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Fors o g
t«

at finde et Middel, hvorved Skibenes Krerngninger og Svr'ng- 
ningsbuer kunne maales i Soen.

Af

C. Hoyer.

Ai tydelig Kundskab om er Skibs Bevcegelse i Ssen er ei alene af Vigtig
hed for dem, som skulle bygge Skibene, men og for dem, der skulle fere 
samme over Soen, vil noppe kaldes i Tvivl af nogen. Lad endog hine deels 
ved Kundskaber a priori, deels ved AarhundrederS famlede Erfaring have 
erhvervet sig den til Vished fornedne Overbeviisning, det til Anvendelse fors 
yedne Lys, faa vil dette ingenlunde kunde vcere Trlfceldet for disse» Con- 

' filuclioner og Beregninger, der fordre nogle Aars Avelfe for ak gisres med
Lethed, krmde aldrig blive Ssemandens Sag, om de endog ikke fordrede 
Data, dem han ti kan have. Det var derfor onffcligt, at Seemandcn 
kunde ved Skibet felv paa en let og sikker Maade finde der fornsdne faavel 
til at tiende dets Egenskaber, font til ot sammenligne det med andre Skibe. 
Ikkun derved bliver det let, at nytte de paa eet Skib gierte Erfaringer tik et 
andet Skib, at mcddele disse Kundskaber til andre eller og modtage dem fr» 
andre»

Ggg 3 Alle
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Alle Skibets Bevceaelser kunne, ligesom ethvert andet Legemes, hen

seres ih Rotationsbevægelser omkring tvende paa hinanden perpendiculare Ax- 
lcr, og til dcn frcmgaaende Beveegclse. Denne, saavelsom Rolalionsbevcr- 
gclscn omkring vertikale Axler, fordrer til ar kiendcS kun Omhyggelighed og 
Kundskaber, hvori Ssemanden almindelig er vel bevandret. Jeg skal der
for her scelte dem ud af Betragtning. Med Svingene omkring horizontale 
Dxler, eller de saa kaldte Slingringer cg Duninger, er det derimod an
derledes belassen. De udgiere fornemmelig Caracreren af et godt eller maa- 
deligl Secskib, og fortienre tilligemed Krcrngllingen at tiendes nøjere end 
det hidindtil har vel voeret gisrligr, formedelst Mangel paa Midler til at 
maale eller bestemme dem. - At kunde angive et saadant Middel forekom mig 
derfor nyttigt, heels for den større Tydelighed i Kundsk * , Lethed at ordne 
og bevare samme, fem det kunde forhielpe til, heels for den besiemkere og 
visiere Sammenligning af de longelige Skibe i deres Besejlinger, som derved 
kunde erholdes, og endelig syntes mig man moder endnu saa megen Uvished 
i det Flydendes Bevægelseslove og Virkemaader, at ingen Vci, der kan fore 
til neiere Kundskab derom, burde blive ubcvandrct. Jeg har derfor ikke for
stet Tanken alene til at maale Krcengningerne, men tillige ar kunde med no
genledes Vished finde Svingningsbucrne. Et Skibs Magelighed kan ci vel 
bedømmes alene af ders Svingningsrider, men Vinklernes Størrelse, der i 
diste Tider giennemlobes, have og nogen Indflydelse. Fra disse Vinklers 
Sammcnligmng med hinanden for et og samme Skib tilligemed Svingnings
tiderne maae desuden saavel Bslgernes Virkning som de modstaaende Krcrfs 
tvrs Indflydelse bedømmes. Afhandlingens fornemste Aarsag og Gienstand 
saaledeS forudsat, gaaer jeg over til samme.

Dersom et krängende Skib laas stedse i nogen mcerkelig Tid uden at 
forøge eller sormindffe ders Kreengning, da vilde sikkerkig Loddet af alle Mid
ler vare det bedste ril at maale den, fordi det var simplest og tilstrækkelig nei- 
aglig. Men Vindens Foranderlighed saavel i Direction som Styrke, Ski
bets egne Giringer fra dets Direction, og endelig Søens Bølger tre ligesaa 
mange Aarsager, der søge at give Skibet en større eller mindre Kreengning 
end det i Felge de meet bestandig virkende Krcefter burde have. Forestilles 
Skibet ved een af disse,Aarsager bragt til at forandre fin Kreengning en. vis 

Bue, 
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Bue', da er det en fornoden Folge af de materielle Tings Natur, ar det 
derved aeraader i Svingning, hvilken ei kan standses ved Vanders og Luftens 
Modstand uden i en vis endelig Tid. En nye Aarfag tilvejebringes igien cn 
nye Oscillation, og sacrlcdes maas Skibel forestilles ucrsten idelig i Svingning. 
Virkningen deraf paa Loddet er naturlig, ar det ogfaa sviyger, og dette for- 
flkiellig under samme Svingninger af Skibet, eftersom Lot det er langt eller 
fort, og er ophcengt fra forfkiellige Steder i Skibet. Det folger altsaa, 77 at 
77 Maalingen af KrangniirgS og Svingningsvinklerne reducerer sig til, at 
77kunde ophcenge cn Linie saaledes, at den i ommeldte Skibets Vevcegelsec 
77 forblev vertikal, om ei absolut, saa dog inden de Grcendser, som den in- 
77 tenderne Noiagtighed fordrer.77

Lad (Fig. i) C forestille et Skibs Tyngsclspunck, AB dets Langaxel, 
DE Tver axle n, Perpendicularen gien nem C paa Planet ADBE, dets kredie 
eller vertikale Axel. Det er da Svingningerne omkring AB jeg.her og i det 
felgende betragter, forestillende indtil videre ingen anden at have Sted. Man 
antage en solid Stang LI< (Fig 2) ophcengt saaledes om en Axel giennem H, 
at den sriclig kan svinge omkring samme, saa vil det have Sted:

1) Gaacr Axlcn giennem Slangens egen Tyn ^selSpuuct, da vil Stangen 
stedse bevceges parallel med sig selv, Axlen bevcege sig efter hvilke Love 
man vil, og vcere ferstet i Skibet hvor man -vil. Stangen vil altsaa 
forblive vertikal, naar den i Bevægelsens Begyndelse er det. Var end 
intet andet mod denne Ophcrngningsmaade, vilde det alene vcere nok, at 
man aldrig kunde vare vis paa, om Stangen var vertikal eller ei, saa- 
som den aldeles ingen egen Kraft vilde have til at føge denne Direction, 
men ligemeget forblive i enhver anden, fom nkiendte Tilfalde kunde bringe 
den i. Der folger deraf at Stangens Tyngselspunct I bor stedse falde 
Under Ophcengningspunctct.

2) Som Axlen AB er i Hvile, stkisndt Skibet svinger omkring den, saa 
følger: at dersom Ophorngningspunctet toges hvor man vil i denne Linie, 
da maatte Stangen stedse forblive vertikal, hvor stor end HI var. Men 
herved bør m enkes, deelö at det ingen let Sag er, at angive den nøj
agtige Situation af Linien AB i Skibet, deels at om eut)og denne an
tages givet, vilde dog Stangen ved flig Opheengningsmaaide oste gcraade

i Sving
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i Svingning, fordi ffisndt AB er i Hvile i de Svingninger jeg her faster 
Tanken til, nierne den dog ofte selv rotere omkring visse Centrer, medens 

den primitive Aarsag til Skibets Svingning varer.
Skisndt Hensigten kan derfor ei paa nsgen af disse Maader opnaaes, 

indfeeS det dog klart, at Stangens Afvigninger ville i Almindelighed blive 
faa meget mindre som H’s Afstand fra Axlen AB.og HI i selve Stangen ere 

smaa til. Det er altsaa og rimelig, at ved en tilbsrlig Hensyn paa begge 
disse Storrelser maae kunde opnaaes hvad de ei scerffildt kunne give. Jeg 

vil til den Ende betragte:

A. Lovene, en blot materiel Stang folger i sine Svingninger, 
naar Axlen, hvorom den er ophamgt, selv svinger smaa Buer i 
et Plan. Den deraf folgende Indretning af en tung Stang og 
dens Ophcengning, for paa det ncrrmeste at opuaae Hensigten.

B. Naar en Lov for Axlens Svingninger antages, da at bestemme 
en tung Stangs Bevægelser, der er ophængt fra samme.

A.
§. i.

Lad Fig. 3 forestille et Plan perpendicular paa kangaxlen AB sg ffia-ren- 

de samme i et Punct C. Stangens Axel staaer perpendicular paa samme Plan 

giennem H, omkring hvilken Stangen andagcs at kunde svinge frit. Punc- 
tet H forestilleS nt svinge omkring C, saa at dens Hastighed et o i G, störst 
i L, 03 atter o i M. Bevoegelsen supponeres at begynde i G. Stangen 

FHK, dens Beliggenhed da H var i G, antages at vcere IIQ parallel med 

PC, nu derimod gior den med samme en Vinkel 0, I Tiden T har H bc- 
vcsget sig giennem GH; dens Vinkelgesvindighcd i sidste Moment af T z= u. 

N et Punctet af Stangen, til hvilket H er Slsdets Center; NH = D.

I Stan- 
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T Skankens Tyngftlspnnct; HI zz r, Hastigheden, Tyngden giver i fsrste 

Sccnnd, zzpzz 30,2'. Den halve Circumference gf Cirklen, hvis Ra

dius 1, zz tt. Buen LG zz LM, i Grader z: «,» LH zz <£>. LP 

zz Z. ZNHQzzw, CPzza. zz w.

Lad Skibets Punct H i sidste Moment af T faae en Tilv-ext af Vinkel- 
gefvindighed zz d. v efter Tangenten HR, faa er Tilvce.rt af absolut Gesvin- 
dighed zz: ad. v, og denne er der klart at Stangens Punct H mane i samme 
Moment faae efter HR. Dette giver parallel med FK, Sin. (B4«$4^)ad. v, 

rg perpendicular paa FIC, Cof. (B4-*£4«w)-ad . u.
Den parallele Hastighed have vi intet med at giore, som den ingen Ind

flydelse kan have paa Stangens Afvigning fra den havende Direction. Den 
perpendiculare er at cmsee som en Kraft, der virker paa Stangen i H, og 
som den skal der complet modstaaes af Stangens Jnertie, saa Maas Stangen 

faae en Svingningshastighed omkring et Puncr N, til hvilket H er Center af 
Stedet. Folgclig haves: Dd. w zz: Cof (B4*(p4^)ad  .u.

Fra denne ^Egvation folger at w er altid störst naar u er det, alt fa a 
naar <p zz o. Der n rest som Cof. (B 4« 4« w) varierer ku ns lidet, fordi 

faavel B som <p ere smaa i Tilfaldene her haves i Syne, antager jeg den 
constant, saa at a Cof (B 4« 4< w) zz å, og er da Dw zz av

og Dd . w zz — ad . (p

Dw zz C — å<£>.

Men som w zz o, naar (pz«, saa er C zz a og w zz :-(#,—•<£>); w 

er altsaa med vzo, naar P zz — o-, og storste Vcrrdie af w er naar Cp zz 

— «, da er w zz zz w. Naar H efterat vare kommen i M oscillerer 

igicn tilbage til G, da vil Stangen gaae tilbage mod sin forste Situation, 

saa at w bliver o, naar H kommer i G.

Hhh * §- r.tty Samling. V. B.
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§. 2.

Forestiller man Kg en fuldkommen lige Stang ophcengt fra et Punct h 

ynder C, faa at CH zzz Ch, da vil Afvigningsvinkken w fo c den blive den 

samme som for den anden, tune med den Forandring, at Vinkelen, de an
give med Linien HCh, vil i den forste vcrre oo fierce, i den anden oo mindre 

end den sands Jnclinationsvinkel PCH. Tvende saadanne Strenger vilde 
altsaa angive Grcrudsen af Feilen, der kunde vcere i Maalet af Vinkelen 

PCH. I Hensigt ril å, fom an toges constant, bemcrrkes, at naar B an*  

sees io a 12°, a = 2 a 30, saa har de de storste Vcrrdier de faae i de 
almindeligste Tilfalde. £ vil man (ct see fan forringes i Det mindste til T%. 

Nu findes Cof. 120 og Cof. 150 kun at skielle TJ3 hinanden, felg c lig 
, (5°

vil Feilen i 00, ved at an see a font constant, vcere mindre end —— eller min

dre end f Minut. Til en saadan Neiagtighed vil naturlig Vinkelen selv 

aldrig kunde observeres paa Instrumentet, og sslgelig kan Variationen i å 

sikkert scrttcs ud af Betragtning.

§*  3-

Fra stetste Vcrrd'e af w eller 00 ™ ~^ct sccS at alting kommer an paa at 

giere ~ faa liden muelig. Som dette nu for en Deel er i vor Magt, synes 

det en naturlig Slutning, at dersom det knude jTec til den Grad at blev 

i sig ubetydelig, da vilde He-rsigten vcrre opnaaet, Stangen maattc vcrre tung 

eller ikke, fordi Tyngdens Virkning maatte befordre Hensigten ved at formind

ske oo» TilstaaeS denne Slutning indtil videre, faa bliver nt MKkke: at 

giercs liden ved ar D er stor mod a, men font denne i gien er storre eller mindre 

eftersom B' liqgenhedcn af Skibets Tyngselspuncr er noie bekirndt til, faa er 

Fordringen fra denne Synspunkt noget ubestemt. Men i Hensigt til Skibets
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Slingringer formede-st Belgcrne er det vigtigt at O i sig er saa stor muelig, 
fordi da er Svingcks Center, fslgclig og å ubekiendk. Fra denne Synspunkt 

skal jeg altsaa anfte Sagen, tage a (hvor fornodent) bckiendr oa = 1 Fod, 
eg Sporgsmaaler bliver da her ar bestemme Grregdsen for I). Hovcdcondi- 
ttenen hertil er: ” ot Stangen skal med en vis Nsiagkighed söge Vertikalen, 
” naar den hviler." Stangen kan ci ophcenges uden at den maae l de Fric

tion vcd Bevttgelftn omkring Hangepunctet; D kan ei blive stor under maa- 

dcliae Lceiuzder af Stangen selv uden ar r maae blive liden, og som den af
tager vc^er Fcictionens Indflydelse. Luftens Modstand vil fordre at Stan
gen mod b. qqe Ender fra Ophcengningspnnctet af bliver meget narr ecnsdannet. 

For nu ut D under samme r blev störst, mau tre Stangen bcstaae af tvende 
pyramidalffe Legemer, hvis fmale Ender stodke fammen nak Ophcengnings- 
puncret. Men i Betragtning faavel af Luftens Modstand, font af nt Stan

gens Hensigt nödvendig fordrer Svingningsaxlen bevcegelig for cl lidet Stykke 

op og ned i Stangen, ffal jeg antage samme afprismariff Form. Lad Fig. 4 

forestille en saadan Stang; Gravitetscenrrct i I; Svingers Axel gaaer gien- 
nem II perpendicular paa Papirers Plan; den er fast i Stykket abed, som 

bor ti ot ve bevcegelig for en Latngde af nogle faa Linier mod F; Bevcrgelfen 

maae kunde skee flint formedelst en Skcue, og Afstanden IH ved Noniukind- 
deling og Skruen selv kunde angives. Hensigten hermed er, at flere Stcen- 
ger kunne indrettes ril at give ecus Grad af Neiagtighed, og i al Henseende 

sammenlignes, saavelsom og den enkelte Stang indrettes efter Skibet, det 
skal bruges paa. Axlens Ender forcstilles ar hvtte- paa tvende Opstandere, 

fcrstede i Skibet, eller og ar ligge paa Frictionshiul.

§- 4-

Ideen om Stangen faalcdes forudsat, lad dens Lcengde vcrre A, Dia

meteren i Basen = b; anftes den da fuldkommen solid og cylindrisk, havrs 

H h h 2 som 

*
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som bekiendl D = r^ ——*j-- cb . Som NN r bliver afFornodenhed tiden, 

og b ker og saavidt muelig lages liden for ar formindffe Luftens Modstand,
A2

faa kan uden Feil antages D = og kan alrfaa Stangens Sectioner 

parallel med Basen gives den med Luftens Modstand bedst paffende Form, 

uden ar folgende derved-forandres. Lad Radius i Svingningsaxlen giennern 

H — q, = n, da er Vinkelen, som Stangen i Hvile gier med 
Vertikalen, = Arc. Tang. QQ zzz ß (see Tillcegaer). Styrken af Axlcn^ 

er (alt for Resten lige) som , altsaa for ligedannede Indretnin

ger som , felgelig q som A=, og ß som q2. Jeg antager n =z 6 og 

q zzz g Linie, naar A — 4 Fod, og viser da felgende Tavle hvad A, ß og 

Stangens Svingningstider blive for givne og hosfeiede Vardier af O og r.

Fra Værdierne af A og ß folger at man ei fan faae O betydelig stor, 

uden at enten A eller ß, eller begge tillige vrlle blive store. Nu fordrer Be- 

qvemheden ar A ri bliver alt for stor; jeg har anfter 4I Fod for den sterste

I D i Fod, T i Secunder, A i Fod, ß i Minuter.

D = 5Z 5 O' *5' ■20' 4O' 80' 120' 160'
T - 1,3' 1,8" 2,2" 2,6" 3/6" 5/2" 6,2" 7/2"

i" A i Fod 2,24 
ß i Min. 5,0

3/16
8-2

3/87
11/4

4'47
14,1

J.// 
4

A i,94 
ß 5/4

2/74
9/0

3/35
12/2

3/87
15/2 -

5/48
25/4

H 1.U A 1/58 
ß 6,o

2/24 
I 0/0

2/74
>3/5

3 1 6
16.8

4/47
28/2

xii
4

Å 1,12 

ß 7/1
1/58

11/9
1/94

16,i
2/24

20/0
3,16

3 3'6
4/47

56,6
5/48

76/7
i// 
K

A 
ß

3/16
67,2

.3 87
91,2

4/47'
I 12,8 s

antae
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antagelige Længde for Stangen. Vis man' nu med denne Lcengde have D 
= 160 Fod, da mane r zzz: | Tomme, og ß findes lig i° 53'. Men denne 

Vcerdie grundes paa ot n = 6, Ved Frictionshiul kan n forsterres nasten 

i hvad Forhold man vil; med dem vil det altsaa stedse vcere mueligt ar gisre 

ß ubetydelig, og deres Brug vilde blive fornoden endog for mindre Vttrdier 
af D, naar Instrumentet fkulde have nogen Nsiagtighed, fordi sß maae 
ansees som den egentlige Uvished, da man ei veed til hvilken Side af Verti

kalen Stangen giorde Vinkelen ß med samme. Antages da at Axlen lcrgges * 
paa saadanne Hml, og D zzz 160 Fod, a = 30, a — 1 Fod, da findes 

stsrste Vcrrdie af w — 2^', hvilket omtrent vil vcere dem tnindste Bue, der 

er kiendelig paa en inddeelr Cirkel af 25 Fods Radius; denne Afvigning fan 
altsaa fuldkommen an secs for ubetydelig. I svrigt er Hensigten af disse Be
regninger kun at give det almindelige Oversyn; saavel E og r som ß skulle i 

Udevelsen bestemmes ved Instrumentet selv, og kunne ci nsiagtigen angives 

uden ved samme.

§• 5.

For at afverrge Tanken, at Betragtningen her kunde endes uden syn

derlig Tab for Hovedhensigten, maae jeg anmarke folgende:
a) Skiondt det foreflagne Instrument er i sin Grundidee yderlig simpelt, 

sees det dog lettelig at samme vil fordre nogen Nsiagtighed saavel til de!S 
Forfcrrdigelfe som Brug. Lad scelteS man onskede det ffulde soge Ver

tikalen paa i Minut urer, naar r " | Tomme, saa vil dertil udfordreS 

at Friktionen bliver kun ™ af Pressionen. Dette kan vel opnaaes ved 
Frictionshiul, men for at disse ei bringe ffadelige Ujevnheder med sig, 

maae de forfcrrdiges af en Kunstner, der har Idee om Nsiagtighed.

b) Da r er kun Linie, vil en endog lrden Forandring deri have bety
delig Indflydelse paa Instrumentet. Dette fordrer altsaa nogen Omhue

H h h 3 i Bru-
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t Brugen deraf. I Sammenligning med det almindelige Lod vil dette 

altsaa fordre endeel Bekostning og Omstcendighcder. Man spsrger med 

Rette: er ogsaa alt dette fornoden!? og er Det faa i alle Tilfalde?

c) Som Skibene svinge i meget forsikicllige Tider, er det ei rimeligt at 

een Vcrrdie af r ffnlde passe lige godt fer dem alle; til Oplysning derom 
er en neiere Theorie fornoden. S)en i §. 3 antagne Slutning kan ei 

heller an fee 6 tilforladelig. Forestiller man sig at Skibet har endt den 
ferste Oscillation, og Stangen da' afvegct en Vinkel w, faa vilde Stan

gens Afvigning ved Enden af anden Oscillation vcne o, dersom Tyngden 
ei virkede. Med denne vil ah fa a Stangen faae en Afvigning grnnocl 

i Tyngden, og som vi ei fra Det hidtil fundne kunne bestemme. Asvig- 

ningcrne kunne altsaa mueligen blive storre i de folgende Oscillationer, 
end De uden Tyngden vilde v«re. - Til Besvarelse af alt dette gaaer jeg 

til anden Afdeling.

B.

§. 6.

Foreaaaende Benorvnclser bibeholdes. Skibets Punct M er antaget 

at svinge omkring Punctet L (gig. 3). Hvilke endog de svingende Krcefter 

ere, maae de kunde forestilles ved en Function af P, og man maae almindelig 
have d. v = (G Sin. (p G' Sin.<p2 G" Sin. (p5 4« ^)d . T. Men font 

der er liden Rimelighrd fer at kunde angive G', G" rc. a priori, og aldeles 

ingen at kunde girsre Det ved Forssg eller Erfaring, ffal jeg her alene tage Det 
ferste Led af Rcckken i Betragtning. For Punctet Id's Bevcegelfe haves altsaa 

d.v = G Sin. (pd . T.

Derfra ved Den bekiendte Theorie af svingende Legemer:

V1 =: — 2G(Cof ip-Cof.»); '
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r

Dd

(See Tisl«qget.)
Naar t er Tiden af hele Oscillationen, haves altsaa G zz: (7)’ ■f og 

kan derfor sindes ved ar observere Skibets Svingningstid.

X-Z, fordi Buen et er af liden Etendne.

§*  7-

Man forestille sig nu Stangen (Fig. 3) fom i sidste Moment af T. 

De virkende Krcrfter reduceres til hvad de virke parallel med HI< og perpen

dicular paa famme. Af diste have vi kun nred de sidste at bestille.
Lad (Fig. 5) Axlen virke i H efter Hh — x,

Tyngden i I efter li zz pz zz p Sin. wd . T,

og Luftens Modstand i V efter Vu zz q.
Lad VI = Q.

Lad Resultanten af diste rrende Kroefter virke i R efter Rrsaa haves

Resultanten zz xq-p-^q; RI zz:

Tilvcrxten af Stangens V'nkelgesvindlghed for delte Moment, eller d. w# 
maae ffce cm er Punct, til hvilket R er Stodets Center; lad delte vcne Nz, 

og IN'zz: y, saa haves fra kiendre mekaniske Principer:

(D-r)r — y.Rt, d.w = l- — -p. ,

Derfra sindes iglen lettelig:
 _ (O — r)dd .y —(D —r) (p'— q) 4*  Q .q

X — D '

Dd . w zz ad . v — p' ►{< q.

Naar altsaa Resultanten af Luftens Modstand ganer giennem H, er dens 

Virkning paa w zz: o. Dette antager jeg ar sikre her, og bliver da, naac 

Vcerdierue indsattes,
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Dd = å G Sin. <pd ,T —p Sin. ood. T.

Denne 2Eqvation bliver det nu Spsrgsmaalet at integrere.

§- 8-

Som <p og co ere smaa, scene vi Buer for Sinuser, eg er da 
d>*§ Md.T=f<?d.T.

Lad oo = z.a. Naar denne Vcrrdie indscctteö, reduceres der til Integra

tionen af folgende tvende:
!) * gzd.T — o;

\ dS _ 2d . <<dz O 7, 1 rr-x /4t\2) zddT * TdTF = U^d-T ()♦ 

dzDen for sie er integrabel ved at multiplicere med jy-, sg fanes da:

T - h .JLw °3 d-rfta- = gWkø’-M
Den anden Wqvation bliver integrabel ved at multipliceres med z, og faaes da: 

___ aG /'6.1'. /øzd . Ts —\d j ~1« —•
§- 9.

(*)  Den givne ?Eqvntion er: 
d^*£«>d.T-^<pd.T  — o.

Det antages nt co = z.« (z sg x anfecte begge fom variable cg Functioner nf T). 
Nnar denne indsattes i A.t faaes:

B. ad2.z 4*  ^zsd.T zd2.8 -p 2d. ad .z — ~-<pd .T ~ o. 

Denne ZEqvakion fyldestgiort, fan er og A. fyldestgiort, simit Vardien af w bestemt. 
Men font nu B. kan kun give een-bestemmelse, og indeholder dog tvende variable, 
6>er ffnlle bestemmes, fna er det nabenbar nt den anden Variables Bestemmelsi er 
fNldkommen overladt til os selv. Dette er og den eneste Hensigt med at mdssre 

tvenve
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Lad

«— tpj altsaa T — ^1.

G"

angive hvorledes Skibets og Stangens Svingningstider ere mod 

er den zzz i, ville de vcrre ecnökidige; er m zzz 2, 3, 4 rc., vil 
i"5.1

Videre antages

vil da m
hinanden;
Stangen svinge 2, g rc. Gange saa hurtig som Skibet; men er m
I rc., vil Skibet svinge 2, 3 rc. Gange saa hurtig som Slangen. I Folge 

disse Antagelser haves da:

tvende Variable istiden for den ene <y. Bi kunne da saaledes antage f. Ex. for z 
hvilken Function af T vi ville. Eftersom den tages til, vil vel Formen af « for
andres, men ingenlunde y eller Productet z. Zsteden for nu at antage (som i 
Blinde) en vis Function af T for Vardien af z, saa bemærkes, at som denne 
Antagelse dog ei ffal gisre andet end bestemme z, saaledes at B. bliver integrabel, 
saa ffeer dette lettest ved at betragte B. selv med Agtsomhed. Det vil da findes, 
At nsar man til Bestemmelsen for z antager at:

«d2.z j^zad.T = o,
«ver ved Integrering Z = 0)^ Sin. • t] ,

-g fattet (i Folge 2?.) ogsaa den ovrige Deel af LEgvationen B. o, eller

C. zd2.8 2d. ad. z — ~<pd. T = p,
-a vil denne og vare integrabel, som ovenfor er viist. Naar man nu kunde strax 
have feet dette i Novationen A. f saa havde man aabenbar kun havt nodig at
fatte ligefrem:

8.

Denne indsat i A. vilde da strax have givet C., og det (blot tilsyneladende) Hypo-
thetiste var da faldet bort af fig selv.

Yll Samling. V. 25» S * *
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m —
en anlagen Constant, fom siden sikal bestemmes.

'o Cof (m 4- i)xp Cof. (m — T)p"**|  
c— - J^.- j maG2^ ri

Alisaa d.8= --g- m 4 k m—i
(Sin. m ip/

For ot integrere denne ^Equation, mcerkes at man haver: 

Co C (m4i) V2 — Cof (m^p) Cof \p — Sin. m-^/Sin. 

Cof (rn—i)-^ — Cof m\p Cof. \p 4 Sin. ni\p Sin. 4*  

Disse indsat give: i
1 maG'flt

d.8 = —
I

aG'ar C  2 /’m Cof p Cof. mp Sin.p .
2O LSin. mp2 in2—i Sin. mp2 Sin. mpJ3 ’ 'r>>

Cm Cof. p Cof. mp Sin. p X , , . r Cof. p "i
- Sinm^-- — - d^s^J.

D-rf°r 8 — [C'-åC Cot. m>p 4. , h«°r C'«

en anden Constant, der bliver at bestemme.

Z = -4 Sin. (m^), og
inG'

<pzd . T = Cof 4 Sin. m4d. 4. Denne integreret giver:

§ 10.

I Folge Antagelsen i §. 8 er co — z.«; derfor 
w = yj [CSin. m4 — 4C Cof m4 4 ^3—J, og derfra

i

~ jjnC' Cof. m4 4 PmC Sin. m4 — ~r~]’

Som nu Bevcrgclftn fnpponeres at begynde naar T zzz o, faa maae co 05 

vare o, naar 4 = 0; derved findes C' = o, 09 iC zzz

og
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vcrre — 0. Ei alene fordrer Ob- 
dcti ei bliver o; det er fornoden

f 
og derved j

« = ^7715 tCof- * - Cof “’M' 

é^^oCmSin.m^-Sin.H

§. !2.

For at en Stang svarte bedst til Hensigten, maatte, naar (p ~ — a# 
d '

eller *4>  — 1800, ei alene w, men og

servarionen dette, men det er klart at Casu dT

at undcrsoge de folgende Oscillationer, fordi a> i Slutningen af dem kunde da 

skielle meget sta oo i forste Oscillations Ende. Scertcs == tt i fce sidst fundne

?Eqvationer for m = 1, da bliver w = u, mm dT — —öd"vv> 
tiu denne Hastighed er imod Bevcrgelfen i forste Oscillation, saa er den med 

Bevægelsen i anden Oscillation; folgelig bor, naar i denne er o, haves
i

= "ij-cu Fra de generale TEqvationer i §. 11 maae derfor C

Jii 2 vare

§. ir.

Disse Wqvationer svare for alle Voerdier af m, undtagen naar ben er 

r, da de give ubestemt Svar =z A. Ved i §. 9 at satte m = 1 studes 

«==fg[(C4-^)Sin.^],
I

5t — [Sin. + (C*<P)  Cof.

For at disse blive o, naar tp = o, maae C vorre = o. Derfor haves:

s — a<x Sin. v,

i
[Sin. ■•p “i*  r’ Cofi •/'].

did
o, men-Tf =

Ot) I— 2I)
_dw ___ 66

—— _ i
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Cd zzz

m

5

§, 7, 9 rc.

ag,
(m2—-i)D

x
dw md#G2 .

= -—7-------n Sin. rn-TT*dl (in2—~i j D
Disse blive begge o for alle hele uefne Talvcrrdier af m, eller naar m = 3, 

bliver og o, naar m == 2, 4, 6, g rc., men ei a. Som

det nu ei er mnelig at m kan stedse gives en vis bestemt Vcerdie, maae vi og- 
saa her undersoge Ve folgende Oscillationer formedelst de generale Mqvanoner 
i §. io. Til at bestemme C og C' for anden Oscillation haves allsaa folgende 

ÄEqvationer:

TEqvationerne for anden Oscillationvorre = n, og ba = o, C 

ere ^altsaa folgende:

r
= ^(Sin.J/ * (wfr^CoC^).

Naar i denne sorttes = w, stades w = o, men 2^5

derved for iredie Oscillation C — 2-tt, hvorved altsaa dens ^Eqvalion findes. 
Ved samme Fremgangsmaade haves for nte Oscillation:

rM = ^[(n~i)7r^tiSin.^,
x >

37=^ [Sin. * ((n-1)» * W Cof.^].

Del secS altsaa at stkiondt « i Enden af enhver Oscillation bliver o, saa voxer 
Hastigheden for samme Tidspunkt dog stedse med Svingningernes Antal, saa 

ot Stangen bliver meer og meer uroelig som bemeldte Antal tiltager.

§• lZ.

Naar man ligeledes i §. io fætter it = haves for Enden af forste 

Oscillation:
to



Det sverfie Tegn giceldcr naar n er et effen Tas. ScetteS NN i disse, 

fager man for Slutningen af

I lation suppone-

I res = o.
* * •

6«
(ma—i)D

X 
ma^G2 e.

“ö^^7)Oi,in-n'l)r— ~D

, Derved SC = - ^22-, og C' = -

Disse indsat sor 4C og C' i §. io give folgende ^Eqvarioner for anden Oscil

lation :
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(. 4. Co C m») - tz 5c) 1 * i «"den Oseil- .
x V X -'I foKHAU«

a(j a, mC.

« — [Cof. 14> Cof. m («4.^,
dy inaG2# f"c. , _ . \ _ Sin. tL"ldT - - (-nprröü LSm-m (’*'«*  -5TJ- '

Ved samme Fremgangsmaade findes derfra igien 'Mqvationerne for (rette 

Oscillation 0. s. v.

§. 14*
T

L°d (—^^0 "-er- = E, og = F, fao hoves sslzend«

generale ^Eqva^ner:
For i. Oscillation & — E (Cof Cof mV>),

Jf = Frsin.m^-S4-q;

V?k"

1

1 2. w :
dy 
dT

Z. to Z 
dy 
dT

n. to :
dy 
dT

Jii 3 i. Oscil-
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1. Oscillation w = ~ E(i *frCof.  mir), — zzz * FSin.mTr;

2. - - id = — E (i — Cof. 2m7F), — F Sin. amit;

3. - w = — E(i Cof. 3mW), ~ =2 FSin. 3ihtf;

n. - - cd' = — Efi^Cof nmir), ■— = FSin. nmw.

Der everstr Tegn gicelder naar n er et effen Tal. Fra diste TEgvarioner ud

drages lektelig felgende Slutninger:

a) Er m et effen Tal, vil A i itc, zde, §te rc. Oscillation vare = 2E,
derimod i 2den, 4de, 6te rc. Oscillation — 0; er m et ueffen heelt 
Tal, vil den vare o i alle Oscillationer. Det famine vil endnu fhe 

hvad V«rdie end m har, ku ns der kommer et storre Antal Oscillatio

ner imellem Grcrndsevcerdierne« Lad f. 'Ex. m vcere zzz disse 

Primtal mellem sig, faa vil w ei blive o eller 2E forend i den ate 
Oscillation; den vil blive o naar s er ueffen og 3 ligeledes, derpaa 

o igien i den 22te, ZLte rc. Oscillation; i alle ov-^e Variationer 
af 8 og Z vil den blive 2E i den Lte Oscillation, o i den 2«te, 2E i 

den ZLte 0. f. v.

b) I alle Tilfalde at = o eller 2E, og ellers ikke, vil vcere o, 

den vil derimc-d vcere Maximum = F naar æ = E.

c) Derfom altfaa Tilfcrldet maae supponeres faaledes, at Vardierne af 

m ei kunne vcere noie bekiendte, eller og at de kunne variere noget 
fra een Oscillation til en anden, saa vil 2E vcere Feilen man udscetter 
sig for med Instrumentet, fordi den er den sterste Afvigning fra Ver
tikalen. Ligeledes udtrykker F den storfte Vinkclgesvindighed i Slut
ningen af nogen Oscillation. Vi have altsaa at undersoge Vcerdierne 

af E og F.

§» 15»
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(£)2t allsaa

F =

Dette sees ydermere fra folgende Vwrdier:

atDet staaec immer i vor Magt
faa og kunde vorlge at giere den = J 09 derunder, da viser hokstaacnde, at 
Instrumentet af sidstmeldre Indretning vilde have sin storste muelige Afvig- 

ningsbue kuns 11 f den ferstes, og dens sterste Gesvindighed vilde kunS 

voere af den sorsteS. Det cr altfaa forneden! at undcrfsge, naar og 
hvorvidt vi kumre giere m betydelig mindre end I.

giere m — 4 og derover. Dersom vi alt-

m2G 
dG
P

LG-
P

I disse Vcrrdier er nu p constant, G og at gives ved Naturen af Skibet og 

de svingende Krcrfker; å afhænger fornemmelig af Ophangningspuncter, alt- 
faa for alle Sving omkring Langaxlen eller Skibets horizontale Tyngdediame- 
tre i Almindelighed, for faavidt i vor Magt at formindske, som vi kiende 

TyngselspunctetS Situation ndie til. Under narvcrrende Betragtning ind- 
gaaer derfor intet uden Fackorerne —og i-^—p Da O.vcrstioncn er at 

formindske dem faa vidt muelig, vil det ler findes at skee naar m selv gieres 

faa meget muelig mindre end

Kramgmriger og Svingningsbuer r Soen.
§. -5.

___ p
1112

<*,

i.
m2 rn’

m-—i ni2 —i
in — 4 4iV
m = 3 -z 31
m —= 2 if

m ---- a I 
y

T
S

m I T
24

m T I
— 5 I S 7TÖ*

§. 16.
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§. 16.

I Folge 6 cr G = (^V. Antage vi ar Skibet giør sine Sving i

2 Secunder, bliver altsaa G =: 2/47 eg O -
12/24

*"*  111a Fod;

3 - i/08 - -
27.54

m~ -

4 r 0,62 48/96
ma

5 - - - 0/39 - -
76,so

m2- -
Formodentlig ville Skibenes fleste Svingningstider omkring Langaxlerne falde 

mellem de her antagne; de hoostaaende Vcerdicr for D kunne attsaa tjene til at 
bestemme denne, naar m gives, eller og omvendt m, naar D gives. Ved 

Instrumentet, man almindelig bruger til at maale Skibenes Krcrngninger, 
er (saavidt mig er bekiendt) aldrig taget Hensyn paa Skibenes Svingnings
tider. De ere ophcengte fom det scedvanlige Lod, have ungcfcrr D = r, 
denne Langde noget varierende, almindeligst henved i Fod, ei sielden endnu 
mindre. Tage vi fra dette Instrument alene dens Grundprincip, nemlig at 
den bor svinge hurtigere end Skibet (hvilket i Virkeligheden er kuns en Felge 

af dens korte Lcengde), faa forestiller Fig. 5 et Instrument bygget derpaa, 
og passende med Hensigten her. Jeg ffal i det felgende beregne dette ved 
forste Instrument. Det hidtil i denne Afhandling omtalte, hvor D er 
meget stor mod r, og fom i Felge foregaaends §. ber svinge faa meget muelig 
langsommere end Skibet, ffal jeg betegne ved andet Instrument. Føl
gende Tavle vil vise Sammenligningen mellem disse tvende Instrumenter, 
naar D i hiint tages = 1 Fod. I den forestiller

2E (fom forhen viist) den stsrste Vinkel, det er muelig Stangen kan giere 

med Vertikalen i Enden af nogen Oscillation, hvor mange lige store 

af disse der endog have fulgt paa hinanden.
F fore-
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F forestiller den stokste Vinkelgesvindighed, det er Mttclig Stangen kan 

have i Enden af nogen Oscillation, hvor mange lige store af disse der 
end have fulgt paa hinanden, blot undtagen naar m — i, da betyder 
F Vinkelgesvindigheden i forste Oscillations Ende, og |E\d multipliceres 

med n for ar have den i nte Oscillation. NB. Dette alt ak forstaaes 
for de hossatte Vcrrdier af D og m.

Skibenes Forste Instrument. 
Sving- ,-------------------- --------------------- .

ningstid. D = i Fod m

Cm = 3,5 D = 5,4 '
2Z/ <aE — 0,0893(2«) 0,1473(254)

^F = 0,240(2«) 0,173(2«)

Cm — 5,2 D — 12,2'
3U Ae — 0,0333(2«) 0,0653(2«) 

/F = 0,100(2«) 0,053(2«)

Cm = 7/0 D — 2i,8/
411 /2E = 0,0203(2«) 0,0373(2«)

^F = 0,063(2«) 0,023(2«)

Cm = 8/7 D = 34,0'
5" <iE = 0,0133(2«) 0,0243(2«)

{F = 0,043(2«) 0,013(2«)

Andet Instrument.

0,0023(2«) 0,00073(2«) 0,00263(2«)

m — i m ~ 4 On6vFod

12,2' 48/8' m = 0,28
0,00 0,0273(2«) 0,00683(2«)
0,033(2«) 0,013(2«) 0,0015 3(2«)

27/5' 110,2' m = 0,41
0,00 0,0123(2«) 0,0075 3(2«)
0,093(2«) 0,0033(2«) 0,00163(2«)

49,0' 195/8' m = 0,55
0,00 0,0073(2«) 0,00903(2«)
0,0041(2«) 0,0013(2«) 0,00203(2«)

76,5' 306/0' m = 0,69
0,00 0,0043(2«) 0,01202(2«)

§•

Scedvanlig opharnges det ferste Instrument saaledes at a = 6, g o ie 

Fod efter Skibenes Storrelse. Med denne Brugömaade viser Tavlen at 
Laade 2E og F blive meget betydelige, scrrdeles for de Skibe, der fvinge i 
2 a g Secunder. 2E vilde saaledes blive ZaZ gang (2«), og F = f å 1 
gang (2«); altfaa var paa den Maade ei at lnnke paa at maale Svingnings

næ Samling. V. B.. K k k buerne,
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buerne, og Krcengningen fJü vilde i mange Tilfcelde vcrre aldclcS utilforsas 
delig. Men fem det ingen Foniedxnhed cv ar å rages faa stor, skal jeg 

anste den zzr i Fod, og da viser Tavlen at dette Instrument ei er ubrugelig 

for de langsomme Sving, fem de i 5 Secunder eller derover. 2E findes da 

03 F = nac-r t zzz 5", og de kunne ved ni bedre Indretning 

af Stangen giercs noget mindre, hvorom siden ester. Hvad derimod Svin

gene i kortere Tid angaaer, da vil noppe en Stang indrettet ester dette Prin

cip kunde gire nogen synderlig Grad af Nora grig hcd. Vilde man giere D
mindre, blev m (terre, men derved vil sE kuns aftage ubetydelig, F der
imod voxe ncesten fom m, uaav Alt for Resten er lige (§. 15), Tager man 

derimod D mcrrkelig (terre, bliver m og derved F mindre, men da voxer 

igien 2E, fordi m har for D zz 1 Fod just ingen hsi Vcerdie for de hurti

gere Sving.

§. 18.

Ved at betragte TEqvationen i §. 14 kunde det synes at dek her omtalte 

Instrument frakiendtes sin fande Vcerdie; thi da 2E og F ere begge o naar 
m :=z 3, 5, 7 ic., faa synes det ved ferste Aiekast ei vanskelig at indrette 

dette Instrument faaledes at m fik een af disse Vcerdier; jeg anmeerker derfor: 
Forestiller man sig et complet udrustet Skib i et stille Vand, faa vi! det have 

en vis Svingningstid', og denne vil ei betydelig forandres enten ved Lustens 
eller Vandets Modstand. Blev altfaa denne Tid enten givet ved Skibets 

Constructeur, eller funder ved directe Observationer af Skibets Svingninger, 
faa var intet lettere end at give Instrumentet den behorigc Indretning. Men 

uden at tage Vanskeligheden ved den noiagtige Angivelse af denne Svingnings
tid i Betragtning, synes mig det Umuelige paa den Maade at faae et tilfor

ladelig Maalingsinstrument er klart fra fslgende Grunde:

3) Er
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a) Er Svingningstiden givet for B = o, vil den variere noget naar B 
voxrr. Forandringer i Skibets Last rc. kunne og derpaa have nogen 

Indflydelse.

b) Ski endt det asmindelig er rigtig, at Legemer« 6 Svingningstider for

andres kuns meget lidet af de modstaaende Krceflcr fom Friction og fly
dende Ting, faa er dog Tilfaldet med et Skib, der fvinger med ud- 

fpKndke Seil, faa eget, Krceftcrne virke mcd faa store VngtstangSarme, 

at man snarere maae enffe det bckrcrftct eller neegtel ved directe Obser
vation, end just bygge derpaa fom en Vished.

c) Skibet seiler sielden eller aldrig uden at Soen tillige cr meer eller mindre 
oprort; at Belgcrne maae have Indflydelse paa Skibets Sving saavel 

til al forkorte som forlange dctS Tider, er vel udenfor al Tvivl, ligesom 
del ogfaa er at vi å priori kunne inter bestemme deri med Vished.

Lad nu den antagne Svingningstid vcrre ™ i, Instrumentet indrettet til 
m = 5, og lad Skibet ved een af foregaaends Aarsager komme til at svinge 

i Tiden i saa vil den sande Vcrrdie af m vcere 4 eller 6, og w vil blive 
zzz 2E isteden for at vcrre^o. Lad Svingningstiden blive 1 dH saa vil 

den sande Vcerdie af m blive eller og w vil i den 7de og 9de Oscilla
tion blive = 2E isteden for at vcrre o. Til Sikkerheden af et faadant In

strument synes det derfor nedvendig at saavel 2E som F ere i sig ubetydelige, 
men dette kan ei opnaaes ved ferste Instrument, uden naar Svingningstiderne 
ere § a 6 Secunder og derover. Naar Tanken fcrstcs til saadanne Svingnin

ger, da maae et Instrument af ommeldte Natur vKlges, fom sirax skal vises.

§. 19.

Det andet Instruments Hovedidee er: ar det skal svinge langsommere 

end Skibet, og dette jo mere jo bedre. Men som alting har sine Grcendscr,

Kkk r saa
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faa' begribes det og lektelig at Skibets Svingningstider kunne vare faa store, 

at det bliver umuclig at give D den behørige Vcerdie. For Sikkerheden og 
Nøjagtigheden af bette Instrument er det fornoden ci alene at det svinger lang

sommere end Skibet, men og at dets Svingningstid ei ncrrmer sig Skibets 

inden en vis Grandfe. Til at oplyse dette lad scenes at Skibets Svingnings

tid var 5 Secunder og at m = i — /5 — j§, faa vil D findes 8b8<5 Fod, 

do vil rigtig nok i de forste Oscillationer blive ubetydelig, men den vil bestandig 

vexe, og i den 30te vil den findes — (20t), fom er dens Maximum.

For nu altfaa at kunde fastsatte en Grandfe, hvor dette Instrument er ei leen- 

gere at foretrakke forste, maac mcrrkes i Folge §. 15 vil det altid have For

delen fer forste i at giere F mindre, fordi 111 er mindre end 1; deri kan 

altfaa ingen egentlig Sammenkomst blive. Hvad derimod 2E angaaer, da, 

na av forste er i den Henseende bedst indrettet, vil vcere ncer — 1, 

men dog stedse storre end 1. Vi kunne altfaa i andet Instrument antage den 
ni 2

Vcerdie af m til Grcendse, der giør ---■ — = 1, thi da vil det over forste 

ogfaa have Fordeel i Hensigt til 2E og følgelig i al Henseende paa hvad Noi- 

agtighcd angaaer. Denne Vcerdie af m er —/og bliver da intet videre 

tilbage end at bestemme for hvor stor Vcerdie as t det er muelig at giøre m =□ 

Nu er O " ; derfra findes at t zzz 4" giver I) — 98 Fod,

t zzz 5" giver D — 153 Fod. Gaaer man uu for et Hicblik tilbage til 

Tavlen (§. 4), faa secs at D — 160 Fod fordrer alt r faa liden og Fric- 

tionshiulene faa hoie, at der ei er noget at tanke paa at kunde giøre D storre. 

Det langsamste Sving, dette Instrument kan ve! anvendes til at maale, er 

altfaa 5 Sccundcr, og mucligeu kunde dets Execution raade til ei engang at 

anvende det til faa langsomme Sving, fordi den kunde vise ei nu seere Van

skeligheder ved at bringe D til 160 Fod. Antage vi her at det bringes faa; 

vidt, 
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vidt, da viser Tavlens. 16) Noiagtigheden som derved opnaaeS; for t == 
A" cr der mindst fordelagtig; da bliver sE = ^(2«) = 4} Minut for de 

antagne Vcerdier af ä og F cr ubetydelig og ei 1 Minut. Ved den bedste 

Indretning vil man altsaa for denne Svingningstid udscettes for en Fei! af /T 

af Svingningsbuen, hvilken just ei cr betydelig, men mcnkelig ved at vcrre 
nceftcn dobbelt af der §. 4 for samme Vcerdie af D lovede. Den der fundne 

Neiagtighed vil ei faae Sted sor t = 2" eller derunder.

§. 20.

For alle Skibenes Svingninger, hvortil bruges lcengere Tid end 5", 

mane ah fa a ferste Instrument anvendes. Jeg sikal derfor kortelig angive 
Hovedprincipet fer dets Indretning. I Folge §. 15 sees ar E dependerer af

; den vil rigtig nok blive mindre eftersom m tages stsrre, men naar m 

overgaaer en vis Sterrelft, vil denne Aftagelse blive meget ubetydelig; der
imod vil F ncesten voxe som m. Nu sindes Broken for m = 5 og m = 6 

kunö at sikielle fra hinanden, og fom G er hcnved vil denne Fortiet
kunne ansees ubetydelig; m bor derfor ei overgaae 5. Instrumentet vil da 

vift sig som folger:
t = 5" 6" 7"

D — 3,06' 4,41' 6,0'

^7(2«)
7d<4

4 0 (L«)
10$,8 x ‘

—— (2a)
144/0

■ m = 5

F =
46/7 K —~(25&) 80,9x ' 0 O-»)128,4 \ -

Man seer deraf at disse Svingninger ei ere vanskelige at maale mcd tilstrcrkke- 
lig Noiagtighed, og at denne vil blive fierce eftersom t voxer. Men som det 

er fordelagtig saavel i Hensigt til F som det i §. 18 omtalte at m giereö faa 

liden muelig, faa viser folgende Udflaget naar m =z 3.
Kkk Z t = 4"
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Vil man alrsaa have at Instrumentet ffal for en vis Etendue af Svingnings
tid, f. E. fra 5 til 7", ci give ni mindre end 3 og ci storre end 5, fa a fees 

lettelig at D ei maae giores storre end 7,50' og ci mindre end 6,o'. Til den 

bedste Indretning af dette Instrument er det derfor fornoden at vide Varia
tionen mellem Svingningstiderne, og naar disse fra 4 a 5" af og op efter 

forandrede betydelig, da at have tvende Instrumenter eller stere, for at m 

kom stedfe til at falde mellem de tvende bestemte Grcendftr.

§. -I.

Jeg haaber faaledes med temmelig Fuldstændighed at have viist faavel 

hvsrpaa det kommer an ved at maale SktbeneS Krængninger og Svingnings

bier, fom eg at det er mnelig med ncrsten al fornoden Noiagtighed. Jeg 
smigrer mig og med, at man ei vil finde meget tilsidesat, der efter den ind- 

skreenkte Antagelse i §. 6 kunde og burde medtages. Dog er jeg langt fra 

ßi anses det fom fuldstcrndig, jeg har derfor valgt foranstaaende Bencrvning, 
og haabcr det efter denne maae af mine Dommere mildeligeu bedommcs. 

Af Instrumenterne har jeg ei kundet angive uden Hovedideerne, fordi Ski

benes Svingningstider ere endnu ei obferverte.
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tillag.

(•Sv
normere'Oplysning af enkelte Steder i foregaaende Afhandling ^har jeg 

troet det passende nt tilfeie felgende Theorie af den pendulaire Bevcrgelse.

Et tungt Legeme antages ophcengt ril at svinge omkring en Axel; del 

forcstillcS heel nedsynkek i ct flydende, saa at det i hele Svingningstiden ind

tager stedse samme Cubikrnm i det flydende. Tanken fastes alrsaa egentlig 

til Tilfaldet, man vilde lade Legemer svinge i Vand eller andre Fluida, del 

vcrre for at undersoge disses Modstandslove, det vare i andre Henseende,

§• I-

Lad Fig. 6 forestille det svingende Legeme.

I detS Tyngftlöpunck. 
f Tyngselspunctet af den nedstunkne Deel betragtet som homogen.

Z. AHQ dets forste Oplestningsvinkel, hvor Bevægelsen allsaa supponeres 

at tage sin Begyndelse.

I sidste Moment af Tiden T antages det, som i Figuren, at giere med 

Vertikalen HQ en Vinkel x
Fuclionen antages at virke efter Tangenten ab perpendicular paa HI, Ha = q 

Vinkclgesvindighed i sidste Moment al T - ■ - - v

Hastigheden, som Tyngden giver i i Secund, - - p

Hastigheden, som det af Legemet deplaccrte Fluidum kan give det svin

gende Systems Masse ved ak virke constant i r Secund, - p' 

Det Flydendes Modstand antages saaledes, at det ved at virke constant 
i i Secund, som i sidste Moment af T, kan give det svingende 

Systems Masse en Hastighed - - - au2

Det
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Det antages at virke perpendicular paa HI i en Afstand fra H = å 

Srsdcrs Centers Afstand fra H i HI - - - D
HI — r, HI = r

D . r = N 
Preffio 
Frictio

Tallet, hvis hyperbolize Logarithms " r, - - e

Den halve Circumference af Cirkelen, hvis Radius — i, - *tv

Na ar Centrifugalkraften medregnes, bliver Kraften eller Pressionen i 

Puncret a proportioneret v2r (p—pz) Cof. &>. For Korthed i Bencevnin- 

gerne antages det Flydendes Modstands Direction perpendicular paa HI; dette 
vil indtrceffe for meget faa Legemer, men for faa vidt vi endnu tiende Na

turen af denne Modstand, bsr den i hele Bevergelsen giere eens Vinkel med 
HI; forestiller man den altfaa deelt i tvende andre parallel med og perpendi
cular paa HI, faa vil den forste af disse ei have anden Virkning paa Bevce- 

gelfen, end at den vil forsge eller formindske Pressionen i Punctet a med en 
Kraft proportioneret v2 multiplicerer med en Constant. Denne gaaer altfaa 

naturlig ind under u2r, og sikal jeg des Aarfag antage Pressionen i Punctet 

a proportioneret v2R 4*  (p—pz) Cof Altfaa er - —= 

Hastigheden, som Frictionskraften kan give hele den svingende Masse ved at 

virke constant i i Secund som i sidste Moment af T. Vi have altfaa:
Ndv — [(rp-'rp')Sin.u — —“q-v2aå]dT;

men v = — Naar multipliceres dermed, haves:

Nvdv — (aa «4* u2dw ~ » Qrp —'rp)Sin. w — Cof. wjdw. 

Lad h vcrre Hoidcdebita ril Hastigheh 'ru, faa er

aph = 'i'2v2, og y,- = vdv» Jndftrttes den, ev

Ndh
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det.— r

saa er

sindes den =

i.

2.

qA w

A' Sin. L-

gA gA ty

Ved at multiplicere i. Med A' og derpaa addere dem begge, haves: 
rSinjydty   /" i FA'Sin. y 4*  Cof. ty~|

J eA'o)

Ved at multiplicere 2. med A' og derpaa træffe den fra I., haves: 
rCof.

J e A' o

Altsaa Nh(i4A2)

‘Sin. codec m' q 'r*  rCof. 
qA. (y n J øA

hvor C er en Constant, som siden efter skal bestemmes.

N dh — 2 (jiå 4 hdco =

Lad 2^aa 4*

Ndh — Ah dy z=z jj

_ Z 1 > rSin. u — A' Cof. ty IknFÄv L J*
C(i 4 Å2) (eA w) 4 m 'r5 [Å Sin. w 4 Cof w] 

1 4 1 [Sin. w — Å Cof. »]♦

Lad Az vcrre = Tang. s, og = Tang, ß, saa er

pV Samling. V, 25. L l l

§. 2.

For Integrationen af denne Wqvation har man folgende tvende:
i r~Sin. ty-1 ____ Cof. tydty A Sin. tydty 
LeA M eA M eA w

__j I Cof. ty-1 ___ A Cof. tydty Sin. tydty

r2 |T(^r—f Sin. w—C1 Cof.

Ar p'  p' ,, p~|- = ni, 1-1. — m,
'r’m Sin. w 4 ———Cof ajdw.

O^aar den integrerende Factor soges paa sordvanlig Maade,

. e N “♦ Lad v«re = A', da er

Nhe-A “ = C-m'r-j'
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Cof. («-—«) 4*  Tang-, ß Sin. (ft)—«)

A Sxn. s; Coi. a = cöfT- °9 ------------------ cH-----------------

c. a / r-^C ,  Sin. (a;—I   Cof. (m—x—(3)
Sin.w — A Cof4> —J — Cof,aCof7jr.

„ . Nh Gof. /3  C Cof. ß nA.„ , p , ns
Felgel'g ,n r; c'0!.— m-r’Cof.,e " * Cof. (a-8-ß).

Nu ffal h ««ve o, naar ø = derved bestemmes C, og faaer man da 

endelig TEqvationcn:

= Cof. (u-s-ß) - Cof. (a-8-ß)
m r3 Col. L x ' x eA #

§- 3-

Den sidst fundne TEqvation er almindelig, og indeholder Oplosningen 

for alle Tilfcrlde af Flydendes Modstand efter den antagne Lov. Dersom vi 
(for ferst at betragte de simplere Tilfalde) supponere at Legemet svinger i Luf

ten, da kan p ansees — o; derved rn = i, mr = r, og Tang, ß =

1. Scetteö da tillige Centrifugalkraften og Luftens Modstand udaf Betragt

ning, saa bliver A = o; altsaa Tang. s og A' = o,- og TEqarionen bliver 

da —— Cof. (w—ß) — Cof. (et—ß). Deraf folger at Hastigheden 

er Maximum naar ø ~ ß. Naar ø seette? negativ, bliver h = o naar 

Cof. (ø4-ß) Cof.(a—ß), det er: nanr ø = a—aß» Denne bliver 

altsaa Oploftningsbue i anden Oscillation, og solgelig TEqvationen for anden 

Oscillation:
NiiCofø _ Cof _Cor (Ä_3ß),

h bliver vgsaa her Maximum naar ø = ß, og o naar ø = a—4ß o. s. v. 
Almindelig seer man altsaa at Hastigheden vil v«re störst naar ø =2 ß, hvor 
mange Oscillationer Legemet endog har giort. Som videre hele Oscillations
buen aftager aß for hver Oscillation, saa maae Legemet tilsidst standse, og 

der 
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der ci*  klart det maae standse i eet af de tvende Puneter, hvor dets Hastighed 

er Maximum. Naar dette indtraffcr, vil altsaa dets hvilende Direction 
giøre en Vinkel ß med den drivende Krafts Direction eller her med Verti
kalen. Derpaa grundes hvad Pag. 422 blev antaget. Det sees videre, at 

intet er lettere end ar finde Tang, ß eller man behøver blot at bemcerke 

Antallet af en Mcengde Sving, samt Buen, som hele Oscillationsbuen i dem 
har aftaget; denne Aftagelse divideret med 2 gang Svingenes Antal er — ß. 
Det udfordres kuns at Svingene maae vcrre af saa liden Erendue, ar Å kan 

i samme ansees = o.

For Tidens Bestemmelse haves — — — vd 1

[Cof. (y—/3) — Cof. (sr-/Z)g-

Naar T supponeres at vcere o naar findes felgende Integral:

X Sin. i(a-P)1 4- Sin. 4(«-ß)4 «.] 4- -c. .

Deraf følger:

i) Casu w negativ og = a—zß, det er naar Hastigheden anden gang = o, 

er hele Oscillationsriden

t

Deraf sees at Modstanden, hvis Moment i sidste Kieblik af T defineres 

ved rp Tang, ß Cof w, den vil stedse formindske Oscillationstiderne.
Lll 2 Naar
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Naar den kuns angiver en Fnckionekraft, som her er supponeret, da er 
ß almindelig meget liden, og Formindskelsen i Tiden allsaa ubetydelig, 
men det sees let der kunne være andre Tilfælde.

2) Scettcs ß = o cg a antages af liden Etendue, da kan Buerne selv 

sættes for Sinuserne, og der almindelige Udtryk for Tiden kan da uden 

mærkelig Feil blive folgende:

Derpaa grundes der antagne Udtryk for T Pag. 425.

§• 4.

Vi gaae nu tilbage til Hovedformelen (§. 2), og giore det forst til 
Spergsmaal at finde Værdien for s eller Az. Naar w er negativ, lad da, 
for h = o, to væve zzz a — 3', saa at 3' er Forsinkelsesbuen i der hele Sving. 
3' saavelsom ß ere da ar ansee som bckiendle, og man har til at finde Az eller 

Tang, a folgende TEqvarion:

Tang. 8 — »09. ^cof.

Fra denne TEqvation kan a ei findes uden ved successive Aproximation, men 

desuagtet vil den formodentlig blive den beqvemmeste, saasom alle uendelige 
Rækker, ved hvilke Tang. 8 let kunde udtrykkes, synes i de fleste Tilfælde 

At blive stærk divergerende. Den forste og meget nære Værdie af a kan findes 
independent af denne Formel paa folgende Maade: Vi have sect i næstfore- 
gaaende §, at naar «-o, da er Forsinkelscsbuen fra h == o til h = 

Maxi-
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Maximum ligeflov med Forsinkelsesbuen fra h Maximum til h igien = o. 
Skiendr dette nu ci har Sted for enhver Vardie af 8, synes det dog meget 

rimelig at disse tvende Buer kunne ei i vores Tilfalde ffielle betydelig, fra hin

anden, sardeles naar de i sig erc smaa. Jeg ffal derfor antage Forsinkelfts- 
buen fra h zzz o til h Maximum = 3 og = 2Z. Ved da at differentiere 

'TEqvationen for lri §. e, haves:

Sin. (y4-ß—-3) zzz Tang. aCof. (x — ß—x') 
eTang. —g)

Den samme giver for h — O, naar oo negativ:

Cof. — Cof. (g---ß---
eTang. L (2Ä —2^)»

Fra disse tvende 2Eqvarioner haves:

- C°r- (—ß-o) Cof.

ZZZ ■H^CoC. 2(-L —ä) 4*  Cof. 2(84,ß-~^)J
= j[i 4- Cof. 2(ä—3)] — Sin. («4-ß—S)2;

&a-(^ S) — Cof (---S), og derfra ’ 

q^ang. g __ ____ -__ §ln- Cß— ______
± ang. 8 — Cof. cot (ß - Z/

8 bestemmes saaledes ved folgende tvende 2Eqvationer:

Tang. 8

Tang. 8

Sm. Q—ß)  1 hvor A er Halvdelen af
Cof.(5 —Øj-Cof.^-}) I ’

i r Cof. (ra_g) —,) -i I den observer,-Forsia- 
2(« —Z) -9* LCof. (^4-/3 —2?4<»)J J kelsesbue.

Den sidste af disse Wgvanoner syldestgiort giver den sande Vcerdie af a og 

Tang. 8.

ru s §. 5-
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§. 5-

Naar «. er liden, kan man og bruge felgende Fremgangsmaade. Hoved- 
formckn (§. 2) var

= C°r- L —D) — Cof. (« —8 —ß) . e—A(=t-«") 

zzz. Cof. (A—-8—-/3) — Cof. (sr—8— /3)
X e~— -/3) — (« —«—ff))^

Nu er e~JA —«—/3) — (w—/3)) == e—-A'(Sin. (#—3—ff) — Sin. («—.s—ff))

—A'fSin. <«—ff—*)*  — Sin- (u—z—ßy A
Xe 6 X rc.

Af denne Rcekke tages kun det ferste Led, da d. felgende maae fficlle lidet fra i. 

e A (S1IL (ar "«"ff) — Sm. («--«--ff)) = r_[a(Sin. (ct—8—/3)—Sin. (cd—8—/3)) 

4« — X 2C.]

Tages nu af denne kuns de tvende ferste Lede, hvilket faa meget bedre gaaer 
an, fom dette formindsker e~"AX«”®), da derimod forrige Bortkastning for

merede samme, faa haves:

ilrrnllrx■ Oof. («—8—/3) — Cof. («—8—/3) Å Cof. («•—8—/3) 

X [Sin. («—8—/3) —, Sin. (&j—8—-/3)]*

Lad Cof. (<Å—8—/3) Tang, 8 vcere — Tang. 8, saa saaeS

= CoE (S*L))  - Cof 34««)).

Denne ^Eqvation bliver saaledes noget ncrr den simpleste muelig, og gicrlder 
egentlig kuns for smaa Vcerdier afVi gaae til Slutningerne fra samme.
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§- 6.

h vil blive Maximum naar æ = ß^y*-*«;  for'negativ vil derimod 

h blive o naar 8 = a, a —0 —y;

altsaa naar æ = a — 2(ß4a* é).

Hele Forsinkningsbuen er altsaa her det Dobbelte af Forsinkningsbuen til h 

Maximum. Denne Egenskab har derfor fornemmelig Sled for smaa Op- 
leftningsbuer. Det er klart Instrumenter giver Vcrrdien for 2(34«-^ 

og da ø maae forhcr voere bekiendt, haves Vcrrdien af 8 — 8. Som nu videre 

haves = Cof (c&—8—0), faa kan a fra disse tvende Data sindes.

I Hensigt til Oscillationstiden, vil, som let sees, den i §. 3 fundne 
Wqvalion endnu gieelde, naar blot enkelte Constanter forandres. Er t Tiden
af en heel Oscillation, haves altsaa:

™ Sin. Z(«—(0 4« 2c.J,

S outer man 0 er i denne = o, sammenligner derpaa med den analoge 

Mqvation §.3, og antager saavel de drivende Krcefrer som og Forsinkelses
buerne 0 og (8 — 8) ligestore, saa vil der klart sees ar Krcrfterne, der afhcenge 

af O.vadraren af Hastigheden, ei som hine tendere ril at forkorte Oscillations
tiden, men tverlimod snarere forlange den; thi da 8 er mindre end a, er 

altid fierce end 1, da derimod i hiin Udtryk Cof. 0 eller Cof. (8 — 8) 

er stedse mindre end i.

§- 7-

TEqvarionen i §. 2 samt de i §. 4, 5, 6 derfra udledte kunne ligefrem 

anvendes til er Skibs Svingninger, disse ffee om en Tyngdcaxel eller om en
hver
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hver anden Axel. Man behover blot at erindre, den almindelige Vcrrdie for 
N er^- taget i Hensigt til Axlen hvorom Svinget ffeer. Men det er hoist 

rimelig al Vanders og Luftens Modstand mod et Skibs Svingninger dependere 

ei alene af Qvadratcn af Svingningshastigheden, men og af denne enkelt. 
En altnindcligere Theorie vil altfaa formodentlig, udkrcrves. Dette vcere som 

del vil, saa maae det forste Neqvisitum vare at de ungefcere Vardier af Sving
ningstider og Buer, af Tyngselspunctets Situation, af de modstaaende Krcrf- 
ters Hovedvirkninger og Egenffaber o. s. v. erholdes. Uden disse Data vil 
61 brugbar Theorie vcrre hoist vanffelig, om ei umuelig, og dertil er det at 
de foreflagne Instrumenter ffulle bidrage, dersom den med samme intenderede 
hensigt er nogenledes opnaaet.




