock Inftit- phyf.in gvø. pagt 143. h. 413. & feqv.
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perne ere torre, og'kunde ikke andet end under Bevcrgelsen afgnave hinandens 
Parrer, hvilket hindres eller i det mindste formindstes, naar disse Deele ere 
smrrrre. Det er at agte, at Olie og Fedme , naar de kommer paa Krop-Skor
perne eller Legemernes yderste Flader, da formindske de som sagt er, Modgnid« 
«ingen (r) i dec de giere deujevne Flader glattere ved at opfylde de derpaa be* 
findende Fordybninger, hvorved Parterne komme til at gribe mindre ind i hin
anden, og de mindre Parters Afgnavning, saavidt mueligt, hindres. (2) i det 
de Deele, hvoraf Olien bestaaer, erekugel-runde, og derved blive ffikkede ban
de ar beva'ge sig meget glat paa hinanden, og paa de Skorper, hvis Fordyb
ninger de opfylde, og endelig (gdie) hiekped Olien til, ar den Varme, som vil
de folge af Parternes Gnidning og hastige Bevcegelse paa hinanden, forhindres. 
Min Lasere maatte snart falde paa de Tanker, at jegtilfulde haver forstaaet 
denne gode gamle og vidtberomte Hollandske Namrkyndere, efterdi jeg haver 
giver af disse tvende Paragrapher en rigtig Overstrttelse, men jeg tilstaaer, at 
jeg maa sige herom som de Franste Je 1’entends bien mais jene le comprends 
pas. Thi hvordan Hr. Mufchenbroek har giort disse Experimenter, og med 
hvad Skiel de ansorte Slutninger deraf ere uddragne, har med mit Vidende 
hverken Mufchenbroek selv, eller nogen af hans Overscettere med mindste Tod- 
Del forklaret 06, og haver Hr. Mufchenbroek i det Stykke alt for vel fulgt de 
Gamles Regel: Artificis eft celare artem; hvilket er visselig ikke steet for at 
dolge Konsten, men for ar opmuntre andre til at sinde Methoden, hvorledes 
Detre anforre kan undersoges paa en vissere Maade, eller og har Hr. Mufchen
broek giort Dette i samme Hensigt, som den vidtberomte Bulfinger da han 
Prev vm Friktionen, nemlig: ut memoriam Fridionis eruditis refricaret.

§. 12.
Hoved-Sagen gaaer ud derpå, at nogen kunde udfinde en Maade at be- 

ftemnw Friktionen, naar et Legeme guider an paa et andet med en bestemt Ge- 
svindighed, hvilket har meget storre Vanskelighed end ar finde den, som yttrer 
sig udi Bevcegelftns Begyndelse, ligesom alt hvad man stal udregne i Mecha- 
jaiquen, er langt lettere at finde, .naar man alleneste soger det samme efter 
^vile-Standens Regler, hvor Legermerne eller Krcrfterne balancere med hin
anden, end naar noget sogks udi dynamiquen, hvor Legemerne ere satte i Gang, 
og Krcrfterne ved Deres Overvagt fætre Tyngderne i Bevcegeise, hvilken sidste 
Var.t er ikke ncer bragt til den Fuldkommenhed som den sorste. Jeg vil dersore 
fette mig for, for det ncrrvcrrends, at undersoge, (1) hvordan en saadan Be- 

Bbbb teg«
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regning vil see ud, naar man sietrer, ar Friktionen vil stige i Forhold af Ge- 
svindigheden, (2) naar Friktionen antages som en middel Modstand, der efter 
en vis Tiids Forlob ikke voxer mere, og Legemet i sit nedstigende har nærmet 
sig til at erholde den stsrste Gesvindighed, som da bliver noget nar uniform el# 
ter jevn.

§ 13.
Scet da at Friktionen^ > naar Bevægelsen er langsom, og Gesvindig- 

heden saa stoer, at et Legeme maatte falde fra en liden Hoyde h, for at faae en 
saadan Gesvindighed, da bliver samme Hastighed som Vh, lad den storre 
Tyngde Qjillige med den mindre P være hængt over Cylinderen AB (Fig, 4.) 
saaledes, at naar Centrum af Q er nedsteget i Linien Rq=x, da oploftes 
Vægten P fra p til P og Cylinderen AB tillige med Tapperne DD> hvorpaa 
Friktionen falder, vende sig i Pannerne EE> og det med faa mange Omlob, 
som perif. af Cylinderen indeholdes i Diftancen Rq. Lad Gesvindigheden 
som et tungt Legeme vilde faae ved ar falde fra R til q være =Fv. Lad Val# 
sens eller Cylinderens Tyngde =m dens Straale —2 lap Tap-Straalen værk 
=b da er Det klart, at naar Friktionen med en liden Gesvindighed, som Eb—<p eller 
en vis Part af Trykningen, da er, naar man vil sætte, at Friktionen tiltages som 
Hastigheden Eh: <£> = ,E v: Friktionen (naar Hoyden til? Gesvindigheden er 
vj= PEv som multipliceret med b gir Momentet af Friktionen = b£> Ev

~Eh Eh
folgelig er Momentet af den bevægende Krast—aq— a P * b V v men Mo-

I
- J

Eh 
mentet af Inertien er — a - q >F a'- P HF I a1 m , folgelig maa man dividere 
Momentet af Den bevægende Kraft med Momenter af Tyngdens etter Stæ- 
digheds Kraften (momentum inertiæ) for ak faa vim acceleratricem, eller 
Haste-Kraften, hvormed bele Machinen oplives, Da man efter De Mechamffe 
Regler faaer en æquation imellem Elementet af Rommek dx og Elementet 
af den Hoyde, som svarer til Gesvindigheden, saa ar s a? (q—P)—a_b£ Ev 1 

i_____________ !'h ;Jx.

(qfPf j

( q_p-b1

dv etter 4 a^h dx=dv for nu at forkorte denne diflé- 
j ren-
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rentiefæquation, og at præparere Den til integreringen, ttø siet, at q-P=k 
vg q^p-r z rn=R og_b£==m da er ester denne Forkortning (k—mj/v) 

a^/h R
dx — dv og k— Vv

m
—r dx—dv lad endnu k---IT og R — r da er (» - yv) dx—dv

m m m r
og dx—r d V for NU at integrere denne kvantitet, da sikt for at tollere ra- 

-7T—Vv
dicalitercny v = z da er v=z- og dv—rzdzogderfordx—2rzdz ognaar

Tt—Z 
man dividerer aradz med — 2 « da faaer man — 2 rdz 2r?rdz --- dx

<x—z
siet endnu ir -z=y da blir — dz—dy og derfor 2 r dy — 2 r w dy = dx og 

fcéifor x=2ry—2irr log: y Men alt hvad man kunde vinde ved en saadan 
æqnation, var, at man ester fornoden Snbftitution kunde ved approximation 
determinere v uDi x, og da man derved fandt Tiden —{dx og da kunde man

ITV 
ved experiment forsoge hvorvidt den beregnede Tiid vilde stemme overeens med 
Den Tiid, hvorndi Kraften q nedstiger fra en bestemt Hoyde x, naar dens For
ce lvekkes ved Modgnidningen beregnet paa vvenstaaende Maade.

§. 14-

Man maae herved ey forestille sig, at naar Friktionen skulle komme til at 
Dope i samme Forhold som Gesvindighederne, da maatte den rilsidst blive saa 
stor at Machiriens Bevægelse derved ffulle standses, eller om Bevægelsen end 
vedvarende, da maatte Rivning og Gnidning snart blive saa gevaltige, at de 
kunde giere famme Virkning som en Fill, saa at Machin Tapperne maatte blive 
ubrugelige. Thi efterdi Friktionen <p ifupponeres at voxe som yv, da kan 
en saadan Gnidnings Tilvext aldrig indfinde sig, uden naar den nedstigende Vægt 
har een Gesvindighed som y v, og Tappen river i Pannen med en Gesvindighed 

- yv og samme Gesvindighed voxe indtil Rivning eller Gnidningen i Kraft af

Bbbbr en
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en saadan Hastighed balancerer med den bevagende force da accelerationen 
ophorer men ey celeriteten som bliver störst naar den er —Q^-P

b P

et Legeme der nedstiger i Vandet, hvis Gesvindighed voxer indtil refiftencen 
balancerer med den nedstigende Kraft eller tyngde i Vandet, da Legemet siden 
bevager sig noget nar Uniform, og da faaer den sin storste Hastighed eller 
rettere narmer sig til den bestandig, men aldrig overffrider den. Vilde man 
fatte at Friétionen voxer som en anden dignitet af Gesvindigheden saasom 
- vn da kunde man derved giore deslige Anmærkninger som ved forrige 

Tilfalde.

§. 15-
Vil man nu antage Friktionen for bestandig , som den noget nar efter en 

dis Tiids Forlob vil blive, end og naar den dependerer af Gesvindigheden, 
Da er det meget lettere at giore Beregningen saa vel i Henseende til Rommet, 
som den bevagende Kraft beffri'ver, som i Henseende til Hastigheden hvormed, 
og Tiden hvvrudi bemelteRom tilende bringes, thi lad alle Ting vare som til
forn da bliver den bevagende Kraft Q_-P og dens Momentum a Q^-a P. 
Lad Modgnidningen vare — P og dens Moment b <p fslgelig er det gandsse 
Moment af den bevagende force — a Q^aP - b<p og Momentet af inertien 
— a’-Qjba-P }Ma5 da er a'- Q^a1 P -_a b<p—Q^-P -b <p og efter dr

aQ_-{- a!P <Ka’m _____ a.___a

Mechaniif'e Regler bliver denne acceleratrix eller haste Kraft multipliceret 
med Elementet af Rommet saa stor som Elementet af den Hoyde hvorfra et
Legeme maatte falde for at faae en Gesvindighed som Pv Det er

Q*P im

dx - dv og dersvre p( » _) vx — Vv men naar man har Gesvindig- 

heden exprimeret udi en vis storrelse af Rommet, da fan man der af finde
Tiden
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Eiden hvorudi et saadant Rom bessrives i Kraft af den givne Gesvindighedk 
thi lad den fegte Did vcere t da bliver Elementet af Tiden saa stor som Ele

mentet af Rommet divideret med Gefvindigheden det er dt — og derfvre 

efter hvad som tilforn er funden bliver dt — r(QjhP>Hm) dx og derfors

E(Q-P-b <?)
a

Tiden t— 2 E(Qfl?p4«im)E x ved hvilken æqvation findes hvor stor et 
TcO^P-bjp)

a
Stykke af Rommet x bessrives udi een given Tiid t og v. v,

§» 16,

Det er dog herved at agre at faa ofte man saaledes ved fluxions eller in
tegral Reigninger bestemmer Tiden, da faaer man ingenlunde Tiden selv men 
«rqvantité, forøler proportionel med Tiden, thi enhver kan let begribe, ak 
Rommet, som maales i Fodmaal med de derhos conne&erede qvantjteter 
P Qjn. <p. udi Vagt ere heterogenes Storrelser med Tiden, som maales udi 
TimeFMimuer og Secunder, saa at det eene Led udi Storrelser af Vagt og 
Fodmaal umuelig kan exprimere det andel Led i Secunder, om endssiom Dette 
end synes saaledes ved-equationen ar tilkiende gives, hvorfore det er fornoden 
at raadsporge Erfarenhed og af er eneste experiment lare, hvorledes deslige 
integrerede æquationer maae hehandles, paa der at Rommet x med fine hos, 
foyede Faétores kunde give Tiden i Secunder. Ti! den ende erindrer man, ak 
udi runge Legemers ubehindrede Fald er Den besagende Kraft saa stor som den 
Tyngde der bevages, og naar samme er P da bliver f saa stor som accierations 

p
Kraften og Derfor^_dx—dv og E£ E x—Ev folgelig dt—dx— dx — x"^

P F Ev yTy-Å

? 
dx og derfor t — 2 Ex hvilket exprimerer Tiden en general udi tunge Lege
mers fald. Nu har man kun at erindre sig en eneste cas af Erfarenhed for Ep. 
at et Legemefalder fra en Hoyde paa 965. frandste Fod teen Tiid af 8//z scrtter 
man nu Denne Hoyde i Staden for x og da soger med hvad Tal 2 Ex maae 
divideres for at blive til 8. Secunder da kan man bruge samme di visor ved alle 
Vvrige æqvationer hvor Integralen er fundet paa samme Maade, men for at 
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finde en saadan divifor da lad den vcrre =u, folgelig bliver t - 2F965- §z/

u
ogu — 2F965 — 62 — 7.75 folgelignaart-xVx da er t — 2 Fx Secunder

8 8 7.75
folgelig er og udi forrige teqvatlon t = 2 F(Q +p * 1 m) Fx Secunder. Udi

7.75
a

deslige æqvationer hvor vis acceleratrix er bestandig, kan man finde Tiden 
paa c il anden Maade; lhi efterdi Tiden hvorudi Spatium, x beffrives, 
naar Krcrfterne ere bundne til Machinen, er altid storre end udi frit Fald, 
og lad en saadan Tiid voere — T og Tiden udi frit Fald, da famme Spa
tium x befkrives, — t da bliver Tiden af Legemets Nebstigelfe fra Hoy
den x ved Hielp af Michinen — T — F(Q+ P 1 m) Vx og derfor 

F^P-"^)

F(Q;-P-b. cp)T—yx men udi frit Fald er t—Fx. (Man lader de til- 
a

F(Q*p¥]m)
falles Coefficienter a og 7. 75 ude med Willie) folgelig er
F((^-P- b P) T —t og F(Q^-p- _b<p) ; i — x: 1' eller F(QL-P-^^>): 

a a a
F(Q* P+|m) F(Q+ P-P 'm)
F^Q* P •tiro) ~ t: T =2t P_(Q± PjHm). Naar man nu med en faa- 

//(Q^ P-± <p)
b

dan Machine gi er" experiment, og noye anregner Tiden, da kan man antage 
<p for en faadan Friction, fom indfinder sig ved Begyndelsen af Bevcegelfen og 
da erfare hvor meget man maae antage den Mindre eller Storre, paa det den 
kan siaae ind med Tiden, ligeledes kan man finde Gefvindigheden af et Legeme, 
som er attacheret til en Machine; thi i frit fald er Fx — Fv men udi den ved 
Machinen hindrede er F(Q.-P-b_ <p) Fx ~ Fv og Fx — F(Q4< P'■i* Prn) 

•_ 2  F(Q- P-- b^)
FQ + P^lm) 7

Fv —FV naar Spatia ere lige store folgelig F(QFP4* rm): I— FV: Fv 
y>((^-p7b^)
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— ^(Q-p.-b <p) W—Vv. Mm VN betyder den Gesvindighed er Legeme 

a
P 4* *mj

faaer i stir Fald, font pleyer ar exprimeres ved det Rom Legemet kan par 
fecond beffrive med den Hastighed der faaer i sidstningen af faldet, som man 
veev af hösfoyede tiden Tavle beregnet af Monf. Bouguer i fransse Fod og 
ved sammes Hielp og MachinensBessaffenhed kan finde de nedstigende Legemers 
Til'd, Rom og Hastighed,

§. 17-

Tiden as
Faldet i"

1

Hoyden as 
Faldet 
Franske

Gesvindighe- 
den i Sidst
ningen as 
hvcrSecimd.Fod tomme

1" If-I 30
2 60-4 60

il 3 135-9 90
4 241-4 121
5_ 1 377 151

6 54) 18l
7 739 211
8 965 24I
9 1222 272

I 10 i $08 ; 302 1

Naar man nu ved noget experiment 
har obferverec Tiden hvor udi er faldende 
Legeme udi en saadan Machine har bessre- 
ver et givet Rom da ved man strar den der
til svarede Gesvindighed par fecond, samt 
den Tiid er Legeme i frit Fald kan bessrive 
saadant Rom, folgelig kan man af zequa- 
tionen T — t J7(QF P * im) finde al 

F(QL-p-T(p)

T^t1 (QFPF’m) øg T* (Q^P) - 
CL-P-1<P

a

-^-T1 <P = t1 (<t»FP»Fim) og

T- (^(T^PF t'- ;Q+P d-’m) —eller-<P — t1 (QFPFlm)FPT2-Ql'!
* bT1 ' b_T1

a a
ved hvilken æq,nation man kan beregne og sammenligne Friction med Tryknin
gen naar Kraften falder fra en given Hoyde, med en given Hastighed, udi 
en given Tlid.

§. 18-
Wilde man hellere betiene sig af et inclineret plan for at underfoge Frifti- 

onen af er Legeme, fom er fadt i Bevagelse, da kan man ligesom i der fore- 
gaaende
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Saaende gi ore sit Bestik paa folgende Maade. Naar Planet AB formerer en 
given Vinkel med Horizonten da forcen af P (Fig. i.) til ak nedglide — P, 
CB — p og den force hvormed P trykke an paa Planet = P AG — « og 
AB AB
naar Presfionen forholder sig til Friktionen som p : i da er Friktionen 
=^_og derfvre accelerations Kraften som gir Legemet sin Fart ned af Planet

=» P -- ® folge lig cvzp- *-\ dx --- dv hvoraf findes Tiden da Legemet nedsti- 
___f V_±J

p p
ger udi er vist Rom paa Planet eller af heele Planet AB nemlig t = 2FP Vx

W-1)

men p ----- PBC og Tt =PAC folgelig' t = 2 pp fx — 2 rAB vx -----
AB AB F(PBC-PAG PBC-AC

AB //.AB /X
S FAB FAB ='2 AB Man kunde og have procederer saaledes. Forcen til at 
FfBC-ÄC) r(BC-AC)

nedstige paa Planet er P, BC mod denne force virker Friktionen udijeen oppo- 
"ÄB

fite direktion. Lad Friktionens Storrelseveere G, da er den bevagendeKraft--- 
P, BC-<p AL og Accelerations Kraften — P, BC - <p AB, som multipliceret

AB" P, AB”
med Elementet af Ronimet tegnet i Planet selv er P>BC -<PAB, dx= dv og Tiden 

P,ÅB
t=2 j/P, AB Fx og naar Legemet har nedstiger af heele Planet da er X—AB 
s/^P,BC-PAB)

og derfvre t== 2izP> AB for nu at see hvorledes dette stemmer over eens med 
^pUc-^ab

hvad som haves udi Elementerne om det incllneredePlan, da ved man, at den 
Tiid Legemet behover at nedstige af Planet forholder sig til den Tiid Legemet 
nedstiger udi den Linie, svin er saa stor som Planets perpendiculaire Hoyde, 
som Lerngden af Planettil dets Hoyde, hvilket findes saaledes. Efterdi den 

fundne 
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fundne Bid erT= 2 ep, AB og Liden hvorudi det vilde nedstige udi per- 

FPjC-^ÄB)
pcndiculairen er t= 2 BBC da forholder sig t: T='FBC: VP> AB 

r(P,BC-<pAB 
eller og- P^P,BC2-<pAB,BC) : FP, AB fslgelig ev

L'- : l'-'-P, BC2 - ^AB,BC: p, AB-
; T2 — (P, BC- (pAB) BC: P, AB2 fæt nu atEnclonener borte, fa«# 

ledes som som Denfuppongr^s i Elementerne, da er t: T = BC: AB. Naar 
nu Liden er given hvorudi Legemer p nedstiger udi Lod Linien, da sindes deraf 
T, men dersom T ved noget experiment er bleven bekiendt, da sindes deraf 
B’iaionen --<?= P, AB3 t2-P,BC,2 T\

AB, BC, T3

§. 19-

Her kunde da til Slutning sporges, hvorledes man best kundeianstille Ex
perimenter for at komme ril nogen Vished, cm Friktionen foreges ved Bevcr- 
gelsen eller ikke. At afgiore den Sag ved at lade Kropper nedstige paa et in
klineret Plan, holder jeg for meget besveerlig, efterdi Kroppen, som nedstiger, 
treffet paa hver Sted en anden politure eüer Nunhed, og det saaledes , at Der* 
som Det er rundt ellet fiirkamet, da dreyer Det sig om sit Centrum, i Det Det 
nedstiger, efterdi den nedstigende Krop ved Friktionen attaqueres meere paa en 
Side^end paa en anden. hvorved Bevægelsen bliver meget irregulair, yg Der# 
som man, for at forhindre Dette, g i or den nedstigende Krop 3 ä 4 Gange faa 
lang som breed, Da et det mig arriveret, at naar jeg har lagt samme paa een 
Side, og sia ladet Det nedstige udi en given Elevation af planet, da har Krop
pen nedstegen undertiden i 5- 6. 8. a 10. Secunder, naar jeg har lagr Den paa 
den modsattre Side i 5" a 6", naar den lagdes paa Den eene finalere Kant, 
nedsteg den i s, og naar Den lagdes paa Den modfatte Kant i 2 å 3". Hvad 
stal man nu sige om Densem, som med megen Affurance og Vished siger, at 
Tyngden bliver hvilende paa Bretter, naar det oploftes i i8z/, 20", Deter mig 
arriveret, at Det har varet oploftet til nogle Grader derover, og Det erentDable# 
vm staaende, vmendskisnt al Umage blev anvendt for at give saavel Bretter som 
Kroppen Den bchovende Glathed. Vii man giere et saadanr Experiment, Da 
maatte Brattet pære 10 a 20 Fod lang, lad det nu voere hovlet faa lige, som 
Konsten kan bringe Det til veye, Da vil man Dog finde Dcrpaa mange Forandrin
ger og Ujevnheder, Lad Det staae nogle Dage, og man stal befinde, at man 

EclK hak
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--  ■ II ■ ■■ ■ ■■■■ ■"     — -     , ..    — W — 
har et andet Brat. Gisr Experimenter i fugtigt Væjr,. og det vil befindes/- 
ar om den nedstigende'Krop er af rung Træe, som Pukkenholts, da har det en 
anden anktæbende Kraft, end naar Veyreter anderledes, og har det ofte un
dret mig, at de som giore Dejlige Experimenter, ep amegne Omstændighederne 
hvorved de som have Leylighed og Lyst tit ar repetere de samme, kunde have.me- 
M Oplysning..

§.. 20.
Det skulle derfore være fördeelagtigere nt; giore Experimenter ved Hielp 

af en Haspel eller axe in peritrochio, som udi det Mufchenbrochifke Expe
riment, thi efterdi en Part af Tappen i Nundeel alletider frotterer paa en og 
Den samme Part af Pannen, da forefalder der ey hev faa mange Friktions For
andringer, som ved der inclinerede Plan. Des- foruden er man ved en og Ven 
samme Machine i Stand til ar forandre Tapper og Panner, og ar svrmindste 
Friktionen ved at lade Axlerne bevæge sig paa bevægelige Hiul. Man har end
nu den Fvrdeel, arman kan med mindre Vagt bringe en stor Accelerations 
Kraft tilveye, og derved erholde en storre Gesvindighed under mindre Friktion, 
Da man derimod med storre Vagt kan tilveyebringe en storre bevægende Kraft, 
og derved storre Friktion, men minbre Acceleration, og efter Theorien min
dre Hastighed. Man kan des foruden attachere Tribometeren til en Bielke, 
som er nærmest Veggen-,-hvor PendutUhrer hænger, og derved efter nogen Tuds 
Svelse tidmærke den Tud paa det nsyeste, hvvrudi en given Vagt nedstiger udi 
et giver Rum, og drager en mindre Vægt op med sig, daman kan giøre Be- 
vægeisen hastig og langsom efter Behag , og ved de foregaaende Regler finde af 
Rummet, Tiden og- Mhchinend Beskaffenhed, saavel tegemeté- Hastighed udi' 
Sidstningen, af Faldet,, samt, den Modgnidning ,, som underveys haver hindret 
Bevægelsen.

§. 21.
Hvad Udflag nu dette Experiment endog vil have, saa er jeg dog af den 

Tanke, at om end Friktionen jTulie formeres ved Machinens Bevægelse, saa 
vilden ikke blive synderlg storre, end den, som erfares ved de vrdii'.aire Expe
rimenter, naar Machinen skal sættes i Gang, thi tænk efter , hvad der skeer 
ved'den forste Friktion, naar man vil udfinde den ved Experiment , man hæn
ger en Væglskaal over en Tretft eller Hin!, eiler attacherer den til en Vægt- 
Stang, med enSnor,, og; da chargerer VægtL)kaalen med Vægr , indtil Ma

chinen





ObCV FriÄionen.
«chinen begynder at bevcrge sig. Men hvad er Effecten i denne begyndte Bevcr- 
gelse, er del Fri ét ionen allene? Langt fra ikke, thi foruden Friétionen maa 
Vcrgten overvinde Inertien eller Stcrdigheden udi hver Part af Machine», ef- 
terdi det er en Lov i Naturen, ar ingen Krop kan komme fra Hvilestanden til 
Bevcrgelse, uden dec steer ved en paadrivende Kraft, fom i dejlige Forfog blan
der fig med Friktionen saaledes, at det som tilstrives Frizonen er altid stor« 
re, end den virkelig findes i Naturen. Naar nu Machine» er sar i Bevcrgel- 
se, og er kommen paa den Amming af Hastighed, som den bevcrgende Kraft, 
Luftens eller Vanders Modstand, samt Wodgnidningen selv har vilder tillade, 
da bliver Bcva'gelsen noget ncer jevn, og derved Friktionen stadig, som i det 
den eene Part af Machine», vcrre sig Tapper, Panner, Tcrnder, Kamme, 
Drevstokke, fiiles, flibes, poleres, glattesved Bevcegelsen og Modgnidnin
gen selv, som den eene Deel har paa den anden, gier, ar i der Slcrdigheden 
for saavidl er hcrvet, og hver Part har faaet et Indtryk af Bevcrgelse, som 
ikke uden Krast og Gevalt kan betages den, da hielper Machine» sig nogetncer 
selv ved den allerede imprimerede Bevcrgelse, hvorved den bevcrgende Kraft 
synes at faae en Lettelse i Henseende til Friktionen, som i Begyndelsen melere
de fig mti) Inertien. Det er vist, at ligesom Presfion kan generere Bevcr- 
gelfe, saa kan og Bevcrgelse generere presfion, hvorom jeg andensteds har be« 
viist noget i et lidet Skrift de presfionibus ponderum in Machinis motis, 
men det er ar agte, at deslige forogede Trykninger og de deraffolgende Friktio
ner, have deres Grcrndftr og Love i Naruren, som de aldrig overskride, og 
maa ingen troe, ar det enten er let eller unyttigt, at soge de samme, rhi det er 
een af Hoved-Posterne, hvorfor mange Machiner, (omprojekteres i smaar, ey 
reuflere i stort, efterdi Friktionen udi Modeller er i Forhold af dets Stor- 
relse meget mindre, end naar Machine» bringes i stort, hvilket er klart deraf, 
at Friktionen meest og fornemmelig voyer i Proportion af presfionen, og til 
nogen Deel i Forhold af Fladerne, naar man derfore gier Machmen 3 Gange 
saa stor, som Modellet, da bliver Fladerne 9 Gange storre , udi den store Ma
chine, og Tyngderne hen imod 27 Gange saa store, hvorved den deraf folgende 
Trykning og Gnidning noget ucrr maa stige i samme Forhold.
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