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G. L«

På följande blad lämnas dignågra tankar om
luftens förmåga atmedelft blåfors utvidgan-

de lyfta tyngder. Den har förekommit mig få
befynnerlig, at jagtyckt den förtjena någon up~-
märkfamhet-, hvarföre jag ockfå närmare tånkt
på detta åmne. Och emedan jag trott, at därom
förur ej (kulle vara fårdeles mycketfkrifvic, och
at de fkrifter, fom i detta åmne kunde vara ut-
gifna, ej torde hos ofs vara nog allmänna -r få
har jagfmickrat mig med det hopp, at Låfareri
q lårcr ogunftigt uptaga denna enfaldiga af-
handling. At göra ämnet för få mycket flera
begripeligit, har jagmed flit nyttjat få litet Ma-
thematique, fom möjeligit varit. Jag har ock
hälft utgifvit detta arbete pä Svenfka, emedan
jag därigenom trott mig vinna åtflulliga Låfa-
re, hvilka torde äga nog inflgt at kunna döm-
ma om fjelfva faken, faft de ej förftå latin.
Huru vida mina tankar åro grundade, under-
kaftar jag Låfarens ompröfvande, och för öf-

rigit iÖrmodar af defs billighet, at mitt
upfat lårer til detbåfta uttydas.

§. i* Värm



§. r.

_z£ den tryckning, fom luften me-
-1 delft fin fpänftighet utöfvar, kom*

mer intet an på luftens myckenhet » «-
tan pä defs täthet och ftorleken af

den ytan, på hvilken den värkan Detta röjer lig
nogfamt i en utvidgad blåfa; ty om luften inne
i blåfan år lika tåt, och i följe dåraf lika fpån-
ftig» med den yttra luften (a), la (tår den medelft
fin fpånftighet i jåmnvigt emot den yttra luftens
tryckning, faftån myckenheten af. den i biafan

A inae-

(-jjag antager få väl här, fom på alla andra f-älien, bå-
de värman och andra omftändigheter, hvilna hos li-
ka tät luft kunna förorfaka mer eiler mindre fpånftig,
het, for lika, få at defs fpånftighet endaft kommer
sa pä d.fs täthet.



inneflutna luften, år många gångor mindre, ån
myckenheten af den luft, fom utan ifrån trycker
blåfan. Om jag nu ponerar at man har tvånne
blåfor, hvilka bagge hafva en Sph_eri_T_ eller nå-
gon annan likformig figur, och den ena blåfan

F;g.x-A, har dubbelt få ftor diameter, och i följe dår-
af 4 gångor få ftor yta och 8 gåntror få ftor
rymd, fom den andra blåfan B, och luften i dem
båda år lika tåt med åen yttra luften, få år det
klart, at den infpårrade luften fkal i den min-
dre blåfan ftå emot dtn yttra luftens tryckning,
lika vål fom i den ftörre blåfan. Fmedlertid år
likväl i den ftörre blåfan A, 8 gångor få myc-
ken luft fom i den mindre B. Men den yttra luf-
tens tryckning på den ftörre blåfan, år allenaft 4
gångor få ftor fom på den mindre. Ty den yt-
tra luftens tryckningar på deffa blåforna, åro lika
ftarka med tyngderna af vattu - columner af 33
fots högd (0), hvilkas bafer åro lika ftora med deffa
blåfornas ytor, och altfå åro, för deffa colu«
mnernas lika högd, tryckningarna til hvarandra fom
blåfornas ytor, det år, tryckningen på blåfan A
år 4 gångor få ftor fom tryckningen på blåfan B.
Och emedan den infpårrade luften i B, ftår i järn-
vigt emot den yttra luftens tryckning lika vål fom

i A;
*—-— . ■ '
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(/3) Emedan luften, tyngd ibland är ftörre och ib.ancl
mindre, fä kan väl deffa columnemas högd icke altid
vara lika ftor; men man har dock måft antaga en viff
högd, fom i-varken är den ftöifta eller aiinfia.
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i A; /I är det klart, at vårkan af den tryckningi
fom den i B infpårrade luften medelft fin fpän-
ftighet utöfvar,,år., £få ftor fom vårkan af den«
hvilken i luften; i A utöfvar, faft luftmaffan i B år
allenaft | af luftmaffan i A; det år, vårkan af luf-
tens tryckning i 8., år dubbelt få ftor fom vårkan
af defs, tryckning i A, i proportion mot luftmas-sorna i deffa blåfor. Och altfå kommer vårkan
af den 4 tryckning, fom luften medelft fin fpänftig-
het utöfvar, intet an på luftens. myckenhet, utan
pådefsi täthet och ftorleken af ytan, på hvilken
den vårkar.

§. **_.

Låt A och B vara tvånne blåfor, hvilka
åro upblåtte, få at de formera fphaerer eller lik-
formiga fphasroider, eller eljeft hafva lika figur.
Låt diamecern til A heta C, och diametern til B
heta D. Låt ockfå luften i båda blåforna varans-1*
lika tåt, och i följe dåraf lika fpånftig. Då år
det klart, at luftmafforna i dem båda, åro til hvar»
andra fom deras rymder, eller hvilket år det fam-
ma, fom diametremes cuber; men värkan af den
infpårrade luftens tryckning på biåfornas hinnor
eller ytor, (emedan tätheten år den famma,) fom
deila ytornas vidder (§. i*.)» det år, fom diame-
tremas quadrater. Efter nu A år ftörre ån B,
och i tvånne likformiga, men olika ftora folida
figurer, den mindres yta altid år til den (torres
yta, i en ftörre proportion, ån den mindres rymd
til den ftörres rymd; få måfte ock värkan af den

A i in*
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infpårrade luftens tryckning på ytan af 8, vara.
til vår-kan af defs tryckning på ytan af A, i en
ftörre proportion, ån luftmaflan i B har til luft-
maffan i A. Om C år dubbelt få ftor fom D, få
år luftmaflan i B allenaft £ af luftmaffan i A, och
vårkan af den inra luftens tryckning på hinnan
eller ytan af B, ■£ af den vårkan? fom !defs tryck»
ning utöfvar på hinnan eller ytan af A, och 8
blåfor fådana fom B, fkulle jämt hålla uti fig lika
n.ycken luft, fom A enfam. Men vårkan af den
infpårrade luftens tryckning på alla deras hinnor,
fkulle vara dubbelt få tior, fom vårkan af defs
tryckning på bläftäns A hinna. Vore åter D "§■ af
C, få fkulle luftmaffan i B vara -i\ af luftmaflan
i A; men vårkan af den infpårrade luftens tryck-
ning på hinnan af B, af den vårkan, fom defs
tryckning utöfvar på blåfans A hmna, och 2.7
blåfor, fådana fom B, (kulle innehålla i fig lika
mycken luft fom Aenfam. Men vårkan af den infpår-
rade luftens tryckning på deras hinncr,_l.ul!e vara tre
gångor få Hor, fom vårkan af defs cryckning på den
ftora blåfans A hinna, Håraf kan man göra en all-
män regel: at om många fmd blåfor äro fins emel-
lan lika flora, och tilfammans lika rymtiga med en
ftor, och den ftora, få väl fom alla de fmå, äro fd
upblåfta, at de äro likformiga, och luften i dem alla
är lika tät,^ famt i följe af alt detta, luft-majjan i
alla de fmd tilfammans, lika ftor med luftmaffan i
den ftora; fa dr värkan af den inneflutna inftens
tryckning , pa alla de fmd bldforna tiljammans, fA

må/in
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mänga gångor flbrre dn värkan af den hmeflntnaluftens tryckning pä den ftora blåfan*, fom diametern
til den ftora blåfan, dr flbrre än diametern til en afde mindre bldforna*

Låt åter blåforna A och B vara fläka; få kan,
man i det nåruiafte anfe dem för tvånne likformi-
ga cylindrar. Myckenheterna af luft i båda biåforna
måfte da ockfå vara til hvarandra, fom cuberna
af bafernas diametrar. Men om de tillika begyn-
na at biäfas up, få åro i början vårkningarna af
den infpårrad- luftens rryxkningar, fom quadrater-
na af deffa bafers diametrar, och om båda blåfornas
figurer, ehuru de alt mer och mer börja likna den
_pha_T__l_a, åndå altid åro likformiga, få åro altid
vårkningarna af den inneflutna luftens tryckningar
pa biåforna, fom quadraterna af blåfornas diametrar,
men myckenheterna af den inra luften, fom dia-
ir.etiernas cuber, hvilka proportioner ftåndigt haf-
va rum, alt ifrån det blåforna förft begynna at
blåfas up, intil defs de blifva fullkommeligen up-
blåfta. Det kan fåledes, på famma fått, fom i
nåft föregående §, bevifas, at den i flutet af be-
rörde § upgifne regeln har beftänd, få vål ftraxt
ifrån det blåforna begynna blåfas up, fom feder-
tuera under hela tiden upblåsningen påftår.

§. 4.
Emedan hela atmofphaererts tyngd gemenli-

gen råknas lika ftor med tyngden af en vattu-co-
A 3 l-ifiir.
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lumn utaf 33 fots högd, och luftens fpånftighet
nårmaft vid jorden, år lika ftark med luft-tolu-
mnernas tyngd hela atmofphaeren igenom, få följer
tydeligen, at om luften ien blåfar lika tjock
med den yttra luften, få åro tryckningarna af den
inra och yttra luften på blåfans yta lika ftarka;
och då kan luftens tryckning intet förändra blå-
fans figur. Men om luften i blåfan år tätare ån
den yttra luften omkring blåfan, få begynner
blåfan at utvidgas. Låt den yttra luftens täthet
heta a t och den fammanpackade luftens täthet
heta a-*-b t i följe hvaraf b år öfverfkottet, hvar-
med den fammanpackade luftens täthet öfverfkju-
ter den yttra luftens täthet. Då år det klart, at
kraften, fom den infpårrade luften använder at
utvidga blåfan, år lika ftor med tryckningen af
en vattu-column, hvars bafis år lika ftor med
blåfans yta , och hvars högd förhåller fig til ~ j
fot: zzb: a. Håraf följer, at om man har flera
bUfor, hvilka alla innehålla i fig lika tät luft, och
denna luften År tätare än den yttra luften omkring,
hldjorne, fa är den kraften, fom den inneflutna luf-
ten använder at utvidga alla deffa bldfoma . lika.
ftor med tyngden af en vattu "colrnnn, hvars bafts
dr jämlik med fumman af alla bldjornas ytor , ock
byars hbgd är til 33 /.. zz b: a.

§. 5-
Når en' blåfa r flak, få liknar hon mera ca

cylinder j men når hon börjar at blåfas up, få blif-
ver
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ver hon i förftone fom en långlig fphaeroid» och fm
mera hon blifver upblåft, defto närmare kommer
bon til figuren af en fphaer; och når hon blifvit
fullkommeligen upblåft, måfte defs figur blifva fphae-
rifk. Dåraf följer, at når hon i förftone börjar
blåfas up, får man ej anfe defs yta för lika ftor,
fom når hon blifvit fullkommeligen upblåft', och
därigenom, åtminftone i det nårmafte, antagit en
fphserifk figur. I början torde man altfå utan fyn-
neriigit fel kunna anfe blåfans yta för lika ftor
med den kulriga ytan af en råt cylinder, hvar*
högd år lika ftor med den fläka blåfans långd,
och hvars bafis har en peripherie lika ftor med
den fläka blåfans omkrets, eller hvilket år det fam-
ma, man kan anfe den fläka blåfans yta för re_.«
angeln af defs långd och defs omkrets (_»). Når åter
blåfan blifvit fullkommeligen upblåft, kan man an-
fe defs yta, för ytan af den fphaeren, fom denna
blåfan utgör, eller hvilket år lika mycket, re_ran«
geln af denna fphaerens diameter och defs ftörfta
cirkels peripherie rectificerad. Håraf följer klart,
at om vi altid antaga luftens täthet för lika, få
blir ändock vårekan af defs tryckning på blåfans
yta ftörre, ju mera blåfan blifver upblåft, och
aldrafiörft når blåfan hunnit få en fphaerifl- figur.
Men då kan hon ej mera utvidgas, få framt e]

hm

(*) Emedan denna omkrets ej på alla ftällen torde vara
Itna flor, få kunde man taga et medium emellan den Ha-
ka blåfans ftörfta och tninfla om__rets«
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hinnan fkall tagna; och om den år för fvag, och
luften mycket tåt, få kan blåfan blifva fprångd.
Om nu bokftåfverna a och b betyda det famma,
fom i nåft föregående §, få följer tydeligen: at
om man har en hop bldfor , alla lika flora , och de
varda upblåfla få, at luftens täthet, ifrån fbrfta bg-
fiablecket, fom upblajningcn begynnes , tils de blifva
fullkommeligen upblåfla , altid ar lika j la är flyrkun,
hvarmed luften i förftone värkar på blåfornes ytor,
lika ftor med tyngden af en vattu-colttmn, hvars hbgd
dr til 3_. fot _r b:a 3 och hvilkens bafts är lika (hr
med få många, gångor redängeln af en flak blåfatlängd ocb defl omkrets reciificerad, fom enheten mne-
hålles i antalet af blåforna, Och när blåforna blif-
vit fullkommeligen upblåfla., är värkan af luftens tryck-
ning på deras ytor, lika ftor med tyngden af en vat-
tu-cohmn, hvars hbgd är till nfot~b:a, och hvars
bafts är lika ftor med få många gångor reßangeln af
den fph<erens diameter, hvilken en af defa upblåfla
blåforna utgör, och denna fpharens ftbrfta cirkels pe-
ripherie reciificerad, fom enheten innebåUes i bldfor-
tiat antcd*

FJg.a. Låt A3 vara en rad med blåfor, hvilka hån-
ga tilfammans med helt karta , och icke mycket
vida jårn-rör, igenom hvilka luften, når den var-
der fammanpackad, kan gå utur den ena bläfan i
den andra. Lät denna raden af blåfor, vid A
genor» ett rör hafva communication med en i-
haiig metall cylinder G, hviiken vid ändan, fom

år
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år tiårmaft åt A, liknar en afhuggen kon, på det
luften defs lättare må gå ur cylindern i blåforna.
och låt cylindern vara förfedd med en embolus,
fådan fom brukas i luftpumpar, hvilken fullkom-
meligen hindrar den i cylindern inneftångda luf-
ten at trånga fig ut. Låt denna embolus me-
delft et med handtag förfedt ikaft D, kunna fkju-
tas alt in til det ftållet, hvareft cylindern börjar
likna en afhuggen kon , och åter dragas ut til
cylinderns mynning. Låt vid blåfe-radens andra
anda B, vara fåftadt et tåg BF, hvilket löper Öf-
ver blocket E, och vid ändan F år fåftadt uti vig-
ten G. Den ihåliga cylindern G bör innantil va-
ra få rymlig, at emellan embolus, når den år ut-
dragen til cylinderns mynning, och det ftållet, hvart
embolus kan fkjutas in, år ftörre rymd ån fkil-
naden emellan fumman af alla blåfornas rymder,
når de åro fullkommeligen upblåfta, och fumman
af alla blåfornas rymder, når de åro fläka; på det
at når blåforna blifva upblåfta, medelft den ur
cylindern utdrefna luften, luften i blåforna må
blifva tätare, och i följe dåraf fpånftigare ån den
yttra luften. Når man då vil uplyfta vigten G,
få^fkjutes embolus medelft fkaftet D få långt in i
cylindern, fom Ike kan. All den luft, fom förut
fans i det rummet, fom embolus genomlupit, drif-
ves då in i blåforna, undantagande en liten del dåraf,
fom låmnari den afhuggna kon, hvaraf hånd-r at luf-
ten i blåforna blifver tätare, och i följe dåraffpånfti-
gare, ån den var förut. Men luften i bialbrna

B var
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var förut lika tåt. och altfå lika fpånftig, fom
den yttra luften. Den fammanpackade luften i
blåforna år fåledes fpånftigare ån den yttra luf-
ten. Låt den yttra luftens täthet heta a, och den
fammanpackade luftens täthet a~+b; då år b öf-
verfkottet, hvarmed den fammanpackade luftens
täthet Öfverfkjuter den yttra luftens täthet. Efter
nu den fammanpackade luften i blåforna, år mera
fpånftig ån den yttra luften, få bemödar den fig
at utvidga blåforna, och det med en kraft, fom
år lika ftor med tyngden af en vattu-column, hvars
bafis år lika ftor med fumman af alla blåfornas y-
tor, och hvars högd förhåller fig till 33 fot — .»:*
(~. 4.). Men under det embolus fkjutes in i cy-
lindern,-och luften, få vål i cylindern fom i blå-
forna, därigenom blifver. tjockare, få utöfvar den
fammanpackade luften emot embolus et motftånd,
fom år lika ftarkt med tyngden af en vattu-column,
hvars bafis år lika ftor med emboli bafis, och hvars
högd år til 33 fot_=_":_. (§. 4.). Det år dårföre
klart, at den ftyrka, fom den fammanpackade luf-
ten använder at utvidga blåforne, år til defs mot-
ftånd emot embolus, fom fumman af alla blåfor-
nas ytor til emboli bafis. Når nu blåforna blifva
utvidgade, få blifva de ockfå kortare. Men få myc-
ket fom hela blåfe-raden AB genom upblåfningen
blifver kortare, få mycket måfte ockfå fnöret BF
dragas in, och til åfven få ftor högd måfte vigten
G uplyftas, och det med .amma ftyrka, fom den
fammanpackade luften anv änder at upblåfa ocb med

det
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det famma förkorta alla blåforna. Men den Kraf-
ten, fom fl_al användas at fkjuta in embolus i cy-
lindern, och därmed fatta machineni rörelfe, må-
fte nödvändigt öfvervinna den fammanpackade luf-
tens motftånd emot embolus. Styrkan, hvarmed
vigten G lyftas up, år fåledes til motftåndet, fom
bör öfvervinnas af kraften, fom fkjuter in embo-
lus i cylindern, fom fumman af alla b.åfornas ytor
til emboli bafis Om nu vigten Går litet mindre
ån ftyrkan fom fkal Ivfta do, och kraften, fom
(kali ikjuta in embolus i cyihdern, och därmed
fatta m.cbinen i rörelfe, år litet ftörre, ån den
fammanpackade luftens motftånd emot embolus,
få k^n vigten G lyftas up. At åter fålla ned vig-
ten G, få dnges allenaft embolus tilbaka («), få
intager d.n fammanpackade luften fit förra rum,
och bekommer lika ipånftighet med den yttra luf-
ten; då blaforna ftraxt måfte blifva lika (laka fom
förr, och vigten G åter falla neder. Vidare, efter
vigten G kan lyftas, når den år litet mindre ån
kraften, hvarmed den lyftas up; och kraften, hvar-
med embolus fkal drifvas in i cylindern C, för-
flår, når den år litet ftörre ån den fammanpacka-
de luftens motftånd emot embolus; och kraften,-
hvarmed vigten G lyftas up, år til den famman-

B 2 pac*
(«) Därtil behöfves ej mycket befvår, emedan den fam-

manpackade luften, medelft fin fpänftighet, fjelf drif-
ver embolus tilbaka, få .närt intet m.ra någon kr afe
användes, at hålla den qvar på det ftållet, dit den
blifvit indrifv.n.
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packade luftens motftånd emot embolus, fom fum-
man af alla blåfornas ytor, til emboli bafis, och
denna fumma onekligt år några gångor ftörre än
emboli bafis; få år det klart, at vigten G kan lyf-
ten med en kraft, fem dr några gångor mindre än
den abfoluta kraft , fom eljeft fkulle fordrat , at för-
rätta lyftningen. §. 7,

Utaf 5 " finner man låtteligen, at ftyr-
kan, fom den infpårrade luften använder at ut-

ris-a-vidga blåforne, och därigenom uplyfta vigtcn G,
år intet lika ftor , når G förft börjar lyftas , fom
når den blifvit mera uplyftad. Ty emedan blåforne
i förftone åro fläka, och fåledes kunna anfes för cy-
lindrar; få måfte i anledning af berörde ", den
ftyrka, fom luften använder at utvidga blåforna,
och dårmed lyfta vigten G , vara lika ftor mcd
tyngden af en vattu-column, byars högd år til 35
fot I=//:<s., och hvars bafis år lika ftor mcd fum-
man af re&anglarna af hvar och en blåfas längd
och defs omkrets, då den år flak. (Derma fumman
kan man kalla m). Men juft vid flutet af lyftnin-
gen, år den kraften fom luften använder, lika ftor
mcd tyngden af en vattu-column * hvars högd år
til 33 fot~b-.a, och hvars ba.is år lika ftor mcd
fumman af reäanglarna af hvar och en blåfas dia-
meter , fedan blåfan blifvit upblåft til en fpha.r.fk
figur, och peripherien af defs ftörfta cirkel. (Der-
ma fummar. kan man kalla ./). Dock bör ifrån
derma fednare bafis tagas fumman af de delar
af Sphserernas ytor fom uptagas af bafes til alla

de
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de rören eller fmå cylindrarne, genom hvilka blå-
forne hafva communication fins emellan, och med
metall-cylindern C. (Denna fumman må heta o).
Fördenfl-ull, når luftens täthet altid anfes för lika;
få år det klart, at kraften fom lyftar vigten G, i
bbrjan af lyftningen är til kraften vid flutet af
lyftningen —m,n —o.

§. 8.
Någon torde tanka, at i början fkulle ftyrkan,

hvarmed vigten G lyftas, vara otilråckelig; men
detta behöfver man ej frukta. Ty af anftålteFig.2
förfök har befunnits, at en n.ennifkja genom blå-
fors upblåfande förmått uplyfta iao Skålpund; och
i fall vigten på det fåttet intet kunnat lyftas får-
deles högt, få har det hårrört dåraf, at icke någon
fynnerlig myckenhet luft, ur en mennilkjas mun
kunnat utblåfas* hvaraf håndt, at faft luften i blå-
forne i förftone blifvit litet tjockare ån den yttra
luften, få hafva de dock intet mycket kunnat up*
blåfas, och i följe dåraf intet mycket förkortas,
innan de blifvit __( mycket rymligare ån förut, at
den infpårrade luften icke vidare förmått utvidga
dem. Det Sr ock klart af 2 och 3 §§, at ju min-
dre blåforna åro , defto ftörre antal af dem kan
utvidgas af en och famma quantitet luft, och de-
fto ftörre vårkan utöfvar den infpårrade luften på
deras hinnor, famt defto ftörre vigt kan fåledes
uplyftas. Til exempel, om man hade 10 lika flora
blåfor, och 80 andra fins emellan lika ftora, och
hvardera af de fednare hade halfparten få ftor långd
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fom hvardera af de förra j få fkulle iika mycken
luft behöfvas at upblåfa de 80 fednare blåforna,
fom at upblåfa de io förra. Men den inra luftens
vårkan på de 80 fednare, år dubbelt få ftor, fom
på de 10 förra; och altfå kan medelft de 80 fed-
nare, dubbelt ftörre vigt lyftas, ån medelft de 10
förra, och det til 4 gångor få ftor högd, emedan
de 80 fednare blåforna, nödvändigt måfte tilfam-
mans vara 4 gångor längre ån de 10 förfta, och
förkortningarna proportionella emot blåfornas
längder. Håraf år klart, at om bldforna dro fmd,
fa behbfver ej cylindern C vara Jd rymlig, fom om
bld[orna dro ftora; och dd km bafis af defs embo-
lus fa vara mindre , ( i följe hvaraf dfven luftens
tnotftdnd, fom Jkal Ifvervimw, blfver mindre,) fawt
lika fullt famma eller ock ftörre vigt lyftas , och det til
ftörre hbgd, än om bldforna dro ftora.Högilen til hvilken embolus G lyftas, kan jämväl
blifva lika ftor,\ eller ock ftörre än vägftyiket,fom em-
bolus genomlöper, när den varder infkuten t cylindern
C; ty når blåforna åro rått många och fmå, få
kan fumman af deras förkortningar, blifva ftörre
ån vågftycket, fom embolus kommer at genomlö-
pa. Til exempel, om blåforna vore til anta-
let 80, hvardera af 5 geometriika tums långd,
når de åro fläka, och diametern af hvarderas
bafis 1 tum, och hvardera (kulle förkortas en
tum, når den blifver upblåft, få vore fumman af
allas förkortningar 8 fot, ocb til famma högd
kunde ock vigten G lyftas. Om nu hvar blåfa
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fedan den blifvit en tum förkortad, hade fått en
fphsenfk figur, (hvilket dock ej garna kunde fke,
når förkortningen ej vore ftörre,) få vore denna
fpb_i.rens diameter ungefår 4» 12 tum, och defs rymd
vid pafs 3<sf geometrilka cubic tum. Låt för den
lilla cylinderns (kull, med hvilken blåfan har com-
munication med en annan blåfa, defs rymd räk-
nas för 37 cubic tum; då måfte alla 80 blåforna
innehålla 2960 cubic tum. Om nu luften i blåfor-
na borde blifva A tätare ån den yttra luften, och
man ville råkna den luff, fom communications rören
och biåforna, når de åio fläka, i fig innehålla, endaft
för 320 cubic tum, och iholigheten af den afhugg-
na kon, fom år vid ändan af cylindern C, vore 300
cubic tum; få fkulle ändå ej mera ån 2966 cubic
tum luft behöfva drifvas ur cylindern G i den af-
huggna kon och i blåforna; och om hela em-
boli bafis vore allenaft 75 quadrat tum, få (kulle
åndotk hela vågftycket, fom embolus behöfde ge-
nomlöpa, ej blifva fylleft 4 fot, och fåledes knapt
hälften af den högd, til hvilken vigten G fkulle
blifva lyftad.

Om man nu ville veta proportion emellan
tyngden, fom i denna håndelie lkal lyftas, och
kraften , fom drifver embolus in i cylindern ; få
år klart at emedan bJåforna når de åro fläka anfes
för cylindrar, och diametern af hvarderas bafis åren
tum lång, få blifver den ytan på hvilken luften i bör-
jan vårkar i hvar blåfa, goda 15 quadrat tum, och uti
alla So blåforna 1200 quadrat tum, det år 16
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gångor få ftor fom emboli bafis, och altfå (kulle
jåmvål tyngden fom lyftas, få vara inemot 16
gångor få ftor, fom kraften, hvilken drifver em-
bolus in i cylindern. Och når man befinnar, at
ju mera blåforna varda upblåfta, defto vidare var-
da deras hinnor, i följe hvaraf ftyrkan, hvarmed
luften utvidgar blåforna, åndå blifver lika ftor, om
öfverfkottet , hvarmed den i blåforna infpårrade
luftens täthet öfverfkjuter den yttra luftens täthet,
tager af i famma proportion, fom hinnorna blifva
vidare; få år det klart, at ånnu något mindre luft-
maffa behöfves at utvidga blåforna, och därmed
lyfta tyngden G; och då kan cylindern C få vara
något mindre; hvaraf följer, at antingen får vig-
ten G hafva til kraften, fom (kal drifva in embo-
lus i cylindern , eller ock får högden til hvilken
vigten G lyftas, hafva til vågftycket, fom embo-

lus fkal genomlöpa, når den varder intkuten,
ånnu ftörre proportion ån nyfs

förut fagt år.

G. A. Ä.
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