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Betragtninger
over

,

Friktionen

i den circulcere Bevagelft.
4------------------------ 4—------------- —4----------------------- 4
§. I.

t Friktionen er een afde betydeligste Poster, som man har at see
paa i Machinery Indretninger, drages vel ikke i Tvivl af no
gen, som deri har Kundffab; Man kan dersore holde for, at de store
Mand, som Tiid ester anden har giort sig Umage for at udgrandffe
noget i den Sag, ikke har anvendt deres Fliid og Umage ilde. Ja jeg
holder for, at om een i denne, etter andre saadanne Betragtninaer,
end ikke berigede Videnffaben med nye Paafund, heller ikke forandrede
eller rettede det, fom allerede holdtes for bekiendt og antageligt, men
attene ved Geonletriens og Regne-Kunftens Hielp, af de allerede bekiendte Sandheder udviklede andre, om ikke i al Henseende nye, saa dog
i mere eller mindre Grad nyttige, maatte saadant Arbeyde ikke ansees
unyttigt eller overffedigt. De faa Auctores, som jeg her paa Stedet
kan faae ti! Eftersyn, tale vel alle noget om Friktionen, faa vidt soin
samme ffeer ved det, at tvende Planer rives paa hinanden i en retlined
Bevcegelse, men Rivningen i den circulare Bevcegelse er noget, som en
ten intet omtales, etter kun lsseligen, og efter mine ringe Tanker ikke al
deles rigtig; saa det synes ikke ufornoden, om jeg, i det mindste ved
ncervcerende Betragtninger, gav Anledning til, at den Sag blev nsye
re underssgt, uagtet dm liden Tillid jeg har til min egen Indsigt,
ueppe ffutte tilladt inig at fremkomme med noget, som i nogen Man
de ffutte modsige det, som afde kyndigste Mand er antaget, bvis jeg
ikke jyntes at vare overbeviift ved tilsrrakkelige Grunde, at min Hy
pothese
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pothese kommer Sandheden ncermere, end den strdvanlige, og tillige
ved andre Anledninger dertil var opmuntret.
§. 2.
Rivningen i den circulcereBevcegelse kan enten ffeefaaledes, at
de Punkter, som rives, ftaaer alle lige langt fra Bevcegelsens Centro,
saasom i Tribometer, nani* axis et* en Cylinder, eller de Punkter,
fom der paa eengang rives kand ftaae i ulige Distancer fra bemeldte
Centro. I forste Fald kan man anser Friktionen for den famme, soin
dm, der ffeede i en retimed Bevcegelse, faafom Vegtstangen i alle
Punkter er den famme, og kan den let sammenlignes med den, som
skeer over et Plan i en retimed Bevcegelse, med den anden derimod
har det en anden Beffaffënhed, hvilkenikke er ncrr faa meget underfogt,
font den forste, men kommer dog for i adffillige Begivenheder, saa
som i Motle-Stene og adffillige Slags Tapper, som bevcrges i deres
Panner. Her er Forffiel baade paa Distancerne fra Bevcegelsens
Centro, som og paa Punkternes Antal, som rives, og dette Slags
Friktion er det, som her egentlig ffal tages i Overveyelfe.

§. 3‘
Det forste, som bliver at afgiore, er at bestemme Middel-Di
stancen for Momentet af den heele Modstand, som ffeer af de ulige
store Cirkler og i ulige Distancer fra Centro, derncest at fammenligne
denne Modstand med den, fom ville forefindes, i Fald Bevcegelfen
skeede lige frem ad. Vi vil forst forestille os en enkelt Linie AB (Fig.
i.) at bevcege sig fra B til c, og imidlertid at lide Modstand i alle
Punkterover Let Plan, den berorer, faa fporges, hvor Middel-Di
stancen for alle Modvirkningernes Moment maatte vcereé Hvis hver
Punkt hen efter AB havde lige stor Modstand at overvinde, kom det
allene an paa Vegtftangen, hvis Middel-Distance blev halve Delen
af ab, men vi ffal see, at den langt heller blir z afbemeldte AB.
Z. 4Betragter vi Friktionens Modstand i sin allerfsrfte Begyndelse,
ffal vi finde at deus absolute Virkninger mod Punkterne i Linien AB
ere i Forhold af Distancerne fra A; thi lad osscette, at den anbragte
. Pres-
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resñon begynder at scette Linien eller Stangen i Bevcegelse omkring
unkten A, og lad os forestille os de Ujcrvnheder, four den da i alle
sine Punkter forefinder, fom smaae Kugler, der laae Herr efter AB og
ved dens Bevcegelse maatte ryddes af Veyen. Saafnart nu Trykkelfen blev faa stor, at ved deus allermindste Formeerel e diste Kugler
Maatte brcrkke los, faa havde man egentlig den Omstændighed, at
Kraft og Last i Henseende til Friktionen kunde siges at staae i Liigevcrgt, hvilken altid er den forste, man har at sie paa, nanr Kraft og
Last stal lignes :nod hinanden. Var nu diste Kugler saa vel i deres
Substance, son: og i deres Faftighed ved Planet, saa fuldkonnuen
haarde, at de ikke i mindste Maade kunde give efter, uden aldeles at
afrives, ville deres absolute Modstand over alt vcere lige stor, og den
relative maatte forholde ßg, fom Distancerne fra Bevcegelsens Centro,
men denne Hypothese har neppe Sted i Naturen, da de Legemer,
som underkastes Friktion, har til deels nogen Blodhed, til deels nogen
Elafticiret, saa forstaaer det sig selv, at saa snart Trykkelsen begynder,
bliver enhver Partikel ey aliene trykket, men endogsaa, som Le
gemer der ikke ere fuldkommen haarde, giver efter i Forhold af deres
Distance fra Centro, da nu Virkning og Modvirkning altid rnaae
vcere lige store, trykker de famine Kugler igien inod Linien AB i sam
me Forhold, hvilken altsaa bliver deres absolute Modvirkning, hvis
Momenter derimod nidrt blive som Distancernes Ovadrater, saa at
saadan Linie kunde ansees, som en Vcegt-Stang, hvilken selv ingen
Tyngde har, men blev nedtrykket afTyngder, der vare i Forhold af
Distancerne.
§. 5.
End videre ville vi betragte Tingen paa en anden Maade, og
ansee de modstaaende Partikler, som inklinerende Planer, stal vi
merke det famine Forhold, om ikke et fterre; thi lad Punkterne D og B
mode tvende ligedannede opgaaende Planer, og lad Linien ab bevcege
sig igiennm et uendelig lidet Rum til C, saa folger jo, at Punkten B
maae stige til en storre Hoyde, end D i Forhold af AB til AD og det i
samme Tiid, folgelig kunde de absolute Krcefter, som i B og D ffulle
anvendes, ikke vcere lige store, saasom de i samme Tiid ffulle frembringe ulige store Virkninger.
Ja naar man ville forestille sig at alle
G
disse

B

HO
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disse Planer, fom ville ved forfte Indtryk mode Linien, vare alle ligedamtede og sitmrede, da maatte Tyngden og Modstanden strar beaynde at hviile paa de yderste Deele, í)Dtíf en Regularitet dog langt fra
me kand fattes, og ville heller ikke gielde uden i det forste Indtryk,
ikke desto mindre tor jeg dog sige saa meget, at da der snart ncmnere snart längere borte fra Centro kan tresses Ophoyelser, fom i Hovde
etter Hastighed overgaaer de andre, og derudover glor den betydeligste
Modstand, faa maa man efter Probabitaens Love vente fleere saadanne i den fterre Peripherie, fom bestrides af8, end i den mindre,
som bestrives ved D , hvilket faavel fom den foregaaende §. noksom vit
ser, atsaasnart, fomKrcefterne, der stal overvinde Friktionen i Lini
en AB aldrig saa lidet begynder at blive levende, maa man i det aller
mindste antage den absolute Modstand i Punkterne hen efter ab at
verre i Forhold afderes Distancer fra x>
§. 6»
Forestiller vi os fremdeles, at Bevcrgelsen gaaer videre stemog ikke bliver blodti sinBegyridelse, er det endnu klart, at Momentet
af Modstanden i et hvert Punkt er fom Qvadraten af Distancerne i
det allermindste; thi lad os ftette fom tilforn, at der er Kugler i
Veyen, fom stal bortryddes, da er det npaatvivleligt, at der jo i en
dobbelt Distance fra Centro maatte antages et dobbelt Arllal af Kug
ler, fom stutte ryddes af Veyen; alt virker en dobbelt Modstand
paa en dobbelt Distance fra Centro, hvorved endnu maa erindres det,
som i Slutningen af ncest foregaaende §. blev anmcrrket.
Kalder
man nu AD, X, forholder sig Friktionen i enhver faadan Punkt,
som ixdx og Momentet, som fxådx> fslgélg Middel-Vagt-©tan»
dflfc ~~ lx dx—- -yX3 - jX»
ixdx
§. 7.
Hvad fom i de foregaaend
er anfort, kanö ogsaa, som m
Folge udledes af Erfarenhed og de Slutninger, fom den berommelige
My'fchcnbroech har uddraget af sine umngeForsog, nemlig, at Frik
tionen i de mindre Hastigheder, har vist sig nogenlunde at vare i For
hold af Hastighederne (Inita. Phys. Z. giz.) thi i dm circulare Bevcegelse
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gelse har just Punkterne en relative Hastighed indbyrdes i Forhold af
Distancerne fra Centro, folgelig bliver Del ogsaa den relative Friktion
i famine Forhold for det méfie, ja jeg holder endog for, at de samme
Beviser, soin her ere anbragte, kunde med en liden Forandring anven
des paa den retlinede Bevcrgelse, og tiene tit à pnon at beviift den af
Myfchenbro .ch anfsrte Regel, ligesom Ulan vel ikke vanstelig kunde
sinde nogen Grund til Friktionens storre Forhold (som bemeldte Amtor
melder) naar Hastighederne toge mere til; thi naar Hastigheden bliver
stor, kano det vel ikke style, at jo derved undertiden foraarjages, s m
et Slags Spring og Sted t de Deele, som rives, hvorved dm Natu
rens Lov blander sig i med, efter bvilken de bevcegede Legemers Virk
ninger ere i Forhold af Qvadraten af Hastighederne, hvorved ogsaa
Friktionen maatte blive i et storre Forhold, end flet hen, font Hastig
hederne. Dog tor man deraf ikke slutte, at Friktionen immer hen
ffulle voxe med Hastigheden (See Nollets Leçons de Phy fi q ve 3 Le
çon) hvor denne ypperlige Auctor, efter at have forundret sig over at
Friktionens Tilvext, font dependerer af Hastigheden har sine vW
Grendser , giver dertil saadan Raison, at naar Hastigheden bliver me
get ftor, kan det hccnde sig , at de udftaaende Deele henrykkes over ett
flor Deel af Huu'hederne uden at trykkes ned t samme, hvorved Mod
standen formiudffes mod hvad den etters kunde bleven, men om jeg
torde yttre de ringe Tanker, font derved er faldet mig ind, synes mig
at folgende nok kunde lergges dertil, nemlig at Forcen af de rivende
Partiklers indbyrdes Stod bliver saa stor, at de mere aflives, end
behover at lettes over hinanden, hvorved de afrevne Deele deels bliver
rullende, drels fylder de nermefte Dybheder, og saaledes bereder en beqvemmere Plan for den folgende Bevægelse; thi naar Fordelen aliene
stulle bestaac i at nndgaae nogle Dybheder formedelst on fierre Hastig
hed, saa spotges, om ikke denne sitmme storre Hastighed derimod
ville foraarsaze et storre Stod og en storre Modvirkning i de Deele, fom
bleve trufne? Hertil kornmer ogsaa dette, at jo stsrre Bevcegelsen er,
desto storre Kmft har den til at soutenere sig mod forekommende Hin
dringer, hvM ogsaa gior Friktionens Virkning desto mindre ktendelig. Imidlertd kunde man ikke i Altuindelighed lcrgge denne besynder
lige Grad af hastighed til Grund for Beregningerne over den FrikG 2
tion,
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tion, soin vitte tresses i den circulare Bevccgelse paa nlige Distancer
fra Centro, hvor de inderste Deele har en saa meget ringere Grad af
Hastighed, end de yderste.
§. 8.
Vil vi nu videre anvende det, som forhen er sagt, enten paa
en heel Circul, etter, hvilket kommer ud paa det samme, paa et Cirkul-Skaar ACB (Fig. 2.) som det, der stal bevceges om Centro c og
derved rives mod det Plan, hvorpaa det hviler, da bliver Hastighe
derne i hver Punkt i Buen AB til Hastighederne i hver Punkt i Buen
ED, som AC til DC, men da Antallet af de rivende Punkter i begge
Buer ogjaa er i samme Forhold, saa bliver Friktionen i den forste til
Friktionen i den anden som AC2; DC2 og deres Momenter, som
AG3 : DC3. Lad CD kaldes X, saa bliver Df HI dx og Rivningen i
den elementære Bue DFGE kand udtrykkes ved x2dx og dens Mo
ment ved x3dx. Intregalef afdenne sidste divideret med lntregalet af
den forste giver osMiddel-VagtStangensLangde :zz|x*—jx—ja,
naar man tager den heele Straale C A og kalder samme a. Og herudi
er det jeg viger fra den almindelige Maade at bestemme dette, daman
almindelig (See den ypperlige Profeff. Jens Kraftes StatiskeForeloesninger §. 267 og 369 foruden andre) satter denne Middel-Vagt Stang
at vare |a og saaledes (ikke rettere jeg kand see) afTankerne udelukker
Eet afde trende Stykker, som nedvendig maatte komme i Betragtning nemlig 1) Vagt-Stangen for enhver Punkt 2) de rivende Punk
ters relative Mangde 3) deres relative Hastighed, hvilke zde Stykker
efter Planets Beskassenhed kand blive storre eller mindre i relation
mod hinanden og underkastes Fluxion i den circulare Beoagelse.
§. 9.
Man har maaffee forestillet sig den Rivning, son de 2de Punk
ter A og D tresser igiennern Buerne ab og DE at vare ltze det samme,
foin om toe lige store Tyngder ffutte af en modsat Krast bevages
igiennem bemeldte Buer, hver under sin Vagt-Stanz, men herudi
er en meget stor ssorffiel; thi 1) naar AogD bevages inod Tyngden,
saa er denne altid den samme, som satter sig imod Bevagelsen uden
mindste
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mindsteOphor, i Friktionen derimod ftodes altid an mod en nye Punkt
efter en anden, 2) naar man endog vil abstrahere fra Vcrgt Stangen,
faa virker Tyngden paa A ogv fuldkommen paa en Maade, derimod
har vi i de soregaaende §. feet, at Friktionens Virkning i Punkterne
A eg D, naar de bevceges om et fcelles Centro, endog i dens forste
Begyndelse, man vcere proportioneret Distancerne fra Centro, uden
at fee paa Vcegt-Stangens videre Indflydelfe. Heraf kommer og 3)
at i Fald man vil forestille sig Tyngden i begge Punkter at virke liige,
fom ved idelig igientagne Pressioner, hvilket man beqvemmelig kan
gisre, faa bliver Summen af disse Pressioner lige store i begge Buer,
faafom Tyngderne igiennemlober dem i lige lang Tud, tvertimod i
Friktionen bliver Summen af Friktionen etter Modstanden t famme
Forhold , font Buerne. Det har sig i den Henseende paa en vis Man
de med Friktionen, font med en Lime, deromkring sin yderste Ende
stalle bevceges igiennem Vand eller et andet Fluidum, og aliene hav
de Partiklernes cohæiion at bestride ; thi i dette Fald ville den abfolute
Modstand i hver Punkt, hen efter CA vcere, font Distancerne fra C,
derimod, naar man ville fee pan kernernes og Materiens Modstand,
mod hvilken cohæfionens Modstand i de sieeste Tilfcelde vel ikke kunde
agtes meget betydelig, i sier naar Hastighederne vare store, da ville
Modstanden i de adskillige Punkter afCA efter den rigtigste Hypothe
se omtrent blive, font Qvadraten af enhvers Hastighed, eller fom de
H yder, igiennem hvilke et stridende Legeme kunde naae de relatives
Hastigheder, faa at Modvirkningen her blev endog i et ftørre Forhold,
end det font Erfarenhed visser i Henseende til Friktionen, saa lccnge
Bevccgelsen ikke er heftig.
Derimod er det merkeligt, at Midde'lVccgt Stangen i en faadan enkelt Linie, bevcrget igiennem etFluidam
omkring sin yderste Ende, ville blive den famme, som for Rivningens
Modstand i en heel Circuí af stimme Straale, som Liniens Lcengde;
thi Summen af Modstanden ville i begge Tilfcelde blive omtrent 'font
fx3, og Summen af dens Moment, som fx4 og Middel - VccgtStangen |x.
§. 10.
Iegharaltsaa, det jeg haaber, rigtig bestemt den almindelig
ste Grund, hvorefter der videre kan udledes, hvor aile Momenter af
G 3
Frik-
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Friktionen i en circulcere Bevagele foremer sig; thi for Resten kan
vel ikke negtes, at jo Friktionen cx een af Le Naturens Virkninger,
som vansteliz og neppe lader sig bringe under alinindelige Love, dog er
Let fornoden in praxi at have det, hvorefter man nogenlunde kan rette
sig, og da synes mig det er saa langt fra, at den sadvanlige Hypothese
kan folges, at man endogsaa, naar Hastighederne vare store, heller
rnaatte satte det falles Momentes Punkt längere borte fta Bevagetsens Centro, end nermere, end det som her er bleven bestemt. Men
for desto bedre at kiende denne ikke ubetydelige Deel af Friktionens
Theorie, stulle det vel ikke agtes unyttigt, fremdeles at famm-enligm den faa vel med den Friktion, som steer ved en uniform Bevagelse
renlige Linie, faa og med andre MechanisteLove efter de Anlednin
ger, som dertil kan gives,

§. IL
Ligesom Mechanici kalder Mafia multipliceret med Hastighe
den, Bevagelfens Storhed (Qvwitatem motus) faa bliver her lige
ledes at sperge, hvad Friktionens Storhed maatte vare (Qvantitas
Friétionis) hvilken, som det synes, ikke neye nok har varet distingve
ret fra Momentum Frictionis i den circulare Bevagelse. Det, som
skulle bestemme Friktionens Storhed i Almindelighed, maatte vare
alle de Ting, four ved rhyikorum U nderfogmnger har varet befundet,
som noget, der contribuerer til dens Forogelfe, eller rettere dens be
sternte Storhed; herved ville altfaa komme i Betragtning Materiens
Bestaffenhed, Tyngde, Hastighed, fuperficiens Storhed, Glathed
med mere, som nogen kunde agte at vare af Vigtighed i Henseende til
Friktionens Bestemmelse, men da dette egentlig ikke er Hyemerket af
narvarende Betragtninger, saasom Vi ikkun har at sammenligne den
circulare Bevagelse, og den derafdependerende Friktion med den ret
linede, hvilken vi ligesom anseer forud bekiendt, saa kand vi forestille
os eet og det samme Corpus, een og hen samme fuperfice i begge Til
falde, allene at den circulare Bevagelse forvolder, at visse Deele
faaeren hastigere Bevagelse end andre, og vi behover her ikke at see
paa andet end Hastigheden og Tyngden; altfaa bliver Forholdet mel
lem Friktionens Storhed i den circulare og retlinede Bevagelse at an
ser for det samme, som Bevagelfens Storhed i begge Tilfalde.

§. 12»
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§♦ 12.
Nññr nu videre Bevagelfens Storhed i et Legeme, font ganer
lige frem med en uniform Bevcrgelse, skulle sammenlignes med Bevcrgelsens Storhed, hvor samme Legeme svinger sig om et vist Centrum,
vil det komme an paa at finde den Punkt t det cirkulerende Legeme,
der bevcrger sig med lamme Hastighed, som det heele Legeme bevcegede
sig lige frem, naar vi sceller at Bevcegelsens Storhed i begge Tilfalde
stal blive den samme. Vi vil altsaa antage de 2de Punkter A eg D
(Fig. 2.) med Tyngder as samme Navn, at gaae stem med lige Ha
stighed, som kan siettes — i, hvorved Bevcegelsens Storhed i dem
bliver — A+D, lad derneft samme bevcege sig omkring et fallesCentrurn saaledes, atPunkten H fattes at gaae sort med den Hastighed—i,
og derhos Summen af Bevagelfens Storhed i den retlinede og circu
lare Bevagelse stal vare lige. Lad CH som ubekiendt kaldes x, men
c A = a og CD
b, saasom de relatives Hastigheder forholder sig,
fom Straalerne, faner vix: a=i:^ hvilken Hastighed i A multipli-

Aa
ceret med A giver Bevagelfens Storhed i samme Punkt = —' pan
nL
samme Mande findes Bevagelfens Storhed i v — — altsaa, naar
X
Bevagelfens Storhed paa begge Sider sattes at vare lige i begge

Slags Bevagelser, ftaes folgende Æqvation, A * D = ——™
X
naar altsaa Bevagelfen ffeer omkring et
A 4* D
Centrum, saaledes at Bevagelfens Storhed og folgelig ogsaa Frikttouens Storhed, saadan som vi her forftaaer den, skal vare den lamme
fom i den retlinede Bevagelse, da har man at multiplicere Tyngder
ne med deres Distancer fra Centro, Summen heraf divideres med
Summen afTyngderne, hvorved faaes det Punkt H, hvilket bevages med samme Hastighed, som naar begge Legemer gik lige frem,
hvorved Bevagelfens Storhed saa vel som Rivningens Storhed i
begge

og X — CH —
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begge Sligs Beveegelstr kunde vides, naar den circulcrre Hastighed
var givet, etter tvertimod, naar den retlinede var givet/ kunde den
circutcere deraf findes. Denne Punktes Distance, nemlig HC, vil vi
for Kortheds Skyld i det felgende kalde P.

§. iz.
Heraf kunde tages Anledning til vidtleftige Betragtninger
over adffittige Planer og Legemer/ naar man ved Geometriens og
Regne Konstens Htelp, ville sammenligne faa vel Bevagelfcns som
Friktionens Storhed i den retlinede og circulccre Bevcegelfe, men til
deels kan disse Beregninger forstaaes af det folgende, deels synes det
at overskride de Grcrndfer vi i ncervcerende Betragtninger har forefat
os; vi vil derfore ikkun anmerke folgende: i) Den Expression, hvor
ved man kunde finde Distancen P, fynes at ligne de Udtryk, hvorved
Tyngdens Centrum pleyer findes, ikke destomindre er der dog en merkelig Forffiel, naar man taler out et heelt Plan. Lad et Plan, fom
ACB (Fig.2.) formedelst Tyngden bevcege sig omkring Axis mn, Nlen
lad samme bevcege sig om Punkten C, saaledes at det rives mod det
Plan, hvorpaa det hviler, hvis da vores Formul stal betegne Cen
trum gravitatis, da forstaaes ved a, b, &c. de perpendiculcere Linier,
som falder fra enhver Punkt ned paa axis mn, derimod naar den skal
udtrykke Distancen P, da forstaaes ved a, b, &c. Punkternes virkelige
Afstand fra C, da nu alle de Linier, fom fra en hver Punkt i Planet
nedkastes perpendiculcer paa mn ere mindre, end de som drages hen
til Punkten C, uden saa er at Perpendiklerne selv falder i Punkten
c, saa sees at den Storrelfe P altid t et Plan, som ACB, maa blive
sierre, end Tyngdens Centers Afstand fra c. 2) Det som kunde ag
tes meest nodvendig at vide herndi, kan ogsaa overmande let findes,
nemlig hvor det tit ommeldte Punkt var beliggende i et Circul-Skaar,
hvilket, da det kunde tages af saa mange Grader, som man vil,
kunde gielde for den hele Circul, for Erempel en Motte Steen, hvor
ved man fandt den Punkt i samme, der bevceger sig med famine Ha
stighed, fain den hele Steen ffnlle bevcege sig lige frem, og Friktionen
i begge Bevcegelser vcere lige stor. Lad (Fig. 2.) CD vcere — x, da
kan den relative Storhed af Elementet edfg udtrykkes ved xdx,
hvilket
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hvilket multipliceret med Afstanden fra c, giver x2dx, folgelig efter
ix2 dx JLv 5
nest foregaaende §. haves P — —— —
— |x, altsaa falder dette
Punkt i en Molle-Steen om z afStraalen fra Centro.

§. 14At Bevagelsens Storhed i en Circul foreener sig i den Peri
pherie, som er f af den hele Straale fra Centro/ er ligeledes an fort
dfBelidor i hans ypperlige Berk Arch ir. hydravi. §. 240./ hvor han
ikkun i nogle faa Limer vedrorer den Materie om Friktionen/ i ulige
Distancer fra Bevcegelfens Centro, men gior tillige af ovenftaaende
Setning een ikke gandffe rigtig Slutning, nemlig at det scelles Mo
ment for Rivningens Modstand falder i samme Punkt saaledes, at,
om en Kraft med famine Hastighed ffulle bevcege en flad MolleSteen om sit Centro, og samme Kraft blev appliceret i den Distance,
vi her har kaldet P eller 4 afStraalcn, da ville Kraften vcere just den
samme, som den, der formaaede at trcekke heele Stenen lige frem med
samme Hastighed, og saaledes i begge Tilfalde at overvinde Friktio
nen; men dette er, i Folge af hvad vi i de forste §. har viist, ikke gandske
rigtig; thi Kraften ville i det forste Fald ufeylbarlig behoves at vare
storre, end i det sidste, men Feylen maa komme deraf, at man har
ikke noye nok ffiellet mellem Friktionens Storhed og dens Moment.
Det Punkt, hvor Friktionens Storhed i den circulare Bevagelse sam
ler stg, er lige saa lidet det samme, som det hvor alle dens Momenter
samler sig, som det Punkt, der er Materiens Centrum tillige altid ffulle
vare Tyngdens Centrmn.
§. 15.
Det Punkt, hvor alle Momenter af Friktionen i den circulare
Bevagelse foreener sig, og derved bestemmer Modstandens MiddelVagt-Stang, synes mig efter til Analogie med rette at kunde kaldes
Friktionens Centrum, ligesom Mathematici ellers pleyer at betiene
sig af vestige Benavnelser, saasom Tyngdens Centro, Svingets Cen
tro rc. ; Middel-Vagt-Stangen selv vil vi kalde M. At undersoge den
ne i en vis antaget Hypothese, er vel noget, som meere dependerer
af mathematiffe end physiffe Speculationer, ikke desto mindre synes
H
hine
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hine nsdvendig at maakte geleyde disse, i Fald man ssal kunde føre sig
dem ret til Nytte; Det synes altsira at vcere et nedvendigt Stykke,
som henhorer til Theorien angaaende Friktionen i den circulate Bevcegelse og de derover anftillende Betragtninger, at vi i det ringeste i Ak
mindelighed lader de 2de Phyfiqvens ypperlige og troeVeyledere, Ge
ometrie Dg Algebra giere os dette Friktionens Centrum nogenlunde bekiendt f den Hypothese, som forekommer os meest antagelig, Log uden
at opholde Lceferen Md det, soin kunde agtes mindst nyttigt,
§. 16.

Lad BAC (Fig. z.) vcere en Algebraist Lime, hvis Diameter er
AH, four her just ikke antages at staae perpendiculcer paa Ordinaten
Bc, lad trcckkes en anden Ordinate de uendelig noer og parallele med
BC, lad F vcere det Punkt i Diameter enten inden eller uden for Pe
rimeter, hvor omkring Planet BAG svinger sig, og derved lider Frik
tion. Lad fremdeles Fr heede x og rc Heede y. Set da, at de 2de ttei>
delig fmaa Parallelogrammer mn og lq lider Friktion, hvis Distancer
fra r ere lige store, men ansees endnu, som ubestandige og underkastet
Fluxion, samme vil vi kalde v, følgelig er pn — dv, ligesom mp er
— dx, altfaa bliver disse ihumParallelogrammer Elementer ufDBce,
som selv er et element af Figuren BAG. Forholdet mellem mp og
mo waa ansees som bekiendt og det samme four rF: Fg — a: b følge
lig a: b — dx: mo

hvilket multipliceret med dv giver os de

b
elementære Parallelogrammer mn— - Xdxdv.

Dm Modstand/

fom Friktionen forvolder ret hver af disse Elementer er i Forhold af
Distancerne Fm og Fl, men Friktionens Moment er som simunes
Kvadrater. For at bestemme Vccrdien afFm og Fl, merkes at Fr:
bx
Fg—a: b, følgelig, daF'r — x, bliver Fg——, ligrledes er Fora
holdet mellem Fr og rg at ansce fom bekiendt, og kan fettes sour
a: c; thi Uñar rF er Sin; Tor;, bliver Fg Sinus af inclinations
Vinke-
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ex
Vinkelen Frg, og rg bliver dms Cofinus: folgelig ep rg — — og

Fin — F"b2x2 HP V2 — 2cxv -F c2x2 — Vx1 -- 2cxv d? v2, eftersom

a1
a
a1
a
b2 »F e2 — a2, paa samme Maade sindes at F! = Vx? ± 2LXV

vx>

a
Deraf folger Didere, at (Fm)2 * (Fl)2 -=± 2 (x2 * v2), hvilket multiplice«
L
ret med — dxdv udtrykker Friktionens Moment i begge Elementerne
â
mn og lq> ligesom Fm * Fl multiplicerede med, — dxdv udtrykker
Friktionen selv. Naar integralet af den forste divideres med integra
ler af den sidste, findes Friktionens Centrum for Elementet imps, í
hvilken Betragtning x og dx endnu bliver at anseo som bestandige;
Naar altsaa den behorige Reduktion er skeed, bliver Middel-VcegtStangen
5 rdxdv (x2 & v2)
_________
fdxdv ÇVx2 — 2CXV v2
V.x24« 2cxv v2)/ hvila
a
ket Udtryk meget forkortes, saasnart vi setter, at Diameter er perpenDiculccr paa Ordinata, hvilken er den Cafus, som oftest maatte fore
komme; thi Da bliver c—0 og folgelig omdannes vores Formul til
folgende: ldxdv (x2»£v2)
fdxdv Vx- >j< y2.
§. 17»
For nu videre at benytte os af sidst anforte Formul, har vi at
integrere samme, hvilket scerdeles let lader sig giore i Henseende til
Tceueren; thi naar x, sour vi for sagde, ansees som bestandig, bliver
fdxdv (x2 v2) = vx2dx |v3dx, men Ncrvueren derimod giver
en ftorre Vidtleftighed, dog kan Len ogsaa paa folgende Maade be
handles og summeres: Sect at
* vs .= y
ta bliver
H 2
x2 * v’
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x2 db v2 = v2 db 2VZ db z2, og X2 — 2VZ 4« z2, fremdeles 2VZ
— X2
L2 og V — X2 —. z, folgeligbliver dv — — dz—x2dz,
2Z
2
2
2Z2
ved at fubfticuete dW Vcerdter, faaes
dv Fx2 db V2 — — vdz — x2vdz — zdz —• x2zdz
2Z2
2
2
2Z8
— — x2dz db zdz — x4dz db x2zdz — zdz — x2zdz
4z3
4L
4
4L2
2
2Za
~ — x2dz 4< zdz — x4dz db x2dz — zdz — x2dz
4z
4
4z3
4z
2
2z
— — zdz — x4dz — x2dz
hvis Integrale er
2z
4
421
= — z2 * X4 — Xa iog:z, nun da 2 er — ^x2 db V2 — V

8
8^3
2
og z2 — X2 db 2V2 — LV X2 dbv2, og man ved Hielp af disse
dortffaffer z af Integralet, faaes fdxdv ^x2 db Va ■ = — Xadx
'_ _ _ _
g
— v2dx db vdx /^xxdbv2 db x4dx
4
4
8x2 db i6v2 — i6v Fx2^ v2
—- x’dxlog: (^x3 db v3—v)db Conft : som er — x’dx log: x, nañk MÑN
2
2
fremdeles i Stedet for v feetter den heele y, og supponerer den heele
Formul paa nye at integreres/ ved at satte x som ubestandig for at
faae et Integrale, som gulder for det heele Plan/ bliver M — '
f (yx’dx db fy3 dx)
f z— xjx — y’dx db y Fx1 db y3 dx *
x4dx

8

4_ _ _ _ _

4

8x3dbi6y3-i6yFFdb7

- x’dxlog: (Fx3 db y* — y) db x’dxlog:x\
2

2

>

hvilket
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hvilket Udtryk i Almindelighed viser, hvor man i utallige Planer
skulle kunde finde det foromtalte Friktionens Centrum (*).

H Z

§. i&

(*) Vi har i at bestemme denne Formul supponeret, at Figurens Diameter stod perpendikulär paa
Ordinaten, saasom denne c«!, »ar den betydeligste, hvis vi derimod ville have blevet ved det
generelle Udtryk i §. Iñ-, da ville Navneten i samme, naar d-t stalle integreres, givet endnu
lidt stsrre Vidtlsftighed, dog kunde den ved en Substitution bringes til samme Form, som det
Differentiale, hvilket vi allerede har summeret; thi hvis vi i den ene Deel as Ntkvneren,
nemlig fdxdv
— 2CXV + V2 satter V — cx_~ P og gior de fornodne Omsatte!a
a
ftr, saa forandres den derved til fdxdp ^b-x- -fx-, ligeledes naar vi i den anden Deel
S-

nemlig fdxdv Px- frø + vi satter v + cx zz q, kan denne omstiftcs formedelst Om«

a

a
+ q2, hvilke pññ sammeMññde, som ovenanfortekñn integreres.

seining til fdxdq
a2

Ved dense Leylighed kan jeg heller ikke undlad« at giere folgende Anmarkning: Man anseer
det neste», som en fast Regel, at hvor man kan have et complet Integrale, der maa man
aldrig tage sin Tilstugt til be fvrtgaaende Series (Ser Bougainville Calcul. Integral. §. 341.5.
Det kan heller ikke negtes, at de jo har et stort Fortrin, og, VM jeg saa maa kalde det, en
Årlighed stem for disse, ikke desto mindre holder jeg for, at det endog i ornne Sag kan gaae efter
Ordsproget: Circumftantiæ variant rem; thi foruden at de complete Integraler selv oste gaaer
ud paa de krumme Liniers ñeñiñeation, logaritkmiste ogi'rationelleStorrelscr, hvor Approxi
mation alligevel tilsidst vil blive fornoden, saa kan det hende, at det complete Integrale ssgeS
med stsrre Moye og Vanskelighed, og siden i Anvendelsen har ogsaa storre Mdtlostighed og
Besværlighed, naar man saa tillige kan have saadanne Series, som ere hastig convergerende,
vg det heller ikke kommer an paa den yderligste Noyagtighed, da ere saadanne Series ikke at for,
kaste- Dette har jeg endog befundet i narrverrrnde Tilstrlde, og vil dersore endnu her tillægge
abe Series, som udtrykker Integralet af dxdv t7x2 + v2 nemlig den forste: xvdx + v3dx

— vidx + v 7dx — ÇV 9 dx + 7v11 dx — 21 v’î dx

6x

—------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------øtc,

40X3
112X3
1152x7
2gl6x9
IZZlaxir
Den andent v2dx f x2dxlog:v + x4dx — x6dx + Zx«dx —- 7xiodx -p 21X7 2dx
2
2
l6 V2
64 V* 7681'6
2048 V 8 1024OVIO
til denne anden Series maa endnu lñtgges en bestandig Stsrrelse omtrent zz 0.595,2
x»dx — x2dx log: x, hvilke 2de Series, naar de paa behorig Maade anvendes, giver i visse
Tilså en langt hastigere Udvikling af det, som soges, end den complete Formuk.
End videre maa m«rk«s, at jeg i at finde de her anforte Formuler, har fulgt den samme
Maade, fom almiadelig er brugelig^ naar man soger Svingels Centrum, hvorved sgsaa dette
desto
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§. i8.
Forend jeg ganer videre, kan jeg ikke forbigå kortelig at anmcerke den Liighed, som Friktionens Centrum si-nes at have med det
etters bekiendte Svingets Centro. Man veed, at der er 2de Mander,
paa hvilke et Plan svinger omkring et givet Punkt, i det forste Fald
år Svinget Horizontal, eller saaledes, at Figurens Ordinater be
holder altid samme Stilling mod Axis, den anden Maade er, at Pla
net etter Figuren svinger i sit eget Plan hen ester Siden. Det Cen
trum ofcillationis, som udkomlnert forste Fald, kan ikke, i Almindelig
hed betragtet, ventes at have ftor Lighed med Friktionens Centro, da
Bevægelserne steer paa ulige Maader. Derimod kan let formodes, at
Svingets Centrum i det sidste Fald kan have nogen Lighed med Frik
tionens Centro, saasom Bevcegelsen steer paa een Maade i begge Til
falde. Denne Lighed kan ogsaa, foruden at udleedes af begge Cen
tres Theorie, strar sees af deres algebraiste Udtryk; thi det alminde
lige Udtryk for Svingets Centro hen efter Siden er, som bekiendt,

i hvilken Fraktion Tatteren er just lige den samme,
lxydx
som Vi har fundet den at vare i det Udtryk, hvorved Friktionens Cen
trum stutte findes. Hvis vi derimod betragter denMaade, paa hvilken
begge Navnerne i begge Tilfalde opkommer, da merkes strax, at
Navneren i Henseende til Friktionens Centrum bliver ftsrre, end i
Svindesto lettere syntes at kunde sammenlignes med Friktionens Centro, ikke desto mindre har jeg,
ved at betragte Sagen paa en anden Maade, udbragt en anden Formul, som forekommer mig
mere kort og ziirlig, og i visse Tilserlde, dog ikke alle, har en lettere Application. Jeg vil i det
ringeste her anfsre den, da den er folgende:
Q-å + x2ydx — y2xdy
x?dy)

fy (ydx — xdy)
f yi
hvilket Udtryk egentlig anviser Friktionens Centrum eller Distancen del i et Segment, somlmgn.
(Fig. ;.) der svinger sig om det Punkt, hvor x scettes at tage sin Begyndelse og termineres
<!f en Chorda og et Stykke af Perimeter, mm enhver seer lettelig, at Formulen endog paa
denne Maade fan blive almindelig og tjenlig for heele Planer, som indsluttes af Algebraiste
Linier, i s<rr er den beqvem, hvor Planet sattes at bevarges omkring nogen Punkt inden for
Figurens egentlige Spidse, eller i saadaune Planer, hvor Limerne i visse Punkter Isber sammen
med Absciifen, men for at ikke blive for vidtlostig i disse Geometriske Betragtninger, vil jeg
hverken opholde mig med at anfore Demonstrationen til bemeldte Formul, ikke heller ved det,
font videre kunde vccre at merke ved dens Anvendelse, overladende til Lceseren i enkelte Tilfcelde
at brtienr sig af hvilken Formul, han «matte finde beqemmtst.
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Svmgets Centro, thi i dette sidste Fald har man kun at multiplicere
Tyngderne med deres stelles Tyngdes Centroes Distance, hvorved
denne Summa bliver mindre, hvilken Ulighed ogsaa lettere merkes ved
at betragte den Series, som er anbragt i Anmerkningerne til foregav
ende §., end den kan sies af det complete integrale. Heraffolger dette
Theorema, fom fynesvcerdig at anfores : at Friktionens Centmm altid
er indm for Svingets Centmm og ncermere Hcenge-Punkten, undtagen
i en ret Linie, hvor begge falder sammen, nemlig | af Liniens Loengde
fra Hcrnge Punkten.
§. 19.
Brugen afde i 17 §. anforte Formuler, sees lettelig at beftaae
derudi, at naar et Plan er givet, hvilket defineres ved en Algebraist
Lighed, som udtrykker Forholdet mellem AbfciiFen og Semiordinaten,
da har man kun at exprimere y Nied en Fun&ion afX, efter den An
ledning , font Liniens Definition giver; Denne Vcerdie af y stettes ind
i den almindelige Formul, og derefter foretager man paa nye at inte
grere, hvorved man i enkelte Tilfoelde kan finde, hvor stor M bliver.
Imidlertid kan ikke negtes, at man jo her, som oftefte tresser langt
swrre Vansteltghed og Vidtloftighed, end naar man foretager samme
Slags Operationer i Henseende til Svingets Centrum; thi naar den
almindelige Formul stal anvendes, udkrccves baade Moye og Færdig
hed i den Kunst at integrere;* Dog til Lykke lader det allervigtigste
Plan sig langt lettere behandle, nemlig en Circuk, der bevcrges om sit
Centro, hvilket vi allerede i Begyndelsen af disse Betragtninger har
seet. Men ligesom jeg holder det overfiodigt her at anfore de vidtloftrge Beregninger, hvorved man i et eller andet Tilfå stutte foge Frik
tionens Centrum, saa simes det derimod, ikke at vcere for meget eller
unyttigt at anfore Refalratet af de Beregninger, fom jeg har gjort
mig den Umage at fuldfore over nogle Planer, som kan agtes for de
betydeligste ognyttigste.
Jeg har overalt udtrykket dem i Decimal-Brok, fom syntes beqvemmest, og bliver da Friktionens Centers Distance, etter den Swrrelfe vi har kaldet M i en ligesidet Triangel ABC (Fig. 4.) naar den
svinger omkring Punkten a og AD er uniras = o. 7911., men i Fald
den bevceger sig omkring Punkten D, da er M = 0.5143,
Lad
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Lad (Fig. z.) ABED vccre en Qvadrat, hvis famme bevccger sig
omkring Punkten C, og vi vil bestemme Friktionens Centrum (*), da
har vi kun at fee paa Triangelen dcf ; thi den famme Distance, fom be
meldte Centrum har i Triangelen DCF, den famme har det og i Tri
angelen DCE, i Qvadraten DgCF, i Rectangelen DgHE, i et hvert
Gnomon, fam ICHEDA og i den heele Qvadrat abed, naar de fcettes at bevcrge sig om Punkten c, faafom de overalt sammensccttes af
lige store Triangler omkring Punkten C, naar altfad CF er unitas,
bliver i dem alle M — o. 8705.

Hvis Qvadraten bevceger sig om det midterste Punkt i een af
Siderne, faafom 1, og man anfeer Qvadratens Latus for uniter, da
bliver M = o. 7045.
I Triangelen die, hvis Hoyde er faa stor font Bails, naar den
bevcrges omkring Punkten 1, bliver M_ 0.7813.

I den retvinklede Triangel AID, hvor ad er unitas og dobbelt
faa stor fom Al, naar den bevcrges omkring I, bliver M = o. 5960,
hvis Qvadraten bevceger sig omkring et Punkt, font B, da er det
famme, fom ont dcf bevceger sig ont c, allene at unitas bliver
dobbel.
I Fald man bestriver en Qvadrat om Circulen giHF, og en an
den Circul igien omkringQvadraten, og lader dem bevcege sig om deres
fcelles Middelpunkt, da forholder sig M i den udvendige Circul, i
Qvadraten, og den indvendige Circul, fom 106, 87, 75.
I en Circul gFHi, bevceget om et Punkt i Peripherien faafom i,
naar Diameter fcrttes — 1, bliver M = o. 6626 og folgelig ligger
Friktionens Centrum mellem begge Svingets Centra, og ikke meget
langt fra hinanden; thi hvor Svinget steer parallele med Axis, er
SvinÇ) Der ffulle vel ikke nogen ansee det som upasseligt, ak jeg har kaldet det Punkt, som bestemmer
ved M, et Centrum, da samme gierne kan tages xaa hvad Side as Figuren man vil, naar tort
kun har fin behorige Distance sr,a C, og allsaa synes mere at verre en heel Circul omkring c,
men da vi ikke har at see paa andet, end hvor lang M er, og denne betragtes, som en Mathematiff Linie, kan man med ak Rette kalde dens yderstr Gmndse en Punkt og per analogiam
et Centrum.
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Svinge ts Centrums Distance = o. 625, men hvor samme steer i det
verticale Plan, da er dets Distance — 0.75.
I-et Parabolist Stykke, hvis Abícifíe er saa stor som Parameter
— i, bliver m — 0.8535.
§. 20.
For at spare Vidtloftighed har vi i det soregaaende ikke villet
opholde os med vidtlostig at soge det Punkt, son; bevcrgede sig lige
hastig i den circulcere og retlinede Bevcrgelse, naar Friktionen i begge
Tilftclde stuile agtes lige (See §. 12. og 13 ). Men, efter at vi lidt
längere har opholdt os med det, som syntes vigtigere, nemlig at un
derage de almindelige Methoder til at sinde Friktionens Centrum, saa
ere dlsie ogsaa brugbare, i Henseende til det forftbencrvnte Punkt; thi
det er mcrrkeligt, at Ncevneren, som den der giver den ftsrfte VansteLighed i den Brok, som udtrykker Friktionens Centrmns Distance, bli
ver Tcrtteren i den Fraktion, soin bestemmer det ovenmeldte Punkt,
hvilken Tcetter man aliene har at dividere med sin behorige Ncevner,
nemlig Tyngdernes Sumina, hvorved man strax sinder den Storrelse, vi forhen har kaldet P.

§. 21.
Hidindtil har vi sornemmelig haft at bestille med at underst-«
ge Vcegt-Stangens Lcrngde i de Planer, som ved en circulcer Bevorgelse rives, metí, naar den ovenmeldteSterrelse P var funden, kunde
man ved Hielp af stimme, vcere i Stand til, nogenlunde i forekom
mende Tilftelde at fastscette, hvor ftor Friktionen i den circulcere Be
vægelse kunde antages, (NB. naar jeg scetter forud, at Friktionen i den
retlinede Bevcrgelse, i Henseende til alle sine Omftcrndigheder af Ma
terie, Superficie, Tyngde, Hastighed med mere, var fitldkommen
bekiendt, hvortil det neppe nogen Sinde vil bringes). Mm lad os
scctte, at herudi varebekiendte og faste Regler, og Hastigheden iden
circulcere Bevcrgelse var given, kunde man efter soregaaende Anviisning reducere den til den retlinede, saaledes at Bevcegelsens etter Frik
tionens Storhed i begge Tilftelde blev lige ftor, og kunde man paa
saadan Maade, naar ikke flere Ting derhos stutte komme i Betragt
ning, med lige saa ftor Vished vide Friktionens egentlige Storhed t
I
den
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Sen circulate, som den retlinede Bevcegelse. Men, naar mün paa den
ne Maade havde bestemt Forholdet mellem Friktionen og Tyngden i
den. circulcere Bevcegelse, ville det langt fra vccre ligegyldigt, hvor
stor Vccgt-Stang man assignerede samme, og jeg kan ikke andet fee,
end at man ville komme til kort med de anvendende Krcrster, na ar
Mangelen ikke paa anden Maabe blev comxemeret, r Fald man for
E,rempel i en Circul ville antage den Hypothese, at Friktionens Cen
trum var I af Straalens Lccngde fra Centro, i Steden for i efter vo
res Hypothese; thi naar Friktionen var — l, ville Momentet af sam
me i forste Fald forholde sig til det i andet Fald, fom 8r
hvilket
glor en betydelig Forstiel. Denne Feyl skulle fornemmelig komnre
for, hvor en Vertical Tap bevccges om sit Centro, men der ere dog
2de Ting, som gior, at den ey kan blive ret Uendelig: i.) At man
gier Straalen i en saadan Tap saa liden, som Materiens Styrke til
lader den at vccre, hvorved det heele Moment, sour dependerer af
samme, og endnu mere den liden Feyl, som derved kan forefalde, har
kun et ganske ringe Forhold til de svrige Momenter i Machinen. ' 2.)
Da Friktionens Love, endog i den retlinede Bevcegelse, ikke ere os saa
fuldkommen bekiendte, at man i alle Tilftelde sikkert torde paastaae,
at den var ncet op saa eller faa ftor Deel af Tyngden, maa man, for
at veere sikker, heller antage den storre end mindre, end den virkelig er
i sig felv, i sier, naar andre fornodne Prcccautioner til densFormürdffelfe tillige i Agt tages, hvorved dm for omtalte Feyl lettelig kan
eompenferié.
§. 22.
Denne Mßkerheö glor ogsaa, at man lidet kan resiectere pan
andre Omstcendigheder, naar mmr af Friktiomn i den retlinede Be
vægelse ville flutte til famme i den clrculcere, for Erernpel, det var
ikke en gandffe afgiort Sag, om ikke den forffielLige Maade, paa hvil
ken Partiklerne i dm ctrenlcere Bevcegelse angribes, de angrebne Par
tiklers situation indbyrdes, den ftorre Heede, fom maa foraarstrges
nnLerRivningMide Meker, fom ere längst borte fra Centro , ftrrnedelft den ftorre Hasligbed og andet mere, em dette ikke, siger jeg,
kunde giere^ nogen Forffiel i Udfaldet nrod det, fom kunde observeres t
Zen retlurede Bevcegelse, uagtet alt det svrige var lugt. Herudover, i
Fald
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Fald man var saa lykkelig at disse Love ved Erfarenhed sikkert kunde
bestemmes/ holder jeg for, at der burde giores besynderlige Erperimenter for Friktionen i den circulcrre Bevcrgelse , med forstiellige
Pressioner/ Materier/ Politurer/ Planer/ Hastigheder/ eller hvad
mere uran kunde i Agt tage, og paa disse Experimenter maatte lnan
allerhelst bygge de Beregninger/ som stulie gieres over Friktionen i
den circulccre Bevcrgelse. Man havde egsira herved den Fordeol / at r
Fald man var usikker paa den Hypothese, hvorefter Vcrgt-Stangens
Lcengde i den circulcrre Bevcrgelse skulle bestemmes, saa havde det dog
den Bestastenhed, at jo nnndre Lcengde man tillagde Vcegt-Slangen,
eller den Storrelse vi i det foregaaende har kaldet M, i det austillende
Experiment, desto storre Deel af de til Bevcrgelfen udfordrende Krcefter, maatte mail nedvendig regne paa Friktionen, og tvertimod, i
Fald Vcegt- Stangen blev supponeret at voere mindre; naar altsaa
/lamme Hypothese overalt blev fulgt, hvor Erperimentet stullp legges
ti! Grund, kunde Urigtigheden i den amague Hypothese ikke faa let
blive Uendelig, saa vidt Lige-Vccgten angik; Dog tilstaaer enhver lettelig, at den rigtige Knndstab altid maatte have et stort Fortrin for
Den urigtige; thi Omftcendighedernes Forandring Ande snart giere
den rigtige Kundskab fornoden. I at udfinde den Modstand, som
Kornet gior under en Molle-Steen, har man ogsaa i den Deel gaaet
den sikkreste Vey, og grundet sin Beregning paa Experiment af en vir
kelig Molle, saasorn Beiidor in Ardit. hydr. har giort, hvor han efter
at anfee alt andet, fom bekiendt, men Kornets Modstand, som ubekiendt, udleeder denne Sidste af en Algebraist Æqvarion, dog faasom
Vcrgt-Stangen ester rnine ringe Tanker antages mindre, end den vir
kelig burde ansees i den circulccre Bevcrgelse, nemlig < af Straalen i
Steden for z, hvilket efter det, som i det folgende stal visses, endnu
ville blive for lidet i en Molle-Steen efter al Rimelighed, saa folger
deraf, at ogsaa Refultatet, hvad Modstanden angaaer, bliver efter
Hans Beregning storre , end det i sig selv stulle vcrre, faa vidt, soin
sammes Beregning dependerer af den antagne Vcrgt-Stang.
§. 23.
Da vi jaaledes har anfort, hvad vi syntes fornoden i Henseende
M Vagt-Stangens Lcengde eller Friktionens Centrum, t de stade
I 2
Planer
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Plamr, der rives mod andre flade Planer, i det de bevcrges om et
Centro, synes det fremdeles nodvendigt, ogsaa at anstille nogen Be
tragtning over de Legemer, som bevceges omkring en Axis, og hvis
Superficie under Bevcegelsen rives i en mod samme svarende Huuling.
Denne Betragtning synes ikke allene nodvendig i Henseende til visse
Legemer, som kunde forekomme i Brugen, i Særdeleshed Keglen og
Kuglen, men vi faaer ogsaa derved Leylighed til folgende Anmerkning:
Phyfici anfeer i Almindelighed Friktionen i en vis Superficie at vcere
en vis Deel af Tyngden, og at Dens hele Summa bliver den samme,
hvad enten denne Tyngde er jcrvnt deelt over den
Superficie, eller
den trykker ulige i diverse Punkter; Om denne Hypothese i alle Til
falde ffutte vcere fuldkommen rigtig, tor jeg ikke bestemme, da Na
turens Virkninger ere faa adffillige, og i enkelte Tilfalde ofte faa afvi
gende fra de almindelig antagne Regler, at de vanffelig, og neppe ved
mangssldige Experimenter kan opdages, men hvorom alting er, saa
bliver dette dog ikke lige gyldigt i at bestemlne Friktionens Centrurn i
den circulare Bevagelse; thi lad os satte, at enten de yderste, og fra
Centro langst bortliggende Dele, etter og de inderste lider en storre
Presston, saa vil vist nok Friktionens Centrurn i forfte Fald flyttes
langer ud, og i sidste Fald langer ind til Middel-Punkten, hvoromkring Bevagelsen ffeer, end ellers ffulle fkee, naar Tyngden etter
Pressionen var lige fordeelt, med rrnndre det paa anden Maade erstat
tes, som af det folgende ffal sees.
§. 24.
De Superficier, hvis Rivning her ffal tages i Betragtning,
ere saadanne, som genereres ved det, at en ret etter krum Linie bevceger sig omkring en Arel, og kan udtrykkes ved en Wgebraiff Liighed,
saaledes at ikke alle Punkter har samme Afstand, fra Axi. Her sup
poneres ogsaa, at enhver Superficie rigtig passer sig i den Huuling,
hvori den bevceges. I den Anledning vil vi forestille os, at et Legeme
frembringes vess at den Linie ADE (Fig 0.) bevager sig omkring Axis
AB. Det Legeme, som saaledes frembringes, supponeres at bcrore
en huul Superficie aflige Dannelse. Friktionen antager vi ogsaa her
at vcere i samme Forhold, som Tyngden, hvis altsaa Tyngden i alle
Punkter af AVE ikke er den samme, bliver heller ikke Friktionen i hver
; Punkt
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Punkt ten famine; à Trykkeisen af Tyngden ikke overalt er den famme, kommer deraf, at den er nicer etter mindre nccr ved at vcere perpendiculcerpaa Superficien, og dette henger deels af Figurens Beskaf
fenhed, deels afden Boyning, som Axis har mod Horizonten. Vi
vil for det forste forestille os Axis at have en verticale Stilling paa
Horizonten.

§. 25.
Naar altsaa ADE beskriver en Superficie ved sin Omveltning,
og vi kalder AC, x og cd, y, saa bllver Dd = Kdx1 db dy1. Naar
dette Element bevceger sig omkring Axis AB, beffrives derved en elementoere Circul, hvis ?eripKerie forholder sig forny, men efter vores
antagne Hypothese forholder sig Friktionen i et hvert Punkt D, fom
y, og folgelig den elementcere.Rivning omkring den heele Circul,
som y3 ^dx’Tdy1, naar man nu videre multiplicerer denne lned
Mimes Distance fra Axis, faaes Momentet = y3 Vdx2db dy1.
Fremdeles, da Friktionen scelles at vcere i Forhold af Trykkelsen, og
denne ikke overalt er lige ftor, er det ogsaa noget, som bor komme i
Betragtning. I den Henseende mcerkes, at da Tyngden virker perpendiculcer paa Horizonten, kan den forestittes ved DH, fom igien oplefts i 2de Side-Krccfter GH og DG, af hvilke den forste gaaer paral
lele Nied Tangenten, den anden perpendiculcere paa Planet, efter
hvilken egentlig Friktionen retter sig, men DH forholder sig overalt til
Dg, som Dd: di = ylx3db dy1 : dy, scettervialtsaadenperpendiculcere Tyngde, som vi overalt anftcr lige stor at vcere — i, faner man
folgende Forhold:
dx2 db dy2 : dy — i:
åy
, naar altsaa

ix3 db dy2
bande Friktionen og dens Momentjtuijíípííeereé med denne Storrelft,
faner man for Friktionen y2dy V,dx3 db dy2 — y2dy, men for MomenV\dx2 db dy1
tety3dy Vdx" db dy3 —y3dy, dM forstes Integrale er fy3, den NNVdx2 db dy1

I

3

dens.

7o___________ Betragtninger
Dens er ty4, hviket sidste, divideret med det forste, giver Vagt-Stan
gens Lceugde eller m — ly, hvilket altsaa bestemmer Friktionens
Centrum.
§. 26.
Saasom
dy* aldeles gaaer ud af Beregningen, og
Tyngdens Foranderlighed i et hvert Element compenfereé ved Elementet selv, saa flyder deraf dette sterdeles rheorema, at, naar man
har en Vertical Tap, hvis storste Straale flettes — 3, da dm selv er
genereret ved en krum eller ret Linies Bevcegelse omkring dens Axis,
saa er den flettes Vagt-Stang altid —
det vcere sig en Kegle af
stor eller liden Hoyde, et Stykke afen Kugle etter Stykker, som ere
ZenLrerede ved EUipfer, Parabler, Hyperbler og utallige andre, og
Friktionens Vcegt-Stang er overalt den samme, som i en flad Cirkel,
der rives paa et flet Plan, og hvis Straale er saa stor, som den stor
ste i bemeldte Legemer.

§. 27.
End videre, om man ville forestille sig et saadant Legeme at
vcere afkortet i LK, saaledes at det Stykke, som skutte komme ud ved
det, at KLA veltedes om Axis KA, manglede, og at KL, som her
kan ansees, son; bekrendt, er — m, da bor baade Friktionen og dens
Moment vcere — o, saasnart y, soin den storste Straale, flettes
^m, altsaa naar den forste (§. 24.) udtrykkes med |y5, bor derfra
subtraheres fm3, og ligeledes fra Momentet <m4, fom bestandige
Storrelser, for at faae det rette integrale, hvorved'Friktionens Vcegt— —m 4
/Va* — m4x
Stang i dette Tilfalde bliver = "—= ipy------ 3)
hvilket Udtryk, naar man attene vil see paa ovenmeldte, i Alminde
lighed viiser, hvorledes Friktionens Centrum, for faa vidt, kan sindes
i alle de Tilfalde, hvor Legemet staaer Vertical, og den Deel, som rives,
er et afkortet Stykke af et saadant Legeme, som §. 24. er ommeldet.
Ja dette passer sig og i sar paa en eoncentriff Ring af en Circul, saafom, naar man fra den hele Circul DEBA (Fig. z.) borttager den in
derste concentrée Circul fhig, hvilket vi i de flade Planers Betragtrring tzar gaaet forbie, ikke fordi man kunde ansee det som gandfke
unyttig,
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unyttig, men for just at anfore det her, hvor denne Cas i Henseende
til Vcegt-Stangen bliver fuldkommen den samme/ som ont afkortede
Kegler rives, og man behover i distes Betragtning ikke at see paa an
det end en saadan stad Mug, hvilken faaes ved at forestille sig den
mindste Rafis t den afkortede Kegle at vocre concentriff med den
fterste, og at ligge paa et fladt Plan.

§. 28.
Enhver marker ellers lettelig, at z Æ21EÎA er sierre, end
xys —m V
|y, eller naar vi fatter Straalen af den 'ftorsie Circul — b, da

bj sierre end i b, der udtrykker Friktionens Centrum,
naar Keglen ikke var afkortet/ da m og b ansees som pofitives Storreifer, og m altid er mindre, end b, hvoraf folger, at Friktionens
Centrum i dette Lilftelde, naarKeglen er afkortet, er langer borte, og
at Vagt-Stangen bliver sierre, end om samme var heel. Dette er
en Betragtning, som i en vis betydelig Begivenhed maaffee ikke ville
vcere uden al Nytte, nemlig i den Cas, hvor 2de Molle- Stene rives
paa hinanden, da der i sig selv, just i denne Begivenhed, forekommer
en afkortet Kegle, saasom den underste Steen er lidt ophoyet, og den
overste endnu lidt mere indhulet i Form af en Kegle, hvilket faa vel
som deres ovrige afpassede Stilling gior, at Kornet uden snnderltg
Modstand trenger sig ind til en vis Deel af Motte-Stenens Straale,
saasom til j (See Belidor Archit. Hydr. §. 635.) saa at Friktionens
Plan i sig selv bliver intet andet, end en afkortet Kegle, hvis ftorsie
Straale er Motte-Stenens halve Diameter, mèn dens mindste
Straale henger as de besynderlige Omstcendigheder og Proportioner,
som i enkelte Tilfalde kan have Sted. Overalt sees^deraf. Let fom
vi allerede har anmerket i Slutningen af 22. §., at Voegt-Stangen,
for Komets Modstand under en Motte-Steen, heller maatte antages
at vare stowe end i af sammes halve Diameter, end den burde ansees
for at vare mindre.
§. 29,
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§. 29.
Vi vil fremdeles betragte et bradant Legeme eller Tap at ligge
Horizontale (Fig. 7.) Det supponeres ligesom tilforn , at vcrre frem
bragt ved det, at AEG velter sig omkring AB. Tyngden virker her
perpendiculcrre paa Axis, i Steden for den i forrige Tilfalde virkede
parallele.
Ee bliver ligeledes her — Vdxz -Fdy2, og da Periphe
rien forholder sig, som Diameter, bliver den elementare Circul
— y Vdx^dy2, men Friktionen i sig selv forholder sig ogsaa i et
hvert Punkt, soin^y^altsaa kan den omkring den hele Circul fore»
stilles ved y1 dx1 -f dy2, den naturlige eller absolute Tyngde kan
foreftilles ved den Linie EF — 1. Denne oplofts, ligesom i forrige
Fald i de 2de Fg og Eg, hvilken sidste findes ved folgende Ltighed:
? dx2 -f dy2; dx —i: Eg, hvilken udtrykker Tyngdens perpendicu
lare Virkning paa Planet, og bliver —
, hvilket altsanr-

men lettelig indsees, inen, da Friktionen tillige sattes at rette sig efter
Pressionerne, maa^ovenstaaende hermed multtpliceres, og vi faaer
altsaa y2dx vdx2 -F dy2
y2dx, ligeledes findes dens Moment —

skal summeres, udtrykker man dxí y og dy, hvilket dependerer af
den Linies Beskaffenhed, man har med at bestille. Imidlertid, da
dx indeholdes i Formulen tillige med y, saa sees deraf, at det ikke
her bliver af samme Beffaffenhed, som i forrige Fald; thi her bliver
det ikke ligegyldigt, afhvad Slags Beffaffenhed Figuren er, omend
ffiont alt det ovrige var ligt. Hvis Legemet var afkortet, omgaaes
limit ligesom i §. 27. blev viist, ved at satte Friktionen og dens Mo
ment — o, hvor X eller y bliver af en Storrelft, som passer sig der,
hvor Legemet ffal afkortes, hvorved man finder den bestandige Stor
relft, som horer til integralet i den Begivenhed.
§. ZO.
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§. ZO. “

I en Kegle bliver Let Log liige meget, enten dens Stilling er
Horizontale eller Verticale ; thi lad Hoyden vcrre — 3 og Straalen ilfßafis=b, bliver a: b = dx: dy, altsaa dx — ady> og Frtktio«
b
nen bliver efter foregaaende §. — fay^dy = ay_3 men Momentet
b
3b
— fay3dy = ay% hvilke, med hinanden dividerede, giver os Vcegtb
4b
Stangens Lccngde — ly — |b, naar y bliver — b, hvilket altsaa
blir det samme, som om den stod Verticale. Derimod er i en Para
bel y2 = ax og zydy — adx, og dx — zydy, naardeNMNñrdie
a
substitueres L Steden for dx bliver Summen af Friktionen — fzy3dy
a
— ly4, og Summen af Momentet — fzy4dy — ly3., naar det
a
a
a
sidste divideres med det forste, bliver Distancen af Friktionens Cen
tro fra Axi — |y , og altsaa ftorre end i Keglen, saa vel soul ogfaa
sierre, end i den Verticale Stilling.

§. ZI.
Uagtet jeg ikke vil opholde Laseren med vidtloftig Application,
af Le anforte Formuler i enkelte Cafus, saa kan jeg dog ikke undlade
at viise samme i Henseende til Kuglen, som synes at vcere et saa al
mindelig forekommende og nyttigt Legeme. Lad Kuglens Diameter
£
vcere — a, altsaa bliver y — ax — x2 a og y2 — ax—x2, folgelig
zydy — adx — zxdx, ogdx — zydy, MM£a2—y2
a —zx
af hvilke vi dog her for Korthed Skyld allene vil beholde det Udtryk med Signo —, som gicelder for den forste.Qvadrant, ligesom
f a*
a2—y2 gielder eller exprimerer X i den anden Kvadrant,
K
altsaa
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ydy

altsaa bliver dx

og fy3dx —

fy4dy

, hvilken

gende Maabe: fy4dy X ^a2 — y23 = fy7dy X ^a2y6 — y8' , tad
os ftette at ;a2y6 — y8 — Z, da bliver |a2y3dy — gy’dy ±= dz
îa2yfdy, folgelig fy7dy X xa2y6 — y*2 =
r
X
a2y7dy X ^a2y6 — yg2 — — | X £a2y6 — y®2

og 8y7dy = —dz

— ídr£_*

'

8-r

( = -:y’Xia’ - x'V (=j-At ÍAa’y’dyXia’y« -

( —rT^a2y3dy X |a2y2 — y*2,) stktter vi her atter ¿a2y2 — y*
= z, og gaaer frem, font i det foregaaende, bliver
____ I
T
Qs a"y3dy X ^a2y2 — y*2 —— TU2 X fa2y2 — y4 2 ( —— ^a2y
_____ ___ L
______X
X j»« - /) ( — -B* Aa4 fydy Xr-'y' - y*') ( = à»'
fxady X ^a2 — y’2), hvilket sidste udtrykker en Cirent-Bue, hvis
Diameter er — a og Sinus
y, hvilken vi vil kalde c ; altsita bliver
det fttldstcendige Integrale af y4dy
=—A — B
535a3 C
V^-—yz
r
__
r
=■—iy5 X ia2 — y12 — 3^a2y X v " y^ * <&a3C. Ncevneren
i vores Formul bliver — f y3 dy hvilken noget lettere integreres
paa folgende Maaöe: Latz VHa2 — ÿ2 verre

g og |a2 — y2 — v2,

saa er — zydy ~ zvdv, og dy „ — vdv, rnen y — |a2 — v2, alt7
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y5dy = (— v2
/ >••->••

75_

^a2) y X — vdy — y2dv — |a3dy,
yv
,

_1

jr

Hvis Suittme =_ yV3 — |aW — I X|a2 — y2' — £a* X |a2—j**
>4- Conftans, hvilken bestemmes / naar inan scrtter bande X og y — O,
da Formulen udkrwver et Tilloess, fom ex == — /5a3 i* ta3
= /ja; C),
§. Z2,

Hvorvidtloftige disse Formulerend synes nt voere i Anvendelftn, san bliver de Loggnndffe korte, faafnart y
a; thi dn bliver
fa2 — y2 — o. Pan Grund nf dette falder Friktionens Centrum i
en halv Kugle (hvis Strnnle — i, og hvis Axis ligger Horizontal ,
nnar Bevoegelsen steer Vertical) om o. 8836. fra Axi, hvilket bliver
det samme, om man tager begge Qvndranter tillige, da alle de ovrige Storrelser i Tcclleren forsvinder, foruden /4a3C, og Tcetteren
bliver ogsira fordobblet mod hvad dm var i den ene Qvadrant allene.
Heraf folger, at i Fald en halv Kugle trykkes af Tyngden mod en
Huufhed afsamme Dannelse, og den bevceger sig om sin Axis paral
lele med Horizonten, stråledesat Axis selv ftaner Vertical, eller den
i et andet Fald har en Vertical Vevcegelse, mod at Axis ligger Hori
zontal, dn er Friktionens Centri Distance fra Axi i forste Fald,
til den i andet Fald omtrent, som 75:88., og nltsaa var Modstandens
Vcegt-Stang i sidste Fald saa meget storre end i forste.
K 2

§. 33.

(*) Enhver seer ftlv lettelig, hvorledes man stå benytte sig af Formulen, i Fald man havde et
Stykke af den anden Qvadrant allene eller tiisalles med den forste; imidlertid, i Fald man
heller ville bruge en Formal, som udtrykkedes ved x, da har man ikke fornode« at forandre
Signa, naar x bliver storre end Z ». Mvneren bliver da ogsaa lettere funden, end i ovenan»
forte, derimod udkrwver Tarlleren en storre Wdtlsftighed, oz esterat de fornedne Operationer
■ er stred, bliver
fy 5 dx _
” C*~ 5’4a3
" T '8llX~
Xax — x22 4
íy^dx ~
¿ax2 ~ jx3
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§. 33Een Omstandighed chnes endnu at vcere tilbage at melde om,
nemlig, naar Axis af det rivende Corpus stod ffievt mod Horizonten,
og uagtet herved kunde endnu forekomme adskillige Cains at betrag
te, vil vi kun i Almindelighed viife, hvordan det fful le gaae til t den
vigtigste. Hvis AB er Axis (Fig. 8 ) DC og FE ere tvende Semiordinater, som supponeres at vcere hinanden uendelig ncer. pEi er
Tyngdens Direction, sonr scrttes at vcere — i. 1EK er perpendiculare paa Linien ACEH i Punkten E, og altfaa udtrykker EK den Deel
af Tyngden, som virker perpendicular paa Pannen ACEH. Lad
con troekkes parallele med Horizonten, saa er Vinkelen gco den, font
viser Åretens Boyning til Horizonten, hvilken Vinkel er saa stor, fom
nEo, hvis Sinum vi vil kalde8, og dens loiinurn c, hvilke begge an
sees som bekiendte, og Sin: Tor: — i., folgelig i Triangelen gco er
C; S — dx: go ( — fdx og C: I —dx: oc) ( = dx>) altfaa bliver
c
c
oE — dy — ldx = cdy—fdx, folgelig i Triangelen noE er I: s =
c
c
cdy — fdx: no (—ledy—s2 dx; altsaano-Foc —dxTfedy — s2dx,
c
c
c
men M i — s2 — c2, forandres denne Storrelfe til C2dx -F fedy
c
— cdx fdy = nc. Men nu er Triang: Ene tilg Triang: EIK,
folgelig, Ec: en — EI: EK — ^dx2 T dy2: cdx T fdy = i:
oå jL —2, hvilket erprirnerer den Deel af Tyngden, fom trykker

rdx2 HH dy2
perpendicular i et hver Punkt, som E. (**),
§. 34(*) Paa saadan Maade findes Tyngdens Virkning, faa vidt som den gaaer perpendicular mod
eller fra ethvert Punkt i Figuren, saa ve! paa den rene, som paa den anden Side af Axis,
enten samme er boyet over eller under Horizonten, hvorved er at merke, at hvor EK får
inden for Figuren, virker Tyngden ikke paa, men fra samme, og hvor ek er ~ o, der er
den
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§. 34»

Marinan ntt fremdeles setter, at luge proportionerede Deele,
afde elementcere Cirkler, rundt om Axis lider Friktion, og at den na
turlige Tyngde er heftet fordeelt over alt, saa er (i Folge àf 25de saa
vel font den ncest foregaaende §.) Friktionen = fcdx 4< fdy x y2
dx2 HH dy2
Kdx1 4^ dy1 — f(cdx 4- fdy) y2, og ligeledes ftmmes Moment
— f(cdx >4 fdy) y3, hvilken Expression endog indeholder de foranforte, saasom: hvis Axis er perpendiculcer paa Horizonten, da er
O — O og s — i, hvorved Formulerne forandres til y2dy og y3dy,
ligeledes, hvis Axis er Horizontal, bliver s — 0 og c — 1, hvorved
Formulen bliver y2dx og y3dx overeensftemtnende tned hvad vi har
sect §. 25. og 29.
I en Kegle er dx — ady : b (§. 29.), og altsaa
(cdx 4** sdy) y2 — (ca 4* s) yJdy, men
ca 4* s er bestandig M og
b
b
den samme, sita vel i Friktionen, som dens Moment, saa sees deraf,
at det her allene kommer an paa y’dy, og altsaa blir Distancen for
Rivningens Centrum den samme, som naar Keglen ftot) Vertical eller
Horizontal. C).

K 3

§. 35.

den perpendiculare Virkning fra eller til Planet siet ingen, hvilket sseer, hvor Tangenten j en
vis Punkt bliver perpendiculare paa Horizonten, og findes, naar man exprimerer dy med en
Function afx og dx, og substituerer samme i Vaerdien fif ek, hvilken scvttes ~ c, hvorved
man finder, hvilken Abfcíííe der svarer til bemeldte Punkt.

(*) Vi har overalt i det foregfiacnde allene forestillet os Pressionen i enhver Cirkel, at ffee i det
nederstr Punkt, og har betragtet denne i Steden for Trykkelsen omkring den gandffe Deel af
Cirkelen, som lider Friktion. Dette lader sig og giore; thi det lader sig strax sec, at hvis de
Punkter C, som her forestikkes at ligge i et Plan, der er Vertical paa Horizonten, laae i et
andet, som ogsaa gik igiennem Legemets Axis, saa ville Virkningen af Tyngden, saa vidt,
som den deprnderte as Planets Situation, overalt i alle Punkter og blive bestandig dm samme,
men saa vidt den dependerte af Figurens Danlighed, ville det verre det samme, som i det
Verticale Plan, fslgelig har Trykkelftrne i det eene Plan samme Forhold indbyrdes mod him
anden,
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..

.

I Anledning afhvad/ fom hidindtil er sagt, angaaende Friktio
nens Vcegt-Stang i den circulcere Bevcegelse, rnaatte man endnu
fpsrge, hvad Slags Tapper der i den Henseende maatte vcere de forDeelagtigste; thi i Fald man ville see paa mange andre Ting, som
tillige kunde komme i Betragtning, ville det overstige de Grendser,
som vi t nccrvcerende har foresat os, kunde heller ikke som corroliaria
udledes deraf; faa vidt altsaa, som der kan udledes noget af foregaaende, da har vi feet at i den Verticale Stilling kan alle Superficiei*
bruges med liige Fordeel, naar man allene seer paa Vcegt-Stangen,
hvilken i dem alle blir den famme, naar kun ßafis er den jamme;
Dog synes Kuglen at have dette Fortrin, at saasom den formedelst
sin Kugel förmige Dannelse kan agtes at vcere ftcerkcre og mere befcesiet, end andre, mod de Indtryk, som Tyngden og Bevcrgelsen for«
aarsager, saa kunde ogjaa en mindre Straale agtes tilstrækkelig, hvor
ved Friktionens Vcrgt-Stang kunde faaes saa ringe og liden, fom no
gensinde muelig, at jeg ikke stal tale om, at Smerrelftn i en faadan
Huuling bedre kunde conferveres, end paa en Flade.

§. 36.
Hvad den Horizontale Stilling angaaer, da merkes stray, at
af den altnindelige Expression over Va'gt-Stangen, intet absolute Mi
nimum
anden, svin i et andet. Derimod, naar ikke lige proportionerede Deele as Cirklerne ffuile
verre underkastede Rivning, formedelst Pannens besynderlige Dannelse, Ujaevnheder eller
andre Aarsager, som i de almindelige Theorier, enten ikke, eller dog med største Vidtksstizhed stulle kunde paaagtes, saa ville det dog i de fieeste Tilseelde verre det stkkreste, ikke at
antage Friktionens Centruin normere Axis, end ovenanforte Theorie giver Anledning til.
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Sommer Soel Hverve, i scer hvor Havet er saa noer, font paa disse
Groendfer, ligeledes Hoften mere end Vinteren, og denne mere end
Foraaret, da Luften efterhaanden ligesom har udtommet sig, for ved
Naturens fornyede Virksomhed og Soelens tilvorende Kraft, paa
nye at betynges og fyldes nred denne Cirkulerende Fugtighed. Luftens
Varme og Kulde gier vel ikke det mindste til Dampernes Overflodighed, da der useylbarlig i de varme Maaneder maa opstige af Havet
og fugtige Steder en storre Moengde Damper, end i de kolde. Den
bestandigste og ftccrkefte Kulde falder her, fom paa andre Steder, giermste ester Soel-Hverve cm Vinteren, og den ftcrrkefte Varme efter
SoebHverve om Sommeren, uagtet vi vel har nogle varme Dage t
Maji og Junii Maaneder, og een Deel af Hunde-Dagene felv bliver
ofte kiolige formedelst Regn og fugtigt Veyr.
Fremdeles hvad Vindene angaaer, da ere Sydlige og Vestlige
Vinde de almindeligste, t soer efter Sommer - Soel - Hverve, og ont
Hoften, forend Kulden rettelig begynder. Syd-Ost Vind er heller ik
ke uftrdvaulig ont Hoften og ont Vinteren, mere end ont Foraaret og
Begyndelsen af Sommeren, ligesom Osten-Vind errar, udeniFrostVeyr ont Vinteren, og Ncrtterne om Sommeren. En lige Nor
den-Vind er heller ikke meget giengs, men kan tresse ind afog til paa
alle Tider af Aaret, Nord? Vest er mere almindelig, dog helst om
Foraaret fra Ioevn-Dogn til Soel-Hverve, da her falder meget af den
faa kaldede Hav-Kulje eller Soel-Gangs Vind, font er meeft NordVest, den begynder om Formiddagen, og endes ved Soelens Nedgang,
da den blir stille og gierne afloses med enKftlig Vind fra Landet. Det
te er det behageligste Veyrligt, font her falder; thi Hirnrnelen er da
for det meste klar, naar ellers Vinden er Nordlig, de Reysende finde
ogsaa da god Beqvemmelighed til at fortsatte deres Reyser, de som
vil Nord efter, kan avancere om Natten, de font vil mod Sonden,
har den foyeligste Vind om Dagen.
I Henseende til Vindenes Fugtighed, font ved et Slags Vind
er storre end ved en anden, da visser baade Situation og Erfarenhed,
at lige Osten-Vind er den mindst fugtige, derneft Nord- ogNord-VestVind.
Denne sidst benevnte kan vel undertiden i sin Begyndelse
styrte

8o

Betragtninger over Friktionen.

blandt andet, at mit Arbeyde ikke har voeret unyttigt, da det
kan give Anledning til videre Eftertanke, og paa den Mande
kan Undersogelser i Videnffaber have sin store Nytte, end og da,
naar man ffutte vcere saa mislykkelig at style i noget, hvilket er
saa vel mueligt, som tilfoelles for alle Menniffer. Det Haab gior
jeg mig imidlertid, at man ved den Theorie, som her er anbragt,
og som i een Post i soer afviiger fra den almindelige, ikke ffutte
finde sig bedragen, hvor man i paakommende Tilfoelde ffulle finde
fornoden at betiene sig deraf.

