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FÖRETAL.

AF et Academlfkt lärdoms prof lärer den benägne
Läfaren wäi med rätta fram för alt fordra at det
fnal innehålla rena och tydeligen befKrefna Sannin-
gar j och om än ämnet icke fKuile tillåta en full
läkerhet, at hwad fom til des farmolikhets ftyrKa

i fådant fall anföres, på goda firåi må grundas. Derjämte
fnal wäl ock et lärdoms prof utmärka hos uphofsmannen
en förwärfwad ftörre fiuckiighet at utreda wärdiga ämnen,
än fom kan falla på dem, hwilkas finnen äro oöfwade, Sant
är det, at nya opfinningar ej kunna ofta förmodas uti dert
lärda werlden, fom redan hunnit til en få wacker ålder;
men juft derföre är icke allenaft det fKäiigt, at ingen ma
uti defte uplyfta tider tilläggas namn af lärdom, fom icke
lärt mera än en olärd, utan ock at de fom kunna gifwa
den lärda werlden ljus uti någon okänd eller mörk fak deri-
genom winna en färdeles heder. Desutom är hvart och et
lärdoms prof underkaftadt et öde med fielfwa wetenfKapen
hwartil det hörer, få at hwad fom den ena ti-
den är i allmänhetens fmak och tycke, det blir en annan
gång ringa eller för intet achtadt. Huru jag nu gjort et
mer eller mindre lyckligt wahl af de flere ämnen, fom kun-
nat wid detta tilfälle framgifwas , det ftår hos den gunfti-
ge Låfaren, hwar och en efter fitt begrep och fin benägen-
het, at döma om» Efter mitt tycke är laken wärd at be-
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trachtas, hälft fom hon många lärda män längft för detta
fyflofaft, men ännu icke kommit hos dem til enhälligt flut.
Matbemaeici äro fällan, i anfeende til andre lärde, med
hwarandra af olika tankar, i fynnerhet uti Matbefi pura,
och då det någon gång händer, plägar twiften icke länge
wara. Ämnet hwarom jag korteligen wil handla, är det
Mecbanijka häftyget Wiggen eller Kilen, fom tjenar til at
med en ringa macht öfwerwinna ftora krafter, til ex. At
klyfwa flockar, ftenar, &c, eller ock efter omftändigheter-
ne, at behändigt ihopkrama och klämma ftyfwa obendiga
kroppar, med mera. Detta häftyg, få wäl föm de öfrige,
är at anfes fåfom hörande til Matbefis pura, få wida frågan
om des egenfaaper och wärkan kan förklaras af wiggens
natur och befKrifning, föreftäld fåfom en geometrifk kropp;
men til pbyfiquen hörer det, då frågan desutom innehåller
något, fom egenteligen tilkommer naturliga kroppar, >il ejr-

empel, zt det äger en gifwen tyngd, ojämna fuperficies-,
igenom gnidning fafter fig wid de kroppar fom det rörer,
förlorar fin rätta figur igenom hoptryckning, med m ra, fom
af hwarjehanda naturliga kroppars lynnen och mer eller
mindre utrönta färfKilta egenfKaper härwid kan komma t
öfwerwägande. Nu wore ej underligif, om de lärde wo-
re af olika tankar endaft i det fenare. affeendet, ty natu-
ren är et outösligit haf, fom ej upwäller fina foatter på en
gång, utan det är den minfta delen fom mennifKorna med
al fin möda och granfnning hidntils kunnat ur des djup
upmeta; hwaraf följer, at man om det öfriga är uti mör-
ker och fölgachteligen af olika giffningar. Men det är be-
fynneriigic at twiften angår förnämligaft det förra ämnet,
och har wärkeligen lagt hindar i wägen för det fenare, til
märkelig frada för wetenfKapen, i fynnerhet uti det i Me-
tbaniken mycket betydande Capitel om Fritfion eller kroppar-
nas gnidning» Det wore widlöftigt at utföra biftorien af
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detta ämne med alla fina omfländigheter; clérföre wll jtfgc
allenaft korteligen nämna få mycket, fom til mitt ända-
mål lärer gjöra tilfylieft. ARISTOTELES har redan i.
fin tid handlat om Wiggen uti fina quaeflionet Mecbanitae,
och welat förklara des kraftiga wärkan, igenom twänne
häfftänger, dem han inbillat fig fnola finnas en på hwar-
dera fidan af Wiggen,- motftåndet, hwilket liKafom en laft
med deffe häfftänger fxal cfwerwinnas, har han tykt mö-
ta fmaländan eller ytterfta fpetfen af Wiggen; hwilopunöer-
ne eller bypomocblta, där den klufna kroppen bänder emot
piggens fidor; och ftället där kraften, fom drifwer Wig-
gen, gjör fin wärkan på häfftången, fnulle wara uti kan-
ten af Wiggens tjockända. GVIDUS ÜBALDUS i»
Ltbro Metbatitorum af år i?77» gjör ett med ARISTOTE-
LES deruti, at Wiggens bägge fidor må anfees fom häf-
flänger, men med den frulnad, at desfe hafwa et gemen»
famt hypomochlium uti Wiggens fpets eller ägg, och at la-
ften, fom fKal häfwas, beftår uti det motftånd, fom den.
klufna kroppen öfwar på wiggens fidor. Denna mening
har ock MARINUS MERSENNUS uti fine pbaenomenip
Metbamcls lämnat fitt bifall. BERNARDINUS BALDUS
Uti fine Exercis, in Mecban. Arifiotel. problem, fom utkommit
år i62T. förKaftar både ARISOTELIS ock ÜBALDI me-
ning bland annat derföre , at fom Wiggens fpets ofta icke
hinner til botn uri klyftan, fåfom ker då et träd fprickei
längre än Wiggen kommer åt, få wore orimmeligit, at
en få belägen Wiggens fpets fKal något wärka til klyf-
ning. Sedan BALDUS altfå ogillat de uti Wiggens fido*.
inbillade häfftänger, förmenar han fig hitta på er. bättre
förklaring af Wiggens wärkan, ity han omtalar, huru env
hvasfNal med fin udd, Getingen med fin gadd, Knifwen.
och Wärjan med fit fttarpa ägg, utan fwårighet tränga fig
in, flicka, fkära och klyfwa fammanhängande' kroppar»
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Men fom AuUor utan twifwel märkt, huru en fådan för-
klaring icke gjör faken klarare än hon war förut; få
medgifwer han åter, at ehuruwäl häfftången icke finner
rum på fielfwa Wiggen, få förekommer han likwål under
fielfwa klyfningen uti kroppens klufna delar. Denna fidfta
idée är icke ogrundad; och om man ej fer efter namnet
af häfftång, utan på fielfwa faken, få lärer det finnas,
at Herr VARIGNON på famma idée grundat, det han u-
ti 39. Tbeor. af fin Nouvelle Mecan^que af år 172f. Tom. 11,
Jeil. Vill. om Wiggen anförer. IOH. de GVEVARA uti
Comment. in Arifi. Mecban. af år 1627. gjör fig mera möda
med ARISTOTELIS förfwar, än med fanninoens utle-
tande; och då han ej Kan förlägga BALDI QuMj fluter
han faken dermed, at de kunna hafwa rätt bägge twå,
Utur få förwirrade omftändigheter hafwa månge Mechanid
fökt at på åtfKilligt annat iätt och med tilhjelp af andra
Mecbanifka principier fig utreda ; i fynnerhet har det u-
ri Micaniquen bekante planum inclinatum här til blifwit nytt-
jat. Efter WARIGNONS berattelfe fKal CARTESIUS
wara den förfta, fom utan affeende til andre häftyg, uti
fin Mechanik feärfKådat Wiggen för fig fielf; men fom
jag ej haft tilfälle at läfa bemalte bok, få kan jag der-
öfwer ej yttra mig, Jefuiten PAULUS CASATUS har
år 16^4. i korthet författat en Mechanik, den han federme-
ra widlöftigare utfört, fom år 1684. finnes wara utkom-
men af : trycker. En annan Jefuie CASPAR SCHOTT,
har år i6s%. låtit trycka 3die och 4de delen af fin Magi.t
Univerfalis Nat. & Art. dem han på öfwerängelen Micbaelis
dag famma år formligen dedicerat fin egen fKydsängel. U-
ti Lib. 11. part. 111. beropar han fig på CASATI Mecha.
nik uti manufcnpt, hwad Wiggen angår. Uti 7de boken
af fin Mechanik handlar CASATUS om Wiggen, och be-
wifar tydeligen, huru det icke går an at på famma fatt

fom
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fomARISTOTELES eller ÜBALDUS, inbilla l7g häfftän-
ger uppå Wiggens fidor 5 Han förmenar, at alt betraktan-
de af häfftången fKal wara förgäfwes; Han tager fig före
at utreda faken på et annat fatt, neml. han lämpar hit den
ifrån längre tider tilbaka bekanta och uti Mecbaniken öf-
wer alt rådande grundfatfen, at när en tyngd eller laft
med något häftyg fnal hållas i jämnwigt, få fordras dertil
en mindre kraft än tyngden är, i famma proportion, fom, i
anfeende til Machinens befKaffenhet, tyngden kan röras med
mindre häftighet än den häftigheten, hwarmed rummet, där
kraften appliceras, wiker undan för kraften. AuSor bemö-
dar fig nu altfå at förklara Wiggens wärkan igenom jäm-
förelfe emellan den häftighet, hwarmed Wiggen går in u»
ti det fom klyfwes, och den häftighet, hwarmed den emot
Wiggen bändande klufna kroppen wiker undan j men af
deruti icke lyckligare än månge andra, fom efter honom
uppå famma grund bygt oriktiga ilutfatfer, ibland hwilka
äro följande lärde män, nemligen 10. WALLIS uti Mecban.
part. 111. fom utkommit är 167T. JO. KEILL uti fin lntrod.
ad veram Pbyficam af 1701, Lett. X. Tbeor. XV. CHRIST.
WOLFF i Etern. Matb. univers. Tom. 2. Metban. cap. XV.
§. 86y. M. TRIEWALD uti fin nya naturkunnighet, fette
företÄsn. §, 187. DESAGULIERS uti Court de phyfique Ex*
perim. Tom. 1. Lecon, 111. §, j2. PETR. van MUSCHEN-
BROEK i lnltdn. til Naturkunnighet, c. VM. '§. 316. B.
MARTIN uti Philofophia Britannica, Letlure 111. mcd fle-
re. Hrr. DESAGULIERS och TRIEWALD hafwa ock
arbetat derpå, at mcd anftälte experimenter beftyrka fin
fats; til hwilken ända de låtit förfärdiga konftigt ihopfatte
Machiner, hwaruti Wiggens hwafshet uti gradtal, kraften
fom honom framtrycker, få wäl fom' den kraft, hwilken
gjör Wiggen motftånd, uti Lispundtal blifwit afmätte;
men ehuru de faledes anwändt både möda ock fptculation
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flft'"'"i def nb'gkfte utröna faken, har dock eafks parti*
Sularis experimenti, famt förut fattad mening om häftig*
heterne bragt dem at gjöra allmännare flut än faken
tål, I mediertid hafwa dock funnits de, fom undérftöd-
de af ren theork- budit til at gifwa faken drt rätta ljus,
men huru tilräckeligit det warit, kan nogfamt flutas deraf ,
at få månge wittre män ej låtit fig'deraf ledas, utan faft
heller ännu dageligen förena fig med CASATUS och de
öfrige. Om mitt wifsord gälde, foulle jag wifferligen haf-
wa all mötW ofpard, a t-med ihopfamlade loford utdra Herr
VARIGNONS ftora förtjenfter, fom äfwen fträcka fig til
detta ämne,/ M?n;nu åligger-mig blott at i korthet nämna,;
bur iiTöm h<ari, uti förbemälte Nouvelle Mecanique icke nö-
jer fig med at efter warlligheten betraehra enkla och dubb-
fa Wiggar drifne-af en kraft, fom wärkar winkelrätt emot
tjockändans Mtk och jämna bryne -{plana fuperficies) uraff
hän händtérår faken mera "widfträkr, och ponerar- Wig'g'ens
fidor ölikä 5 länga!, dtifkraftsn,; ftyrder '"frtiru fom hä-lft. fä t
anfeende tiltjockändän-, fom klyffany bchdet^alt, antingen
Wiggen öpfyller-remnan eller icke ' Huru derta til en del
är afhandladt och grundeligen utfördt. derom kan iäfas det
ggde Tbcoremet -med des Coroltarkr uti förr åberopade röm#

Men under det AuSor uti nåfta Stholium, befinnar:at kröp*
par.,'fådaneTom de finnas i'Naturen, icke'kunna tangera,.
än minder, trycka^ emot hwarandfa^ blott 'uti eh odelbar
pund eller ien linie utan bredd, fåfom uti Matbewatilka
idéer det kan poneras, utan de faft häller ■ undergå ert
(ammantryckning,, och. altid råka hwarandra uti hela fläc-
Kar ftörre eller mindres; få har.l händt, at Auclor, igenom
mifstag på- en wifs kraft, til intet gj»i"dt och förlorat det
förnämfta. afhela ån artiga .fpetulation, hettAigen den Ca*
[u_t, då Wiggen I icke- fyller itlyftan in i botn. G. 1. '«GR AVESA NDE S förtjenfter uti-.Pbyficn -Matbematiea äro-
-3i c v-. fténe
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ftörre, å'n ät jag behöfwer berömma dem. Uti företalet til
fin IntroduQio ad philofophiam NeWtcn. edit. 3. 1742. näm-
ner han om den forgfällighet han haft at ändra och bättra
Macbinerna fil det experiment, fom DESAGULIERS och
TRIEWALD äfwen anftält; och i den delen har han
warit achtfammare än de. Han har ock färfiult band-
lat om träklyfning, famt deröfwer af Mecba-*
nifka grunder med Geometriens tilbjelp utarbetat et ange-
nämt och wackert raifenntment , fom kan läfas Libr.
3, c, XIV, Sch, 1, Nu ftår det wäl uti hwars och ens fri-
het at jemföra Wiggens kraft anting.n med hela eller half-
wa motftåndets ftyrka, eller ock med hwilken gifwen del
deraf fom hälft; men då, under et falfat faen, halfwa ftyr-
kan gifwes ut för den hela, få begås et fel, fom ej kart-
gillas. Häruti har denne wärde AuUor i fitt raijonnement
förfedt, fi^i men for öfrigf k.m jag icke annat än. faatrö
hans expliiation högre än alla de andras. Uti förbemäke
företal berättar Auilor , at DE /<* HiRE i fin Meebanik äf-
wen fom VARIGNON faal anwändr en befynheflig flit at
Utforfaa denna fak; men hwad DE la HIRE härutinnan
gjort, har jag icke haft tilfälle at fe, Öfwer detta ämne
har den ftore NEWTON fig utlåtit uti Sclrolium efter fe-
ges rnotus i hans Pbltof. N*tur. Prinäpia Mathem, faiedes;
vFlres quibus cunetts urget partes duas ligni fijfi funt' ad vim

in cuneum, st progreffus cunei fecundum determinatio-
y,tionem vis a mallco in ipfum impreffse, ad velocitatem r quat
partes ligni cedunt cuneo r fecundum lineas faciebus cunei
xtferpeniicularei. Detta är i f\<^ fielft owederfägeligit, och
härrörer'af fämma'gamla grundfats, fom förut är förmält, at
CASATUS och de flere til detta ämne Welat lämp-a; men-
fom NEWTON i:ke widare utfört faken, få bar fådant
kke kunnat hindra Hrr.

'

THÖM'. Le SEUR.ocb FRANC.
|ÄCQUIERj. alt, äfwen fem de andre gforr, häraf :ud fine
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Commentarlis draga et orichtigt flut, få lydande: Quoniam
igitur cuneus agens fecundum tineim bafi ipfius perpend cularem,
totam fuam ahitudinem periurrie, dum partes ligni tota bafit
cunei tatitudine afe invicem removentur, eric {in cafu aequi-
librii) vis cunei ad ligut refiflentiam , ut cunei altitudo ad
latitudinem ipfius bafis. Den djupfinnige Herr COLIN
MACLAURIN har uti fin account of Sir lfaat NeXvtotfs Phi*
lofophical Discoveries Book 11. cbap. 3, §. 21. ganfaa häftigt
gådt öfwer faken, och hwad han anfört, rörer endaft den
Cafus,' då Wiggen fyller klyftan, eller då Wiggens och
klyftans fidor falla in på hwarandra. Höfiigheten förbju-
der mig at nämna någre flere nyare Autlorer, åt hwilkas
förklaring jag icKe nöjes; hwarföre, och fom Potentiae Me*
tbanicae icke äro flere än Matbcmatici wä! må hinna at dem
alla förftå och förklara; jag fiuteligen fmickrar mig med
det hopp, at mitt företagande icke lärer ogunftigt optagas»

DEF I NIT 10. I.
Hwar man wet hurudan faapnad en Wigg har; der-

före må jag allenaft korteligen nämna, at då en Wiggs tre-
kantiga fida ABC Fig. I, har en rätt winkel i B, kallas
han Enkel Wigg; men om Wiggens trekantiga fida är en
likbent triangel ACK, hwaruti är AC~KC, kallas han i an-
feende til den enkla, en Dubbet Wigg; Och då uti hwarderä
af deffe wiggar, winkelen C föreftäiler Wiggens Agg eller
fpets, kallas linien CB, fom är rätrwinklig emot linien AK;
Wiggens l*"gd; men linien AB, fom uti den förra, joch lini-
en AK, fom i den fenare händelfen, föreftäiler ryggen eller
tjockändan, kallas IViggem Bafis; äfwen fom Linieme AC
eller XC Wiggens fidor.

Scholion,
Herrar LE SEUR och JACQUIER, famt månge an-

dre
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dre med dem, kalla linien BC altitudo cunei eller Wiggens
högd.

Definitio 11.
Styrkan (intenftas) af en kraft, hwarmed hon wär-

kar uti fin egen ftyrlinie {direßio) kadar jag abfolut -} men
den ftyrka hon anwänder at wärka, uti någon annan ftyr-
linie, kallar jag retativ.

Dffinit, III»
En kraft, fom appliceras winkelrätt emot Wiggens

bafis, til at hålla honom i jämnwigt med den kraft, fom
fpänner emot Wiggens fidor och will klämma honom til-
baka utur klyftan, kallar jag Wiggens kraft.

Lemma I.
Om en gifwen rått linie ED Fig. 2. föreftåfj-

ler en kraft, i anfeende til des ftyrka och ftyrli-
nie,, få kunna i ftåliet för denna ,kraften altid an-
tagas twenne andra krafter, hwilka på lika fått
föteftållas med de rata linierne EF och FD, uti
en triangel hurudan fom hälft EFDj och twert
■öm.

L EMMA 2.
Om en kropp trycker uti en punft emot en

annan kropps jämna bryne, (ftrperficies ccqua); få
uthärdar den tryckta hroppen icke den tr) ekandes
abfoluta ftyrka, få framt ej des ftyrlinie år win-
kelråct emot den tryckta fuperfkies.

Lät X 1 Fig. 3. wara dtn tryckta jämna (uperfieiet
hwaremot kraften ED trycker uti punden D. Om nu ED
icke förut är winkelrätt emot bemalte fuperj.cies, uti pun-
den D, få lät linien DF wara fadan. Drag räta linien EF pa-
raiiel med fuperfties uti D, tils hon rakar DF uti F; fa kan i

B ftal-
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ftället för kraften ED antagas de twenne krafter EF och FD
Lem. I. Men kraften EF ftyres jämt ut efter fuperficies uti D,
och kan altfå icke deremot wärka, hwarföre famma fuperficies
icke heller har at uthärda någon tryckning deraf; och fölg-
achteligen uthärdar den tryckta kroppen icke den tryckandes
ébfoluta ftyrka ED, utan allenaft den relativa FD, fom är
yfinkelrätt emot den tryckta fuperficies, Defin %

Lemma 111.
Om en kropp, hwars delar icke åro ftyfwa-

re, ån at de undergå någon hoptryckning, uti
en gifwen ftyrlinie trycker emot en annan kropps
plana oböjeliga bryne (piperficies plana infiexibilis^;
få uthärdar icke den tryckta kroppen den tryckan-
des abfoluta ityrka, få framt icke des ftyrlinie år
winkelrått emot den tryckta fuperficies.

Utaf näftforegående Lemma kan detta tydeligen fKön-
|as> ty ehuruwäl kroppen fom trycker uti linien ED låter
fig något hoptryckas wid punftum tomalivs uti D, hwa-
reft han altfå uti en fläck faller in med den jämna oböje-
liga fuperficies XI , få kan deraf dock ej härflyta någon ny
wartoan uppå bemäke fuperfides, få wida tryckningens ftyr-
linie ED, fet hyf, igenom denna hoptryckning icke ändras.

Detta kan ock fålunda bewifas:
Lät kroppen fom uti ftyrlinien ED trycker emot en

annan kropp, hwars fuperficies är planen XI, igenom de-
larnas hoptryckning hafwa blifwit platt på ändan, få at

funttum eontaftus efter fulländad fammantryckning för-
wandlar fig i en plan fläck, hwilkens diameter må wara
QR. Lät nu wara at kraften ED förmår flytta planen XI;
fa fager jag at famma plan under påftående rörelfe förblif-
wer parallel mcd fig fielf; och at rörelfen fner uti en ftyr-
linie-', fom til planen är winkelräct. Ty om planen under

fia
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fin flyttning wrides utur fitus ptrMletus, få måfte något,
fom icke hörer til conditionet quaeftionis wålla, at den tryck-
ta kroppen heller wiker undan pä den ena än på den an»
dra fidan; hwilket altfå här ej får poneras. Och om pla»
nen icke röres uti en winkelrätt ftyrlinie, få fKer det
af den orfak, at den tryckande kroppen med fin platta
tontaflus har fäft fig wid planen, och åker honom fram
uti fin fneda ftyrlinie, hwilket ftrider emor bypothefis ; ty
den tryckta kropptns fuperficies är en oböjelig plan, och
fölgachttligen glatt och hal, hwarwid den tryckande krop-
pen icke kan fig fäfta. Förläng linien ED til d, och drag igenom
den linie x\par,itlel med XI. Förläng ledan den winkelrätta lini-
en FD tiis hon råkar xi uti K. Alfaär linien xi på ömfe fi-
dor om d, uti g och r, få at der blir QD ZX qd, och
RD —rd. Af det fom redan är bewift följer, at då den
tryckande kroppen med fin pund D hunnit fram til pun-
den d, få har ock diametern af fläcken QR hunnit til gr;
men punden D hörande til planen X I har hunnit til pun-
den K. Häraf är altfå klart, at den tryckta kroppens
plana fuperficies är flyttad icke med kraftens ED abfoluta
ftyrka utföre linien Dd, utan med den relativa DF utföre
linien DX, och fölgachteligen at kroppen, fom wäl uti
en fläck eller del af fin plan-fida undergår en annan>
kropps tryckning, men ej wänder famma fida winkelrätt e-
mot tryck-kraftens ftyrlinie, icke uthärdar des hela ab~
(etuta ftyrka,.

PROB l E M E I,

Om en enkel Wigg, fom med rm längd tan»
gerar en orörlig plan, tränges emellan planen, och
en wid planen fäft fpenftig kropp, fom in wid

B 2 Wig-
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Wiggens ägg loffas lifrån planen; at finna förhål-
landet emellan Wiggens kraft, och den lållade
kroppens abfoluta ftyfhet»

Lät GH wara en orörlig plan; XIS en enkel W.igg,
med längden SI uppå planen GH ftucken inunder krop-
pen IDTLH, fom wid Wiggens ägg 1 losfnar från pla-
nen GH, och i anfeende til fin ftyfiiet trycker emot Wig-
gens fida DL

Wiggens kraft må kallas K, och motftåndets eller
den loffade kroppens abfoluta ftyfnet R,

Förft är at märka, at kroppen i kraft af fin ftyfhet
wärkar winkelrätt emot linien DI, eller fin egen opfpruck-
na räta fida; ty om man inbillar fig at Wiggen en li-
ten mohn flyttas tilbaka , fä är klart at den fpänftjgt
kroppen följer efter Wiggen, och med fin pund D alt-
jämt trycker emot Wiggens fida, då det händer, at linien
DI röres om punden I likafom en ractius circuu om fitt
centrum. Häraf följer at ftyfhetens ftyrlinie är winkelrätt
emot linien DL

Sedan drag opp linien DF winkelrätt emot linien DI,
få följer af hwad redan är bewiit, af DF kan förefiälla
kroppens motftånds abfoluta ftyrka ; Defln, 2,

Widare uplös kraften DF uti fwenne andra krafter
Fr och Dr, Lemma 1, af hwilUa den förra är winkelrätt e-
itnot planen Gli, och blir nu utan wärkan, ty hon förlo-
ras emot famma orörliga plan; men den fednare Dr, fom
är ftrattet med planen HG år en ftyfhetens relativa ftyrka,
hwarmed Wiggen föres eller klämmes tilbaka un,lan de*
ftyfwa fpennande kroppen, få framt icke en annan likt
ftor och twärt däremoc wärkande kraft, fom ju kallad
K, håller Wiggen i jämnwigtt

Af alt detta följer den proportion K: R~Dr: DF —
KS: XI.

C OR O t'
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CoROLLAR, I, Fig. f.

Om man nu på andra fidan om planen GH, ponerar
en annan lika fådan enkel Wigg, xSi, uti aldeles lika be-
fKaffenhet med den förra, nemligen ac han år ftucken emel-
lan planen GH, och har derifrån loffat den ftyfwa kroppen
NrhHl, fom är pä alt fatt lik den föira kroppen IDTLH,
få är klart, at då de i denna propofition förekommande eer-
n.er appliceres til den fenare Wiggen, gäller äfwen för ho-
nom den proportion K:R—Sx:xl — SK : XL Summan af
deffe twå Wiggars krafter är 2K, och fumman af de mot-
fpännande abfoluta krafter är 2R. Och det gäller altfå
cm deffe bagge Wiggar <jK : aR \_\___\ Xx : XI -+- xl j eller
K : R =3 KS : XI.

COROLLAR."!!.
Om deffe uti Cor. I.omtalte twå kroppar är ponerat, at

de äro fäfte wid den gemenfamma planen GH 5 fölgakteligert
föreftälla de uti fielfwa wärket en fammanhängande kropp,fom
med deffe wiggar klyfwes, uti twå lika befKaffade delar, långs
efter famma plan GH. Och fom deffe twå enkla Wiggar
drifwas på lika {'An in uti klyftan, famt hålles i jämnwigt
med lika ftore och parallell ftyrde krafter; de äfwen å öm-
£e fidor uthärda lika motftånd af den klufna kroppen; fä
är ljufligit, at de kunna poneras wara fammanfmälte utefter
deras gemenfamma iängd SI, få at de numera utgiöra en
dubbel wigg, Xlx. Def, 1. hwilken dubla Wigg altfå med
kraften aK. applicerat winkelrätt emot wiggens bafis Xx
hålles uti jämwigt med den klufna kroppens emot Wiggens
båda fidor bändande abfoluta krafr aR, då deffe krafter
äro i proportion fIK: 2R = K ! R = Xx;XI -+- xi — \ Xx: Xf.

Coroil. 111.
Är altfå uti en dubbel wigg, fom med äggen hinner

B 3 in
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in til botn af klyftan, Wiggens kraft til den klufna krop-
pens hela abfoluta ftyfhet, fom Wiggens halfwa bafis til
defs ena fida»

Problem. IL Fig. 6.
Om en enkel Wigg DCM, fom med fin längd

CM tangerar en orörlig plan GH, trånges emellan
planen och en wid planen fåll fpånitig kropp ,
ID-TLH'.* fom fpringer lös ifrån planen uti pun-
den I, längre fram än Wiggens ägg G hunnit; at
finna förhållandet emellan Wiggens kraft L, och
den loflade kroppens ftyfhets abfoluta ftyrka R*

Förft påminner man fig här, huru fom det uti prohl. I,
är bewift, at kroppen IDTLH, med fin abfoluta ftyfhet wär-
kar winkelrätt emot den opfpruckna fidans räta längd DI;
derföre må linien DF, fom är winKelrätt emot DI, föteftäl-
la kraften R. Sedan fäll ifrån punften F på linien DC
den winkelrätta linien FA, fom uti A råkar linien DC,
famt uti X linien Dl förlängd, och upiös kraften DF uti
twenne andra krafter FX och XD, Lem. 1 Den ena kraf-
ten, XD wärkar nu uti ftyrlinien Dl, det är, hon. wärkar
på fielfwa den klufna kroppen långs efter defs egen längd
emot den orörliga puncfien I, hwarigenom den kraften alt-
få går förlorad; ty ännu dtter kroppen, per hypetb, faft wid
den orörliga planen uti linien IH.. Den andra kraften FX,
fom är winkelrät emot Wiggens fida DC, uplafes widare
uti twenne krafter Fs och Ks, Lemnta L af hvvilka den e-
na är vinKelrät emot den orörliga planen GH, och blir
derföre til intet giord; men den andra Ks är par al le 1 med:
famma orörliga plan GH, och drifwer Wiggen tilbaka dår-
laiigs efter, få framt icke lian. med en lika. flor och twärt

emoc
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emot wärkande kraft, hålles I jämwigt, hwaraf altfå följer
at kraften L föreftälles igenom linien Xs. Således blir na
L : R a; Ks : DF»

Förläng linien FD, fils hon råkar linien GHuti Z; få
ock linien Fs, tils hon feär linien DI uti o. Så kan lätte-
Jigen märkas, at trianglarne oXF och ZDC fig emellan äro
likwinklige, famt medeift linierne Ks och DM på lika fatt
(fimiliter) fnurne , ock altfå Ks : Fo=DM : ZCV

Widare fäll ifrån punden C, på linien DI den win-
kelrätta linien CQ , och drag igenom Q linien QV parallel
med GH, fils hon fnär linien DZ uti V, få fynes klarli-
gen at Trianglarne oDF och VDQ fig emellan äro lik»
winklige ; och altfå Fo :DF— V Q ( = ZC ):DQ, famt
Ks :DF - DM : DQ =5L 1 R. (Prop. XXII, Libr, V, Eucl.)

CoKOIt.. I.
Pä lika fatt fom uti näft föregående Proportions Corot-

iarier är bewift, enär wiggens ägg räcker in til botn af
klyftan, och omftändigheterna för öfrigir äro lika befKaffa-
de, at Wiggens kraft förhåller fig til den klufna kroppens
obfotuta motfpänning uti en och famma proportion , antingen
Wiggen är Enkel eller Dubbel, få kan det famma äfwen
bewifas,dä den enkla och dubbla Wiggen, hinna lika långt,,
men icke til botn af klyftan. Således gäller det om dera
dubbla wiggen DCN, at defs kraft 2L, förhåller fig til den
klufna kroppens abfoluta ftyfhet 2R , hwarmed han wärkar
på Wiggens bägge fidor,. fåfom Wiggens halfwa bafis DM
til linien DQ.

Cokoll. II»
OmDC tages Vöxfinus totuijå årDM /?>?** afwinkelenDCM,

och DQär eofinuszi winkejen QDC. Nu ärvinKelen QDC halfwa
difftremen emellan Wiggens winkil DCN, och khftans vvinkel

DIN.
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DIN* Och altfå förhåller fig dubbla Wiggens kraft til
den klufna kroppens hela abfoluta ftyfhet, iäfom finus af
wiggens halfwa fpetfiga winkel förhåller fig til c ofinnt af
beraalte halfwa Åifftrtntey -..-r ■;_■

€osoj.i. HL
På naturen af Kroppen fom klyfwes, kommer det an,

hurudan öpning klyftan må hafwa, eller huru lång linien
Ml är i anfeende til klyftans mynning DN. Men då DN,
fom nu äfwen föreftäiler wiggens bafis, uti en gifwen kropps
klyfta är gifwen , är dock Wiggens längd MC odetermi-
nerad, få wida en fpetfigare Wigg går längre in mi klyf-
tan, än en trubbigare, Derföre om man ponerar, at Wia-
gens fida DC fnär winkelen MDI uti twenne lika winklar,
nemligen MDC =CDQ; få blir DM = DQ, och fölgakte-
Jigen fordrar jämnwigten , at Wiggens kraft då kal wara
lika ftor med den klufna kroppens hela abfotuto ftyfhet.
Men är wiggen än mera trubbig , fordrar han en faft ftör-
re kraft, än kroppens hela abfoluta ftyfhet i och för fi-r
fielf är»

Schoiion.
Ehuru det fom nu, om proportion "emellan wiggens kraft

och kropparnas, fom klyfwas, raotftånd, är anfört, på rena
#ch tydeliga feäl grundas; dock fom de lärda om detta
ämne hyft olika tankar, och jag icke wet, at någon för
mig yrkat på denna proportion, få lärer icke wara ur" wä-
gen, at på ef annat fatt ytterligare beftyrka detfamma; til
hwilken ända altfå här tillagges följande

Problem. 111. Fig. 7:
At finna proportion emellan en fpånftig klyf-

tas AEB hela abfoluta ftyrka 2R, hwarmed hon
wil
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wil tilfluta fin öpning > och dubbla Wiggens HCI
deremot fwarande kraft s>L»

Låt twå oböjeliga planer AE och BE, wara rörliga
omkring deras gemenfamma interfeQions linie, fom hår före-
ftälles med punden E. Lät igenom punden E wara dra-
gen en korizontel plan KL. Lät uti K och L på ömfe fidor
om E wara wid den horizantaia planen faftfpikade twenne
lika fKapade och lika ftyfwa flädrar KA och LB, hwilka,
enär intet hinder kommer emellan, med lika ftyrka å ömfe
fidor tilfluta planernas cpning AEB; men då planerne mer
och mer öpnas, med ftörre och ftörre kraft fpänna deremot^
Lät den dubbla Wiggen HCI hafwa med defs ägg C, i
kraft af fin ägande tyngd, trädt fig emellan planerne, och
omfider, fedan wiggen med fin längd MC, uti lodrät dire*
ftion öfwer punden E , funkit et ftycke wäg neder uti
klyftan AEB, ftadnat i jämnwigt , dä planerne under-
ftödde af flädrarnas motfpänning, icke widare wika undan
för wiggens tyngd.

Emedan nu wiggens tyngd wärkar efter defs längd MG,
få är des ftyrlinie lodrät emot Wiggens Balis Dtfin. 3. och
emedan farorna tyngd defs utom häller Wiggen i jämwigC
med planernas hoptryckning, fedan de til en wifs mohn
blifwit klufne, få är famma tyngd wiggens kraft aL. Defin,
111, Drag ifrån planernas ytterfta ändar A och B, linier-
ne AD och BD, den förra winkclrnt til £A och den fena-
re til EB, Det är klart, at fom AE är lika med BE,
och Wiggens längd hänger lodrätt öfwer E; få måfte li-
nierna AD och BD icke allenaft affeara linien MC, uti
en och famma pund D, utan ock wara fig emellan lika,

Afwen iå är klart, at deffe linier AD och BD icke
allenaft i anfeende til deras lika ftorlek, utan ock til deras

C belä-
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belägenhet, kunna nu föreftälla planemes abfoluta krafter.,
fom flädrarna dem meddela, at klämma til wiggen; och der-
före föreftälla de bägge tilfammans hela den kraften 2R,
och hwardera linien föreftäiler halfwa kraften R.

Emedan nu Wiggen ftår i jämwigt med klyftan, få
måfte af Wiggens tyngd härflyta en lika ftor mottryckning
uti famma ftyrlinier, och altfå emot punden B en twärt e-
moc planens BE fpänning wärkande kraft DB» Fäll ifrån
punden D winkelrätt emot wiggens fidor IC och HC li-
nierne DF och DG , hwilka råka planerne,. nemli-
gen BE uti F, och AE uti G. Uplös kraften DB uti
twänne andra krafter BF och DF, af bwitea den förra BF
wärkar långs efter planen BE emot den orörliga punden E,
och blir om intet; då här altfå återftår den andra kraften
DF, fom är winkelrätt emot Wiggens fida IC» På lika
fäet förwandlas här den kraften AD uti en kraft DG,
hwilken är både lika belägen, åt den andra fidan af wiggen,,,
famt lika ftor med DF.

Wiggens hela tyngd, den man kan inbilla dg wara in-
Befliuten uti punden D, och fora af fig fielf wärkar uti lod-
lätta linien. DC,, uppehälles nu igenom twänne deremot
wärkande krafter, fom. härröra af flädrarnas fpänning, nem-
ligen FD och GD. Derföre om igenom punden F dragés
en linie Fo, parallel med GD, fom fkär linien CD uti
punden, o; få utwifar Do wiggens tyngd eller den kraften
aL, Lemma I. Fäll ifrån F winckelrätt på DC den linien
Fr 5 få, emedan DF= Fo, blir Do uti r deIt i twänne li-
ka delar, och altfå föreftäiler linien Dr halfwa tyngden el-
ler den kraften L; hwaraf det blir L:R=Dr :DB.

Deraf at linien DF är winkelrät emot linien IC, fKön-
jes lätteligen, at winkelen DFr är lik winkelen M.CI, el-

ler
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ler halfwa angultu Cunei 4, hwaraf följer, at då DF tages föf
finus totus, är Dr Sinus til winkeln DCL

Likaledes fkönjes af det famma, at winklarna BDF"
och CBF, hwilka hwardera äro winkelens DBC fylnader
til en rätt winkel, äro fig emellan lika. Nu är winkelen
CBF halfwa differcncen emellan Wiggens och klyftans wink-
lar HCI och AEB, och därföre, då DF tages för finus to»
tus, är DB cofintu til bemalte halfwa difference. Altfå föl-
jer häraf, äfwen fom det är förut bewift uti näft föregåen-
de problems coroU. 11. At Wiggens hela kraft aL, förhåller
fig til de klufna planers hela abfoluta motfpänning 2R, få-
fom finus af Wiggens halfwa fpetfiga winkel til cofinus^ af
förbemälte halfwa difference..

CoßOlt,
Då wiggen fyller hela klyftan , är ingen difference e«

mellan wiggens och klyftans winklar, och för bemalte half-
wa difference är lika med intet. Men när en winkel för-
minfitas til defs han förfwinner til intet, få ökas des cofinus
til defs han iluteligen blir förwandlad uti finus totus. Här-
af följer, at då wiggen fyller klyftan, förhåller fig wig-
gens kraft til klyftans hela abfoluta motftånd, fåfom finus af
wiggens halfwa winkel til. finus totus , eller fom wiggens
halfwa bafis til des ena fida, hwilket är förut på annat fatt
bewift uti probl, I. coroli. 111.

Problem. IV*-Fig. 4.
Om en enkel Wigg XSC, med längden SC;

uppå en orörlig plan GH trades emellan planen,
och en kropp, fom med .en gifwen kraft tryekes,
icke allenaft winkelrätt; erriot famma plan,.utan

G % ock
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ode, under det wiggen röres, med'famma" kraft
ligger uppå wiggens fida XC; at finna förhållan-
det emellan Wiggens kraft och kroppens abfolu-
ta tryckning.

Lät planen GH wara borlzontal , och lät kroppen
tryckas af (in ägande tyngd, famt wara fä faapad, at des cen-
trum g/avitatis ftår lodrätt öfwer punSutx contaßus D, der-
uti kroppen ligger på wiggens fida» Drag igenom D en lod-
rått Jinie DE , fä kan DE föreftälla kroppens abfoluta
tyngd, fom nu är den emot planen GH, eller wiggens
längd SC winkelrätt tryckande kroppens abfoluta ftyrka,
den jag kallar R,

Då nu Wiggen åkt fram under kroppen, och krop-
pen kommit arftä öfwer punden D, fordras nödwändigt,
at kroppen förutan Wiggen, måfte hafwa .något annat at
ftödja fig emot, ty eljeft kunde han hwarcken ftiga op på
wiggen, icke heller bli där ftående. Lät den underftöds-
punden wara belägen uti linien DL,

Fäll ifrån E emot wiggens fida XC en winkelrätf
Jinle EA, och drag ut linierne EA och LD tils de råkas u-
ti en pund K.

Uplös kraften ED uti de twenne EK och KD, Lem-
nfå I, Den kraften KD, fom wärkar gcrad emot kroppens
andra orörliga underftöds pund, blir nu omintet. Fäll
ifrån K på linien ED den winkelrätta linien Kr, och
uplös den til Wiggens fida winkelrätta kraften EK,
Widare uti twänne krafter Kr och Er; få blir kraften Er
til intet giord af planens GA oöfwerwinneliga motftånd ;
men kraften Kr är denfamma, fom förer Wiggen tilbaka
umr -klämman, fä framt han icke qwarhålles men annan

lika
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lika ftor roctKraft den jag kallar V. Häraf fynes wara
V : R — Xi :ED»

Lät Wiggens gifna winkel XCS, fom är lika med
KEr kallas a; och winkelen EDL, b; Lät f, betyda finus;'
cof. cofinus ; ST.' finus totus* t. tångens* och rot. cotängens.'
Nu är i den rättwinkliga triangeln KDr dtn liniert K'r":£; J

KD X f-b . .. . __ KD X f.b _a . u———," uti KAD ar AD t= s-T" * cc

adxst
uti EAD den .linien ED _zz. "~ f --' '■ .; Häraf följer omo-:':
der den proportion Kr: ED _______! i. b XLa t ST X f,b —a'
=. VrR» . ■'. ■'■:.,■■■'''

CoROtL» I»
Om ti! Wiggen XC& fogas, en annan dylik enkel, fl

at- deraf blir en dubbel wigg:-och på ömfe fidor ; deraf po-
neres wara lika belägne och lika ftoia naotftåpd-5 få är., be-
wiiligit a fatt, fom wid probl. 1. är utfört, at: .då denna,
dubbla Wiggens kraft nu blir aV , bägge motftåndens ab-
foluta ftyreka-2R, och wiggens halfwa winkef a", gälleV
aV : aR ~ L b. X f. a": ST & f.bZTä,. . . ... ... ". ".

..Coßplt,,. If»,... ....
- Om b', är an-gulus,reftus . eller om kropparne fom fryc--'

ka winkelrätt emet dubbla wiggens längd, då de med wig-"
fkola fniijas ifrån hwarandra, icke hafw.a, utom punfla

tmtdELw på wiggens fidor,, at flöda fig annorftädes, än uti
de-linier fom gro psraUele med wiggens längd SC ; få är
f.b~"-~co(, ajöchf.b—: ST. Fölgakteligenär då aVrsßrr'
f,a:cof.3 —XS.-SC,' tlkr fom dubbla wiggens halfwa bafis til des-
längd. CoROI.I, III»

Om kropparna, fem med' dubbla wiggen likaledes fico-
C 3 Ja
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la feiljas, utom bemalte puncla contafius, hafwa at ftöda
fig mot hwarandra in wid wiggens ägg, eller punden C;
fä faller linien DL in på linien DC, och winkelen b. är
den Winkeln EDC. Då blir f. b — cof. a ; och f.tTZTi
"— ST; famt 2Vi aR — cof. aXf. a : ST3 =? ST :
t,a-+- cot. a.

CoROLL, IV.
Om här är winkelen b— a; få blir f.b — f, a; men

f.b —a ~0. Och då är 2V :aR~ f.a :o, eller fom
en quantitas åatn förhåller fig til intet; hwilket är det fam-
ma , fom en quant>tkt fnuntta til en quantitzs dam; och
fölgakteligen är ingen kraft tilräckelig at i fådant fall rö-
ra fram wiggen,

- PROBL. V. Fig. $.
Om en enkel wigg XCS, med längden SC på

én orörlig horizontal plan GH, trades in under
en fphaerifk. tung kropp LMH, hwiiken fphaera til-
lika har tilfålle at ftödia fig emot en gifwen fned
och tangerad plan HQ; at finna wiggens kraft K.
emot fphaerans tyngd P.

Lät ffbaren tangera wiggens fida uti A, och planen
HQ uti H; fphtrans centrum, är E» Drag en lodrätt li-
nie ED, fom råkar wiggens fida uti D, få kan ED före-
ftälla fpb*rens hela tyngd. Emedan nu fpbarens tyngd wär-
kar i lodratta linier emot planerne, få drag igenom D en
linie DB paraUel med HE , fom faär linien EA uti B; då
kraften ED blir uplöft uti de twenne krafter EB och BD.
Den kraften BD förloras emot den orörliga planen HQ;
men den andra Kraften EB, fedan linien Br är dragen win-
kelrät til ED, blir åter uplöft uti twenne krafter Er och

Br,
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Br, af hwilka den förra lodratta Er förloras emot den o-
rörliga korizontala planen GH, men den fenare barizonuU
kraften Br förer wiggen tilbaka undan för fphartn , få
framt ej en genkraft häller honom i jämnwigt.

Det fynes altfå, at hår är K:P— BR : ED. Kal-
la den enkla wiggens ägg, eller winkelen G~a; Lät
den lodratta linien ED affaära linien QH uti punden u,
och kalla winkelen EuQrrb. Så är klart, at uti Trian-
geln EBD är winkelen BED~a; BDE, fom är winKelens
b fyllnad til en rätt winkel, må kallas p; Winkelen ABD
är—a-n-p. Nu är uti triangeln EBD, ED:EB^r f.a-^. p

ED i>^ f p
rf.p , och EBn ■, - ;"j ; och I triang,. EBr, ST : f.a

*fy2 —)- p

=EBtßr * hwaraf blir Br- -jP - {'t£j±' , och Br;
ST X fa -+- p

ED —f»ax f. p: ST X f.a _+.- p. 23K *„P„

CoROLI. I»
Oro winkelen b poneres förfwinna,- eller at planen:

QH är vertieaf; få blir f. p rr ST, och f.a -* p=.ceLa^
i detta fall är altfå K : Prr f. a: cof.. a, eller, fom en-
kla wiggens bafis til. des längd»

Coroix» II»
Om winkelen b poneres wara en rätt winkel, få är

p— o ; och f.an-p —f. a. Då blir ock K:P — o : ST
Xf.a; det är, wiggen kräfwer aldeles. ingen kraft,, och
kan icke heller oplyfta kulan.-

CoROLt. III»
Om winkelen b. tillika med winkelen a. utgör en rätt

winkel }, få är f.p ~f, a> och f. a _+. p— f» sa » Då
blir
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blir K:P = f- a 2: ST x f,2a= f. a: acof.a, eller fom
den ensla wiggens bafis ti! des dubbla längd. ;

ScHOUO.M I,
r Mitteomftändighetef tillåta mig icKé ati detta ämne wara

widlöftigare; derföre, och på det jag icke må fynas hafwa i före.
talet utan orfak feyl-t någre Außores för felaktigheter, fordrar
billigheten, at jag til et fl ut må deröfwer mig närmare utlåta»
Hwad altfå förft widkomtner Herr VARIGNONS mifstag,
få beftår det der uti, at dian confunderat klyftans abfoluta
och relativa tryckning på wiggens fida, och dymcdelft til
intet giort den Cafus, då wiggen icke fyller klyftan in i
botn. ÅuUor fielf påminner om nödwandigheten deraf ,
at den tryck-kraften, fom wärkar winkelrätt emot wiggens
fida, bör här komma i öfwerwägande: Han erhindrar om
den fiulnaden härwid, at den klufna kroppen, fom bänder
emot wiggens fida, kan anfes antingen fom en hård kropp,
hwilken tangerar wiggen uti en Mathematifk pund, eller
ock fom en kropp , hwilken undergår någon fammantryck-
ning , och tangerar wiggen uti en hel fläck: Han medgif.
wer, at uti bägge deffe fuppofiiioner wärkar en fpänftig
klyfta til at drifwa wiggen tilbaka, men påftår derhos,
at fom den förra fuppofition är blott Mathematifk, och före-
Kommer endaft uti inbillningen, få bör den fenarealtid häl-
las för gällande hos naturliga kroppar» Sedan nu Au£lor
förut uti den förra händelfen, nemligen då conta^us är i
en pund, ftält fin uträkning på den tryck« kraften, fom
är winkelrätt emot klyftans fida, den han fig föreftält få-
fom en plan, räckande ifrån klyftans botn intil ytterfta än-
dan af den klufna delen; få wänder han fig uti den fenare
cafus, då contaUus, igenom klyftans fidas hoptryckning,
blifwit en fläck, til den kraften, fom är tillika winkelrätt
fåwäl emot klyftans, fom wiggens, eller deffas titi tonußu

ägande
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ägande gemenfamma fuperfitles; Han bekänner derhög; ffg
icke hafwa för någon annan orfak ponerat, zttotttaffvs fKul-
le fKe blott i en pund, famt at klyftans tryckning allenaft
wore winkelrät emo? I:lyftans, och ej tillika emot wig-
gens fida , utan endaft derföre, at han wille giöra dem
til wiljes, hwilka för honom hade wärderat wiggens kraft
efter klyftans diup» Således förbyter han, uti tredie delen
af det åberopade fcbollum, klyftans hela fida uti en fläck,
Capen på wiggens fida, hwaruti efter fkedd hoptryckning
det ytterfta af klyftans fida infaller; då det är handgripeli-
|k| huru fom Auclor i ftället för klyftans abfoluta kraft,
fom är winkelrätt emot defs hela fida, tagit des relativa
kraft, fom är winkelrätt emot den hoptrykta platta ändan,
fom är ftridande emot ofwan anförde j:die Lemma.

Schoi» II»
Et annat fel hos dem, fom mäta wiggens kraft, efter

rörelfens haftigheter uti wiggen och motlländet, {obftaculum)
har Herr VARIGNON redan anmärkt; hwilket dock hos
många nyare Autlorer ännu förekommer, beftäende deruti,
at de päftå, at då til ex. et träd klyfwes, eller en mar-
mor- ficifwa, fom [med fin flata fida ligger på en borizon*
tal plan, och med en enkel wigg, hwilken derunder fiickes,
på den ena fidan oplyftas ifrån bemalte plan , feal deffe
ebjlaclers rörelfe wara parallel med wiggens bafis, hwilket
dock wid minfta efterlinnande finnes wara en oriktig [uppo»
fition; ty om bemalte marmor-fiufwa til ex, är klart, at få-
fom hon fupponeres under oplyfrandet wridas omk.irg fin an-
dra kant uti en och famma linie på planen, få måfte hwar
och en pund af den oplyftade kanten röras uti en cirkel-
båge, om hwilken det är orimligit, at han iksl wara pa-
rallel med wiggens bafis, fom är en natbematifk t ian.

Schol. III»
Förutan det fåledes är felat wid direUim af kroppens

D rörel-
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förelfé; fom klyfwes eller med wiggen lyftas, har ock en
willfarelfö blifwit ganfsa allmän, beftående deruti, at då
en dubbal wigg poneres in til bafis wara inflagen, det hål-
jes före, fom I's.ulle, den i rörelfe bragta klufna kroppen rört
lig få långt fty-cke fram, fom wiggens bafis, och at objlaclets
häftighet ,aUfå efter ftorleken af hela bafis bör wärderas.
Häremot är likwål klart, at delarne af et träd, fom klyf-
wes , gifwa fig undan och bögas åt ömfe fidor, få at om
ingendera delen kan med fKäl påftås, at den gådt få läng
wäg fram, fom bafis är. Och ehuru det ändteligen kunde
låta faga fig om bägge de klufna delarne, at de wägftycken
de igenomgåtty tilfammans tagne äro lisa med wiggens ba-
fis, få följer dock ej, at häftigheten derefter bör anfes; ty
clå en rörelfe efter methanifka principier wärderes, bör hwart
och et mobHe anfes efter fm egen enfiuita häftighet, men in-
galunda ekz? någon fumma af flere håftigheter, än detfam-
ma röres med» Det är märkwärdigt, at Herr GEORG
WOLFG. KRAFFT, fedan han i Aäis Petropol. för år 1739,
utarbetat och förbättrat Jbtorien om wiggen T famt deruti
opgifwit den rätta proportion emellan wiggens kraft, och et
klufwit träds motftånd, enär wiggen fyller klyfwan, icke
defto minder uti fina Prale.B. Acad, i» pkyj. partes mecban. af
år 17JI. tagit et fädant här oriktigt mått på de klufna de-
lames häftighet, famt i följe- deraf, twärt emot fin förra rena
tbeork% anfört en oriktig proportion emellan defamma krafter»

SéHOJt, IV.
Hos de famma AuUorer har jag ock funnit et annat nä-

ftan gröfre fel,, i det de fäga- at da wiggen hel och hållen
år jämt inflagen uti träd, eller ftucken under matmor-fiuf-
wan, fkal han hafwa fkridit- få långt fram, fom des. längd
är; ty om wiggen til exempel fyller klyfwan, är klart,
at han wärkeligen fondit fram et få långe ftycke, fom de»

fida,
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/Ida", och fölgakteligea mera än des- längd. Och öm wig-
gen icke fyiler klyftan, har han feridit fram et få långt
ftycke wäg, fom ärhålles, då ifrån den opfpruckna fidans
längd, fubtraberes difiancen emellan wiggens fpets och klyf-
tans botn, hwilketrefiduum äfwen är ftörre än wiggens längd»

ScHOt, V»!
Hwad fom blifwit fagt om Herr GRAVÉSANDE, at

han , uti fit raifonnement om träklyfning, irrat fig om fättet
at föreftälla trädets hela eller halfwa rörelfe 5 få är derwid
tu ting at märka. Förft at då wiggen uti en färdig kiyf-
wa poneres röras en liten mohn längre fram ? förmenar Au-
dor, at klyfwans fidor kunna fKäligen fupponeras röide om-
kring innerfta punden af klyfwan, lika fom radii circuli, då
de öpnas til en litet ftörre winkel än de giord« förut»
Detta kunde äga fin rvktighec.j om klyftan fkulle fprickä op
et kortare ftycke än wiggen kommer efter; men då å-tfkil.
liga wigg,ars krafter uti en gifwen klyfta fkola utforkasj är
det klart, at den gifna klyftans natur icke tål enfådan fup*
fofition, utan fordrar faft heller, at ehuru litet wiggen må
poneras wara mera indrifwen, bör fpruckan medgifwas haf*
wa gådt lika få långt undan, få st klyftans fidor för och
efter en fådan rörelfe äro paraUele. Således fopa el!?r .rö-
ras klyftans fidor icke öfwer fuperficies triangulares, hwilka
tilfammans utgiöra ert parallelogram, fom efter Auflorens me-
ning kal förefiälia trädets hela rörelfe, .utan de fopa- öfwer
twenne fådane paraUelogramer, hwilka, om AuUorem föreftäl»
ning hade någon grund, fölgakteligen borde giöra motftån-
d'ets ftyrka dubbelt ftörre. Eri anrtan bekaffenhet är det
med- klyftans fidors rörelfe,, om man ponerar, at wiggen
fläppes litet tilbaka utur klyftan, då det klufna traders
ftyfwa fidor /luta fig omkring klyftans botn närmare tilfam-
mans,. lika fom radii omkring fit centrum, För det andra giör

Da et få-
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ef fådant betraktande af trianglar eller paraUelogtAmmer, fom
klyftans fidor fara öfwer, ingen ting til faken, utan är hels
den delen af Auffors (]>tcutation aldeles onödig, hwarpå han
icke heller kunnat bygpa någon flutfats; hwadan det ock
händt, at det derwid förelupna fel icke kunnat hindra Au*
floren , at i hufwudfaken träffa farmingen.

Schoi» VI,

Uti alt det fom i föregående probkmer är anfört om
Eräklyfning, fupponeras, at klyftans ändar trycka emot wig-
,gens fidor, eller at wiggen icke är hel och hållen infänkt
"uti klyftan» Men få fnart wiggens bafis är inom klyftan,
giör det intet til faken, antingen wiggen är hwafs eller trub-
big, undantagande hwad af friilion kan härflyta, nemligen
at fom kanterne wid wiggens bafis äro få mycKet karpare,
ju trubbigare wiggen är 5 iä förorfakas deraf en ftörre refi-
ftence emot en trubbigare wigg. Och om man härwid ta-
ger undan det, fom hörer til fricfion, fä förhäller fig wig-
gens Kraft til klyftans abfoiuta motftånd, fåfom wiggens bd-
fis, ware fig des längd ftörre eller mindre, til fumman af
klyftans fidor beräKnade ifrån bemalte bafis, til Klyftans botn.
Denna proportion emellan wiggens Kraft och Klyftans mot-
tryciining har Herr MACLAURIN opgifwit for alla wiggar
i gemen; och det fom wärre är, få utwifar fii Ifwa hans fi*
gur en wigg, fom icxe är mera än til någon del indrefwen

uti klyftan, men fom I'iKwäl fprängt eller öpnat klyftan
et långt ftycice fram för fig»

G. A. Å.
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