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J)ette Instrument lod jeg forfærdige og foreviste det for 6 
Aar siden for nogle af de Mænd, jeg skylder min Højagtelse 
og Tillid, og belönnet med disses Bifald, fandt jeg al den Sa
tisfaction jeg önskede mig ; men tilskyndet af det Kongelige 
Videnskabernes Selskab, har jeg herved den Ære at indgive 
det med Beskrivelse, for at indfores i dets Skrivter.

Blandt Forfattere som have skrevet om Forst - Ökonomie, 
have nogle af dem, ved at afhandle den mathematiske Deel 
deraf, sögt at finde hvorledes Træets Kubik - Indhold, og i 
Særdeleshed Stammens eller mindre Deles Dimensioner paa den 
sikkerste og beqvemmeste Maade kunde undersøges medens 
det staaer paa Roden, og hertil have de foreskrevet forskjellige 
Fremgangs-Maader, saavelsom særegne Instrumenter.
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De Dendrömetre, soin ere mig bekjendte, have alle den 
Egenskab tilfælles, at naar de ere af en maadclig, til Afbctie- 
ning beqvem Störreise, da maales saavel Højderne som Dia- 
meterne paa Scalaer, der ere 20 a 40 Gange formindrede; hvor
af folger, at Differencen imellem det ved Operationen fundne 
og det sande, er 30 a 40 Gange saa stor, som den Mangel, 
der kan være i Nøjagtigheden af hvad Instrumentet angiver; 
og hvor umuelig det er at undgaae saadanne Fejl, veed en
hver, som kjender Forskjellen imellem den theoretiske mathe- 
matiske Strænglied og den praktiske Anvendelse ved Hjelp af 
Instrumenter og ved Afbetjeningen af mange Gange formin- 
drede Scalaer. Jeg har antaget det at være rnest nødvendigt 
med den mueligste Nøjagtighed at kunde maale Træets Tyk
kelse i enhver Højde, og derfor indrettet Instrumentet saaledes, 
at det i fuld Störreise angiver Diameteren paa ethvert forlangt 
Sted; og Træets Hojde, saavelsom hver enkelt Deels Længde, 
maales paa formindret Scale, i den Afstand, som i Følge Li- 
gedannelsens Theorie er meest passende ; og da maae den Di
stance, som man antager at være den beqveæmeste, bestemme 
Grundliniens Længde paa Instrumentet under Operationen.

Det vilde i saa Fald være ligegyldigt om, vid. Fig. 1, Linien 
AB er bevægelig paa AG, eller Samlings-Punktet C kan flyttes ; 
jeg har troet den mekaniske Forbindelse bedre ved at lade 
Punktet C være bevægeligt, derfor er Inddelingen afsadt frà A 
til C, da den i omyendt Tilfælde maatte tælles fra C til A.

I Fald Stammen, eller den Deel af den, hvis Længde skal 
maales, ej staaer ganske vertikal, da undersoger man forst 
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dens Inclination ved at stille sig ved Siden af Træet, og rette 
AB paralel dermed ; hænger et Lod i en Traad ira B, som paa 
AD vil vise, hvormeget Insstrumentet i dette Tilfælde bor 
lielde, förend man begynder Operationen paa den dertil valgte 
Station ; og efter at man paa Instrumentet har sadt Ç saa langt 
fra A som Afstanden er paa Marken fra Træet til Operations
stedet, saa eleveres B indtil Sigtlinicn efter CB skjærer Ende
punktet af den forlangte Höjde, da AB viser dens Længde,»

Naar Linialen CB, som er forsynet med horisontalliggende 
Diopetere, er rettet paa det Sted, hvor rnan forlanger at vide 
Diametern; da fores, vid. Fig. 2, Paralellinialcine EF og Gif, 
som hver have ade verticalstaaende Eioptere, ud paa Side-Ar
mene NO og PQ, hvorpaa der i fuld Störreise er afsadt Fod, 
Tommer og Linier, og naar disse paralelle Diopterlinialers 
Sigtelinier hver paa sin Side skjære Træets Kanter, saa angi
ver deres Sted paa disse Side-Arme, Diametrens Længde i 
fuld Störreise.

I Tilfælde, som sjelden vilde indtræffe paa nogen betyde
lig Höjde, men som var muelig, nemlig : at det forste Par Li- 
nialers Vidde ej er tilstrækkelig, da betjener man sig af det 
yderste Par IK og LM, hvis Vidde er 4 Fod.

Paa denne Maade vil man nöjagtig kunde undersøge en
hver enkelt Deel af Træet, naar saadant fandtes væsentlig, men 
kun i enkelte Tilfælde troer jeg at saa mojsommelig Frem- 
gangsmaade burde vælges.
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Ved at bedömme hvortil Træer nyttigst kan anvendes, L 
Ex. naar de udsöges til Skibsbyggerie og deslige j da plejer man 
oculær at aftegne Stammen og de Grene, som man troer kan 
benyttes ; nogle betjene sig ogsaa ved slige Lejligheder af en 
transparent Scale, for, ved at see derigjennem, at nærme sig 
saa meget mere den rigtige Proportion. Dersom et Rectangu- 
lum, vid. Fig. 3, ABDE anbringes paa Fig. i, istedenfor 
AB, da vil man med Öjet i C, have Træets Billede afridset 
for sig, mathematisk reduceret efter denne Seala; hvorefter 
det kan aftegnes i enhver anden Störreise saaledes som i a b d e.
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